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--- .1, \.._'jlj'�.:1.(.U�':_; .�'J. & i-; L� 3- rep4:·;-� U�_.>�O ti.J Ü. :i:Ur.:O-
y,roft:"iltô 1111 Senàdn, l,:� 4,:i·��.i�-i·€ji'n ú�dma, pelo S1'. Nl�-�
rêu llamõs, Por êíe foi pôs lo ti" rnaníresto que a renúncia
rio honrado sr, Etelvino L.i.�;; i.ão decorreu -da atitude (108

pessedístas eatarrnenses. (is í'�.:Bádios a que, documenta

damente, se referíu ü jh�_,üe Ci<" r-ir,e,u;e indicam, de ror
ma, íneqnívcea, hr., vêJ' stdo a r.trt ü.1e pesserltsta de Santa
Catartna "mero p,;·te;..t.o para uma C!c':;bel'ação desde mui
to prevista e esperada, tnovítáveí i.' imperativa:'.

De faia, seria '·I):.útil disí'aren-Ia ou vestl' la ele OUh'R::;
romjíagens, que nào as da realíds de, bem à vista do ma i;;;

ingênuo e inexperiente hómem público".

l"Jorianópolis, 'Sábado, 2 de Julho de 1955

sucessão presidencial
- díra romper os comprorníssns com o ex-governador=per-

Questão aberta no PSD gaucho ::�:::��;:::::d: ::n::�<;;�j��;:'�;�,:�;:::�::�' :��;
RIO, 1 (V. A.J '- Como, entre a bancada do PSD

I
os-próceres pessedístas vín- jctivo de se inteirarem da convocação a esta capital elo Tenente-Aviador }>'t'h::indo Viegas e de imediata eornbau

fruto das reuniões realízadas ! gaúcho na Câmara Federal e I dos a esta capital com o ob- situação .polítíca, ficou deli'-I sr. Oscar Fontoura; com o es- -da pelo deputado "Valdewa.' l<"U!l_P, A discussâo foi mlí�ilh

'��·-P-�E�R�O·�N��E�A�I�G�R�E�J'�A-�' l�r:;i�:::�I�;:S;����;�� ea������:c��vedop,s.D��q���a"m
.

I considerara aberta a questão solucao da crise no RIO G. os srs. Govcrnadores Jânío Quadros e Ado!Io de Oliveíru
I do candidato à presídêncin do Sul, sem necessidade de Franeu, de São Paulo e elo Parana, respectívamente, para

O d"l d u
·

P XII' da República. A' solução, to- medida extrema de ínterveu- acertarem com o S1'. Iríneu Bornhausen apõío e solldarte-

I a or arJ!en IDO cumprlmentol lO davia, resiste ainda o COI'pi cão no diretório regional, a dade ao General Juarez T:l\'l;ra,

I. I Anel Peracchí Barcelos, que exemplo de Santa Catarina, No Estado, assim, a suuacão elo sr. Etelvíno Lins, nu-
MELHORAM AS RELAÇÕES pareciam seguros eram os berto sosa Mo ma, (a ero-. .

-

C01"Y i\. IGREJA
_ I dos chefes mtlítares e O' (\- ,"'

.

d
-

. - deseja levar o PSD gaúcho de onde surgiu a idéia matriz queles dias, com relacão ao P. S, D, 'eonttnuou a mesma de
n � - J náutica, brlga e,11'0 Ign.aCl� a' abstencão do problema su-

-

t 1 1
'

h
,-

- ... - agora ado ac a pe os gauc os. antes, sem a míutma alteração. A que se modirícou roí -a, '

- BUENOS AIRES, 1 ('(1 P.) : bloco econômico. Jerônimo -:::an Martin e da Marmha' ..'�'

II
- ,

cessorio nao recomendando - da nossa U. D, N" ilue de forma. íneqnívcca, através de
- As perspectivas de paz nos, Remorlno, cujo cargo de mi- contra-almirante Luiz C�l'- nenhuma das candidaturas "

-

'1 1
.

oito meses ele disputa entre ! nístro das Relações Éxterio- nas O Senado aprovou o ter '
O deputada He io Cal' 0- dO�3 fatos íneludivcls - o arquívamento da mncã o Fernan-

./
.

. .

.

;
que eouivale a dizer que o magno, que hoje regressou

:).1
do Viegas e os

aC�d<J.S,
do Governador Bornhausen com

o governo e a Igreja na Ar- res abrange também o Mi- 'nino do estado de sitío en- .-
, '.". '.. secretário do Interior esposa essa capital, manteve no Rio; os seus colegas de Sâo Paulo e Paraná - pôs de lado os

!!entina parecem esta noite nistério ele Cultura, ainda viando o projeto ao presi-
�

, a orientacâo do deputado em companhia dos srs. Paulo compromissos assuúnuos na convenção nacional.
mais imediatas, com o apa- continua em seu gabinete, dente Peron, para- sei' pro-

'

Carlos Lacerda, isto é, a 3 Emílio Acioli e Rafael Pe- Mais certo, mais lógieo, mais -eonsentâneo à realidade
iecimento de novas persona- na Chancelaria. Até agora, rnulgado A Câmara dos De-

.
- de outubro, voto em branco, res Borges, sucessivos con- seria o nôbre prócer pernambueane se, {jüel'endo eítar San-

lidades no gabinete do presí- não se sabe qual é a posição putados já deu sua aprova- PaI' outro lado, fornos lnfor- t C tarí
, -

1 • l' d. tactos com elementos da .a a arma, IllVOUIS!i:C como razan l e r'tei( iI' l a Sim re-
dente Juan D.- Peron. Fontes ele Peron com respeito a es- cão à medida, no dia ele on-

h
.

1
-

,

'i macios oje, .em )oa fonte, bancada federal e o SI'. Pe- núncia, a atitude d::. U. n. }r e não u do P. S, .D.
cliplomaticas revelaram ex- La estratégica posição minis- tem. t que os deputado;, Hermes Pe- racchi Barcelos, em tôrno da
Ll'a-oücialmente que o go- ceria!. AS ALTERAÇÕES NO I

GOVERNO ',- reira de Souza. e Tarso' Du- questão da fórmula da ques- * -=--- MURIL,] _'oLl'fO[jl;ll11, o t",nt::J.:> 11,'7.03 c;Lado C1'O-
vc)'::o enviou ao Papa Pio O Congresso tem, agora,

- 't' - - .

'- S R - S (U P
tra tem mantido contaç:to,:; tão aberta que 6gol'a pode

I
nista político dO, j-o.PvNA.L'

cro fdo, comcJ1tanclo a situaçá)
Xli felicit�çoes.por mo IVO "ob conslcleraçao um prole- nU.ENO AI.E _'

1 .. ),
seglll'clos C01n o a,lm1'ra,nte'-A-

"
- ser considerada VI oriosa, da- nacional, assim �e Jeicl'iíl, �L :�!j de janho último, ao r(Ís-

(h� comemorações no dia d� to de lei que mudará o Mi- - Cn'cuIaram nOJe rU1110rl:'S
nla,l'ul Pel'xoto, preoI'dente_ do.

- . do o apôio emprestado pela curso do sr. Neréu Ramos:
O:1te!11 à d,Lta de São Pedro i1istério de Cultura da alça- -:le que as pastas da Educa- PSD D t· t d' -t

-

_ .'
- e aiS en en- unen os nnânimidade da bancada elo "A propósito, o depoimento qUe o sr. Ne1'2i_l Ramos

e São Paulo. Circularam :,l:l do Exterior para o Mi- �ao, Transportes e Agl'lCU_l- " Lel'J'a ficado combinada-.· a
_

PSD no Palácio Tiradentes. prestou no Senado, ontem, foi bREtante revelador. Confor
L\m1Jem rumores de que um lisLério do Interior, no qual ,lH'a, no governo do presl-. ----....--------------------.-------. me tivemos oporLUni(\�l(le ele observar, em recente regis··
emissal'io eSDeci�1 do Vati- ) deputada peronista Oscal" Jente Pel'on, terão novos ti· i

rano vitla a Buenos Aires, Albl'iel1 sub3tituirá Borlen- ulares. O pre31c1ente já acei-I
Clll- mis"ão especial, embora :11i, segundo se sabe. O bo- tau a renuncia do ministro

o NlÍncio Papal nesta capi- _etim oficial elo governo diz .lo Interior Angel BOl'lenghi I!t:tl, monsenhor Mario Zanin, 10je que _o Poder -Executivo �,ao que se informou hoje,
Umha plenos poderes para lissolveu o Quarto Batalhão est.á também dispostos a 8U- O sr, ll'in€u Bornha.usen esteve em São Paulo
ievar ::t cabo negociações com te Infantaria da Marinha f' bstituir Eduardo Vuletich �o., _

-

após o regresso da Europa e América, do sr. Adhe-
o governo argentino. . Terceir3 Esquadrilha -Aérea )osto ele secretário-geral eh' mM' de BarraR. (I encontro foi provêitoso. O PSP re-

Angel Gabriel Borlenghi, o -:l vaI, que figuraram no le- .:GT: i conheceu o diretório regi'onal, de Santa Catarina, mal
poderoso ministro do Inte- :mte rebelde contra Peron, l"ontes bem informadas di- recomendado. Mas o chefe 'pessepista. teve ou espera I t�rcS8es em

j.o;;o I;;;u-a el1cob:'il' a eY;.1tllc·,a solar tIo;; fatos_

rim' e Justiça, 'foi o primeil',O ,16 do corrente. O Ministro em que Oscar Albl'it'u, um -ter a sua compensação. O sr, lrineu prometeu man-
li os qllí", meJfli() [l cm;tl',q,;,osíG, c,wllu-em ordens 1'""",1;i-

que oficblment.e deixou o o lb:ército, gen. Franklin lepu"tado peTonista no Con- elar descul'l'egf\l' em ,-eu nome a votação de vários I das, Sfm o direito e a lihenlat1e \1" (ibcutt-Í!is,

g;�bir.ete àe Pel'on. Borlen- ucero, anunciou que, a pe'- �['esso, seri o novo ministro) municípios. . . I ••••••�••"••6•••••••••••ft8G{;••••••·.'••••••••ghi, que durante tantos anos 'ido elo pesoal civil e mili- lo InLerior. COIi-lO tal, pus- B agOl'a, com o compromisso de acompanhar a

VI·ce Presl·dente pelafOi írltimo conselheiro de Pe- .u·- de seu Ministério, auto aria êle a controlar as for- orienbção do governadar .Jânio Qúadros no apoia- I:��:';;1e����3 umco���a p.�il���:ji� I �·l���l-COo-;o,d��l1���...bl,(;;��l�),�,�:� 'I �,��,·3,�0;��;��:n;.�ul�a�i.�,�Ci�.�,�-� men�; ���d��l����i�� s�o !:�:.l�a�:J�:::::ador catari- '

-

CJtolie:J, romana. O 018"io i'ep�_r-al' os danos' causado, :io do Tesouro Enrique Ü!1l'-
-

nr;H!(é'� II H'I·SSJ·�eRCt·i do PSD--i!! -(;l1n11l"·dlZ�-:-70ü�jdo<.)e'fu:-..-i"��Gq-U;,-1:::n.'nrjud:iÍ·�s.. osl{et];a"fch:i,Ç'st�.cOtadÍ}'f:-ia-.1 /,'-:'(l:gj;uHJ:j;;' ,-:9 g'.o,' ,.:_, ,�;.,;� __Ç;,I!iili" 'i.W ha.b!lIh
..t:\t'á_

- , ,

'iue o subsecretario ele Bor- �órml1bs das Vítin'Ías da'rey -";iI:::: riúille'àü�-""i;11nistl'O d:}" J)âl:�'-ó-cantli'tl1to ]:>li�1i;'R�lg'�t�:rsP q,e_:::;�ai:d�H- "-' '�' .' -", -, ;.-: .

_ .,. .,
lc�:1i);hl, Abraham Kl'eslavin, ')elj�,o_ O gen�ro.l t�cro c��- :;cll1ea\�:'lo cm "úbstituie,:w a I (',1 l'�se

-

ii deiesa da eleiç'ão rle Adhemar de I'f:ih:ti'5· . --B
.

.J 1'
__ �,._ II ro,�� IdR Mel!flol· ta da Cos taLuüJx'l1l renunciou. Parecia, /oeOL\ hoje uma st'ss5:o cspe - .-lrmanL1o lVIcnclez. S,m IvIar- U.DN irá com lJ 11 ,,]11 o gil\-erm:dcir indica r. .. Que a- U 01-- oU

_- � U il 'I
Lunuprn-, iminente a l'enun- _:ial t:u Tribllnal Millt::n pan tin, lindos esses PRP, PDC, PSP e UDN, , , '1 1- s rá� a--R�--l

.. ""'-.
�

r;,l do.:; ministros Armando �;:L"lllar as provas ciocumen- O jOI'í1_tl "La Nacion" cliz. Que gosto terá êSRe coquetél? 'e c U lua o ':-�'-<,-
M,.:l\c]c::; 8n.n Martin, de Ec1u- ��üs e 01'[I"3.ni23.r informaçõe" entl'ebnto, que Petn�cchi 1 RIO, 1 CV. A.) - TOdQ o' Grande cio Sn!. O general
c_cão: C:nlos Hogan, de A-i :'::'I'a efeito ele pl'omoção am preferia manter sua posição '-'--'-�--------'

_

-------. ------ .. - .----------- ...-- interesse político se concen-! Cordeiro de .Farias e o sr.

gricultur:t; e Juan Maggi, de _ue contribuíram para sufo- atnal caso em (tue Marcos I FEl R'A COUERCIAl 'I' tra, ?o. l1:om.ento, na posição I E_telvino Lins. dão a i111p1'e3-
'1'j-:wspol'tes. San Martin erct I Ull' a revolta. O Tribunal ci- Ang'lada, reitor da Universi-I 1"1 -.

_

I
da dls.:adencla _do PSD. A se-I sao de que ajustaram seus

clcml:l1to ativo, juntamente I c::u:á t2mbem todos quanto,q Jade ele Eva Peron, seria a NOVA IORQUE, 1 (U. P.J C,ol�se�l n;n imens� ;'3.lào C!l:e I �flO gau��a, _

com o coronel I pontos ele vistft nns_ ultima,,;
('ÜYrI !3orlenehi, na campanha! devem- ser castigados PO!' passiveI escolha. O 111esrno 1-- .Continll:1m os pl'eparati- e.,ta E.elfGO const1mc!o, Meus: Peracch1 a frente, parece de- horas numa afmaçao com (I

rontra a igreja e outro dos ii
�ens at.os. ;ornal adiantá- que há ape-! V03 para a Feira Mundial ele de 3QO mil pés quadrados de I cielicla, de um lad.o" a nã.,:J� pensamento dos ganchos. E

cO!lfec1erados, Eduardo Vu- Peron continuou tl'ubu- nas dois cltndidatos garanti,· 11957, nesta 'cidade. A fest:1 espat:o, em quatro andares ter candidato à presidênci:l _bem _provavel mesmo que a·

létich, :,e(;tetario-geral da �ha1,IC10 em seu gabinete im- dos para os postos minLs'te-: exibirá produtos çle toctíls as. da República, e de outrá n. manhã o sr. Peracchi BarN'�--

CG'!', tnmlJem está se reti- i f)ro·vi!',�tclo, na residência pre- riais: José -Maria Castiglio-Inac;ões livres da América La-
.

estaráo a disposiçúo OOS ex-I lançar o sr. Adroaldo Mes- los vôe até Pernambuco para
r:mc!o da \'�(la o:icin.l. II sidenciaJ, 0:1de conf.e:e�1ciou i ui, ,par� Agricultura e

_cal'-I tina:Eul'Opa,:Africa
e A��a. I P?s.it�rêS. As exibi:ões se

di-I C1u:ta.
da Costa à. vice-presi- assentar definitivamente' as

Nas modlilcaçoes _do g�,. ,�om Remormo e os nUl1lstrüs I me.o - Plzzogno, para Eemca- _ O local em que se cele!;:a-
,
vlda'ao em 22 sec00es ele pro- dC:lcla para lutfl.r contra o coisas.

binete, Oi': unicos cargo::> (l'Jê
I ela Defesa Naçional, Hum- ção. .....,

-

rã. a .grande, exposiçáo é _I)' <i ntos classificados. 31"_ J08.0 Goulal't, no Rio Ha quem afirme que tal
......IIH.i)(à.a. (j &•••O•••••••••••••••�•••••••••••••••••••••••••••••�,J•••••••�••a88•••!i•••�•••••••tt 8••••ti••••• ii.�•• I)•••••• decisão criará novas clificul-

Manoel Transmontano Redomlilho ir� a Portug'aL I F'"
-

-

-,
,

'd s
i .:-ao. Coita�o dele! Tanta luta e trabalho sem cjualrluer 1'e- dades à UDN, que não poc1')

Viajará de avião pal'a chegar mais depressa e evitar 05 I erlas super-remunera a, ! sultado! Ta.o_cedo não poderá trazer a família, nem mesmo
.

' . b ,r 1 f
aceitar a indica(;ão de um

mcomodos de vag'arosos transatlânticos. Para "cvêl' osI·
.

" i a 01'(,0 {,e mo( es o cal'g'ueiro! Assit:n llensam os brasilei-

t
" 1

' "

t' t· d
vice da dissidência se esk

paren es e matar as saudades da velha c senl1ue ,boa ter- I I )'OS se,us amigos, seu Imen aIs e espl'eocupados de econo-

""AGI"" CAMPOS também se dispuser a a ssn -
'

l'a dos seus e nossos antelll,:;sados. 1.. 1'.. " 1 mizal', iml)Ossibilitados mesmo ele fazê-lo I}Ol'que mal ga- mil' compromissos em rela·
O nomc, imag'iliál'io, sitllbolis-:t os milharcs de lusita- nostalgico, consta ta qhio üHici! é acumulai' o suficil'ut.e I nham para a d�spesas fC)rçadas. ção à presidência.

nos que a esta,> horas, como em tOthts -as hor:1s de apr>s- pal'!l r�s Guta;; de' rhamuc1::i. IT:l: saudades da ten-u, e dI:- -

- ,

-000-
1 "' .

guerra, arrumam malas e documento:., ansiosos l1elo alvo· Mas de súbito, acabada a g-uel'l'a, reabertas as 'vias de NÃO DESVALO-snu génta-,
recel' elo dia (1a larg'ada, l'Urnil às tenas lusas de onde, eo-

-000--
cüU1unicações com a destrtiida Europa, espalha-se a notí-

RIZARA'mo nos ensina a histÓl'ia, há seculos, }lurtiram as náus ca- ria de que o pobl'e, o quasi falido Manoel Redondilho vai

bralinas e as de outros bravos e destemerosos 111,arihheil'o:! A'l:onteC€u a invaGão ela Polollia l10i' orelem de .Hitler. a POl'tug'al, em visita á provincia natal, à quinta onde LONDRES, 1 (U. P.) _- O

cOllstl'utOl'es do vasto impcl'io luso d'anianho. Qualquer· A g'\lCrra. Sua. Magestacle a Inflação. Tudo encarece e se brincõu na infanda, pés descalços e Calças rotas, E irá de govêrno do primeiro ministro

semelhança, portanto, enÍl'tl o l}ome de nosso viajante e I} tOl'l1:1. difícil, Os OI'denallos não bastam mais ao custo da avião, um possante Constelation, para permanencia míni- Eden desmentiu o rumor (le

tle llet:so!l viva (lU mnl't:l. terá sido mcl'U coincidência. virÚI.- !\Ias para o snr, Retlondilhoj ron1el'ciante eslabe'leci- ma de seis mêses, E volhrá pelo Vera Cruz, a mais luxuosa que a Grã-Bretanha pl'eten-
-000- d .. e �eg'istrado nu Junta Comel'c�aI, a coisa esb (le "co.: nave da mOd_érn:t fl'ota portuguêsa a serviço no AtlânÚco, da desvalorizar a libra e,,�

Ui, na l'esoluçào do SI11'. Redondilhn, fonte liam 10n- lhél'''. em camarote de primeira,_ com a mulher, filhos, sobrinhos. terlina. Sir Edward Boyle;
g'OS ,raciocínios e intere!_;s::tli'lCS C\mChb;Jes 1.:Ult -os filho;; 'i"dd�;' se queixam, lamentam a crisi", comentam as di- E comlll'lu:í, Ilara os dias de novas visitas e para a velhi- secretário econômico do 'I'e

humildes desta encantadora. terra brasileira, (ladh'osa c iiculdades; a ausencia de l}}'ovic1ências', Passam noites in- ce, eSI)lendida e vasta quinta, com unl bom llrédio C0I15- SOUl'O, declarou na Câmal;a
boa, onde cantam os subIãs, com muito mais classe que Oil sones a imaginar eng'enhos l}ar� a((apial' a receita est:l, t,l'ujdo de pedras eternas, o mesmo que o ellcalltál'a na in- cios Comuns: "Tem havidl)

llardais de lá, donaria à despesa ascendente. Ou, como ji tornou slogan, tancia, e sonhára possuir um dia, certos rumores recentemente

Transmontano lJara aqui veio há alguns anos, influen- fa.zel' a receita, que sobe }1ela esca.da,· acoll1}lanhar as I:les- Indag'al;ões 10g'isUcas, filosoi'icas não esclarecem o

miS-,
sobre a possibilidade de uma

ciado }leIa leitura da Càl'ta-Ilropagandn. de Vaz C:llninh:l, pesas que' o fazem -pelo elevarlol'. Diminuem-se os alhlleil" :édo. ":-:�m se tOI'11a neces,sario tal u�}êl�. O cOilbedmellto f?rm� qualquer. de desvalo

e!:crita em l,50u e ainda pi'oJuzindo os efeitos desejados. l()�, sunam-se os vestuarios, Ha subalimentação, Í13._ tllber- superllClul do momento atual, dos sIstemas adotados pc.. l'lzaçao. Posso dizer, catego
O nosso herói não conseguit, fm·ta-se à ação convii1cent" culose_ -O- nosso amig'o luso ac'om}1anha o côro, choraiHlo los homens de negocios 'na,s grandes cidades, cal'aterisa.- ticamente, que não há esta
das linda,s frases que proclamavam como de "mui bons ares, tíunbem. E ehora.iulo lléga ao velho e dedicado freguês, uma dos pelo desa.môr ao próximo e }Jela ansiedade de enrique- intenção".

.

assim fi'ios e temperado,s, como os it'entl'e DOlil'O e' Minha. lat'a .ele ti,ZJ>ite para vendê-la, em �eguida, ao cliente novo cimento l'Upií:lO, tu(lo esclarece, Os subalimentados, os em .1....;:,
---------�------

110l'ljUC neste temllo de agma assim os achanios coma os que lhe lJaga "filais, Dó})ra, triplíca os l1rN}OS das mel'cado.. })obrecidos, os desiludidos anOte as miserias atuais, sabem e

de li", l'ias do t:!;tilqlle1 esconde as de maior }nonill'a, Pl't�ga na fa- sentem porque o sm', Redondilho póde ir à Europa de, O RISO DA CIDADE",
Chcg'ou pobre, supel'-llabl'e, imigr::-.nfê, cal'l'eg'ado de ce a desol:Hla niascara de quem coÍnl1al·tilha d-,) sofri,nen- avião, e lá lJermanecel' em férias 1)01' longo tempo, apesar .......

-�,

;sonhos e esperanças, vasio de pecunia e bens. Deixou em ta c�leiivo, apl'egoando, em lamurias, os apêl'tos I�nancel- de })ossuÍl' um mOllesto negócio de secos e molhados em -=._(-
"

�'�/ II'Traz-os-Montcs ou na Beira Alta, entregu8s a parentes, ros, os poucos lucros, o risco de ir à falencia. E POI' is�o, moaesto, su?urbio. A� lat�s a azeite e banha sonegadas, o
.

( f.I'j )?;:\
� ��!t-J

emlll'e.!ran:1s no duro amanho de parcas terras de modest:l só lJOí.' isso, vende a lata ele azeite português is escondidas, açueal' e trigo vendidos as ocultas a preco de cambio ne.. I I J��; t i,
quinta, a.s n�ss�as ;da família, à espera do e�lam�do que I o:hand� de sosl,aio, !,l0� �al pre�o ilU� o veího e llone:;to gro, ,a� manobras e�c�lsas coin a ,fome .e ; miseria alheias, ,--:: 1/"0';'li .� "

.

lhe,s mandaria (i'alem mar quando houvesse dmhêU'O I)a- ['oll�Ulmdor antigo nau Ilode pagar. '
-

IJ.roplCla�l_ o ,necessarlO ��I'a mUltas Viagens, pal'a muitas :0.. ,iJL '

,
,'t'_

1':1. as passagens e um bom emprego .lmra garantir víverl's, .
Redoll-clilho só é 'visto ah'az do balcão, Nio vai ao cine-j oster.-ta-çoes, mumel'US ferias super-l'emuneradas. ,{::::/f-A:;Z:�' :..-/í

fitos e této. ma, nem ao jardim, nem a ig'l'eja, Raramente veste- () ll:i,-· Roa viagem, amigo! Se,ia feliz e encontre to(los os sen.s

;)�1"
".' _(7p u:

"1-;'Apás alguns anos de duro trabalho Redomlilho, mais -letó,. Não bebe nem chopp llem vinho, l'-'uilla pouco. PI'iva- 'em boa: saúde; E -breve regresso. Aqui estal'emos -11ara aju-
--

,'\. �\
feliz que muitos patrícius transformallos el11 eondutores de se de tudo, devido á. crise, á inIla.ção, aos altos ]1reçOS, diz dá-lo a refazer às economias, Estamos em nossa tel'ra que -- (
bondes, com}wadol'cs .1e garrafas vasias, jornaleiros em 'aos fregllêses, !\I�� o e,;tabelecimento sempre ch'eio de com- jamais �10s ensinou a peJ�sarmos no diá de amanhã, Sere- �Jr ) J

'

honestos porém pouco produtivos mistél'e,s, consegue esta - 11l'a(10l'eS, cal'as novaS, das que, antes da guerra, 11unca se mos felizes em, mesmo a custa de nosso sangue, propol'- w, _ � l ) I

belecel'-se, l'ealizaml0 o sonho de todos os imigT:mtes, Re- digilai-;-I�' ir ao, empório e ag'ora- fazem-festas ao luso mer-

',cionar-Ihe,
c a todos os lusitanos, a todos os estrangeirp',. �fj) -y�

-

-,1 ;��climdilho vende g'enel'OS alimentícios, em modesto estabe- ceeiro; c�a�ando'-o amig'o e bate�do-Ille á" costas, N�o nerroci�Ul em _?-el��ros alimentícios, �emédios Óll vcstual'i1ós, \·<:;;,'G����.ón"-'�l\:". �
lecimento localizadQ em modesto suhúrbjo. E' () IU'opl'ie- houvesse ah- regub� estoqt1.e de Vinhos e 0le09 l�oriug-ue- I

a ventura de� reY,er as terras de ol'l�em, o velho Portugal
-

ti.rio. VaI cavando e amealhando, econôm)co como auto- ses.,. Rcilol1dilho sempre a proclamar a a.usenCla (�e lu- I
ele ?ude partiu _Cabral para �lescobrll', pal:a uso e gozo de . Você, (:om êsse al)etite,

móvel européo, tilnidó, retrai<lo, lll'ivando-se' (le tudo quan- cros, lamentando a troca, de sua mel'Cadol'l:! .por mlS2l'a-

I
VOCE todos, este grande e nulagl'oso BraSil. nã.o pode ajudaI' o ti-

tii nã.o seja esüiiamente necessal'lo à vida. IVielan{;olico e vel dillheii'o f'e:m valôr. Ninguem duvida. de sua má. situa·· RIO, 21-6-55. me .. ,

A Aqui mesmo, antes e durante a CGl1V€lH)i'iG do P, S. n.,
tínhamos a certeza de que a U. D.N, catarlnense já deei-

,

,',
-- APENAS nfió :leeitanl isso, ú;; qUe, aqui, têm in-

Conlradicões inexpUcaveis
iro, - e o conrilT,-,:.,u o ':ice··presidente elo Sena<io - a. re

tirada da caúdi(::d lIrD. Lio Sl'. Etelvino Lins E:e deveu efe
tivamente ao Sllf2,lIl1e11to do g:l.l. Távora e ao conseQuentE'
frac�sso da UD)f, no !"tPOlO ao .seu candidato oticiaI. O .sr.

,

Nerêu RUlnoB 11lQ�tl'[lU que teú1 agido, desde o 2.!! dt� agos- --..._

to, com int2il'a - coerencía".

--

'J
L

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



Florianópolis, Sábado, 2 de Julho de 1955
-----.-.----.- -�-----_._---- ----------_._-- ._.-

" aJele"uci. Floresta! Regional,
ou sentia" ..te .j;OibiJ'. �u ,niu:lwi) pos

aíyel, as: íjueimadl'l,s e derrubada.s de 'ulato, lItiua de unpe
pedir os desastrosos efeitos econemtcos e' ecoló,ic.o.. ijiU�
acarretam: tais praticas, torna público e.�phama a atenção
de todos' os 'propl'ietárioil de terras e lavradores em &,er�l.
para a e:Úgência do cumprimento do Código �·lorê$la.l
(Decr, 23.793 de 23-1-1934) em tudo o Estado.

QtilEIMADAS E DERRUBADAS DE Í\'IIl'l'O
:Nenhum proprietário de terras ou lavradtlr podeu

I
..SS'NA'l'UMA�

proceder queimada' ou derrubada de mato sem iolic�taf, N, C..it&l
com antecedêneta, l\ ne_çessá.ria Iícença da :alltoí'ida..de n�· Ano." ••••.••••.•• .:lr, 17;).UUrestal competente, conrerme dispõe; o Códigó Florestal C!D l;:.eoUllltT.•.. ; ..•..•. '.' (..11'$ 1I0.1i1l
seus artigos 22 e 23 respecttvamente estanuo os illfJ'atorêS N4iI ll1i..ruu

. . .

' ,
A.no .•..•.... •..•.. Crf !!"O,UIIsujeites a çenahdl.des. S.menTe .- _ ....•...... Cr�lW.OO

ftEFLORES'l'M.:iciN'l'O Anüúcio ulI,diant. ·olnrátu. 2 Sábado (tarde) - Farmácia Noturna - Rua' 'I'ra-� Os Qcijfin'li., mUlllo Üe. PII-
, Esta Repartlçao, peja rede de víveíros florestais, ena biicadol, nào lIel'i.e. '*.. Jhidul, [ano.

cooperação, que mantem DO Estado, dispõe de muda.. e se- A crreçáo náo 14I.rU.ll.'I.i<llll\l.ilía.. ,
3 domingo - Farmácia Noturna - Rua Trajano.d

'.

'1
.

de
. - l'",JOI 'ConceItua .m\tl.w.. 'Iv.' '. J

,. •

.'mentes e espectes � erestaís � . e ornamentaçao, pará ror-
"4'0& llaaiJiadoa. ,.... 9 sábado (tarde) - F'arrnácia Esperança Ruanecímento aos agricultores em geraJ, mteressados no reilo· Conselheiro Mafra.

restamento de SUas rerras, além de prestar toda orienl�ili) -- 10 domingo - Farmácia Esperança - Rua Conse-tecníea necessária. Lembra, aináll... a possibUidade da ·Qb· lheiro Marra,
tenção de empràstrmos para f,f!florestamento no Banco

11111 !NFOR..I\1,�C;Ú� 16 sábado - Farmácia Neison
Brasil, com juros de 7% e prui!o, de 15 anos. UT�S Schrnidt,

Os tnteressados em. assuntus florestais, para a -obten-
.

-o-- ! lrl domingo - Farmácia Nelsonção de nralores setarechnentos e requererem a;atorização I
O leItor .n"o..nuará, ".....ta �o· Schmidt.. IlOu6., lDtorm<ilC04l1 qllil .!la,· ••�

Ide hcençi:l:.par,1I. �!ltJr.qaàa oe dermb,adas de mato, devem diariamente e dOI ím�>;lia.u: 23 sábado (tarde) - Farmácia Moderna - Rua João
Um ... casa a Rua Conselheiro M.afra. I d'i.rigir�sé às Agências FlorestaIs Municipais ou di{�taUlj_>D'

J
.1OltNAIS T •.liL,7· . Pinto.

--0- te a. e�ta �êpartição, Isitllal!a à .. ru,a Santus n'lmont. nO. 61�. ��;t�� ',::',:::::':::::: �:���! 24 domingo _. Farmácia Moderna _ Rua João Pin-
Um" Cada a Rua Fenwnóo 'l\'Iachauo. tem Floril\.nfi�lis. . Dlano dll h.rd,. �.o7.:;J to .

-"-r._ 'I'defoue' ·!..!.470 êàixa PO<ital, 394 IA Verdade............... 2.O1{11 30 'b d (·t· d) F. ." � ." .• '.V
-

, • ; liilpr'i!nsl! jflcial , • ••• • 2881' ,

8a a o ar e - arrrtal1.a San to An ton 10
Uma granae CC.sa ';ünl terreno, em Santo Antônio. I Endereço ..telegraflco: Agrisilva - FIO'rtaovpolis, �. C. ,UOSPE'AIS

"I'Rua Feiipe Schmidt, 43.
PI'E�{j Cl$ 15U.000,00; I(pr;vll:�!:�e UH,., �,1 .do�ingo - Farmácia Santo António - Rua Fe-

-0- ···�V· (f'ortarill) ' .. ., •.... "... 't_(llití

I
hpe ,:>chmldt, 43.

Duas ('«",.,us {ie mddeil'il, lOi;alizad,:is em um 'terl'el�O ·iadbm com
... ,. sega.raOl'.8 Narêu .kamoa , ...•• '" •• ' ••�,l o servico noturno será efetuado pelas Farmácias

<.1 .. ;:(h2tl, de tafll,Lllhos dif.:rentes, situadiis junio a Es- 6"" y �;,�It�:t.��fiã�"· ic���' d' Ui'7jSanto Antôn'io e Noturna, situadas às ruas Felipe Sch-
c0ia. de Estrita e l'a.zenda da M�H'inha, no Estreito. Acei-

'e.. r.a·Pl·de·z Saúde) " UI1ffiidt, 43 e 'l'rajal10.
, ),.

_-. Maternidade DOllt�r Cu·
'.111 _.

A .pre,sen!ú 'I a,bela_ lla-o podeI'a' "el' I d 'i.a oferta, hegeuo urgent2.
IU$ \Jorres ""'"

_._ ." .

u a tera a sem pre-
SO NOS OONFORTAVEIS kICRO-ONIBUS DO CHA.MA:'LJOS UB· \'ta autol'lzaçao dli!ste Departamento.

,

.

(, i';�ítE::;
.

8 ·PIDO SOL" 81·.8ILIIRO' L'<;'"po Ú� HI)�b�l:roaB' .

L(
.

� '. ii :.
.

.}) , -;l)l'Vl�', .L.!a··, R*(\UU1.a·
. �oe� ,

.
'

, iI.40�Florianópolis � itajai -'" JoinvHle . - Curhiba 1'011..:1" \ �aja COl'1l1asáríll 2.oà8
l'olicu. \ Gab. üeje�ado·I.. 2."��
COMPÀNHIAS D:a.
'l'RA.NSP('Hn:a�
'>.ÉREO

l'AC .•.•••••.. , •• _ ••• ,. 1.11111
�:'rllzeIH' d" :2;,.1 _....... l:.'-liU �1'z.tl'elt'a"'et1.i rtl(ld�rn� � ;.'.,.,,)' "1"-.'"f' � �'a .. .. � - '" , .... ··.R pll.fll Ijua\qller 4:l'.&W.

: v :�::� . : : : : : : � : : : : : : :: : :: . úi' 'll"ii)li}tic�.
.•.. j LoilÍs .\él'io.. . ..•.. , ..•. , i.411:1 li;u!log-l'alU!'I , r<u1t(}S(:Il�í".� .

. �Gald .,.. . . .!·�II�! ('ujrui)w ., (\Utiu:á.o (tOfl\X}.i �Cêtrl iaà.VÃ. ..,. .. .

,1:lll1'E:IS· Bsr:()wagu - Il.ILesJ.inos .. fIKil.:{; ! 1".le.�i'1_1''''l!'l''''tià).. Lu)' .... , .. ,............. 1.021 I:tmr. e hj'):a:i�a (f"ielolJual'i:t1.i )]M.gê�tic. '" .... " , ..•.' . • 2.�711·
Mdrüpul ••••.•.•.••• > • • • '.1'7 U tero e alie.i:('s: HiKLerll-"ai !l,1 ngo!:,ra fI;; o'Uni: Insufla.
Lü PüJt" ,.... ;."21 çã.o da.s irom .." Jili.i';& l}nt_g'iI(>,,,t"'fl <1 .. <;.<it.etÚ.d à.·Caei 'lu. .. . . . . . . . . .. ..".. .. ..•U ."..� f- ... ICentral ".il\i' ..'" " a llb ",.e OSSOs em gcr•.
b�Tl'eh. • ....•.... ,...... '.171 'lU�diáal!i ê:.};.a�4S dos d.ianael,ffJ5 da 1J1H·1;. V1t,,& orleut.-

I �;:;'��:(Ji:á() .. . . . .. . . _,Ui çã.o lIo partu (R.adio· pt-! vÜllel rl.a).
lJi.qüe II ' Ola.olamente r.a. f\lal.enI1111'4(jf· fJr parle". UiJrr�a.

�I·-N-D-I-C-A-D-.-O-�--R-P-R-·-O--F-I-S-'--�.-�m--�-L�j�;�;--·��-����··-AR-���UE�,:s;.:'m;:'�E':'�-;;l�i��'t.-;��nliii Du.r;-;;I;:;��:::="-�:;:::;:'�-."fffjA I
I MEDICO

.' .
CANTJÇAO I ESPEC1AL1�TA EM nOENçi\S DE ClUANÇÁS .

lCom práti,�. lU) 8oilpltl,1 ••�! l\1f:1HCO CLJKSOS UE ESPEClAJ.1ZAÇA() NO RIO UK JANJ:lltO
l....' DR. WALMOR ZO�:R j.·,ancisco de Aula • lia ...·uu CLrNlCA DE CRIANÇ� t'IWL...TRIA NEO·NAT.-\L -- Dl!:iTlII:tHW.s DO ItJlC••.

...-_-�l!lr----'" ....1" ao GARCIA ClL�(�,I.•dl',�l(�,Ai" �:'DJI��AElr8 ADULTOS' .NASCIDO - ASSls'rÊNCIA 'f�:CNICA ES}'!WIAI.IZADA ...n!'
I;' .....,.J. .' _'" <..

b�.EMATU}WS - TRA'l'AWEN'i'O fM INA.PETÊNCIA INl"ANTTL.., IISoS.1 lo d apuelbo ui\llratõrle Oi,loa.lI. ..el& "aeal.all. Na· c......RDIOLOGU " I)oem:a.s Internal (FALTA DE APE1'I'fl!:) - TRA1'A.MENTO D;\ INURIlS. NO.
•

,.eu.;... T�BlílRCULOS. clll"" 4e It.lediclu .10 UIÚ"'''''' Contllltilrio: au .. Vitor ••i
CORA(,'AO _ FICADO _ TUR,NA E.�i. CRL";"QA:'I._ lii:, A[)OI��;S�:�)iTI!l8 ntS1'U��IlI�

DR ANTONlO OIS RADIOGRAFIA J RADIQSCOPU E:a:-t.ter:�d��� ·�o::::�! 11m •• - r���'I'lr�o;:.. lse��;:d&l: �u.. ttó&. • RiNS _ iNTESTINOS �r!l.eiO�i\?Eia�\;klf'��CU - ti;,.�til"'M'DAnll'g LH lNUN

MlJbSl DOS PU;:If,�.8' ternidllde·E.cola Sexta leiral: l'ratam�nt(l moderoo ,da CONS(JLl'oRlO _. Ft;Ut'l!: �CHMID1, Síl
�

,

Cinrlla. o orn
(Su"lça do Pror. Octá'd. Il.. DII8 lo iu i8 bOrlla.

, CONSULTAS _ DAS 2 AR fi H(lR ...-<V!;DICOS .-

.·ormado pel. "'·aclIltlall. Nad.·
tlrlrue. LI.a) ...- ftesidêncí .. : Rua j'I:I111. Se'- �jFIUS

CONSULTAS CI HORA MARCAI>A.: FOklil ilC'1·I�l'I!.GU.JLl�l�" Ild ii. Medldaa, 't�.lill18,1.". Ji:�-I ..,..lrll0 40 S.r"'ço d. Clru· mi<il, llll - .. � .. anãu, ali'· 1 -- Consulhirio _ lella Victl>f R.l!:SIDÊNClA __ '1'h:.NEN'1'Js; SjLVI!;IK�. llli \ .•·UNiiI Uf'}IJ.:&."-L-PAft'l o�
ciaU- 'I'líilücirllrliiu do Bo••ltal N4IA

,la •• lI ..apU-:;í. 1. � 1'... T, C. 'I'e!. 8.002. !\.TE]'.; I)!i: CHAM ...DO� ."'- liO:n 1(':Liü' ...... lÇO colllpl.to III ·S�HO· I ri. aa"ol 40 &10 li. hulr. .. ......__._ ..�. l\leü'e)tes, 22.
.. _ .. _._ ....__ . ... __. �.Jde !in 1)0 INÇAS O.... .:

leu
raO dI! e.peclaU..çl. ,.1a aUiIIlc. •• lletJltal .a OR. HENR1QU.I PRISCO HORARIO: 1·).... ".N'';'ONIO. BA1'lloll'. ..I. I)R C I. A uNO Ci( �.: C( • .., 'lIui\erno. m.to"oc -

S. 1"l. ·r. b.later.. .' .1:....... C.tld.<Ii., li> " ... õ:I • _. _ � n . ".

ii.f4fll� ..ti("ol • _tu.tall:lIillto. {) _ ttlllta eI. ('1r.r"••• Pr�t. UI. DÜIJ:NÇAS D:J SliNHO�A8 _ PARAISO Das 13 � li lI,erat. JUNJOH G..A.LLf:'TTl:,l LtO:_;'� 'O�lA ,_o tUST.,�. ,). Guh.arl.. (:&I.)� I t'AR't'OS - opaluçols }1Énj(�o Telefone: Consultório - CLL"IIac. 1l8"1(�lAUnl).à úa. - .4.Dvl\(i'ino __""j.1";r(it'(i{,�"'l'v. ).
.•• -

eODl: F'IUp. Se.mlil1;, U -

Cana: Rw. J.oão f'iut'o 11. li, Opuaçüea - Dó••çu �a i.-
3,415 , C&LANCAI' �"" VitM Weir.' .... f'<Ú1.1�"O tiAS 1.

c:litt.... b'01l8 .801 I daa 111,00 &1 18.00 ll(·�a•• nbMu - CliDicI II. A.4altlio4l.
•• • Con.llltu du _ •• 11 liIar... 1''':-':111: I..-in':! - 1")",·i.IJ,�;;(';I1�11 ..41 ..,.,·••, .. ,ar 8't�� .

Ullra Atende em laor•. marca•• ,
. Peltl manbi atende di"- Cura0' d.· }Ii.pilc·jaUlaçl" ao RSldenCl&: Rua lo.' do. ati.• C .. lIl. ,'1".111'•• iruell�Ia(). ._.__t:l ..\"..'r.'•• (III ....i"

•

- • >Ii.
Rei.: - aua lI.tu.. IIIU101', fillmentl DO i[olpital 4. 9.o.pitll1 do. S.nidor.. •... -

Vale Pereira 158 _ Praia 'li!
'.

"'i .. I<.'" � h,tu '1' ....1'·I"j"'. � 1 80 - Fone: ZIIIi

I
Caridadl. tado. -

I IlVOG "DOSC,..... ltónc: Rua rII ano. M
•• '

. -

')"'. (Servico do Prof. lI.arla.. 4. da Saudade __ Coqueir08.1 A .....
". : DU. ANTONIO GO)JE� III..I� &odar - ,�di'�,i� ����:��·t� DR. YLMAR .CORRIA R:�I�e;l��..I;rlll .Bittnco\l1'1 II. Andrade) ,

\
_

...

\
DR. JOSl: MEDElROS A.L iY..i:1DAtI"r�.��, vlA8'

-

CLiKICA MEDTCA 101. Conllllltu -- Pila lf1akk.&. •• DR MARIO �- VIEIRA ADVOGJ.l)On\I ...�I�,,'�. li! _ ..u... - i)r.. CONSOLTAS da.lII - 11 !lo· Teletone: ll.61111.
.. __ . . tlÁPtitaarldIiQlld:-.'·r::::lbl 411.11 di.... -

.

DHAUSEN I
,.

_ ADVO'GAüO _.. !!:2critinio·. Re"i":�nd••
J'U

C P tal 1611 lujat Av IlHCilio Lua. 11.esm.
Ttoan- Rua T\rlldllnt. ':í - !'ou. ,·ai DR NEWTDN t. no t'oniuJtório á :.til' N•••• : cUNICA iIIEDICA D. ADlJL'fOS Co 1I!!a OI -

Tdelon.' U41\·l(.... id'''';l •. : ,- ...,.141.
•

, Machado 1.7 :;J.qlll.L·... •• Tlr...

'1 fi CRIANÇAS

I�II"
a Catarina.

í'''''.U, �.
DR JOS:a: TAVAf'...ES D AVILA . déntes. 'fel. 2floli Couultõrio - Rua JcJh l'ia· _.

D D
�_._--�.�.-.-'--", 'CIRURGIA G1IKAL. I Ruidincia - r�•.h.,iUab to,'],ll"- Ttl. M. 76i.

. L ro au·raDR JÚLIO .D01Ji IRACEMA DOiil;:U dI! geullora. - Prad.. C.outinho ,..
.

. I C1!'f\'$ult... : 0111 • a•• ll.. r".. r.. au. t .
. M.OLi:'S'fIAS NIRVOSAS I la�la - Eletrlcl4ad. Mélllea CUNIC. Rellidência: Rua ••t...... a· '

..VIEIRA I
w II.1N'l'AlS - CLlNICA GI�ÁL Consultório: RlIa Vitor. .el· d. . .

1
nior,.••. Til. 2 811.

\. Chmca Geral
&llt1)l0<) I D' Serviço N.llloll&l •• Dou· ·eln n. !8 - T.l.fonl: 110'1. OLHOS OUVIDOS �U.l� ".

I
Esp"cialista em moléstias de Senhoras e viu uduã·i�"'in.u.lg1·A lt,'" OUf(�8, çu Jientaia,

• :ii"
Consultaa: Du 11 Iloral 11m • GARGAN'U' I DR. NEY PERRONE .

.�.
I.HJVW(l�. NARI2. a GAaG ....i�l�.' I Cber. do Álllblll..$ �.'

111·-ldian.te.
DO MUND nas.

.f 1\ .... 1 A'* IÕNTO I 01'1.,..Q li:S, o. Mental
. Resi<lênt'Í.: Fone, '.Uli DR. GUERliElllO D� ..ON••C�
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Yirc;wr: I:Wl:IiON' lo, jl,A.9.�.
iNICIANDO AS SUAS VENDAS OFERECE

GtiCOiutlíJ' lH.IlIoUNGoS ... 1.1.
i �IJINO

lite"rll.ullk,n;u,
&4'pr.llillll�lIÇÕil· '., I. L.' "...

Ltda,
I:(Uli. SelJlid(>f J.)!>'Qtu. -tU - ,"

&l1d ..r,
'I'et., l:1l-líIl24 . - at" 811 �"ll.ir".
�ua 16 d .. Novembr.) 2Z& 6"

liudtlJ' jal.··Ui - São Paut·}.

Urna o.;aStl. ampla, construida em um terreno de

2í)xl�>óO, localizada no centro da cidade, sendo parte fi

nancíada, antregando-ae a casa desocupada. Preço ....

C'l'$ 80iJ.OOO,oo. Negócio urgente.
-0-

Duas casas, localizadas em um -terreno de 9x53, sito
no Estreito, sendo uma de alvenaria e outra de madeira.
Preço C�r$ :100.000,00.

-0-

Duas caaas situadas em um terreno de 10x65, sitc
no Estrelto, sendo uma de madeira e outra de material.
Preí.;o Cr$ 220.000,00.

-0-

Uma casa de madeira racem-conatruida, pintada a

i.i�o; localizada em um terreno de 20x25. Negócio urgen
te, Preço Cr$ 95.(100,00. Estreito.

-0-

Uma casa de material, localizada num terreno de

lUxi;úO situ a-rua 14 de Julho, Estreito. Negócio urgente.
Pret,o Cr� 140.000.0')'

-0-

Urna casa de madeira recem-construida ainda não

nabitada, Iocalizada em um' teirenn de 10x11 O, sito em

Coqueiros. Preço "Cr$ 180.000,00.
-'0"",,-:

Tres magnificaiS lotês na Ín'aia do Bom Abrigo. Pre
,:0 C'l',i; 170.000,00. ';, U1I

-0-

Quatro lOtes nu eeli tro da ci la de. Preço
Ci$ 55U.uOO,00.

Agê�cia :
........._�

P.. u� Deodoro' �,qujna d4
Rua rr�ntlllte Silveira

Um lDte de lOx31, a rua Tupinambá, Estreito. Aceita

-----_·__·�..._.._.-...�_I -
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,
, , '..

" fL.ORIANÓPOLIS - 5r�. ('o.l",rínõ.
.

-

�

�o-

Qu:1tro lotes na cidade de Londrina, Estado do Pa
i' !lá. 1'(€',0 Cr$ l80.000,00.

-0-

-0-

Uma C8sa situada na Praia·do Bom Abrigo, e um 10-

ane.w, com unibus na porta. Preço Cr$ 150.000,00.
\. ende-:'.i: a casa ou ti t.erTeno em separado.

-0-

Dua;:; rasas de m:1tf>riitl, situadas no Morro de Ce
fatdo, ttndo cada casa seis peças. Preço das dUl\8 .••.••

('I'� ·1!iO.üllO.oo. Fill'ilitH-se pagamento.

-�___,_.,..., - ....�-_.�-----_._--- .-----
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ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO rjoÚHJópoii�, Sábado, '2 de Ji..iho de lH:'í5

o Doutor Adão Ber
mndes, Juiz de Direito da
'la. Vara da Comarca de

}'lorianópoiis, Estajlo de

Santa Catarina, na forma

da lei, etc.,

EDITAL DE ClTAÇÃO
COM O PRAZO DE
30 (THlNTA) DIAS

,/

.

::___"'-' ....��-,,: -..;_..- .....=0."1'0...::-;.:;........... -

7

TERÇA
QUINTA
SABADO

DO�UNGO
PARA

CURITIBA,
SÃO PAULO

RIO
-x-

�EGUNDA
1"JARTA
JEXTA
SAHAD,O

PARA
PORTO
ALEGRE I,

RESERVAS:

praticados pelas sociedades 'onde poderão ser encontra
os atos dessa natureza pro- dos os seus representantes,
ven ientes de seus iliretores, B) - Secunda o presente
gerentes ou liquidantes".

I

pedido de falência, fazendo-'
III) - Pelo contrato so- o também seu, a firma Du
dai, exibido' nos autos pe- tra & Basto)', com sede nes
lo próprio g.erente Bertol- ta cidade (doc. junto) e cre
do Michels (fls. 24v), a so- dera de 19 letras de cârn
ciedade era administrada bio que vão anexas, no mon

pelos seguintes gerentes, os tante de Cr$ 19.000,00, todas
quais são portanto respon- vencidas, de acôrdo com o

Faz Saber aos que o. pre- sáveís diretos, sujeitos as- art. 25 da Lei de Falências,

sente edital de citação com sim a todas as obr-igações 'e Vai junta tambem, a procu

o prazo de trinta dias virem, penalidades impostas pela ração dessa firma. Justiea.
ou dêle conhecímento tive- Lei de Falências, arts. 37 e Ploríanópolíe, 16 de Junho
rem, que, por parte ?a Com- 191: Bertoldo Michels, só- de 1955. (as.) Clamo G.

pauhia de Cabotagem de cio gerente; Chain Hersz Galletti. Sôbre estampilhas
Pernambuco, Navegação e Gelband, sócio gerente; Ed- legais: Florianópolis, 21 de

Comércio, lhe foi dirigido o mundo Radwanski, sócio ge· junho de 1955. (as.)
o

Clarno

seguinte: _ MM. (Juiz: 1) rente: Florindo Donato, ge- G. Galletti. Subíndo os au-

Pelo que se vê do processo, rente índustrrtal : José Pas- tos t. conclusão receberam o I
o representante legal da EX- choal Bagg io, sócio-gerente: seguinte despacho: - Cite- Iara: Diz a. Companhia de

'PORTADORA DE· PINHO e. Hilário Bleyer, sócio ge- se, na forma pedida (edi- Cabotagem de Pernambuco,
E MADEIRAS 'DE LEI - rente. IV) A sociedade tínhs tal). 26-6-55. (as.) Adão �avegação e Comé-rcio, por

LTDA. INDUSTRIA E CO- sede em Joinvile, mas pos- Bernardes. Exmo. Sr. Dr. seu advogado abaixo asst

MJtl-lCIO, (Pimal) Sr. Ber- ,mÍ3 também sstabelecímen- Juiz de Direito da la. nado, nos autos da açâo que

toldo Micheis, agiu fraudll- to nesta capital, de acôrdo Vara: - Diz a Companhia move contra a PIMAL, -que
ientam�nte, impedindo, por .orn a CI. 12 do contrato de Cabotagem de Pernambu- havendo V. Excia. lhe man

todos os meios, que a auto- (fls. 30), onde era repre-, co, Navegação e Comércio, dad� fazer Oi autos com vís-]
ra cobY'asse os alugueis plei- sentada pelo sócio gerente i com sede na cidade de San- ta, vem alegar e provar, com
teados na inicial. Nada se Bertcldo Míchels, com resi-I tos, Estado de São Paulo, .s certidões inclusas, que ri

conseguiu dele .como repre-l,'ênciil à. Av. Mauro Ramos, . p�r .seu advoga�o abaixo as· citação na pessôa do sr.

::"enLmte de socIedade e na- 266/ n. CIdade. Por outro la.' sinado (doc. junto), qUI: sertoldo Michels foi per-fei
da se conseguiu ta�bém co- do, h:1� muit�, que, em JOinvi'l

tendo al.ugado à E.xp?rtado. amente valida, sendo des

mo sócio e responsavel sub- 'e nada mars existe do qUE ra de Pmho e Madeiras d-t> ituída de fundamento a a

s id iár io. Basta que se leiam leria sido a matriz da f ir- Lei Ltda� "PIMAL", com ae- egação dêsse senhor, ao-O

as certid'ões de fls. 40 e 45, ma, pois até mesmo o escrf ::Ie em Joinvile, n êste Esta- rícíal de Justiça, referidas

p::<l'a vel"Íficar que o seu pro- tório foi fechado, e o geren- .io, uma área no denominado na certidão de fis. 20v. Pelo

ceder foi imoral e condená- te da sede se transferiu pa- "Trapiche Coqueiros", sito que provam os autos, essa,

vel. Inicialmente impediu' o ra o Hío de Janeiro. Essa to. em Coqueiros" no sub dis rirrna está é tentan.do pre

ar. Bei toldo Míchels que o " noticia que a precatór ia crito do Estreito, desta Co' indicar seus credores, ag in

Uficial de Justíca realizasse de V . .L;._c.ia. ao Juizo de Di marca, pelo prêço de Cl'$.. do mesmo com má fé .e incí

a dilig-ência, u-ancando êle reiro U" 1 a. Vai-a de ,J oin vile 1.000,00 ao mês, vinha rece din do até em falência frau

a sua casa ; e depois, com a trouxe daquela comarcr T ien do os respectivos aluo dulenta. Nêstes têrrnos, e

eZ1JeJição do mandado de ar- para o bojo dos autos (fb ruais, por intermédio do sr.luma
vez que o citado não

10wb,lftlêlltO, impediu ele a ilv.): Vã seria portanto :etJ,.)ldo Michels, brasrleí- deu bens à penhora nem in

if1f:SnU diligencia, pela as- qualquer nova tentativa nc :0, casado, residente nesta dicou qualquer dêles, per

túc ia, iludindo o Oficial na .entido ele se Iocal izar em cidade, à Av. Mauro Ramos, tencentes à sociedade e que

su s b0.1 fé, pois lhe pediu Joinvíle algum reman es- :66, na qualidade de repre-! possam garantir a obriga

que n áo arrombasse a casa cente do antigo estabeleci- ven tarrte da locatária. Acou-] ção, é caso de se proceder . -�, '\ -�-.." 011

�Jol'que lhe faria o pagamen- mento dJ firma. V) - Pe], 'e�e porém que tendo essa então contra os sócios, na lFlo�e�lliB�';-I'b300·�sla-5d4e�·L·(��'3c�e'�,�d,�.rJ:aE.'-','M·,'ater'nl·dad·e-� «Carmelallulra»o independentemente dessa .rt. 70 da lei de Falências � ocatária desf'eitq a locação, forma do art. 350 elo Cód. ��. ...,

:
' \.,J - ia Ij, U

medida e. npezar ,de ter sido 1 competencia para. declarar�' êieal) em .débito para eom a Com. Bra.s., independerite- para q'ue chegue ao conheCl' (.

atendido, não pagou! Com t falência á fi do Juízo (h 'ocadora ora suplicante, pe- mente de nova ação. (Bento mento de todos mandou ex-
C O N V I T E

esse subterfúgio, ganh,ou I prí�cipal estabelecim.ento d, 'os alugueis eorrespolldenteR ele Faria, Cód. Co'm. Bras., pedir o presente edital que

'[. h I êl f I d ]i I tIl
'

'M" d 1"5'" l' I J
'

485' f' 4
'

bl' 'i I'
O SECRETARIO DA EDUCArÃ(I ,., ;"';-D11' � I!. ':1"'1"

tempo o sr. 1\ IC e s e pou e, :\ I O. � as o sen !c o C ( i aJO e �.;::; 1I1C USlVe, e VO. ,pag. 111 '1I1e, "a. sel'a ,pu Icae o pe a Impren- A �'-', '-'".u .-" _, .,-,,01 ""-

.

I'
.

I t b l' t
'

1 t t' F d'
-

) Pdó' f' d I d
TENCIA SOCIAL, convirja rLg ltu!.nrid,"\,i":,, í'j'",-s, l\,![-il-1tc'I'ê',;,

'om vagar, esvazJa.l' .a casoa, prl,nclpn �s 'a, e, ecunen o neses s.u )sequen es, a e e- e ](;ao. e e por ISSO 111m sa. e a Ixa o no ugar e .. ' � v • -
- -

t d f t o., 1 t t 'e' 1
.

t t 't t V E' j .l A

dI'
e E.'c.:1esiásticas e o Povo nu geral pat'''', no ('ll'P,' 3 ('1," ]'j.·.,'l!',(J,ois nêsse es a o' ,01 mm o rcp llR" ev]( en emen e, li' 'l'eIrO (.o corren e ano, am· 'l'espel oSflmen e a . XClH., cos -ume ue acor o com a Cl. - ,.-

_mpo depois encontrada, 111m simples f3to, pois, ess:' ')ém ,inclusive, tudo, no ,"seja servido expedir novo Dado e passado nesta cida-
proxi1110 vindouro, às 15 hOTGf., 3::�Lti.i' a inmlgm'nt':"\o '101

�' 'ieando assim frustrada a principalidade não se earac, nontante de Cr$ 4.000,00; Imandado para que seja, in- 'de de Florianópolis, aos vin· MATERNIDADE "CAR,MELA DUTE,I,", J r"ta O[<]1I[,,·i.
j

(i�term ina ção j�ctic.ia L Por tedza só pelo fI He elo Contrn 1iin tendo �ido, ,possíVEl.!, à I
tinw. do" o. flócia' sr. Be'rtoldo' 'te :.e-iT€-"; dia::! ,lo- ntfi" de' ',h1';-

_.. -:::;::::._ '-::
-

:"?- ..!� ,

!.putro lado, burlou o sr. Mi- to social constar, uma. ve;- Hlpli<;ante, cobra.r-se ami- Míehels a pagor o pedido nho do ano de mi] novecen- -

I_�-'----'=--
chels nos credores, porque, que pode mesmo sueeejel ;l1velmente, apezar dos mui- inicial, soh pena de pe'nho- tos e cÍncoenta' e cinco. Eu, � .. 1 A �) ,�:� ...... 11 tl d 1

,.

f 'd d l' P ( I Q' \"",1J, ��..,��'l:..!�:J.f-�,J i J':'<i},?1
.

! quanto à casa, embora de que ao a o a sec e prmcI' COS es orços nesse sentI, o rã, no prazo a el. . defe-' Ass.) Iygino Luiz Gonza- V�\�,.'\ ;' L.
•

4·'f'i
'

sua propriedade, foi regis- paI e real exista uma outra ,'eealizados. E nessa cobran- rimento. Sôbre estampilhas ga, ERcrivão, o subscrevi.
' ..:"",., ..

h'a da em nome de terceiro. sede ficticia no contrato, �a seriam ievados em conta, legais: Florianópolis, 30 de (Ass.) Adão Bernardes, Juiz
.

���; .' 'C�"'�:;�'II
•
•

E verdade que para o êxito simplesmente pró forma (V. Gomo ora se leva, os alu- janeiro ele 1954. (as.) Clar- de Direito da la. Vàra. Con- G �100 DO '�': fl'i" . �;;:"", C0m ésfe v�lo,o \j 5,
do sr. Michels, na manobra Dr. Milton Evaristo dos '(ueis de três niêseR, no mon- no G. GalJetti. Em a dita pe- fere 'com o original. Hygi110 ri!' t :�:I: fi).: :t1�Jl ",i:J.',j"", :;m�,c",h +,,:
que empreendeu, hOllve tam- Santos. in Rev. For., VaI. tante de Cr$ 12,.000,00, depo- tição foi proferido o seguin- Luiz Gonzaga, Escrivão do, .: : ",;,�_: . ·";"�;1."j�-Wl"".'v":;"l:I·��L' plh:,.,:�:,'�l�,,'�"I'''õ )'.'-0 CCiI'l)·

bém grave culpado Oficial, CXXVI pg. 591 - Sede real ,�itados em mãos' da locado- te despacho: J. à conclusão. Cível da la. Vara. �� - • -�,,�

Pois levou êste mais de seis e sede ficticia. Conceito de I'a, como caução, é qu� redu.. ._ _ ---�-,-�---_.
,ii,: 'Ii�t__ ,

e
"

mêses C0111 o mandado de ar- Estabelecimento Principal. zem assim a dívida para
�. ',.

:::::.. --�i'-:-:�"';�""""':�,�:-=;:��i"l!!V����--:;: t --=--=-"'::::::::::::�IIIFll'I:� I<"';'V'''I'P�'';' '�"I rF�,dz:.
Pedimos aos nossos distintos leitores, o ob:>équio rle

1Ir. ,li, <"" um 1>',(.)0;' 'J,' ';r.s�"r"

rambamento em suas mãos, - Apud Indice da Rev. For., Cr$ 28.000,00, sem embar- um Bf:LÍSIlIMO t!Orf?Ede !4dj'C..DO,�,·,-".f,)O'.
I I C

. preenéher o coupon abaixo e remetê-lo à nossa Redacão, ' ,,/' , -

• sem lhe ter dado cumpri- VO. ,pag. 396 " aracteri- (\'OS dos juros,' que, a supli- .

ta P 'j
D t d d· -, p.

.

I E t b t d'
'- afim de completarmos quanto antes, o nosfólo Cadastro A

."(')cw·'ô? 1tJje G �,W\/Omento. a a o de 3-7-54 1- zaçao üo 1'111cIpa s ,3 e· �,an e po.era pagar, ,a_ razao
Social. "'CO i�OÚ "-(r'\L� ;f\

to mandado, só foi devolvi- lecimento"). VI) - Embora de 6% a/a., se exigidos fo- l'qij
._ �lff'·�ii4..._� - ,jk,\

(lo em 12-1-55, como se vê o contrato da PIMAL faça rem. Face o exposto, não ha ,Nome .. , .. .. .... .... .. .. .. . F'L.ORIANÓ� <"�;;'��,�.;: CATARiNi"
la juntada, ás fls. 42v. E

I
referência à sede em Join- olltra alternativa senão o Rua � .'•....... _ .

n�? se d�ga que a au�ora n�o v�le, tinha a firma ):e�ta ca- uso da medidas judíciais, ,e Mãe .

(hllgenclOu a respelto, pOIS I
pltal, grandes atiVIdades, é o que ora faz a suplicante, Pai '

.

qua�i diarian:ente o

ad�oga-I ta�to que ]_}o,ss.uia aqui aval:-' �)al:a que a suplicada deve� Data nascimento ": .

,do 1l1:(.l'a assmado pedIa ao ta]ados deposltos de ma de]· dora pag'ue, nesta comarca, Estado civil '
.

sr. Oficial que desse execu- ra pílra. exportação, instala· que é o lugar do pagamento ,Emprego ou Cargo .

ção ao mandado, a ponto de I dos no imóvel da autora e a e o fôro da sit.uação da cou- I Cargo, do pái (mãe) •.......•.......................

ter surgido mesmo, certa! ela locado, confoi'me refere sa objeto da locação, a im..

,

ocasião, urh pequeno inci-
I
a inicial; e tais eram os seUR pOJ"tância que deve, 110 mon�

ílente dentro do, cartório, fa- : interesses nesta capital, que tante de Cr$ 28.000,00, a
tos êsses que o sr. Oficial aqui residia. um dos seus cl'e�cida 'dos juros, custas e

não negará, se tiver que il1- mais ativof\ gerentes, sr. honorários de a.dvogado na

formal' no processo. II) _ Bertoldo Mi"-'els. '

Por con- base de 20%, dentro do pra-I
Como se vê tambÚa p�lo que

I seguinte, a q:uestão da sede 20 de 24 horas, sob pena de I
dós autos consta, a PIMAL da firmã perde a importân- penhora, na forma do art.

'ih\cidiu em falência, pois: a) cia no caso, uma vez que pa- 298, n. IX do Cód. de Pr. Ci-
_ Executada, não pagou,' rece mesmo tel' sido aqui o viL Nestes têrmos, pede mui
n� depositou a importância principal estabelecimento da respeitosamente a V. Excia.,
que se exigia nem nomeou firma. De qualquer forma "í1ja servido determinar' a
,bens à. penhora' b) - Fe-: porém, tendo sido) a ação 2xpedição, para a Comarca
'I '

chou o seu estabelecimento 'aqui proposta, sem que a ré ele Joinvile, neste Estado, da

tai:to .nesta capital como el� itivefls: oferecido exceção, competente carta precatória,
.JOlí1Vlle (fls. lIv. e 20v); c) ,nem tao pouco o sr. Bertol· ,·:;,fim de que lá,se proceda à
_ Desapareceram os' geren-

I tIo 1\1iche1s, teria ocorridó citação e !\ubsequente pe
res ostensiyos da sociedade, ji quando mais não fôsse, a nhora, se o pagamento não,
81'S. Bertoldo Michels e Cra- pi'evenção da jurisdição. fôr efetuado no prazo da lei,
in Hersz Gelband, os quais Nestes têrmos, A) _:_ A intimada em sêguidã a su

abandonaram os seus domi- Companhia de Cabotagem de plicada para: a, contestação.
cílios nesta capital (fls. 26)" Pernambuco, Navegáção e Protestando pgr todos os'

e .Joinvile (fls. 20v.), respec- Comércio pede mui respei- meios de prova em _direito
tivamente, sem deixar re- tosamente a V. Excia., seja admitidos, especialmente
pl'espntante, cLnstando que' servido converter a ação exames periciais, depoimen-
,se transferiram para. Itajai executiva em processo fali'" to pessoal, sob pena de con

o primeiro e o seg'undo para mentar, d e c r e t a n d o V. -resso, inquil'ição de teste
,o Rio de Janeiro embora Excia. a falência da Expor- munhas, juntada de novos

niío se saiba ao certo os seus tadora de Pinho e Madêiras documentos, arlütl'afl1entos,
enderêços nem se tenha Con- de Lei Ltda. Indústria e Cc- etc., tudo no caso de ser a

hecimento exato' soAbre se mércio (PI'mal), na fOl'nla �cão contestada e dandQ 'a",,< , " , '

.':SPtT(.1,.! [tAn � f_;.\I AlffH;OS l-)EN'L-U1l0�ainda se encontram, ou nãó dos nos. I e VII do' art. 2° esta o valor de Cr$ 28.000,09, E'" ,

.

nas referidas cidades. A {a. do pecl'eto-Iei nO' 7.661, de P. deferiri1ento. Sôbre es-
"�hfli.rJ!O pi:t'fn:li1t'nb� ele todos e qual.,que-r artigo�

Lência. está caracterizada" 21/6/!:l46, depois de regular- t:-tmpilhas legais: FlorianÓ.- (onr.e�'nelnte; �tU �'amo, .' ,

e f 1 t
.'

d 'POI1',�, 18 de ago�sto de 1953." F,Ql,lPUS. CAUEil","\S E MOTORES -EVONl te-_\_TI1 ace do (isposto nos nú-
I m�n e cIta a essa firma por � ,"

meros I el VII do art. 20 do edital, nos têrmos do art. (ass.) Clamo G. Galletti. Em r,lOS Pl;1-ql pronta entre.v�. ilHHÃ CAiAR1NENSE. NAJ h.;-",,l. !uJ,h:J, LN i'"'

Decreto-Ie.i nO 7.661, de 12, � 10 combinado com o à ,dita petição foi pi'àferido . Ac.eitamos ..

encomendas de PL.ACAB E .... l\1AL'l'AI1AS I víÁ=NOS HOJE MESMO, -iEU Ld•. ": i:: L, ..,A:,Ri:·

2J-6-945fei
de Falências). art. 11, § 10, alínea primeira, o Reguinte despacho: A., à ,p-a;:l (!l,v....erso� fm,t'

,:

bina os com o parágra- in-fine, todos do mesmo de- conclusão. '20-8-53. (ass.)· ,.,,\:.!\ I ENÇAO;' Atenl(bmos os sen hores llentista;o P.

�o único ,do mesmo artigo, I creto-Iei, uma vez que não Adão Bernardes. Exmo. Sr. J'l',.otéticos rio {nteriot' pelo Serviço de REEMBOLSO
�;:.verbis "Consideram-se se conhece ao certo o local Dr. Jn:iz de Direito da la., AÉREO e PDSTAL

� -

Oental Sanla Apolonia
�r ,-

ARTHUE. ÂNTONIO MENEGOl'TO
1{1Ia�: Tiradentes, D.o 20

FLORIANófOLIS

-----_.�--_. _ .. ;. •...---_.-. ----

OPERAf<IO A VOSSt\'--DIS-p6sIC/�IÕ-ç
CONSERTA-SE FOGõE>:: "('O'T

-

,,'.- 'OS
'

� .'. ..(b'tlC.. SERVICO
RAPIDO E GAR.'\N'i'iDO. ,'\'J'ENDE-SE CHAMADO .'\
DOMICILIO.

Operá rio: VALlfEl\IAR
<Beco), no ESTREI',rO.

'�fJ�I�-º ��êURSiONm� "AliNÇILQQ.J1Ji,iJl.lliti'·
-�ffQKIQNÁ�L(Y

AGORA, QUE SURGIU A TlJA SWG:LiJA.Ut: I

MÃIORE� ÔPORiONiiJAOI!:; DÊ i..:Ci-J-hLI";i=\/

co A
"""........=;;;;;;;;;=__.._-......-__==.;�"-=.�:�....::-.J ..__�_.:..u.�'"�,;:j

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



! ···I.;Jto Seara' para a Preteltura
, -

," "Escolb('do e indicado pelo,-�P;S·DjI PIB e
Itajaí, no di;, 20 de junho Prefeito. Escoüücto e apoia- é<.lêtai Progressista, o nome "para legitimar a sua eleíçâo Toda a cidade não esconde ,J

último, vibrou de entusiasmo I do pelo' Partido Social De - prestigioso do sr. Carlos
'

de I de governador do grande e satisfação pelo feliz Iança-
__________________,. ,_.. com a escolha, em memorã-I mocrátíco, Partido TralJa- Paula Seara - Lito Seara·- próspero munícípío de Itajaí. .mento dessa candídatura, já
Plnrlanôpolis, Sábado, 2 de Julho de 1955 vel reunião, do seu futuro lhista' Brasileiro e Partido irá às urnas de 3 de outubro A escolha do sr. Lito Seara: consagrada pelos nplausos .

M' O s- --A--'-'--�I'c�-o--�S iiVíslíãdiSr:-JiêiíWTuíi�!ischij i�g�g�l���fE��'���' �'::l:ar, :,}c:,',Ilf:lmltl",I.);r�il;l�l:nitn�tleS:a}'�lll�;'�
FI 'I.

' garantia segura do progresso, .. - -" .. �- � �

Até então a clã ,.ud.enista IPrincí�ios ?oara,.a dire?ã�, do a' O'"ralaO,Opo IS
.lo trabalho e da harmonia eu.taram 03 anseios gerais

nem sabia da exístêncía do executivo barríga-verde". entre a família itajaiense. dos ítaíatenses.

Dr. Francisco Benjamin Gal- O 'Dr. Francisco Benjamin ----,-----'--------,-

Iottí, não tomava conheci- Gallotti dará ouvidos aos

O, .coml"".·0. Co'nlere"'"DCI-a,. Relltes.c.o. 20 MI'L'HO-ES AO HOSPITAL'
menta das ações do ilustre jornalistas realmente jor- , b " !I ;:, -

conterrâneo, O homem tíju- nalistas. Como adiantamos ontem, Após a recepção, na, pre ..

, perguntas que lhe foram ror- DOS FUNCION' A�RIOS
cano se locomovia lívremen- Mas não se preocupará F'lorianópolL, recebeu na feitura, quando o ilustre vi· i muladas por assistentes. ',"'

.

\

te sem ser alvo das baterias com os meninos de picadeiro quinta-feira última, a visita sitante e sua comitiva foram
�

O dr. Kubitschek !'egressou PORTO ALEGRE, 1 (V. A.) primeiro_secretario, deputado
adversárias. Mas tão logo que vivem por aí a escreve- elo sr. Juscelino Kubitschek, saudados pelo dr. Dib Ch,�-, ao Rio pela- manha de on-

_ O governador Ilelo Mene- Bento Alves, para dístríbuí

seu nome foi escolhido. em rem notas idiotas e próprias candidato do P. S. D. à Pre- rem, foram-lhe levados cum- tem, depois de visitar o Pre-
ghettí enêamínhou à A,- ção às comissões.

memorável assembléia, a de gente de circo. sídência ela República. S. S. primentos por parte de ad- sídente em exercício do PSD. sembléia Legislativa do Es-;

grei udenista reuniu-se a JONES chegou a esta Capital depoí.i mlradores, '�orreligionários e catarínense, sr. Celso Ramos, tado mensagem contendo' .Esse auxílio extraordíná-

toque de caixa para assen- ';�il;�••G"."•••••••••••' de percorrer vártas/ cídades da direção regional do PSD. em sua residência, onde
projeto-de-lei concedendo um

'

rio, na hipotese de o proje
tar quais os termos, os ape- do Norte do Estado e do Va- À noite, no Largo Fagun- mantiveram cordial conte- auxílio de Cr$ 20.000.000,00 to governamental ser apre-

" x - "NingÚém m.ais d�s-I le elo Itajaí. Em Brusque fOI' de' I' se concorrido rêncía.
lidos e tornar grotescos o:, ," .o, rea lZOU-. e I' , :10 Hospital do Funcionário vado, será concedido parce-

x ente que o Brasil precisa' o ex-governador mineiro a- comício no oual falaram os
atos praticados pelo candí-

ar I' lo íntertor reali,'
,

\

'-- i , '! rs a, Público. ontem mesmo o pr r- ladamente na base de .....
lVUl1Ç lê •

_'
-

guardado pelo dr. Francisco srs 'deputado Alfredo Ch2
Odato do P. S. D .. " A escolha

'ando verdadetramente a'
..'.'

-

O TEUP cesso foi encaminhado ao Cr$ 5.000.000,00 por ano.

assanhou a arraia míuda o Benjamin Gallotti, que o a - rem, Senador Saulo Ramos" l"'. '

nareha para o Oeste, que, ccmpanhou a 'I'ijucas e a 'e3- deputado Bísaglía, ooeráría Prevlsão do t-emIJO até às
rnolecarío todo, aquele já I

- l'
,

pai' vezes, é marcha. para o ta Capital. Em companhia do ,Norberto Souza, deputado 14 horas elo dia 2.célebre_çordão do torradinho tul, marcha para o cen 1'0 011
sr, Kubitschek viajavam : Colodel, dr. Ivo de Aquino, Tempo - Perturbado com

que fez época dentro da clã' t Pmarcha para o nor c. ,. a- também os srs. senador Saulo deputado Padre Vídtgal, dr. chuvas.udenísta e que agora esta-sé 1
--

'a o norte e, 1101' exemp o a Ramos, deputado Btsaglla elo Wilmar Dir1'S, dr. Francisca" T t E decll
arregimentando, tendo até h'

empera ura - m , 1-

-narcha que se realíza, a P,T,B. mineiro, Padre Vidi- Gallotti e finalmente o dr.
.

um grupo que se diz jornalis- Iez anos, no Tel:ritório Fe-
mo.

.

t al esta gal, deputado à Assemhléla Juscelino If:ubitschek, sendo Ventos - De Sul a oeste,
':1, como escreve m Ieral do Amapá, buscando.

1" Legislati va das Alterosas, dr, todos muito .aplaudídos. O frescos.
gente!) para o inguaj ar n teerá-Io na eomnnhâo e-

teí
à

alt 1"
.. Ivo de Aquino, deputado Leo- candidato pessedísta e tra- ,I Temperaturas - Extremas

mais ras eira, a a ura, a IaS, ecnômíca, política, social e berto Leal e auxiliares fio balnísta ao Catete, após o seu de ontem: Máxima 18,4. Mí-de suas inteligências (Deus iultural do Brasil e fazer do
'

candídn to federal. discurso, respondeu a váríav nima 15,2.
q ue me perdõe l ) seu dilatado solo um Instru-

O mal dos que gravitam
.;

,
•••••••••••••••••••.

� .nento de progresso e enrt- x x x

��� :o�'�� s�aoa�;�� �'od�e��u� IU��ii��el�:s:ea;�:��!�, é da Confralerol·zaça- O _ ('s'pl·rl·luall·sla' do Brasl-1 l'Í:�t�oC�:�l��Oaçi�lOe ��7���.�� As inscrições já se acham

é que presta. O que os donos mais alta si'gnificação a no- '.

- ,

,ltravé3 da Diretoria elo En- abertas, e serão recebidas até
do govêrno fazem ou dizem tícia, não h!Í muito divulga- 20.' .'ong rasso' da Ball·Olo"o,c Irmanada',S ,. Instala-s., 'lino -Comercial e acordo com 15 de julho vindouro, na Se-

toda a clã vem para, as ruas da" de que, em setembro (10 U 11 11 ti ii J (' fi Campanha de Aperfeiçoa- cretaria Ger�l, à rua 24 de

aplaudir sem a mínima dis-
ano cOI,'1'ente, deverão seI' bOlea nesta Capital a 2a Coofr' I Diz ça-o

mento e Expansão do Ensino

I
Maio n. 280 - 20 ancfar, em

eorclancia. Um fanatismo ab- inaug'ul'ados os prime-il'os 1M ti,
,

, • ii 8r ii Comercial, com o SENAC, se- São Paulo. Santa Catarina,
solutamente generalizado e quilômetros c1;:t estrada de O importante congresso que se associaram a essa ligioia, os debates sadios e a rá realizado, de 25 a 31 de segundo estamos informados,
ninguem poderá discuti�' ou reno da Amall;Í, que lig'ará a de religiões irmanadas qlJ:: ,transcedente tentativa de so-

; tolerância- demonstrada sem julho próximo vindouro, el!!_1 se fará representar com a

ponderar em termos amisto- Serra do Navio, grande cen- reunirá, nesta capital, figu- lidariedade religiosa. F0l11OS j restl'icõés. Por tüdà isso é São Paulo, o I Congresso I adesão de professores e ins

sos sobre as imensas e hord- ll"O de extração de mang'a-
ras exponenciais dos mais di- informaclo�,> da-'vinda de irii:- I

que s� espera uma ass�stên:- Brasileiro de Ensino Comer- I petores de ensino comercial,
veis guinadas que nestes lon- 'lês, ao porto em cOlistruçã,o versos cultos religiosos, deve- 'portantes figuras do panora-l cla enorme às conferências cial, em comemoração do ,500 : além de funcionários que se

gos anos vem dando o barco à margem esquerda do rio rá instalar-se hoje, às 19,::0 ma intelectual brasileiro, programadas. Tôdas as reli- aniversário da legislação fe- dedicam ao assunto,

governamental, que eles Amazonas. horas, no Cine Ritz. 'entre os quais podemos citar; niões serão em cal'áter P�I- ----,---------
avançam de pedras nas Se há rã:lta de dólares; Se De várias outras capita.is ,Humberto Rodhen, Campos blico e estarão sob a presi- COMEMOROU, ONTEM,' O JARDIM DEmãos!·- a nação precisa imllOl"tar �..

brasileiras já estão chegando VergaI, João Emeriek ele dência do General Augusto
Não fosse o Dr. Francisco quipamentos; se a população a Florianópolis caravanas (:2 -Souza, e ainda o indu Sevâi Duque Estrada, nome sobe- INFA�NCIA "MUR' IlO BR.AGA"Benj amin Gallotti escolhido nacional tem baixos padrões conferencistas e de pessoas

.

nada e o físico italiano Pie- j amente conhecido nos cir- ,

para candidato do PSD, fosse econômicos, é :fundamental .W.....·.-M...• .......6-.................·.·.................. tro Ubaldi. ! cuIas intelectuais do País.

O 20'outro nome ilustre das filei-
que se mobilizem as riquezas

,16
A série de co'nIerências a PROGRAMA. aniversário de sua fundacão

ras do partido, lá vinham as ate' aqui in,ap·roveitadas, que! a C R M serem proferidas por lidel'ó's DIA 2 - SABADO t 1 tRegistou a da a (e on em e da moral, as crianças ali
mesmas saraivadas de críti- se estimule a formação ele .'. •.

•
na tistas, presbiterianos, es-. Abel'tut'a: A's 19;30 horas '

o
' . ,.

d f I
-

1
,. '" j--Jl'r"j'tu,,'s, teo�or·"'sta,�,, bl"anl�-': ' o 2 amversano a une açao ma'tricu adas formam a� ,sua

cas propnas da 'raça qu� novos centro& de irradiação I Pelo presente oficio
- � --"

''':>. L?C�I: .-�Cine 'Ritz do Jardim de IFlfância "MU _

'

educação intelectllal,s�b ._;..-
est.á numa atividade incrível civilizadOl'a e que se dêem solicito-vos_ que seja publi� nistas e outros e.>tá prog-ra- I rcslclencla - Gen. Au- RILO BRAGA"; obra {.b I

mais familiar dos ambientes,
l:j3ra achincalhar o velho ti t'd .. .

t· eJl
.'

1
' mada para os dias 2 de ju - I}'U ,to Duque Estrada P"C" I�...._--- -.

-

opor uni a"e a05 Inves 1- cado 1 vosso .]orna a se- , I" ,

co _,:s " ."'. " -:' ., �'� I
Slj:SC, sob a direção do ilus.'- A transposição do lar pura

j u(juense e endeusar o moço mentos sadios, repNdlltivo3 e g-uinte nota:! '1 lho, no �me r:�t� e;eha� 3, 4 cI�, .CIllzada �os MilltaI�S E" tre educador, Prof. LUIz. o ambiente da escola, fase
catado às pressas noutra a- capazes de g'erar bem�estal'l "Devem comparecer à 1.6à.

e 5 no LIra Tems Club",; pmtas do RlO de Janeiro. Trindade, coadjuvada pelo I difícil, se faz 'naturalmente
gremiação política porque, e proslJeridade. C. R.. M. eom a máxima. ,Ao que, SabeI11�S, conClaves Oradores, - Represen�a,n-' patriotismo e despreendi- naquêle ,educancláriõ. Daí, :J

como disse o Dr. Wanderley Amapá é, indiscutívelmen- I' brevidade os cidadãos a-
desse g ..mero sao extrema- tes de Entlda�es de val:lOs I menta de uma:. plêiade de 3 - mérito, da obra criada pflLl

Junior, na UDN os senhores te, um' dós mais belos exem- baixo relacionados, perten-
me'nte ra1'03 em nossa Pátria E,stados od PaiS e Conferen- ducadoras sociais. os filhos dos cOlnerciários,

do govêrno não encontraram pios (lo esforço \ do Brasil centes a classe de 1936, e et esttat, pardece. ,ser a segunda clstas Registando o acontecimen-
um candidato digno e de nesse sentido", .

1 'd d
en a lva e llmanar adel)- i Tema "Saudação à lIa. Há 2 anos, nesta Capital, to, que não deve ficar ape-.CITIC u.! os no excesso

.

o, tos de diversas seitas diÚ- Confraternização Espirituu- a' rua P'r'e;'l'dente AI

onhngente, que nesta data nt' 1 , lt'
- " CouL-inho, nas na lelTIbrança claquêlé.':

- re es pe,a ampla cu ura re- lista":
sao convocados para presta- era inaugurado, com a ma- que frequentam o Jardim;
ção do serviço militar no

E
·

t I
tríeula de 202 alunos, filhos congratulamo-nos; com <lo

Destacamento ae Aeronáu- 'xp're"slvos,' ,e egramas de comerciários. Hoje, a ca-l direção elo SESC e, especial-
tica sediado nesta -capital: a pacidacle foi elevada para· mente, com o Prof. Luiz

lVIunicÍ}lio de Florianópfllis' O sr. Liberato Laus e exma, sr3-. receberam do 210, preenchidas .tôdas as va-I Tri�dade, e suas auxiliares,
Antônio Cirillo da Silve,i- \

sr. Zeferino Carvalho Neto, Prefeito Municipal de gas. as educadoras, ,por mais essa

ra, Agostinho Nemezio Fa-' Tijuca� e prestigioso prócer pessec1ista, o seguinte Ministrando ensinamentos I tarefa vencida, galharda e
- "De Urupema, 22 - A-, ria, Amilcar, Fóes da Cruz' _e e�prei,sivo telegrllma: calcados dentro da religião patrióticamente.

presento sinceros votos soU .. ,

Limn., Agostinho Zappelini,
'_.

clal'ied;tde vossa candidatura Cildos Fernan{les Neves,
Ldllvlno Luiz de SO\1-2a, Iri

govêrno estado podeis contar nell Luii CarlQs, João Silvio
FI,palo gera'! P, S, D. d&ste rin- M:achado, João Deodoro

i cio, Tomaz Vieira", Fa uS,tino;' J:Jir J o�'3é R6scl1-
lea, Luiz Souza, Mário Cân
dido de Jesús, Nilton Firmi-

I no Vieira, Osvaldo Vida.],
Valditó Machado, Valmor

(le���;i����:�itO:���al��e:See� ������������-or:l� ���;���;��o�e� I'����:���t d�: S��;:; �Vi����, ----,
-

NO-V-'-O�G-A-'�B--I.N·ETE ITALfA-N-O-'-----
à Avenida Mauro Ramos lo dr. Dib Chel:em, em nome san Ludowig.

.

juma conferencia para o povo cio município e do' povo flo-I Município de Laguna ROMA, 1 (U, PJ - O de- "ainda não e3tava preparadl'

ftol'ianopolitano teve o pra- l'ianopoli!an?, qll_c rec:pcio -

I

,A�irio de Souza, Arante l��crat:-cristão �nto;1ÍO sa-I para infO�'m�:l.r , d:fi�i�,iva
zer de assistir à palavra vi- naram "t�lO Jlu:st.res' fl�ura� I S!lvll1o Flores, Carlos Pedr� gÜ,1 �ec<::bell a�tor ,�açê1� para mentt s�b�I.e .t_ sltuad'.O ,e
brante do, professor Huberto do cenal'lO polltlCo naclOnal.

I Ferna.ndes, Demerval Jose en�f:)lega� outla.s�" hOIas em que o 'Ple:sl�ente lhe pedIU
Eohclen. Nessa ocasião, esti2\ No comício no Largo Fa- do Nascimento, João Batista Stht tarefa ele formar o novo, que "conclmsse s,eu estudo"

veram presentes todos os �undes, usaram da palavra o Ferraz, Luiz GOllzaga, ,Lo- gabinele italiano. Segni que até sabado. Segni vem en

conferencistas que se encon- deputado Alfredo Cherem, o' tal' Fidclix, Sirley Ca,rvalho propugna por r.;formas '1- contrando em seu caminho

tram nesta Capital proceden- dr. Wilmar Dias, o sr. Rafa(�i da Rosa e Vergilio ,José Al1- griria,�, pediu aO presidente os mesmos obstá�ulos que 0-

t;; do norte e sul do país. Cmz Lima, o deputado fede - I &nio. da Repúbiic:1, G i o van n j brigaram o cristão-dei:nocra--

x x x (aI Leoberto Leal, o sr. Fran- Município de Palhoça Gronchi, üm pouco mais de ta Mario Scelba a renunc!3,j',

Os srs. Juscelino Kubits- cisco Gallotti, candidato da Djalma dos Santos,
'

José tempo na tarefa, para a qual, no dia 22 de junho.
ehek de Oliveira, Franciseo Aliança Social Traba)hisül Lino Schurhus, Pedro Ga8- inicialmente havia sido con-'

Benjamin Gallotti, candida- ao Govêrno de Santa Cata- par de Abreu, Pedro João cedido um prazo que expira- ••••••••••••••••••••••

tos à Presidência da Repúbli- I
ina e o sr. Juscelino Kubi- Vieira'e Romalino Paulino ria e&ta noite. Bronchi' de-

ca e G�vernança do Esta,do, !"SChek
ele Olivei,l'a, canclida�o de Freitas. cl:lrou que estenderia o pra-

contranando o que estava lo Partldo Soclal Democra- Município de São José zo até o dia 2 de julho. De-

Eendo anunciado, sómente Ueo e do Pattido Trabalhis- Antônio Obet Koerich e pois de quatro dias de con�

chegaram a Florianópolis l--a Brasileiro à Presidência Afonso Junckes. versações com QS dirig'entes RIO, l' (V. A.) - Vultosos

às 19 horas. Na Prefeitura !a República, Município de Tubarão políticos it�liau'os, Segni não contrabandos de al1tomoveis ..

Alverino José Dandolini, pôde ainda dizer se-Unha su- camionetas, uisque e merc3.-

A d· t
Jzaltino FUl'laneto, Juceli fícierite aPôio para organi- dorias diversas entram sernu-

""'_ ;,,�
.

, � r"a, eC,Im'en, o .José Teixeira, João :Man�eq �ar um gab-inéte. C�nfí::=t, en- nahnente em Belém dó Pa ..

IS. de Santíl.ua, João Souza, José j tl'et�nto, em Ol:�a�llZar um rá, depois de desembaraçado

A Família KOSlVIOS APóSTOLO profundamente de Figueiredo, Laul'i R.amos
. gabmete de eoallzao de qua- na região do Marti.�? ,

t d 1 d I 1 d' 'I d !{0111'g', J"'l'I'O Fal)1'e' Nllneci-,I,tl'o partido::;, identico ao que
_

A Ilha de MaraJo e o, fo-cons erna os pe o ,ru e go pe
.
(a per a !rreparave' e·o "'1

,
-

seu jnesCjueeível Chefe, vem de público agradecer ao co- Luiz Ma,noel Lopes Vieira e foi presidido, pelo. espaço co, é o ql1�rtel-general dos

mércio e indústria ,de Florianópolis, e às pessoas que es- Nestor João ele Medeiros. I de 16 mcces, por Mano Scel- eontrabandlstas .que condu

tiverem presentes aoi funerais, acompanhando o extinto II - Aproveito a. oportu- bu. Depois de realizar con- zem as mercadoflas:d� Para

até sua ,Última,' morada, bem como as que enviar'am frores, 'nidade par;',,' antecipar, os ferel,l.eif\S c\lu:ante todo o dia

I' marib?
Em Belem, outra

corôas e fe.}e&;ramas." I meus . ?grltdeei�l1('ntos pela S�Jl:l éntrevlsto�i-�e çorn � quadrIlha �ge co� cacau pa.:
Torna' extensivo êste agradecimento aos médicos vossa.]a conheCIda coopera- preSIdente <_JrOnc.hl, dl�r_an�t, raense, para. c.ontrabandea �.W�lmor Gl;lrCi"a e· Polidoro Santiago, bem como ,ao Samdú

I

ç-ão. ! quarenta'mmutos, no Palac�-o lo paJa a Gmana Holande-
I

e, às Inuãs do Hospital de Caridade.
.

I Eurico Ribeiro Torgo, �u�ripal. U� comunicado 0: o fisco é ludibria-

�"""""""""!,,,.......
À· eterna gratidão da Família I Coronel Chefe da l�a. C.R.M. flClal anuncl

..

o

...u"""'..........._s...�....g_n...l�_......""""'__..............__....._....._.....,."""',..,.

('-

1

"Sr, Liberato Laus e exma. sra:
,

Florianópolis.
Tijucas - 22 - Muito sensibilizado vossa'

De todos os recantos
En1oslasmo pela candidatara

Francisco Catlottl
- "De São Joaqllim, ·22

Cumpr;mento pela homolo-

ga,�ão vossa candidatul'a P.
�L D,: Tudo faremos pela VOS_:
"';:1 vitória que é também a

elo povo catarinense. Abra

ços. Primo ele Betio".

memagem telegl'á'fica, pela escolha nosso ilustre
conterrâneo dr, Francisco Gallotti candidato Go-
v21'I1o Estado. Podem bons amigos ficar tranquilos
tudo faremos para, unir nossa terra em tôrno fe
li� candidatura que muito virá engrandecer nossa

(iUerida Tij uc::rs. Saudações cordiais. Zeferino· Car
valho Neto.PROF. HUBERTO ROHDEN

MARAJÓ NO CON
'TRABANDO

de ltajaí
PSP

I CONGRESSO BRASllEIRO-DE ENSINO
COMERCIAL, EM SAO PAULO

EM COMEMORAÇÃO DO deral sôbre o ensino comer

'íoo' ANIVERSARIO DA 'LE- clal, no BrasiL

GlSLAÇÃO FED,ERAL So-I Esse conclave está desper
BRE ENSINO ,COMERCIAI_., tando vivo interêsse no seio

DATA DO CONCLAVE: DE da classe comercial, prtncí-
25 � 31 DE iULHO VIN- palmente, daqueles que se

DOURO. dedicam à cíêncta técnica do

comércio.

Se o ilustre candidato das forças por enquanto
coligadas deseja, de fato, uma campanha em alto es

, tilo político, é bom que vá puxando as orelhas, de' cer
tos jornalistas do' interior,

Estamos arquiva.ndo. provas para que, amânhã,
não nos acusem nem nos responsabilizem de a cam

panha estar caindo. Não provocamos, mas também não

fugimos a provocações. Dançaremos pela música oficial.
Não esperem, entretanto, que fiquemos n03 passes

fidalgos dos minuetos enquanto o fazz uc1enista sape-
que frevos e baiões!

. ,

Dêm o tom, que respeitaremos no gaiteiro a libeJ'
dade de escolher as marcas! Não lhe pee\íremos nem

valsas nem sambas! Se o seu repertório fôr escasso,
que repita as marchas ou se resü111a às polcas, comi]
no saráu das Novais! O baile, seja como seja, será pa
relho!

. Música, maestro!

\

1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


