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Iítteo aqui das vizinhanças
veio, don�ingo, para a pági
na prillclpal, sem' arco e fie •

!lha, UlIlS manejando, com

ir,dtilÇão, lurdinha (metrá,..
ihadora portátil), varrendo

�bje�os'" em leque. Entre�
tanto; por muito que se pro.

8usca�oés"

. '. .

eureni 'taís alvos, nãO' se con_
segue 4escobrí-Ios, isto é, nãô'
se percebem a quem �e diri.

• ",\ -S,:
.

gem II:S '1'ameixas".
"'Não 'há como se o!eensu�

- í. ,,' J" -Ós '.

rar a habUd.ade. do jornaIi�ta
ilustre, quando em defesa' de

amigos é correligionátios, Se.

rá capaz de m;ane;Jar 01) flore_

te, sem; Cl'l!:e um pingo
chuva oS' at1nj&...

, Contuâo,
no 'caso atual,

.!rja que' nomeasse os a. quem

visa, p�a que seus leitores

nãa se· ponham a. fazer 'con,

jecturas; .as mais' :das vê\e�
�n�pr!)Cedentes. Nessas. coisas,
de Sapho, o maís .acertaéo
se':."á m�smq dar nome aos

�' �
.

bOIS.:,. ,'.'
.

I... "

(D.o PIARlO DA, �AR.:DE),
de ] 7 !lo corrente) -.

X X
X

'AGORA iCOM NOVA
EMBALAGEM
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DO P.STD. OE 'RIO NEGRINHO
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DO ,ILUSTRE DEPUTADO! AÚG�STO- ,{.

- - BRESOLA. i �

De GRÃO PARA� "_' 'i.. ' ; epnelave Blumenau, empenhnmos
I;'ara CELSO RA!I-�qS,. s:

.• ", • f\'\J'rcsttitO'
aplilp nome ilustre presi-

_

� .. ,,,, ...

", , '4ehte nosso partido Pafa canãíâa.,

Difet.ório partido Rodai DemQI. Í() Govêrno Estado eleições 1960.
'i !l�átjco 'êste' Município em reun�ão I Gtão pará empelW:ará ufano ban_

éxtraorlllnária .hoje re1.lizad.a, cQn- delra pessedtsta. Marchal'cmos com

clama nnaníme .solida:iedàde ideal' CelsQ ltamos' vitórià' 191>0. (Ass,�
pessedlsta catuin"eme em receute ,.João 'Batista Alberton PTE.-PSD

.." . �

uno DEEKE,� EX-INTERVEN
'TOR DO. ESTADO

De RIO lIifEGlUlIlHO solidariedadé coJÍfiàndo brilhant"

pata CELSO RÁMOS llleito eieitoral 1960. <Ass.), P�-
"

riêles·t VirmoildJl Afons·o. �fuller,
- Este Dire�61'Ío Mu�lcipal tendou' ArUndo

.

,Carvalho, Frede,riCO' .. J,ani-
-

recebido au�piciosa notícia lança-
I
pe, EUclides Ribeiro, Antoni� ga,

mento canÜi4atura ilustre correU.. �aburi, Rodolfo Jablonski. Mesa"

gÍoOhálio ·pata. govetnança Estado,
f
Diretora Diretório MuniCipal PSD

. e�n�ratula�se jJ hipoteca lrrestruá I Rio Nejrinho.
\ .', ."

, .

'"

f
"

i.. .', DO DUDe Fr.0L1S... fI' It amigq. Telllho prtier hipQt(!_. . b.

Para t:;ELSO RAMOS ear Minha; inteira �olidariedade
Acabo receber c'omunicaCão Ian, acertada e�cí\Ihl). d08 fiOssol' corre:-

çamento ;çandidatura próxilno ple(_ liglonários.! Abraços. n�putàdo Au-
to Govê�no' Estado emi�ente ch�_ I g�o Br��Ia.

'.

, '. .

ANQ xtv O �IS ANTIGO>DIARIb DE S�A' CATARINA. '..' .

De BJ.lJMENAlJ
. I:l\rn CELSO. RAl\WS

. AO. PRESTlGIOSO CHEFE'E
PREZADO AMIGO UM AFETLTO- I
SO 4B,RAÇO DE so.LIDARIE· �

D;\DÉ FACE Df<1CL4,RACAO
BLUMENAU. (Ass.) lUDO. DE-
EKE. 7'"

DA BANCAI)A SOCIA� TRABALHISTA
.

DE RIO NEGRINHO
Mnito. des.coilll,ados, os

- be RIO NEGRINIIO I Gov�rno Estad_o, sábia inic�ativa
,

para CELSO RAMOS PSD Blumenau. Nio mediremos

Baneada AUança Sooial Tr!!,lI'" esforço,! par� 'necessária-' vItória
"

lhista Câmara Municipal Rio Ne. terra eatarinense. (Ass.) Vereaqo.,;

grinho infra assinaaa.,. vem hipo_ f!lS Ro4olfo Jall�OllSki, HerJíerto
jecar lrrestl'lta s<!lidarie!la4e la:nçl'- . Turec,k. Euclides �beiJ:o,

.

lÍlento vossa honrosa ca,ndidatura' Ca.valho.

l)lBE'1'O�: ÍWBENS pE ',4·rtRU.QA' Jt4.ptot: �d�RENTE,; ,DQMINGOS F'.DE; AQUiNO
EDIÇÃO. i)j<� HOJE: .8 Págln,u - CI', 3;00 r- F�o.RI4NiO'1.OLIS., .IP DF, MARÇ'; DE 1959

COlUNA ·DO ·PIMPIN·ELl
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'
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.�..__-. �:.::::';;:::�?i�l:='!'"':::'�-:::;.�';l",:!: "CO' ft, ·1.r"OA1.·.. C.
·

I.·!I.
"

r.,.
'

.', ; ,r-.··�,� ·I·,·e·lí,r' e.. '. '.', �'I" Íl.,.,:gAinda. -há P,oucos dias, o lll'esidcnte do PTB em sa,.ta Catarina, .IU. _ U ,'� U
senhor, Acácil) Garlbaldt Santia.go, em entlevista concedida . a uma "as

'nossas' emis�or!ls deixou bem clara " p()s�Ção tomada pelo seu pai1.ido. Obteve completo êxito, as _

�'
,"

,

'

\
. - , .

. quetltes alavras d&

.eIO�io
a. Oliveira e

..

'

Ril.ya pe.r.
inaneceu.

De início l'Iia-flrmon .:1 indepcndenc.a dentro dos trabalhos legislativ"ls sinalando.se -como, um gran- OI" Silv pr e ta n I'" r"'J)"' .

I'., Ivena ,a, a 'eS n n- o sa ao no. re, por ongo
dando assim o rire. de m,lserfeõrdLi' no' séde de vaÍlta.gens ",ue ele_

.d.. em
... o.me.nto em !lossa naca- do o ao uditól'lo t· b nd

mentos ligadOS a VON' vj�h;Lm propalando. PQréin, a gra� s.urprêsa .
�

"
, . .. . ' empo,' rece e o cumpri··'

, ta vida intelectual, a notá-
!' '.

,_.'. mentos d,OS pJ:esentelk
ti�()U reservada para· o .fJIn da entreVista quando foi abOl·dada. � no. 'Vel conferência,! que o dr. -

meação 40 J)r. Josá I,.eTn�r Rodrigues p!lra � secretar�� do T�a�a��., Qliveira e Silva" consagrado 'pt: Oportunamente daremos'
Deixou bem c'arll que. nllo }louve nenhuma, conversa,çao p,artldaria ;l,. pensad&r patricio e brilhan- publicidade m notável con-

respeito"e que o convite...-partiu pe�soalmente ao ex-.depuiíldo traba.
te.membro da Academia Ca- ferênela· de anteontem, bem

,1hlsta. O que podemos deduzir. dai e que tebdo o ��hor terner �o- tarinense de. Letras, sob os como às pàlávras com que o

!lrtgue$ já p,ertencijlo com afeição aos Cluadro� udenlStas e agora l'eIn_
auspicIos de�ta, realizou an- Presidente da Academia

cUlado à grei POPulista ,çom esta Ilomeaçio trll,ria iDfallveJm.ente a teontem no salão ,nobre da abriu a ;Inesquecivel hora de
,IJIoio tã-o n�ssál'io e, preciso da Terceil'a Fôrça politica do estado. F�culdade de Direito. cultura,,,'
Ao que tudo indica li clllallobra ge'iernista mllls uma vez demonstrou

.

tiua debifidade: Agora' ,lÍla{s do que nunca "falsos pl'3fetas" est�rão Nem melUnO o !losso.vento

fa�811do sua prega'lão"lliária na preparação d� um, no�o 'l'!laso·'. s�. num <tos seus dias de

, Nio bastando o }}roblema' dos célebres c�tórios ,surgiu de m�

I furIad, o);>!tou ldadque � sL�\a no

mento o Jlro)llt')ma da sucessão mu�ieIpal c,le Floriallópoll�. De um.. bre a., acu e al;.lr ge.!'se
:. "lldO,cdrrl.'�"rum'tres q.ue o."ac?rt!-"-:'T�IiIa.dO ll,? a ser}.�tr�do,�ll,.tre!1u�e,rt:��. e. se��' :ri�te�n::,as 'liireç�,,1 �egi(illa,i$ �o !'TR' � d� PSD aléJ)'l de Metece� a ,:1CIl.:O_' C Er. en ,t'� a qu ,ll'\.

'T'
�

�?mança, d�as $eàet:a�s,.:;,á l!resiílêúéia. �o vgjsla!J�9 por lJ.U4tr,? ��:aJ';:â.f1:��l;"��ãU � ."

Ànoll ao PTB, .incluiria ta'lnb.éli),· �/apôio do Partido do·.s.enado�.Bo-t_1 .• '1" t
.• ,o'r 'f·.ó.-Af$e '

, '." ..

�, .:.. �-i I p' .}», a es avaro po e._. s
nhau-sen li um candidato. d01 PTB )Iara'8 prefeItura. i�.U ..." pa. orem, U'· sit' i magistrados
no Ye�'9 dã' '.nÍedalha a. coisa p',rece - bem outl;'a. pen.tr\) ,ela própria ,r::��rosardO:' Academia, Ir":

_. UDN e�ist� duas fÔ�!las.· (ex_deputado BIIlc.ão VIana e
_

vereador
mãs ê alunas do Colég19 00-

.J�sPerldião Anwu) que estão empenhadas pelll maDltte��ao �e uni
ração de Jesus, intele.étuaÍs:

-,candidato .próprio. An�lisandOc de�alhada�ente a -a�Ual ..
l>uuaç,;lo de._ jornalistas'e estudantes. <-

pararemos com o. esfí)r'lO' MS fl4ts u4eD�st,s ten�aR� a �odo .. Cll.sto
Formada á mesa, dela, par- pectativai,

, ,evitar um 4esgll�te do verea�Qr milionario,. que a ��ta, ,�tura 40s. ticiparam, ladeando o u,us· Silva diséorreu, durante qua�
aeontecllnelJ'.os p�eria ser ate m�slllo fatal. Bem lI;D,'�gOS, eles pode-

tre conferencista e' o. presi- renta mJ,'nutos, sob" o tema
rão diZE o �ontrário �1I� os !a1;�S � a� p�ova�" qu41 SaO apresentadas dente da Acadell,lia,

-

Prof:
.

do- seu:' eàtudo: D. Quixote e
pelas )tipnas conversaç_aes sa� IlrefutaveIS.• , .

.

. '. 'Othon :d'Eça OS' srs. Secre-' CatlitoS: j . ,

AO qu�dO indica acabam -- perder.� trem �e 1nUtill�ai' a. pas. tá'rio do. Interfur ê" Justiça, Os -apÜIUSOS q e cproara:m
j)agem. Além :disto tttdo".St'\�tem qu.!! SUaS força,s �ao �xaUrl!lilS e ,l!o�: represêl'lta'lldo' ainda o Sl', o final d�s suas::tálavras fO..

,sorvidas pelá marcha avassaladora de suçt�so ��rItSSona,ncia ,de q!!e. ,e Góvernador do Estado, Pre- ram, demorados, calorosos e
portadora l:': .. Já vitoriosa, e oJlo9rtuna Deélara!:ao. de Bju�e��u. Afll- sidente da Ass�mbléia r.e-.\.çpnsagradores;

.. , num reflexo

m.
am por'�n.termtldio d.e se�� por�a-.ózes oficláts qUI! a CItada De� gis.lativa, preSidente. di) Tri· 'vivo da :m.agn.ífica impres..

' Na sessão .de anteôntem, da.des por que passam os

.cIl11'ação fOi lançailli COM a lntenÇao .de suf�c�r algum out�o preten- bunal êle Justiça, Almirante sãCí 4üe' çausaram nos ouvin- na ASSembléia ,Legislativa, o' assoc1ados dessa autarqUia El�ta s�'preendente pacifi
dente ooagindo de certa forml a todos apOIarem a candidatura do Comte� '�do V DistritQ Nav!ll, teso "

. deputado Evilasio Caon vai pelo fato de ter que ,se en- caça0 a Jato dá azo a que o
,

t ib
.

l··t
•

M
.

d C 'tib deplltado Tupy �arreto, ve-
grande comandante. celso. Ramos,

, Prefeito da Capita,l, . repre., Antes.de encerrar a me- a r una so ICI ar
.

a
.

esa i ten erem com . Ur! a, on- lho conhecedor daS lides po_Olvidam entretanto que o deputado teiteral Aroldo 'ClÜ'vâIh"o é sentantes de S. Exa. Revma., mOl;,ável; noitada, o presi- dizer se o pedido de infor- de há repres�ntaç,ão da en-- . . •
.

.IDl eanilidato em f.,)tenc�alll que para o futuro dificilmente, te�á u-m
O sr. 'Arcebispo Metropouta-l éi.ent�!!ÔthQn. d'Eça anun ... mações sôbre o h9spital d� tidade. O.sr. Ivo Montene- bClals, ,em apa:te afume

-

opositor dentro dos ,ct.uadros governl'staí: E o que �on�c�\l a êle. no, do Co'm'te. da Guarnição ciou aos! estudantes ,que o Lajes já fôra respondido. () gro, em aparte, confirma ês... qU� o 9ue hã, sobre o �s
. .FOi .eleita a nov� executiva �egiona1 e seu, nome �ão fig�;i'o� nem �deraI,. do Comte. do 1� dr. Oliveira

J
e Silvl:f 'lh,e co- . Sebastião Neves infomià., se estado- de' coisas. sun�o, e exag��o da °lloslçao •

. � .hipotéticOClnente em nenhul)l cargo. prova maior creio q�e' sera dês_ R C. do Comte. da Base A,é- 'municára haver instituido na qualidade' dé ,lider dO go-
' • �, � por. fal�r msto, conti�uQu,

necessário apresentar. E ,áinlb: ,adl'lditaremos mais: ...... se existe. uma
rea, dO PreSidente 'da Câma' . um prê:qüo anual de ...... vêrno, que o terreno áã foi LIDiER, G�YERNISTA: CON- ba�tava . que o deputado

.r'barreira dill4lte d,l). fbltu,�O)f!llí,tieo 40, ex.tteputa�p ,Paulo l{. Bornha�- ra Municipal, do Presidente Cr$ 5.00Q,00 para o- estudan- adqUiridO., aj)· ,que o:.' deputá.
� GRATULA,ÇÇ>ES A 'D. Slt.a.A Manoel. Menezes desse um

sen, filho 110 cail1:.idat� -ll!leltlsta- ao govêrllo:. al�m de PI!�r�.. Çohm do 'fribun{tl de, contas, o te da Facul�af:l� que' mais se, d� pessec;ti.st.a Osny Re�ls ob�, .

. .lWlnTSCHEK ..
'

ti.riIlho e a

...imP.re.nsa. '
dis.,.

é o prcípriO' Aroldo Carvlllh'O. Se co>ra)(!so, ,sera a grande ameaç:,-. I:elo sr. CeI. Comte. da Policia Mi- destacasse naS. notas da câ- servil. que o..;gov.êrno _ já' t'eín seSSe qUEl em FloriaIlf,lp,olis
, , med'Os agora foi sUll�iado: "litar

.

e os Presidentes
'

dó : deii'a de Direito Romano .os meios para- a concrettza� O sr. William Duarte Silva,: havia clima de insegurança.
,Hoje D\lIis do- .que ontem' sentem a rllalidade que dia ,ap'ós dia, Centro Academico XI de Ffr' prêmio quê >récebera o nõ/. ção da obr;à., 'no Plano u dá dá .UDN, faz estréi� na tri· (�. sr. Alanoel Menezes, �n

'oma eorpo e avall!llt a passos largos. para êle� a' �n!Íônia, torp.ou,..se vereiro e da. U;�ião _
Catf\rl- .' me tia dig!l�lPma bonsorte Obras e Eqú!pa�ep.tos, mllS buna ju�tifieando seu re(lue-' taor �proveita para dIzer,

companhia. ..',.1, ,f. '. nense de Estudantes. I dQ co�fefencista, s�a. porll- o d�llhelro', ;v�t�para outr-<ls rimento à Mesa pedind6_ se· que; �e houve "exagero nas

.Aliás, isto é um mal crônie� adqUirido, nas últimas eleições. QUf Abrindo a sessão,' o Prof. I ci Oliveira e Silva., .

. ... negocioso ',' ,

• �-'f"' _
. • �

'ia enviado à ,sra. Lucy Cor" nO�lclas veicuIa�as .

no Rio,
ti diga o illlli.tre frineu Bornha.usen ,que foOi o causador. Gama d'Eça

.

proferill elo- I Ence.rrada a sessão, '. 0. ,t\r, . ..'-....
'

..

>'<'<>>:!}"
....

�f),..•
,'l..,.. rêa Hillse primeira dama serIa P01;' conta do próprio

• <' __.' '.
•

•.•
'

•

• •• . ,.:, DELEGAÇIA�.'��A'PJl'ESP do Est�c:io,_ telegram�. Cile i!*lretario do' Interior e Jus-

� SsssSSSSS",US,USSiS'-SSSSSSSS$SSSSS'SSSi.s,.SSS;SSSg'Sif$SSSSiSSJéi%S%SSSS%iSSS,SS,%S!'F"flf,$f.'lS'y= P:$A'- S��:��Rí·NA . 'cpngràtUlaçoes pelo., iniç�o lça�· 'com seu 'despacho 'ao

Fo''l'a"·

..·do·· ·t'e''"m'.'." p,o··e'. d·. '0' 'as''p'""QQ
..

b� ÕSr�,Ev'�,�..�.����alh�";..� =�.J.:"�/':
e, _,;,'.

'. .

..' ". ..' .' ". • , .' .

" . '.:' •. .'
, PTB de<;Lajes, ocupa;a trj,,. O llder �ebastlao Nev.es, em vernista n�o 'deu cobflrtura

.

". ': :
, . ,

'

••. ".
'

. '."

_

'
'. '::

'

.. ". '

.

.

,

..

. "... i' ...• ,

.

.

b�n� nr�is 'v-q,.à7 v'e�.pai:a rét- .aparte, pede $ej a t�leg,r�fà,.. ,ao Sr. Laerte Ramos Vieira.', '

Com a f1xtill'ção dos ,partidos, -regloliais, que el'am pOlltõs çoe$; prova da vt;l",e\dad� �íls docUilnento!' .lIu«: inst!uem oI; vmdicar phra santa, Ca:ta- 'do,.' pelo '1ll,esmo motiVO, a d.

Ilegitivos 'iá únidade pólítiJla do Rràs4l,fa lei foi slibia.. E, pl'ocessOÍ', atravé�-da' a'pres�ntação, 'p�ri eonfe;ência, nos fui:' rina uma �l���Cia.da C;AP- Sra �-qlPts.chek, presidente VALORIZAÇAO DA ZONA.

mUsi ainda; :tplando' eolocou 11 organização! das. agremiações .'.s o t.jbllnàis, d�-: IiYrQS, de: �tas elos XJarti.kis, _ / f'ESP, diz�n.êlç· das,. diflc�- .
da entiqa;de: A Casa aprova Sl:TDOES,T.'Ul

'tid" .' "

�

de' d'el''i
., - d' .c' A

• '''''''1'1'
. .�, -' l·t l'iI' . por una�lJllidade., O

' . 'M i B diP:Jf alias sob .a· tut-ela, do po r ,11 1 a1" o, ,C?Pl· a cnaçao; OS omo �e ve', nesse ralJl o resumo, a Justiça e el ora , �o,;,. '. r';" sr. ar o ruza SCOl'-

jutz-os elettorais; dos tribun:Us regionais e do .Superior TI·i.bu-
.

rizoll :t? é�ttehio as ;UftS' '('Kigê'ncms e alargou- ao máxilno. a· �.
,- .'.: .RAD'IOqRA,MAS LIQUIDAM re, na tribuna, Sôbre' O 1?la-

. , - �� O CLTM':A DE INSEG'ÚRAN' 'no de 'ValoriMção Econômi-
,na1 Eleí�al;-:' "\ . .

. \
' .., .

área lia sua fiseaíizltção sôbre' todo ri processús eleirorai, iluer �T(1.9 .� . ç=Ã-rÍ>O OESTE
-

,ca do Sudoest�, " órgão- que
.' para qué O' vo'ta fôsse cerC;ldo 'de todas. as garantias,· a k!;i" quanto �à� eleições; qltér quanto às 'attvidadeS" 1'10& partidos'. �. �.

. ..

. . •
.

pOl;sul verba de 80 milhões,
não se limUnu JI, regulamentar, ii processo eleitoral, da conces- Diante de_s 'garantias todas, sOlene� e Objetivas, velhos

• O lIdei- governista ,val à e qu'e ,podem ser" reiv.dic�-
são d.o titulo el4:itoral. ao ato de �otat; à apuração e à p1lO. ,�)lavões: .que norpàs'sadt se 'ouvtam;� de 'tlenwya· e de �rítiCil aos • I tribuna 1co�testar .

as _1nfQr�. dos para Os municíplbs oel;i-

•
el:uRal}ã .dos,eleftos, mas' reeusou mais ainda: Iletermlnou Q processeis d.a époc� ilb'l:)1ilQ':de pena e daS ataS fEililas, perderam 'mllções .do Sr. lii$tlvalet . Pi� tinf>8. Pede' aos·, colegas re-

• . L '., '
, res� na sessão à'nterior; sõ- PI:esentantes compJ;eendidos

�egistro itos.l!artij$os·,� Ttibpnal superior-e a, f�séalizaçio de pOI' cO$pleto a razão de se'r. E entr� êsses lug:u:es cO'muns. brE! a situação de ins,eguran- nE ,Pla,no �ara�. �m cp��
�ôda. a, vida 'pal'tldál'ia, n�s respectivos órgãõ� da Justiça. Ássim, a\'ultam, a'lU�les,. tio., sov3dps, �é \IS PQlítiCó" darem" cart� .

e
' "

. ca reinante. no o�ste cata.rl- I �aO'; .

estudarem, devidamente
jWI'maiS alt.,) iírgio cémpet� �sealizar OS' partidós nas sÍ1ãs.llti� jogarem: de tll'ãQ���'·.1Ó��';� ��;'b(l��S� ��ré��i.'�e �té�� ;:..':

.

nimse, provocada por ban-�1oP mat�a; .'"

�ldadt!!( naclolln!s; aos .tribunais' regionais, no âmbito esta- .

rem as resTaS do logo... doiciros 'é ladI;õés' qu.e. rou.
-

'WALTÉR. ·.B.·.OuSsE!JQ.::.,dua!; e 305 juizos eleitoraIs. ne círculo _unicipal. AC�Sá-lOS. de tais mã�(}bl'aS e�ntra�a. procedênctll .• e� "ba� à l,Uz.-dO· dia. e àndam TRO�UDQ CENTRAi
o _fuilitl.ª,r�Í! ,da� ,agre���!!". ci'es�r�,e�, �t!�e�d;�, tr ,; er�,\ ;suJ,lel'adas, no Drasil. Repetir, ago'ta, tais argnicões

..
é

'

.,'�J�i�orlDizadOs l. .,d�,. �r�� E . P9�AçA�E ,CON-
.

e,.:ecllllaO qlte i&el' ;� lei, II ';!(os s� t!$!at..tõ.� ileVidi1l11eJl�' re:.. descou.hrcer a reaUtláde (lU .pretender�atlngj.r � Justiça EI�i-
'

.

maf"flnna '
.

O sr. �ebastião .

Ne;ves �ê ....
.

gistrados mi t�.,. S_rior Éleiteral, 'periÚlte ,o .quàl de. '.� torai, 11!lrque a eb eu'tl1pre mar<!ar as cartas é estabelecer � ,

.

'''jI.- , ,- 1 ,gordos, radiogral!las do eo-
O deputado Walter Ro

vl'm estai' legl.l1ízadas e recollll\!cldàs as executivas 'nacionals" I'egras <lo "jÕgq. ," " . y -de AC!"'Pi!'!!lt.'tFO" mandante da força 'Volant� f' f ê
us-

D" "Ie,nla !JJ.�'I\a·,; ':ó··'.'E"';'·"'d"P.''I';_jir.:-"I''!:eré·m .....:_!.;io_;.r··, o's",
"�

. Jr''1.''''''''''''"in. "que parll:lã' seguiU. os deli--'" seJiq AZ ,re er ncia a proje-
� -" ....... n � �... "'" • "" .. pua � u..� .... .A éssa Jrist� situa!!âll -rse,- teduiên\ 011 comeUtaristàs tine b' '; '1. '," ailhOs , afirmaM', qUe

. está to qlJ.e, .

crIa a c0p')'arca "

de
. }lartidos devenl ter, no TribUnal Reei.nal Eleitoral, o registro nã'.) c!i�Ud�, não ànalisllm, não cõihparaln, ':tão assilnuain e, '

• x:gsl,.e�Ia rudo. azul, multo emQ�a :ti- TTo�budQ �Central, falando,.
dÓ�: ié!1s 'dlretMio? 'r�ii1,JiaiS, é' mu�ic��l$; concedido' pOli"àcót-.. por isso, .. Ilpega�dQ.se a estribilhos qUe os 'fatos 'én�inl!���-

. -: .'" í � 1, ',,,.... i zessem Setenta e 4u�l'!' horas' a seguir.! sol?r� a· politica dê

dã'o':'eil(lJto\:eii's'Cll:1gorCl!lamelÍte:�xaíÚinitÍo, quantÍlllO CUMpri. . atiram �. esmo e vão atingir inesperadOS -'vos." fJ;

"

,

,., '! . 'aperiáS 'que o sr. Esti�a!et eontençao de preços, aflr-
f

. Pires .... deix�ra àquela região; mnnC!_o. �ue, ná sua zona, uma
r&l(,l;'�� da' lei e Ilo's escaChei.. \' A lml'dêncíl1 mlÍhd3! que se nio· ent,eg,.� es�ingaJ'das a i E ·tal fqi à eficiência, que a . .soluç� .ao· problema: era o

.

Pará (} registro de candidatos multt�'_se as eiigên,;,. quem liãO' saibá ,manejií-Ias. Mnita gente iem sitIá vítlma';p6r , fÔr,e.8.·. em detet;_mmado .. Jilu- conse"biniento r�pido de ter-

Ci;8 '4a JUstí�a Eteitol-ãl: provas da convo�cio regular dos desobedi�ncla a êsse preceito;... .. nlCfíjló 'até causara esp�te, ras, de pfltte' do Departa-
"

.

I .

nada tendo que fazer '. há. �e�to de Terras e Colo.niza-
órgãoll dellbli"ativos dos partidos; ,prova do � funetonamento quando, :porém. � móvel dOo uso de tals, Oh:rt6�S'iLá'�tri" dois diás.,.

..'

çao, bastante moroso
1..at; envolv�nJo a :IÍ;!. capacidade deliberatLVa:....s gn� votam;· ga politica, resta Sei' piedade dps que escrevem fora dQ tempo' , . .

oonceder gleõas requerida.
Ilfuvll,-dá esc�nta· dos"candidatos JlO� voto, PtoibidAS 'aelâma- e.dó espaço; .i'

" � bNr>E UM TIRINHO TOMA I\pela ,então ao lider do go,
FOROS DE REVOLUÇAO,. . (ContInua na últtma página

,

prezados colegas '.das vizi_'
nliançasí! .' .

,

Na. vérdad� netn.:,' .pr'ec!�a.
'

vam d�'SO'prar ii. �peniUha".
Antés de

.

chegar Já pelas
bandas j,.dO DIÂRIO, ela já
fizera aterrissagem" fQtçada.

.,/1. earapuea "não estava filais

devoluta quando. ,os ;çllutrl\-.
des opuseram' seus embttrgol)s

,
.

declaratórios"::'" já agora sem

objeto.

Nesas colsl\s de Safo o�

colegas não foram

UDO DEEKE

.... '."' ..

/

Lider"� Gotêrno: (ong�al�fa_ç.õJs à D. Sara- � elogios a

Metig' - 'Criação norEslado da Delegacia 'da' CAPFESP-· ...

. Quolatdo, art 20 em pr;eslaçóes' mensais " 'é .

a,
' fórmula

'�:'�,.
.

do I!ove"mo.u
. .t ••.

6,

.'

\."

I

I,

/
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f,RENTE AO GUARANI" ES1A .NOITE, O "-TIGRE"
Em cQn1inuação ao' Ca-mpeonat{) �"Relâmpag'o".da Cidade, 'na noite de-boje, jeremes mais ul11�bom ch()�u&" [eumpdõ oS'1"qüadros do
.Atlético, líder juntamente cem to Avaí, e do CI'úbe Atlético Guar�ní, 'vencido' AO jogo de estréia; _ftênte ao: PauJà �amós.' '. Espera-se um,
confronto repleío de lances emoclenaníes. M'esmo reconhecenp,o fa.v9ritism�õdo adversário, os' "bug'rinos�' pis,arão � -a, Uça dsposíes
a tudo-envidar para surpreendê-lo, obtendó assim a desejada r�ábilitaç'ão' Que ·'0 livrará da "lanterna". Como preUmJhar�jogarão os

aS'pirant,es, am·.·lídef�s invlt'os.
,." "

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

das mais famosas l?,!�omos grandes )nul�;uv"''''' 'fo-

ll!:tas';iIue, .�e tn!.vara:m pewr�,}a.
os c��r�l� vêm �en?o

t·t l' d
'

.

, • '. utU�zados sao�elia 60
1 U O 0S Jpesos maXHlleS' �

. ,'''' ,.

'.
•

'

.

.

" anaJ>"1ThI� um. 'cendutor ametlca_
do mUln�>J�'\f.� 'M haver Idealíaàdo um moderno

"

<lil'é"tiniu Jack 'DElmpseY 'isulky" para as carreiras dessa

C' Gene Tuney em Chicago, modalidade esporttva, tâbrlcando_

no. cli; 22 d�' setembro tie- o com llnhas -aerodinâmicas. com

. pneus .com câmara .de ar. sendo o

1927. Não ficou "apenas na
seu Pêso .Idêntlco aos antigos mo.,

historia pelo fatq de' haver 1elos, _datados 'de 18(l2. e aluda

superado O recorde de rsn- ut1l1zados em. 'tôdas às pistas' do

da (2.058.660 dólares) mas mundo.
,.

também ,p.or ter sid,ó a "ba
Os /Campeo.1'latos já levantados

F i d "" 1 i lA I D t t t I d talha da mais lon-ga 1C0nta�, .

,·crsárlcs. o o' segun o, no nos, te. optou pe a v o enc a. eu e re- um en o espe acu ar sen o sem- pelo Vasco atestam a relevância de

co .quadro, ce.beu. Fra%lJ.ÍSSlmo o seu desem: pre um perigo .vívo para a defesa gem". No sétimo round; seu papel na história dos certames

PAULINHO'- Várias vêzes en-. penho. adversária. Resta-ihe apenas um Dempsey, que deveria pe ... · cariocas. Já' na época do amado.-.
<'OlVidO,' mas de qualquer maneira I DORVALl '- 'continua essén, defeito: lembrar-se que football é der a luta por' pontos, en-
estêve superior aos seus compa., cíalmente;. [ndlvlCltlallsta. prejudi_ conjunto. centrou forças 'pa'ra deste-
nhelros de zaga. Caiu' bastante de ca com -íssó- todos os ataques. SÕ- ZAGALO - Esteve com denodo zer .revotucíongrío, o ',entãO gr.

RIO SÃO PAUl O EM DOIS TURNOS
. I

.'

d f
•

t rír O seu g'olpe favorito, o'

- " pvoduçã_o depois do . campeonato. mel;lte poderá continuar no, qua., tanto na e esa como no ,a aque. mio da Cruz. 'de MilIta levantou o

SUGERE O VASCO _:_ Rio. 17 (VA) - Na reunião na séde da, . BELINI - Nervoso e descon, dro enquanto durar a contusão de Encontrou fôrças para buscar IIS "hook" esquerdo, Tunney, Campeonllto de .23, mal íngressan,
'pederação Metropolltana de Futebol. PII;a, estudar uma fórmula para trola�o. Nunéa fOl aquêle zaguel_ ! Garri)'lcha. ., bolas, junto com Bellnl, empur- I atingido em cheío.: foi à lo. do nà esféra máJ:llDÍã do -futebol da

a.'. disputa do Carnpeonat.9 Ca,rloca d!l 1959, foi abordado Iígerramenc 1"� da Copa do Mundo. Inúmera�: I DIi>Í' � 6ómeçou bem at{ o n, rar à frente e ainda ativar em' Id d 'D I,

I". na, mas o arbitro não jniciolJ I c a e. epo s, em 29, a memo!,á-
-te o ,Torneio "Roberto Gomes pedrosa". O Vasco d� Gama sugeriu vêzes' foi batido Inàpelávelmente.· nai -dõ" primeiro tempo.' perdeu goal. Cum,prlu o sell ..dlflCll

papel,.
. vel "melhor de três" come o Amé'

f ' h d
'

F'"
-

P li t d F tbIt' I,'
com acerto..' lmedlatamente a .contagem -

'

-

que ôsse encaDhn a a a, e..eraçaO au, s a e ue· o, para es u" .CORONEL'; - ,Cumpriu apenaQ ,,,jepois ,a meia cancha e naufr�gou. rlca� consagraria nova proesa cruz-
clol>, uma conÊulta para que o torneio "Roberto GOmes, pedrosa'.' de' ,'egularmente ii obrigação. Delxil! Num lamp'ejo com pelé marcoü o PAULINHO - par�ceu dar nllc-

I
porque Dempsey, êsquecen- (mal tina. Veio' a época de transi_

106'0 • .:Côsse qlt;putado em dois turnos $audades de Nllton Santos e des" ! terceir�' tent.�. Nada mats ' \'0 al�nto à -ofensiva e jogou o seu do os regulamentós, não se ção para (, proiíssionlillsmo . e o

Ileu ao IIlIlsmo nível ·de seus

com_., IÍtN�lQ.UE /

.

_: Luto�' mUito.;;' normal:" Multo me!}os gue ,Henri- 'af.astol:!.. ,13r91ltamente parca e ";V.asco inscrevia seu ,.n9me-:;;:- .1s-.
"DIDI E' UM JOGADOR NO''l7A'VEL' - Rio. 17. (VA) -- O panhelros.

�
.

'se�' desfal�ctinérito. mas também que poderia entrosar-se com seu!! canto neutro. Somente de-! t'órla do. f�eLb�ll c�ri�ca, ��ma' o

t<\cnico do Selecionado da Alemanha, Sepp Werberger. 'em: entrevista

I ZITO - De Iníçio. sentliído a �em cooperáção ;Por parte dos companheiros. .

d t e' d' '. I vencedor em 34 Flnal�ente. 80ll-

�ro.��a��_�_������T�.e�����- --- ----_-_-�-�------ �-----__
�lS ese��pn��M "

s
� . �, I(

. ,dlficaÀo o regime poofij!slonallsta.

��2f:ê���€.f.;��:;S��l���· c� o:�.gl ,qfas� �' t .?::�����y
. .' �t/�r#�E�f�!.: .)

. .

"

'

Ie I'ro" de" faleb I<'�"!"� ,

regulamentarés: "Tanto 008 >:pa�s num dclo de seis. Os anos
atua 'com fito único na equipe, E"um jogador natável ... "'.

_
,_

"- '"

I'
.. , ,

/ .

. '. t
.

.'
'

. ".'fi> ;:, v "n'·tn '.' dê $0, 52-'� 56 foram o.utras tan_
X X X f., OU, p.orque..,;;� un".e",'.a .. s ,.)./",. ", .,.

,
..

,
,,",-. "�tlis fases em que a glóda dos Cam-

CERTAME PAffANAENSE -, Curitiba, 17 (VA) - Com mais dos "dez" voltou a fica'! dA .' ';

qUatro jogos teve sequência o Campeonato paranaense de Futebol. Os
� 'CON'rINUAçÃ�). Id'� o.alteta!punldo to�ar p�rte sórta. S�lvo q1,landa deter!Ilinapa '.�, .,' ....

,..

-'

jpepnatos sorriu para �);tradiclonal
, �", pe� pronto .p�rlll.: vlllgat<a

'I gr�mlo. E finalmente �m 58 'o

resultádos: Guarani 2 ,x ,Pal.e�.trao. Corltiba 5' x Agua Verde 3, Ca.· -_

lem
competição. a intimação pode para- POSSlbll���r' .. �gradUação",iie'; '1- _..' êl

.

"""

•Art. 96. -; Quando se. r-een�eta� ser fe,ft,a POl.· Interme'dio do !Lrbl- pena. "

'.

-; c:amorosa ,qu-eua,� venç.en 'N \ Vasco aumentou lO estel'l'a. de con-,
rl1miL'ú' 2 x Rio. Branco' 1 ,e Ferroviário 2 x Operário 1., '

"

. .

"
.

. "

.

-

,
'

j'hlgamen�o adiado. serão éompu:'" tio. antes da assinatura 'da sumu- 'ÇAPIT-ULO XV
'

lO final, '}por pontos.
- : qufstas c9m a proesa .tio "SUper-

X, X X
.

Super" .. "\ cados os Votos 9.ue. já tiverem 'si.. Ia.
'

Da
-

Indel;llzação
'

CA'ÇA . S'UEMARINA' - O Torn.ei'o. Internacional de Caça Sub-
do p·rote";-idos. e os s.ubstituto,s doa

" I
marina. reallzado sábado e domingo' em Angra ,dos Reis. 'tomando Art. 101 r- A comunicaçãO' de Art. '105 - Quando Impossível

parte brasileiros, francê;es (campéões 'mul;ldials). l1;al1anos, argentln_ofi, 'juize!,
_

que Já ��. houv�:em ,pro!_lun- reSúltado de j-ulgarirento não 'ex-

e portugue5es. foi vencido pela equipe da Associ�ção Brasileira de ,JladO não vo�.arão. chi!' sua pu'!lU.cação.

c;,ça' Submarina que SOmou' !l95.200· pontos. Em segundo lugar 'cias_I' Art. 97 . .....:.; O Juiz pode.' sem Art. 102. r O J?lz singular pro.

slficou.se a eqUipe brasllell,a dos Marlngás. com
.

663.000 pontos. Os ser Interrompido. usar da palavr8 'fere decisãO; por escrito. nos autos.

francêses colo=�se em 31) lugar ,com 264.900'-"pontos. em 4.0 os dtt:,;s. vêzes sôbre a matéria em I Art. 103 ,_� Cabe ao presidente

portugues� em 5,0 os italla"uos•. em 6.0 os -brasileiros do Iat.íube' julgamento. e. pela terceira vêz. I
da �ntidadé�' conhecer das decisõeij

do Rio, e
.

em último os argentinos. para modificação de v�to.. ,I da Ju�tiça JDesportlva, dand�.llíes
. X X X ·Art. �8 � Quando vencido o re�' Imediato Ct\lIlprimento. �

CtrSTA CARO A GLO'RIA _ Rio. '1 (VA) _ Quando da' apre�' lat�rio. o preslde,nt� da sessão .de;"'.! ,_: ,CAPITUl;;O XIV

Gentação do relatório' sôbl'e' o exercício de 1958. a presidente ..J�ãO· r
slgnará' outro jul-z. compo�ente d'a 'Da '-;�fP�nsão pr,ovlsóri8;

Haye1ange destacoU" ns g-astos da Taça .do. Mundo. A presença da ,co!ni. : �urma ven5edor�, _para lavrar o Art. 104 i
-'- Quando a decisão

"iiva' da eonfede�'aÇão Brásileií�' dé Desportos no 'campeonato da 'sué� , acórdão, se fôr o caso, ilão -Il�der �er pi'oferida desde 10_

cla provoc�u :VU1{Ó��S' despesas. cbn:�ensidas coW:,;- conquista do. al_ A:·t, '09 - As sessõ-:es de 'julg� go, mas, houver Indícios veementes

mejado e coblçad9 título, de campeão do mundo. Todavia. peJo ba. mento são publlcadas. asseguradOS con�'ra Í1::idlclado e acusado de ln,
. lugares distintos às autoridades' 'Úação $l'av", 'o' �ulgadOl: pode :"de:'"

.lancete apresentada' e 'apravado pelo conselhq Fiscal. ObSe�ljomOs que �

os· gastos passaram da Importância de 19 milhões de cruzeiros. Indo desportivas.

FLORIANóPOLIS, jlUI,NTA FEIRA, 19 D� l\fAftÇO DE 195&
-'":-. ...;;_. �

�/I. •

.;._ ".".

'O III'IA.DU· o .• a JS �NTIG�. DUBlO O. t1ANT.6 CATAIUNA

.- Pilá .�. Castit�]�JlS.�tJJ» ·_11:
. �e u;;;�'!i"'1l':j!;-'1�1rsi�s vencedores' domingo dos

I
CASTI�HO - Foi ,por várias falta. de objetl,Yldade da ofensiva� companheiros. Apenas no segundo

_.-ç;�:� v�u�:·.;::ç�o dos craques I chilenQl!:' vêzes vivamente empenhado. Co- tentou o gp,al. Depôls perdeu-se t�nto, conseguiu reallzar ó'tlrria
_______..... ._____________ meteu pequenos pecados, '�ada 8 Inteiramente no 'apóle;> à ofensiva. tabeltnha com pelé.

j .'

insegurança da defesa'.' Mil/I mOS_ DI:;creto, a�enas. PELE' - Foi o salvador, encon.,

trou sua classe. evitando tent�s ad,
X X,x

ORLANDO .- Em péssima nol_ trando o caminho do goal Marcou

'X XX

·cretar � suspensão prOVisÓria. sem,
i!-· __

_,

,3 rece�ta a cerca de onze milhôes de �ruzelros. Houve' assim prejuizo Art. 100. A declsãa produz .impedir a p.ercepç�o de ordepado
de oito milhões de cruzeiros. levandOo-se porém em' cOlilta. que no' efe!to desde sua leitura. estando' du .salárlo. :por prazo não 'superlol'

exercici� des,te �no. ,es�e .<l,eficlt será. suprado. Isto porqu�, a' CBD J .�resent.� o Interessado ou seu' p�'o_,1 aC ClnCO'(5): dias, 'e _que será "des':'

de'.'e receQ�r ainda:o saldo da Taça do ,Mundo. agora que as contas I, �uradOl, e. quando ause�te, desd�. c.ado_na suspe�sao , definitiva:
foram aprovadas pela FIFA.,��vendo ainda a�ver�a/de doze mil�ôes,la p�bllcaçao •. coplUnlcaçao ou ....f1. ,§. 1.0 -r_prefellndo, o jul$ador

.de cruzeirOil que' o Govêl'no Federal, conc<;!deu. mas que 'alnda não foi xaÇaQ do decidld(). . pode ImpedIr qu� o acusado Inter.

l1',ga �o BaRco: do,.:âi'ÍtSlif apesa1.',<da �J;_09zação do presidente da § ,).0 - Havendo, urgência. a venha:.pon quaiquer
�

forma: em

I:,Oild6ll.b;. "

.

,>.' •

o,' / �omunlcação poderá ser feita me- compeÚ�ão de futebol. dentro- da- I

AI)l,�ctánd'o Os, númel'{)s do balancete da Taça do Mundo. obs:!r. dla_nte telegrama ou ofício pro- quele. prazo{
nu;:íos que a receita s0l!l0tt a ,6$ 10.933'.770,0.0,' sendo Cr$ 6,975000,00 tocol\\(ló; produ'zindo efeito desde' 0- § 2.0 -':':!T,ratando-se' de julga

p�r conta, de nossa particlpa,çãõ no cl!-�p�onato. mais inde�lzaçio co'm ;no�ento da entrega ao punido. aQ,
I
mento elll t.a Ins.tancla. a dlllgen-

'.. seu prochrador' e;>u à ass,oclaçã,o 8 ela deferida. por Tribunal. Cil.m_irr.. entadia da delegação . .lndenlzação.:eom. transportes da delegação e ,V:l·,
..

/'
101' ,!:le 22 pas'sâgens aêreas. -03- gasto� ohegaram a' cifra de Çr$ ..

, .," .

19.392.6()(',30. destacljondo-se. Cr$ 3';()87.176,60 roni� ordenados. Cr$
4.273.563.60 com transporte aéreo, Cr$ 5.358.000.0(\ com prêmios. Cr$

1,14.2.484,20 COID' homenagens aos campeões. "1 :
T�raÍldo.;-sé a diferença entre os gastos e, a r!'celta,. conclulm03-:1

,

,que o prejulzo da CBD na Taça do Mundo atingiu ao total d'e Cr�d, Uetúlio.
_

D'Amorelra e Una DtAlascio .}?'Amoreira, participam

8_158.920.30, campêri's�do tudo isto porém. pelo 'brllhante' feito da
.

'tG' parentes e pe,ssôas de suas relaç'ões o h�sclmellto de seu fllho·

rtoss!i �;ep!'esehtução na suêélâ. • .

"
.

. iETÚLlO. ocorrido dlljo 11 do corr�nte ��. lf.�sPltal São Lucas em

, ,
.

.

":li' X '"'XI '

Curitiba.
,. .'

t
, · --�--�------------��--��--��----P_--------------�--

NÃO lHiIltA', O MARACANÃ -, Riu, 17 (VA) - .\' propócit6

das notícias dlarmãntes: da semana passada, as quais o colosso do lVP,

l'acanã, estaria na�lmlnêncí� de ruir. Q Secretário da Via�ãt)' da pre- ,.,"'

feitura do Distrito Federal,' ouvido pela reportagem" d"Emlarou: :__ "Não ","

BG:)a possível admitir uma s-It).lação de tal- natul'eza�' Basta dizer qun

fi \DEM tem seus técnicos em engenha!'la, que não deixariam o' es

t .<lie· cheg-ar a Um pon.to critico. Devo dizeI' 'que'à Secretf�"","'::'··.-ÍI·:Il'.�:l:('='-
:•• "�"'""""" e !t-

e:;" ,Ião. cl1e(;oa qualquer comunicado dos tée� ADEM
... 1 o " no .' .,� '��Jk.j...�'� , '. '.

< "nO �en_
'\ o de C,de _'" condlA,es dO�ã a,tiligli'am. um estado deplorá-,

.....�}�;��l'rofe. 'Sômente ostll inf{>rmação serve para
�

.
'

", .' .

:',�c' ht' f, ."aIM de base do� boatos alal'mlstas. To�avla. ê, ,certo que·

todoz conhecem o fato de qU\l ,às obras do Maracanâ nàQJôram
"luíd'ts em sua totalidade, dando '-margem a que alguns ,setores so-

� - .

'.�

fressem dimos. mei'()cendo reparos ,urgentes. Tais reparps é que, a Ma.

.que p�rtencel'; ou Junta terá execução, Imediata
'. l'

.

e não �carrétará suspensão p,ov\_§ 2.0 - Se houver posslbllldade

P A-R T I (J P A (Ã"O

Hscrit6rlos
�

,- �::��

tUGAM-SE" -"" 4
.

.
'

CaiuUnha (la tMOOELAR.
�' , 't. �,

,,' Tratar na

rlsmo 'se patenteava .essa ascen-,

dência quando de moda a bem di_

São paulo x palmeiras é conhe. ..�
}."- �.

determinar- desde logo, a indeniza.. cldo
..c,omo o, "cqoque_Rei":. do fu_

., ,; , ,'4

dia" devida, elÍi. 'quantia ·certa, após_ tebol paull;sta� de!;de 1930, qual)- .

,.-...---------......,.-----.

a deCisão conttenatória o processo do reallzaram o primeiro confron_ � $ FORllq
será remetido ao presidente da to que terminou empatado por' IRMAOS BITENCOiJRT

2 x 2. 54 jogos .até agora efetua.'

'I (AIS BAOAPO'. "�<f lSH

ram os dois rivais, tendo o SãO: ANTIGO OIPOSI f,() o �=::.: "I�

Paulo vencido 21 !l o palmeirl\s 16: I r •

18 jogcfs flnallzaram empatados.
--

.,�

M�IOr, vltór�; pálmelr.6nse: 4 x '1.' I C O N F E C I O Ii:A - SE
em 1940. Mãlor 'vitória sampaull_ ,

(H 'A V E Sna: 6 x O ·em 1938. I _

X X X �
, E' sabido qU-; o trote é um es- ! EM 5 MINU�OS
porta multo difundido nos El:ta-Itos U�ldOs, aflulndl) aos seus hl_

I
Rua Francisco TolenJei" 1 n.� 20

"'t
-_..---

.
<

CBD, Federação ou Liga. confor

me o caso, para fixar o quantu�.
§ 1.0 - Auxlllará o presidente

o juiz designado pelo Tribunal.

Junta ou presidente de um des-

Jes orgãos.

§ 2.0 - Concluída a apuração.
o processo voltará ao julgador P'a,.c
ra decidir a respeito.

(CONTI;NUA)

.'.'

.-�
.

./
PROGRAMA 'SOCIAL

,

29-3-59 SOIRÉE INFANTO-JU
VENiL· D'A PASCeM.
Distribuição'de balas aos

�p�tizes - Início às 16 hs.

D.,.mingo,
I�

I

Sábado SOIRÉE' UNIVERSITARIA
.... -Oferecida aos calouros das

. diversas -Faculdades. Me.,
diante à"apresentação da
carteira 'do Diretório os

universitários terão entra-
'.

da . franca.

, 4-4-59 /

,
'

-' 19-4-59 Domingo - ENCONTRO DOS. BRO
TINHOS. Início às 19 hs.

1-
:

. .?5-4-59 Sábado - SOIRÉE�Iníci� às 22 horas.
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. VI cltárl••.. pel••
.

'••�- Côny..lr d. _.1"·
f!

_

"

•

Conte, 'sempre;c"pID a Re��r� a"
sua.viàgem ao Rio ou a,São',PaUlo,
Novíssimos �,' ,confortâvt.,iS ;.$uIÍer-" •

,�vair estão" ª sua '.djsposifo, '

para 'uma 'boa viagem.'
"

,,'

.1'

V6',. volt4
pelei' "Frot� -

d� bóa �iagem"
,'i
'J

, , -. Irihun'ar dlt� Jastiça
}�a' s,essão ��.raOrdi?â�PDI Tri.h��al Fedé"r.át,de n.él:>,!l'- b:lna�, ne�a� a ordem, unã
,Tr.tl)u�J).tPle�o, realiZã4&,no' sos, a quem compete, ,apre-, Dlme�ente.,
dia 18 de' Fevereiro d,,�- ciá-lo/XmpeQi�o o: ,�ü;: des, x ,� i
rente, foram Julgàaos os Cerqueira' Cíntra,

-

7) Habeas-corpus 'N ..

seguintes, Feitos: ' x x. x j 2.944, da comarca de Videí-
"

2) Habeas-corpus N. .,. Í'a, em que é impetrante o
1) Habeas-corpus N.... e

:

2 93'9 d d' FI d H.. ,u, a comarcax e 0-,. r. enrtque Jóão Muller e
2.932, da, comaéca de Fló� 7

rfanôpol'ís, em-que é impe- .pacrenta �rand)r Alves. Ra-
trante o dr. Pedro de Mou-' fator, 'o sr, Des., TÍWMPO .

ra Ferro' e paciente Guara' WSKY TAULmS,-decidindó
cY B. Marlnho, Relator.' ç) o 'I'rfbunal, por unanímnída
sr. Des. ÁLVES PEDROSA, de de votos, converter o jul
decidindo lO - '1;ribunal" .por ,gamentõ em diligência, a

r iauôpolis, em que é Impe
trante o dr. ,Henrique João

.Muher e' paciente Alíl)io

? Stahelin. Relator o 8'1;. Des.:
ALVES- PEDROSA, deeídín-
do o 'I'ribunal, pOr unanímí

votação unâníme, negar a-

.
dade de votos, ' dar-se por in--

ordem. Impedido o. sr. des,
competente para -conhecor C

.

C· t" -� erqueIra, ln ora.
do ,pedido e determinar a re-:

I'tllisS'a do's autos ao E.g'régi�
:".

'.
-e

'". _. ;
�

fim de serem avocados os

autos originais.
x x x

x x � " 8) Habeas-corpus N.
3) Habeas-corpus N. 2.936, da comarca de Ma-

2.93'8, da" comarca de,"Fio- fra, em,;_.que é impetrante o

ri8:ri6P�li�, ��ri{ que _� iinp�:: _dr. 'Mário )o,rg� e paciente
tranté.e p�ci�nt�'Orlandivo Oswil�o Paes de Carvalho,

Manoel, Nunes. Iteíà1:or:o:� Relatod) �l·�ibes. CERQUEI
Des. ARNO· HOESCHL, de': RA CINTRA, decidindo o

.�. Rua Felipe Schmidt, 34 • tcl. 2370

"

. Tem para pronta entrega-
- : �

• »

"

APARELHOS DE AR CONDICIONADO.

�BALA!'!ÇAS "FILIZOLA". ,

CIRCULADORES DE AR.
"

-

CORREIAS E, PNEUS "DUNLOP".

•
CANETAS COMPACTOR

EXTINTORES DE INCENDIO.

FIOS PARA ELETRICIDADE.

'FOGÕES ECONOMICOS, "WALLIG�'.

FILMES RA 10 X "DÚPONT".
,

G,ELADEIRAS,'

MAQUINAS SOMADORAS "BURROUGHS"
"c«__

, -".:
-

••

J.lfrAQUINis REGIS'l::RADORAS "BURROUGHS"

,.,:

·RE
;, .' .

.

cídínd., o Tribunal, den�gar Tribunal, por maioria de
, EXCLUSIVO Para esse Jor- g istratura, que deram a co- forma importante' choca-se que as disposições eneaca- que desafia Os séculos rias. a ordem, unânímemento. .votos, conceder a ordem

nal. e ess;l Cidade nhecer
-

sua� observações e-I â interesses; al,iá,s muito l dás pretericleriatn suprimi- juri,dições d'onde sUll�i:tiam 1 �.x lê
' . ��m prejuíz� 'f'lO ;pr�sSegui�

Artigoinédito de J. PAUL sugestões. Assim também IJus,tos, e;mésmo, simpleamen f las, uttl� ,vez que -as crusas 'os: 1!,ap�Õe8 .e as suB Pfefei-I .:
mento' d6: �(O�,él!sb. Venei-

"

B O NCOUR, Ex-Presi}lent� I
fizeram os advogados, os

t
fe a. ti'l1dições e hábitos que f que lhe� : s'ão atualmel}t(;l turas.; li, demonstração 'se" 4) Habeas-corpus" lS': . I. do o sr. Des, Rê-iâtOl' e desíg-

.
�

do Conselho COPY�!GHT I o.f!ciais �e [ustjça ,
e tabe-! merecem :onsid�r�ção. ", I s�bmetida�,se.riaJll .tr�sfe- rfa fácil como a prova de 2.942, da' comarca 'd.; são nado 'para lavrar o acórdão

. ", no '. SERVIÇO FRANCES,' liães convidados a darem o Entra, esses últimos há.. ridas !para
J tribunais deno- que é impossível ;ci'tia'rem- Francisco do Sul, em que é -o E�hlO. sr, Des; Alves Pe-

DE INFORMAIÇÃO E IM- Iseu parecer. ' "um aspec!o ,da -;'.efo�ma e' minados '!de pequena ins- se\ cent�.?�
.

�rtifiçiais com impetrante 'olga Siqueira drosa. Usou da palavra o

PRENSA DA EMBAIXADA Trata-se de uma r�form!t das reservas que ela com- tância", sit.uados na sede do alguma chançe de duração. Costa e são pacientes Vi- impetrante dr. Mário Jorg�.
-' DA FRANÇA profulida no seto� judiciá- pOl"ta, que interessa de um Distrito, qpe '!por sua ;ez' Mas a razãó profunda, que valdo Costa e Dorival Pache x x x

Esta questão' desde há rio. Sua fina.Jidade é resta- modo particular o cónjunto seria ta'mb�m desprovid'o .do preocupa grande número ,tÍ� co.'Rela.t�r o sr. De�. ARNO ,9) Habeas-corpüs N.. ','

•
_

m�it'O àcha-se na ordem do I
'Qelecer a ordem, devolver ,ii da população. 'E: ,o que �e seu íribuIiál e as s'uas 'cau' cO!ltribuinte'S fran-cêse:i'''ào HOE$C�L)l>e:c:idiri?((o 'c:' 'tr!'-, 2 ..9�â; d� conf�rc* ''de ItarÓ

Alia �-as preocupaçOes gO-1 justiça a s�� efic'ácia, e o refere ao' mais íntimo gráu sas confiadás ao tribunai encararem essas medidas: e bunat j-ltlgk�\,pl'�judíhdo o pbliJ;j"'elu.,q.ue,J,-é":i'Jnpetra'nte
ver;'lamentais. Parece que

I
prestígio aos mágistra,dos. n� híerarquiá, porém não ,do Depaj:taomento, denomina que, talvez. acarrete algu.:' pedidQ e, po;r "'"maiorhi de vo- Ãlceb'íade� eâ1dido Pinhei

agora -vai �er resolvida. O I, A ifltenção é 10uváve'L cao# menos jmport�Se, isto do de, "grahde instância". mas modifi.cações; é de',or-' tos, :déterminánd'o�sé .

seja ,1:0 e pacient�' Jo�q:'uim Jun
pl'ojeto no qual. há muitos· Porém, s,e formos ouvír, é a essas justiças de, pa� I As razões' evocadas para dem- psicológica 'e humana. encaminhada 'à Corvegedoria gles de Lima. Relator ó s,�.

mêses ���ha' trabalhando o
I

as crítica� que já se mani- .di�pe11sadas em 'todõs os justifi,car éssas supressões E' I) receio de -veio ciesap�l,- Geral da Justiça cópia do 'Des. CERQUEIRA CINTRA,
"Garde des Sceaux"

.

(mfnis
I

festam· nos' meios judiciá- f cantões da França. S�m dú-I são evidentemente muito recer' aquele 'humilde jui:.!l,· proc(;lsso, pára OS devidos decidindó' o T,ribunal, por

'r� da ius'i••.� Fran�.), i rio•• os r...ult.'�08 'eriam
I vi"� slouma ·que a

,aio,:",', !ort,,".pr6nelramen.e: b:,", ,!ue é eonlw�ldo por "iui, fin,. .enddos nesta parte unanimidade 1''' vo'.,. ;u)
f01 ,comUnIcado as organi- menos satlsfatorlOs. Nada serIa para' elas um golp, entendIdo,.'" ,as\ ,econollljlas de paz". A justiça não é fei- óS S1'S. Des. Trompowsky ,gar pijej_udicaélo o pedido.
�ações p'rofissionai:t da ma- ! de �Ul�preendente'. Toda re-

I fátal. :rod��se mes�o �izel' necessál'ia-s. A grande Fran-, ta so�ente flára os grandes Taulois e Cerqueira Cintr:l. -10) RE!turso de habeas-
,

,

. ça l�ta cór,ajosamente pará ,processos, que põem em evi-
.
x x x ,\, corpus N:' 437,' da comarcaCS'SSS&$SSSSSSSSSSSS$)%SSSSSSSS;SSSSSSSSSSSSSSSSSSiS'SSSS%%SSSSS�

I dênciá interesses pecuniá- de Lajes, em que é récorren

rios ou, morais de grande 5) Habeas-eorpus N. ... te o dr. Juiz de Direito e

montá. EI;t, atinge ta'mbém 2.939, da comarca.de Lajes,- recórrido ,Osni ,Camargo
édl'S,e,ussQe$-sàs" vezes in- em_q'ue é im,petrante e pa- Netto.. Relator o' sr. Das."'. .� ,"jj;;. .

�.' •

,
.

'
, > �'"

Cilás pes's'Oàs'" 'ciente Arlinfto ''Varellli dós -ALV�?EDROSA, decidill�
Rffriort A P,á-�' ·s..à,iItos:�Relãtój �7>'-'�ír:Des. dõ,o Tribünat 'cBrib'ecer do' _'

, " � ,,�

d�";mn·e�cuJ� ��cíal e�ige que os pobres MAURlLLQ COIMBRA, de- ,recurso e negar-Ihe IProvi-
1t�.;," .. �,.�;, :tenhaní a seu alcance, um cidindo o Tribl:maI, por una- mento: �em' éustas. -

,

'Juiz, que 'tenha um c�nheci� .

nimidaiíe de votos, conce'der' x x x

·razoável dos meios a ordem por- julgar' extinta, 11)' IJ,ecurso' de habeas-
sociais, para poder ávalial' pela prescrição, à punibili.. corpus 'N. 440, d� 'comarca

i'am -diminuidas de uma ma- exat.amente as' suas rixas. dade do' paciente. de Xan:teerê,. ,ém ;q�� é reCOl'
I

'

neira .consid,eráv�l! Gasta- Nesse ponto de vista, li x x X
,

rente o �r. Juiz de Direito,
-

se hoje rp.e,nos tempo'para ir supressã� 'do ju�z de' paz. 6) Habeas-corp�s N.',';' ex-ofici9, e recorrido Meren�
a um 'Departame?to, do que em muitós c�ntões, por que., 9.940, ,da comarca de Canoi cio Dutra. Relator o sr. Des:
nutróra pará ir de uma co-' tões '<l!l economia, em vir." 'nhas, em que é i�petrante o 'FROMPOW�KY, TAUDOIS,
muna 'à .outr�, pu à..um can- tude do hábito dele se trans dr. Carlos von Linsingen -decidindo o, Tribunal, upâ
tão, a caValo ou mesmo a portar sucessivamente pal'a' Júnior e -são pacientes Fel'- nÍ;lllemente,. conhecer do re

pé, coll}o :se fazia comu'men- diversos cantões, va'i atin- nand_o :de Assis ' Rumpf ',e curso.e n�gífr-lhe pr��imen
te-numa época em que mui- gir à propria noção tradi- João Maria Rumpf. Relatol' to. Sem' cust�.
to antes

�

do regimento,..a cional do "juiz de paz". Não o sr. Des. TROMPOW�KY , Lilian Gonzaga
necessidade co�corria para mais se verá o bom homem, TAULOIS" decidindo-o Tri-"I Enc. da Jurisprudê;ncia
formar, elementos para a· enraizado na sua 'aldeia, .

' '\ . -

'

infan'tadtt, que Napoleão percorrendo os vilarejos VI-' PROCURA-SE REPRESEN.TANTEixib.ia p0.r "toda a Eu'ropa.
-

zinhos, conhecend� cada'

Porém� não exa�,el'emos. morador à força de, vê-I'.) PRACISTA
Sejam quais forem a's faci-

I'
lidades de'comunicação,'não
háve'rá' s�mpre ,um risco em

deslo.car os tribunais e mo

I dificar assim os agrupa-
I mentos oxide sé 'processa ,a

MJõ;DIDORES DE LUZ DE li e 10 AMPERES."

"

\1ATERIAIS CIRURGICOS.,

" MATER1AL PARA DESENHO "KERN"

MOTORES J'ARA MAQUINAS DE COSTURA.

MAQUINAS DE ,COSTURA.

"MOTORES ELETRICOS.
'

MOTORES MARITIMOS "PENTA"

PERSIANAS "KIRSH"

RADIOS.

VENTILADORES.

. ".

'Rtla João P,into,., e._squina S�lda,nha Marinbo

•

no ca,fé, na pesca, ,na caça, Industria PauU:sta de màterial para construção
e emprega,�do seu conheéi- (eletricc-hidráulico) precisa elemento rélaciónado com
mento dos costumes e das f1'l'mas construtoras ,e revendedoras de material de cons-

pessoas para justificar ,sen
' truçãó. �n: g,eral� V�n�a� ccmiss.ionadas.. A •

título, procurando sempre,.' DlrlgIr-Se 4. feIra, a PortarIa do Querenc1a P'alace
.' ...

- Hotel falár' eom snr: BREDORO.
apazlguar os JltíglOS an�es
de resolvê-los judicialmente., MISS_A ,DE" 2� O:�A,N.IVfRSÁRIO'&,uns, esses agrupamentos, Podemos bem conceber co-

eram
. art�iciais. Haverá mo essa pobre-gen:te inquie- (, rR M Ã BE R N W''A f') O A )certeza ,nessa afirmação?, À ta-se jus-tificadament;;, ao

..'."
..

,:" 1\,
'

,

.

A dlretol'ia da Legião Irmã" Bernwarda cOl);vida a' todos os seus
"permanência das divisões imàginar a- supressão desse' ,-

associado�. 'Ex_alunos e pes�oas' amigas da Inesquecível· mestre IRMÃ
territoriais 'através das id'a- e1emento de uma justiça.be- BE'RNWARDA_pa�a assistirem \à SaIíta Mrssa.que. em intenção de

des, nos IEjvaria a pensar o n�volente', e ao alcance de, sua boníssima alma; fará celebra�. na 'capela do Colégio CoraÇão de

contrário. Os ,cantões frall- suas necessidades. Jesus. terça-feira, dia 24 do co�i-ente. às, 19' horas.

cêses são os antigos
.

"p�'- O chefe do Govê,i'no, tã')
Antecipadamente. agradece a' todos quantos comparecerem a êste

, ... "to de fé cristã,
'

}rUS" ga,lól,românic,oS,", Sua 'compreepsivo 'e humano,
re�ri�ão fqr�ou o Diskito. ce:rtaIl!ente levará isso em
ljl 'a tra:d-ição está aí 'tlo- consid'eração. (SI!)

'hem
'

impl�ntada, que nas
'

Gaetan BERNOVILLE

últfm"as ele}ções, houve E!'Q.� Ex-Presi�ente do Conselho
tre ':os eIEf"o��s cer�a' cori-," , •

são "ao- ser�etem in.c.orporã':;:. � !, '.M,ADEIRAS PARA ",,'
, De orde� dR Sra,' preSidente e de conformidade com o art. 31

dos a urqa cil"cunscrição çONsf'i\ucAO"" dos Estatutos, ficam::':oollvocados .todos os associados da Legião Irmã'

'tI'c ..a,
�

de 're
IR M A OS BHENCOURr l' Bernwa,'rda a 'c9mpar,eé�rem à assembléia g,eral ,ordina'Fia, a reallzar-

�

q:ue,- por
t
ma..r z�o, '. y- t�IS 8}.:',o;�6 ' 10N( 190? ,', .-

duz'ir o número�dos deputa::" "NTlG'o OlPÓSIlO O�M"ANI
se em S\l& sede �?()ial, a rua Emir Rosa. n,O 120 (ColégIO Coração de
Jesus). às l!í.'30 horas, dó dia< 24' do corrente, te�ça...telra. 'a fim de
deUberarem Sô bre 11 seguinte -,.

vida social. Mas, dj.r�o a1-

Otl1ill Vieira da . Rosa

LEGIÃO 'IRMÃ
.
BERNWARDA

EplTAl DE -CONVOCAÇÃO
c.\SSE�LÉIA GERAL ORD'INARIA)

cJos. não correspondia mais

'exaiament�, aos nistritos,
...

•.
, -:"). ./1.::'>'

��l)ressão ,iJlí.stWica 'ã '�ed�
gráfica i,J�oritestà�el. ,: 60-

ORDEM 'DO DIA.:
.

"
""

Exame. discu�sã�' e aprovação do relató'III.Q da diretorfa 'e

dO. ''balançó geral. "relativoS ao' exercicio' social.. 11e 1'958.
Eleição, dos membros da diretôrla para o biênio 1959-1961. .

.

.

, ,�,EMPIEGADA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



FLORIANôPOLIS, QUINTA' F�IRA, 19 DE MARÇO DE 19598

INDICADO.R.- PIOfISSIOIW f DBDO��:aO�� D:U��'dI�8.4
e. TUB.RCPLQ8.

- -,----------- \)on.ultõrio - au. :i.UpI
DRA EVA B SruwflDSON BICHll:n S�lImldt. U ,- 'T.I. �Ol,

,

'

.:. • ' •. It.ltJ.11' ., .... ..Horário d.. ". à. 1'8- ,"o.r..

ClíNICA DE St,�HORAS E. CRIANÇAS. ��__·lW1_·'j:·'
-

r..,._�b��__,.....!.s""__

't'ld�

Especialista em moléstíag de anus e recto. .�•. UÚIlO ....U... :.. '
,

'

Tratamento de hemorroidas, fistulas, etc,
CLlNICA �••.u

Cirurgia anal
Ccnaultór ío r=- Rua CeI. Pedro Demoro, 1603 - sala 2

Estreito

. . "

.p.elaU.u _ mo'''Ua. II. Ia··
a)a9Jfl' r. !la' ,,a riIl6r1&..'

.
,

Cura ra4lc:a1 d.. ln1eqO_.. .,.'
........ro.lça., do .p•.r,lll" II'
aito·urin6rlo ·.m ambo. '0. 'IXjU

h.íap. do a�r.óío DI,••�in
• ., .l.tema n.no.o.

BOl"rlo: 10� ã. 12 • I·� �e 1

laorai - Con.ult6rfo: Ril. Tira·

,ff!nc.. , J.J. - 1.- i And.r - "on.:
'J48.

'_ a••'4IDc:i.: Rua L.".,.d.

Cq,tlnho, U {CUc.r. clv ••,..
Dila - ron.1 IIU.

'DR. GUWCI SAMTOS
'Cirurgião Dentista

CLINICA -" ,eaOTEsii -- CIJ1V JlGlA
,

HORARIO: - Daa li às 12 ho.ra•. esc.to. ao••ib.do.
At�nde excluaivamen,te co.JU ho;. ,m.rca·dl

->-

Conau ltõ r!o ; Av�nlda HareHio. Lua, tlll

Esquina d. rua FerDando Machado..
UL L'l.WTO.N trAVn.A

CIRURGIA G.aAL
DOIac.. , •• SeDor.. - ..roc..

,

lort. - &letrlchlacll .. 6111...
ConlOltõrlo: RUI Victor ....

r.n.. n. 18 ..... Teldon. 8JO'1
COD.ult.. : • O.. 11 Ilo.;a. ••

diantl.
R..ld'nel.: -'ooe, • U.

Rua: BhuD.O.à II. 71

I

'�(UNf(i J)E Ql"PS .. Q"YIDOl ,1

NARIZ E �AR��HTA
do

Dr. 6-U E R R E fi' O DA if-ttN s·rc t Da. ",\1'ONlO MUNU •
,

UAVAO
,CIRUIGU ,1:&fiJ.ATOWuu.

, '

.orw."'.
C�!lIOI�rlo: I Ja", PlDto. t. -

Coa.ulta: d.. ·� A. 11 ,' ••�L!

'41Iri'IIDlDtl. a.oo, ••• ,AL, �B·

,�.14,nej., Bocal .. ":. I ••

1'0.1111 - • 11'
� ,

Chefe de; Serviço d� Otorino do' Hospital 'f

de Florianópolis - Moderna Aparelha
gemSuiça e Norte-A.c..1ericana para-Exa. J

me dos O' lhos .. P�cejta de OCuJdS Po! '

R",frator Ba�sch
-

Lomb. Operação dI'
Amigdálas Ror processo modemc

CONSULTORIO I RESIDENCIÁ
. ii

Felipe S"llmi<!t 99

FONE 3660
'tua dos Uheus LIi cu.•

. -,FONE 2366'

PRONJA
..;(

. ,

\ F

Ollv."; Lexikon
·,·fi

TratatSé duma máquina para escri.
to.rlo v.lo.z pois o sistema d1! trans·
mlsslÍo das Impulsões é em modo
Palltlcular .Iastlco. e 'simpliflcado;
trata,·se duma mállulna r,sistêntl,
pois as estructuras integrais são ao

me,smo tempo ligeIras e solidas,
eomo as, duma arq\lltectura modero
na; trata·se duma máquina que tem
uma e-scrltura clara I 'bem alinha.
da,·póls cada letra 'de pllr si bate
o r610 sobre com m.als energia de
qualquer outro tipo dé máquina, seno

do que um tubo de'aço temperndo
I .está estribado, sobre rolamentos

fazendo escorregar.o cárrinho. O
regu'ledor de tocamento, o encolu·
nadar o.u tabulador decimal, os

emarginadores automaticos, a caro

roceria facilmente desmontavel, e o

seu profll elegante fazem, com qulY
a Lexlkon seja uma máquina cheia
de eficientes prestacões, de seguro

,

r�ndlmentQ e digna de vossa cano

fiança.

•

.

<r�·� t�.

,�':. --

_"

(ASA
.'

f, E'í(:tfA N li O
Saldanha, ' Marinho�

Postal, _461
fone: 3 3 7 8 c

L IDA.'
Rua

, Caixa

')

TELE:
"C A N A-N"

- , .

FLORIANÓPOLIS
-[) 1ST RI B U I D O R E S E X C L U S I V O �-

"

<"

ou a81.&UO·· o •• J8 ANTIGO OUlll0 OI SA.N1A C.nARINA

------�---------------------""l'"--- �� ;,
. »

�1. t-

F R E· D E R I C O G. B U E N D G E N S
J

{.
andar . sala 13

-

t-

.

DtJ;'·
'

;Adér9to M:' Domin�es
,,' ,-..

G}I'!.4rgião . Dentista
Consultório':

7 de .Setembro, 14 - Fone 2109 :

Horârío s (as>, 14· às 18 hs
.

CeI Pedro Demoro
Estreito 1663 - l.oA

*,,'"

�:�J)AA. EBE B. BARROS
�

-

", \

'.
'

..

CLíNICA DE CRIArvÇAS
, , � -, \� '.-

... ;;,
'

..

- -dn�ultasConsult6'rÍo. e Résiâência
Av. HerciUO

c Luz l55A apto. "
"

.segu!lda--ã 6.a.,..fetra
,

.'
- .

.IIas 1 � às 17 fiaras
,

Tel.· � 2934
··,t' .

FLqRJANÓPOLIS

DR. BUBI GOMES Da.
"

k��""U
MENIDONÇI.,Jl

.

OOl·C" 110 a,.,.,..o r..,lratora.
fi

-

TUB.RCULOSS
.

M""DICO I1ADIOGBAFIA • RADIOSCOI'IA
.r.

'

DÓS PULMO.S
"ré'N��al '. ,Parto. -I .

Clr.rrt••0 Toras
Opera��s - CUnlca Geral i"rmado pel.....cold.de l'4aclo&a�Resldencia: 'I de Medicina. Tlalolortata e '1'1.10·

Rlla Gal. -Bittencourt n. 117. tlfàrrtlo 'do Hoapl ta I J.'j ......
Te.nefone: 3889.

I ,,'m.
'

C611sul.tórJo:. Cuno 1Ie ••p,ci.llr..çlo pele
jRua -FelIpe 'Schmld,t n. 37. s. N. T.•r-lnterno e Ih·... '.,
Esq. Álvaro de Carvalho.. ! CID'" d. Cirurlr" do I'rof. l'e'
,"';'Hôl'ário: Gul,m.rl•• (aio).
I;>,as 16,00 às 18.00. Con'.1 ".Upe 8ellmld', 81-
S'ábado:' "0[. 1801
'Das -11,00 às 12,00. 'AteRd. •• aor. �arr.....

,Atende ,1 Domicilio •••. : ,.� Rua ."IV" .JDIlior. III

FON.: �11l'
IiK. W Ahlltt.lK ZOM••

6A.M;IA

t'lplomailo "la Puuld.d. Na·
,

tloli_al d. ,Me$cI.. d. Vai r.,.

f'.I�.-...UI.
&s·ln&erao-, _por ,co.e..... ••

.

�...&eÚl.... - Dcoaa
(Snvlço do 'Prof, OetArl9
iz:. Rodricu.. Lima)

I ,'.1I·1Dt,,�O,__.o_ 'l1e",� dI Ur",.· 0.erac6" - UoeRça. d. l!Ie ......

�. do ".pltal LA...... l··\... r.. - (;lIalea C. A"I' ...
,� .' .

'

'�.,. iHo d. Janeiro � 'Cuno C. ,,: ••p.el.lI••ça., II'
•

1 � lullc.. do Ho.pUa! dI C.ri;.1I ã. Ho.pltaJ do. Slrvidot•• , .... :tI r

,
• d. JJAteroida.4. Dr. Cario" ta.o.

� �, '

;:;,
.

Con�a ) ts�rvtço .0 ""'of. ..,........
. r . OQ,NÇ�S (?,. I �JlNHORAS I ÀDdrà4.). �

.

P�TOS _ OP�RAÇO.lg Gou.ulta.- "'"' P�!a maDIII. -ar

�wí'o ! S.. Doa ,1.10 lII"-9odO Hu.pit.! dI Caridade.
JI••CC)·.,-.,of-lnit 1:0. .l tarde ,da. 11,10 !lor"'.11

COR'.: 'a�_ leio PI ..to II. lO. <tiaDt. 00 CoD.u!t6'r1o l IlD' N.i
d••: 18,,00 li 18,00 ·hor.. nc;. lIach.do 17 ••qul.A d. r· ra

AM1Id. ,com bor.. marcada. � dallt.. - Tel.t. I'I'M
.

'. '[.litoR.,all _' .�e.ldlncla:
,

R..id'''ci.
-j R,a. P'rwlh"t

·,.IitU� GI�.!,'( f}�tttco�:�_ 101 '.f01l'tinh�. '\ -,1:.1. .�UO •.

'�J..a. Moriti 's. 6,�
. �-',...,.'"

Da.•aNKIQUI ... IBcn

rA�"O

:AUlflIAR DE· -CONTABILIDADE
');. -f' '� "'1[

.... f"\ -

-

C "0m -'
.

p [,' á f i C a

;P- r e c'i s a - s e
J A

,.Ma�A Modelar - Trajanor 1
.��--'-----_.- ---�-

VIA��M COM SEGURANÇA
E RAPIDEZ

f
SO ,NOS) CONFORTAVEIS

1 DO

J � Á P 1010 '1tS U l- B R A S I' L E'I R O"
� , . ; -

M.LORO-ONIBUS

i_. .

Jtaja í - JoinyilJe .:;'-', Curitibaf"lorianóp'Olis

Rna Deodoro 'esquina df'
Rua Tefl'-ente Silveira

. r' .�

f4�DJTORA "O ESTADO" LroA.

o S.dtadlJ.
Ilua Co....lh.tr. ..tn Uli

Telefone 3022 - Cu. P..laJ 111

..J:DderEÇõ-TeJeKr6flce.._J:S'TA DO
•

Dla.TOB
'

Hubéna d. Árrud. aa...
.

G & R • N T__"
,�-,

U01IItngo. Femandee de Aqula.
J

REDATOR.S

Osvaldo. M�ld - Flavio Amorl. -,1 .

,An'dr' �iiP; l'a'(jàsco. - Pedre ?aulo Machado
Ma.;hado -

� ,

� -

- ,C () L A B O R A,D O)l • S /

>'rof. Barreiros Filho - Dr. óswahío Rod,rlKue. Cabral
-

,.

ih .,-Âll�ides /"4brêu _:_' Prof. éarlos da COita Pereira
.; -Pr�f. Oi'non<O d'Eça -' Major ,(}detoIl8G JuvenaJ
Pruro Milnoelito de Ornelas - Dr. Milton Leite da COI"
- Dr. Ruben CostA - Prof. A. Seixas Neto - Walt6J
LanJ[e - Dr. Acyr Pinto da Luz - Ad Cabral Teive -

Saldy Silveira - Doralécio Soarei!! - Dr. FODtuur.
Rey � Nicolau Apostolo - Paschoal Apostolo - limar
'arulho e P.ulo 'erRando, de Ara.,o ........

PU B L I C-I D AD.
\larla Ulin_ Silva - AJdo Fe'i:nandee - Viremo

Dias - Walter Llnhar.,
PAGINA({AO-

Ulegario Ortiga. Amilton Schmidt
IMPRF;NSORES

'

DULCENIR CARDOSO WAND��Y LEMOS

REPRESENTA'NTI
l�eprt'8entaçõe. 4. S. Lara LtdL

'

IJI():- Rua Senador ,Daàt.. 4b ..:..., 6.• Ad';' -
.

Tel. 225924 "

- .

�. Paulo Rua Vitória 157 - e.a,J. II -

Tel: 84-8949

8�rvfço TeleKráflco da UNITEIJ 'PRES8 (l) -P)
AGENTES E CORRESPO!lDIllNTE

'

ll.. Todo8 08 murucipioa de SA1'IITA CATARINA
ANUNCIOS

Medl_ot.. contrato, de acordo tom e tabela e. vi,or
'ASSINATURA ANUAL CR$, ' 600,00

A direção Ilão� se respollsabili.t.a pelos
l':Ol!feitos emitidos nos artigos àssmado�.

- 0"0

ZarI

'.

.VISITE A

GER A L

NOSSA

Rga fle_d,Orf,� 11.�-,�i �_:.:Tel�18'20
rmaJ liA 'Soberua", Dt.trn. II. "'nl'-:- ·r.....

"A SobWana" .rraça ,15 .d. novembrô -, Uqu1u
rua ,p:.lipe Cluuidt

CON�CIONA-SE
QUALQUER TIPO DE

CHAVES

REP. A.S.LAJlA.
tUA MNAOOI D-ANTAS co ,. ANIl

1110 OI! JANEIRO 'D.�, '"

l A V" A N D J) . ,.(1�O "t1 . S�.�.�· Ã, ·O�>·.���-·-�
.

,
�

.

�

" ..J!;
�

.
.

'. ' ..;' .

.;,

.

J. j'-
•

.�Vi r2em� 'Ç�P,(�lciaJi-dade
.)l. WETlfl.INDUS1RIALi- ·Jaia,1Ie - (Marca Regisll'Iifa}

.-

..

AuxUi,ar de 'Escri-
i íÓ.rio (moça) !

I
Precisa-se uma com pra- I

I ticll; de escritas, e. que seja
, datilografa,. SalárIo a c·om-

\ b' I"'I
mar.

.' ,

.

Tratar a Rua Max Soh- ,

, ramm N:941- Barreiros -
I

Não atendemos pelo telefo- :
I

ne.;__." _. -- --

'"

I
PRICISA-$E

De uma ajudallte de
'costura. Tratar na Rua
Conselheiro Mafra. 186,

Cllsns Df MlIOHHII
IRMÃOS 9ITENCOÜilí
c A IS' 8 ""Í('A II o . r o N ( J. 0-;
ANrlc.o- DIP6",fO Cl"''''''ANI

",'-'.

LEIA-

r.
• ,
.T

C
R
A.
L

(,fti

UMA" REV1�TA DE
.FLORIANÓPO.L�B

:
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,
P. Correia ,ô' Govêrno tomasse medidas

, Está visto e até os cépti- � ap};opr.iadas. Assim: '0 fêzl'
eos já perceberam que o "

por " intermédio de órgijos
",Brasil passa por ,uma fase es,:pecializados, oportuna

. d�.2 pro�l'essQ s,eu;,' prece- :nen!..,.. -criados, como 'Vere"
dent-e's, llotadamefite no se- -mos, ,

, i;ór·tn«ustl'lal.' Parece: níes- � O C31l0 : da progresaísba
m [}. :'i:<'j'í:_no .que o obdetiyo ,coHm�do indús.�ria au�omobili�tica é

rrrú. '

I
e:rll' compl'et� independên- !1em üustl'atlvo, Para' • :q,ue

a ,t ti tia.t�('onômi�a. '
.

' :'ÔSgl} !e\\âda a bom têrmo (j
. ,J�.c..;e pr6gi,";f:1S'F.0, I todavés. ..;")11 desenvolvimento, o GQ-�
',:e�i:� oesM!.t:rQ,so. se o Go,- vêrno criou um órgão com'
,:v.êrl)o.' não, o .diseiplinaese: a "finalidad,e exclusiva de

, cle d{.-Ôi'do '(!1)m' ás ;neefts/>idfi; apseciar .e resolver co�ve-
"t. ,,0,1): ,_ �hB;;' e JlQssibilUl��s� do nientemente os seus nroble-

,

',' -.lf, pais,' .para, 'a gl,\r�ntia: dês- mas. ,:Glsse �rgãt) téçni.eo é o
-

': ", .se, nieamo progcesso. -S.e a,s- Gl';1;l.pO Executivo - da ln-
r

, ,sjJ1J não, .fôsse, ce�tAB Indús- ,;1' _ -, ,

'

':

-__v; r4.<o��T;-';""-�����==���!, <ill! O " kias, de vulto-,' a par dos ,dústl'ia ,�AUl�1nohiUs.tj.cli.�
, "t lU r l'"

�

,I :b,(i;,l!'�fíeios . que por certo (G,ElA). Com essa. medida'

I"".J;I:�;D·..:A n. !r:'\;' I, < .1!'Dtopor,cio:nal'J�m. poderiam, regularizadora, a promete-\,,; J:J; 'f ...:1".\ �,N? � ,

r .: f 1 thu' 'm�'gem ,pOll outro lado, dora / indús1íKi-11 está mar-
"

. ;
" . ,kf)i1'l 1)' COl'r�I.�, ,do, tempo",�o chandc in!!;eSsantenlente, fi

(om;pr:-c:r: O.tt.tO.XEtlS .itofpdo�f�V,�1.;q."., .r ,.): surgimento M. ínevltâvels [Ja1l$OS de sete léguas.
.

'ilP 1ll:G1.ej:�� fil'.i�'"com· 05 'lie'gítim••;, J ! problemas de consequên-
.

,lVbis um exemplo cor-

MOLAS NO-SAG
-

',_' �!)J" b'i:�s nlinosas
, que nem se rcborador é o que diz 1'e9-

; :, bala riam a dar início
.

às 'peito à. in;ta.lação da indús-. -
,

,. muito. maior ccnfôrto ,1,
'

, "1' suas 'ati;vid�defl, temerosas lria de 'c_onstrução naval..
• el(CepCIi:1nO� durotJilidCld.

> ;t ': .;, 5', � I'rc�ue ,;esta'rja�:1 de deparar-se Para supervisioná-la em ca-

.. nunca cedem � ,,*unco iolto.. ' ! '�:,31� �:u'de com circunstân- rate�r ex�lus.ivo e "p;erma-
•. 'I"

� c. - '.
'"

,. , '!:CIRS �lversa,s. .
_ :" ,

i neme, fOI criado. um élepar- ,

,
• moveis 1Nl.5 eye� -, .' :

"

Para conjurar tais írrrpe- i tanwnio especI!thza(h�, .

que•• di 'pensem o uso de cordinhas e 'p.t.fal>A.,l�oltr' .\ cil+ios, era necessâr!o quo
I é _o G;rupo Executívo da In-

'

.' '. "cr.�ervõm o e$t�amento absolvtam.rtt.> /'J I, '.'1' (-,-;" -'-','-,--'�-'-'- - ..----� I dústrla âe Constr,ução Na-
, i••defcrmáV-.e1 � c>

••

, y:il. (GEICON)."
'

: f

..

MOLAS� DO !BRASll S. �";:' ,:,
i, t '';, , e."d J el.. · ...0 :-..1".... - ::õo

ÊS$es dois exemplos ape
nas, são bastante J!>ara de
monatrar o quanto é im
prescindível o apoio gov"'�
narnentaj para o êxito (ias
b<2a,:; _iniciativas priVaqas,

,l1ao..so no sentido de .pres- ,

tar-lhes arrimo financeiro
.CO"l10 a�nda die r.egulamen;
tal' ou racionaliz'ar a stia"
imlJ'lantação, o seu, c,reS'e.i-
m�ltto e o seu modo ne,
agir.

qhegou também a v.ez _do
turismo. A chamada f1tdús:"
tri� sem chaminés, ap�sàr'
�l� e.ncontrar no Brasil um
hllmltacfo campo f.avoráv�l
ao seu alargamento não se
desenvolvia PI'opo�cional

mente. Para dar-lhe assis
tência vital, conta-se -agora ,

!'�J?!:D :�lm órgão de cú.p�.Ja, ou
seJtt a Comissão 'Brasileira
de Turismo,' fi COMBRA�
_TU.R, que é natura'lmente
mn organismo altamente es-

, p.ecia lizado·. '

• V'<t·H)f�".:r.�s, MEYER li (IA >". I'
f "I.po; )(h'r.··;jl ,3;\ ... p .) Cc. '!ol"" �,n" M'.lt:,: :: - 1..1, 115li> ',C., I'.n'ol � - ft���ANÔ?Ô1:!\

I
"

1_, .'\ -:.
. '

D I , A L

"

PROJETOS - FISCAUZAÇÃÚiI ORÇ�ME1(T(j)Sj,
E _

" CONSTRUÇõ�
,

. '.,,':-,

'Á'G R n O LA .,�"Jft','
, 1

"
',',

'ESCRITÓRIO � Largo
Télef,on0: 2 2 1 1 ,

j
,
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A PED,I'DO, .. .', "'",'1 '

! ...•
.1- ,.-:"

,- U M'� �,M ,1:ç:O:,":',' �Sl,í ("& jr�,
Afinal rêco�hecer�ni :,osJ ;maç;ops, a, exati�ão das

informações- à,oq'ii.�en��li;as I\ôbre;, a, ,m�ço,narill que ° Dr.
Boaventura KI()pp�nbur� -tornou. p,ubhcas no seu livro
<;A Maçonanía, n�:; Br�s�,}'.(

"

,

:-

PROG'RAMl PAR-A A VI,SIIA,
DO Sr. Prol. O,.' HERMANltGOfRGt"

QUINTA 'l:EIRA, DIA 19, ,DE MARÇO DE i959'
," �

1) R,ecepCão no Aeroporto às 1().00 lu>ra;"\, pelá, Sr. pr; JOã�

_'

2) Sessão" especíal na Assembléll1 Leglslatlya às 15.00 horas.'

Lt're

Jantar lnt�mo ofereéldo pelo Sr. Govern�dor do Estado."

Todos OS ,diaS

. "

•

!
�

a
ii
:r

,II

i
IIJ,
III
II:

!
II:
III
lo
..
C
�

���..
_

'Se�i;o d; Clas8� lnt.inaC:lõnal
.

Viaqens, �cp8 rápidas
'" Deecon�o de 20'/, nas passagens

de.. ida e volta I Partidas diárias d.
h

'florianóJ)Olia
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