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rlaDO '�e e.sta�iliza�ão" 'mouetiría:· �>PRJ�mnlnE
M I���� COFAP' '�D�Tjl" l,�M!��TI�,

"

IrçdI;��,I''l':se.den��hoo�:p�eOSIPOar.a�s:sVaueni�t'o·ec!t:(1í!d:O�' �������.�e� "que �'P'g!
"

�:�S_O \ :�ç��:�' :�n���� ��!. i��; ���e�[!íc:fE:n: ���:!í!:�
.

' "Ainãa; hoje chameí" 10 .tenha o. maxnno rigor no �m C\Ju
'0 povo. (a) Jusceli-

meu gabinete o coronel Fre.� <(fumO,ate ao �ncM'ecllnento. ,

c ores e. "

-deríco '1\II'indello, .Presidente 'dp cuStQ ,.d.E!' VIda .e procure I no Kublt_schek .

_

O Presidente da Repú-' dade, como parte do Plano

I'C�fnlSSÕeS
encarregadas je

I
ínterêsse e desejo ser .infor- .......

blíca recomendou ao Minis- de EstabUização Monetária, estudar o assunto, e se dê mado diàriamente sobre ó '-
,",

tro' do Trabalho . que se dê recomendo que se acelere (l priOridade nesse Ministério andamento. dos trabalhos, a

prioridade" nesse ministério, rítimo dos trabalhos da,. às medidas que o Govêrno fim' de que possa sanar as
•

ao e;xame das medidas que, ..,------ -- ---

devem ser adotadas para 'a S U P R E M O i', ,

f�:�;i:���1� Desquilada que renunciá· a'
-tta�il���Çf����f��t���i-tS?h:ek a1-101''e010s n.a'�o 'p'ode'��:���c'�ua����tr��õ�InI:� . Orçamento. Deficitário para O'Il?ró�im,O'.E�ercício Fin�n-

'

coronel Frederico Mindello,' .

ceiro __; Verba aprovada para cargo inexistente -, G:O'ver-��s:��:i�O r::x�� �i��F�: vollar � 'a plel-Ie'a'-les no desmente prO'pósiwcômpressãO' de despêsas:_ �r�nta ecombate ao encarecimento -

d' ta ore tária
do' custá de vida e procure .

-

1, '

, •
uma· emendas apresentá as a' prO'PO'S a O'rçamen -

ímpe..
dtr aumentos que tor- ge as relações' de paren-

I
pela 2a Turma. A presente ram por essa nova ínterpre-

Aprovada íntegralmente pela maioria a mensag�m:�?ver-nem difíc�is. as condições I
tesco .estão rompídas . (pelo deci�ão terá gran�e ��per,'- tação os ministros Afrânio

em que VIvem' os trabalha-, desqUIte).' nao pode. a: mu- cu�sao em �odo, pais, ja que Costa, Ribeiro ç�sta '-', «: namentàl.
,.

dores e o povo. .lher obrigar o marido a, ate agora VInhâ sendo eon- Hahnem'ann Guimaraes; FOI
O

'.
.

'L' I ti d�'des e'specificadas na razão das ',_ 'REPRODUT,ORES E MA'TE-
'I plenár io do Poder egrs a 1- Q

"A fim, de que não se re- 1 dar-lhe alimentos; é válida sagrado princípio, segundo o' voto vencido o do ministro neéessidades .
'adminlstratfvas de RIAL' pE FAZ�NDA.- a quan-

h, -

d
'

Ih vo votou, em sessão ontem rea-, I (E dtarde a omolÇ)gaçao. o sa- a renuncia da muu er que qual não tem valindade Lafaiete de Andrada, lizada 'o Orçamento para o exer- Sa�ta Catarina.
.

:', I tia e' Cr$ 2.000.000.00: men,�lárío mín_hilo p,elo GOVêr�o,: se desquita ao. direito a, ali- permanente a renúncia da
A ESPOSA RENUNCIOU E'O cicio .financeiro. vindouro," tendo . Não obstante .ao que se veTIÍI- . rejeitada, e de, autorra do SI,

. que,.propos a sua elevação I mentes - aSSIm decídíu o mulher que se.desquíta ao
JUIZ RECORREU' sido a. êle apresentadas trinta/'l:! cou, o ,Govêrno,- porém, -evoluiu, Deputado Vargas Ferreira).

em caráter de excepeíonalí- Supremo Tribunal Federal, direito - a alimentos.' Vota-
Y ld d S'lv'a e Natexil- uma emendas, em' sua e.smagado- sob os. aspeçtos político e cons- I EMENDA N,o, 11 ,'-,
e aaI.. ...• I d 'c' u 'à SECRETARIA DA, FAZENDA -

I
patri Guitton requereram t'.a maioria de auto ría da .OPOSI- tI�ucI�na, �u�n Q proPl.lO r d

_' 4-2-03
ao iuíz da 61l. Vara de' Fa- ção, e tôdas animadas no pro- mmorra o dIreito. �e votar a Pr�- ,�UPRIMA-SE.a, o taçâ o

A-mída desta Capital a dís- pósito, de, cblaborai' com o Govêr-
" posta' ?r�a�H\ll��.l'la; o' que nao

I Gi�:��,�O�ETE� ��olo��g oó-

d
'

-; .

d d" .. n-o no sentido de. reduzir as· des- ai!OntecI.a .ma,varres anos.
. I ".

' ,

:' ':'
. r . ',', '

I solucâo e sua _SOCle!l e
.- '

t t ti EMENDA Nó 1-·...;;.. Destaque- (Emenda reJ�'Itad.a e de ,. auto-
tugal mediante desqui pesas' e' consequen emen e o . e- - ",o'' , I \. G' 'd AI

.

conJu .
, '

.

-

... 't.' 't'rio que assoma a 'se n-o Código -Iocal 1-1,02, letra ria do Deputaao ome:;;__ e, mei-

te por mutuo eonsentímen- �ICI orçamen a , ! d )'
. ,

.'
"

..

.

d d d'
•

_ importânçi.a de' Cr$ 186,119.85�,00 ,b, Cr$,826.000.00. , .

a ,
'

.'

to, em vírtu e e Ivergen (C·' t
' ". 'teilt"a e seis milhões ! Acrescente-se" no COdlgo local I EMENDA N.o 12.

cia de temperamento entre I ,etn o e dOI m' '1
.

e Ol:tO' 1-1-'02 item' a 'a iplportância de" SEGR,ETARIA. Dk FAZEND,A. -:-'
.

D'''___' I' u' I' . ee'n o ,e ezenove 1 -" -.' � .

I
.

_

4 2 03'::l.mbos. . enH'''' as c a su as'
't

.

". o'ent'a 'e' sete C!'UzeI' I Cr$ 7660 OOO' 00" . "SUPRIMA-SE�, a dotaçao --

.

t t d
' cen os e, cmc ,-.

.., ". .,
.

,

'do desaUl ,e con§ ou a e
)

" ' ,

I .Acrescente-se', na·� dotaçãQ do E EMENDA N,o< 12
, . ros . ,

CALIZAÇ
_

O�lUe a esposa .r�nu:QcI�va e�- '-A' prese'nte Pro�osta ,Orça- Código lo'cal 1-1-09, a; importân- I SEll)VIÇOS D,E FIS
",

. -A_
press�t;lent.e -a,. pensa�

alI-

nll,e'litá.ria :_. com.
o' asseveraram cia ·,de ..

cr$.'1.166.000,00. (aproya-I,
,DA FAZ�NDA. - N.

a dotaçao
ment!cut. O �c@r?o fOI ho- eis deputados' oposiconistas _ da)..' . 1-4-11' M9BIpARIO ,E� GERAL·

"Dl8,ETOa: -"RUBENS DJE .ít RRUDA R'AMOS -'GERENTE: DOMINGOS F,:DE AQU,INO -maIogado pelo t!tular da- que' Q 'Poae'i-'-'ExecutilV-o apl-.e'sen-) EMENDA N.o 2: _ SUp,rim.a-se .

- Corte-se .a qua,ntla de Cr$:.
�-__-__...., .

. '.
quela Vara, g.ecretalldo: C0!,17 tou ii .co.nsidé,r,ação da Ass,enl� a dotáção ".1-1-02 (letI'a_

.

"O"). i t5..0.0QO,OO (�m.enda de: autona

EDIÇÃO -DE HOJE: 6 Pági1J8IJ - Cr$ 2,00 - FLORIANO'POL IS.' 13 DE NOVEMBRO DE 1958 seQü:mtemente O tlesqU1te� e', biéia tégislàtiva apresentou "SUBSIi:no DO" VICE-GÔVER-' do Dep, AntOnIO Almeld,a -- re-

__

'

o'. _ •• __ A' _ '_.:
'

.: .. � _ _ _ _

'..
,

•

"

•••• _. __ •• _-.. r€t'orrendo "es-oficiO':� pjtra caracte'rísticas 'd�
,

nebulókidade' NADOR" .. ', .... Cr$ 240.00000 jeita?aL'
.; ,

....�". __ .---�__
.- �--_ ...�----,._._� ' ...... ':""-'----_._---�' o 'J'rihu,nal, '!,e Ju�tlca. _�o ,que iplpedem um conhécimento (emenda' rejeitada).

'

� "JJteeh d
.

d .',,;, . � ,

� 1-Distrito .. F.�der�l.�, A .8a; Ca- e estu:4·0' ,pormenor-izados da par-l EMENDA N,o 3 - Secretaria EMENDA- N.o 13

..
. -

-

d- eum 'CQ)z;l(J.'
,

ma.r;,' ClVel por "maI01�Ia' d!} "te'· 'dos se.n·h'orli's deputados. Não da Fazenda
'\ .

SECRETARIA DA FAZENDA ::-

L
.

..,. ' .

.

,7

,

I VOt03, deu provimento; em, ,se ,fêz' a' ��é�n;-IJ... �épmp;ànhar. de I Consig,na,
ção .

4-.2:'00:
-

Équi,pa�1
Na

d,ot.açã9
l-(i"l'Z", - letra a _.'. •

� "
' .. '. ; n�.rt�, ao .recurso,.' pa�a ex- anexos efopeclfI�a.tIvos das dITe- mentos e' Instalaçoes

,

" PARA- DESPESAS GERAIS IM�

� .

.

"'.

'I' cluir ê!o acôrdo 'a_ cl:3,úsula ren:t�s r.ú..}jrica� impédiindQ, pois, I Na dotação ;:1-2-04 PREVISTAS: - c,orte-se'a quan-
.

:.........J......_-.......- ....- ....._..�",---__,. ._....-_-_._._,.,..
'

,__,......__�........_._.._.. .._.•_. _ ..........JO. rebttiva,. à renún�ia de a!}: Ih quem 'a tenha estuda_d,.o; de' in- r-"_:A;�to-cami�hõe's, 'autobowbas, I
tia de C�$ 2,000,000,00, C.EJ�lenda

. RENATO BARBOSA Criatura afet�va, o. seu derivativo ��i:!, 'mentos, por consid�ral' na,q, terferir nos pQ])m,enor_e,s' do plá- caminhonete de carga, ,auto�so- I
de autorIa �e�uta.do AntOnIO AI-

, C_om a-quele .permal)ente fair play, 'a direção' aos humildes. Jorge Lacerda não '. escrita no, �esquite' por n;ú- no' ·4:�. a_dministraçã;�. p,�ra .1959.
I côrro". a) -_. �ara s�;prilUi.r _

a� ll:eida - reJeItada).
conduta., determiaa;da pela propria inteli· , foi demagogo/ Desencatado, muito cedo, tuo consen�Imento !lo' �l�u- A ,reJe\ça? �e:e�lloytor!a-, por par- necessld�des das Rep,:.-a.rtIçoes I E�ENDA N.o 14

,

gência ,- desconheço homem público que da brutalidade em que pretendiam' afogá- sula do aco).",d9 qUE;' contem te' da mmorla, a,s emendas apre-
I EstaduaIs., ' ,I DIRETOR�A DE TERR�S E CO-

tivesse .vi�ido tamahha intensidade de um lo transformou os anseios das classes me- renúncia, de alimentos .. Foi sentadas pelª oposição,' desmen- ,'CORTE-SE A IMPORTÂNCIA Il,E . LONIZAÇ4Q -

,
Sup.rllna-se da

.' " .

b' t'
,

"'t d E t'v'
-

O 'd t
_

1 5 06 "R E P A R O Sdrama Íntimo comQ o meu inesquecível e nos afortunadas em leit-motiv de seu go- voto vencido o deserp. arga- lU o propoSI o ,o _'

xecu 1 (l, Cr$ 2,000,0 -

.

o açao, :
-

,
_

querido .amígo·'Jor�� l;..aGerda. Indicario e vêrno. Abria, então, o imensõ e' bem_for- dor F'e�nand� Maxiínilianp.<_ap.�:go.ad,o pelo.s, o.r�aos de ,pu-, (Emend,a rejei�ada -. �utona �U������E;'A���Ui:���?eleito Governado!' pelo fato de �r na mado coracão á florada confortadora das" O mando buos emQ__arp'os -ele bhcllillde .do Pal�clo ,elo .�ov.erno do Deputado Eshvalet PIles). C ,ç, ,

. ,., .
-

' ,

.' , l'd d
.

f
.

t d
.

I de re,d.uzlr d€spesas adlavels e EMEND \. No 4 a quantIa de Cr$ ,100,00,0 00 -

COnjUntura, o umc() POlItIC-O capaz de man- ,promessas. Promessas; mUltas das qU!'l-lS nu 1 a e In rIng�m e o "lU -, ,

d·"·
'

d f··t 'e- PODER E"XEC'UTIVO �

('E' da _Te autoria .do Dep'ut;dot 't"d d N ". - -

'1' b'
- ... 't· "'ll.do tendo o 3 {) Gl'u"'\O N'e com ISSO lllllnUlr o e leI pr men "".er_a ,m.,egn � e Io',e,u�a .Collg!lçaO, � s.au� e e p�oJ!}no sa la nao po�er ,_concre Izar..F,' , ..

'

..

'''' Yol vis-tÓ." ",;", .'
' :...> NA DOTAÇÃO "1-6-08" _ Antônio Almeida

'

i'éj�itada)'
.' dOIlO mort<;> sófreu as maI� d\lllas e IDJ'!lS;- Em VIstosas, placas de real;izaçoes, planta- CalRaras, Cl",els Fe�.�I·t�d9 ,o À- oposição (!Umprill o seu de� FESTIVIDADES, RECEPÇõES E' EMENDA" N.o 15 _ ,

�S:9� De,.;llm 'ladittt6,'l:!-S �nllo.m.l>feen�" r..
'

'a ,g,ente. sente, _ain-c(a -l)�je;, o l·ecurso. po� maIOrIa, de, v{)- ve� COI110� "{unçãn: .n""'oIítiea, 'de HOSPE"DAhEM-j<, "

� "Na dotaCt�" 4=2-01'_ Equ(pa- '

lã'és�Pi m-cf''' '�I"" ���d .

-

.

' ' -"',' .' , t s c. O :VOTO do rle' " "" ..�, ':t' ,••� . .o;
,

-
-. • ,-

-

.'

ar 1 o�que e e a, I."�.', .�, ,. _ _ Di' �d�t� ",,\"?-';�"' ,

�Pc0f"",,àt�s .lp·' êr" �=e' à' <Lll'antia ',d�e Cr$ ... líl,ent0s- e nsta'laçõesjConsigna::
:.
nos 'dIas fl'timanteS',Qa Juv,:entuge. E; .(i}e ta da f'U�a,' n, In) .

, ><q:l rI Ill: "
, ' tffl:l'fd19:"�

, , -

-;:":�3;:.��- , '·.':-Ç�·ç�-o � 'SEçR.Ji!'J'AltIk DA •

out�'o, a çxa;gerada concepção âe. l.eald!1:g,e '. �êntê, >c.ul'-tida�.. Pó:�que Jfrge: Ilã( viera sec�ind. 1 -,

,,-,: ";:_ , ,<.-. ,',' _e-rn'endas.�!t'o'�'o�tlh ';.nleoai�a.s: é-inm�it;aJ -:��e,i.,ta4: -' ,�Jil�l'â:�� ,

=� -��9.:,;;.;:..;�
qU�:D le:vou a... receber 'uma-. adnll�pst�a�ao, ao fl1lII?-qO 'P5ra I�o,;_Q�e 'aI ,esta. 9rlatura In('.onfo.rma�9, .rec�rreu o" explícita-s', ê,,�.Ji."�Sí ê';is"'1larf'\�'Sr<' E�fvale�rti'��}J :"�,

'<
- TOR\ES E \APARELHD-$,r a) -'

mw.'dt�:Ia, SeI!! ,.dar �nheolnr�ntQ.'- I-!:?Uq�IC� "I}.arrpon!Qsa, comQ -se ,f?ra .um ,Atemenese a marido éxtraordmànamep-·I s!llu��q_, em parte' ,?e� agrava.lllen�'1
.

� EM�NDA N.o '5 'Para sÚp'r(r as necessi'd_ade's_ das
M�ahdadc as corr,entes d6�pin��,�e ,troca�os tr,esçalantes Jard;ns de Aéa�e�us_ te-,p�ra o.Supremo, Tribu- to'financeiro com refl.exo,na Ti- "SUPRIMA-SE' A' DOTAÇAQ"l'- l'epa1,ti9ões'�duais. COl'te-§y tl:

'

o."�'%ava.m' ',,' __
.

.':- :.:7'"'" " ,":" '"'Pela�, pelQitJ�,S d,a -, m�ns.lMil, ,Ag�onol]l1Cll,_ nal Federal q,lle. ontem;" pe-' sionoillia, administr-a-tiV'tl' do'3Es- 3-!1 :........ Cr$ 1$�000,00 imporfânci_!l-' de Cr$ 3.1l00.000"QO
"
,', .-,-, -:--= , -, "". \": - pe1'd�a-se em,'?l�l:-ar ,��r�o$ ,�,'es:glli1!?,S; �s- III sya 2a. Turma, coi1hece� ,4�do:, Não foian� Il;prQvada$" em "Prod,utos químicos, -, bio�i� (Autoria De��t�do" GO!lle's" ?ePara um� ala de seu grupo Par.t�'f'k>" CPl'\dldQs,poI: 'm:aQ�'per:fldas, edtte,. as �lo- do r�curso e lhe deu pl'OVl- Virtude de, no sIstem_!l.' re'Pre�en- cos farmacêuticos e odontológi- Almeida (reJ_eitada).

por, mais que 'of.erecesse .po�i.çõe$- -eiJ('sep -,' re!,�e pÍ'�êndia,�O}her:� •

.".'
-

_ ! ment;_o. vot3:r3:m pel<i proVi-:', taÚ;(\..�I�laioria submeter

.a,,-,.�i-I �os; artigos: �i:rúrgicõs' e a:e�só': ," .,.."

govern<y por,maIS que dlstriiíidJ,sse"' ,,*rgos ,'.
_ <' .:=-:-;:, _,�;.... _, ';" __ ment� os mlms�ros "H��e::- npr� a, f?r� iI,e �u�s 'dellbera- rios; materlals",de laboràtorlO", EMENDA,N,o 16

e' empregos, ele era aquele,-fititfa:"PQJW"o, ou �_
- :'Nao,estava, PQ!'em, ·nôs Planos.:;..de D�&�mann _ Guimaraes:, ,.Rlb�Iro 'çifes. E cO'1)1o 6 _9o'Verno, tem a (E'lij.�nda. rejeitada, autorià do DIRETORIA: DE, SERVIgD� ES

mesmo nãda, fazia gelos' que ,o'�j'udar..arn ' per�ttir ,ode' cI;_I!yt\l.ra éttIita §6frl_fsse a m,é-,:,rla CORt.a: e Afrânio Costa. maioria' n.a' ASf!a'u1�léia Leglsla-, Dep,utado Estivalet Pires). PECIAIS - SuprÍl�le-se dit dil-
a paltnilhar os primeiros"tpáSSQS. Jorge sor- , ,la:q,éoI1a do Oca�o. preferiU,,'-_':_' e- é �e+rívf>,l ".O �in.istr6-rela,tor 'Lafàiete tiva, teve o orçam.en.to a,prpv�o EMENDA'MODIFICATIVA N. 6' tação_, 1-5-06 "RE.PAROS,_4DA�
:ia. Jfazia.blague. Mà"S,' �riat.ur-!ll:" sepslvel,'�. a ving,a;n�a:r d� Deus' --::' 'chaÍ1�â::lo. .Qa�a 'ju:h-,i ctê" ·A.n.dradll fof':voto venj'l-'":" como dr ·s.,eu, 'de��Q" nã��p.sta�- (SERVIÇO DE FISCALIZAÇ�O TAçoES, REC�;"_EnAÇ9E� ThÉ
ele se a�argutava, Qs aha,®s, ,a 'se�,.tul'no, � ....tq, de:SI, q.!!3.:_ndo ,o sol do �eIQ d�3: --:aquece:s- h�do, manifestana6-se pe10 le verbas vultosas e ,sem, �Inal!- f)A FAZENDA) Na. dotaçao S'�NS . MOVi!� :;' qÍl�ti�.Qr�te�dIam, releg3:r, homem de sup�rI.?r ca- se' e rl':lm!l1rj,s§._e � fase mais, tr�pldan.te 'Ç\e' 'não, proyidento ,do recursQ .

.'
'

.. 1. 1-6�12 - letra "a:'.: DESPESAS, Cr$ � 5,00,000,00 (�Il1en.��,?ô" ..t�(;)r�a. moral;q.e '_inilelectua� a pO�>1çao se- sua eXlstencla de homem. publIÇo; .' I O ministro Afrâ.nio Co.st_�, • '. DE QPALQUER NATU,�_EZA, AntonJo G, AI,'t!a leJ�It,ada):cundana de Pteposto'c�uEl't1a,m-po, {lpenas, ' ,

.

-- --
.

I'BO emitiu seu v,oto �ec!arou: 'V:::',i.2.����" COM POST,\)S;, FIS,CAlS DE ETDA N,o
... , "

..�
,

como to.ma,dor de- conta de �uma cil,deira ,de ,Êle pa3SOU rapidamente pelo mundo, "Entendo aue ci di(!qu1te' ;"��IU!IW'L FRON'EEIRA;, corte-se a quan- PO� EXECU;;;r� F�, Na ,do

Gõvernador, Êle se defendia, suave, mas como'uma n�vem de B�leza, cQm;OlhQoIl,POs_1 rompe as relações ,dé parEm- ,', ,'__
"

,tia d�' Cr$ 500.000,00 ,(Emen�a taçao,1-6,09,-,D "ESAS C,Q:1{
obstinadamente, lid.erando um--omovimentQ tos em estrelas, luzindo noc firmamento, � "t.esco. A únic-à, cpi5.?- que .8Q- "" '. •

autorIa, D��utacl0 Estlval:t PI.- [O SE�YIÇO SOCIA�, E.TC ..

'.'
de libertação," em cujo cuid�dÇlso pre�o mas .muito .preocupa;:do com buracos; e cila- hr.!1, no desQ-l,dte, ,. em nossa res -- reJeltaoda). l>'" 3'-000Coooltoeo-se .a(Equandbad,!;,.,:t C:$"

t f' Ih D'"
-

'd ,,<'. �
" . .'0

h' Q t
." .

,
'

t' .EMENDA No 7 .
- me.n a �'._ orlaa mor e o. 01 co er. os Jovens, a quem as, preparaaas no seu ,ca�n .0.:' u�n a;:l" leg-jslacã,oc .�_..exatamen e "a' .. A FAZEN.DA

'.

'd 'D '

t I O """R" L
tanto ajudav.!l:" �"g�stbS. diá�lbs, dê amor, qua;ntas' vezes, caminnapq.o cçinY as ,'P:ãos '�ep'arM�� :!los, -pat.,riftúJ,nios. SEC�ETA�Ia.' _D_ '

_
,.- � :itad?� aeo sm. 'egls - re·

� bpndade" e''''de i>i'I):ipatla" humana,. �{lce-., cheIas de .��strela�, ele teye. de ,!Íevo.lve-las S,I> o 'cp'à:'renteséo: :não, e.xiste, 'r pCOnSIgnaçaO N14 °dOt - Ma1te4111a11 / EMEN)DA N 18e t d' t'd� P 'd d O' d
, ..

1""'<;
..-,-,' el"lUanente' a o açao _ -

, ,o

.� oera ,re�en. af .. lpg�a I, oes. oss41 or�
.
f::. ao: .eu, 'Jill:!;.ra po el�' relI!0yer'ca uaus, cacos, h�o,s�,pode -a�licar' ao:, caso· . MOBILIÁRIO EM GERAL....:.j· í COMISSÂO DE ENERGlkELE'-alma AellcadIS�lfO.a,.,�plt�d� ,selI!pr�-p�u'a ? de, vldr,j),\ p<?ntas d�e prego,s e c�scas _dt:! pa= ·,ree:ra de relac::w, _de paren-,

'

S"íiprima-se' dê Cr$ 10º:000,00 -1 TRICA - Da-i' d�tação 1-6-12 --=-lado ,belo da :Vlda",el� nao, <:!Ispunha ,�e ta::
'"
�anas. '; �eu de,,:;tpareC1m�nllQ, ,�ao p�e tesco.,: �e a� r���90e!l: d� pa- '. (E'menda rejeitlida,� de' autoria De'spêsas de qualquer nat-ureza,C:aper�e-ar(!?�,)+�, .P,�Ta e�frentªT�erto t ffi;atu�o-, 5er�ou um pros�êmo. ,I>or�ue ',eJe. r�ntesco estao. _romP1�as, . do 'Dêputádõ Éstivlllet �ir!ls).. '1 etc" étc" ..

- Corte-se ;,a qu.an-tIpO Q.e l�t!l;, n�ste �ldel!l.m�nto ',de )jugr�s e'{a.. ;p�ofundan:epte �un;anQ: ;Real��o.u, a nao p�de a mulher O�rIgar ' .

"EMENDA N,o 8 ' '.' 'tia de, Cr$ 10.000.000,00 (Emenda
em,q�e "\1lVemOS. Acoberta:ya, no .'contradI- despeIto de cntICas, - dI�am_ o que--dlsse- o marIdo a dar�lhe. alImen-

,,' , PODER EXECUTIVO, _ Procu- do .Sr. Osní Regis - ré"jeitada).
�ór�Q �Qrrisõ- v�l!aire3:no" ,imenso,. q.raml!-' re�'':_, governo, de alto 'padrao. �ihlrpreen- tos.'; 'O .mini!'tro Hahne-. ,. ra,dor AdmiilistratiVo 'do' Esfado -El\lENDA N,o i9
Int�9· E��-era um 'fI'õ'algq. Gen,tI�homeln ,deu'o � mqrt.e, Jun.tq �o, dr, Nereu, lIep!e-- mann GU1���aes•.. _por su� _ mçtquUl.Ct "

.ná Capital: da República. Na do; SECRETkR�A DA FAZENDA
-

'

�o R�nascJl,::nento: �i1sl;eu p_ara �s Jusb� .e, sen��nves exponen�Ials de
� �u.a� g�t:açoes vez.: "O Cochgp ,ClY1\ re�l-�, "d�el

.'

e-s·1:'•.I�ev-�e'r tação 1-6�01 .:.._ :'Desllês,as' miu!' Suprima-sc' <l- dotação 4-2-02
to-rl1elOS da lntellgencI� �aS"a mexqt'!1bllI,:' polItIcas, nÇ)3 dommloê da Intellg�nçla e da mente,. ··�sta.beIElçe . que 'llao

_

_

""'.
. das e' de, pronto • pagamento" �� AUTOMOVEIS DE PASSA-

'dãd! d!t� �rrC"!ln�t.�ncia'S, óbrigá�a-�,' vez€,$, Cult�ra:, No mome��o �m .que' escrevo es- pode rem��ciar o di�eito ,�., '

'L..' i CO'rt('l-se .a' impoI�tância 'doe Cr$ GEIROS - a quantia .de· Cr�
sem 9flnta, a )'lle\fHi :fôrça, no, chaoi qa,�" tas lIllhas, que deseJarIa lIdas, por Tomaz' -alimentacao.. Mas, I.8S.0 so lJrÇlsil�ira '-

100 ()OO·OO. (Efilenda. rejeitada e 1,700.000,00. - (Emenda do Sr';
â:ioc.�I��d�. Élê�' sa?!a que� - _no se�)?,art�d�l, '<:haVeS ' <?abral e Hei��r - Ferrll:ri, ':- se1!-s nas relacões de f�mílina en: : : . de":aut�ria' ôo

.

De'putado Lene!ir Osni Rep;is -c- rejeitada),.
cguJUl'av(t-m.-{hy",a expulsaQ, E S�!)1al tam- •. ,

SInceros vlgllantes e qIletos amIgos. de -to,,:. tre asc'endentes e desc('ln- _;' ,.
,

v. F.�l'ira.). EMENDA, N,o 20 .

, l),em qu<:, �nttê '9� ��l.!.S liliaqos'" cQgita,v..a-se \ das: as horas -;' o último l�e �resta, a_ çp- deptes'e cGI'ãterais ,até � 'se- ,.êxq'âmente
•

,

EM'EN,DA. N.,o 9 DIRETORIA DE' SERVfÇOS ES-

f1,e!UFl.l'·zmpea.cJi}#J.�t, apenas trap,spo!lto.o movedora homenagem de !lie ll?-augurar.o g-nndo grau.' No casp ,e o, 'lgucJ)' à
.

.,', PODER EXECUTIVO �' Na do- PECIAIS - Supl'llua-se-:: a dota-
� mterÍ'eg)lQ, �itü.cióna�' q�_ev.ita:V'a nb- retrato,;:D.o gabinete da secretanà"de"Es- côni:igê� que· renuncia. O ., tação 1-1-06 - SALAR,rb DE .;ão ,1-14-11 _MOBIL�:ijlP EM

"a�elei:ç�o, :F"alàva�se, 'afiertamente, nague" tâdcí� ex'ercidá com muita di�ldade e com T,'l'lbunal,: em'cca-se" anterior;- '. , a�eri7a�" CONTRATADOS - Corte-se',a' GERAL - da importância .de _

'U: tiJ'ágicç mês de junno, de SElU afastamen-, tao 'justa- dBvocão a Santa, 'Ca:t'arina:, .]a' reco'l1.hé'cêii -que'. q�,côriJu-
'

'.,
.

'"
-

>
+'j

_-. •

•

"

-' quantia de Cr$ 300.000',00 (Etu.en- Cr�.: 100,000,00) -;- ':Ell1endl de

,t� su!n�o dO ..govêr�o, I?�v;1m-Ih,e ate q
,

: Meu-querid,?, meu iJ:�esqu�cível-.for�e! ge:::;tô desquitar:se pode'�e:',� RíuC"J ,.�da-:Í;C re�eit�da, autQ:ria:",do.pepl1;: �u�OJ'i.a, do -D�'puta�0'<Osní Régis
1tH1.erarIo� --- longa vlag.em ?<os EE. UU:., a com@ soubeste escond�r-<as dobrns de teu nllllciar aOS",allmentús,' N� , "':��,:.- . tado '. Len:oI;', 'Vargas,. Fe.J."relra). ,\ .

,- reJeItada). .,
- .

. ',cohVite do- Embaixador Châteaubriand.... invencjvel hum,ôr, a extensão e a p:rb.fun- há·' "corno:' .'se <'reste.bttlecer' ,- C" , .".,'. '. EMEN�A,M(jDIFICA�IVA N.�"O', •

;.

..... "'-

didade de te:l drama íntil:;no .. ,.. posteri01;�enj;é."�sê di�eitó.!�" '. C-ORl'E'-'SE :A:"- DOT�Ç'AO..1-6'il; (CÓIJ.�inuará, na próxima ediçà;Q)

"',<'fi:::v7';�': Ond., h�',j�. o.eu inun- ·Pa''fi" "!, a; ,Ir",-e'.":n','"t'-e �e>\
,,'

_' p-"."�r:'a- t�rá<s If�i�a��r����1;�rn��J1���\���S!!:'à�liaã�iE� d�O·.discur�o' ,de 28 prçterito, o 'plEm bes�unto por '<' das e as restaurações fe:trOViariasa;em., 'cleixar d�'êlG.;-conCluio,.:"tlue' V. "" 'Excill.. para fazer' p BraSil .'•• "

"

;
,
'.' ,

fóra a Pettobras., Como' brasi1eiro� patriotas, fica-
�p.m "5,-anO's, �·a·vaRçóu 50, recuo,u 12 lustros, i�to_é,

"

.

L' ',.');j '"
.

.

• : '" r!umos' radiantes se o sonl:lQ. com que'�, Excia. nos!:iOX10 pâra trã:s, indo esbarrar no q!1atrieJàio 'Cam- P-eu '.posto - dele Campos Sales, de Cr�$to ,nâ camb�m, .dr. Jucehno, �teV:lf- o seu.levartte mllItar-: I ·vem embalando, 'fosse u!lna realidade a cltrto pl'a'2:o,
pm, Sales,"c..o� a poiia�a dos Govern-àdo!es.· 'F�I'Vês Cru,z. para honra e gloria do Brasil, tinha por fin�-, q.ue ,não. !lendo .ra(;l�r,éaICa,n�l'h foi ·J;7r.aia , Vermt;í)ha,

.

sem: afetar a barriga dos péquenos, �ue· já não po
·no teJ.llll'lo, D�JuceHno, com a. Banca Rota cQl1se- 'i;.dade - quasi exclusiva "ç': regenerar a m()eda n�'; 'Para,'possibilitar tão"in,e*àediveis realizações b�sta- Gem mais esperar;-por que y. Excia.•�DASP ,estão
'qúente da RevolllÇ.ã:o de. 93, {osse- aconselliavel - ClOnai, sem os fagueiros an:oub0s dé construir Bra- ,ràm dois �omens:.,...t..��:� ,tlac�1l:rel cap;!pineir,o � um fi. àsfixia:-los com a promessa l}..?,o cUl;nprida (até p.o:
imperioso mesino -. esse Jecurso politico: A terapeu- f'ilia, com quanto já no teÚtpo fosse uma mé.ta cons- esç,ulapio .matogros�enS€. ,Ambos. caipIras; u�and? a .. je) ·cio, aumen,tõ 'd� salalilÍô�' e o!Çlena:do�, pror�oga-'ti-c'a- de emeJ;.ge�a do Pa.uli'sta,àe Banharão, visava tit,uciomU. " homeopatIa do s�gu:Q.ào .:p:t:eepmsad� pela m,falIvel dos d'e ano para ano, sem soluçap. "'i\qmlramos, se.!ll
não. só' a çura 'da� finanças, mas a defeza da ordem Mas, se ouão -çon&truio',Brasilia, nem Três Marias, r:col1omia Politica 'Domestiça�,(da' poupa�ça e j)�r- 'i }!s.tr:_iç-çes, o lJrisJ�lO constn�wttf'e� V;il!:x.�i>a;.i e&peq;li-�, .cjvil; amea�ada permane;_ntemente Ilelo� -republica- empasol'{ o pedestat de sua estatua no Oy.ro i)o Clmonea nos g�stos) para rilPstrar ao� poteros, que; �',ado porem pela �alta qe,1as!:''9' com tjl,le' .v...EXCI80.

, nq��orianistas, visando ain4a; "c?m inte,resse pa- Imposto ,do !,�ntém, com que pej<!u as Arcas do Te: t.Ddú progresso prescn,te -e' !,utqro tem: assunto no .'1ni�kiu'>< tão gIgantesco plano: Clt�ó&' Safes :f�u:rft
lirotI'co, o �gulamento na Gômunhao naclOn�l, dos �ouro, permItmdo, como d!>8dobramento do seu, a p� de Meia nacional. !"a��t,�..�fi1preender programas; n:ô !l1artircíi�gio adl1linist};àtivo nácjÓ�� ;Por, 'aW<9,r�tle continuavam cindídÇ)s pela crueldaqe' da guerra maior at:raneada prpgressista do &rasi1:- o Gover- ,:n�rabolantes de. 'âdnp�l1&.t;aç�p . �efn fundos, .mas, ao Br3:síl. �ao ,c&capou no.:e�nto, �::t, f�la -dó :Pº�
fraticida. Avassalando a nação, a. guer-ra tOlôu, ci- no,Rodrigues,Alves! Govemo que, com as finanças exec�ta-:�:s sem. asp?C1aT �!>_ mas��s.-;- '1�ossIve�!. hcho lJ)satlsfeIto, que

..? fOl,3:lleàre,]-:;g;;� q�o"ae
dad(i,S- c C'ampos, espe.cialmente o Pâraná, Sta. :Ca-' ('onsblidt.das,: deu-nos a Cidade Maravilhosa". irt- O prInCr�IO l1ór,teaq:o; pOC ,Camp,Os, Sales e seu 1\41-

,
vólta de S, Paulo, A demagogia dos escl'Ioas panfle

farina oe Ri'ô Grànde, onch! ,o sangue irmão jor>rou tegrou tie vês o-Rip Grande do Sul'aO territorio n,a- nistro da Fa;iend;t M'urtinhO :-7', que ,.tambem era tarios tar,:nbem",nãdJ o PoúpoÜ';.·lançandn:J-he o- epite
",m borbotões. Talvês dr. Jucelino - repetimo� - dCl1SJiI; éanstruindp-Ihe o gigantesca porto do Atlân- médico como"y l;ixcI!+:, ctt. Juicelino -::-" !õi o p_e rigo- to de ,Campos 'Sales, Ti;nh�,r:êle, nes�", �mpo -

� não Jlpdessé ser outr� a ptjlitica de en�, por/que Ueo,.. , que abrio caminho para Mate Grosso po,r rO.sa poupalrça", sábia usançà', �ntr!'l os velhQs fa- honrando nome' e cal'ater - 'lli'poteçado seu �niCo
á .lila.rgem da'estrada ainda, cüntinuj'l.vat-em ejltado E8.trada de'Ferro, " que, ampliou e plapificou,.a 'Rê- zPlldeiros :,cJ;ç .§!Pa],ilo 'M/ínas., e Mato Gr9sso. E ne- hem de (amilia: - a .Fa'Zenda do Banh?ião.
cataleifico, a Monarquia dos �ol,l1-eng-de ?em, derru- d_e Postal Telegrafica fechan<:!o circuttos 'Emt1::e ,va- nl1Uma_ j;eifti-a" moderna' de�fiRariças, �e,fia c.apaz de ..

- Os frutos da sua Economia Poijtica "

sazonl3ll'-am
bada pelas baioneta::;.. Mas, 'de la para ca, tudo

mU-j
rIOS Estados" , que nparelhou os portos do paIS (de i'urt-il>\i't'ítô"'benefieq efelt,Q. ,num país às pprtas da' ""apidQs e os que o vílipendiarâm !J.ntes, foram 'buS"-

dou.
'

" norte· a sul) â gl-ande cal:)ota,gem ,,-:- que estudou,,a" ,60ÍlCordata JtidiéÜtI; La#ientjávelmenté, nã;o fez es- ! ca"ló depo�s, para aclama�io, ep.1 praça publica. Que-
',� hullia pegra de Sta. patat.ina e outros Est�dos' pro- eúla a sábia EconQmia Politicã�Qe Campos. Sales. riam-no âgorà' de volta. R".f) Governo da Repuolica.

qou lI)'l,q,rl})-",..· .

',' ainda ipv6l>tigações petr.olífel'as (contra- P?Í" is�o 'aOOaram pÓ.l' a.í A:r!l,bJllOSO� de
, a9-minlstra- .. Mas. a Providencia surpreendeu os ingratos e ,volu-

. '.';f;!'));i:V�sC,9);,; l<
'

lepCÍI!- dos, ,c zando sobre um.a só geraçao da quªl.se ar- veis, rçmqou-o antes do tempo, Naquel� él'a, dr.
,

tio.Osvald .. e o .cabe.
. .

;:'a' ct>m ,a di- .Juce1inp,.. papel vaIía ouro.

:;:&�iio��u:l àna ,fagi a â: pO'sitividà;-,
'

:e�: HWi?J
�

..

; > '0/'
.

..
.' .

",.::ii ,:;
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Lira Tênis CIDblt-P8r8�a,deIle�ância"Bazar de Iodas"
Ag�ardem, pare o pró.ximo '{jja 15, a -grande parada de Elegância "Bazar de Modas", organ,izada pela proprietária daquela renome

da Casa C�fJ1.ercial, dna. Qlga Mafra., - N� oportunidade serão apresentados es.úlíimos lançame�los da Moda Feminina, e os chapéus
cuja'cdnfecção �stá e-carae da sra . .Dorotéia Couto,darão à noifada de elegância e beleza um foque tcdcespeclal Reserva de mesas

�':I\h ':1:"-f ��--,
-

v; "ne "BAZAR, DE MODAS".
--------------------------------.----�--.�-----... �-------------------------------------------------------------=��

CHAVE EM 5 MINUTOS
RUA FRANCISCO,TOLEN

TINO N. 20

DR� BURI GOMES
MENDONÇA

MÉDICO
Pré-Natal Partos
Operações -- Clínica Geral
Resídêncía s

Rua Gal. Bíttencourt n, 117.
Tenefone: 3839.
Consultório:

Rua Felipe Schmídt n. 37.
Esq. Álvaro de Carvalho.
Horário:

Das 16,00 às 18,00.
Sábado:

'

Da� 11,00 às 12,00.
Atende à Domicilio

N � I V 'A.' D' O I Schiefler-

Com' a graciosa e' prendada' - �sr, Alvare Franeiseo 'da Luz

<srta, Marle�e Card,oso, diléta fi-II - sr; Edgard, Arantes
lha do nosso 'prezado conterrã- - vva. Iracema Brueggmann
neo 'sr. Delgicio Cardoso, funcio- Barbosa

nârlo da' Fábrica de Bordados srta, Marilena Leab

Hoepcke, e de sua exma. espôsa - sr. Jorge de Souza Sobrinho
dna. JQce:lina Cardoso, ,contratou - srta. Mauríta

"

Dalgrande
casamento o nosso jovem conter- Borges -

,

râneo sr. João PaúIQ- Silveira de srta. Hilda Silva

Souza; destacado Acadêmíco de'

Di�eito de nossa Faculdade, e

�i1ho da exma. sra, vvi, M'a-ria;
Esther 'Silveira de Souza.

O áto realízâdo a 5'-do éb�ren-.
, ,

te, agradou a sociedade flerta-

nopolitana, onde os, noivos go
zam de merecido destaque por
suas, apreciáveis 'qualidades de,

carater e' de coràção e está en

sejando razões para fellcitações
por parte do grande círculo de
suas amizades, 1;11[_1

O ESTADO cumprtmentando-,
os formula os melhores votos 'de

felínidadas.
"

'l"J i 'lili
ANIVERSÁRIOS'

I

FAZEM ANOS HOJE
jovem. c i 'WI�
CLAUDIO JOSé DOS SANTÓS
�egista.a data de hoje', 'o

transcurso do aniversário nata

Iíêio do jovem Cláudio José dos

Santos, ,filho' .do sr. Thiofo Do-,
mingos- dos' Santos' e de sua

saudosa espôsa. d, Orlandina dos

- srta. Haidêe Mambrini
:._ sra. Zoé de Mesquita Rocha

�R;---_MIGUEL ATHERINOS

Transcorreu na data de ontem.'
mais um aniversário natalício do

sr. Jorge" Miguel Atherinos, ge-
'

rente da Panajr do B,rasil, Agên
cia de Florianôpofis elemento

destacado em nos�os ,ID:ios so

ciais e culturais, Embora tardia

ine�te, O ESTADO, en�ia votos
"':

de oficina

,Aloysio, José Pratz

Aloysio Soares de Oliveira -

Altamiro Severino Sagaz
, Amadeu, Pr9.tasio Mour:a

Amilcal' Arantes nibas
Antonio -Carlos B. ide' Oliveira
Antonio Gustavo Werner

Ál).tonio Lisboa de Amorim

Santos, e auriliar

neste jornal.
As felicitações de O ESTA,Í>O.
sr, 0I1;11do Pinto d.e 1Olive'ira

- sr. Wilson'Augusto da Costa

.C A S A com A R'E A.
'construida de 316 m2 à RUI(

Felipe Schmidt lj-3'-
F(!llse'ca, . pelos. -telefones,
2366 - 3560 e 2-53Q, Grande

,Tra��r, com _ d�, G_uer'i'éir� da

!acilidadl! no pagamento.

GHAViES·....:.'CÕNF.ES-CIO-
''NA·SE

,.

_

'

RlfII Francisco Tole�tino �O,

'"

i

Jónas Braz da Silva

J-Ol:'ge Marques Trilha
JO\� ,Anto'hio Feriéria c

José Cântara' da Silva
José Euelídes. MQreira
JOllé,Isaltlno da Rosa

'

João 'de 'Souza

'"

MINISlfRIO 'DA GUERRA
III.O 'EXERCITO

5aR- M " a
,. ;. . � 5. O. 1.,

14.0 Batalhão de Caçadores
ELEMENTO ASSOCIADO

r O I TALde felicitações.
SR. AUGUSTO BRESOLLA

-

Jair Pires
'�"

P':"!:l"éom 'satisfação' registamos na I OS CIDADÃOS CONS1ANTES Jarem Medeil'os .de Arauj o
efeméride de hoje, o tr�nscurso DO PRESENTE EDITAL._ DE. João Baptista Renzetti Netto
de mais um aniversário natalí- VERÃO COMPAR'EéElt AO ELE· João Carjit? ie Moura
cio ,:do nosso prezado amigo e MENTO ASSOCIAUO ANEXO Jóão Ca�los Mine11i

'distinto conterrâneo ·s;, Augusto AO '14.õ B:C.� ATE' <O. DIA ,19. João -de 'Deus.Pereira
'

,

Bresolla, mui dígno prefeito de INCLUSIVE, DO ,MES EM CUR-, J1lão Flôres_ l'ólentino
Campos Novos, eie'ito recente- SO A FIM DÊ

-

TRATA.:Q.EM \ DE ;Jo'ã� Gonçalves _

mnte Deputado Federal. ASSUNTOS DE _SÊU INTERESSE

I
Jão ,Costa' - ,- ,

"�) �:]',
As 'muitas hOl�enage'ÍJs de que

'

Jo-ão José Guilherme
for 'alvo, juntamos as de O ES-

- Jão Olegario da Silva

TADO, com votos de perenes fe- Abalor Damasceno da Silva João de Pàula Silveira
licidades. Acelon Duarte f: João dos _Passos Farias

•

--- -.."...- -- Adalgizio Silva" trr JOM Silva Andrada

V E,N 'D, E' - S E AinÍory Laus, ---.
i

Alaor Marcos 'de Souza
Alcidio Adolfo Vieira
AIcfoR": .da sih,! Sagaz
Aldo Maximino Machado

Aldo Nascimento Gonzaga
Alexandre' Manoel da Silva

Laércio dos Santos
Lauro José d& O.Jiveira
Láuro Luiz Únhares'

AntQnio Paulo' Leonardo JQão' Silva
Antonio Wilpert Leonidas .An�stacio K�tcipis
,Ariovaldo de Souza ·Lopes Loterio João ,da, Gama

o- 8 V A L DOM E L a ,Arlindo Andrade-' Lucio Fre'itas da Silva

NÃO E' POSSIVEL ... Os qÚfl passam diariamente Arlindo Antonio Hulse I Luiz CarlQS ,Pessoa Brasil

pela Avenida Mauro Ramos, exatamente no Jocal onde j
Arnaldo Machado, da Veiga Luiz Car:::.:; Souza'

fica a Praça' Etelvina Luz, ponto de onibus circulares e
Aroldo Gallon Linhares

J
Luiz Emanu,el R:_da Silva

também, servido de, um, abrigo, fica... espantado em ver Ary Silva. Luiz Henrique Reitz-

uma easinha de madeira ali plantada (não se sabe para' Aulo Sanf.ord 'de Vasconcelos Luiz Henrique Rocha Amaral

.ue, tJeja para que for)' que 'càusa verdadeira indigna- Aurino Norberto S�ares Luciano Torquato Vigánigo
ção a quantos por ali transitam. , Bonifácio Manoel Barboza

Manoel Alme'ida.
VC;Jam só: uma casinha �e madeira, 'v,érdadeirô par-' Carlos Ad'aloerto Estuqui

, Mari,o Diogo ,de Melo
diiro:o fuiéada em- 1 avenida, servindo de ,escarneo e d,e Carlos Copetti

Mario Silva
prot�sto por par�e dos que verdadeiramente são "ami- Cal,'lol! Elias Maia

,
- Mauri Vieira da Rosa

�os da Cidade"... Carlos S&bastião Fontes "

, Maurílio Moreira Leite
Tc:'mos quasi certeza d,e que {<aquilo" foi feito sem Ciriaco CristovaI Filho

, Maurilio de Paula Tasca
.Iicer,c;a da Prefeitura, ,e 'muito m-enos com a' aquiessência Cla'udio Vieira ;r"

.

Maurilio, Prats F�rnandesda eClge'nharia Municipal sem ser ouvida tambem a Di- Clau1ionor Nunes ,', '

, Mauro Vieira -ariskretor;�, de Obras daquela B.epartiçã,o, pois,· só' assim, Clemente Luiz Rovere
- l}fegalvio ,-Carlos Mussi

cla;ncié's..ti'Ilam�nte poderia ser cometido aque.Je

crime-l
Dagoberto Fedrigo da ,C9sta Miguel Xotziaseontnt a CapItal em completo me�ospreso ao progresso Daltro, Halla

�'
.

Milto.n 'dos Sant-os' Garcia:e até como provocação á vista. .

, ,

Darcy ,Pacheco
, Moacir. Benvenutti'�'lmagihémos; (� ,qa.e sel�ia absurdo.), que' aquele Dilson de, Mello '

'

l',iurilo . d,e, Oliv,ei�:!larràn1Jl3o chão ine;;tét-ico e, fora de todas as regras do ur- Djalma Elias Corr,ea
, " Ne-lcio Luiz A".iliíbanüm (I .. fosse construido �om a'devida licença e paga" Edward Ferl)andes

Nelsoii Manoel· de' Siqueirament'ós deyidos. Eloi Lucindo Ferreira '

Nelson' Neyes -Pert!lra_1J�:staria' isso, para qu.e, 'por J'ustiça e ,equidade, ou. Emidio Antoni() -da Costa Filho., !,"

,�elson NogueJr4" silvàtros _d�1üendessem -de requerer licença para ,encher a Enedin(} Ribeiro Filho ,�

Nelson Ve:losoavellida com aquela excressendas. Ernani Palma 'Ribeirq
- Nelson Vicente 'Bona

. Ir, ·por certo a Avenida Mauro Ramos se transfor- Euclides João do Amaral
" Nerêu Machado �.-

maria unma favela de última ,c,lasse provocando {) 'ridi- Euni Orlando da Silva '

- Neii Nascimentl!culo, e ,protestos ,de toda a natúreza. •
,Francisco Sales de Moraes

" Nilttm ,Goulart
N.,'io, não é absoJ,pt�mente _possivel que tal aconte- Gentil Silva "

-

, ;_ Nirvaldo Lopes ide' Almeida
ça nÚ�1;) dos luga,res ml;l.is ni-o;yililentados e apraz,i.veis ,do Gerllldo Fernando Borba ' .

t
-

b'
, ,

.

G
' Octavio _Francisco' Ta,va;'e�cen 1'0- ur ano.,

/
, - "'-:, e1'son Pickering-�

,
-

'"
' •• Orestes de Araüj,o,Não é POSílivel 'qu,� se consinta 'num atentado de Gerty Guim.arães Torquato

'1 "
- " '. -

G'l
Orival Meira '

ta CHp€Cle aberrando de todo o sentid'o de""hom senso.
I berto Ribe'iro da Silva

A Prefeitura Municipal, qUe se tem esmerado. em Gilton Luz ---D--."..E----------�'-·
- --' .,.-----

contr,ibl.!ir com obras dos aplausos da população'dá ilha; Graham Bel! Ganzo Fernandes
' S, E -H H '1- S l A

que tanto vem trábalhando para a remodelação da nos- Hamilton Adrian'o
'__sa C�"pital, modificando para me.Jhor sua fis'ionomia, Heladio de Souza e Silva
venha consentjr em semelhante átehtado, pondo assim Helio Joaquim de SQuza
,uma. ma.r�ha 'no seu kabalho �em, favor do nosso pró- ll:uclides João do �aral
gresso,

"

.",
"

Helio dos Prazeres
-

:�';ão, ãbiélutalhente, Íl,ão.' _' I!eprique G.abde� 13, 13erenhaus�r
N��� € pt>s&ivel.:" "

'

'_ Henrlque Pedro Fe'J,'nandes.

-Oesembar(aâor Mileto tavar�F �E�i:'i;t:,: �n;:.
Isaltino A-ndrade

Orival Silva

Orlando Bíttecourt
Osmar Teodoro dos Santos

Osny Cardoso

Osny Correia

Osni Machado da Silva

Osny ,Marques Nunes
Osvaldi Gonçalves
Osvaldir Alves

Osvaldo Francisco Albano
Osvaldo Nunes

Ozeas Mafra.

Paulo Adolfo Mariano
Paulo Antonio Martins C.amilli
Paulo Queiroz
Pedro Franclsco Bauer
p'edro Fco. Von Benedeck Bardio
Pedro José Bosco

Pedro Otaviano Viana
Pedro Paulo Silveira

Piraguay Kafethz

Rodo lpho Faraco Paiva
Rolf Rodolpho Koerner
Rubens Vitor da Silva
Saulo Nascimento Alves
Sergio Amaral

Sergio R�itz -

Sidnei Silva
Siônei 'Víe;ra mas I

'Silvio Manoel de Oliveira'
Theodocio 'Pa'ntaleão A,thanas'io IThomé Jose Coelho

José .R.odrigues Lopes Fernandes', TiJlgo Rodrigues
J'osé

•
Sousa

Jucê Laus
Juvencio, de Araujo FiguereidQ

A Walter -Linhares-P-ubHcidjad,e, oferece oportuni
dade a pessôa,s que tenham vocaçãg para desenhos pu
blicitál ios, não necessitando ter prática. Os que dese
jar.em ingressar nesta ,atraente profissão; deverão diri
gir-:la ao Sr. Joe!. '

TIl<'at, Fernattdo 'Mach�d<), r6, 1.0 andar ",,",:,"·-\�esta.
� .

,. '"
\ .

P À ft:t ,t-c' �I P A· ç A'�O,
'"

\He�aeI' Henriques, .da Silva
'

...
_

..{�.
_

�. -e . ..."'

osa F;o�se�S!.a, ,H�-lJ.riq�les" íla Silva ............,......

pl'a�er de' pal'tícili4r :aos ,llá'l':entes ce ,.pess6as d�'
,() noscimento de" seu',,,primogêilito 'LUIZ' ,

,ide �ia 9 do mêS {)fD
:

�lÚ'SO ,.no Mater!1�l,'11��. *r ''., .'�v. ,

��...,.�!!'!

•

Ubira!!y Menezes Jayme
Ury Coutinho' de' Azevedo
Valdelino Carme.lio' Ventura
Va,lde�llàr' Mario da Conceição
Valdemir :Matos
Valdir Santa Ana

Valmir- Prazeres
ViIlmir Carlos 'Te'les
Valmor- Ca�d()so
Valmor Domingos de Andrada

I Valter Conceição Vieirá
-1 Valter Machauo

Valter Rubi'
,

-
-

Varner Natalício Te'odosio
Vi1mar Bayestorff,_
Vilson Goes Rabelo

\ Vinicius Goirea

W�ldir Campos
Waldir Cristovão Brognoli
Walmir Dias
Walmor Pache'cQ
Walter Ant'onio da.' Silva

Wilson Anton'io dos Sántos

'\vils,on reodoro
"

?:ylton do Valle' Pereira
Antonio Adolfo ;Lisboa
Ary Millen da Silveira
Carlos Loureiro da 'Lu'z
ÇYIo Belli Muller
Helio ,Moura ,_

"

Luiz Silyeir� D'Avila
Mario Laurindo'
,Joã,o Cirilo Ramos Soares,
S\,!'Verino Bezerra Leite

Quartel em Florianópolis. 10 de
Novembro de "1958.

.

CARLOS AUG'USTO CA}íINHA
1.0 Ten. Chefe do EI Ass ao

14.0 B. C.

CONFECCIONA-SFt'QUAL
QUER TIPO DE CHAVES
NA RUA FRANCISCO 10-

LENTINO N. 20

DE'PARTAMENTO DA FAZENDA
E ,D I T A L

1AXAS de VIA'ÇÃO e de MELHORAMENTOS
-1/-

2.0 Semestre de 1958
r'e órdem do sr. Diretor .do Departamento da Fa

zenda, torno público que, durante o corrente mês, se

procederá neste 'Departamento a cobrança das taxas aci
ma rneneionadas, correspondentes ao 2.0 semestre do
corrente ano.

l
Lndo o prazo, as aludidas taxas serao cobradas

acresc.das da multa de 20%.
Departamento da Fazenda, em 3 de Novembro de 1958

Ludo Martins
'

Encarregado do Contrôle

EMPREGADA'S 'PARA SÃO PAULO
Precisamos 3 empregadas, sendo uma governante co

sínheíras com pratica, que lavem e passem roupa. Tra
tar UI} Lux Hotel, apto 515, tias 8 às 9 e das 16 as 17 horas.

Linha: FLORIANÓPOLIS - CURITIBA
VIAGENS DIR�TAS EM

PpLCMAN .
SUPER· LUXO' - Reclináveis

-

Saída: 5 horas. - Chegada: 12,30 horás
Agêncià: Rua Felipe Schmidt; 42.
Telefône: ,3507

.

....M!lAêsa, -Aulo
&

Viação'
.

'Cãiãiiôênse
N,OVO -HORÁRIO

Sociedade 'Ca·rnavalesca "Tenentes
do Dia.bon-

"

EDIT4L 'DE _CONVOCAÇÃO
Di::.ordem do sr. Presidente, convoco uma AMem

bléia Ger�l Extraordinária, para o dia 18 do corrent<:"
às 20 horas. em seu Galpão de Trabalhos.

ÀSSUNTO - Decidir Se a Sociedade se a'presen1'a-
f(á 0([ não no próximo Carnaval.

�

FlotianôpôUs, 8' de' novembro de- 1958
Meno,tti n: Digiacomo
SecrJ!tário Geral

. '-:- ....

-,.-.--:--: ---�:�

fASTIO AMANHÃ
.

,Para que tal não aconteca VENTRE-LIVRE-de
verá estar presente. VENTRE-LIVRE é o grande
amigo da meninada, t-endo já se tornado convidado'
obrigatório'nas festinhas infantís dentro de muitos
e mui�os lares! ,As r:p.ães ,exp:erientes não se descui.
dam, {o.tl;).H-eito. E�as reco_rre� semp.re a ê�tê valio.
so re�édio, d� go,sto agradavel, cUJa ação segura'
previn;e e coi.t.ige as indigestões e -a prisão de vin•
tre. aliviàndo)ogo os p�nosos sintomas dos rus.
tú:bi?s gást�{cos;: q��_ f.ãp ,f�cilmente podem di.
mmutro' o brdho alegre dos olhos .das crianças•

GU�tA HOJE

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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"jf17Ãr�x"l'ÃJlÃNbAR1;rCbniiõDtOdesta"iiõIre·
o lamandaré,. que Ião brilhanlem'eAle atialelLo A-'lílico, tendo se IiY�ado da incômoda ·"Ianférnâ''- dias de,pois

.

iCOm a �errola� do
Guaraní, vài, esta ·noite, dar combate' ao pelolão líder �o 'Avaí q�e deverá pisar o" gramado cõmo franco favorito. ConJ,eguirão os

'alvi-rubros evitár ,uma· gol,ea,da ou mej�cr emA,t,r o.�-vencer I,Yal�n'e ,e calegoriJa.d�_ fala�ge q�ç obed�çç à, orientação do pro
fessor .libório Silva!,A resp,Osl'a -teremos-logo à noite, preseacia.,do o choque entre� a'a.ianos, e .1.,OJiadAriUt QJl9Jgjçi�: tÚá' ,PMrg�o

.'
_ llIril ,às 11 ,��r�sf ·d_�y�nd,oàs .19,1,5 '�il:le� trconfrQQlo .enlte"ota$pJra�lesr :em

-

cujá calegori� o "GIQrioso" I�fflbé�-é U�.�. .

"

.. &e�fI&I;i)�•••4!J)•••e(4C!)•••(I)�.,e••••,r.�.�,••o..,••ft,••�tIl••ê.�fIÍI•••a••••••••••G!tO H , �••••••'t.tOOfl." '

� -

-

�. • 1

.. c.i Ta andaré contra os faltosos
Em lifído dirigido'� nosso redator, o .clube do bfréito c�níca a suspensão, eliminação e

advertência de lIá�jos aÜela§ qúe deixaram de cemearecer a vários encontros oficiais do alvi- "

'10 MUNDO' DOS ESPORlli"
'. ',' MlNímRIO DA' C;�ERllA. .,'

'- rubro ._. Apl�os'à atitude' da d)retoria do grêmio
Il I I.

r:

• , •• "

) . Recebemos do 'I'amandar ê .F.C.

'( do -fsfre"lfo
t Pre'sidelíte Henrique Abena; �. _·V. S� d�$.§ia:..,�'. ,'111 (J'ExJe�'rc"lto

'.

1L�a'e n'M "O,;fi:i� �ba.iX�): •..... '.- ,'. ,.'
. ,;' ."

Secretario Geral
.'

DER COMA'RAR�
, ,

'., "

.: ;,'. � .' �"': .•�. � . Estrel·to -', J8

..
de

.().l,.,.u.bJ.()
de ,958

rmill>adO
"do- quadro. soei.aI'

'. . I

..'
M h d V EN'· "II

.

"'E'I'e' .mt- e'nll o' .

"A � s o' c'
·

•• :ta. d' 'o'
, .i, rimo 'Sr.'reaator· esporti;o .. d�, Moacir Andrade Perei�a ., Eli-' Nossos'aplaus!:n: ��eto:�.a\: .

am� 'ea..
, u:'!.rreno, a�' ..tab�ledme ..

,J-
�

O ESTADO,
� minado do quadro social .

Tamandaré pelas 111edidas disci-' 81erelaJ oa um .ut9m6��n . ,

E' D' I T� A 'L
I

Pré�ado Senhor '. João Bento Duarte Silva -

pli�a;�s to�.acÍas· 'destinadas a Encarregue.a ORGANIZAÇJ.O ATLAS .LTDA. Corret ,
-,

'

.
.

. .' .: -

. Pelo 'pl'fl'sente, comunlcamos a:'Eliminado ido quadro social.'
pôr um paradeiro nesse estado rroe�ràções Represen�açi5e'i qlle, lhe p\'l!JI0rclo...r' o -

OS CmÀDÃOS CONSTANTES Sell, João Antonio da Rocha; ·V,S,. que em reunião da diretor(a de coisas que, id'e-turpam sobre- lhores negõclos e �s melhoft· ��Qrtuniaa.del. ,d�.��, �.'..u..
N O T .t\.:DO PRÊSENTE 'EDITAL DEVE- João Antonio da Rocha, João 'deste clube 're'alizada 'dia 28-10-58 maneí ra ra bõa marcha de suas comissão.

RÃO CquDARECER AO
f

ELE-
.

C Ih' J' ta M' l
. '.> Os atletas eliminados do qua- Escrltõr!c Provl'so·"'I·O·. _ -R-.Sald. Marin .... , n ..

o 20 - :f.one 3m....... Crlsoste ,.oe o, ona s anoe: foram advertidos - suspenso. e
atividades, com 'a falta de espí- ,.

MENTO ASS'OCIADO DA 16' a d S J é CI di d M I
<

I'
, d' d .adro ocial por

dro social foram suspensos do .

.

'. • e ouza, Q� au ,o e e. o, e imma os o qua s ., . " .• rito esportivo de' atletas que dei-
CIRCUNSCRIÇÃO MILITAR A J é El' d Sil J é J·o t

.

di Tama dare' I
quadro esportIvo .por t.EYIl1po, lTI- "

.
.

,os . iseu a I va, os oao j erem preJu.lcauo o n .'

xam �e cumprir suas obrig�ões
FIM: DE TRATAREM DE AS- Alves, José Patrocinio da. Costa, F. C. de'ixanid'o de 'comparecer determinado, ficalld,o sujeito§ as

para êom o clube fazendo-o dis-' .

.

.

taxas de transferendas," , .

SUNTOS DE SEU. INTER:1l:SSE Juacy Ungaretti, Juve'nal João. par.a tomarem parte na partida
.

putar as competições oficiais com

Barbosa, Laelio Luz, Manoel Pe� Oficial' do càmpeonato 'da cidade' .

Reiterando nossos .prote'stos· equipe's inc.ompletas e sujeitan-
Abelarao Idalino de Freitas, dro Bernardo, Marciano Gomes realizada di.a 26-10-58 fic.ândo de. alta estima e consideração do-o às pen.alidades previstas no

Abílio ,Nunes Vieira Adil Rebe� da Silva. Mario Vireilio Abreu. assim incursos no artign 30 letra subscrevemo-nos Cóct'igo Brasileiro de Futebol.
10, 'Ádo.Tfq Jesuind Bento, 'Alber� Miguel José de Souza. :Milton c e 31 do Estatuto que r.ege este'

tino Felix, Aliata-r Rodrigues, Juvenál 'Filomeno Avtta, MOlla,rt' Clube,'os seguinte.s atletas:

Almir Pereira Baixo, Arno· Sea- Coelno, Nilton Ruy Scheidt, Ni- Mario Gevaerd Sobrinho -

l'a, Ar�ol?o Manoel da Silva,. valdo Miguel de Souza, Odilon Ad<vel'tido pelo Sr, Presi:d:eute.

Artino Rensi, Ary da Silva, As- Xavier da Rosa, OrlandQ Clarin�
.

N�el Costa - Adverttdo pelo

tsel,rlVo.aideT·'eVI'xitea'l'rla, DiAast'hoAstaJYadeel'ntdoa do Machado, Orlando da Silva Sr. Prsidente 16IRADECIM
..
EN.TO E MI

..

SSAPinhe'iro, Osni Manoel Aug,usto, Be'nto Amador da Silva - Ad- A!
Atilio Candido de Liz, A-yres Ga� Osvaldo 'Car,pes, Ota'ViQ, Silveira, vertido pelo sr, Presidente G<lStavo Adolphb da .Silveira, filh.os, nor:y;, netos e·

ma Ferreira de· Melo,' Beny R�- Pe'dro Miranda da Cruz,. Ricardo M,ario Lino de Souza·- Adve'r- bisneto!', 'profundamenté éoinovidos com o falecimen�o
drigues Machado, Bernadino Candido 'Felttin, Roberto Mun- tido pelo sr. Presi:d:e-nte de sua q.uerida eSPQsa, m�e, sográ, avó e bisavó

.

I

.

Costa Vaz, Darc!( Nunes, Diomar deU Lacerda, Romeu Bote'lho de Herci Manoel Gularte - Ad- EULA'LIA BITTENCOURT DA SILVEIRA,
Andrade Djalma Ferrari Edali- Abreu Ruppe .Boaventura de AI- vertido pelo sr. Preside-nte vem, r...ar este meio, agradec·er aos ilustres médicos dl:3.

, . ,

Cio André Pereira, 'Elias Makoe- me·ida, 'Ruy CarlQs Baptista, �a- Elivaido Soares .- Suspenso Thriar Corrêa e Humberto Pederneiras e á dedicada en'

yiel<y, Emili� Morga, .En!lio Sel- tl,lrnino André, Teixeira,
.

'Sebas� das atividades esportivas
-

põr fernwna D, Jardina, pelo carinho com' que travam a

va 'Ge?ti). Franc�linoHé_Qrdeíro�, tião Damascenu Pereir�, "Seb,as- (3) três partidas .' _. queI'Ída .E'xtint�, bem como. aos que, durante a prolonga�
Frl!l!S)$��.�.�mg!� 1!!ij:X��, ,�ã..o Limo�.,da",StJ.vaJ.:'$UV6t��< hau-ri hnselmo,M'OWÍva· -"EH'"'," d:a enfe-rmidade' ��na�>()efl...g.:iã€)· do"falecd.mento�""os·--eón;f�.-

. FranciscQ ,Machado Fulvio Euge- .Jacque·s • Vahniro Ramos dos -minado do quadro s.ocial tan1.nl com sua presença ou imyiaram ,f.lores, cartas, car�., . ,
. . .

nio dos Santos, _ Geraldínó Al- Santos,' Valmy� Bit:tencourt, Wal,,; JQ_ão Conceição Simas,� Elb tões e' telegramas. .

meida, He·rcili,o- ,Pedro da Luz dir AntQnio dos Santos, WaldJx: minado do quadro social AjH'oveitando a oportunidade, convidam a. todos os

IIerUlinio . Adão Caetano, Icar� Lamarque, Walmor Martins da . Diunei Irati B. da Silva - EIi- seus p,.rentes e amigps par!!; assistirem a �issa, de s�
,Haviaras, Ivani� Lentz dos Sano' Silva-, ,Wilson Gonçalves da Sil- minado. do quadro social I �imo dia, .no' dia 14 do corrente, sexta feIra, as 7,30

. tQS, Ivo ArqueUio Gand.olfi, IVo, va,' e Zéno' Barbosa da Silva. J Enem Ferminio Rangel - EIi- da
-

manhã, na Catedral M�tropolit�_::_ ..

I"�••
n CONFEIIARIA PL,4�

rr

dO.,o

"'l'hl'ft6,.1I, (SllIta Catarhill lIot'.ndtro d. 1 'S.

I'
•

, .

,

,

\ .'
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CINE SÃO J O S É - HOJE. (-lHE SÃO J O S É
Do infer,no alé ao Texas Iodos,os re�oiYeres estaY�m yollados conlra ele!
A"�eth_ (ENTURY fOX apresenta: Don MUEray. �� Diane Var�i ,�� (�ill \ViII,Se ��

· Dennis Hopper
. .

'em
..

"
.

( A ( ,A D A HUM A B A r.,

•

em ,(INEMASCOPE e [OLOR 'DY DE L�XE Oireção de tlenry 'HJlhaway
.(INE

cf

SÃO JOSÉ DOMINGO. (INÊ�S-Ã� O J
.

oTÊ
,---_ ..

fiJ.tJflt llHJUM· /
.
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,
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afro:
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to". GIA SCALA ""-..
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Temos. à. vend�:·.
a Tintú��ria .Paulista a rua �. de .!io - "!retto
1 Te�re�o' na iraia Bom Abriro - Co.quel:r:_op· ,

1 terrepo no loteam!,nto d. Praia d. Saudade - Cambotll.

1 casa à rua Silva Jardim, 2!Y;J!'POji.;
.

.

1 terreno em BrasUi. .

...-

1 e'stabelecimcnto de sêc�s e 1111>lhados; multo beol a.fl'eguêsado,
em ótimo ponto comercial da ·Av. Mauro, R,amos .

.,e_ Informa-
"

ç3es em' n/e'scritório
"

Uma bôa casa de material tocalis.�da à -r\la Sã� V,ice'nte de Paul.

(Pedra Grande) nesta Capit�1 '. .

Uma' casa com frente' e um lad? de ma1;er.ial, e o
_ =est�Hte �

..

madeira 7x30, 3 quartos, -sala, cOZ'Íi"Ihll; e I.n�ta.lliçao sanit'n&,
_' .

à rua 3 de Maio Estreito.

_ 1 'lote éOlJl 12 x 3� mtrs.
.

à Rua José Maicot - Batreiro.
_ 1 lote com 12' x .45 mt1'll. à Rua JoSé Malc�t - BarrétrOll

_ 1 lote com 16 x 28 mtrs. na Trindade, pr6xim,o a llRça,
frente para o asfalto.

ALUGA-SE

'·�·�Afíi'ia.se
.

íil�'a casa. na r.i,u{ D. Jálme Câlhâ,á"

n.o. 1 _ Informa.ções e' n nQSSO e s c l' i tó r.i o

Tarde Dançante. PLAZA ab:ril�antatla po� '�SABINO e S�U
CONJUNTO DE RITMO esco\ha de �S� BItOTIN�O �

PLAIA"O,O MÊS DE -N�O<Y,eq_..�.
.

RESERVE JÁ SUA MESA, I'L� CONF�I;r��� ��A�A
Diáriamente das 14 às 1� e das 2!-as 24,horas, .

r
.

CINf SAO JOSÉ' 6.a i�IRA
. - ,

P' ',e:b'·te-_JIi

\..
,-

V:ICTOR MATURE ANITA EKBERG
em -

TREVOR HOWARD-.

<;-< ...

f,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



� Or�alDento �o· Esta�o �e �aDta ���!�!m!t!L'�!�s��! re�!P!IJ�!�����!����!�!d�
no Rio - O inventário será custeado pelo Acôrdo Florestal com o Estado de Santa Cata-

�atarIIDa .. �ara" o·,'Eler'CI1CI'O �e 11'�1 ,rina -. Estudo das matas de pinheiro nas' r�giões deJoaeaba e Lebon Regis .; Interpre-
tação volumétrica das massas -arbôreas - Contato com o Secretário da Agricultura - De-

clarações do dr. Dammis Heinsdijk
.

I Por Fernando Souto Maior
A bancada do Partido SocialDemocrático na Assembléia Le- ,Procedente do Rio de Ja- Região, da Araucária. O

tra-I regiões
vizinhas, para deter- ! reatamento, anulando o des-

.

I ti
. .

d fi
.

t'
.

T
neíro.. chegou, ôntem pela balho que, no' Estado de minar o volume e o fator' perdício de verbas em N-

gIS a va, procura amenizar o e cit orçamen arlO - rans- manhã, em, Florianópolis o Santa Catarina, está sendo forma do pinheiro, elemen- florestamento em zonas on-'

erevemos abaixo mais uma emenda de autoria do depu.tado denl'J.gke,nehsepierCol'alDl'SatammdieS rHepeuintaS= parciafmente custeado com

I
tos .ba'1>icos para a realiza- de não é necessário e ainda

recursos do Acôrdo Flores- -ção do inventário em tela. mostrar o limite do reflo-

Lenoir Vargas Ferreira que visa estabelecer o equilíbrio das ção mundial que, na qualí- tal, existente entre o Servi- Vale salientar que o tra- restamento, para que êste
.

fi , blo
" '. d'

dade de técnico da Organí- ço. 'florestal do Ministério da balho será custeado pelo

I
não venha a ser feito em ba-

manças pu icas - E a seguinte a emen a: - zação de Alimentação e Agricultura.e o _aovêr!l0 do Acôrdo Florestal com o.Es- �es in�eriores .ou superiores
Agricultura das Nações Uni- Estado, do qual e Executor o tado de Santa Catarma, as' reais necessídades. "

.

02 - PROCURADOR ADMINIS, tado na -capital da República. Es- tores e outros funcionários que das tFAO), pôsto à dispo- dr. Cesar Seara, numa fa,se apesar de ter sido atíngíde
TRATIVO DO ESTADO NA CA- ta função criada ao arrepio do vão tra�ar de assuntos do 'Estado ,I ção do Govêrno Brasileiro subsequente abrangerá o pelo Plano de Economia, O inventário florestal;' en-

P,lTAL DA REPUBLICA. voto oposicionista, não tem, a na Capital Federal. para organizar o Setor de Rio Grande do Sul e o' Pa- cortando a' principal verba tretanto, será feito em, cará-
EMENDA MODIFICATIVA nosso ver correspondido com a Entre' as dotações para a pro- i Inventários Florestais do raná, para o mesmo. O trabalho, ter 'de amostra. Exempló: ao

Na dotação 1-6-01 despêza que dá aos cofres pú- curadoria consta a que deseja-' Serviço Florestal do Minis- Como integrantes da equl- que exige, grandes conheci- entrar em contato' com a,

"Despêzas mludas e de pronto blicos. El' que a romaria, de fun- mos diminuir "despêzas miu-,I tério da Agricultura. Em pe do dr. Heinsdijk, 'que es- mentes. especializados, na concentração florestal a ser

pagamento" cionârlos graduados em vilegia- das e de pronto pagamento". ,Santa Oatarína, o dr. Dam- tá acompanhado de sua sua nrímeíra fase é re,pre- ínventaríada, a equipe te'c-
Corte-se a importância d:e Cr$ tura pelo Rio, continuou depois. Sugerimos a upressão de Cr$" derá t d d -

- .,

.

. I • S ,
.

rrns proce era o es u o e exma. esposa, VIeram o na- .sentado peja tornada de f9- niéa farão matematícamen-
100.000,00 '

I
de o Estado pagar um procura- 100'.000,00 nessa dotação. ainda o I: algumas das áreas de pinhei- turalísta A.rtur de Miranda tografias aérea,s da região e t.

'

JUSTIFICAÇÃO dor permanente na capital fede- Procurador adminis�rativo com ro, COplO ínícío do plano de
.e,

' os calculos de altura,
Na proposta orç.amentária oral • Cr$ 50.000,00 para viagens, Cr$ i inventário sistemático da

Bastos e es agrônomos Ro- I inventariar, fotografias' es- idade, volume, etc:, das ár-

Governador 'Sugere uma despêza I Fazem-se, .agora, duas despê- 40.000,00 para, telef.one, telefo- I, '�,_ ._.__

berto onatí soadresC e LlhuíS I
tas que, vistas' ao estercos- VOl�P,s visadas. F.sta .selecão

global de Cr$ 670.400,00 com o zas. A da procuradoria adminis-, nemas, despêzas postais, bem

VI
I

I ILUSTRE'
Mariano Paes e arva o, cópío,

P,
ermitem distinguir, Inícíal permitirá aos técni-

procurador administrativo do Es- trativa. e a dos Secretâríos, dire- como, Cr$ 20.000,00 para as des- I ,aJan e· êste : da' "Levantamentos .

os pinheiros das demais ár- «os 11. avalíacão das"demaís

pêzas miudas Cr$' 30.00000 de Aerorotogramétrtcos ,S/A", a veres que os circundam, e árvores. In�st.imáv�l benefi-

"DIVO'RCIO D·IS,FAR'ADO·rr díârias, Cr$ '.5.000,00 pa�a' re- Procedente de C.uritiba, Emprêsa que,. recentemente, contá-los. Conhecimentos em I'in nrestará êst,e ínventárto

\t cortes e Cr$ 5.40000 salário' fa- esteve ontem em nossa Ca-. fez rotograría aérea comple- terra fornecerão os dados R. Indústría madereira. nota-

, "
_ ", mília."·' .' pital, o sr. Raimundo Gallo, ta 'deste' Estado'e com a qual nara ínterpnetação volumê- damente no CASO no pinho,

.

.'nconsl,'f'uc,lonal Os Cr$ 100.000 00 a serem eco- Gerente -dà Filial 'da Linoti- ·foi contratado, o forneci- tríca das massas arbóreas. «uía re=eneraeão não é fei-

nomisadqs, serão' levados a cre- po do Brasil em São ·Paulo. mente das cópias e mapas IMPOR',I'ANCIA DÚ, ta em bases como- acontece
dito do DEFIqIT. • Ontem mesmo seguiu vía-: necessários

.

a.o 'trabalho INVENTÁRIO ('"in outras árvores. Sijrni-
.

Sala das Sessões, 8 de' Novem- gem para a capital Paulis- programadó., A equipe em I Reve:;:te-se, da mais alta fie!!:. p.m snma; oue essa ín
bro de 1958. ta, onde deverá reassumir apreço- prosseguiu viagem" importâneía .

o inventário, dústrí» terá o seu trabalho
.LENQIR VARGAS FERREIRA. suas Junções. ôntem. mesmo, devendo ter florestal, que visa inclusive límttado ousndo "nt.rp-gup. à

como base de' suas opera-; o fortalecimento da indús'" p.xnl�racão do ninheiro.. evi-::_
ções JO'açabà e Lépon Regi�. ,tr,ia madereh'a, impedindo· f:ando-se oue SPiq,"1 abl'l,t.idq,g
COM A PALAVRA O DR i que, sejam abatidas árvores .:-1.rvorp.s em neríndo que co-

,

, DAMMIS � E"m fases vitais nara o seu lO('l'!ria a indúlltl'ia pm emin-
Procurado pelo repórter, o desenvolvimento. Por outro npnt.� coJ$l,nso. salvarp:uar

dr. Dammis nos recebeu no lado, o inventArio em foco nándô. nois'. os :;:t>lis 'nrónrios
Gabinete de trãbalhos do permitirá ao Govêrno Fede- int.p.rel';ses 01Je são. pois. ns

Êxecutor do Acôrdo Flores- ral nlaneiar racionalmente nrónrinf; int·�l'esses econô.
tal, cOllcedendo-, em primei- os seus trabalhos de reflo- micos do país.
ra mão, declarações a res- l�;;;;;;����������;;;;������:::ueit.o dQ trabalho gue execu- '4!,<' • f W • • .. •. 9 , "\41"':; v •• .. •• e W _ �
tará em Santa Catarina. "ESTo"RIA'" DE'

,

(" " ...
.

Natural da lfolanda. o dr,' .

... au.Omováls
Héinsdijk tem uma folha de.
lar!!os serviços prestados em

imimeros naíses, p3.iticular
.

mente no 'Brasil, .tendo tl'fI'

balh!i.<lo, durapte cinco anos,
no Amazonas. no SerV'ieo de
Valól'i?:aéão da Amazônia,

Inaugurar-se-á
_

no próxi� nistradas
. pela Professôra onde deixou uma equipe tra

mo dia 18, às 15 horas, no Cecília Valente Ferreira, du- balhando normalmente, dan- ,

Teatro Álvaro de Carvalho, rante o corrente ano.
'

dn prQsseg:uime�to aos sei."- I
a\ ExpOSição.. . de Trabalhos vicos que alí implantou, ou r

Manuais:confeçciomid'os pe- . A ExpQsição �stará aber-' .' i t" fl t 1
las alunas, ·dos Cursos de ta,' Para ',visitação' p.ública,- ��a�e�iã:.ven ano ores a

I
Economia Doméstica 'e Ar-' durante os dias . .;L8 (das 15.' Inicialmente, explicou o

tes Apt�cadas (�e�tro Pre- àS.21,00 horas), 1� e 20 (das nosso entrevistado, para!
p�ratoq? de Mlssoes Cult�- 9 a� 12 e das 14 as 21,00 ho-

'.'
evitar maiores ,gasto.s e des- I

raIs) cUJas aulas foram ml- l'as). '

'��.' pêsas desnecessárias. fomm t
, adauiridas mais de 8 mil fo-

N.a s�ssão de:LO, do c{)rrente imediatos. Como punÍl'; êstes, se B!I!(� �_íF togra;fias aéreas da parte
da Câmara Municipal, presidida mais culpados aque'les?" J=

,

.• .1 !1t'�Q �� central de sant.a Catarina

pelo Vereadoo: J.oão Navegante I Continuou o Sr. Carmelo Fa-' �qjg���,:� . feitas pela "�ev�ntamentos
Pires o primeiro

.

o·rador foi o raco dizendo que o ,artigo do in-
. -

' , A,erofotogrametncos S/A"

r.epre'�entante do P.D,C" Verea-; suspeito General Vieira da Rosa,
INAUGUR OS OS SC IT' O

. há r.ouco 'tempo' 'que estão
dor Carmelo Fal'aco. cuja honradez comprovada e' a-' AD·" E

.

R 'ORI S DA send� est'ú9,adas' �o. Rio, no

Declarou inicialmente o edil 'preciável bom senso logi.ou de- Setor de Inventanos Flo-

_pededsta que' desejava apfovei- moradamente, me'recia seu irite-

E X P O S I L ENTAONIZACA""O DA' restais do Serviço Florestal
tar tallVez os últimos instantes gral .apôio para concluir afinal ! I�' .

'

, do Ministério da Agricultu-
da liberdade 'd:e palavra de vez com um l:equérime�to de infor� ,

"
, ·ra, Setor organizado no

que a situação no Brasil se lhe 'maçõ�s dirigido ao Prefeito· Mu- IMAGEM DE SANTA CATARI�'A 'n pIO deste ano tendo
aparecia pe'rigosa, para' CQmen- 'nicipal, peorlind'o que foss�m pe-

. '.
I,' ����l orientador téc�ico dr. Se o ilustrissimo Sul1ador 130rnhausen 'tmi,c:er seu

tar as providências tomad.as com, viri\un'ente eSiPecificaidios, l:Iie· •. . Dammis. A viagem de ,agora
(';:l,ninho de luxo, ,. Que vá disputá-lo ao martelo e ao

relação aQs IlIcontecimentos de' --acôrdQ com o art. 152 da Lei Como fora anterIormente /no, elo de trmta e seis' mêses, l'es-
tem ,nor objetivá estudar, Zica; da Praça l\4auá ... ,

'

'quinta. feira última e que culmi- Orgânica os serviços prestados ticiado, verificou-se' sábado úl- f ponsabilizando-se a organização ALFREDO JOAO

naram com a depre'daça-o de' dI' _
I
�,o Munl'c'l'PI'O por dl've.rsos cI'da- 'I' timo, às dezessete horas, a inau- ,pela publicidade e'm todos os

"-in loco", as ,matas de pi- .

,

I
�, -

d
. " dE' .I nheiros das regiões de Joa- ""-Ã������S::SC:SS:S:S::S�

versos edifícios.
'

dãos serviços êsses que não es-

"

guraçao os escntorlOs a x� velculos "e diiVUlgação, progra,. .

;Defendeu a União Catarinense tava:n devidamente espe'cifica- � posil - Exp{)siçã-o Permanente mação de visitas, cQntrato de re· çaba, Lebon Regis e demais

_ HOJle'"
.

a EXPOSI'A-O D'E 'O'RQUI'DIEAS
'

de Estudant�s �as ,insinuações
I

dos_. �'''-, I das Indú�tri.as do Estado de San. cepcionistas, e' tudo o mais que

H'
,- , .. :=-c:

. \t
que lhe �vlam sld{) formuladas' Posto o assunto em [Votação, e I ta. �:;-.tan�a, n� l.? andar ,do possa promover num centro de' omenagens ao
pela 'Secretaria de

-

Segurança ,contrariando a praxe da Casa 'edlflclo Sao LUIZ, a rua Fehpe consumo tra,diié�Ílal que absQr- Conf!'lrme já noticiamo;.;, será' inaugurada, hoje às 20

tão zelosa em cuidar do patri� I
que é a de' d'eixar .passar todo� I Schmidt, 37, conjunto. 4. ve 80% da produção" industrial

Prele,lfo
hora:" no conhecido Clube "12 de Agosto", a Exposição de

mônio alheio mas ,displicente no
I
QS pedidos de informações ao' Com � presença do

.

sr.
_

AldQ catarinense _.::. o me-lhor e 'mais Orqm,,:eas. A mostra, que recebeu decisiva colaboração

que 'concerne ao próprio patri-, Executivo alguns Vereadores' Culau, tItular da orgamzaçao sr, amplo conhecimento e cQntaeto d� Acordo Florestal com o Jj:stado de Santa Catar,ina, es-

mônio, citando fatos divulg.ados
I
votaram �ontra .0 re.querimento �ustavo. Richar� Net�, 81"S. Hel;l- com nosso· vigoroso parque· in-

·OSM'AR CUNHA
ta fadaca' a.. alcançar grande e invulgar repercussão da-

pelo jornal "DiáriQ 'da Tard::", I do S;. C�rmelo Faraco, o qual rlque' e Lama=tll�e .Rlcha;d, srta. Qustrial e '0 aItQ nível té�nico do O capricho com que foi organizada. Numa de n�ssas
Verberando as depredaçoes, I todaVia fOI aprovado por 'maiori;l. Lourdes Damlillm, .Jornahst.as 11. de' seus pro!1utos. pró.xima� edições, daremos aos nossos leitores uma visão

efetuadas não .por e'studantes de um voto. m.ar Carvalho e· Muo MQrals,sr., Em virtude dos últimos completa da mostra que hoj� se inaugura,
.

salientando os

dirigentes da U.C.E. mas pelo 1 . Fred Silva, sr. Nelson Bach, Após a cerimônia de entroni-
' acontecimentos desenrola- seus ohjetivos e a dedica_ga história dos aumentos das

povo revoltado' leu da tribuna I Passando-se a ordem do 'di� Inspetor da PFIZER CORPORA- zação e bênl)ão foi oferecido aos dos em nossa C!tpital, foram orquideas.
um oportuno (�rtigo do GeneTal for.am aprecia;d.os os seguinte� TroN, radialista Lourdes Silva, presente's finQ'coquetel, onde os

. transferidas ,as homenagens ,

'

.

Vieira da Rosa divulgado pelo
I

projetos:' personalidades do nosso alto presentes se congratularam' com ao Prefeito Osmar Cunha I

R'ecllfal de Canlo e Poesl d fj.ornal "Diário da Tarde" d'esta- 'a) que' institui Q prêmio cidade cQmércio e' =epreselitantes da, im- os diretores da e'lllprêsa pela pqUarea eostadvl'aam15 Pdroogrcaomrraendate� I. .

_

la O enor.e
cando os' seguintes trechos: de Florianópolis, de autoria pre?-sa escrIta e falad� ,de noss.a magnífica idéia 'que por certo

d"Culpados há os quantidade', dQ Vereador Dib Che'rem: c�pltal, o, Padre T.ome, do Cole- terá o a,pôio integral das classes mrl'oêsd,odasteau GdoOve4rOn,'oanniaveprSrae'_-, eclamador HYGINO MARTINS DIAS
É facil apontá-los. Apr.ovado o parecer da Co- glO ,Cat�rmens: procedeu a en- industriais e círculos oficiais fImediatos os que agravam ês- missão de Justiça' ! tromzaçao da Imagem de Santa do Estado, e'Xtendendo cumpri- feitura ,Municipal. . Sob o patrocínio da Secre- três partes sendo a la par-
se mêdo peia .ofensiva psicológi- b) que' denomina Ru� El

.

S h '_ Catarina, ,benzendo, mn. seguida, mentos pelas 'modernas instala- A grande churrascada que

I taria
da Educação.e Cultu- te - Canções Italianas' 2a

�a: d'os boatps; os. que i,nsUflam 'i tel, de �utoria do S/�ib:r�- as instalaçõe� da EXPOSIL.
.

ções d·os escritórios recém-inau- est�va J?arcada _para o re- ra, realizar-se-á, na próxi,;- Declamações; 3a parte'-
od,o no povo e o lmpulSJ.Onam.a to Cal'Íoni; Aprovado, parecer

,Essa ·empre.�a 'cQnforme

fOII!!'uradOS'
fendI;> dIa, devera ter lugar I ma segu�da-feira, dia 17, às Canções Brasileiras.

desorde'm, descaracterizand:o a 'da Comissã.o de Justiça; a�l1pl�mente dl�ulgado, tem por ' CQnsiderando-se 'os fins a que no dla 23, do corrente na
j 20 heras, no Teatro Alvaro Os ingressos para o refe-

justiça do seu protesto; .os que c) que _dedara de' utilidade pú- f�nalldlllde expor, .no cen�ro de a EXPOSIL se propõe, expres- A.A. BarrIga ,Verde. �or: de Carvalho, um recital de rido recital ,podem ser ad-
se cobrem de uma vanguarda de blica o Clube Soroptimista de

Sao Paul�,. em ,local preVJ.�me'�, samos aqui nossos votos de ple- outro lado fOI trans�erlda canto e poesia, pelo feste- quiridos no Teatro Alvaro de
mUlheres"e crianç.;jls; os que'ex- Florianópolis, de autoria do

te determl,nad,o, em stands devI- no êxito, a par de' nossQs agra-' pa�a � mesma data" a lnau·' jado tenor e declamador Carvalho, no horário das. g.

p�ram a ira pQpular em p,ro- Vereador Dib Cherem; a pe-
damente apar�·lhados, os produ- decimentos' pelo gentil ,convite gUI a.ç�o do Grupo Escolar HYGINO MARTINS DIAS. I às 12 horas e das 14 às 17

velto de sua idealogia, do seu diGO do relator Sr. Carmelo' t?S da Indu�trla de Santa

cata-, com que n!ls honrQu. Mumclpal de Ratones, O recital compor-se-á ,de . horas,' diariamente.
parti�rismo, dOL s�i ran�r�, Faraco, foi b�;ado em deli-

n� em!�rder permane��.'E� ������.����������������������-���������:
d�s suas antipatias; os que em gência 'para .ser ane'x.a,do ao

sa e'xposlçao tem a duraçao e CI-
------�------------

r�:::m�s:�:��::::::.a;u�!�:�rbi: d) ��::e�:�lal::�:at:��idl�����:� ·�"'·I·"'�·""�---�·-·l-"'-·r-·-�--;-�-"·""'"
....

!., PARA p-O�RT'O ALIGREs�u� i�stintos malévolos:' Es.t�s; Plásticos de Florianópolis, de

*.

'*.
*

.�,'.\j
�

srm, sao meros casQs de poliCIa, autoria do V.ereador .Carme'lo ' ':':"
Med!atos, os culpados funda- Fal'a-co: Aprovado pa'recer da

mel�t,aJs, os que, .com a re.spon- Comissão de Justiçl\;
sabllldade' de gov.er�o, �l'lara_m e) que illstitui fel'Íard'os munici- �

,

e agravaram a pes.sll1�a sltuaçao pais de' autoria d.o ,Vereador "118 sont trop verts" -

J

1�������!!���j��j :: �:�iii;;����i;��� ���?����;;�� I �tlliIIO (J.'DIDE�·
?OtS ;:uma 'lafirl11açãO de pOUco plica a Liga Amadora de Râdio

tachou de demasiadamen,te

f
00 "e o Nv A I R" '.,..._�.;.\ ';� " .;:-;, ',o

m IH"esse pe o que se passa; os Difusão de autoria do Ve- verdes?' !
-,' �--::-..

que. ãlll11e'lltam os·seus. subsídios; l'eador Mário Couto:, baixado, E' 'qqe a latada era: mui- T�C�RU"ZEIRos qU! tentam aumenta·i.. seus em diligência a pedido ido to alta. E a raposa nãol tl' - �
.",\

.

.

O do - SUL.",os que impor,tam 'afr.on P'd t d' C' "" �'>l<",
,<, "

re'sl en e a . omissão tIe nível para'"â'-anha'.Ias.' IV
",uarJ�s; <!s qU'e pas:- ;Ju.stiça, para s� juntad,� o

'1' ..

l�.' embaixadas Cll$tosas Estatuto' Oficial da Entidade, *
.......

'"
- !

!rí,u:tei�1: ()S qu�e saqueiam õ Em explicações pessoais o sr. *, * ,

.

�'
e,rarlO, Os que tud{) Isso fazem

I
Júlio Paulino dk Silva, do' P,T,B. O sr. senador Irineu Bor-

e, pe<.lem .aq,.. .povo que ,aperte o cQnvocou extraordfnáriamente a JCI�O:, " " ;:',' C ":'.
, .,;.I�eomissão ,de' Finan.ças p.ara, reu,. •

nhausen fez declarações:
[\]S

dO\ te�p'oJ1>��v�J's,',: �aI,�fe$.'<;:JiiãO 8}JÓS a ses�ão '�qüe'ã seguir i não acei�a a presidência! 1
os me Ia os, ; l!'aJS t�1),�I�eJ�2s,. foi encerrada:,'

,. , '/
.
da
i
U..I?:�:! Está muito. ,�

"er,d.�'! .,,::'
-'

O denominado "divórcio
disfarçado", foin julgado
ínconstítucíonal

. pela Co:'
missão de Constituição e ,

Justinça da Câmara, ao a

provar o parecer que o de
putado Adauto Lúcio Cardo
so (U.D.N.-D.F.) formulou à
proposição de autoria do sr.

Nelson Carneiro, datada de
/1953.

O projeto em aprêço, co

mo se sabe, "regula a anu-

'laçáo de casamento por êrro
essencial quanto às qualida
des pessoais do outro cônju
ge", determinando o seu

, art. 2,0 que, "no interêsse da
família, o juiz somente de
cretará a anulação se o ca

sal estiver judicialmente se

parado, no mínimo, há cin
co' anos, sem restabeleci
mento da sociedade conju
gal.'"

O parecer contrário do sr.

Adauto Cardoso, que já 'foi
publicado pela imprensa,
diz, em certo trecho: "Na
verdade, admitir como cau

sa de anulação do casa

mento ..o êrro quanto a que ..

}idades pessoais do cônju�
ge, importa' em criar um

motivo de divórcio, em es

tabelecer-se; na frase ex

pressiva de João Luiz, Alves,
um divórcio disfarçado."

Exposição de TrabaJhos 'Manuais no

Teatro Alvaro de Carvalho

O sr. João'Alfredo, pela GA7.ETA de ontem veio
c(lJ�hl.Ildo "e§tól'ias" de automóveis.

'

C'1ontou. nas entrelinhas. a do sr. Fiscal do Inco
- dirro Se�retario da Fazend"l. do Estado de Sl'lnta
Catarina Olle assumiu sua ca.deirl'l.;no Palacio Tira
d',�r.tps, nor al!mmas horas. ll..fim de' adquirir' um "au
tQI"óvêl imnorf,ado a urêço de banana; com sacrificio
das divisas nacionais."

Automóveis como esses, adquirido f;
. tAmbém Dor

nutros renresentantes udenista dn Estado - Celso
Branco, WA.nderlev Junior, Lau·ro. Layola - tinhall;l
sua !'lollisici'í.o nermitida por lei. "

.

O do illlstri>:simo Senador Bornhausen é que 'era
"irio", Tão "frio" que a Alfundega o agarrou e vai
levã-Io a 1"0.
.: O atestado de in('.apacidad� oue o sr. ,João alfre
do te!lta p!tssar no advoltado do ihlstrissimo Senador
DOl'nhausen nade impressionar "les bourgeois."

E isso de o Sunremo "sugerir novo mandado de
!lt'!gllrancaJ, ,. é. a "mais maior'"-

Dp.sde ouando o Supremo d�u para'dar conselhos
às nartes vencidas? ....

E Que cnnselho ? Renovar (') mandado! Mas, Santo
Onofre e Santa Bárba-ra, renová-lo como? Qualquer
aeadêmien de direito não desconhece aue essa medi

d� iH�iciária tp.m prazo fatal pára se� int.erposta� 120
dws & contar do ato qUE" se imputa ile�al ou arbitrá-
rir)!

. '

...,.,...."

/

Contra o aludido parecer
votaram os deputados M;á
rio Guimarães (UDN-R.J.),
Abguar Bastos (PTB-S. Pau
lo) e Croacy de Oliveira
(PTB-R. G, do SUl), que de
ram pela constitucionalida
de do projeto em causa .. A '

favor, entre outros, os srs ..

Milton Campos, Prado KeUy,
Bilac Pinto, etc.

Fl(Jrianópolis, Quinta-feira, 13 de Novembro de 1958

DIARIAMENTE -'----

Horário idealizado especialmente
sua comodidade I

.

, Us-e-.l'CRUZEIRO A

para
-.'t._ -I.!'...,. _� _

'f
I

•

::�

r::»RAZO" e pague
a passagem na volta em, suaves
""rp.eosalld�.de�! I

.-�
- �,

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA




