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I'A. 1lE1Xl..'\l NF'J"ffl. L:--� l �t,p it.�. 23.1.1. h., c. .

dia 27 de janeiro de 19G'>
.

Frente Fria: Negativo; Pressão Atanosférlca Média;
1010.3 m�libares; :Tcm]_)erattil'a Média: 34.6" Centégra
,dos; Umidade Relativa Méuia: 69.7%; Pluviosidade:
25 mms: Negativo - 12,5 mms: Negativo _ Cumulus

Stratus _ Tempo Médio: Estável-Bom.

Brasileiras
RIO, '26 (OE) Porta-

ITAMARATY desmente
, '

Presidêucia da tâmara:
A:rticulacões :prOS�Eguem
RIO, 26 (OE) Conti- 10 PSD, concorrerá de qual- parlamentar. gaúcho, conta

nuam as articulacões para qual' maneira à eleição para com apôío do Governador
escôlha do cand.Úlato pes- !1 presidêhcia da Câmara. ° M,eneguetti.sedlsta à presidência da Cã- .---- - - ...,.. -------

-

mara Federal.
,
° deputado

Ra?-ieri Mazili declarou .a

imprensa, que' está otimis
ta quanto a sua recondução
ao pôsto, em face dos' con-

, .tactos que vem mantendo

/.. com líderes de �eu partido.
O sr.

. Perachi Barcelos,
também candidato ao, car- (

gó, informou por sua vez
i· ,

que se não Ior indicado pe-

. .>

voz do Itamaraty, desmen
tiu a notíclà divulgada em

Washíngton, segundo a

qual o Govêrno norte-ame
rícano solicitara -ao Bra
sil, o envio pe tropas para
a luta no Vietnam. Por
outro lado,

Y

o Gal. Pery
.

Bevíláqua, chefe do Estado
Maior das Fôrças Anna
das:, 1 declarou desconhecer
a solicitação e considerou
difícil' o envio porque 0,

.
pais atravessa um regime
de economia ... · Acrescentou

Segurança Pública; Traba- ainda que o Brasil já vem':

lho e Assistência Social, As ,suportando gastos consid'e
demais' pastas' do secreta- ráveís, com o sustento das
riado goiano, já foram on- tropas cedidas à ONU.
tem preencbídas pelo novo I BOGOTA', 26 (OE) _ 0
Governador do Estado, Govêrrio , dos Estados Uni-

Secretariado Goiano

.. .

LONDRES,
.' pela. ii 'ruas' da Capi- s}den�ia de barley _pa�k ao Os restos .l·lortais de Eir

,
. O ca�enciar de' um

. gi'andc tal b tâ ...
-

Um .ellSo.l·
,

1 d f'
' .. rI m�a� no_ ensaio da

.

,P'ar,'laIiÚ!11,t6,' .onde 'peo:ma- "<""l·nst·.""': Churcr-l,.'ll,' I��,nlll1
. .. o pa]'�la os' ü- 'tamb'oÍ-. "'ue,;Jl'oti 110,)··e o SI' - . -

f· S.'lr
vv \1H • .,.

,
..

d
.

m'
." ':I

I p'l:Qelçao. unebre de nec'er1a" .�Q"l·)"'e- unl cada' falO -

'

b
SAN,TA l\-l;6NICA, '(Calí- ,neralS e Churc :ll, foi e:" lêncio de romper; do' dia.. W'

» • transladados as. 21 oral>

,
' . fetu"do' 110' e 'd' t' ,

> .
lllston· Churc11ill: Logo 80 d:e

..
� n.i�ti;o.. :s·, Pa�-a: qüe o e 1" nii.liubeJs' da' residénr;iaiornia), 26 (OE) _:_. O. can- .... .3 ' ce o an es em Londres. Uma coluna mais ao' caIr da noite,

U

tor "col'Ored" Nat "King'"
.

do' am:anheccr ém ......" Lon- ,de soldados Il,1.arinheiros e
f) 'povo ingI'ês 'leyc sell últi- de '�arrey 'Park, p3,ra o

.

C I f' d t dres U111 des�acalllento- d'o �1''',-1'
,. corpo de Churcpilli em-' .1TlO·. adeu.s

-

�o - estadIst<> d8- pala'Cl'.O· de Weipstminst_cr.
o e, 01 opera p es a ma- "

-. � '",� - aVla,)oreB, pass6u a,\ passos, [i)re'enderá viagem. da 1'e-'
". ,

nhã de um tumor maligno 3 armas, percorreu lenL2.-, ,_�_' ,:.". " , ,�_,..__ .__ .

saparecido,·"· Scu corpo, somente ·fir.al'��

l1q pulmão direito.' Emoora mente' a distancia que sc- 'CO 't
-"

. 'R' I
.

".' p ',' PARIS, �€i (OE' () e.x:pôsto a yis:taçiio públ;-
os médicos tenham decla- 'para Weinstmlnster até ,�

, n ra-· . evo uClonano leSO' ,

.

Gaule .seg]lth na lmilxhui:l.. ,

cá a· pârtil:�
.'

,de, "aman�J..

rudo que seu est.ado é sa- catedral de 'São Paulo, .'oiC.
.

E' 'CUBA
M!xta-,feira-

.

com destino .:L ·Mas hoje, forma-2'e exter-

liSfatório, 'não fizera 11e- rítimo lento dos tamborc::i,'
. m

. 'Lolidr(�s �t�l (' .q�,_ ���i��.ir' sa fila (le londrinos vinclQs

tllhum come11tário acêrcn, Os funerais d,o famoso e,<;- MIAMI, 26 (oÉ).
.

A d.o na Província
.
aos' funerals de Sir· wms- de fadas' as ,partes, que

'd"�<' IJOSSI'b' l·ll·d.a.de's de tamsta britãúico, s"erpo )
de Orien- ·ton Cl)urchill. Com êú:, irj, pretendem dar seu úHi.D"-o

W<> sua. '" Po1íci.a de Seg:U'ul1çll, de Fi- teso Ele:tl.1entc)" ria 0"<)"
'

,
'.,

total nicuIJeração. realizados no próximo sá- _

� u. 'bamza, taIubér'n ,o chefe do EstacL ade�s, àquelÉ� lJue foi. o ho-
- .

bado.

.-'de] Castro, continua·· inter- çao que MendOjo dirige em Maior. d� .. Àtmada fJ;.i:i,nce- mem' do século.
._�._

rogando hoje ?" Elof Gutie- Miami, di-ssen:l11 que S(lU s�. . ,

rez Me�](lojo, importante chefe ,fôra à Cuba, com a . , __� ....... -'- ....;.-.

chefe' a.nti.-custrista
.

'exilado; intenção de levantar os ope
que entrando clandestina- rúrios e campcmêses contra
mente no pgís, foi C!1ptura- o' govêrl}o revolucionário,

RIO,'26 (OE) -·Baixarãd de a:bastecimentç) xeduzirri.
os preços de 260 medica- �. t)1ar�em de h�cros d ')"
mentos

. tabelados" recen-' atacadistas "e�varejistas. Os
'tep1ente pela SUNAB. Pa- rÍamente 've�1did05 pOi' la

"r ra pbter a baixa, � ótgão bóráto;rios e ,fa'rm,ácias. "

,

'oce Dará ,Exclama�ões de -Al-ee--ria-......· ·�-,·_·_�·�·pôNii 'INTERN'AC�ON��'
,---'

Vend'" Olt' Preco!'" B�r�l.l'�,s';m'os'
CURITIBA,.26 (OE) Íigan<;Jo o Bra&fl' :·ào Para'"

U '" .,. � Foi 111.arcada�Pfl.ta.�26'r cle gutl.y .• Ao �tp,. deverão estai

'1= GRANDE. GRUTiNHA" 'março próximo: a inaugu- !prege'ntes' 'o' presidc'ntc
�.. ração da ponte il1terna'_ Castelo Branco- '·e Alfred-)

clona! sÔ)Jre .

o rio �a!'anti,

GOIÂNIA. �6 (DE)
.

- O
. Governador 'Emílio Ribas,
deverá indicar hoje os se

cretários .da Indústria: e Co

mércío, Agricultura, Justiça,

.,

Colapso no

Abasfedm'ento
� do .Sal

,

;RI0,26'(O.El)' O':Oire-
tor de D�visab �Técnica do

-

• � , :!'.,

iristituto . NácioI;J:al dO"! Sal;
r'

.

·'tl.:hunc{ou um. colapso· no

'abast�cünento do sal dcn
'-tro d�' �1g1.::b1. ',,;e.l,nnp, . CelSO
_�. ... :,/t? 3t..,; "'to .. ".ç_ .....

o -produto' naa· st'J.a i91P(')r,� �.,
:tudo.

' ;-

LONDRFJS, i6

NAT OPERADO

Voce. Dará Exclamações de Alegria
Vendo os Preços Barafíssimos
Da GRANDE GBUTINHA,.

",----,--,---------------------

(ontinua em Crise.,a Polícia,
Ci,vil· Paulista

. '

SÃO PAULO, 26/0E) Pa\.!_lo, acompanhado do Se-
Não procedem as informa- cretário da' '-Stfgúfança: Pá
çõ�s da que o Governador ,blfea, encontra:se ' no Gabi,
Adhemar dí3' B.anys, . pãq J

nete do 'Gc)vemadoT: c:ónfe
receberia esta n\anhã os renciando com o chefe elo

dele!?íados _dé"'po_�ícifl' eni se� IE:lSecutivo.· Tentam encon

G'1binete.. HoJe, o, presiden- ti:'>l.r uma solução para a
r) •

.

, � ...

te. da, Assqciação '�os. Dele;; i �ri,se n� Polícia 'CivÍl paulis-
gados de'. PolíciÇ!. ,de São ta.

" " ,.

-

COUIIÕES :'PROBÊL�/; ::DIVlNOIL
-

.

MUNJ)l�L "E- �ARAVELLE'
AGORA'

EM 25. PAG�MENTOS?
'. " ..1 �� ...

NA A MODELAR

'Castelo Domin,oo e1m Paulo Afonso
RIO, 26 (OE:) --:- ° Presi

dente Castelo Bral1co .'en
cohtra-se na GU<1nabara .on

de, despacha normalmente
. no Palácio das Laranjeiras.
S�hado o chefe da Nacão
irá a Fortaleza" onde inau·

gurará' o novo. sistema hi-
. dro-elétrico d'1 Capital cea

rense. Domingo o Presiden-

te seguirá para Paulo Afon- ,

so, afim de ulaugurar o 6°

grupo gerador da usina de
paülo Afonso. ° Marechal
,Castelo Br:anco. somente vol�
tará ao Ceará em junho

-

dêste, ano, para
l
pàrtkipar

das comemorações do· 10°

aniversário ele. fundação 'da
'Un.iversidade do Ceará.

Mulheres dos' Chines'es vem aí
RIO, 26 (OE) -: As _mu-

1�1eres dos 4 chinêses pre
sos na Guanabara, ,ainda
não avisaram a data de

.'

sua chegada à GuaÍ1aba-
ra', apesar de' já Jerem

conseguido o visto em seus

'pass.aportes, das ,autorida
'eles brasileirfls. A inforll1&,-
ção foi' prestada a impren
sa pelo advogado dos ch:
nêses Sr. Sobral Pinto.

------.-.-,�--------

Ft(ndonafismo Federal Rece'he -aia'··s'
oRlO, ·26 (OE) _. ° :t\m- tro da Fazencla disse 'que

eiomiHsmo 'púb1ico federal não se trata de falta de riu-
1 começará a 'i:ec�ber seu; merários, mas sim de no1'
I verichnentos a P'1�tiT do dia mas ela polític'1 fina�ceira
'8 de fevereIro. Êsses, ven- do Govêrno. Até então, o
.

eh�e�tos, ,� Je�re_ntes ao ' pagamento vinha senelo efe
'mês de JaneirO, .

Justifican- tuado antes do fim�de cada
;dq_ � p��i�êr.�Ut,õ tt''Mini$', t

mês.
. -!�: ,��; ...�.c.�.�:�.! :-:� }-�C�.�--

..---:- -----

� Chifiê(xo1la .á�.iitn.�açar o. Ocidente
PEQUIN, 26 (QE) :- "Se. luta

.

just.a contra a Malá
'os. imperialistàs.:: .f.britânicos Sfu."....,... Esta, foi a série ad
e norte-ameriél1nos, hnpuse, vertência for,rr;ulada hojE;
rem a guerra ao povo ela In· aos Esta.dos Unido� e a In-

,

� c" • -, (- gl�terra, . :péló ,- :M;arech�l
dQn�Sia, a .'Chin,81) n�o p�r�.. �{Je?-Iel} v�ce-pr:.estdentl'l. do
manece.rá lIl:dlÍeren�, .m�s COnselho de l\'Iiriistro da
'prestará' seu a.p0'io :nest.a,. Cl1itla":popul�r,: _'

.

_,,·,__, a ...
•

.Medicamentos 'vão' custar. menos

:-_�

•• .., - $'[ Id . i ai. ••

•

deo envio. .

•

ao
.

"

,

tlltos soücítou a Colômbia a -,.--------�------ ---- ----------

.�resença simbólica .de tro-

p" I t I tt�;ô��i��::;;�
.

'

ar, amen ares vo are
�.�E��T�t;i:��i��E'8uas atenvo�e's parao Brasil nao manda.ra, -

tropas para. combater ao' I'
,.

I ,
lado' dos soldados norte- -', '.";J

,

'ti,. _ 'I

a;�erIC!l;no 110 Vietnam,
por ter condições para ar-

R f
-

EI'
•

t I�:Iai�;� !��P:esr::sc�:r:l� 'e- orma" '. el-··o'ra'geíras. 4"�dellberação da

Govêrno brasileiro, já ' foi
lehda ao conhecimento de RIO, 2'6 (OE) '0 t t d f,

- epu a- averita as para a re orrna
Washingtón extra-cãcíaz- dos e senadores estão com eleitoral. A questão do dís
mente. A informação é de as atencõss voltadas para
fontes da Capital Federa.l., as di;ersas í'ormulas já

a

tríto eleitoral, especíalmen.
te; vem polarizando as

atenções dos parlamenta-
.

res. b'ássunto será objeto
de atenção do' Congresso, já

1

a partir ela prOX1l11a convo

cação extrnordínáría, de

pendendo ruela ela mensa-

gem elo GOV8rno consubs
tanciando a reforma da le-.

gislação eleitornl brasileí-
ra,

_a
'__ __ ,

•. '

. NUNCA 'TANTOS , .
. .-

,
A �nlte de .Winston Cbl1rchill, desped,alH!o prof�U-'do sentimento, e o encerramento de um ciclo de esfor._:. eo incessante de' ação, admirável e ímpar, sem dúvida,.

,Ct? lon�o ,d? extenso, período de s�a ,'i�a, através de�pá,�
gmas mcisrvas de coragem" d� liberalismo. ,de denodo,• .

'nlh:ap::lssaml0 os lindes Insulares para, sob tenaz deter-.
.nlimwão, converter-se numa fôrç� penetrante a serviço"
(los povos Iívrés. - .,
'I SUa p�I·:;;,una�i�laQ.e não decorreu da circunstância. fI,e,, "b,,,m;n_a�(;Hfo, 111as (�M. acont,ff�ll]l1t�'S .,;'11'��sh,'o;;, ele

"'li:.lC.�!f,�l��-S (1� 3'1r.�(n:ll1p.� ,i9�t'fH'.���aj,l;;� clt.' urna vonta,'.
�.!e·-·Q.u� \;\l1.!>, })l'C,udw ,,:}. CillJ,', hlt!lO ah'!11':;�':-' -de cmwe-'IIII

)1l'lÍê�fja, (jtlIllÚ:lO a ,cl'dade' SO' ia. eSQ�mntejo"s poJit.jcos'"
"ou m(hxstriosos c a .seg_t_Ira�.\Ça �a Pl'óplia Pátria entrav-�,

'111 em xf;.'nue uo
_ t.llbule�ro mt�na?;onaL .' _ ..,

,. . ::esdc_,ll :mrea _ c_p�ca vltOl'llll1.a. s!ac�ldin, �HtO raro, a

r# ClpmJaOI �l�hl:ica hntamca, co�� JOrnah�t,:l. llulcpemlen.'
"'1C, not..bJhziUl11o-se pela exatulao expositIva, )le]as me- fi

,(lidaS 'hélicas que sugeria, crHfcadas, mas mais tarcle...
·

. rIII adotadas lJa guerra contra os Bocrs� de lances desa'5tro.,.
"sos ]lar,t o bnllério. .' '.
• CorreSIlon�lente e' ao me�n�O". tenlP? so�dado, seu nu,

.

me se lJOpulanzou com o eplSodlO arnsca,rlo do trem ele'
}' feridos e,. feU? pl',isioneiro: �o� a �ua fug'u sen_sacionalt
r de P�eto�;ta; Tlca el�l' IJCnpe:"Ias, rlScos. e sof�mlcIÜO'S,�
�� l�;ra:,:il:lç�W.<:'if ltl;n�!}çO\:, l\{a.rques, ou seja, a lIberdade,"

-'-� �"" ,;_'I;,; .. \ii;: �:ii,,' i6f; ffu.. ' . '

..
" _'�\fi '.lf�la� 'hu� .i\í'ell'l� ,,'vllà:' não' retOJ:nou ao c0l1fôr1o"
� lOndrnio. Ao contráno, remgressou ilO campo da luta

ar!! armada; expondo a vida
.

a catla. '{lasso como Sim1Jles_
JII comhatente.

.

" . •
• ,Veio a",Ill'hileira hecatombe D1Ul1tli�l C. mais tai'de ..•
• segunda..�a llesh�, llorém, Chul'chill cl'a' o estatlista

' :.
� quem cap.la, por Igual, 'a responsabilidade do de::itil1o da
_ de�ocraCIa, sob a <J'le.nsiva cerrada e pod(:'rosa do to.1III
• "talita.rislllo nazi·fáscista. . . , .'. .'.'"
" ? yOtler�� marítinio britânico, que co�solidura um
• domllllo l)olítlco e territorüll, peI'dera, frente. aos mOdcr_

R!O, 26 (OE j ° Alm�-.· chefe da Nar;ão recebeu, n.o_� engenhos de guerr�; muito. de sua 11<ltê.l1cia agre8-�
rante Paulo Bcizízio, confe- também �ara despachos, o· sna. E a Inglaterra\ apus a invasão da Bélgica, da, Frall.1Il
renciou hoje com -o Presi· Ministro' da Justiça,. prof. • ça e d.e nações nórdicas, se encontrou cada' vez mais'
dente dá Re.n_ública no Pa- 'Milton Campos Fontes d8S·11111 �nslllada à llci1:11 do continente europeu �l'-a m'dor •,. " •

_

• .L>J, . 1s1)ell.
lúcio das La-ranjeiras. In- Laranjeiras �nrol'm<lram rI'..\') saveI vencc·la pelo estrangulàmento.· ,

formou à sua saída, que a dois numes estão sendo, co- •
" �s bombardeir_?s .aéreos desfechados �\miude, como' I

questão da' aviação emb'ar· gitados pata representar, o _ PI er,lro .

da oper�çao, mv�sOl:a, . s�nho de!i:mnte d.c Iii ..

cáda, está sendo cuidadosa- Brasil n,os funerais de Sir �
t.ICl, pa.ra levar o Rem() a l'endlçao eompll\ta, lon�e de"

mente examinada pelo Ma- Winston' Churchi11: ° do IJIII atc�l�Onr,lrem, provocando o pânico, tiYel'llm o efeito de'
rechal Castelo ENnco: e Ministro da Justiça e o do' e�ll'lilCcel' o )Jode� e o valor da resistência. E foi a voz"
que somente a êle caberá chanceler Vasc? Leitão

.

da - .. �IT�e de Ç.ImrclllU que e.c<)oJl em t<Hlos os l'eC2ntus'
pronuncial'-se a respeito. ° Cunl1'1. � Jlhe�s: propagando.se pelo mundo, <lue eOlldamou ao'

,__ ..:._._._. - -�- --.----- Mli1iiacrifICIo, mesmo que custasse suor sall"'ue e la"
.

.
.

.. .

,,,, /;\11111as l1li
.

'

..
transformando a Inglaterra castigada, dilacerada, sar�.

.

Mar:ta Rocll·a DQsf'I'larl'rl ,��enta, l:a_foytaleza vangilardeira,llcfenska da civiliza'
.'

,

v·
.

C • çao e
_

crIsta. .' ,
'

,

.çom "5)'
. ',' .-' N�?_ se, apug?u na �nemól'ia dos con�'jmpOI'fUlCOS lJ'

.

a gueuo .1l�llreSSao dos dIaS �orv?s, de dores,luto e provaçõe:.
RIO,- 26 (OTi:) !tema' la, se se umariclo o permi- • de .um p��o Sul�metIdo.a�r�eldade dos ll�aqneS destrui,

grande alegtia nu' Escola de tiro Informa-se aue a ex- IIIIdOles, mas confIante, dJSClplfuado e submlSSo à voz de

Samba AC>:idêmicos do Sal- miss Brasil desfÚará no" comando, à energia guiadora de quen;, emnü Wjjlston_
gueiro, da Guanabara.. É S'algueiro; trajanelo um ves-' ,CllUrChi1�, mallt�iha in�Iterada �' bl:'lVUra. da rt'slstêrll:ía,.
que provavelrriente, Martha tido no valor de 6 milhões •

para que tambem o OCidente 11ao fosse subjugado a 11C'

Rocha ira desfilar entre de cruzeiros, gro cativeiro.
.

.

•
"sa.�bista& da famosa esco- •. , ,

ÊIe -n�o defe�dia, a�ravés da Rt�.F, (h� H�me·rlecti e.
___ . "'"-- __ '..,..._ _____, _ d,�s .tropas cO'mbatent�s apenas -a miegl'i'lrllle do solu

, .1laÜ'I�, mas ainda. os �lelnais cOlititlentes � aeillVl de �1I-'
Laslelo Visitara o "Minas Gerais" ,:::d�� sU�le�i��es l�e�al.s humanos de ordem c �le libero'

. RIO, 26 (OE) _ 'O Mi- por ocasião do regresso ft
,

As 1110\ 31,oes cllrhdrrs 110 Transyaal amPlIaram.se'
nistério da Marinha con- Guanabara, da fôrça tare-' a� s.ob

_

a inéonformidade do lutador illveni::ível no CCllá-'
j'irméu hdje a visita. do fa que efetuou exercícios' 90 llm�ersal, .�111 que escre,:ia a fog'o e heroismo um:llll
Presidente Castelo BranCo no nordeste. ° chefe' cl3,

das �mns sentJdas e iluluinadas epopéjas. JIII

ao porta-aviões Minas Ge':' Nação, aguardai:6. e.m. :Mi- - Ele foi, a&'Sim, o espiriio vitorioso da wlha }\lbioll,'
rais no próxirno dia 28; nas Gerais fó1'a da barra. 'l'(}llOV3:lo �el�l sua' }lertill?cia e em &ua cleci.sã(), SalVàl1dolllll

III
o IHltrullOUlo de conquistas espirituais do mundo oci,"
" dental. '" \.

Temoes,fade .de Ne-v·e 'no Te.x·as ,·Daí à "auté?!iêldade �a afumação de que nunca tan,.
, ,tIII

tos deverálll tanto a um só. . ,.

zos são elevados. A tormen JIIlII Baixando agOl�a ao repouso etel'uo, ]'ealizado, com._
ta .já, derrubou parte- d3r ,P!�t�da:uma 'Vid� dé tão-�llto relêV'o,�oral e. de tão eul-'
rede elétrica, danificou dt-'�mante exp,ress.ull buma;na e estadls�lca: .

fIca nà emo-"
versas I casa.s e arrancou çao dos povos 1Jvres e no ouro da I:lIstona o m.:elllploIP
árvores de !Dmllas até D (�� q_uenl deu à pr",pria ,ida um. tamallho, tão fccumlo c

norte de Okl,Ül0��:,. •
üw )lobrc sel�tidO. <le �CSIl!'ej1(.l.hncntu, t.!�� CUllW'U, àS'ii:.".;,�. ' .. , .

. ;;l'a1ldcza c de lJcnemcrCllcia humanas. ',' !PJ>,'
��\�.l®;:�_1$-'�'e�,.):e._��_,�: ";��.,.'. ,;!

. . .� -. ''':,,' r:
" y,.::"

Ainda o Problema'da Aviacão'
. ,

Embarcada

AUiSTm ((Téxas), 26 .":,..,
(OE) ._ Uma' tempestade
'd� neve aéonfpanhada de
ventos que aÚngem de 80
a 120 kms. por hora. fns-

ti�a as plaü'icils do
.

inte

rior elo 'l'ex2:J, ,(;;:; PWJü\"'Stroissnel'. '"': .-
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Londres·Wilson preiete manter conversações�
.

,
.

cem dirigentes mundiais · ,\
Completou no dia 25 p. LON:DRES, - O .Primeiro nho para reumqes de c@u- ma, devido à morte de ChurCom imenso prazer re-, passado, seu primeiro ani- Ministro Harold Wilson pro- la nos próximos meses. chill e a seus funerais, nogístramos na efeméride clt!

'

nho de vida a elegante me- jeta uma série de conversa-v Wilson reuniu-se ontem, sábado, Wilson se sente emhoje o decurso' de mais um nina Lênia Kotzias Písant, ções diplomáticas com diri- com seus principais minis- lihel'd'lde };Wr8. dedicar 8.1,\8.aniversário natalício da díléta filhinha do nosso es- gentes mundiais que possam tros de Gabinete na Comis- atenção quase exclusivamengraciosa srta. Heloisa He- timado colaborador e pre- vir ,'1 esta capital, na sexta- são' de Defesa e Polítíca Ex- te aos assuntos exteriores.lena Cardoso, filha do nos- zado amigo Professor Os-, feira, para assistir aos fune- terior.Embom a reunião A trégua na política doso prezado amigo sr. Jgsé mar Pisani e de sua exma. Tais de WinstOn Churchíll, fôsse para prosseguir o es- méstica foi destacada, ouCardoso e de sua exma. espôsa d. Vaiani Kotzias segundo disseram fontes dí- tudo do documento que se- tem, quando os candidatosespôsa ,d. Helena Maest.rí Pisani, elementos que des-' plomáticas: Recordam essas rá apresentado' a 16 de teve- para três eleições especíaísCardoso, elementos de des- frutam em .os nossos meles fontes que. Wilson espera reiro ao Parlamento, fontes que se realizarão no próxttaque em os nossos meios. de sólidas' e merecidas a- particularmente falar com o do Govêrno disseram que mo mês em Altríngham,A nataliciante e· seus fa- mízades.: Presidente da França, Char- foram estudados os temas East Grinstead e Salisbury;miliares os nossos para- Ao fazermos o registro, les de Gaulle, com o Chan- que podem .ser tratados com concordaram em suspenderbens com votos de perenes embora co matraso leva- celer da Alemanha, Ociden- os estadistas visitantes, mes 'suas campanha até, segundafelicidades. 1110S à Lênía e, aós seus dal, Ludwg Erhard e com 6 mo que brevemente. Assis- feira. As eleições, são para
venturosos papais, os nos- Presidente Lyndon Johnson, nalam os .. informantes que· substituir legisladores conDR MOACIR, PEREIRA sos respeitosos" cumprírnen- . se êstes puderem vir aos �u,: com a trégua política em servadores 'eleitos em l5 de
tos. nerais. Acredita-se- que tais assuntos internos declara- outubro e .que -depoís dessa

Com involuntário ll;tras0, conversações abrirão carfü,' da 'até' segunda-feira próxi- Çhtfl, foram elevados' a' L6r, ,noticiamos o' aníversárto '.

VISITANTE des. O:; três eapp�datos cW1�natalício, ontem' transcor-
, ' . �erva�Qr�s deverão ganharrido do nosso ilustre amí- Encontra-se' em .nossa cí- • ' por ampla margern.. e seu

go Dr. Moacir Pe.reira, Ve- dade o,"dJsÜnto· casal sr,
.

" ,.: I partido deVI7 ganqar,' tam-reador. à .Câmara Municl-: :I!azínio' Maurício Wander-' : C.ucesso .'d···.a CO:.z·,I'n'ha' "H,U" nnar�" qm
bérn, outra: ,.e!eição ·e!?peéialpal 'e pessoa de edesta9.ue. ley.: Fiscal, 'de -Impôsto -íe ,_

J
_ V t;� V em março. num distrito da.:

:n:u���:����os meios .socíaís '

���d:c������ad;� di� pa�;:� '.
(

Fra ncfori�Su rlà
.

Main '�esr,!��/�QFma'l��nt,e. con..

Ao nr.. �oácir,,' -embora -exma, espôsa d>Alda>,Ws,n ORBE-P�ESSJ� ,l;IUN- Inéstrei-cucas húngaros re

P'
,

".

d"
'

; 41i1W'.

T'
,

'

h' d
tardiamente os

.

nOS$OS "si,n-' .derley, procedentes' da cí- GRIA � No coricurso
-

�ó:·' cebeu o Grande Prêmio e' _.

ro
,

, ..

,

U'"CO'
,

O·
.

,. e".c'a
.

"

'

e"
ceros "e, ,efusivos , CUmpl'i�, �ade' de pur.iÚb8;, .. ,onçle re- ,ternacionaI' 'Gl(�:, 'L:'_e.�t}es':': 'como 'prêmio de honra, u,mi·: "

.

'.

"

..
' � ;

',"'. '" "
�

,mentes .extensívcs ,a S1.n ' sídem,
" .)' " '.' cucas, que se realizou em . magnífica bandeja de 'pra- •.... .digníssiina faniília.

. Ao' ilusfre-. ..oàsalj/'O ,ES- ,'Franc.fort-sur-le lvràin, com ta. A vedeta dr,. êozil�lH,', ORBE,.P��2S '--:-" �;{'1.AGf\ X1mO passado e..t!l Trhí�;;,
,

"'TAD,O";' cumprimentá 'e de- a participação de reor ssen 'húngara desta vez foi "I'
- � Tchecosl\)v:lql\la: pro- Morávia Nora_este. ii. C,)l1-Menina LÊNIA, KOTZIAS sejando 'feliz I"stada em, tantes de l4 \)aiiieJ" 8. Hun assiette de bois à la Tran- d�2íI� no ano passa:do, 9,·6, ferência, que durou, trf�3PISANI nossa, capÜ,a)., gria figurou de 'l:ane:ra' sylvanienne", Entre as
'11111boes 'de tonl"ladas,::le dias, assisttrant 'expertos

dl'gna das trad'J·(',r-)e:�. I e' t
' 'aço, ou seja, 12% ma,is do da. União; Sov:c\tica, Frar,-.,' ü 'JS qmpes que mr'l,!",;n, pa,rt.:.

anos anteriores. 0.3 l11e"- no concurso, a húIlg'ara' Ipi que, em �9�3: Com a produ·· ça" Repúblioa FEderal A:e
c.ão de 6;00 quilos por cáp:- ma- Sue'cI·a POloA"l·a u'l11tres-cucas húngaros en. 11: ; a 'única que, entre se:'s

"

' "....., . �...
-

Emil Turós, Jozsef Neitek qúanto cozinh�ifO:;, coni8,-
ta� a Tc�e(loslf1váqu�\1 oC'u- gria, F.epública Dtlmocráti-

István H'orváth e Mihály I, va Co.nl dois rle
�pa U�l dos prim.-eiros, lug'a.- ca Alemã, .; lugu,slávia,

,
tj� T1'.enos

res no mundo. Êstes �iadi)s além de' nnmé ·�os de1'cHorváth A selecão d,�, 30. anos. .

.

,Cl.v '"
-. .. '.,'.

foram fornecidos" pelo E'.i,- gados' tchecos. 'As aciarias
_,__.."..._.._.. _ 1�3tro da Metalurgia e de Tril1eo exPtll'tó'u seus

Minas, Josef 'K'rejoÍ, 'que prOdutos para 32 países ::la
falou em um,a coriferência E-uropa,' África, Á�ia e Aúlc'
s,ôbre \metafurgia, i.nautll- rica .

raoa a ,8 de cle3e�nbro' pr�- ,

SIRI'l'A. HELOISA HELENA

Ministério da Eciucação e Cultura
Universidade de_Santa Catarina

Faculdade de Medicina
EDITAL 1/65..... ,' -�

De ordem; do Senhoi" DiretOD' em "exer- �f .'
. ,�--' l',' "�'j'r""cício, da Faculdade de lVfedidn�(aa Bniver-:

sidade de Santa Catarina, Professor Doutor:':
Ayrton Roberto de Oliveira e dê confo�i
dade coin o Regime�o Interno dstá., FacáI
dade, torno público,_(para conheCimento aos

interessados, os 'horários,
•

local e instruções
finais do Concurso de Habilitação à '1asérie
do Curso .Médico:

'

, ,

I _� HOR.ARIOS:

Dia 5 de fevereiro
r • ,

•

Português.
Dia .8 _ de fevereiro às\20

.

,�"C
9 de fevereiro '_ às 20' horas '.-

Química
DiÇl

Física
·Dia

. Biologia

I

fevereiro , fi'
as 20 noras10 de

II - L0CAL

,Tôdas as :provas �erão r�aliz�das en1 sa

las, da Escola Industrial de Florianópolis, si
ta à Avenida Mauro R;;unos nO 154, nesta
cidade.

III, INSTRUÇÕES FINAIS:

a) S'Ó serão admitidos às referidas'pro
vas,' os candidatos, qve até às 13 (treze) ho.:.
ras do dia 3· de fevereiro p. vindouró" te-

• nham sÇiti.sfeito, integralmente, as' exigências
para a inscrição, constarite�:, do Edital desta
Faculdade, publicado éiif J}âe dezembro de
196.4.

b) Os candidatos ,em tôdas as proyas
deverão apresentar, respectivas, a Car�elra
Bancas Examidoras 'respectivas, a Carteira
de Identidade anteriormente fornecida por
esta Faculdade;

c) à prova 'que o candidato deixar de
comparecer, será atribuida nota zero (O)
ficando' impedido de r.ea1i:?ar as demais pro-

,

vaso

Secretaria da Faculdade de lVIeciliclna
da Universidade d2 Santa Catarina, em Flo
rianópolis, aos 22 dia� do mês de. janeiro do'
ano de 1965.' ,

Bel. JQão Tolentino Neves
'o; fI'.;..<

Secretário, �,

"'.".�."!'

.JnsHfU'fo de Aposentadoria e Pensões� ,

dos "Industriários
'

.'

< DEtEGACIA"; :�M", SANTÂ' 'CATARINA.

-.r·· ''T'" '

Orientação, provisória:sôbre
,.'

sa!árí()-�d(tcação',
1

.

"
'

N'ôvo Curso da ONU

ORBE-PRESS

t

_G;RIA --' FOi, Íl)aug ,mtcio
em B1,ldapeste 11111, C"'�':"0

ínternac'ional �de ·pésquiS,i,s.
na indústtia de comtruçãJ
e do contrôle da qÚalid'3.::E.
de acordo com. o pedido, (ia
organiZação parrt ,a!uda
técnica da ONU. Este c Jr

so, que tel;á a duração ne
,

nove meses e ('u.ia ma r.é
rial de estuclo fSI prel'ara-

'QÇO

rNiR�GA IMEDIATA· PLANOS DE

FI�AlioÇIAl.IilftJro FAqUTAOO . AS·

SISTÊIIj(:iA' TtÇNfCA ÇOM éQUIPE
TaEINA�A' I'lA !'AilRI(A. OFICINAS
E<;;�lli.'lAUIAI)AS E PEÇAS PARA RiE·
PC$i.;;ÀO.

,
.

----.: IM . . S.A.
RUQ "4'lu,l\lá�i.�, � k'ria. 1981 • F(,\ne 2·10(11 . C. Pçs�a' 2029 • pt)l�TO .l�G� - (>

f��. T ',t!9�.: 'AlR�L - Filial: Rua 7 de S"f·'R)i,>'9. 1 !I?' • fl)I'� 11>78 .

CQilCa ,lIos,,"," 524 • Blllmenqu • se ' F.n';, TIl!9g'.: t.IoGROIlATROL

)contecimentos
c7\"I ·ue�l-..,L_

CASAMENTO DE ANA HELENA
SERÁ DI4 SEIS PRÓXIMO

Recebeu um grupo de

amigos em sua residên

cia, para comemorar

idade nova o discutido
Paulo Ferreir'1 Lima.

,

1 '_ O S'alário."edU(�ação,·: i�stituído pe
la _Lei rio 4Aifõ,. .ae"2.7;�l_9 ..6.4:'é devido por
tôdas as emprêsas, . vineuladàs· à Previdência.

Social, a parÍi� de·.de.��riibJ:ô�,de'1964� f�zen�
.

do-s,e <? prirheiro" recolhimento "em janeiro deàs 20, horas -_ 1965.· I
'

,
�, ,-- ---:.....- _

em Bud· � p'�stp.tl � '.• 'J

j Está de parabcns Q serthoi·. e
do pelo departamento dé! senhora In,go Erig, pejo,.
desenvplvimento técnico do nascimento de. lVIa-rgareth.
,Ministério das, C9nstruc:ô(�s
:da Hungria, CCl:n II p8,It;�n.

pação do repre�e.l'tante r)a Encontra·se em nÓssa
cidade o. Deputado Fe,

ONU;' é. frequentado por deral, dr. Aroldo Car

.alunos elo Alfeg:;tl1istão, 'd� neiro de' Carvalho. O
.

t·· ilústre . DeputadO foi,Argen ma, d?, :"tjó:()ia, de
I visto num grupo de a-

Gana, do Irã, (L; Iugoslá- . I migos palestrandO ani
via, Kuwait, de Malta e da I madamente no "Baiuca·
TurCj_uia., I Bar",

HAUER

-�-------I
I

_

I
I
I
I

I
------------�----�\

Fomos -informados que
a senhora Zilma Seara,
adquiriu par\,!- seu apar
tamento, um

.

belíssimo
Oratório" Século XVII .

Também estão de parabens
o casal senhor e 'senhora
ra Durval José Rei� (Grasie
la l, lIeIo nas.cimento. de Caro
los ,Eduarclo..

I----�-----------
I Diva Ma-ria Carvalho,
I que deixou Brasília pa-
I
I
,I
I
I
I-�------_

:ra circular em nossa

cidade, está acontecen·
do' muito bem· acompa·
had'1 em reuniões so-

ciais.

De Blllmenau: Com um de-
licioso almoço, o elegante Em companhia do professor
.oasal Rud� Affopso Bauer' Nelson Teix�ixeira Nunes
,Ruth), em sua bonit� resi· jantava no Qllerência Palace,
dência ho.menageou, o. não o. cus!!.I dr. iUurilo Pirajá
menos elegante casal s,e· Martins (RosD,
nbor e senhora dr. Paulo
Bal,ler Filho (Miriam).

OSVALDO MELO

2 -.A <con.t�ihuiçã·o; é "de 2 1;' �ôhre o

valor do saláiio:m-inimo. loé�l;-' arredohdadc
para o mÍiltíplo dé'mil .

"seguinte e multipli
cado pelo número' total ae empregados, qual
quer que sej,a.,a:i].dade·" o estado civil e o nú··
mero de filhos .. y

3 - Quando a emprêsa contribuir para
um I.A.P., deverá recolher o salário-educa-
ção para .cada, um dêles, na proporção do PIANO CATARINENSE VAI A GUA-
número de segurados a êles vinculados. NABARA Na grande apresentação das ban-

4 _ O recolhimento das contribuições das de música que' se realizqrá no Rio, per
será através do novo modêlo do GR, no cam ocasião ·das festas comemorativas ao 40 Cen
po próprio. tenário da Cidade, f?z parte do programa a

5 -' As .errprêsas que alegarelll a iSE'n- ' apresentação das q\l'S' fo.raxn convidadas a

ção prevista no art. '50. da Lei 4.440, deve- tomarem parte áquela festa.
rão obter, da administração estadual do en-

, -

I I
I Finalmente sábado, a I
I contecerá nos salões I
I do magest,oso "Maram- I
I ba!'1 Hotel", [I comenta·. I
I

�

ela festa promovida pe- I
I lo cronista . social Se· I
I bastião Reis, que. ele I

.

r gerá' a "Mais l3el_a Ve.. I
I ranista" �
I �

(
\

PRÓ-

Na próxima sexta·feira, na
cidade de Crieiúma, dar·se·
á a Instalação da Câmara
Júnio.r. Estará presente ao.

aco.ntecimento. o. senho.r Jor

ge Daux Presidente e' o. dr.
Deo.dóro Lopes VÍeÍl'a Rela·
vões Públioas da Cilmara Jú-

------------------1
Procedente do Oeste I
Catarinense, chegou on.. I
tem a nossa cid'1de I

I
I
I

-------------------1"

em avião d:?, "SADIA",
o Senador Atílio Fon7

"

,;
,.

tana.

�
� - �,

N�.mil Wt1;e� p!,\:ta, .Brasília.
on(le. - tlE-verâ 'ficar .algunsO ,"Piano, Catq�inense" estará pl'iesente mes.es, a ·bo.nita senhora '1'----------1
Stella Piazza' Souza.,

.

I VoltQU':"k (lirculal' ,em·
'

Ie o carioca VÇlÍ ter oportu�idade de apfeef� ,

�,

I n.o:;sa sociedade, epenÇà, Iassim, a banda da nossa PoHda Militar, que I I I ser.iamente nl,lma luxuo; 'I
+ Ih·d b d I Festejou' anivel1'Slirio I , s� fantasm para () CaT. I.por �:.::r\o. com esçc 1 o e em ensaia o. re.. I ,ontem, a, linda menirul. " \, r;taVc!;t a charmosa lój- Ipertório fm'á c:ucesso. ' 'I 13etina, filha do casal " a l'inhl\ Tânia �udW'ns·.' I

P ,

I senhor e !iElnhora -Laér. , 1 J
'

"

I
.

.

ç1r2. tro,OS QS cáta,riue.nses e nãà, sO" I I
'

.
"

, cio Gomes �ilva Mn�' "

mente cs desta' Capital, O 'fato "mativq de , Maria). �

f ;cíáudi� e 'Maria Téfeza Do-

justjfic,ado orgu,lho, provando, destarte ....ue 'I I viche, duas elegantes pau.
� lista, que e3tãa aco�ecen.já é conhecida fora de Flo1fi�ópo1is ., coo.. ..0 dr. Barto.lino de Olivei. do, em nossa SOCiedadê.\,'ceito dessa orga.niza".,�-o musical' 'COnvidado ra Lima, Pri:!sidente da "Pa·

\'w-
vimentadora Mantiqueira", I !a estar presente naquela festa ile pura arte jantava no Querência Pala- I Conversando com jor I

m-qsical. .oe, em companhia do dr. I nalista e radialista Ciro I
E f· __1 d Luiz Ca.rlos de Oliveira Bor· f,' B'ureto, comentou (o IstamoS ortnwáJl O os nossos melho- ges. mesmo, que estará lan- r

res. vot()s para qu� O "::piano CatarinenseP çando um n(;yo progra- I
toine lugar soliente entre as. suas co-irmãs. i�, ,J .""na alta em ele· I �a�a�l�·lc�:���;��r�eS���� I

I gàHd�, :la praia de Ca- 'I cous dlas. I
I beçudas onde passa I -------1
I temporada de verão, o I
I casal Pedro Colin (Ma.. I
I rilú). I
I I

COMECARÁ ·EM FEVEREIRO
XIMO Q antlnciadQ �alçamep.to de várias

. vias públicas nesta 'Cidade, conforme o plano
estabelecidQ pela ,Se;cretaria de Investimen...

tos levará a Prefeitura a calçar não somente
ruas nesta Cidade como em alguns bairros
no Estreito.

.

"

:
.

Já d�mos,en{Pl'ihlelra. ;llP-ªo�ina passada
,

semana, onom,e 'a�:t.qaas�� iqas querecebc·
raQ e��� gt'ande melh�:ranientoo

ii • '

" -� .. ,._-" _ ..

-1

'SInO,· a necessária compr(wação.

Ewaldo ,Mosimann ._.

Delegado
27-Jl

OLHOS'
-,

,

,
�

use. óculos
bem adaptados.

, oten.d�lnos com exatidõo
� sUQ receito de óculos

ÓTICA ESP-EClAlIZADA
MODERNO LABORATÓRfo.

o jo.vem "Society" do "Sa
mambaia Clube" sábado'
próximo· estará reunido. no

cl'!lbe da Colina, (Lira Tenis)
para a movimt'ntad�, noite
de Carnaval.

'

Amanhã comentarei o. ooqui
teI "Rio. Mae;azim!", realiza
do ontem no Querênciq Pa·
lace, so.b o alto Píltroc\nio.
de "Dreher"

I I
I Será no próximo. dia I
1 seis, o casamento da I
I' elegante Ana Helena I
IBauer, com o elr

.. FaiJ� !
I Roberto Cabral., Í!'! j I .'

·i�"/ ..
· -�L,�
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re irnentos do Dele ado
Regional'do Impôsto.de Renda.
Entre as primeiras po- dor para: viagens: -represen LIBERAIS te (mensalmente), dando

dem ser -computadaa.. co- tação paga pelo Tesouro então, a renda líquida/f.ri�
missões e corretagens pa- para exercicio .de F'unçào Nos casos de proríssíi- butavel.,

gos a terceiros, em virtude no exterior? contribuições nais liberais, além das de- A inovação que traz a

de recebimentos de jures para constituição' de Iund o duções acima mencíona- nova lei é que o desconto

de títulos da dívida pú- ele beneHciancia. das, se permitem ainda os .na fonte abrange qualquer
blica; comissões' pagas sô- As deduções de comís- seguintes:' impostos relata- importância elevada e11.-

bre juros bancários recebi- sões e corretagens são pa- vos' ao exercício ela protís- quanto a legislação ante

elos; despesas pessoais' de ra ser deduzidas das: Cédu sâot água, luz, fôrça e te- ríor limitava,

locomoção (caixeiros .vía- las A e B. E -as demais, das lefone; Iprêmio de seguro Entretanto, os que tive

jantes); contríbuíções as Cédulas C e D; rendimeIÍ.[ contra fogo e risco das' íns- rem rendimento de traba

associações cíentífícas, as- to do trabalho com vinc.t- talações; cotas razoáveis de lho até Cr$ 6 milhões não

sinaturas de jornais, re- lo de ernprêgo e rendimen depreciação do capital, fi- estão sujeitos à apresen

vistas e livros técnicos. to do trabalho
.

profissões xada em· relação ao valor tação de declaração ao De

compra ou alugueis de ma -. liberais, 'e H .rendimento e a duração das instala- partamento do Imposto ,le

teríaís, instrumetos ou 1,1- elo capital: e trabalho; ven ções: taxas .emolumentos e Renda. 4ssim mesmo r s

tensilíos (quando se exer- das avulsas em carater custas processoaís, ; quando que 'contarem com rendi-

ça cargo ou função técní- habitual e sublocação) recebidos com os "bonorá- mentes outros que, soma-

ca) : diárias e ajude de .cus rtás; 'expedient�,_correspon- dos aos -do trabalho, (não
to recebidas I do emprega- OS PROFI�SIONAIS dencía e publícídade, alu- atinjam aquele teto; ficam

guel do imóvel como cotas 'igualmente isentos da de

'partes de .lucros, comissões, claração, desde que as ren
.

corretagens,
.

e, .honoráríos das dessas outras orígens
pagos a terqeiros; ,outras não 'ultrapassem de' 3% . as

despesas . necessárias ao do trabalho.
-

Extraviou-se o certificado' de proprie- exercício da atlv:id�de' e 3, Para as pessoas
. físicas

dade �o 17.336,. correspondente ao:, veiculo' percepção "d� rendimento. ,cu�as receitas �ã'() prove
nham, do trábalho ,

assala -

de marca DKW-:':VEMAG " motor· número .

RE.lIJI).I�NTO '_;'DE ríado, a isenção do � tributo

66-181-941 _._ ,placa - .1-03.88 de Curitiba IMÓV1):JS.
"

só se dará quando ; feitas

.,. , o. e os .abatímenüas-. de:' lei
- PR.

. .

Nos cases dê:r'endlrnentcs: a' renda Iiquída anual :nã;o
O carro é de propriedade 'da. firma SIA ..

de Imóveis, podem' ser 'de- exceda de _Cr$ 1.008/pOO,
duzídos, pelo' proprietário, Até essa

r
quantia bruta

MOINHOS RIO GRANDENSES. quando as despêsas por sua não haverá declaração, sO.2

28-1 conta: ímpostos, taxas e mente ,'exIgida se for ultra

emolumentos, conservaçào : passada a cifra ..

(até 10%), comissões de cc

brança até 5%), prêmio de

seguro contra fogo, Quan
do se tratar .de proprietá
rio de edificio de aparta
mentos: despêsas com ur

condicionado; consumo rle

luz e fôrça, ordenados do

zelador e ascensorista.

. nização de gastes de tnl.l�s·

ferêpr,ia de ins1alação (\8

contribuinte e de sua fa

mília em localiq,ade dif;:)

rente da Que residia; os

prêmios de SE'g'uro de vida

.em grupo DagOS pelo' em

'pregador en1 1)pnefício dns

tfllbela 102, pornue o que- seus elf1nreiYaclos;, o vaiar

brado se abandona, en- (la rdimen1'acão fornecirlJ.
contra-se a contribuic5.o gTfI'ujtl'mente pelo emnre·

mensal de Cr$ 900 ao 1111- g:ador ilflS seus emnregados
pôsto de Renda, para des- ou a diferença entre o Dr':')

conto na fonte. co cobrado pela alimenta
DESCÓNTO DO, IMPOSTO' cão fornecida e o seu valer
DE RENOA NA FONTE de. mercado; ô valor do 'U-

,
"
�- _

•

, :
_! CO�I':;'�:� 8� Mm �::�'::' ':;��;p':;'n,��';,"'��

.
.

-0----.--- f'xercÍcio do emprêg'o, car-'

� ME T RÓPP L E MO T R I Z S. A. 1 o desconto do .Impô&i.Q. 2'0 ou funcão. fOl'necjrlos

R. Xavier de Toledo, 316
- 2.° ando � conj" 212 S, P. - Capital : ,de Renda na, .fonte para 'pf'lo lempregador gratuita-

Desejando participar dO,PLANO NACIO_NAL DE IN�RE- : as pessoas flSlcas se efc,- mente ou a precos illferio-

; _

MENTO AUTOMOBI LlSTICO, envIo este cupom termo : tlla a· oartir da renda 11- res ao custo: o valor clo
.

de seleção devidamenü) preenchido sO!lcltwdo a remessa, ; ou.ida de Cd85 mil
_

nor transDorte gratuito. ou sub •.

sem compromiSSO de malares esclareClillilr;tos, 1

: mês, estando isentos todos
: que a tiverem inferior ou nago nela empreg'ador em

. ,
, igual a .cr$ 84 mil.

.
benefício dos Sf'l1>; emprr-

Nos casos de sálários' gados, seus famUiares ('U

Nome ,
comuta-se o mesmo' Como dependentes,

Residência .. tel :. rendimento bruto, do qual
Local de trabalho. . .. tel : se deduzem as contribui-

, End, para correspondência ...·. ,

: d : côes aos IAPs e, DOS' casa-
i •

.
. de. .

. e.

: dos, mais CrS 42 mil pela

! �. aSSinatura; espôsa e CrS 31.500 por 'fi�

�:.;: "' __ ._"
---- ---- .. ------ .... ---

------ -------.--- lho, ou qualquer dependen

I

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

" .

. Certificado Ixírevledo

Apcsflla de legislação Postal
EDIÇÃO 1965

I - Rigorosamente de acôrdo com O

NOVO PROGRAMA do concurso

II - A única que contém:
a) o Regulamento dos Serviços Postais

e de Telecomunicações (Dec. 29.151 - me

tade do Programa)
b) Organograma

do DCT.
(gráfico) dos orgãos

em linguagem clara,c) Explicações,
todos os pontos.

III - Material e encadernação de pn-
meira.

IV -.Preço·de contr-ibuição- (Cr$'
4.000,00!)

Pedidos pelo Reembôlso Postal e venda

dirigidos a Nestor Guimarães - Hotel Es

trêla - Florianópolis - se
NÃO ENTRE E�JI FRIA! Primeiro veri-

fique!

Aproveile:
Adquira Agora Seu Colchão de molas.

E Pague-o
Em 25 Prestações o na A Modelar

---------_.--:--

METRÓPOLE MOTRIZ
entrega mais um carro nacional

Metrópole MotriZ entregou a 'chave de um,;

Vemaguet, zero km, ao Sr. Henrique José

Gaspa'rini Vacca, !'esiclellte em S. Paulo, sem
sorteio ou concurso.

Seja V. também um feliz possuidor de, �Im
automóvel nacional, à sua escôlha, particI
pando do Piano Nacional' de incremento
Automobilístico,

.

Preencha apenas o cupom abaixo:

CARRO DESEJADO: (marca) (modêlq)' ..

POSSO DAR DE EN1:__RADA Cr$
POSSO DAR POR MES Cr$ .. ,

CASOS ESP'ECIFICOS

lBATlMENTOS

Os jornalistas, professo
res, magistrados e autores

cuja
.

isenção do imposto
de renda caiu, terão

, que

computar seus rendímen-
. tos profissionais, para efei

to de tríbütaçâo de agôsto
de 64.

de

o "empréstimo i compul?
Poderão ainda ser abati- sório" é o chamado "ím

dos dos rendimentos brutos posto de solteiro" só vigo
de tôdas as pessoas físicas: raram até 31 de dezembro

juros de dívidas pessoais, último, não sendo mais
prêmios de seguro de vi- descontados sôbre o exerc;
da; perdas extarordinárias cio de 65, porém ainda 8"'

(quando decorrentes de ca- bre 64 (nos casos de de

sos fortuitos; -íncendío, tem- claração atrasada).

pestade, naufrágios etc(, As pessoas físicas 011"

contríbuíções e doações a tiverem mandato eletivo

'instituições' .1 fi1.antrópicas, de representaeão 'popui:;ll'
prêmios de estímulo a pro- qualquer Que seja o seu

dução intelectual; criações grau (presidente, governa
e educação de menor' de dor, senador, deputado fe-

18 anos, pobre, que, não deral, deputado
.

estadual,
seja- dependente; prestação prefeito ou vereador) te�-··
de alimentos a as cenden- direito ao desconto .le �'I'�
tes e a irmã, ou irmão por 30% do rendimento bruto

incapacidade de trabalho; indepedentelilente. de com

e pagamentos feitos a me- provação.
dícos e dentista se despe
sas de hospitalização. EXCLUSÕES

TABELA \PA9RA
CAI.;CULOS

Não serão incluídos en

tre os .rendírnentos suieih��

ao desconto ,·do ímposto.:
O Sr. Hélio Milton Perei os proventos de aposenta-

ra, Delegado Regional d- dcría. ou reforma, quando
Imposto de Renda, que nos' motivada por molestía (es
forneceu todos os esclare- peéificadas na Lei ... " _ .

cimentos acima, para ql).c l.711/52); a in,denização e

as pessos físicas (partic'l- o aviso previa, pagos p:nr

lares) fiquem inteiradas de despedida' ou rescisão do

suas )ob'rigações relativas contrato de trabalho,
a tributação, c�tou, �inda excedentes dos limites ga-

11m exemplo ps_ra maior rant.idos pela Lei; o salá

fa,cilidade da leitura da rio-fa!mília; as Igratifiea

nova tabela de desconto nH. eôes por quebra de caixa,
fonte abaixada pela Ordem para os tesoureiros ou ou

de Serviço DIR ',29/65,. de' tros empregados que linam

2�-12-65, de 23-l2-64. com valores; as ajudas de

Quem contar com '0 ren- custo e as diárias, pagas
.

dimento mensal de' Cr$ 186 pelos cofres públicos ou 'pe

mil, descontando de IAPs' \ lo empregador, quando efr

Cr$ 10 mil, ficará com [j. tivamente destinados à inde

renda de Cr$ 176. p�ssa
cifra, se casado com um

filho, deduz mais Cr$ 42·

mil pela espôsa.. ·ficando
com Cr$ 134 mil; e deduz

Cr$ 31.500 filho, restando

a renda .clíquida de Cr$,.,
] 02,500. Procurando-se

vencionado ,fornecido

'AS DF.nrTCõlCS
Para ànm:aci'io do rf'l�

. dimento líquido das Desso

as físicas, oneral1no-se dp

duções e ab�timentos.

••

BASTANTE CURIOSO O QUE DIZfMOS • POR�M (ON.TÉ� .ÜMA EXPRESSIVA SIGNI.

fICAÇÃO!

I'

,
.

PRESTlGE, É A i:.1AIS ATUALIZADA LINHA .PE MOVEIS ;C I'M O PARA, ESCRIT6RIO,
LO,GO, SIGNIFICA PRESTiGIO Á'lNDA MAl.O,R PARÁ, �UA i...?ItG�NIZAÇÃO>

'.
t CURIOSO SABER Tt.:MBÉM QUE A'lINHA' PRÉS�.IGE:ÉCO�POST�'PÓR APENAS 18

ELEMENTÓS, O.S QUAIS PERM,\TEM QUE voç('fOR'M E." A 'SEl! ÔÓSTO, '.60 CONJUN.
TOS DIFEREI�TES,

. .' .

-.

. \ -

" ..
' ',.

.
.

,
'

.

'UM GÁSINETE PRESTIGE R,Ev'UA: BO� GÔSTO, MODERNISMG>'f: ... AL'TA QUALIDADE I

v); VER A L1NHt\PRESTIGE E',D,E NÕ,VO IMPULSO A 'SEIJ·?RfST1�IOi·

....

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

(]ongresso das Testem-unha·1
de deová. Frotos do· E pírito

Num mundo atribulado Sacerdócío Geral

como hoje o. melhor' remé
dia que se pode apücar é

de praticar os Frutos do

Espírito, 'Estas pa.lavjas Io-
. ram proferidas ;)elo, Sr,

J.8. Ad'lar Ministro ordrõ

nado das Têsrernur: ',ns de

Jeová, quando vl,;i,tol' l1C!'.

sa redação, ao ai.1tU1ciar
um vir,d,ouro Cé'r;�:rpsso' que
está sendo plane'jad.o na

cidade de Curitiba, nos çli
as 4 a 7 de fevereiro de .,

1965. ,...,.

O' Sr. J . '3. Achar, 1'818..
-

tau que 122 cnngl:egac;ões
fazem seus preparativos
pioU'a assistir à esta '�issem

bléia, cujo ternG, é '�Frutos.
un Espirita" As Te'stemu

ilhas de JeiJ':i I\ao .;'cn-
:';l,ln que já t'J.b:'lH t'uno sô
J-! � as E.:lI�l'l:11!'a·; Sagradas
Dor isso ,rúo recrber ainda,

adiantado treinamento na

q',ela cidd.(j,> Mais c1p

O congresso dará porrne
nores aos congresststas, de

como poderão apücar nas

suas vidas partícularea os
dizeres de P�ulo ao:.; Gáia
tas quando escreV8U: "Ora,
os Frutos do Espírita sào:

Sem maís -nosso vísítan- . agradecendo calorosamen-
te despediu-se '1Jmejf;li.do· te nossa atenção.
êxito

.

par� ·0 congresso e

M'inist.érl.o da Educaç�o e Cultura.
Universidade dp. Ç�ntà Catarina

Amor; . Paz',Paciel1cia, Be

nignidade, Bondade, 11'ide

lidade, Branc1ura, Autodo

mínio Ga. 5:22,23. Apesar
de suas i�perfeiçõ�s as

Testemunhas de Jeová
têm 'pr(i)curado a pôr em

prática estas ríalaVr�tS' 8 o

número crescente dl� pu
blicadores das

.

Tc�temu-

A VI S O
De ordem do Senhor Diretor da Facul

dade de Santa Catarina. comunico aos inte-

ressados que a partir de hoje, dia 21 de Ja-
o

rteiro de 1965, encontram-se abertas as ins

cricões ao Concurso de Habilitação à (pri
rneira) série. do Curso de' Contador antigo
Curso de Ciências Contábeis'), na Secretaria
da' Faculdade, na Trind::tde, nOs dias úteis,
das (oito horasda manhã) 'às 12 (doze) ho

ra3,
. até <) . dia.5 de fevereiro próximo.

.' Secretaria ,da Faculdade de Ciências
Econômicas da'UniversiÇh:rde de Santa Cata
rma, 21 de Janeiro de 1 �'65.

nhas cristãs de Je0va au

mentou grandiosamente DO

mundo todo . O congl'esoo

apresentará o discurso prin
cipal, no último, dia tendo

principalmente o tema:
. Paz Entre Os· Homens de

Boa Voi1tade ou C) J\rma-'
2': 890 Te,,;\�:nl1l:!Hl� c1e' Jr- gedon - Qual?

.

Arma,gl?":
(,Ú' em ;'0': I o 3r8.síl ter::ic don é o termo eml;li.·eo;ado
f' prazer Ile l'ece:'er pro- na Bíblia para' defin�r a

\'t'ito de a',;plr prOgrn,1118.· Guerra do, Grande Dia do

p'",borado peja
.

SO'.':ccladE> DE'uS Todo Podero<;o, ou co

1; rre de ';j,gJ�l. 'F:sta. S'1f'ie mo. chamam as pe:õsoa!'
,'L'de é a (,,1iC,1 no mundG simplesmente de. "!<'iin do

e no seu gênero que tn·illa MlJndci". Lembramos que a

todos os seus m�I1l:)l"os, palavra Mundo npst�· sen
dando i todos ê18s <j, op�)r tirJo refere-se a "Sistemas
tunid8,de ,Çle parri.cilm·L ne. de, coisas" .

Léa Marlene ID. E. Del Prá Netto
Secretária

,

'MUNICIPIO DE H ORIANÓPOllS
.

Secre,fari.a rle "Frnancas .

. .' ,

EDITAL
A Secretaria Municioal dp Finanças adverte' ;:LOS Se,

nhores Contribuintes em débito Para com 2 Fazenda cl

FJorianónoÚs; que determinou a mScricão em dívida atI

va de todos os,créditos 'fisCi'lis 'T"e"'erehtes a situacões verif'·
cadas ou: fatos ocorridos até 31 ne de7.embro (le 1.964.

Esclar�co 'mais� que não !""tisfeitos referidos créditos)
já i'lltora acrescidos� das rr)111t.!'1s regulamentares e atuali .

z!ldos 'nos têr�o� do dispôst.o no� parágrafO 1.0, d(j) a1'tig(
27, da "lei n.o :654: de 23 de r'lf''7.einbro de L964, no prl1z{.'
máxUno. de ttin:ta. dias, ocn,.rin.os· e desta d3,ta contador
serão as'. respectivas certlrlfíp� encaminhadas à Procur

dnria' Fiscal, para� pI:0modí.n r'JfI� :lnedid"1s iudiciais gara_

tidoras dos direitos· da .

Prefe1t1l1'8. . Municip9,1.

�lorian6polis. 21 ele �"''''2iro:de' 1.965,
.(a.g�.)" Ivan Llii7: ti Mattos, Secretário'

ou

Anuladas as' taxas' alfa-hdegárias pa.
ra os artigos dos países em

des.envolvimento
IORBE-PRÉSS' - Na .,.

URSS .. entrou €111 vigo! no

decisão do Govêrno' sovip.
tjq) de an�:",..�l"

fandegárias pa�a
-

os artl··

gos importados elos países
em desenvolvirn'ento . Esta

resolução foi tl'Í·mada., nno

'Conferência InternacionaL
da ONU para o comércio,
em Genebra,
A URSS tenc:ona aumC:l

tal' as compras 1108 11aíses
em desenvolvin1cnto dos
seus artigos tradiciou<l.Is.
de eXp'qJ;tacões

. , -'.,
·of

.'ilt',,�·Go
.�,�..

-1��....f.v/' ._, ..Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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o lale Clube Morro d9S C��;e"f� �et!l�donará
Vetanistas ,65 s,ábádo

,', , '

RECEBI telefonemas d�3 "
" ,

. "

:,:
"', .',

Capitã� 'dos Portos de Sau

Srs,: DUm" e Hilário Frei- 'ta Oatarína, desempenhou
,tas, informado que "o Bal- o .seú "alt6 cargo com mui-

neárío Morro dos conven- VER� Lucia oouto, Mlp5 ta dedicação- e eficiencia

tos, tem recebido muitos 'Guapábara 641 foiba.tta:d.� atendendo, tôdas as neces

pedidos de reserva de ap- na I,greja N.' S. do- . Bon-" sldades de serviços que
tGC do veranistas que quo- fim,' �� 'Baia, onde .rora lhe foram solicitados e es

rem parbícípar da Festa para cumprir uma promes- tiveram no seu' alcance.

'da Raínfia do Atlântülo sa na segungÇ!:-f�irà p.p. O Passará o Comando, ;10

oatartnense. 'que vai acon- Padre, não permítíu" 'que dia 29 próximo ao capitão
tecer próximo sábado ao ela .entrasse naquele tt:adi;, de' Mar e Guerra � Heitor

late Clube daquele bàlne- cíonàl templo, clevidó' IJ Pleisan 'FilhO, r Que
.

deverá

árío. Uma promoção desta longo decote do' seu vesti-
-

.chegar amanhã, por terra

Coluna, patrocinado pela -do, Vera Lucia, 'regressou Ao Comte Paulo Antoníol-

Agua Mineral da Guarda. para' a Gu�n�bara,.·'_,
I'

ii e ramíría, desejamos TI-

A delegação floríanopoli- ma boa viagem e rellcída-

tana com moças e acompa
. des

.

na nóva Comissào (Es

nhantes, seguirá sexta-reí- cola Superior de Guerra),

ra próxima à tarde. E)erá PROXIMO domíngo ocr,

um bom fim de semana
Celso Ram.os,· .completaré

ela temporada que está sén quatro anos no 'Governo

do aguardado com muita 'de Santa Catarina.

expectativa.' A .TV.' - Pir;l-
tini, Folha da Tarde, Cor-
reio do

I

Povo e Rádio G�a,.
iba de Porto Alegre, est.a
rão representados. Yeda

Silv;a a Rainha do Atlânti
'co. Catarinense de 1964, fa
rá a entrega simbólica da
faixa. As 'damas, patrones-
ses ultimando os últin.l�jS
preparativos p�,ra o evento

que vai movimentar o' Sul
do Estado. e. Cic;lades: vlSi
�has do Rio Gra�d'e �o
Sul.

O . PRESo Castelo Branco
assinar4 decreto'" para

.

ó
hórário de verão. que inici
ará no .próximo dia pri
meiro.

A .BONITA '8enhor\1 Dr.

'Newton U.vo:ne)� D,'A:vila,
em, recente; 'r'eUll1�o f�ócbr
trajÇLva únl. 'elegante moda':'
10 de renda verde;'> c'onfec
donado ..pela ll}odista Dio
ne, de Charmes Modas. :

"�o '. c"i\., .

l<�OI· bóa a iniçiativà; d� ,
.

CELESC, dei:li1ando
I pe.rma- AMAN' - . -<'!

..

'. HA, chegl),rá.a· �s-
necer a estrela 'luminosá' . .'

ta capital\ 'o no.vo ,cf!,pitãQna torre da Ponte "Herci- dos Porto� de S t· Ca- .

l' L'''' I,. ,.
, . �. an fi.

JO uz ,.colocaua para G5' tari»a _ C.anJtnõ·. A0,' "Mar
festejos nataIfri'ós: < ,',. �. ;.'�" ,0< .... -

�"'.

',�{ ... e Querra lÍyitcít Pâel-;-5 . �

s_an Filho;
/

........

OS hoteis vãó embele'3g,r
as principais' ruas da Cida A :FAMILIA COlll�ndancadê, para o carnav�l "'que te Paulo Antoniolli,: próxi
se aproxima .

Os- hoteÍe-i- mo sábâdo _r deixárá Floria-
ros atenderam" a solI.·cita- .. ,

l'
.

.

:d'napo IS, para: reSl ir ..1U
��ão cio' Pref"üto Vieira�' d8, .' Guán�bara. O eomte 'An-_
Rosa, '. ,tqnio .', +í,i:;.".:p.as fip'lÇoes dê

,.1'

Raul de Maio

Cnmp.inuEÚ:;p
- São José d�s; Campos:
O projeto da estrada já

vai féstejar -:- pasmem, se
nhores - o seu jubileu de
prata! Não sabemos, toda
via, se o "lnemorável" .'l,con"

tecimento vai ser comemora
do solenemente por n "';sso.,
.homens pÚblicos quase sem
pre' avidos por fatos, que

Não fóra' o 'leliJO. provér
bio: "água mo](.\ en;t pecÍra'
dura tanto b2,t0 [)té que fu
ra" e, francam::ni.te, nã.o ma

is nos arriSCG:.·lamos a t�
cal' no .itt batido as\>unt<> ela
encantaela rodovia Cam.pillas

MUN'CIPiÓ�'DE FlORIANó'POUS'
Secf'efarja de Jinança's'

EDITAL I

:. A Secl'et.aris. Municipal. de Finanças' comunica aos Se-nhor'es, C t"
.. ,

.

. _

,on T1 ôUlmcs 00, Impõsto sé'hre Indú,strias e pr6-'
"

r',':::'1oes qUD o Ptuooo PO:'f.\ . rer;o :himcn!:o' das p;Tc�ias re ó-
I'l'nte;; 8,n pr'jr"cil'O Lr'itl1cstre de 1 96� elPerr�r s ......á , ...

:31 do, mes COl;l'ente.·
.

... -' c_ � � no c· L"I..

Ver'.ej.u0 meneionncl.0 'r:'7.o. <1. F·.sc';liz·'ç"o .1V'uni";')')i
f(,."

- I�"',.:J. 1
�. "

I'
_,

-

� - _. • \. • .t..: ...•

" .. !l. Cth,.lJlc,O cu )1"81S. 0S 1:m.gun'e:1tos de oi'ít)io, a(!l'(�SC€'-1-
elo ao h'ibuLo ,as ,pl;na!iclades cominad.",s na !Ci vigent�.

.

.: f1PT'WDOpolis," a.os 21 de janeiro ele' 196i
(nss.) I.VH.I1 .. Luiz de Ma':.tos, S3C;tetL,( -

.• ··.io '(1"" p ..
,

'

iL ,,'loonçus
27-1-{j5.

ESCIU'l'OUJO UE' ADvOCACiA

DR. NU/L'ON IJEREIR.\
,hh'ogado .

ABI<:t.ll\.u.nÓ H. BLl]\H:'�NHERG e PERSl
A. HAHN.,·

. SoEdhld�)J·es.
nua Ccmsc!heh'o l\'Jaf:rH' 4�' Sala 2• ."

-

- J.

AÇÜES: CIVEIS .1'RABALHIS�l'AS,· Co,
MERCT.I\ JS; PR1\VTnENCJA SOCIAL ''ÉTC

..

As Mais Bel�s Coide"ôes
De Passeio J::snórle' e Praia
Em 15 Facilitadissimo$ Pagamentos'
Na A MODELAR E MAGI! BOUTlftUE.

.

.
.

:t'ROCED.ENTE ca ('. <a- ,

nabara, retornou o p"�'ll
Dr. Hermínio (Terezínha)
Daux, que passou uma

.

temporada de verão em co

paca.bana. Da. 'Terezinha,
ll'!uar"'alldo o avi.so da "vi

sita ,da cegonha".

I

ATNDA comel<1ta-se a
.

\�epção 40' casamento de

Ev�ngél1a Kotzias com ,)

Sr. Oarlos H{iil1bel'to Correa
no Clube j da, Colina, COllJ

serviços d'o Sr,"
.

Eduard0
Rosa .."joi ou;;,í..,ca,sa,ú.él1tflo.

•

J ,

;,
({�,
,

lhes dêem (lportunidade de
tinIr-lhes proveito pessoal e

político.
.

'1

A Estrada, concluída, pST-
.

mítiria a interli.gação' das
vias Anhaliguera, Fernão
Pi(1S e Dutra � traria consi

derável !'eum;ãú no percur
so elos veículos vindos das
zonas BragantÍll<{,' baixa Mo

jiaÍla e sul de MInas.
. Com ap<:mas 1:20 lun ele �x
tensão, vIi'ia li.gar cUi.-etamen
te Campinas, ltatiba, Caet�
tuba, Atibaia, Bom Jesus
dos Perdões, Nazaré Paulis
t:l, I:;aratá e 'são José dos

Campos. Além de beneficiar
cidades _circumvizinhàs, tal
como Br,g,gança Paulista à

qual poderia Ser Ugada.
Note-se. que a atual estra

da ele Campinas a' Itatiba
;Ç

.

(se·é·que mereceJtal nome)
entre estil c\cb.de e Valinho�
é 'põssLru,g, e :?erigosa, além
de intransitável' nos cU8,S de
chuva' intensa a de agora.
E é ela o úni.eo meio de Jj-

Campanha do Natal dos 'jaz �-ros
A exemplo do que ocorre de Assistência. aos Lázar JS'

todos os anos a Secretaria e Defesa Contra a Lepra
de 'Educação e' Dultura, 1e· em Santa Catarina, das

. vou a efeito 'no
.

ano de'.. crianças'/ dó . 'Edhcàhdà.rio 1959 .. , ... : . 576.�.85,
t96'l:, nos estabelecimentos "Sailta' Catarina" e; dos in 1960 .. ,..... 824.370
de ensino, mais uma carn- ternados na "Colônia "Sa�l 1961 ,....... 1.237.534
panha denominada: Cam- ta .Teresa".
panha do Natal dos Láza
ros e Filhos dos Lázaro".

. 4'

Esta campanha -cerno

seu próprio nome diz, vi
sa ,proporcionar' 'um melhor

.Natal aqueles .que . vívem,
longe de seus lares e' do

carinho dos, 'seus entes
queridos, principalmente

na data magna da crístan
dade.
A campanha. no ano de

1964 conseguiu bater o re

cord em arrecadaçâó, .ao

atingir a Cifra de .

11.066.051, o que bem de
monstra o. alto espírito de

compreensão e de solídarí
ecade humana do povo
,barriga - verde.

A seguir apresentare-
mos 'o quadro demonstratí
vo das arrecadações ., 110S

últimos cinco anos compro
vando assim o crescimen
to que vem' obtendo a cam

panha.. principalmente n9�
três últlmosianos.
Eegunco i�forPlacões d'JS

dirigentes da citada cam-'
panha dentro em breves
dias será realizada a sole
nidade de entrega do di
nh"iro arrecadarJo, aos ,:a�

ponfáveis pelá Socierlacio

r2- I f",;"". ,

Divulgue
"O ESTADO"

Nade: je
':�

,REB:fE5 _

QUADRO
DEMONs'rRATIVO

1962

1963
2.206.4p5.
'4.627.322

Osvaldo Mo-ritz

Iíar no Brasil. Para aGua
nabara, o .trabalho está

conciuído, . apresentando GS

seguintes resutta-tcs
TQPICOS ECONOl\HCOS

Estudos elaborados pela
CEPAL, para o corr.un o

da América Latina, perm'í-
1;e111 medir côertcientes glv
liais de ,elasticidade-renda
d9. "t)"�ocura n�j·,":" l,;O�,·Y,;. a

a) 40,3'7<,
de consumo

Cl�l )

, -' ;",- c'
;,;. :""��' ,!':". ,. " :', '�-"" .� � .,;.,

... ��'- ...:...

"

o Meíhur ��no:, Os M�lnc.r;.,s Sonh�s
PROP'l-B'i-lIfV!:N"M·tt �� it

Os Famosos Colchões Prohel·e Djvino
Agora ,Em '25 ,Iensali�ades i'a

A MODELAR.

. �

SãO Francisco d() Sul
Estão neste portal. os seguintes, navios

mercantes, em operações de carga e descar-
\. .

ga:
ção, bebida e rume

r» - J1 3'%, lJ81_"), vcsruárío ,"LOIDE AMERICA"
c) 7 1% para manutencão :

. a'
.

d.
. f,"

- '
..C&rn:gan O, para portos

.

a
do .aT. .

. I··.·

di' - 7% par1c [11:i.!U/' p te

CANA-SVIEIRAS
·L,QTES

. N9 Melhor Local' -. . Bela . ,Zona Resi-:.
dencial :._ L,uz El�trica',-'- Ruas Rev,estidns

"

._,Para Ifransito de VeíCulos. ',jRES S. A.i:," -
< g�, c

j., '·"·;T'rat�,r:�:e6fit-:vreltor.'BittencQm+, aos-sá" .

Sl!-uhl. Cruz �lal'j ;P�bnei.ras bados, e domingos no local e outros 'dias--
Rua Francisco. Tolentil1o, 21 '_o_ Fone 3950

entre os auruentos e re'1-

(la e o' COl1SUnlO:

i - 0,5 a 0;6 para alímen
tos não beneficiados.
ii - 0,8 a 1,2 para alírnén
tr,s bf,'ll.eficiados
iii - L� a 1,5 t:8-r<), art.gcs
manufaturados,

e ) -, 34%
.

em outros gas- .

tos' saúde, .transporce, (:,0',1

cacão, etc. ...

C01\1 \un �a:�:::: 'licÚivo
no Querencia

.

,[13' .;FÜ'l).l��
homena,geadas iiP ,Jú'ó'xiii;o'....

'" .

'

.,..... '.]{..1.".
mes, .l},1,lma" .prOl1J9gao de.,,: ,\
.ta, Colul,1a .. ,A Ff;âerado lo

cO�l'�FCi? . d�: �ta_:. ç�taJ,i�n� >.

ofer�cera . às medalhas de
HOnra aQ .Mérito. O cl'it�
rio adotado foi j;JeÚl. 'an.ti
gu�dade, com' a maior, 1110"
den1.a que' de::.euvolveu bas'
tante e�l pouéo temi:>o: u- CA (A DOS fR-',')'" )fO:J10?"iO .irl.é'lticO. qlie .

J
.' t,V ...

Fiz, .. CO:11 . 'as' 'industhas �.m- �lla
tarii1enseS. '.'

;.

'.

Nos grupos menos ',wc'

recídos da população a e
.

lastíciclade ronda da prc
e-rra de ahmentos é mator

co 'que nas "setJt'f,s m.éc.'icJs
''u eleV9,<'J<n 1:.. entre êsi;e:;

doif, tütinl".i'), t.::lrllbém e:-::o-

i tn1 difCréDçus. Por. ,?utro
:.'i(O, beu, cnin procura ;)-

lJréé&l1tá elasticidade -reil
i:a em se':·Te.� de mc,�.Gr

"_"der aql�l,;ltivo, aprA.s<"l
. :Irú altà (!aRti�idade-1_'eíl-

" ..

..la' nos " �:..·1JP():5 de. ;11a.1_.0r
.. ,:mda: Do P,E'f;;l'l, iI!.odi), se

:'lelhal�te :iit11.l.<;ão oC·.Jrr�
n", Qued:z 'l:e�l:\f:to ;.à� C!'-

.

J'.:lunidadp.s·. '_)b[l��as f' r�

:.,ris. I

PLANTE
TODOS OS ANOS,

o l'�I1HO QUE,
VPLE Uh1lvlILll�Of

'

P Fun.',·,cii0 Cetúlio V'lI'''
Pl:;S p,roc\�r;(:!�l, lH pe ... íoci')
(le jun):j') i9ôl .1 junhü , ,

]062. :evR:ll�.:rl(:,�·tó aCel'.3::t
: c orçál'p.t-1.... :) global lami-

. ,; �
/.

-

'. . ..

..

Produzido em seis Estados

por SEMENTES AGRO::E·

.. :
....

, _''''" ". _',' ,.,..;. ;,?f,. ,e _, .1,. ._I! J:;,;), ,",' "'�-'. ";
EX,4. II en)' seI'. cano

.

, l' � (' ... ' �
.

t l;' ,
• &

fi �r �: ',' l�: ,U' f.1. •

Lonu' .Je· "rek_;, CÓLAD4S
. '. ' .1: •

- '.i1J"!(, mrtis qo apr .,veita
n'�n!ri da" ;:'vllas

..

SP.

nacional
America do Nor-

"SANTO ANDRÉ'" nacional
carregando ,ti-igõ da Argentina

'-';LUIZ
.

AFONSO" nacional

des-

idem
. idem

"ALMIRANTE LUCIO MEIRA"
nacional -'_ .descarregando .

carga dos 'portos
. .

,I
do norte do País

s ,

"ARABELLA" -' liberiano carre-

ga'ndo madéira para, portos' do
.

continente

europeu'
"MISSIONES" _. descarregando trigo

da Argentina .

PREFERIR O PORTO DE SAO FRA��-·
CISCO DO SUL �ARA OS SEUS EMBAR
QUES É COOPERAR COM O MELHOR
PORTO NÀTURÁL DO SUL DO BRASIL,

.
"

)

PRAIA
�""'.I '.

Sanbs
.

SaraiV'l
'8STRETT0'

,e>

gação dil:eta de que dispõ�m
eampineiros e' itatibenses a

fim de manterem intercâm
bio nas mais diversas ativi
dades.
Para ,g,s viaturas provindas

da baixa Mojiana, a nova

rodovia trarilí a redução de
91 km em suas viagens ao

Rio, com a -vantagem, !linda, -
de se desviarpm da capital

I'
.

paulista e, consequentemen-
te, do seu tráfego difícil e

complicado.
Como se vê, a construção

dessa rodovia prevista d�s·
de 1951 pela Secretaria da

Viação, viri'1 solucionar pro
blemas de trânsito e benefi
ciaria' econõnüeamente vá
rias zonas e cidades paulis
tas. Não,vemos o porque da
sua protelaçfrD.

.
.

Há, pois: urgente neces

sidade de sua construção, o

que só podet:i, dignificar '0

'Govêrno que se encarregue
.dela sem delongas e emp'l-
lhações.

.

" .

....-- -------

. ..
'

Delegação Parlamentar Soviética
..

.

na Turqúia.
OR3E-I'RES3 -. Ene()I;_-· que o estabelec�ment<::

,

de

tl':1-se. atua'�]lellte, na ,Tur- :.'elações amistosas entre'
quia, a dCl0gaç30 soviética a URSS e a 'l'Ulquia cor'ces

ch'2§'i[1c::l l)elo Vice-Premicl' pondel'ão aos interesse" d{Js

,'10. Covêrno da, URSS, Nl-' povos de amho" os '1,+.iSç.S�·
.ko'ai Poclgorny. e à causa da' paz em t.'J.ln

A
. delegag!io visitou o o l111mclo.

'

Presi.:lente GemaI G:.rrsel, Nikolai Podg,)rny ent,e-

o P.r:il1l€iro Ministro Isme;; gru ao Preside;lte da Tur-
IDonu bem como os �rl)- Cf,lh, GemaI GlJl'sel, UI!l.

sidel1tes ele �l11bas as, Cà- convite de Pnsidpnte ele
matas do ParJamento.l. .'J Pl'esieliul11 do Soviét Subre
chefe ela clelegaçã.o l'nk,(j��:i mo da URSS, ·Anastas· lVE

Podgor.ny -fez a entl'fg:a koyan, para fale!' Ul11:� vi
elas ménsagens dos d: 'lgen sita a URSS. },,:;:te cofi '!ir'?
tes soviétic,es�l�"tS se foi:, aceito pelo" "Pr·esidelit.e
manifesta ll...' ete turco..

, ;.

.�
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IMPRESSORAI
. .'. '

\ c,
, ,

c,

'","" ,', \ t-

..
'

!

desenhos
� C;lichi.

folhetos - catálogos
.

cortozes e corimbos
impressos em verol

!!. PGl;lelarior
,..

,
A IMPRESSORA MODELO possui fodo., Os recursos
e o necessória experiincia ,poro varantir .empre o

'móx,imo em qualquer serviço do ramo. .

Trobolhr. idôneo e perfeito, �'" que V. polll c:onfi�r•.
li)

IMPR���RA MQQÊL:O!
. I)E \
()RIVAL�O STUART. CI.A�\
RUA DEODORO NI33-A !:PI

�FO��'7 -aqRlA�Ó��fI;) I)
�. ---r- _-- �

Q 0--

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



:"0 ESTAD(J'J· - Numa ho

menagem à Sir Winstin

Churehil, falecido domingo
re18��', aos Set1S .Ieitores, a

história de Sir Winston, ph r

chill, o grande estadista do

século, o homem do V .da
Vitória;

adulto que viria à ser. Não
, "I ,,' "

foi estudante : brilhante. Aos
20 anos, saíu qa EsCola Mi
litar .sern H;arts. ''CoD1, grau
de tenentae .servíu na In

dia, Correspondente de guer
.ra durante o' conflito dos

-pórss, Winston ChurchUl foi
'fRito prísíoneíre mas conse

guiu escapar tornando-se '

verdadeíro heroí
'

:çla,cionaL
,

Famoso,' ganhou \Im lugar
na' Câmara .dos : Domu�,
com a idade de

'

26
.I ,

anos. Era membro .do Parti-
do Conservador, ' 4 anos

maís tarde atravéssave a

sala. Passava {.S fileiras do
Partido Liberal: ,p�r Ser a

hvor do livre., oomércío. Em
1908, ,ChurchUi desposava
Clementlne Hozzier. Desta

.matrímonío nasceram 4 fi,
lhos, Rendall, Mary, Di�n e

Sára. Deste' ano, '�té' 1�,
ocupou oito Postos míní-te
riais diversos. Em' 1911 'foi '

'.

Em 30 de novembro de
1874, RendalÍ Churehíll, da
va à luz a um filho prema
turo, no Palácio de Blen
Heln. A críança foi ..b<itizada
'com o nome Winston Leo

,

nard Spencer Churchill. Seu
,

pa� e1'a jóvem e destacado
membro d,<:t nobreza, filho'
do Duque de Malbort. Sua

'mãe, Jeaooe Giron, era fi

.gura de Nova Iork, cuja
preocupação com a alta so

ciedade, não lhe permitia
reservar muito tempo ao

filho. �áda em sua adoles
cêncía Indicava grandeza do

VIBLOK

Você m� conhece?
Sou uma máquina que �juaa a cons

truir' sua Cqsa, com barro' e uma pitada' de
cimento ou' seja: �O latas de barro- é uP'ta d€
cimento.

l'fqO precisL. queimar e, tão pouco' �ebo
car, melhor·es esclarecimentos proc\)Xe o �-:
·g.ente autorizado e exclusivo" �Ci,sta praça
sito a Rua Bento Gonçalves.', 14.'.

-_

E D I l A L"
Pelo 'presentle, convid8mQs' a tOdOS'l �

senhores �ervidores' da ,sede de)' 'lJanco
:

ck
desenvolvimento do Estado de Santa Catari·
na S., A., interessados na fundilÇ�o dª·"Co0,lJe
rativa Habitacional d9S Servi�es do Ba,n�(.
de Desenvolvimento, d9 '�tado d� Santa 'Ca·

','

tarina' de Responsabilidade LiImtada, parI'
,comparecerem à sede do referid,() E$(��I�d·

.

mento, à Praça XV de'NoveBlbrq, ne: ' 1; ne�

ta cidade de Florianópolis no,dia ur d,e, fe-
-

vereiro de '196�, 'às 18�O()i horas,,� de ,to

marem'parte·, na 'Assembtéi'8 Geral qUe"<�dis!"
cutirá o ante-projeto' ,dos EstattitôS ,$ociais,' t
procederá aos denuds atos constitutivos dr
C09perativa. .

,
"

"

Flori:mópolis, 22 de jl,Uleiro de 1965
ASS: Comissão Organizadora:

,

'Dr. José Carios Gubert
Ozinaldo Carneiro de �qu.ita'

Agenor �obel
Mário Cardoso
João Zailatta

..

, "

METRÓPOLE MOTRIZ
entrega rrais um carro nacional

, Metrópole Motriz entregou a chave de um ,

Gordini, zero km, ao Padre Unneo BinCEllle,
residente em S. Caetano do Sul, sem sorteio
ou concurso.

Seja V. também um feliz possuidor de um

automóvel nacional, à sua escôlha, partici
pando do Plano Nacionàl de Incremento
Automobilístico.

'
'

Preencha apenas o cupom abaixo:

,

'

, �------- ...._------._----------..,...-----,

·---------'----O�--..,----: I':

METRÓPOLE MO�RIZ s. �.: l
R. Xavier de Toledo, 316

- 2.0 ando - conJ. 212 S.P. - Capllal' ,

Desejando participar do ,PLANO NA<?I�NAL DE IN<?Rr
MENTa P;LJTOMOBILlSTICO�' envIo ,e�te oupom termo

d 1'-0 devidamente preenchido soliCitando a remessa,
e se eça 'I

' ,

sem compromisso.� de malares esc areClmenlOS.

CARRO DESEJADO: (marca) (modêlo) .. , , , , , ..

:
... , , •

POSSO, DIIR DE EN�RADA Cr$ '_. , ' .. ,

POSSO DAR POR MES Cr$ ,' ..

��:�ênCja,
' , ,

" � "

,

" : : " :. : : : : ." ." ." ."te'l
'

: : : : : : : : : : : : :
Loca! de trabalho, "":""' .. ,,' ','" ,tel ",."" . .', ..

Enei. para correspondência, '

','
, , ' ,

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

""."", ,dll , de ,." .

,
I
I
I

:
, ,

,

.....,-, ..

--�------1'1 ERTAS.
i)f c "R T AS

; , .
�

OFERT,��,S
r f �' R lAS
OF:E;R TAS
OfERTA

"O F E nr t S
OFERT,AS
QfERTAS

UA

DA
I

DA
,

'

DA
t.!� :',
(.'. A
-.

OA
r. b.

DA
lA

S t l.: A N .::

S'EMAr,I A

SEMANA,
,

'

,�fMAI\JA
nomeado primeiro Lord do o prêmio nobél

'

de, Iíteratu- Churchill celebrou em Lon-'

almírantado, mas a desas- ra, Voltou ao Poder com ós dres seu nonagéssímo aní-

trõsa campanha de Galípu- conservadores, em 1951. e versarío. E naquele dia, nu-'

ri, em 191G. o' obrigou a re- como prímeíro : 'm1Jl.fstro ma tarde ensolarada, fazia'
núncíar. Nos anos que pres- preocupou-se em conseguir seu último aparecimento em·,
cederam à Segunda GuerJ:S' melhor entendirIíento entre público, despossando um

Mundial, Churchtll opôs-se o Oriente e o Ocidente. Chúr sorriso para responder a

enérgícarnente à política de chill recebeu' da Ra�ha� EU- multidão que o clamava e o

seu prõprío partido, denun- zabeth.. o titulo de membro sau�va cantando: �'FELI,Z

cíando ' o' perígo ' �� e, da �� da, Jal':reteirll.: AN1VERSARIO· LO�P". No

condensndó' '()�;'(:orhpr9misSo Suas -pínturas, to$a�se�: entanto, ChurchlU rW-O' pôdé
de Murucn.' Sua ,oolebridlÍde, , . peças; de, ,l:!01e9ã0. ' R!,!cebefi) entreJ?ostrar .

o seu;. gesto
mun�l; ,Ciati 'dê .f940, ano �o govêrpp;'norte-amerír'enê». que o celebriZ?U,' formando

em' que 'tôda a. nação' o le- ,o ti�ul0 de Cidll-dã0 Honorá- o V da VITO,RIA com os

vou ao poder, apesar de ha- rio dos Estados Unidos., Na dedos, na -mãe direita

ver 'prometido apenas san- ocasião, o' presidente' Ken� WINSTON LEONARD ' SE"

gue, trabaIllo,' suõr e lágrí- nedy, declarou que ohur- PENCER CHpR,CHILL, I deí
mas. Durante tôda a guerra chill batalhou pela liberda- xa aberta UlW1 enorme lacu

constítuíu-se pará o mundo de,' onde quer, que houvesse na no cenário político �un
livre, no símbolo da tenací- tírariía, Recebeu em Paris, dial".· Perde' � época um

dade, da resistência à 'Ale- a cruz da Libertação, das grande líder, um autêntico

manha.' Hitlêriana,'. e na oer- mãos do' general cnar.íes : soldado da Democracia. Tô- '

, "

G 11 dss ,�'S nações unem-se àteza .da vítoría. E, .. à vító-. de , au, e.

rià veio:' Mas, a'�esneito dé- No' dia 27 ele' julho de -,. . f'J":'ã-BretaI}ha, no sítêncío de

la Churchíll foi apeado do 196.4: Sir Winston Churc:hill, -oudade. O povo inglês ren- " .

poder pelos trabalhistas em efetuou sua' Ultimá vísíta o- de sua derradeira h-mena-
1945. 'Após haver escríto mü- ficial à Câmara. dos C'J-' gê� ao- seu grande benfeitor

meras obras, passou .a con- muns, finalizando 64 anos de Moreu um herói. Terá.

sagrar- -súas horas livres a serviço ao Corpo -Legíslatí» um lugar dós iustos. UM

redação' .de "sua�' ,memórias vo da Gra-Bretanha.... No NOME A ME1'l'.oS ENTRE

de guerra qué lhe valer.am último dia 30 de novem'.Jro, OS VIVOS. UM A MAIS NA

llISTO'RIA..

o F r-J� T L\ � '.' n s

f '� .. �,
! �', i.:� ,>l �

,S E.M A N A

�EMANt\
SEMANú
S f M t\ t' ,'r."

forma Util-idade PI-
'

REX Para Forno Cada·
Cr$ 1.1�O

----------- __
. �_.�_._------_....:.:.'(--------......- ----_

Hom.ensOs Grand�s
, .

Não· Morrem ,

AFORMA CERT.. t>EFAZERECONON"Jft

J
� rw w ..-r

""I, MMt.ud Martins do ao Govêrnó de sua sim

patia, ora pelejando p"liti
camente, porém, sem se ':lfas

tal' .dos ditâmes da moral;
da honr� e dó ciVismo Sa

dio.

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

'NtliClas . Int�n�lc�on i)

Por isso, considero Ru
bens de Arruda RaIl?-0s _ o

saudoso J1,Í, CCInO um dos

"grandes nomens que não

morrem",. "Porque seus atos

sempre' cheios' de
.

ideàlismo
sádio, ficarão perpet',lados
na memóri'l dos seu� incon

táveis amf�9s e admirado
res. Serão seus exemplC!ls,
uma.mensagem de e$tímulo
à posteridade.

'

E' o título' qúe 'fln-:-ontrei
para prestar tàinb'ém roi

. nha (modesta) . homenagem
'!\� iorn"nsta Rubens:"d0',Ar
�dil. �mQs,' 'r�\1ba�O' ao
nosso convívio, ,'Ml.a· espada,

._ ::" .,._��._. '.
.' !

•.• ";: •

da morte.,
.

SeU: altô gabarito profis
siém�1 ,,0 caracterizava/como
uma d':ls 'expressões mais

eruditas. do Estado, em to

dos os setores 'das ativida
des ,públicas ..

larmônica' Tcheca.A Ra� Participa do estabe

lecimento da� Rases das ne

gociaçÕes do, projeto Kenne

dy

gentes". Re:l:za-

Na verdade; os grandes ho

mens
.

não manem.' Deixam
I de pertencer à grei cristã

militante, para, atendendo d
•eh"'-madó, Divfno, fixar mora

da na Cidade Triunfante �

� Pátria' Celestial. Todavia,
suas· pre�elílças 'cqntin".1am
junto aS' lutas e ii1iciativas

a que se dispuÍlham nesta

viqa terrena. '/',

ram, nesse país, doze con- ,

certos, executado obras de

Stravinsk, Musorgsky, Be

eth\)vep, Martiliu,' Sn;e' ane

ORBE,PRESS RAU__
"

ORBE-PRESS PRAGA e pvorak. Os músicos tche-

O repre��ntanté' da R�U na
"

_ D�,1;ímà êxcursão de duas
..
cos atu.ar.am em Paris, Auxe

organizáçãd do G4IT' d:.c'.a- .semàri.hs pelá ,França, :re"'res : re :Se.s,ll:nçon, Dijon, M rse-
. rou q'm/o'S Estados em·. via ,',sou a, Prl3,g�/çpm, seus ,cl,ire� ')h?-, Lilll} e :outras cidades,
de desenvolvimento' de:idi-' tores, !{aterAn�(:rd e i:ra�lav' .'. obtendo extr9,g,rdin�.rio êxi
f':lm constituir uma comis- Nenmann,�. Orqüestrá ,Fi- "to confir,mado'"pelo público
são' ã� ti'ês'Estádt')s em-via

.,

e pela imprensa.
.

ri,. de"e'1v'llvi"Ut'nto' decidi- -- ,-�,,-

rsm constitui:' �a· comis- AFIADonES TABU
. são de ,três. Estad'Js, a RAU

' r\. '

,

a India e o B!'asil, p�ra es- Para lâminas de barbe� (60labelécer os princípios que
serã0 a,pUcados' �o decorrer com uma lâmina) I

,

da neg�iaçõ(>s d9 'projeto Représentante n/praça I.
Kennedy. Ltd� - Cx. Postal 467 - Pedidos

embolso.

Orquestra Filarmôriica
Tcheca

Os artistas soviétlicos',eln 60
, países do mundo,

.,
..

.

' .. , .

Os �civiétic )S
OR-B'EIIIFR>EBS'-' --"�a-'- ClDnl:!echnento "Om àrttsta t

"(I >as"reJal<ões ;;u:rtur�is' 'da' de muitos pa[s�s da Eur()

URSS com OUt.i os p.alse-; pa, Asia, Afric� (o Amér�ul.

ampliar-se-ão consideravel Por sua vez Os representan
mente, declar ),1, Ekàtsl':: 14 tes da União Soviética ata

Furtzeva, Minist.10 da
.

Cul- rão em 60 pai$�� do Inlln-

tum. do. "I ' '

,

'

�

RamOf
pelo Re-

Pergunto, como argumen
to ao titulo adma:

,Porque tanto' se fala ai:tl

da, no horiradc' nome de

John' KeMedY? .,

Porque se invoca com �
ta frêqu�neia, nós di�s ho

diernos, 'o nome . de . João

XXIII?
Porque !linda ou:vimos '- " O represen4mte árabe a-'

conStantemente no rádio
t
e.

�

cre.scentou que. esta comis.
Jornal, o ilustre, nome de são Se reunirá em breve pà�
Nereu Ramos? 'ra,recllgu. os principias.

' '

<
.' :,1 ' .,;

Porque são 6ita.dÓS ainda iJ/' . As Mais leIas Co�fecçôi.s',
hoje os nom� de Cel:iar, Ca-

'

A Organ�ação TUristiea Es· D P ... E II P'
"

.

ligula, Dem6s�enes,.', Cícero, ,paroh"la é Exemplo para .õ· e aS$elO, spcr,e e rála !
,

AhlbáI (o êaftáginês), Honó- 'Mqn..,o Em 15 Faci,Jilaclbsimosc' Pa,:Ja,1.l,�e���,s �
rio (Rei dos hunos), J"rge '

_ UI'.

LacerCi",-, Leobê.rto Leal, Ca- , � ORBE-PRESS ESPÁ· Na A MOD�LAR E M_H;,(aZ BOUTI:'UE.bral, Colombo e milhares de ... NHA _ ;"Cortesia, honl'arl�z,
outros nomes que pass"lram,

.':;.:'FEC'_,. ",.'i_mpeza _ --::-: são os motivos,.
desta, para' a outra vida?

.

fi pelos quais os turistlls a-

E a resposta assoma lo· fluem a Espanha. cad'l vez

go:.
.

� � �,L, J mais em maior número", a-

Porque foram homens ilus,
, ,,,.í"" "'.. ,

\ 'firma Vizenzo Terese em

tres. possuidores de mentSl- - "_......� � _, ., "La Voce di Napoli".
talidades ' voltadas �s boas O autor do ft"'tigo, que as-

Iniciat�vas. em prél,' de �ma J A N E I R· Q sistiu na Espar..ha !J.O r"cen-

causa nóbre.
.

te Congresso da: As<;oc'a"ão
�ubens de Arruda Ramos., DIA 'l

'

2 G O N V Intel'n"donal de Expe'!'tos
pode agóra .. ser inchlid" no .,' �Al:-- a.' RIT DE1Ç�R A, AL' Científicos de Turismo, as'

róI dos "gr�ndes 'homens sinaIa que "3 Espanh'l põe
que não morrem"", porque '. F E V E R E I R O à disTJosicão· do tu.,.ista In-

sua pass'lgem pela' exis'ên- ternRdolia] u"" iT'\1enso pa-
eia, foi' tôda, uni indelével DIA 13 _ 3a. GRITO DE CARNAVAL. trimônio de belez<!s natu-

marco ,de realizações !'lm be rais. históricas, art{sticns e

nefício da terra que o viu folclc;5ricas. ao qU'll se ,i-qn-
nascer, em pról dos catari- DIAS - 27 :! 28/2 e 1 2/3 -'CARNAVAI t� tll"'1a nerf'etta Ol'p'-n''''a'1ão
nenses. Suas lutas em todos .

N O F O· G O ,tul'ÍsticS: de (�lli'" d�!'envol''i-
"S sei;","'es de suas ati"id�- mento e aperfel.coamento '

des públiCll:s, se constituem -,
.

se ocupam com seried<!de e

lnoJe, numa autêntica na!?;l- Comunicamos aos 8enho- 5) Não será per!llitida a amola visão do flltnn,'
na de honrados trl"bnlhos, res aSSOClauos que 1:0l es�í- entrada de menores de 16 \ilgnns, ór<1;ã0s dI) g-vê-n"".
arquivada no livro"de ouro pUlauo para �alOr COUlor- (dezesseis) anos, nas festas "O turist� _ cont4nlla di-
do desenvolvimento' da ter- to ",os a�soc+",-o,s' e çaran- notu.rnas.·· zendo - não se preocupa
ra barriga-verde., tia oe seus, Q!reitos, em 6) Os membros , de ida- na EspI"nha, ,com os servi

. 'Rubens de Arruda Ramos, quaiquer lestJYiciaà.e, o se- de compreendiçia entre 16 cos núh1icos de transportes
de .Jnveiáver:tP1enf:o: ne, in- guinte reg�ine.llt,o; taezes ..eis)·e 18 (dezoito) e hoteis: sahe <:me nã'1 ha-'

.' discutível capacidade :.profis. � 11 OS;. con:Vltes 'sõmente anos, sõmeI}te; poderão en- verá interruprões de s"rvi-
sional e el��ado espírito. d�

.

serão cedldos a. pessoa.� trar' nás festividades no' ços aéreos, marH;imos nem

fraternidade, soube, em sua não residentes em Floria- turpas" aGQmpanl1ados de ferroviários. Sabe que' o

passa�em por esta terra, nÓpO.is, apresentados por seus p�ls, honde, o' taxi 'e ;os demais,

imprimir na alma de seus associadoll,. pessoa!imente, Obs; AvisamQ,S também serviços púbEc0S funcio-

semelha;ntes. tôda SU"l ,hon" no ,ato \da aquiSição; mu- qüe, o pai, responsável, ,de rram reP:ularmente".
dade, através, exemplares nidos: de identidade (o con verã permanecer no CIuDe Den'l!s de eJ"'gj,ar a ama-

gestos que deixavam. perple- vi:ado) e � carteira social enquanto o seu fluio ali hilidade e �s á.ten�ões dis-
xos m'""smo �aauele's que. por d ao turl'�ta na Es'f ,(o sócio). _ estiver, pensa as ",'-

moti�os Jilolfticos o �jnham 2)' Não será permitida a; 7) O n,ão cumprimento 'Oanha. Vizenzo Terese ter-
como adversário. Aqui. eq· entrada dé "babás" nas fes' desta reglllam�n��ção ím- minou seu artIgo I>ss'm:
tretanto, cabe' um f"to' ex-· ti id d d

'

de "Na-'o nniOsn cieix"r ci<! nr>nc;<>r,v a es Ó Clube. plicará ,em P,enalidade
C8'Pcional: o famoso Jú. SIl-

, 3) A Secretaria não aten acôrdo com as normas es- que na Itália se de"eri'l ter
b'ia resueitar o sen nrt'i�imo. '

'. ' se""'nre bem urec;ente o ane
. derá, em hipótesse alguma tatu,tárias.

.Jamais procurou ofender a �
,

... 'f'fora do horário de 'expedi- 8)( As expediçóps de car-
acon"er.e com o"" PS ses que

moral de quem quer que se- ,- "t
" ,',

nos fqzem concorrê'rlci9., e'

/ ende, s.omente em 'dias de teira, para os sócios; s6-
ja quando n,o uso de suas festá.·'

,..

mepte sp,r§o efetuaAas, a
fazer �odo o p'1ssív�1 p"ra

honradas àt.rihl1irõ�c; n"" e-
4) O h

'.

d ",. apresentáç'ã6 d� tal"lio de
contentar o. tur�sta i�alia-

mérito jornalista que efeti- "orarlO e, expe, 1-:
no e estrangeiro, eS"1flcial-,'

v'lmente éra. Empregou seu.
ende da Secretaria, os' dias mensâliáaqe :ou anuída -'e.

,Mente. agora oll"nõ,., se
.

dinamismo e sua retidão de
de festas é, r'll-S .14 (qua- . Florií�,n?p'olis, �1 :te ja- eOQsiderl't que esM diminuin

caráter durante 'V<Írios 1115- tGrz:) às 17,30' - (dfzess�te neiro de 1965.
,do o turismo na Itálifl e que

tros, a' serviço do bem es-!, _" ���:,as e tl'inta !1iinutos). A Direto�'ia
se impõe a necessidade de

tal' de sua. tem)., óra S61'vili· tOl'lJ,a,r lllectidas ,;.sé��f e Ul'·

����!!�!!���!!�'.��::;'�";'�X�,������41�;.";'
;.i

barbat

, "

�---

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

Min�sfério da Educacão e Cultura
,

t

Escola IndusfLal de florianópolis
EDITAL

\

De úrdem do Sr. Diretor, torno públi-
r:o que, enJ,re 22 ( 30 do corrente mês, das
8 às 11 horas, encon�ram-se abertas;' 'o€sta
Escola, as seguintes matrícu�as:

1. - la. série ginasial, exclusivamen te
para os alunos da Escola reprovados ,pela
f_,t'iineira vez 'na referida série.

'

2.- la. série dos' Cursos Técnicos de '

MáqG.inas e Motores e Desenho Técnico (2.·
cic�o do, Ensino Médio) ,', cujos candHatos
deverão satisfazer as seguintes €xlgencias:

.

' a) Certifica'do de conclusão do Curse
'Ginasial ou 'equival.ente;

I

.

b) Curr!,cu�o escolar (Ficha 18);
c) Ates�ados de Sanidade Física e Men

tal e de vaciDaç�;o, passadcs pelo -D.E.S.;
d) Certificado de, Alistámento' , Milital

ou de Reservista, se maior de 17' anos';
e) Atestado de boa conduta, passadc

rer au: oridade €seolar;
f) 3 fotografias. 3 x 4
Todos os documentos devem tcr aS fir

mas reconhecidas:
FJorianópoHs, 19 de janeiro de 1965.
CLAUCO RODRJGUES CORRÊA '

Secretário'
Visto: " '

ARLINDO nUIl\IARAES
?" .'

Diretor..;Substituto
27�1-65

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

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



Por. G. Terentíev Por que tem tanta im

portância a passagem às
cosmorraves de vários .lu

gares?
Cada vôo nosso ao Cos

mos serve de base' a uma

nova realização, no senu

do de ir-se mais longe nos

espaços ignotos. Ao mesmo,

tempo, cada novo lança
mento de uma nave espa-,

cíal, principalmente se vaí

tripulada pelo homem, re

quer o emprêgo de gran
des recursos técnicos e ma

teriais. Por isto, é bem

compreensível o desejo de

obter, de cada vôo, os-mai
ores' resultados possíveis, o

"máximo" rendimento. Nis

to· está a garantia do exi

'toso avanço neste domíni.o.
. O homem irá penetran
'do pouco a pouco no ,espa
ço, primeiro próximo

'

de

pois longíquo. Esta tarefa
não é fácil. Nêste sentido
multiplicam-se, com velo

cidade Inerivel; o número
de tarefas a cumprir nos

distintos ramos da cíêncía
e da técnica. Surgem mui-
.tos e' novos problemas re

lacionados com o estudo
das novas rotas- pelas es

trêlas, como o vôo à Lua
e aos pla-netas do sistema
solar. Isto, por sua vez, co

loca problemas ínteíraruen
te novos ante a cosmo

nauta. Tantos, que um. só
- cosmonauta não

\

parle re

solver. Precisa de auxiHa,res'
especialistas, nos diferen

tes ramos:
De, fato, hoje, além . dos

vôos orbitais em volta d:t
Terra, figuram praticamen
te, na ordem do dia, os vó
os à Lua e aos planetas

ORBE-PRESS - Os 30-

viéticos se orgulham, com

razão, de que a nova gran
de realização, o prímeíro
Vôo de uma "nave com

vários lugares ao Cosmos,
haja sido obra de seu país.

-_.,-----�---, --_.. - ._-

EXCEPCIONAL OPORTUNIDADE

EXCEP,CIONAL OPORTUNIDADE
VENDE,.SE VMA PROPIUEDADE NA
RUA BANTOS SARAIVA, No. 1269, NO
ESTREITO, COM ti TERRENO 'MEDINDO
61 l\iETROS DE FRENTE POR '9.0· DF
FUNDOS E CASA REC'EM CONSTRUIDA
COM 11 PEÇAS, GAIQ,AGEM' E P(fRj\C
-HABITAVEL. TRATAR' NO .-LOCAL' OU·

PELO FONE 6�3L
.::-,,"""_"'__ we..� ,

_

f\RA.

\� f\.

CHnica Infantil
Consultório: rua Jerônimo Coelho no. 325

,
, ,I

"

mconju. 207 - Ed Julieta Fonp: 2495 - h0
rário das 14.30 às'18 hs

, --._--

Oumie1se d� �aula Ribeiro próximos. o

CÓlltabihdade - - EconOlnía Advo.
'-. Os projetos' di;) vôo a

Marte e a yeDud deixaram
cada Imnôsto d'( Renda - Emprêstimp - de s'er uma fantasia trans

Comru1sóric - Reavaliação do Ativo' das formando-sé n'lma IlPoisi-'
bilidade concreta.

Empr:?s3s (Lei 1357) -- ImpôR-to -\didona Todo mundo :reeorda. os f,--

dE' Re.,da (Lucros Extraordinár;os 1
xi tosas raids das estaeões
automá.ticas interplanet'ariEsc:-rltórlf" Rua Cons Mafra 57 -as. Os aparêlhos que 1')-

Caixa Postal. 613 ._-- Fom B83'" > ram coloca::'os nelas trflllS
mitiram à Terrl:1; nov::JS da
dos sôbre nossos distante.;;'
visinhos nos Cosmos. Cien
tistas ! estrangeires fizeram
pela imprensa, declara
ções sõbre a p'ossibilidadé
de� se'-construir uma cos-

.

monave pilotada, para o
vôo aos plan�tas remotos.
Até a�ura:, apesar do

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

Vote �';R'â �%clama�ões de l'errria'
I,' w,

V�:���© @� Pr�ços Baral!ssilDos '.

D� �L�ll�WDr:: ·GIU11IfIA.
-- -------------

\

.ir��.:'_��:�ÁT'l
.:' {E�..:..,:7t45_e � ;epoOB:-SC�.'

,-:- -.----� _,=----=---:.::..J

SANTA CATARINA PRECISA DA BR 59

Opo'rtunidades em Imóveis
CASA NOVINHA DE ALVENARIA PRONTA PARA MORAR Bem funcio-

nal - Com 3 quartos e demais dependências.
Pode. ser visitada de 2.8. a sábado no horário_ comercial.
Com entrada de Cr$ 2.000.000 e saldo em 20 meses.

Rua Santos Saraiva esquina da Odilon Gallotti no Morro do Geraldo - ·Es·

treito '�:d

- Na Rua Vereador Batista Pereira casa com 3 quartos e demais depende·
�ias - Tôda de tijolos.

_ Na Agronômica casa de alvenaria com 2 residências: Na parte 'de Gima

2 quartos - '2 salas - cozinha e ba.nheiro; ,Na parte 'de baixo - 2 quarto� ,;.__ sala
-cozinha e sanitário.

_ No centro - Rua Cristovão Nunes Pires 23'- casa cam 3 quartos e demai!S

, dependências e telefone - 'l'-reço de ocasião,

"'- Estreite - Rua Balneário - Gasa de materiall.cnm garagem. rrerreno freno

te par� o mar e fundos para.a Rua Balneário medindo lC,40 d'e frente por 54,80,
.

de fundos. Preço' facilitado. Entrada minima.

_ Fina residência a Rua Visconde de Ouro Preto - 2 pavImentos enio cima 4

quados _:_ 4 salas - banheiro - cozinha e varandão: em baixo 4 salas - 4 quar·
tns e dependências sanitárias.,

_ Casa no centro - Otimo ponto comercial - Rua João Pinto com fundos

para o Caes Libprdade.
"

I

_ Praia Pe,reque - Casa nova sem ser hailitada - 2 pavimentos preço fa-

·cilitado.
"

.

,

.

_ Praia - Lagoa da Conceiçãe - Casa com um grande terreno. Boa opor·

tunidade para ioteamento.

_ No Jardini Atlâtico - Terreno bem localizado - metade dos preços cor·

rentes.

_ Praia Coqueiros - casa de madeira de lei na praia da Saudade. Aceita o·

fertas. BOm preço.

- Casa no centro - Rua Conselheiro Mafra - Otimo ,ponto 'para .. comercio,
_ Casa com 3 quartos -, 3' salas - coZinha - banheiro e dispensa.

� Soorado Comercial e Residencial ·bem no centro - RU8õ f1rclpreste'; l'.aiva.
Na frente do doe Ritz No terreo Loja comercial e escritó1'(io. no alto'amplã re

sidência. Possue ainda amplo porão pata depósito. ,

. .

SANTA CATARlNA .. PRECISA DA-BR·59

mos, o "eng�rh�iro .có:m,i
co". Tão pau"'!' é fácii com.

parar as pr' t ,ões de as

tronomo e gec.flsico.'
E isto não é tudó . Um

dos problemas . da" co::mo
nautica do fu�'·uro é a u

ni'ão e a m o n t a g e m

das naves e e<;tações orbi
tais no Cqsrr'os. Poc1e,á
um só homem fazer isto?
'Por ctrt(� que não.' Prp.ci
samente isto del'itaca a a

tualidade da constr11ção .

das cosmonaves de vários

lugares.
Como é Sílbido, nos' Es- 'Mas, o pilôto não � mais

tados Unidos SE' consi:roe, que um· dos membrns ãa
€m ritmo forçadc. uma na tripulação cósmica. A .,1.1-

ve assim, a qur-tl' se den no ceesiva' exploraçã') dl) es-: __ '-.a
.

'.

.

me de "Gemini". o que Rlg j:)aço cósmico, sem a pre-_, .

--------------- ...-- ..- ........

nifica' "gêmeos". E "lSC')- sença a bordo ,ia nave, de .

.

'. •
lheu-se ali os cosmonrl.U-

'

cientistas em diferente:> ra-',
.' . '

Ouem' c:onslroi, já sabe. ,
tas: w. Grisson' e J. YOUll mos, é iconcebível. • .•g. Ent.retanto. o prazo de E' preCiso dizer ainda T P

,

colocação, em- órbita da que os aparêlhos cósmicOS' . ac_,s e aquels •
nave se atraza mais e ma- de. um Isó' lugar também' Rod'apés Forras •
is. Os jornais informam desemI;ienharão se,!' pape!� �
que "o primeir_o vôo do para o futuro. Não é em'" Porias de Ferro e M3deira ...

programa "Gemini" foi adi vão que' algum<1,s compa-' •
ado para o terceiro semes- nhias estrangeiras traba-.: Janelas de Fert:oí de Correr c Basculantes �
tré do ano que vem". lham num plarn de cria- ,.

Mas, não só as cosmo- ção de aviões or'Jitais e ou, Porlões de Ferro •
naves de var'os lugftres tros. �ipos de apfl:êlhos éS-' F' .•chamam a ateição dos c:i- p�clals pa,ra o. voo de UlTItd ara pronla entrega e por prt'ço ruais .economicos

�
entistas. Ultim�mente, nos so homem. .,. ,.

·��:����t:!�����L;!�:�: ��:s !�i�!�::::l�'�u:�:: . Comp'ens.ados �al'aná' ltada :
.

cósmicos). Os espe.cial;stas riadas. A elas pertence. o. •
�u: :�����:.a:s��c:o;.��� ;:P��:e:�:��:l d�a �������:. BUA DR. FÚ�VIO ADICeE, 6.0 748 .. •

• T@lefoee 6277 '

j ESTIIEITO'
. :

. ,
�

. çOJÍlpenssados de: Pinha Imbuia �
EDITAL DE CONVOCAÇÁ,O ,. ,.

,De Ordem do· senhor Presidente� Proff'!lsór Mltnoel' Amendoim 'au-Marfim •
Feijó, convoco todos os sócios da' Associaçií,o de País e� �
,Amigos dos Excepcionais, - APAEF -, quites com a Te-' Loro Gonçalo-Alves ,.
souraria. pa.ra a Asse'11bléia Ç]eral a ser rea1izllda sqbadO,' ' �

. • l' d 1 r
-

C I" C t i � Ca,brelJ,va Morno .�.dIa 3G, as 9 hor.'ls, ten o oca lzaçao no· o egIo a ar ',. :J
nense. C d C IhA Assembléia Geral· terá' a seguinte ·ordem do dia: • e ro arva o •

1 --:- Aprova.ção dos Es_tatutos;', Fantasia Pau-Oleo
.

íI1
2 - AssuntosGeraiS..

,.

Observação: (em.casa de não haver número legal no e os famosos \ ,
•

prazo estipulado, ,8. iSessão, iniciará em se�da convoca' ' . I ./.' ,ção, �s 19h ·30min.,·con qWllqué�>número. •
,

" LAMBIIS "Ce!l'EPLAC" •
Florbae���'O��íz2'�a�:1�����' i:!i-. APAE�.

I

..�
I

.

',.' ADEI' IS ,flOBRES P�RA REVESTIMENTOS .".�_27·1·64� .... ......... --..,_ ..... --....................... III
_. ._.... � _.�..:,_ ....._� 1 .. ""...... .

grande nível alcançado pe- 'zem um grande futuro pa- no Cosmos.' T3Jnto mais,
la ciência e pela técnica ra êstes aparêlhos voado- por ístó, ,está' de ,p:;.ratens
contemporânea, continuam res, ealculados para tNI1S- o êxito da ei'êncla 'c da, téc

sem solução os problemas portar vários' homens. nica soviética, que assegu- ,

como a criação de un'! sís- Por que os laboratórios, raram o portentoso vôo na
.

tema - escafandros, co- cósmicos 'volantes' atraem nave' tripulada. "Aurorn",
mando aero-dínãmíco, na a atenção ih" cíentístas? com três tugares.
atmosfera de Marte. Por Considera-se que .permiti-· Trata-se' de Ui11 passo.
esta razão, têm-se previsto rão ao homem agir no Cos "completamente nôvo, ,'de

.
realizar li prímeíra etapa mos como, piloto, de provas um salto, qualificativo no

do estudo, da atmosfera � e. como pesquisador cíenti- : domíío, do espaço ,cosJ!l.ieo,
da superfície de Marte fico. Os tripulantes destas

- próximo e .dístante.
com aparêlhos cósmicos estações farão observações
não tripulados, que prí- do Cosmos e da Terr-a, es-.
meiro voem em torno de tudarão os dados obtidos ---------�--

Marte e .logO ,_ d"p9si�e6 vígíarão ',0 .runetonarnento C"'IN'E'M"A"Sem sua superfície' contai- dos Instrumentos de -

bordo.
ners com 'aparêlhos. e íns- os repararão, em caso de.
trumentos.

' ,

necessíddae, etc.
,

Os dados obtidos por .ês- A quantfdade de t:p:efas"
te meio' serão ·'apr.àvei• t- para serem, resolvídas ,'com,
dos para a construção da as estações orbitais é, muí- . S�9, José'
cabine' "mar,ciana",. 'cuja to..vasta. "E' prolongado" o' .

"_ ':roi1e�" 36.36 •

tripulação- .co-istaré, :se- prazo de :e'xistência de s.e'-', '8 h
' '<

ás 3 e
.

s," .

gundo se tem' previsto,' de melhantes.. estações. Mas,,' "Salvo :Eiâildone'
três homens, pelo menos. pr.e'vê-,se.!a: -volta da tripu-..

'

Paol'Ó·- Ferrari
Mas, não só para .os raí- Iação num prazo de:;mi.-if.::/:

.' __:, ;EaVÍ _.
ds longíquos h?lem falta nado de .tempo. Para' ,iste:.' ,'�OS DIAS .SÃO

'

as naves de vé ríos ·Iúg'àres. serão utílízadas as nav,es--;'.·· "

.' Nu,MERADOS'
O vôo é ·'_traba'lio. �os-::· v,ô!"" sputníks, ..}ie - váríós lugares ...

.

»,

os espaciais �,pro:longàdo.3 os ou outros" aparêlhos- voado- cerisura até, 5· &.n08. ,

cosmonautas t�xã'o ,de pi- res.
. :

' '. '. "

lotar a nave, realizar' ob-. As estações, 'orbihis '-po-
servações, anarsar i as 1n- derã<;)' ser utilizada.;; taúl- Ritzdicações dos instrumentos bém parawreparar os c( s"::
manter comu'1icação' com mo�autas, tendo em vista á:;,; I; e 8 os.

Laurepce Hatvey
a Terra. etc. Nas· horas de sua longa permanência,
descanso suas funções pa':- num estado de falta de
sarão a ser cumpridas por gravidade. O vôo de icm e

instrumentos automático1:l volta a Marte dul'fl. de um,
Mas somente parte delas. ano a dois, pelo menos, e"
.0 automato nãq pode assim, é preciso 3aber de.
transmitIr à Terra a des� antemão, se o hOl1l€rl1 po-'
crição de tudo o que ·vê p� dérá agu(:!ntar um vôo pro,
la janela da nave, não po·· 'longado em codiç5es tão
de pedir a informação .ne- extraordinárias. ....

.

c.essária nem mudar "0 pro Na' opinião dos especia
grama de vôo se surge ne listàs, a criação de esta-
cessidade disto. ções .

cósmicas habitada.s'
,Todas estas tarefas só também facilita>;? consiJe-

poderão ser cumpridas se ràvelmente, o cumpnmento
o-u.tro cosmona,uta substi- de tarefas como o' Jança-:'
tlJe o orimeiro no período menta de uma nave tripu-:
de descanso e do sono �'no lada à. Lua e aos planetas
turno". Mas, como é IÓgi.;. do sistema so·:'1r. observa..,

co, por maiores q-q,e' sejam ção dos corpo� celestes, et::�
os conhecimentos do

, -:ar... Uma das parti-cularida-,
mem, êste não poderá reu- dl;)s da criação de na;ves
nir em si, .:ls';;lecialiga.des com vários luga!t's pilota-:
em 'vários ramo!; dQ saber, das é o. progres,;o da expe:.
E' difícil supor que o h\)io riência adquirida nfl. aeTo·.
'logista cósmico" conheça nãutica. e na �stronáutica.
tão bem a c.onstrução da Isto se reflete' ps,rticúlu:u
astronave e dos instrumen- mepte na const.rução de
tos de bo,rdo '1uanto" diga,..

. capines, alOjamento ,para
os tripula1ntes, colocaçã::J'
dos instrumentos e inst-ala"-

'eENTRO'
./ ,I.

Flrance, Nuyen :'-' .em
UMA GAROTA CHAMADA

TAMIKO
,

Te�nlcolor
Censura até .14, ano·s.

Roxy
. Fàne 3435

às, 4 e 8 hs.· .

(a inesquecível POLLYAN
NA)

- e-

Alan Bates
-_EM ;_

TAMBEM O VE�TO �ID�
SEGRE!>OS

Censura: até 14 anos

BAIRROS
Gloria

Fone 6252
ás fi. e 8. hs.

JMsrk Damon

Joyce Taylo!'
- EM-

A l;3ÉLA E A 'FERA

Ea�tinanCo101'
Censura até 10 anos

Império
ções da nave, ;;tc.

,

Nhto,
como se disse, assenta-se o

princípio, da aviaçã;). ás 8' hs.
(Is engenheiros estran-\ Cantin!las - EM

geüros que se ,ocupam no' O BOMBEmO ATOMICO
projeto de aviões experi-' Censura" até 5 anos
mentais consid<;ram que o·

pilot.o cosmonaut3. àev� sel'

RaJ'áum importante fav�r do

. siRtema de pilotagem c':a
a�tronave com vários 'luga-'
res, 'da mesma forma que:
nos aviões pesados.

Fone 6295,

às 8 hs.

Edward �amlner
Sally ,orazoer.

-o- E. M-
O GIGANTE DO "OUTRO

MUNDO
Censura até' 10 anos
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,

�eomecaIP ,'a' circular no- "J""

tíc1�s d� que
"

�, treinador ;,.- :_::,�;� "x x �,

'Ni:Valdo;,Góuvê�a, atual ctre; ,"". ,," �,�.
'

y:
_ nador do. M',.etrepol, estaria- 'c- t' ind t N d 'u-P C I
"'""'. · .,' .c,,, a sen .o ,f'Se una \1.,

ara �: nossa apitá 'está>marcac1o. o na íminêncía. de, ser di�- ,:mI; -nova p:ro:V8 , oceáníça
encontro entr e'I'upy, de Joinville, e Figuei- pensado do clube alví-ver- em. que VOltl'Tl,Il: a Í',orhar'

I I d d âdio 'd"
'de de Criciuma,

'

em v:stó" Parte os tr�s' barcos .de o�
rense, oca, even o o esta io "A olfo Kon- -os resultados. adver=ns co- ceãno: yara, Al'liti e fi' n

der" apanhar um, grande público na.noite de lhido pela equipe ll:lS o ís- Fernando. Desta fen�' :<1,
,

hOJ' e Prélio sem f 't d d 'b'
, putas pelo estadual.

.

.
-. ÇlVOr1 O, even O am, as as

'

equipes jogar pela reabilitação," principal- -{ x x X -

mente o representante' ,.fI,'orianó,p�lit,an,o, que
. -

"Continua a. diret'Jrb cio

domingo, em Itajaí, sofreu' contundente 1'(:- Avaí Futebol" Cl'l.\)p' .a lu- 'O atacante Ber:ithífw
vés, perdendo para o Marcílio Dias, um elos tar com o problema de re- um dos bcins valores rev'>

novação de corÜ'l'3.t'J'-" dos. lados pelo Paua, :R�rriQS ;

últimos colocados na tabela de pontos, pelo atacantes Oavallazzl e Mo- ,que se encontra sem vir,

marcador de quatro tentos a zéro, o que não rem. Ambos os' j0ga'dor"!s culo com qualquer a!5re··

d
.

d
' somente assinarão' compra- míaçâo, voltou aos tremes

elXOU e surpreender a todos, possuidor misso com o conjunto azur após um longo período de

que é o alvinegro de uma defesa bem sólida. ra mediante uma boa com inativirlade.
'

,O quadro joinvilense, 'como se sabe,' é pensaeão rínancetra,". 'Pdc 'B:mUnho confessou s rc-

menos é o que se GOl:;'lenta p�rta'gem QU::: Ilada sen;:u
dos mais caros do, Estaldo, pois em suas�filei- 'nas 'Todas �spc;j"jas' dÁ cf e que em 1%5, esuera re-

ras formam valores como ,Coronel" ,Darcy
dade,

__
,
_-c

.
__

'

,_'."",,__ .

tornar ap, Fav;a p.an�(js.'

Fatia, Décio' Crespo,
. Natal; ,Alcino Picolé;

Carlinhos e outros que, logo mais, o "Ad01-
ia K.ond.er" ,eBIlsiguirá' 'uma �,Lbôa arracac1Ç\
çao.

49 ANOS DE L . UTi\.

CONSTANTE ENI PItOL
\

DE SANTA CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

/

Pelo C�mpeonat6

Efetua-se nas noites de hoje e amanhã,
a última rodada do turno .do Campeonato, da
zona Litórânea, pelo título máximo do .Est�
do. Ci�co pelejas, estão marcadas, 'tôdas pro
metendo um mundo de emoções.

,

.. ," ,""-=�I
FIGUEIRENSE "VERSUS'" TUPY

,

,
,

CAXIAS :x METROPOL',

E' o prélio marcÇldo para Joinville e ,que
representa um dos melhores da rodádá. Rea
bilitado domingo 'o Metropol que' derrotou li

poderoso Barroso por 3 x 0, iniciou,' agora" o

quadro de Criciúma a arrancada para· o te

tra-cam�eonato. Porém, o Caxias, jogando
em casa, espera atrapalhar os planos do time
da terra do carvão.

OLIMPICO X BARROSO

E' o encóntro n. 2 da rõdada e será efe-
- .

' ,'.
-

tuacto em Blumenau, onde o,quadro local es

pera' vencer e assim conservar a vice-lide

rança, ,mesmo sabendo o que representa o

time barrosista que ,é dos mais'poderosos.

MARCILIO X HERCILIO

AMÉRICA X GUARANj

E' o jogo marcado,' para manhã, em
Joinville, sem favorito, pretendendo o. cam

peão de Blume:R8u, mesmo fora de seu redu
to, alcançar uma bela vit6da, agora.·que seu

time está acertando..
'

Ouçam hoje a partir de 21 horas pe

lã Rádio Anita Gar'ibaldi 1.110 Kc
nsacion I lej, ,Fi uei-

,

medi

'Campeonato,',da'Zona Lltorâilea.::
"

.',

: A dassifkàc�o'
"

" � � ;,
-

' ..�, .' ,,' \
.'

, I'.' .:. "

Após' a ,rodada .'d� .domingo,«.' passnu, R
.

ser a seguinte asituação 'dós
- corié'o�J:leri�es do

certame da zona LiÚH,:âne�<:',
-

',:'.,,'�' '.
'

" -1Q iÚg�l�" ��'jl:�ré�'h_ó ':L�z, 3' p.p�: .'

20 I
,,)"., c r

" llgar,-'-, 01fmpico,.,5, "', "

:

'3� lugar- -+- Metropol, 6
-'

'40 lugar - Barroso, i ,

50 lugar '- Figueirense, 8
" 6Q lugar '__:Z;_ "Caxias .e' América, 9
7° lugar '-' Marcílio Dias.e Tupy 10.
80 Iugarv= Guaraní, 11

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

f:''_

prova S,erifl, ,�'Ó �

Carnboriú.
praia de

"

! I

, ,

'.-",

." I
;f

A F-ederad,), Cataeínen
.se' de Futebol 'de' S:llt\o
vem de expedir telegramas
a tóõ.as as ligas, comuni-
cando' que o campeonato

estadual 'salnnlsta 'e i:; r a
marcado J?�r;'t a ,capit,al éa
tarinense, nQ, djas 30 :) :31
próximos. '.'

'-"V .�,,' ,.._- K X·

x- X �" -"

O prélio n� 1 da rodada será travada em

Itajaí, onde o ,Marcílio espera reeditar' seu
'bom desempenho de domingo Óltimo, quan--
'do goleou o Figueirense por 4 x O. Q qu�lfrn ---
hercilista e�tá e�l forma e, pelo' visto, não
deseja perder, s.el1do que já é o campeão do

primeiro turno, com dois pontos à frente do

Olímpico, vice-líder.

I A, verba que era 0, gt'an

Foi remetida cireular' sô,- de lJ�Qblemà' d.a entidad�
na conduzida pO:" �ami1i;cn

B,érreta, foi 8uPi'ra,dO ,

com

a líberaçã9 da verba' por
parte do C·;nselho Reg;i.Q
nal de Desp0:rto� qtle este-

ve
"

r�unida especial:rneute
p,ar.a: êste fir.,

convocar pela seglinda vez
a diretoria da aOESC' na

,

Assim ,;;end'),,: esru,rão

�oncorrendb ?,!j ,:próximü
campeonato barrtgpa-vel

de de futebol· dê salào a3

equiJi),es do Guirarii de' Jo.,
i!lville, campeão dá ú;inpo�
radà de 1964, ciu:t��'rJ,
campeiio Tegiona� 'de 1964
por 'JoTnville;, Clube D<):,,:e
- " ,

'

de 1\gôsto, camueão de' Fio
Sexta-feifa, às 19,�(},.:�1+., .rranópo'ris e' v�D'�edor por

�"i!!"!eira cC";vocaÇ\ão ,ie ª,S 'Jfw "�;' O, das ,eliminatAriBil,
20, em segunda, com' quaJ- com, o' Almirante" Eacl'ü>':ü
quer número de assOC�9,rhs de ItaJa:i; Tabajara, r.;pre
terá. lugar, a . Rrimeira aso: sentante da cidade de

sem,bIéia geral' ela" aCESC Brusque e vencedohr.' llas

''€11,1 1965.. A dtri;toi;ia da en elimi?atóriás do' 'Ferroviá

tidade, aO recE;)l:;�r inúmf.>- rio de. Blumenau :por 3 x 3
ras sugestões pill'a o au- e 5 x 3.
menta das W.ui"'a 'l1's deci-

Nófi.cias da ACESC
M,ns ,uma· vez,

,

a, ,ôii."etJ7
ria da ACESe, lembra a t,)

- x x x ,-

x X x _

Hesta ainda : um dispu
tante que sairá entre os'

campeões da "Liga .de Ja

'raguá do Sul e de São
Francisco.

x··x �-

,Assün, o. qua4ro cte dt;;
pütantes do p,r�imo" c�r
tame' eS�lHiu.al "que -será. d8
senvolvido em h,Omerrager1
ao Govern�dQr do Estado
sr. Celso' Ramas·, estará,
{armado por: Doze 'de A

gosto de Florianópolis, Ta
bajara de Brus,que, Guar:;1.
nL, e Cruzeiro de J,oinville,
alérÚ., 'de . representante .de
Jaraguá. ou São Fr9,noisc;ü.

, i
.

-;-' x ,X' x � .'

As despesas de tr�nspor
tes bem oolno a estadia
correrão por conta da Fe-

. deração. Uma, parte das
deiegàções. frcará alojad!,1.
nas ,dependências dO Está
dio dr. Adolfó Konder, en�
qúanto a pútra ficará hos
pedada no Hotel

..
Rodov�

ária nas proximidades d,l
l'Odoviária;'

'

;_ � �,x -

dos os SÓClos''',a: necess!ds
de da, entrega, das foto

grafia�, para que, possaül

aer confeceto:nàdas' as e�.-:

teiras, modêlo 1..965.

bre a e' eição e posse
ACES:C à Confederaçã,o Bt<:t

sileira de Desportos e· ao

Departamento de ,Imprensa
Esportiva da A.B.i.

Portanto, está t�do pra
ticamente acertado para a�
disputas ,do :campeonato ca.
tarinense de futebol de
salão, que deverá ser desen
volvido no Es'tádio santa
Catarina, na Avel'1ída� Het'
cílio Luz.

•

, "I
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"
'...::.J;4:.";

DEDETIZACÃO
t

FONE
l

2&81

--xX.x--
,- x 'x x

Segundo decisão dos cU

rigi'ntes "acesqueanos':
,não serao entregcles car
'teiras de 1,965 aos Sócios
em atraso com a anuida
de do ano pàssado..

·

Tam
bém, a exemplo de 19134
não recebei'ão .;arteiras a

queles associados .q'iJe" pú
la' inatividade, se tenh�.'11
desvinculado por 'comple
to da crônica esportiva.

Jorge Cherem
.

pretende

quinze.n a de fevereiro, colo
cando erh pauta. naquela
opOI:tunidade,· ::> cocun:r;so
de rebortagem "A EVOLU

QÃO <pp ESPORTE, BRA-
.SILEIRO",

- x, X x

- x X x-

O vice-prestr" ente D'l.:�
miro Mafra; autorizado pe-.
la preSidência d<.i Associà
'ção dos Cronis'us Esport."!�
vos, mandou faz�!" um or

çament.o para l11e�horill,;s
com que se· pr:Úe1Jd.e dot'u'
&S cabines da e-,'idade, n,:)

campo da nm )?o('Riúva, ':unto :>."":à.iu entrega" ,0
associados,

---------------------------�

REDATOR

PEORO PAULO MACHADO

:eOLABORAnORES ESPECIAIS
MATJRY BORGES - GILBERTO NAHAS

GILB�RTO PAIVA

COLABORL\DORES
RUr'LOBO - MILTON F. NVrLa - uRILDO LISBOA
!\URrO rNAqO .cOF,:T;f�O - DÉCIO BORTOT,UZZJ

ABELARDO ABRAHAM
'

...

'·.'i�··" ":
'

} l'
-,

"

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

..
. , l

neves nas montanhas .

Na ilha de Gran Canária
está situado o Puerto de

La Luz

I�RESSÓES DE \;
.

'VIAGEM

LAS pÃtMaS'
A ilha, apesar de seu

,
POPULAçÃO: 185.000 ha- solo' pobre, produz e ex-

bítantes porta frutas em grande
BaNDEIRA: Esponhola quantidade; a pesca e o

Três faixas horizontais, beneficiamento de peixes
(uma amarela, maior en- são também feitos em 'lar
tre duas vermelhas) em gas escalas.

cujo centro se discreve o ,A cidade de Las Palmas
escudo; apresenta cama caracterís-
MOEDA: Peseta (dívídí- tíca o chamado "comércio

da em 100 céntírnos) co- índio", um conjunto d,e 10-,
tada

.
oficialmente a 6'0 po.ç jas que vedem (e trocam

dolar. algumas vezes) artigos da
IPIOMA OFICIAL: Cas- mais variada procedência

telhano ou espanhol. Além (Japão, 'EstaQos Unidos,
dêstes fala-se também o Europa', Africa, India etc .. .).
catalãovo , galego, o vas- E' uso local "regatear" (,)

quepse e, alguns dialetos preço de qualquer artigo
regionais. que se deseje adquirir.
DATA NaCIONAL: 18 d'J Há linhas de ônibus 1i-

julho, Dia do Trabalho gancto as du9,s cidades, f"a
ADJETIVO PÁTRIO: E.s- Luz e Las Pa�mas. Há ônl-

panhoL ,,,'
,"

"

bus e taxis que fazem �er-

ÇLIM�,: Su�,e...;.,- A-.-tem- .. v}� �especia-lizado em ex

peratura mécJia: â'nl.ial é ,"!,8 cursões.
17 a 22°, .

.

Bá v$,rios pontos de (1-
RELIGIÃO: Católica tracão turística; çomo sz-

A r�igi:ão católica é ,ofi- 'iam: Pueblos Locai� Ç1e
cial. o ensino do catolici.s- moradia de prÍrnitivos m\).

mo é obrigatório em tôdas radares em montes como
as escolas e colégios. EI J\l'ubo, LQS Pexos e etc ... /
E}DUCAÇAO: Primária e - .IHotpl Sl'lnt� r,,>�'

Secundária: a primeira é Ba,r' e resta'U�al'ltes de la.
gratUita e obrigatória. classe com, shaw e dancas
O arquipelago das Caná- típicas esponho,las 1e

rias, possessão espanhola, u,m mono g�raI, os ft'9,n
é formado por sete ilhas nes cafps e bares apt'esen
das qUáis, Tenerifo e Gral� tan shows. �amblas
Canária são�as mais im- G::Jll'arlas la"()'a,� "'11" l"""')"_

portantes. A' terra é alta e geiam as principais pt'ahs,
o solo vulcânico; duranf:e onde encontr,a-se restau
alguns meses por ano 1;'1 rantes P bares.
---.-------- .---�--_...---.;._ I ;��

Instituto Brasileiro do Café
Resolucão N.· 324,

,
'

RESOLUÇÃO N.o 324

A Diretoria ao Instituto Brasileiro do CC! fé, na confor·
mid<.tde do que dJspõe o artigo 3,0, itens 2 e 7, da Lei n�o
1779, de 22.12.1952, e de acôrdo com o previsto no artigo
37 da ReSOlução n,o �,28. de 3.6.1964 (Regulamento de Embar
ques da safra 1964/1965), baixada pela Juntg administrati
va,

RESOLVE:

A:tigó 1.0 _. Admitir que. nos casos de venda,s ao I.13C,
çle acordo com as Resoluções 11.0S, 304, 3.16 E' 323: de ca·

:l;és da safra �964/1965, pelas CoC'nen'tiv<:ts de CafeÚ:uJto
res, ês�e_� eaf�s, acondifionadQs" em sacarias d) tipo" de
exportaçªQ, seJam entregues e depoi"i"ados em armazens

dE} prQ:prte(iade d;;t,s Cooperatiwas vende,dor;s. no interior;
Artigo 2.0 - .4 armazenagem dos cafés indicados. no '

artigo Lo será feita sem despesas para o IBC e seu P�.<l
:w pãQ Ultrapassará 31 de julho de 1965, devendo a retirada
do café ser processada até essa data e conveniência da au·
tarquia; {

Artigo 3.0 ..:... O consentimento para a armazenagem ·do
�.

café prevista na presente Resolução será, outorg'l1do em
cada cª,so, depois de verificadas· e aprovadas as, condições
dos armazen!? de propr�edade das Cooperativlls para a gUar
da temporári;;t dels cafés vendidos ao IBC;

AJ;,'tigo 4.0 - .A Diretoria do IBC baixará instruçées- es-
.

'pecíficas para a armazenagem dos'cafés vendidos à autar�
quia, principalme�te no que respeita à demarcação d�
áreas mais adequadas nos." arImtzéns, à nomeação de' fleiB
depositártos, à emissão de documentos de depósito, à ��
calização, registro e classificação.

Rio de Janeiro, 15 de Janeiro de 1965

LUIZ GONZAGA MURAl'

. PRESIDENTE EM EXERCIoro.
------.��--------_. - ......----,

Aproveile:
Adquira Agor� Seu Colch:o d� mIas

E PagQe ..o

,�$ . Pr,e.sl,âçõe$ .lIi A .�el.l':; .

':":" " ..�·,:,�"':J,�-�ri�-�1;:Jt��:�j��,i�.�1�::·*�1."',�\�1ú"_"Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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srro e. o ·e
Vibração lofensa do Povo Daquelês Munlcfplos, Quando d�s Solen!dadês de Inauguração Pelo Governador 'CELSO- RAMOS,

'

_.

··S,,-�HI':'.. ··�A'�,---D-O--' f :�'?7.::$1 :==:.:��!::;-�oP'rosslguem' as mao'liJle's-:-ta'ç-o"e-os· -------':d·\ '

r Estado, o ·Governayor Cet.. vestiram. \�' homelllagens ."..
•

•
so Ramos: teve a &pOrtu. prestadas 1.0 Chefe do Pe- .... . .'

.

�;��;;;':;�::e:�;;';�:- §i.;.:�.r�� Ê�'::5�?::lf p'e' ·sa·r·pe··I"fa'lec·lmen.l.!I do'.1105····so'· DI"ri!t'o'Realmente a ma\tg'\U'a· nador do EJt?do receb'\l> .

U
..

,
U

.
� "

, MUNDIAL E CABAVELLE ção 'da 8e-38, que liga SãQ essas. manifestA.çóes. j I' Que Contmuàm cheganfio a' x x x consternação e .pesar pt Rogamos gentileza.
.

AGORA
Bento do Sul. a Corupá. fizeram, por Sh�81, que a nossa reda�ão e a residên- Pedimos nos representar 'N:ereu Correa tar nossos pesarnes Seba

.

• define com letras maíüs- emoção fôsse constante cl,a dos' fanliliares' do nos- funeraís nosso querido amí- x x x tião Bonassis e Familia <

EM 25 PAGAlMENTOS? eulas, o empenho e' o es- nos, pronuncia nentos que so saudoso Diretor, novas go vg transmitindo dignos x :x x
pirita arrojado de uma ad- o senhor�Ce.l&') Ramos fe2!, manírestações ele pesar pe- famíliares expressão nosso Nossos sentidos pesamos Externamos nosso prNA A MODELAR ministração' voltada úní- nos diversos atos públícos lo falecimento do ilustr.e pesar .Iamílía Cirilo AI.do· Octavío Olíveífà e Senhora fundo. pesar· falecímento J
CEI. e exclusivamente para' realizados. catarínense. Hoje publíca- Armando :./

x X X
.

. Enedina Lucina e Famílía---::-. -

os legítimos ínterêsses de ·No ato.-l'r;a.'I�liral, realí- mos mail?" as seguintes men- x x x 'J'_,. .... ,._ ........ ,. ......... _.__ ,._.Ultirnas Nofícias:- Santa Catarina. za"'o na
� ·!'lt.tção de Ser� sagens de pesar pelo fale- Pela infausta ocorrencia. Iíma pala'.vra de adeus ao J.U'Referida obra de há mui Alta, além de um repre- cimento do Dr. Rubens de' sentidos pesames Walda

.oNTEM �E HOJE NO MUNDO �� v��!�arn��s�:n:ai� a�� ::����s'�:a��l!��q e:eca::�; Ar��b����s: de Janeiro
Eltermann

x x x
• hom��:;�� �� ����n���I�Se�:Od!����e;;;�:a�o:��h:,'O Superintendente da nomeado par!'), qualquer versas admínístrações que trução, discursa:ram o Eng de 1965 Sinceros pesames tia ce-' triste, noticia' em '$ão Paulo. Embora esperada causou-

Suna_b, snr GÜilherme. Bor cargo público desde que antecederam ao atual, da:': Almir Fiates, em: nome do Meu prezado 'amígo Jai- lecina I' me profunda emoção, Companheíros ele lutas' em tOdos'ghoff reuniu-se ontem com »ão tenha percido· seus (lo o grande obstáculo que DER e. PLA,MEÓ. e o Go- me. x x x •
os movimentos cívicos e políticos que se feriram em,os industriais· cariocas,' direitos politicos e preen- representava a Serra do ador Celso, Rc..mos, to- AfetuQso abraço. Receba meu abraço sínce- Santa Catarina, embora n-em sempre lutássemos do

quando abordou a política. cha os requisitos necessá, Mar, detemrlnando para dos êlés . ressa.tando a írn- Walter ZigeUi transmitiu- 1'0 oondolencía pt VO'ney' mesmo lado ou melhor quase sempre em lad.is op.ostOI>,'nacional de abastecimento. rios. Isto foi o 'que decidiu' sua transposição que r-e portâ�cip e' a significação me, ôntem à noite, a dolo- Colaço Oliveira procurador. sempre nos unia sólida amisade e respeito mutuo, fO snr. Borghoff assegura o presidente da repúblíca efetivasse uma ação con- da obra; entregue 10 pubrí- rosa noticia do falecimen- Republica Começamos , nossa andança pela política numa tar-
que até nm do corrente. aprovando parece: do con- junta e decídír'a, co. to do Ruqens. Q nosso . Jú, x x x • de .ensolarada qo Natal dê 1959, no largo da Igreja, e::r •
ano os preços das merca- sultor geral da repúblíca :tl:sse fato, pelo que signifi- Àpós .essas solenídades, como todos nós nos habí- Pesames falecimento amí- • Lages, terra natal, em comício ccmand=do por Arísttlía-
darias em geral estarão es- Adroaldo Mesqu"'g, Costa. cava, de dificuldades em tendo percorrido junts- tuáramos a chamã-lo . desde -go Jú ext{:nslvo' fal;IlUia no Ramos e com o concurso do grande tribuno Cândido.tabíízados. - Procedente de Sã:) têrmos . financeiros, ímpe- a Infância remota. Embóra Jos\é da Costa Vaz Família • Ramos. Debutavamos na tribuna Jú e Eu. Ja me já ' . ai •mente com a eomítíva e '..., .

_ Deverão ser, índtca=os Paulo; .está sendo esperado dia que ,essa velha reívín- _, já soubesse, com tristeza, x x x • e"±-ierrmentado'era tampem orador. C.ampf.nha da Alian,�..,. rima caravana monst�o ue ,Ilpelo goverpador marechal hoje �no' Rio o ministr0 1a dicação do povo daqueles veículps, o "Governador Cd da gravidade do seu esta- . Queira prezado amigo. ça
Liberal. Lel?-!'<o vermelho, maior .que nós ao 'pescoç\). e,Emilio,'· Ribas Junior os s:!- agric\,!tura snr. Hugo Le- muni'CI'pios fôsse ·atendida, do de saúde, o seu desenla- receber smceros pesames J.lma vontade lpaluca.. de diz-er desàforos eentra ,OS po·

,
so

.

Ramos foi recepciona- .

, . . ..

cretat,ios c.ia Industria e me, O' Ministro' presidiu en.l embora as pr:lmessas nês- ' ce' ,causou-me profunda exten,sivo familia. Jorge .• derosos da 'época.' Faltav3m palavras' mas sobrav'am os,cJo em Corupá, na PreZei- .

Comércio, Agriculturà, Jm;- Ipanema; São Paulo, a re':! se sentido fossem reitera- tura Municipal, frente à· consternação. �ã() encon- Carneiro. tÍlgestos largos 'e atrevi�os.. \.
"

If
tiça.. Trabalho e Assiste:l- nião, de di,rigen,tes do mi- das a cada nova campa- . tro, càro. J;:!ime, palavras x x x .II1II Vencida a revoluçao nossos rumos seguiram dir&.qual estava pos�ado grau- •

cia SoclaI. As' demais s�". r:isterio e l�oje vi�ita a i�- nha eleitoral. de número de populares.
nn_�",,.: de !,:i'gnificar o sen- Sentido pesames pas- • çqes diversas.' Cruzavam-se, porem, em todas as cam-

cretarias do g-overno de. brica nacional de tratores O ex-Governador Jorge _ timento 'Com que me as- sarnento queridoJ Tio Clau· •
panhas· políticis. l

.

,
G01'6S l'a' for?'�- uree"chi- Lacerda deu I'nI'c1'0 à s'ua Após a saudafrr.o ao Go-

::',,:.' d, dôr de toda a ,sua
� Jú o grande j.orn'3.lista, estilo leve e sal'castico, po·.."

� e imp'ementos agricolas (ia
vernador do Estado, usa- dia.

I
. ,

1 I
.

d 1 h' ..rgs' pelo marechal Ribas uele Estado. A reunião ,ele construção, E agOIra, nês- ,famUia. � em1stll- megua ave, escntqr; � argos con eClme:ltos,
ram da palavra ns ser.ho-

x x x JJpre.fer.iít a l.·mprens,a, eu a tribou.na, Passei tambe'l1.pelos'J1'. .j:_panema ficou decidido o te fim de semana .que' pas- d,

t _, , '

I
res Deputado Fe eraI ân:- As recordações que guar- Nosso abraço cheio de If. io.rnais e tive oportunida,de de' t.ravar com ele duras nn..m�lhc,n' entrosa,men o ",o sou, o Governador Ce so

d Al 'J d .. :t'�'

procede'n'te d� Was- tônio Gomes e mel d, e do do Jú datam a nossa do'r e tristeza Mar.ia e JOll-
• �emicas, mas M,s quais., felizmente, nunca restaram' res-- mini,sterio com as secreta� Rimos teve a satisfação da '

•hI'ngton, esta' sendo es""-'-' , Deputad0 �tadual Ivo SH- adolescência, dos tempos qUl'm Ramos
,

3entimerit0s. I.: .'
,

.'
.

'

..'.'.'� ... a's de agricultura dos 1:s- conquista - considerada. .

rado hoj e na Guanabara ,o, v�ira, Presiqente da As')p..n do Ginásio Cat'irinense. flue x x x..
.

III Ao subs.tituHo na Penitenciáda comb, 'namos a IIItàdos. impossivel por :muitos de'.)- '.

d Ete'" ..embaixador dos Estad',"'.
.

_. O
bléia Legislativa. Ambos, cursámos juntos, o x r· Nossos sentimen.tos "pesar, tra,nsmissão do ca,rgo. H.,aviam os q.ue queriam apupa-.

� . ".� Congresso :Nacion 11 cre...,tes - realizando' o. C d j t j
,.

,

U-l'clos "'0 Brasl'l snr,' LI'n- Eentindo o calor das ho· nato F, ., on e un os .oga, falecimento Ju pedimos lo. Tr�amos 'o horario, Ap'.resentou-,me a guarda e ao, :'" reunirá exttaordinari3.- SC-36, construida del;ltro .

;
f t ból d Al' •

.

d O d' I 1 .menagens de que esta\'a vamos ue. a ,'ança transm.itir familiares Mario funcionalismo, .CO,ln I)a.l.avras· de incentivo e generosas.,"coln GOl' on. 1P oma a mente a partir de quatro de dos mais modernos requi- .

L'b
.

1 1 I' t II1II,

f rsendo alvo o senhor Celso I era, pe a qua, .1un os. Sousa e Família • Ao aco.mpanha:lo a casa, n,um, velho calhambeque
_ qUe,'esteve em seu palS em �-, Ç�vereiro próximlJ. ·convo- sitos da técnic,. e da etl- '

t
"

t· d. Fiamos, produzu'am �'4,n- orClamOS,.an eClpan o· pen- x x x era a sua condução, disse:me: "Você vai ter uma escolarias e .assistir as solenida.- cado pelas lideraI�ças' par, ,o:enhaci&, "'ue, se co.nstitúe' .

d" I I t I't' •' "'.. dentes ora·;ões, nas quais ores pe as U ..-8S po 1 lCas. Nosso sincero pesar fale- de. ingratidão e de in.justiça, por melhor que sejá' a tua...r'!ps 'e posse do presidente tidai'ias em virtu 1<�. do a,- nUlTia das alais llllJ>.Ortan- O E t d
-

.

•
L d J' ressaltaram o· fato de que s a o novo nos sepa- cimento Ju Tfllita e Filhos • ac;lministração"...Palavras proféticas", '.Yn on onnson, cumulo de proj' ",v'O$ que tes afI'rm'açoes- da opero- G d d E t d rou polítI'camente como' de 'í: .

.

'"

"�.. overna lU' o S 3. o�,· ;, x x x .'. Nel;lJ;eS ulti,rnos tempos: os ultimas de, sua curta e::_ O ex-deputado S�l'!"�() devem ser discu. nos e v)- sidadê da adm1lií,straçso,aIí presente, vil'lha COlll-' resto, separou. muita gente. Sinceros -pésames exten-' pro:v�itosa existência, muitQ . conversamos' e relembra."��ri���o S��!da��U�o� c:�� ��;l;;;O �leP:....;::s��, é��ra�:� cs���::a�, portanto, as
,p::-evar com as realiza"õcs Jú, nermaneceu sempre fiél

sivo fJ;l.milia Gaudencio, An- • mos o. pa,sS'J,do. .' .

...
.

e obras entregues ao pov') a, Getulio e Nereu. Segui- drade Jú era um enamo.rado,in.corrl.·gível dia querência, 3"sa�o ra madrugada cle 'O'rf's,�o ·d·'.ra.rÁ ,t€·· 15 de ,.,'fe t ç-es dn carl'", ... ,. ...

dif t
. ii1II

•
. "- .. ... , ..

'

.' ma· I s a o" .'4.'" "< dalll.uela regt�o, as promes- lnos por
. eren es canu-

"
x x :x "qual nunca lhe 'deu nada ,e,' a qual,nada, pediu e semprE .ho!e ',pelO leg!slattvo Pet'-' "''''1'('0 N')anMo S"'''' ín<>tt 'S1·J":Jat·l'a. de que f.oi cerca- nh 'h-' d' t... "'-.. "!'.

.

'" , --.. ,.
-

"." � ..as qUj! havia feito, quav,.:(l.o os, mas •. eP'l "ra 's ano Condolencias felecimento, generosamente ex.'sltav.·.a. Cr.ônicas e,histó,r�,as ,canta'·am.nambhcapo 1)ar trinta e,,,,,r.rar'.o o p"''''lodo nor:llal c'o o Governador Celso Ra .

ri I
· ...é1o" l'amais�

-- âl� passara como can-:l!c;la· r.l" ns ne as lv. ......, Rubens Serafim Bertaso
•
as belesas da sua cOXllha nca,e as Inem.oravels caçada;.cinco cO:ltra treze votOI'l, de sessti€s'''de !.'),)5. mos, quál1l:Ió das solentda,. te. Am.bos recebf'ram . en- deixei de respeitar a sua pc- as qUl:I.is todo.s ano.s comparecIa. .."conti"",'a rtetirto no Q. O, . -

lOtO
.

t'
x x x III'

hlSiásticos aplausC!ls rla Slcao. po 1 lca. e con mua- Per.epa tr:,tnsmita toda fa-' .
Santa Catarma deve.a RUb,ens de AI'l'uda R_a,mos�do quarto exercito, Seus . , "

..
, • .- f'

'nultidão que ali se po ..,ta- mos arnll!'OS spm",,.,p..
'milia nossos mais sentidos

'. muito. Os partidOS políticos e a democruci� -uma ener·aclvo�ados aTlunciaram q�e (r ,
n.. � !(" � n<::'l 'I "ma A sua enfermidade infor �

ímDP�1'a,.nm ordeni de ha .,:; � "'''''17 �!1S1 ILrrt' . :'1f�n t.� ri �I ';.
va para abraçar o Chefe ::. ..." ...

-

uesames desenlace estima- midade. Foi ele o arauto inéansavel na defesa d�s.seus .., ..
' ,;;,- , -

.

, '... Poder Executivo, e:n .rec)-
mavam-me cnnstantem�nt.e do primo Ju Zé Neti III postulados, com ho,nestidadé posta em duvida e' com.beas c.oro"s em' 8eu favor.

'I
'.

". ,. lh" JI'
.:- O' governador C9rrpia, ;'.��Pr��nr n�r �in"'nt�r

' }

������;�t�n�' s�:V��tt!fI��: ad���� �����:�t;�p"�ose Nossos s:ri�rl�S pesames.' mnaN!:'i��a:a!����!�:a�::iô,neste jornal que foi à sua'ria, t';osta, epcami..,tou ao ..

ri G ê
.'

0111'1iS nnie o SA1l grande � , . .

b
''IH() ?� (nl<'),�

.

�"<:p.!':- que o ov rno Vai ·envlar. popu'ações
.

daqu�la, reg_ião.
' . . .. '

extensivos todos familia" trincheira de I honra, 'R& U1i�h'3.s homen.agens ao
.

cm �su':"eri"te,.,dl?nte da' SU'1ab. .'

C N
"..

1'" esnf�·t.n est'" lI'be�to .

..>'

_�_-'-' _..
""� 'I"'\"�l",,.,...<>.,.,,� ri" P-p'<:l, 1:10 ongresso ".�cI�na

.

a· ':,. Finaln1ente, encerrando ,1,.,.. ,. Abrs Celina Alfeu • amigo e ao' insubstituível ,colegà,
.

•s�r. Gu;-"���o .. --_ .. � ... ,' .

..? '1 ., .

11'6 lh
.

J
.

/ . ,-1A.,,,;,,, ii", P.a.,1; .....H��, rll,c;,c;e n"rt.i1' d0 nrr'ix;.):!"',::\,(li'1 .. "S .''''a sol€iÍiF'ade, i; so� da p� _

. go· e. meu, caro alme, x x x .

._:, 'Sebastião' Neves
,"'n �olicitando a inter- " ,.' .

t
'

t 'd Cód' fa7.er chegar a t""r!os os fa- III· ,n"p' ti 1''1() ri .. 1Q�'i, se"''':o !'In fl-n'tOle os ; o IgO lavra ,o Govern&.dor., Ce'so Envi'3.IDos nossos
..
sinc& .... ,.,. �-:- _ _

fere"'cia dtessa autarquh "Ano dos Có"li""<;". �llh'li- elpit.nral e est.M.1It.n dos' "'ar- ruiliares. esnecialmente o
ros pe<;ames, Ite Graça ".
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. Ramos que, or0fl_JndamE>'i').ü, - •

,

Vi 'I t L" .

'$ Ij unto ao goverJ1O feder'1! nhou o sr, Asdrúbal Abísio, tiri"s. arán uopuiar, código emocionado, i'azeti�,) ; uma Il1ano Hell1'iol1P. flS mi:q.has x x x .10 en a..,�.".. :O,',·.J,iii ta.w.'...,. N,;:.,..,.i;.•.....§ a., 50 am ,a..para Que adquira os exce- civil e outro.:;,
'

. .,
.

.

' sinr.fi"l's cond()Ip.1'1d�s, Queira prezado am;go, ,,,.. ,�d'entes a··rmazen.ados noEs·,· ,prést.l}�?,: �\) conÜts e tra-
.Ah..,,,,�o-o 3,fet.l1r'i<:Q .....e...,te,

'

t' �"t' "'I"'U"
" ,

t,ado be� como a fixadí.G
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XÇá'1I,·�i:ld:;iúm·'.'::pflr'llel0 etl .. :'e, Brazilio, C�lestinodeOIiveira :receber Si:�ce:t'os ,pes'aI'nes � .. /\',al'l j·'/r,lllllIelra.
..

" , '

. ... " ..." i �xt�siv�s � ltailiuía '

; Jorge ..,de preços 'mínimos para A M· B J C f
- :' S"l-'rom",ssa", com que se:", I;

"

.. ,;;, "."

BELO HORIZ,i:}NTE,' 26 'i,eri,dOs, Algumas p�ssoas
os ur011ltOS da nova sa,f�a

. S ais e as on ecçl.reCS, :à,preselltétl<'i!ia: ca,mpaflha, x x x ,.\ça�e!�� xj.'X� x
"'J,�".I> (OE) _ Viólentas chtiv� estão desap.arecilas. ,.As la.

Mato prossense, A'medida De Passeio Espcr�e e·Prrlia :odPOVO do nO:�,_,dd Es- EilVio sentidos pesames Sentidos pesames Fernan- estão·assol'3.ndo' a Capitál v.ouras existentes,u.os. ar-
• foi tomada· �m vista da ;:>_. "

...
.

a o e II sua a lVLa e co- faleciment.o ill1st�e catari- do Car'valho mineira desde ontem. Agua. . ,re,dores da Capital, :,:.fora� I

flitiva ,; situação dos lavra- m6 Governador. A certa nense João C'01l0del Pra-
x :li: x ceirosl com mais de 3 horas destruidas pela fúria' da.,,;

dores 'de Mato GrbSso. Em 15 racHiladí"'simo� Pa,""am�n"os altura declarou, sob'" gran- feito
Sentiri"., nesames Mauro de d�ração, castigam a ci- águas, que subiram li '.\ma�s

_ O' servIço público, 'ie- Na' A H�DELAR E Ml"l� 'D"'UTIft,UE
de entusiasmo e aplausos.

Dulce Helcio dade, provocando o dj:lsaba- ' de, um 'metro de altura" em

mitino col7l base no ato 1'1:&1) _ ••U -- OU � dos que o ouviram, qUI} x x x
x x x menta de mais de 40 resi.. vár�os lugares: O Corpo de

1 d' "tem motivos' po'nderfuiVeis ASSocI'o-me pesar desapa, á
; B b' tin' t' ninstituciona, po era ser

Expressão nesso· grande dências, enquanto. v rIOS· om elros con ua· a.e '

para descer as escadas do' recimento Rubens Ramos
pesar f'3.lecimento Ruberis" b'3.irros estão alagados com ,dendo a dezenas de ocor-

Paláeio, ao final· de-: seu grande perda impr�nsa ca,
Arão Rebelo' ll"'''''1ilia danos consideráveis. A Se- rências, notadamente 'na VI-

mandat') com a consciên-
.

t�ri.np.nse Carlos Gomes
x x x . cretaria da Saúde cio. Es- la d'os Urubús, ende foram

cia tr.wqltila, porque tem Oliveira tado-está vacm'ando os fla- destruidos mais de 30 b,�r-Nossos sentidos pe�3mes.firmada convicção de qúe x x x ge'lados. Não se
.....

conhece racÕes. A situação em. Beloexteflsivos toda familia Gas-
I?oube cUIl1prir c·om o seu Sentidos pesames 'exten- '1" amOda . o nu'me'1'0 exato de· Horizonte é de verdlideíraparino FamI �a
dever, não decepcionando sivos pais vg et irmãos Ges-

x x x
' calamidâde, pública.

ém. im:tinte algum aqm:.Jes sen et filhos abraços Maria '

Rogo aceitar et transnll'
que lhe derám o \oto, con- ,Tulio Ramos

tir excelentis'5ima família
fiando na' bandeira que x x x

meus sentimentos pesar !<l-
empunhava duran,t..e a cam . Séntidos pesames e se- .

lecimento seu irmão' Ru-
panhA. eleitoral, que era a. nhora Octayio Oliveira

bens Arruda Ramos pt An.

bandeim da esperança j,)a- x x x
tania Oarlos Konder Reis

ra Santa Catarina." Sentidos pesames Heri-
betto Hulse é Senhora

Fina:jZ'd.d�t a �ece")ção em

Corupá, o
.
Governa"::o:.", qo

Estado regressou à ccl,l;·!t.al,
juntamente com sua c')mi

tiva, da Qual partieiparam
os senhorps Eng. An!leS

Gualberco, Secretário Exe
cutivo do PLAMEG: f,ng.

Wln<: nt Zoe Guimarães et

Haroldo P�C:erneit'as, Se- Filhos

cretário 'da ·Viaç�() (! .:>bns
x x xPúblicas; Deputados AutÇ;-

lj:nviamos toda fll.milia '

nio Gomes de Almeida e.

nossos sentidos pesamesIvo Silveira,"Presidente 'da
falecimento Ju Nene Santa

,Asse�bl�ia Leglslatl'lra;
Deput.ado Laur·.,>. L0Cks, Se

Receba transmita todos
cretário da Educação e

nossos pesama<; Zé' Neti
Cu'tura'" Dr. Armando. Va-

. x x x
lério de \Assis, Secretário

lj:xten�ivos toda,. raDiilia.
produtivi�ade, o forneci- 'da Saúde e AssIstência So·� receha nossos pllsatnes fa
mento das !:,:,meptes tem eia!. Jeci:mento Ju Abrs Agnello e
prj0riclade, E ao comenta:- Num balanço' final, po- Familia
certo ."défiCit',', disse o dr. de-se afirmar C0111 segu-.
ficit"; disse O. dr, . Antônio rança que essa viagem do
Pichetti, que pri""rvipalmen gorvenador Celso Ramos. ,Receba seia intel'prete to.

te'l par� a �gricultura de ao norte do. EstadÇl, .'tra.n�- da fa:mi)ia nosso pto,fundo
cerpals. pão deve f<ilt� ...�� 'formou-se em consagra

....
or, pesar hlec�mento Ju Inda

spwe'1tes que o produtor aiplauso de suas pQpula- lécio
pr"fljsa e tudo vaj ser feito ções aos �ulnos pelos quais

'.

par'1, que 'l'eM1'1ente n2.o vem imprimindo 8. acâo dé:,
faltem. máquina ad)ninistr2,�;l�,'9, ele

.ra define o

Concurso � habllit�çàJ
'na Escola de En]aoh JrlJ

A Secretaria da Escola
de Engenharia Industrial,
da Universidade de Santa
,Catarir:a está avisando aos role'g�o Agr'lcola ln's r'

-

Ab t
.

candidatos inscritos 3::> \, l.
,

.

: C lçoes 'sr as
<Concur�o de Habilitação O diretor do Colégio A- sã2' três fotografias' 3'x4.,
que o prazo para a entre6"'-' grícola' de Camboriú, co- Todos, os, docurp.entos de-
dos documentos· faltantes' munica aOE) inter�ssados vem ter firmas reconheci
exp:ra no dia ,5 de feverel- que inscrição pa'ra ,os exa- das e a inscrição está a

ro e que o expediente pa': .

mes estão abe'rtas: ' berta até o dia 31 do Inês
ra a entrega é das 09:00. A documentação neces- corrente,
às 11: 00 horas, Outrossim, sária consta do seguinte: Com esta' ,oportunidade
informa que' o calp.ndário certidão·.de nascimentlJ: eSte programa informa,
das provas do Concurso e - certidãó de conc1US'ão (10 que para os ginásios agrí-
o seguinte: -eurso primário, atestado 'te colas de Lages, Canoinhas,
.Dia 15 de fevereiro vac.ina· atestado fisico- Co"cór"ia, e Araquarí, a

Matemática " ,meJ1tal, requerimento (in documentação exigida e !).
. [1-;a 1(1-':e 'fevereiro' -' res90nsável soHcitatldo i11s mesma.

. Física:
. crição no evame d� admisJ

(DIa ·17 de fevereir0 -
. ---- -_.__.-

DesPhho
. Dia '18 de fevereiro

. �--�----�--�----------�/------�------

Química
A.ssunto d�' Srm'snte é ,Básico

e que a,s mesmas serão rea-

liza"'as a rua Bocaíuva: 6n - Q.ua�do da visita que
fez ao Vale do Rio d9 Pel-às 1d.:r·o 'boras, deve"'do ,)s

candiàa�os se a:'Jr�sénta
rem mela h0ra antes no

lor.al, C0111 prova de iden
tirade.

xe· no início do mês cor

re,..,te, o dr. A.ntÔ""io· Pi

cqetti, . Secretário da A�ri
cultura. tratou em Joaça,
ba, Victei'ra. Fraiburgo e

Ca<"a<:'lor, dá assunto se-'

me..,t.ps· de trigo e milho
híhr:��o,

, )'T<:\ d::'i�i8.0 ce Sua Se

nho1';:1, entre as
. soluções

oásicas do aumel�tv da,

..
.

1 _u 1\ ; �;- �' ��\ H .�� :
,

.

Castelo Assina Décreto Instituindo
-

.

,

Horár;o de Verão
o

RIO, 26 (OE) - O Ptesi-
. do Governador Carlos La-

Senador dente Castelo Branco as- cerda,' que sugeriu a conv&

sinou decreio instituindo a niência de sua adoção" face
chamada "Hora de Verão" a falta de energía e'létlica
em �odo o país, A partir, do por que passa a Gl,l.anabar:;i,
di;.t :31. de jan�iro, a nova agora agravada pelos feste
medida entraJá, em. Vigor. jos 'do' 4° centenário: A meia
Sab&se que o chefe da" Na· noite, do próximo dia , 31,
ção, procurou assim,

.

aten- todos os relógios deverão
der exposição de motivos sofrer um adhmtameqto de

"
.' urnar-hora.

I-<.EGRESSOi,
x x x

Nossos sinceros pesames
Octavio 9liveira e Senhora

,xx.x

Nossos sinceros sentimen·
tos pesar Paulina Dora e

Aristides

xxx
, Sinceros

'. pesames
menta' seu irmão pt
bar Lins.et' Familia

faleci-
Zanzi·

x x X
Aceitem expressões nosso

nrofundo pesar falecimento
ilustre R,ubens Arruda Ra-

x x x

Receba meu abraço de

x .::t X

Me'bnr�mp.nl&-S Dás ruas,do,Estreito
A notícia dos melhora- d�s, I preÇeri'do,-se que' 'la {' tvItàr �rosões �e ,êresCiJ.11en-

em
'.

prh)cipios oe FeveI'eiro to de, 4apim, ' I'

as Ruas Osval::lo Cruz, ,Ma ...vamb,s aguardar a con

tos Areias' e, Avenidá San- 'qretização'- 'dessa 'medida.
ta· Catarina recebam meio .

fa,�endb votos 'para �que
fio·e sarg'etas, o que virá ela se conforme lntegrã'L
dar melhor aspécto àque- meRte.
las vias pÚblicas, além. de

mentos que a Prefeitura

Municipal de FlorianópoliS
pretende reálizar, nas ruas

do Estreito, foi recebi "a
com aplausos gerais p�la·
população desse progres
sista bairro' da nossa ca

pital.
Aliás, 'não é de hoje a

luta dos moradores do Es
treito. em favor do calçs,-
'mento e da colocação de
sarletas i e

.

meIo'-fio nas

principais vias púbUcas da

quela parte ,da cidade.

Agora, 0 Prefeito Vieira
da Rosa estendeu ao Eii-

'. . O Melhor S,no., O� ·Mel�o.res SODhos
'ROPORelltl!M

Os' Famosos Colr,hies Pro\el e Divino
Ag'ora 'Em 25' M�n'salidades Na

·1 MODELAR
, í

xxx

x x x

Nossos sentidos pesames
falecimento· Ju Tulo0t1 Lt.u- treito os melhoramen tos
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