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RUBENS, DE ARRUDA RAMOS

GEREN'l'S

DOMINGOS FERNANDas DE AQUINO
ANO 51

N.O 14.950 Cr$ 30,00

A segurança- foi o centro- das atenções' dos construtores
desta passarela para pedestres, =dífícada na cidade de Dues
seldorf, República Federal da Alemanh!i. No, ano' de 19 a

rêde vodovíârfa da Alemanha Ocidental foi 1tumentadií ,.

�45 km construidos, passando sua extensão"toi�iif.a §�
3080 km, para mais de 12 milhões de veículos' aútom"
, .

.
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O TEM P O (Meteorológico)
(Smtese do Boletim Genmeteorulóuh-o. dp

A. SEIXAS NETTO válida até às 23,Ui ns, do
. dia 18 de junho de l:)!H

Frente Fria: Negativo; Pressão Atmosférica JVfI;rlia:

I1031.3 m�Iibares; Temperatura Média: 16.1" Centigra
dos; Umidade

..
Relativa Média: 90.7°/Í'; Pluviosidade:

25 mms: Negativo - 12,5 m.�s: Negativo - Curnulus
- Stratus - Nevoa - Tempo Médio: Estável.

lFLORIANóPOLIS, (QUINTA-FEIRA), 18 DE JUNHO DF: 1964
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KARACHI (Páquistão) - 17 (OE)
Há 250 mortos, eleva-se até agora o trá

gico balanço das inundações, produzidas pe

lo tornado que .caiu sôbre a região ocidental
do Paquistão Mais de 100 mil cabeças de

gado, pereceram. Povoações inteiras e 'ro

dovias, continuam submersas. As, comunica
ções telefônicas e telegráficas, continuam in-

�

terrcmpidas. Parte do Paquistão, está total
mente isolada do mundo.

KARACHI - 17 (O�) .- Cêrca de
duzentas e cincoenta pessoas morreram IU

\. .

Paquistão Ocidental, durante violentá tem-

pestade de vento e chuva. Vários povoados
da região tiveram suas casas totalmente des

truidas. deixando ao desabrigo milhares de

pessoas.

Itália ficou untem sem Jornais
ROMA, 17 (OE) - Um'3.

greve de' impressores, dei

xou a Itália hoje sem jor-,
nais. A greve de 24 horas

Paquistão continua isolado do resto ào mundo:

o,�atÕ�� e ro �vi��· u a m�n 2' lU m�r��� n� I ui� in

BRASíLIA, 17 (OE) ._ O Govêrno vai solicitar ao

Congresso, o reexame da lei que
.

�i�,ciplina a 'remessa de

lucros para o exlerior. :' A lêgislaçab\: ;�tuat é considerada

severa, o que dificulta a, iIlverS�ot:de c�p�lal no país. :

',':, "o,

�

Deputa�o QUer-re�UçaG��eaS Dusagenl
.
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Ex Combatentes pode:rã ·;:·/��i
Ser Nomeados

.

,
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.

pr!��:;�IA, C�:t��E�ranc�
.

B rasPla
encontra-se na capital do.. �-.::r ....,.
país, anele assinou decreto as., l ...uras tc�a ddO Mtato Grosso, .obje-
proibindo até :31 de dezem-

.' , Ivan o ornar possiveis '?-5

. ,RP..A/;;fLJA,. 17 (OJ::Y��.· - visitas à capital fe.deral,..
bro de 1965, nomeações ue

Um defeito num cabo -:�pró- consolidando 'Brasília' 'c;rrio',
caráter efetivo ou Interino, .

,

, .': xímo .ao -lago ;'de BràsJlia" sede do Governo. Atualmen-'
bem como à admissão õ de e�tã' ,b',�:i..ts}indo; .deficiência te, as viagens aérea� ida r.

pessoal de qu�lq.U.,er�..�ip�.:C,i�;.�,i . ,-"
..'

. n�': fb�neéimeritci elétrico à· volta !j. B�a,silia. � pai'tiüGa
nos órgãos, federais:' ExClue

.

,
.

•

càpital federal. Há dois dias do Rio ou de são Paulo,
que a cidade fica as eseu-' custam 1ÓO mil, cruzeiros

o decreto da proibição, o

provimento d.os C3rgos em

comissão e funções gratifi
cadas, o preenchimento de

vagas por candidatos apro

v,'3.dos ein concurs'b e a ,no,

mçação interina e de ex-
.

combatentes.'

raso

Será apresentado projeto
de lei na Câmara dos Depu
tados, reduzindo em 5Q"'\!
os preços das passagens
aéreas nos vôos' Brasília
Rio-S. Paulo. A iniciativa, é

dos deputados Antônio Ba

by do Paraná e Edson Gar-

aproximadamente.

Raul. RiU vai 9ara .ao loguslavia
BRASíLIA, 17 (OE)

Déixatam
.

Brasília há pou-
cos instantes, seguindo para
a Guanabara os '3.silados po-

Desconto para' os IAPS
vai aumentar

BRASILIA - 17 (OE) -' A Previ
dencia Social vai ser encarregada de efetua r
em todo o país, o 'seguro de saúde' dos con·

tribuintes dos I institutos de previdência. Pa
ra

.

arcar com as novas responsabilidades, se-
.

rá aumentada a taxa de contribuição tle em

pregados e empregadores, para cóm a pre-
vidência social. \

líticos que se encontravam
na .�mbaixada da Iuguslá
via.' F�z parte do grupo o

sr: Raul Riff, ex·secr'etário
de imprénsa do Govêrno de

pôsto. No pier . da praç'3.
Mauá, já se .encontra arico
rado o navio que os levará

para a Iugoslávia.

De' Gaulle vem aí
RIO, 17 (OE) - Foi con

firmada pài:-a o dia 29 do
corrente '3. chegada ao Bra
sil do chefe do cerimonial
do.s Champs Elises, afim
de acertar' detalhes d� pró-

.

xima visita do Pr�sidente
.

De Gaulle.· A autoridade
francêsa ficará cinco dias
no Brasil.

S%%S%Sv • V,+',(L";:"& .... '- .'!.:UP...�:::"""'..":�u.:5t.��U ,%%"%"% ;%+,,%%,..1=n:%gS"'%'(� �'t-4#,,:;:"'."

RIO, J 7 (OE) - O serviço de �eteorologia do M:inis-
tério da 1�griculíura informou que existia a pOSSibilidade
de ocorrência de geada no Paraná e Santa Catarina nas

próxi:mas 24 hora�,
tSSS%%SSS%S�����$S%%�%S%�:S%%sS%%SS%%%\S�S%%%SS$>s
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Léi da Remes�a
poderá ser

RIO 17 (OE) - O Ministro RobeÍ'-
to Campos, do Planejamento, confirmou 'ho
j� .que debaterá na sexta feira em Brasíli�,
na reunião ministerial, a reformulação. d_l

�ei de remessa de lucros. A '���ida, segundo
'Rb' t f"i t····· .

; ..... 8 .el'·u I....·a�llpo:..:) C:U.1J :'l ciJm. apolO
�'$.�.� ;',J .

>..c�,.�;;.}�·.:::,'r. .
'

\ : ,'�

Deputado Pedro Aleixo, li

MANAUS - O sr. Artur der do Govêr�o na Câmara

Federal, afir�o�l hoje que
o chefe do Executivo pre
tende propôr ao Congres
.so, emenda constitucional,
visando a regulamentação
do voto do analfabeto, e da

:, _
questão da íneügíbilídade

..

..� IUfASíLIA. '7"'" tfà' ses�ã.o. �4_,OS�.r�!�,-�� 4;> :�
'ordinária desta tarde da lamentar, que mensagem
Câmara dos Deputados, o nêsse sentido, será' encami-.
sr. Nelson Carneiro apre- nhada ao Congresso nas

sentará projeto de pror- próximas horas. . Sôbre o

rogação da atual lei do in- aumento dos funcionários

ANKARA, 17 (OE) quilinato, até o dia 31 de da União, esclareceu o líder

Mesutsuna, foi condenado a dezembro. .Afirmou que é Pedro Aleixo, que na ses

vinte ano� de prisão por .pensamento da maioria do são noturna convocada P"- -------�---------------

tentativa de assassinato con- Congresso, prorrogar a ra hoje, as duas casas do

tr� o premier turco Lsmet. atual lei, antes que O Pre- Congresso reunidas, darão

Seu cumplice, Niyazy Akyus sídente envie a mensagem início a votação do projeto.
foi condenado a oito anos propondo nOV'3. lei do inqui- Na sessão ordinária, a Câ

de prisão. \
linato. . mara votará o Plano Nacio-

�,.,,.,'f.%"'"���i1''SS%S'''S·%S%SSS%X%��''''.?4''''' �;'$::\t."33S:i"'S"%SS! �'.'

. BRASÍLIA, 17 (OE) -' U:,senado apromm projetor'
que cria o cargo de Minist.ro Exíraordinári:o,' Ao novo tifu-�
lar, caberá cmlrdenar as ativjdades de serviços de onz.e ór-�
gão�1 que em sua maiorl':l, estavam subordinados direta-,
mente a Pres1r1ênrJ3. rl'" n9uública" � ,

de duração, seguiu o fra

casso das negociações sôo.

bre um novo. contrato cole

tivo. O sindicato de elas-
. se, exige um aumento de

_. I
25%, com, o que não con-

cordam os empregadores. A

parede, demonstra a árdua
batalha que deve travar o

primeiro Ministro Aldo Mo-
ro.. para conseguir o apoío
operário 'para seu progra-
ma' de austeridade; destina

.do a combater a inIlação.

-------------

- '-Terroristas
Condenados

BRASíLIA - O deputado
Clênio Martins Peçanha, do

Pl'B, foi empossado na ce.

.m'3.ra Federai, na vaga de

Tenórío Cavalcanti, que te

ve seu m'3.11CÜl.to cassauo

pelo Ato Instãtucionai.

LISBOA - O Governador

Carlos Lacerda já deixou

Lisbôa rumo aos EE,UU.

àepois de uma visita ofi

éía! de 6 'dias à capital por-
) .'

tuguesa.
'

BRASILIA - A Câmara

Federal, reunida na manhã
de hoje, em sessão extraor-

. dínária, aprovou' o aumen

to de subsídios dos parla
mentares de "180 para 350

mil cruzeiros.

Ferreira Pires, é o novei Go

vernador do Amazonas. Foi

eleito pela Assembléia Le

gis1ati'va, para concluir o

mandato do sr. Plínio Coe

lho,

DI
.,.. ft.AtÃ-"Ã/,ãã;;,7-t>.=4SSSX1JI

, lASILIA, 17 (OE) - Aguarda-se a qualquer mo-
fi.ento no Congresso: a mensagem presidencial acompanha
da .de projete de lei, sôhre a nova lei do inquilinato.� 4�.;:;s,..sn, 'S",.%%$SS%S":;;'it, ••�%":Ç%V�S%%f!$%"'%'.�;\,, •. "4" -.'*,

Banha: Importa-
CUBA:, Preparativos da
Invasão Ionlinuam

MIAMI - 17 (OE) _' O chefe militar
de 75 mil cubanos exilados, anunciou. aue o

.

próximo ataque ao regime comunista de Fi-
PORTO ALEGRE. 17 (OE) del Castro, será uma operação d'e primeira

- o delegado da. SUNAB I <:: E 1 f' A-
no Rio Grande do Sul, proi- '.

C asse. se areceu, que as orcas invasoras
biu a importação de banha contarão ainda com apolo clandestino, na

para outros estados. Disse próprio território cubano A n:
.

dr
o Gal. !tá Moreira, que a

L

.' _ �:
nunciou ain a

medida, será manti.da. en-
a designação de outros a01S veteranos da in-

quanto o Rio G!'>!'lle do vasão da baía de Los Cochinos, nara auxi-
.

Sul não estiver bem abas- 1" l'
-

tecido do produto.
JIa-_.o na preparação de seus planos milita-

ção Proibida

res.

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

[o �re�so a�lecilU aumenl0 fiG fUflCitDôlismo
BR.:l_SÍLIA, 17 (OE) - O nal de Habitação. Por fim, tos políticos suspensos, pois

desmentiu o líder, que es- desta forma, estaria o Go
tivesse nas cogitações ,do vêrno, voltando atrás dos
Governo, anistiar os' cida- atos que assinou.
dãos que tiveram seus direi-

PARANA" SEM A'ÇUCAR
"

. CU_RITIBA -, 1-7, C9E) - Estão esgo

�s�J4'���..�· �.��,��91lCi$"i��'" ��}.lC�H' -da caPital
. pé.raf1aê�e::-,�tntel'Vehtoi 'ná SUNAB afir-
mou Que o péssimo' estado das estradas em,

consequência das chuvas, agrada ainda mais
o 'problema, impedindo a chegada de novas

remessas de a�ucar.
---...,__.

,

"Cabo de' São ROQue" Cheoou
. �

:RIO, 17 (CE) - Deu en- Alfâ d- an ega, procedem a
. ri-

trada esta manhã no por: gorosa busca a bordo, urna (
to do Rio' de Janeiro,' o na· 'vez que chegou ao conheci-
via espa:l.t'101 "Cabo São ment.c) d.as autoridades, que
Roque", trazendo elevado o transa.tla'n.tI'CO carregaVil
númel'o de passageiros p'ua um grande contrabando.
o Rio. Turmas de fiscais da

I '

Vitimas de Incendiário louco
Pereceram Ontem

COLÔNIA

'Aumento do Funcionalismo. Sai dia 22
BRASILIA _ 17 (OE) - O Presiden

te Castelo Branco, conferenciou délTIOrada-.
mente na manhã de hoje com o líder do' Go
vêrno na Câmara sr. Pedro Aleixo, o depu
tado ,Paulo Sárazate relator do pl'ojeto de

aumento do funcionalismo e o diretor geral
do DASP, sr. Wagner Estelita. Fonte auton

zada, revelou que foi estudada a concessãCl

de gratificáção de 'nível universitário, qU8

havia sido emitida do projeto do' ,Govêrno.
O projeto de ,aumento do fqncionalis

mo civil da União,. terá sua discussão 1111-

dada na/noite de hoje, pelas duas casas d·;)

Congresso, em sessão conjunta. O projeto,
deverá ser sancionado Delo Presidente Cas-

o ", i r

telo Branco, no dia 22 do eorrente, segunda ..

feira.

de Lucros
modificada

da maioria do Ministério e renresenta tam-
0_'

bém o pensamento do Presidente Casteb
Branco. Visa a reformula.ção, dar maior li
berdade ao' capital estrangeiro que c:olabora
para o desenvolvimento do país. "'{

Ext!ncão de
,

Cargos no

IAPETEC
BRASíLIA, 17 (OE)

Presidente da República,
.

.'3.provou exposição de \ mo

tivos, �extinguindo quatroc
centas e quinze funções"
gratificadas no IAPETEC.
A exposição de motivos ao

chefe da Nação, foi apre·

Con-

,Alemanha) ,,- � 7 (OE)
Onze As!lado� �

Duas das] 16 crianças queimadas quinta fei-

BRASíLIA, 17 (OF:) _ 11
ra passaaa por um louco puma escola de

. asilados políticos da em-
�

Colônia" morreram ontem.a tarde. Trata-:s(�
baixadá da Iuguslávia em de uma menin,a e um menino de 9 anos. D .... , ,;:

Brasília, ,serão embarcados
'" J

p'3.ni a Guanabara onde já
14 crianças hospitalizadas, 3 estão com fe!'�-

os espera um navio que os mentos gravíssimos, assim com6 uma profes-conduzirá a Iuguslávia.
.

.

sora de 67 anos.

O

(�u;nto ao segundo' -:pelas li!.\� 1
de família que nos unem _. podemo; �a:r �
lal' com absoluto conhecimento de causa.

'

Não é verdade que a. injustiça sofrida
em 30 nunca tivesse sido reparada, como
afirma o "raivinha" ,opOsicionista .

Em 1947, o governador catarinense, dr. '

Actcl'bal .R. da Silva, reintegrou-o no cargo
e aposentou-o,' a requerimento.

. Ainda ma,\s: em 1961, depois de haver
assumid!) o govêrno do Estado, o sr. Cel
so Ramos mandou pag-ar-lhe as diferencas
dos atrnzados, como aos demais apos�n
tados - fazendo-lhe, dessarte, a justica
que a última administração da u.n.N. não
se dignara fazer·lhe.

Bo�ocas & Raivin�as
II

RUBENS, DE ARRUDA RAMOS

Para o escriba dos rodapés oposicio
nistas, a revolução de .30 foi POLíTICA.

Eureka! Eureka!

Qual, das últimas,
essa natureza?

Registe-se, toda."ia.
descoberta, por aqui!

no Brasil, não teve
I

que .a p'ólvora foi

xxx

Du�s vítimas, segundo ·0 estoriador

raiviuha, merecem destacadas, nesse mo

vimento de 30: os senhores Pedro Cunha e E, posteriormente, sem solicitacão al
Judio Costa, diretor e tesoureiro, resllec· g'uma" de acôrdo tão só com estudos de'
tivamente, do Tesouro catarinense.

•
. -

icoml'ssao compe ente - garantiu,lhe pro-'
·Quantb ao primeiro, que conhecemos e ventos compatíveis cOllJ as funções .

que
cU,J'a amizade nos honrou, �omo atl'vo '

e
�

exercera e equilibr;ados aos do servidor
distinto 'colega ' de imlll'enSa - o articu- que, na atualidade, as exerce.

lista da oposição afil'ma que somente em Como se vê, a citação do escrevedeiro
1950 'conseguiu "ver .IJarte do seu direito d'

_

- apesar c feIta de indústria - ê patra.
reconhecido e restabelecido." nhuda e acusa quem, no CilEO, não merece

Não temos dados e informações a res- censura alguma..
.

.

peito. .
x x x

Em todo o caso, convem consignar' A e�ses pob.!es RAJVINHAS, sem ver�
que, em '1950, data da reparação apontada, dade e sem gramática, o jeito é deixá-los
pelo' acusador, Santa Catarina era gover- como são, por destino orgânico_
nada pelo dr: Aderbal R. da Silva � que é Se falam - mentem; se escrevem _

dns nossos e, na chefia do Executivo. ih,il mentem também!
'

provas da maior sf'r('nirlflde e da mais

'autêntica fornlação democrática.

)I x );

F, assim passam a vida. pretendendn
"<lgallar (IS outros, mas sempre

.

dos ...

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



(�.or�SELHO
diátia aa pe!('?

o rosto e t'cttrur toda " poeira
e de111'''s impureza; qi.e Ih'-

sam ser depo:o.itaclas na pe li'.

. Ex p licamos 11.1 CrÔJ1IC,I de hoje

Ulll u ssuuto importante para

toda pele; qual seja ., oriel1t,,�ão
OI seguir em relação à SUa hiQ.1e

lle_

Prelmi nn rmente dr-vemos dizer
que o rosto deve ser [avauo pelo
menos tedas as m arihâs e ])0-""

'830 nada melhor do que ng,.'

e snbilo.

:vruitas pessôus, evitam em pôr

ap:�l" no rosto e prt·ferem sub s ti

t"ir esse prcc io so liquido ]lo"

Um P10dUto de Iimpezn 'f""1-

hérn císmnm em nã o Usar sabão

atr!b"1I1do ao -;,eu emprego qual

qucrt defeito 9-l�e; por acasO; tive

101n --na pele. Regl',l geral s:1o

qu es tões ; qUe de\'Cn� ser aband,)
na(�:I�., 11015 a ág,'llH e f) sabão o:;ü J

indhpen' áve i s para II h ig içn e

do l'o\to

Em l)l'JI11Clro luga1' devemos
dizer que o S"bão que fôr indi
cad" deve '01' "'ado em qunnti
dude llloder.lCl., para' qUe; com
o auxJ.lio ela ágn:l; po:,S.I prorr o

ver a perfeita ]lmpcxa da pele ..

O Sn bâo de,-e >l·r esfregadO
p!"imoÍl'amente n n s p"I111as das
nulos já rn o Ih adas e l1ão di reta

mente sô bre o rosto
o ..,abãü usn dn par» :J rostu não
cteve ;,C1' o 1l1ÇSIl,O qUe para 011-

tras partes do C'M po e nem de
Uso Coletivo (nlESll1n qi.e se

trntem de PCSSOdS da mesma f'a ,

m
í

l ia ) (.,cl" incjiv,du� deve pos
suÍr se" sahãO ele rosto; separa
duncnte

Como se deve' Ser enxugado

-

COmo d cve ser Ln/ado
A�ós n.J<lvngern ell) ro s to ('11-

Xug,1J I) J)lE's1110 com lima t,)�
Iha ele Iín ho; b"m Iin n QU,ll"O
mms vo Ih a ; C.'l Ihor

�50 se deve ('sl'J'eA ll� u t0a,Th1.
no lO:-;�O C s t m fnze,· Iig-eil'H

/\_ �

át!.ll,l corren tc é ii ind icud.i

É lle' c&"allO �'J :1-hÇ1e quant'idacle
ele 1110;\'1 u jlillpr'�)erfritamept9

FAZEM ANOS HOJE

Menina MARILENE CALDEIRA DK
i\.NDHADE

l

. Com prazer noticiamos no dia de hoje
o transcurso de mais um aniversár-io natalí
cio da elegante menina Marilene Caldeira de
Andrade filhinha do nosso prezado amigo
sr. Israel Caldeira de Andrade e de sua exma.

eSJ?ôsa.
.

A Marilene e seus genitores os nossos ,votos
de muitas felicidades.

•••
SRTA. TANIA SHAMBECKNada- de

R�BITES
l!;xlja ,em seu carro

Lona dE' frelOS' �OLAD�S
_ 60% mais no _aproveIta
111 f'Dt,' da� Lona.

Com indizível alegria consignamos par.l
a data de hoje, o decurso de mais um aniver
sário natalício da graciosa srta. Tânia Sham
beck, filha do nosso ilustre amigo sr. Inácio
S�hambeck e de sua exma. espôsa d. Aman
dÜ1a Schambeck, ressoas de Q.estaque em as

nossos- meios.
À Tânia, que se faz notar na sociedade

por sua beleza e elegância, conseguiu for
mar em tôrno de si, vasto círcuI� de amizades
Aplicada aluna do Colégio Coração de Jesus
por tão auspic�oso evento, será, no dia de
hoje, muito cumprimentada. Na oportunida
de, "O,ESTADO" envia-lhe seus respeitosos
e efusivos cumprimentos extensivos 30S seus

familiares.

Soe/ais'
F,ua Sl'Intl'l'<: l:!"'�9iva �5J

ESTREITO

___ )\�,_�_�_���__"'_-(__"�\�_1.,.:_U{__('\

__...c-_La._--�",_-"-
O Primeiro encontro das D�bulanles lerá

dia. 25
.

no Ouerência Pa�acepróximo.no

1 - Em sessão Solene na Séde da Rede movido por um grupo de senhoras da so

Feminina ele Combate ao Câncer foi eleit'l ciedade.

President� do Clube Soroptimista a Sra Ki-
rana Lacerda.

, 80LA MAIS Pra""ITII 00 BRASil

2 - Procedente de Pari� chegou a nossa 9 - 'r.ra p.fóxltna:- _ quinta-feira, nos salões

capital Q casal sr. e sr'l. dr. Luiz Groff (Ja- ,do ,QVet�ncia t�lác�;" ,acontecerá _

o p:-i-
çanã.

.

r_ '
.. ,�ei!o>' e�con.tfo: ,â�s. De)mtantes> no b'111e

, >

',(Jfiéial 'tlÓ''''�ube, Dóze de Agosto - O
), ".; :.

_, moviment'ado 'eor::k-Uril,' está marcado pa-
3 - Voltou a circular em nossa cid:tde, o ra às 19 horas.

elegante e simpático casal

de Blumenau, sr. e sra. Dr.

to Nobrega (Tereza.

do "Society"
Sérgio Alber-

10 - Encontra-se em nossa cidade, o sr.

dr. Olavo Rigon, 'um dos Diretores d.a Sadia
Industria de grande destaque no País.

Florianópolis --- lU/fi/ i)J64

DE ELEzt�
.

rota: Os nOS80$ Iéi tnj'es pode
rãO sol lcijar q�lalque.r conselho

sobre o trntamen to da peI2 ?

cabelos "o médico eôpecialista
Dl; Pires;:1 rl a 1\1éXi;); ,31-
Rio de .Iancírn; hastanclo enviar

o presente artig'" deste jorna.I

e' o endereço completo par-i '1

resposta �,.

pre ão sôbre oS pontos molhados
É pr, dente escolher ,I toalha

excluslvament.e para a 1Jele e

cada pessoa eleve ter a sua. O

usO de um pnpcf de seda ou de

tOalha ele papel é recomendável

30bretudo pelo fato de se poder

-inu�ulizar a toalha t�da vez é
elllpregad,,; o que Se torna ideal

�-"..-

,-, .> �.�_ ,.;-.:.:;��-�_?\. �
-}��? /-,��f-t""t

__

" ltt,.· " .. ,,,
�.' """ ./;r, .l': J.I'... ,.,....�"'!c,�., " ( .. e. .... 1" .tU",/,": ",.,! ..,....

Ji;\,:�," �. "

�

'---;;-@·'"i/r..::;,1
);"

"'í@�-' [I�!4..�""" .: -

-

-

..."'\........ - tC/-"""'1,o1-rJ �,J-rJ:M r: ,." /' • �". J i
l��;'�':_-��� .-,�'

.
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UMA HISTÓRIA VERIDICA E TRIS

TE - -O fato que passo a relatar é dêsses

que parece inveressível, inacreditável, mas

verdadeiro.

Deu-se aqui mesmo em Florianópolis,
em plena cidade, deixando entretanto de ci
tar nomes Dor não estar autorizado a fazê-lo.

Primeiram�nte pensei num titulo para
a história, assim como Mãe Desnaturada.

Refletindo bem, raciocinei: - que te

ria levado aquela lmulher a cometer o ato de
satinado? A miséria., ainda um pouco de
amôr pelo descenturado ente aue teria de

passar fome, caso ficasse sem recursos para

compartilhar da miséria da mãe?
Quem pode ver na consciência alheia

sem cometer erros possiveis?
Então. fica mesmo "Uma História Ve

rídica e Triste". E' o que ela é de fato.
Em uma das noites désta semana, uma

f�mi1ía foi despertado por alguém Que batia
,

fortemente á porta dos- fundos de sua resi-

dência. A dorra da casa foi atender mas, a

pessoa que batera já apressadamente estava

saindo pelos fundos batendo também com I)

portão ao fecha-lo como para chamar a aten

ção c.1CS moradres. Ab,erta a ::>orta c:ue d qV:i

para uma á�ea, mistério daauelas batidas

violel].tas e apressadas estava explicado.
,; Uma criança récem-nascida, ali estava

embrulhada nuns papeis de jornais, exposta
á dura frialdade do dia que amanhecia.

Sôbre os jcrnais um bilhete: "Não te

Não tenho um n:ês e não sou re- \

: "''1�W��
nho I?oroe
gistrado" .

Era tudo.
Tudo que representav:t a tristêza desses

dramas da vida, na sua cruesa insendavel.
A familia á cuia porta foi cclocad a

a crian�a (de sexo

-

masculino) é 1.:m casal
sem filhos e essa

. particularidade não hRvia

escapado ao conhecimento da mãe da infeliz

(ou quem sabe feli,z) creaturinha.
'

Aí fica o fato sem coment6rjos e que

por certo, -já está no dominio público.
A familia recolheu a criança e segundo

sei, ficou satisfeita êom o presente misterio

so que lhe veiu ter á porta naquela manhã
fria.

OS TEMOS
A PECA

�.
4 - O Deputado e a sra. Pedro Colim (Ma

rilú, em séu. luxuoso apartamento recebe- .... �'t', \

ram amigos para um jantar. ,:. ,.f'; 1't<:4Wl:nf'�recente reunião social, �oi :,.i�t?��
��i!f;-

" muito bem acompanhados os dIscutIdos, }---------______ mocas: Renato Scheffer e Gilberto Schni-.j- ,

5 - Especialmente convidado para a "Fei- zel.
-

.'.

Ira das Indústrias" em Novfl. York, o sena-
,

dor Atílio Fontana, que deverá via.iar na

próxima semana. 12 - O coral da Universidade. de Santa
CatarinaC'1tarina que fez parte da tempora (

da oficial da Universidade do Paraná, no

Teatro Guaira foi calorosamente aplaudi·
do.

6 - Realizar-se-á- no _próximo dia 18 na ci
dade de Tubarão, movimentada Soirée nos

salões do' Clubé Sul. Catarinense com mais
uma parada de Elegância Bangú.

13 - Na sede do Paineiras, estã0
_

sendo
realizadas movimentadas tardes dançantes

. -'

7 � "Miss" - Em 'Curitiba re,alizou-se, ·0 aos domingos.
Concurso de Miss Paraná, sendo eleita, a

representante do Clube Militar srta. Ange-
la Vasconcellos. Angela tem l,72m. de !:l.ltu- 14 - A Diretoria do Lira Tenis Clube, está
ra e beleza de olhos verdes e cabelos cas- em grandes atividades com os preparati
ta�hos, na conquista do título Miss Bra-' vos para a tradicional festa de São João.

sil.

15 - Não meuos esperadá" a festa de São
8 - Madeimoselle Modas, apresentará' des- Pedro no clube Doze de Agôsto, quando
file na cidaqe de Tubarão no pr�ximo sa· dar-se-â movimentada dança da quadrila
bacto - Modelos da Pullsport e Tomoso, que neste ano será marc'Ida pelo Diretor
estarão "'em pauta no Chã Beneficénte, pro- Social Pedro Guilhon Pereira de Mello.

.

'�SS%:$$%%�%%:$$:%$%%%%%%%%%:��A

e

_�'- :!v�_t�·.J]t��t�.

de que você precisa!
..

Na qualidade de revendedores auto
rizados, podemos resolver seu pro-_
blema sem demora. Em nosso estoque
tocê encontrará - com certeza - a

peçÇl ou o acessório que procura, a

preço' _' _, .. L �!a, genuínos, tesfados
em lal���. _ n-J. garant;dos pela mar

ca IH. [J pr, C(�so ele qualq uer con

sulta sô�:o o seu International, tere

mos o máximo prazer, em atendê-Ic.

o •

Representante IVI nesta cidade
•

G. SOCAS
de apenas 1(0·

REPRESENTAÇÕES
Fl!l'VIO ADUCCI, 721

ESTREITO

Um terço a vista e o resto

f'm 12 prestações juros

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina



F'lorianópoJ is

dcmi t' I 1 t, I !� ,

d faoS' enuncos a pemr cas ro rmr:.1S ._ Ulírd a rancaTARDE Dt\NCANTE ESTUDANTil NO PAINEIRA.S ..,

\.

'Q lJ()rriem. t;I(l� . Guarda- .

,

'Chuvas

� \ ,

cassac
't

J
('.,

To,�::q4é" a;.,rego"t, porém,
1ufi�;'verdgd�s: o serviço
'uito)3e\:U feito e os pre-.

" iIl\:!:?nS.ei�ntes da corrida G
'l"l,ciOÍl�ha, são contempo- 'I

�''''�os'':�s :trlúltas dos nossos
. HCYos;:" . -

'�',

�J\';_ ;.�,-:." ._
f) \rel-:tlfriho; cremos nós,

o ';ltim,o:' r�,gnescente dei:·'
sn �lasse' -dé àrtíüces rlorn.

n(�';\�litáhQ�: No dia em qu
o "Ort��i,: levá-lo para �.
'T' 'fis' P�l;ltes, ilÕ taxi preto, r

,. 8idiíHt:val �ficar cheia d·
,.,. ,.,.rdá.:&úvas, eternamení

-o-rir�'dc;s,' :POis o vento su

1"""ulâàp;"' vírá ' de vêz em

f1uantlb 'é malandro nenhum

;ai q:�úer tal 'ofício.
COin:O:,:;�qui' o "já teve" é

uma "fdse 'muito constante
'. '

Um

RÁDIOS ·HADIOFQNES·TELEVisOREC� EL�l��1J�t»WirES

nome, nas Américas, aqoratantbérr;
,

" .

/'

Promo

Pt\!1HINGTON -'- 16 VA.
- � '�-')�'dente Johnson de

do cir'iu ontem autorizar ao

Mi- Banco de Importação e Ex

portação garantir créditos a

curto' e médio presos à R0-

mênia para aqulsiç�b de'. pro
dutos r erneetcanos, anunciou
a Casa Branca.

Ci1raL_

para expliçar a nossa caran

gueijíce,: 'estamos segurâ�-,
mente convictos de que o

velhi�(} honesto e trabalha-

dor (e .por isso talvêz anti"

nuado I) não terá quem her-

-'e suas habilidades e seu

p'n'lto pela medicina das va

retas quebradas e dos vã: '" ,

raes retorcidos. Felizes das

casas de comércio ...

/

-----_._-

------------��----------�==��----,--------�---------�.

Deputa
.......... �.:.� �, - -

�

o quer revtsoesn �

mo, Tribunal Federal, Supe- Qrl!em dos Advogados
� tior Tribunal eleitoral, Con

,',

'residida pelo

es

....

'��:t\. Forn.ecem (rediJo·a· Romenia

que

BRASILIA - 17 DE -

João Herculino do PTB Mi

nas Gerais, preconizoú a for .

mula que possibilite reexa

me dos processos. �ev�dos a

efeitos pelo conselho de se-

gurança nacional e

ção do artigo 10 do ato
, .

titucional. A comissão re",

sora seria composta por re

presentantes da situação e

oposição na Câmara, supre"

Católicos Protestaram n'o V�etna'n
SAIGON ..- 17 VA - Cêr- tra perseguições religiosas,

ca de 16 mil católicos sai- desta feita sem cartazes de

ram em passeata na cidade
de Danang, centro do Viet
nam do Sul, protestando con

ataque ao govêrno, como o

correu domingo passada em

Saigon. pnOfESSOR H'ERCIUO IIM'�
Missa 'de

(

1° , dia
CON'VIIE

�"..':"-l ;�,

,'J.
- '�.�.1FO:R'M�iPLAS

Fabrica de 'mesas fórmica, cadeiras es

tofadas, em plastico, conjuntos para bares.
Rua '14 de' julho n. 160 - Coqueiros

próximo' ao Estaleiro Naval).
. Oferta especial: Mesa Formica 4 cadei

ras estofadas plástica por Cr$ 49.000,00-.
Linhas Modernas _"_ perfeito acaba-

" ,

ERNA KEGEL ZIMJVrERMANN, AN
TONIO CORDEIRO . VIEIRA, espôsa e fi-
lhos (ausentes), convidam para, missa 'de 7° "

,

"I 'Esnéclalmeate' projetado' e c vnstruíde para trabalbar com possante mOtor Diesel "Mereetl"'� Bens" de 78 HP, o Utili
dia que mandam celebrar- em memoria do tá3010, TOYOTA BANDEi�"'l\�""E {> veiculo ideal para a ·a.tualid8.de bras.ueiràl De fato. super-reforçado, oferecendo
seu inesquecivel esnôso.. sogro, pai e avô �;;, elente desempenho 'e '.!'�':' ·-i,n��,_ co:nbustfvel de. béJxo ,..;)(,to, O robusto .tJtmtário TO... ·rl.".,A E_andeirante apresêltu

HERCILIO ZIM,MERMAMM 'ê:: �'" _ c�.m:> importa�te eJen:cnt,,;- ! .ra .» U'j;;:1eIltc da produtiv'lda ;�': �grlCQla. com, m\l.ito ma� �\ 'uomia!q�e .. pra ,ee Va conhecer ainda hO.iC ". f,! }-'}S ';��'�' de vefctllos a 6JN [heseI no Revendedor Auton'l''''-'
,

lebrada dia 20;' sabado as 7,30 na Igreja de
" ,

I. ":." -, FUMo A�ucl. _.

..� E Y E A €' lil. -r- ". FP.lipe Scnmidt, '3São Francisco. fi
,.

'M
_. t,'�,>,. """ •

n'i- >

fí� JI1i f; ,< � fones - '�2576
��"LlanópÓllil� •

'

.....

Produção e Econômia

.mento.

Faça economia comprando diretamen
te dé 'Fábrica ..

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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J No Jantar Festivo em homenagem as Indústrias Pioneiras de.Sai
1 ta Catarina ,-o Presidente da Ass nnbléia Legislativa, Dep Ivo Sir
) veira; Sénhora.Alrnirante MuriH) Vasto do Valle Silva; GO'rerm

! dor Celso Ramos; Senhora Dr. Ad�rbal Ramos da Silva (Pioneir
da Fáb:i��, dê. Rendas e. Bor�adGs' Carlos Hoepcke �s. A.; t\hnirarte Munllo Vasco do Valle SIlva, Comte do 5. D. Naval e Des?TI •

bargador Adão Bernardee, Presidente do Tribunal Eleiteral e rr-

presentante do' Tribunal de Just ça,
.

.

.'''' ,'<
FOI C01:n ·IT1UILla ;;:"'tlc:f�Ç;' 1�

'o PRESIDENTE .da Frar que recebi l�oticias r�:I<: '''ê�;i: j
ça - Mal. De Gaulle, visitará o . Luz. destacada Cror is' � C;��i i
Brasil, em setembro próximo. de éuritiba', está djriSincto a c .11 S· 1 d D'"

, T)
,

una' Oela .

O· lann pr' r- �r'=,l"

Ce1ir8,' eSCJ\",VF'l '(1':) "'T!1.;ina ';O CORAL da Universidade Hora", daquela Cir'ade �,rr:, -�-,' i
Cd:r�t��!ao;deta;ei�as'urceets:osornou ,!:i � nha' convidada n�ta 1';;>1'1; ni""'- � i

'

do iuri de. Miss R8:d�r de .S�pt' ,1
.

i, Cât�rih� 1'964. -r:1Je . :l('(,�l+ao'o," J
I ANG,Elj,4V' Vasconcellos; Ll dilf.�(Hl,z��·�it}b� nQ Glüb(: D��'
deita Mis�raná de 1964� no "T-''''':''''' �� l" r: r "

'�, -,�

. �,

sábado pp. representando a Ca-
.

pital �para·naense.

te-;!e rrr-c·'(>l'} tf' (:' l'P('pt--en () ni ,,,1.
. I .

f"'''' �-,� Sn1p'njfl8;J1' ("p,e ');'Gn+E.� ,1

ENTRE as indústrias pie
neiras catarinenses - META
LÚRGICA DOUAT de Joinville,. �. .

Fábrica de Sanitários. Fundadi
.

em outubro de 1951, pelo Sr. Ai
naldo Moreira Douat (falecido j

Atuai Diretcria: Diretor Pres�·

O Sp 'e Qn A . ("orr r,c.I.\.. dI\.... -

v �I .: r

de Prata, D.a térc:=! .. fejra E: recrb::"
ram rnuitos cl.1:'1}':rinentos. ÊI·o

VO Pfi homenagem aos pioneiro··) Secretário de Se�!,�rança Púb�,
a VV'rl.. Dona Josr:.fin8 D('ll",t p' �a.

N 1 "e " l\T," t Ti'.4-e san ..('riPa _L'lO' 1a11· 2r .,' PS 1-

MIRl'tA. L?1'{'i. 11m. • bonit'
'''1-- "t "r1 T -4- '.

• 1 d'ro O. . P .• IP�é(!, ClI''',1 an� o eF n
", b'+ "r' �". .

.,

or ha 'OPT'CfO lfona,

ij
J ;� �'"';7�':;::"'�...:1...'�,:::::,u::ü.'!,J;,.',�":","U.:�....o,.5.:..�...'l.."'-i,.��t.JS�"::"::.j..:."t� 4-!, ,'!,"\' ,rI

I •
.

. ..:.._-,-� ......-----_.-

, ,

»

,) F \ 1 ", N,! I i

J
r n \ J ! I

.j
I
!

Terrorismo na

Colombia
BUCARAMANGA, COLÔM'

BIA 17 - VA - Um sargen
'to e um soldado do Exérci
to colombiano foram mortos
ontem pelos guerrilheiros na

região de Marquetalía, en

quanto' em Bogotá os terro
ristas faziam explodir um

total de 10 bonbas, causan
. do <1 morte acidental de um

dêles e danos materiais no

Instituto Colombo-Ameríca
no e no Palácio da Justiça.
O Exército anunciou, à·

, noite, que. tinha "o contrôle
completo" sôbre a' chamada
"República, Independente de
Marquetálla", dirigida ao es- ,

tiJo comunísta, pelo bando.
I

leíro Pedro Marin, 'conheci- ;
do por "Tiro Certo".

---_
.

IH""
I. '

QU\RTA PA.GTNA
�-------.------_ ..

_---_.•.-

Cartazes da Dia

Cil1e São José
às 3 e. 8 hora>

MandO "Loco' 7aldas
Maria Garcia

CHAPEUZINHO VEMELHO

Eas tman Cc lo r

Cen urri' até 5 anos,

REALIZE O SONHO DE SUA VIDA 1-

Iíne Ritl
às 5 e 8 horas

David Ja ns-e n

:

';ANHEA SUA CASA PRÓPRIA
inteiramente de graça!

• II

·-ANIVE, 'SARJO ae
"-

i I.

Este be lissimo casa. localizada no uprozive l [crdirn Atlúnnco. podere ser ,sua, Basta
,I,

•

cornpror em quo lquer dos LOjas de A MODELAR" �u' rio ooroteiro GRUTINHA. Cada
. ,..

,

compro de ti mil' cruzeiros. a viste ou pele, cred!Ori9;,; dô dl��lt� a um cu�ão numerado

para c monumento! sorteie I Quanto móis voc« �óri1Prar tanto r::ais cupões ganhara!
Não persa esta chance que a 1\10DELAh lhe oferece de ser um lehz proprietário desta

.

- t'�'
bela residência todo de 'olv!3l1onú, contendo ,;ofa .J qucrtos, cosinho. bonheiro. entrada parü

automoveJ', dependências d,= empregada,' edihcrtdo num bonito terreno' de i5 x 22 metros.

.. �

_.�' .�

"

�'_I'/ :'
t" !f

�

r.;»

às 4.
e

8 horae ,�-� fi >

Jj Clenn ·Co,bet.
' 1-" -

-
. ":,

MARIA LUr,:,{/\ B./!�ti;;;:ó�' �"e Eduardo Pinto de SOUZ3, con
vidando o Colu!üst� nara o ca- J

.

sarnento �ue acol1+ece��á dia

l_iii..de Julho. àS,JS hs., no Srmtuárit ;: ,

Nossa S�nhora' d.e C2Y:1Vágio en. i
Azam1:U:13, na Cidade de Bruc."t

.

A' l' .

l�11'�, ,:-,os o ato re;1?JC�() os COP"f,

'.J 1 \ - ..

d
,.

"ITluP(."S ser80 rec�ne)('na QS' D�.

Soriedadé ES:0ortiva. B2.ndeirar_��;dente - Henrique Douat FiJhc
te. ��.

Diretor Vice ..Presidenie - E'tif'" rI
ne f rnaldo Doua.t, Diretor F.:.
n;:1llceiro -j\rnaldo Ilossi DOL-'
a.t,- Diretor Comercial Lu; ,.; Dpnilo KIaes, cOm_:l1t�t0 j Bod'-
Carf�s Douat e Diretor Ger.enh:-

I Joy::e Taylcr

A :\;F:1. PI"· FÓGO
!\,r·:_:t� oco lot

Censura �té 18 anos

(in2 RoXY .,' '-�

A TRAMA DIABOLfCA,
ée'llSui'a até 18 anos

Ctn,")' G"c',r,'aI, � • .' �'"

(t�fre;fo )
às. 8 horas

CANTINFLAS
HERO! POR ACASO

Cen :�Ura "até 14 anos

IMPERIO

às >l haras

Vi�toriu Gr::.3SH!11,1nn
Ernest Borg!1ine '

LEGENDÁ HEROICA'
Cen.ur• até 14 anos

Kerwin Mnthews

DE QUE FOGEM EL.ES?
quase quatro milhões de

pessoas' fugiram do setôr
comunista de Berlim ou .da
zona fie ocupação soviética
da Alemanha, desde 1945.

Nin!l;uém abandonaria seu

lar, seu emprêgo, seus pa·
rentes senão ,para escapar
de l1i:n regime distinto dq

ditfld�lra nazista apenas pelo
cont_l:)údo : ideológico porém.
idêntico quanto aos métodos
de opressão ao povo,
De que fogem êles? Se

guem·se mais uns casos. nu·

mà série de 44 escolhidos ao

acaso. Julgue você, brasilei··
ro, a razão pela qu.�; UM
EM CADA CINCO preferiu
a liberdade e a democracia.
7. Operadora de tôrno

mecânico n,a ,fábrica LEU-

.NA, casada com um operá
rio da mesma .emprêsa in·

dustri'll, membro do Part.i
do So('ial.Comunista Unifi·
cada. Vida matrimoniíll mui�

CinemaScQpe _ EastmanColol'

18·6-64

to tiWonlt,ad:a nelas �'nhrIga:
ções socíaís" do marido. Am
bos tomaram parte nas' ma
nifestf1:rôes políticas de 1953,
f:·1-1"andn·"� npll-' fugra para
a Alomanhs. Ocidental de �e
rem processflctos. por atjvi.
dades anti-comunist!l,';, Não
obh;ve "''.mprêgo como ope.
radora de tôrno na Alema.
nh<l Oddental.' como d0seja.
va (lJ!'ofissão nã.o permitida
ao sexo fcminiu0). Contudo,
seu m"l.rido conE'eguiu trabã.
lho hem remunerado e o ca
sal 'levou uma lJiria ll(Jrmal;
nasceu pouco d'epois seu

primeiro filho,
.

Mais tarde o casal resolve
fs.z;er uma viagem à zona soo

viética, com o fim de visitar
a mãe da refugi'lda, A�
transpor . a, linha divisória,
ambos são despojados de
seus documentos de identi.
-dade e relacionados como.

"fugitivos da República�',
Recebem um "encargo" de
tr'Jbalho,

.

para se "reabili.
tarem", 'Ao cabo de seis mê.
sep, devolvem ao marido sua

cac'l.e1'neta de identidade;
imediatamente êle ab9ndo
nq ?, 7,on�; a mulher é abri.
garb. a perm'lpecer devido
e:v�(mt:rar·se doente o bebê
e 'recai sôbre ela a culpa da
fl1g'::J, d" marido, As autori.
rl<v'!.es sug-erem a única soo

1'1"8.''): pedi-r divqrcio ime·
d:;'1,t8mente. Poucos dias de
pois a criança se recupera e
a mu'her COl1se�!.Ue retornar
à Almnanha Ocidental, gra.
,,�<; à ajuda de alguns a:mi
gos.

S. Ajudante de Topógrafo
estudante universitário, 27
anos, casado; desde 1953 fi·
liado 'lO Partido Comunista

para o. setór
. ocidental de

Berlim.'
9. Mecâníco, 38 anos, ca

sado; 2, filhos; ex-cornunísta: .

e111 19[i8 mudou·se com tôd<1
a família para a' zona sovié
ticà porqile queria vêr rea·

l'ir,ad;.1,S 'S1Jf1S idéias. de socia·

está constantemente vigia
do; sua mulher sente-se de

cepcionada pela Ialta cons
tante de artigos de primeira
necessidade, mas não se

atreve a reclamar quanto à
má qualidade dos poucos
artigos' que consegue' com-

lisnío' e comunismo. prar; sua filh�, que trabalha
Cinco semanas mais tarde em 'úm .varejo "de" comesti·

.
retorn<;t c()m mulher e filhos, 'veis da "Cooperativa de Ali·

abandonaqdo móveis e ma· .mentos'" mostra·se surpre·
las na zona soviética. Suas· endida pela "inacreditável"
razões: o saláriQ·hora que falta de hig,iene". Ao regres:
lhe oferece uma oficina·co- sar à Alemanha Ocidental, o .

operativa é espantosâmente refuiado declarJ!l: "Antes não
baixo; esc'lssêz de ferramen· sab,ia

-

O. que significava a' pa
tas e material de aplicação lavra liberdade, mas agora
geral, total desinterêsse pelo sei perfeitamente".
trabalho; ,PQucos dias depois Amanhã prosseguiremos
de empregado, percebe que na pUblic'lção desta série.

UNIV'ERSIDAD'E 'DE SANTA CATARIMA
Divi'são: de Material

CONCORR,€Nf.IA PÚBLICA N. 37í64
O Diretor da Divisão' de' Material da Universidade de

�anta Catarina, deyid�men�e autorizado pelo 'Magnifico Rei-.
tal', fnz dent.e aos int.erp,ssados que se acha aberta Con
corrência Pública, aprazada parq as 16,00 horas do dia 26
do

.. jU,nho de 1964, para aquisição.de máquinas,' aparelhos,
movel�, material de expediente, lâmpada� e livros técnicos,
para uso d<1 Facu.ldade de Ciências Econômicas desta Uni.
versidade,

Demãi� especificaç,ões poderão ser obtidas na Divísão
ele Material da U.S.C., nos dias úteis, no horário das 13,00
às 17,00 horas.

. .

Divisão de-Material, ei'ft 11 de junho de 1964.
\.Josoé Fortlmmp

Diretor

Cne Rajá
(Ç- I ').•,ao __ {)�r.

às 8 horlls

Kerwin Matheus
Tina Louis€, - 01)1

SAFO; A VENUS DE LESBOS
UNIVERSIDADE Df SANTA CATARINA

Divisão de.Material
EDITAL N.39/64,

CONCORRÊrICIA PÚBLICA N. 38/64

O Diretor da Divisã::> de. Material da
Universidade de Santa ,Catarinp" devidamen-"
te autorizado pelo MagnHico RE:i1;or, faz cien-
te aos interessados qUe se acha aberta Concor
rência Pública, �aprazada para às 14,00 ho

.

ras dó dia 30 de junho do corrente ano, para
aquisição de fe.r-ramentas, móveis de escri-
tó.rio mater_iais de consumo, permanente e de
expediente, para uso da Retoria desta Dniver

sidade.

Demais especificações :poderão ser oh
tidás n3 Divisão de Material da Reitoria da
D.S.C., nos dias úteis, no. horário' das 13,00
às 17,00 horas.

.

Divisão de Material, em 12 de junho de
1964. '.

Unificado,
. Vivia em Berlim, 'setôr so-

.. viético; o serviço de Segu·
nmça do Estado o incumbiu,
ele obser'var e informar a

p.onduta de determinados co·

legas e professôres, Descul.
pou·se por' nii.o poder cnm

l'rir 1';11 missão; 80 verificl'tr
oue Sl1a caSfl es1.avQ senelo
vigiaãa�' pela 'Polic'a, à pri
,p1<;ti:rii!t"i."oport�1ida'():ei· ..•·!Íqgiu
1.,:>��.,.. . �"' ..����',_J,:��._ ,'_� ,.-'--tft H!'�,ú;�L,,�. _ "'_'��"';';;.;:3\ j'��I!�\$::;:����

)

F I ti r I li " I) , .)! I ,.

Josoé Fortkamp
Diretor

Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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gropecuarlas
Aproximadamente fiO por
cento da colheita total é

exportado. aos Estados Uni
dos e Canadá em forma con

gelada. Existem 13 fábricas
de congelamento de rnoran

go no pais.

Atualidades
o México estabeleceu no

vo' recorde na produção de

morangos. O morango se

cultiva principalmente nos

e":L[l'dos do Guanajuato- e
lJ c\.[j,J10<1Can, :1'.lITl lugar co

nted(10 . como EI .Bajio., A

:I,gU·.l para irrigação é.obtida
de mananoíais

.

mediante

bornbas. O conteudo salino
da .á<éUCl é C1e?ldo e o síste-

11131 de drenagem d�ficiente.
mas os agricultores .apren
dm.'9r!1 a resolver o proble
ma e o rendimento por' hec
tare continua aumentando,

lhôes mais que o ano ante
ríor e 169 milhões mais que

Ga.do H(HinO e Suínos
no lU:umlo

.11

a média 1951-1955. Os prin
cipais criadores são rnhia,

. 'Ef.t�,dos Unidos e Uniãó So-

víética. O número de suínos

aumentou para 496 milhões,
um porcento mais que em

1!J62 e 43 porcento acima da

media 1951-55. Os rebanhos
aumentaram nas Américas
do Norte e Sul, URSS, Atrí-

, oa .e Asía, mas decünaram

Atingiram novos recordes na Europa Oriental e Ocea
as cifras 'de gado bovino e nia.
suínos em 1963. O total
mundial de cabeças de gado

.

Protegendo Plantas

atínaíu 1.100.000.000 - 19 mi- Contra Ferrugem

,Embàni a· febre africana
de suínos nunca tenha apa
recido nas Américas, pes
quisadores do Departamen
to de Agricultura dos Esta
dos Uniuos na Africa deram
uma grande, contribuição
ao ·controle

.
e possível erra

dicação da efermidade mor
tal com' o método de díag-

i.
JIto .

r=r+:":
pose de laboratório. A téc-

'ALAçÃO j;�ff�� ���t:��
. em díferencia-la da cólera

IAT'A ,.,,', �'� ,'", s�in:;, doença ; "sem��hante,
•••:?t'. '��;'H,t �:��n:"-caSÓ">de �f.llecl!'r·nas A-'''' ." w, ..• " '�F-

� � .-,!-�, ...". éricas. A mortalidade cau-

. A· S'EMp'. R>.E' I
sada pela doença aproxima
se de cem porcento e pou-
cos anírnaís sobrevivem e

torna-se transportaãores do
vírus.

.

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

,rende-se um acordeão' marca' Veronese
com 81) baixos, em perfeito estado, Tratar
a Ru'1 Conselheiro Mafra No. 188

Vai Construir ou Reforma'
--1

Consu 1 te Nossos Preços

lnd. e Comércio Met()hírgica ATLAS S. l.

Rua: Deodoro N. 23

B'ÜtaJ Florianópolis
�-------------------------,--------�----------

DR. Sebastíão Moura
Ll1tUltulAU-DEN1'iSTA
Clínica Diurna e Noturno

ExDcntista U0 Seminário Camiliano Pio XII
oe e. Paulo

.Tratamento Indolor pela. Alta Rotaçãe
r-rotese

'HORARIO: Das 8!30 às 11,30 e das
14 às 2030,

Rua: Nunes Machado, 7 Esq. João Pinto

"

(

Nenhu,m outro tubo lhe, possibili-
ta' instalações prediais tõo segu- 1

ros e tõo imediotcs l Suprime rõs:
cós ou braçadeiras, .qrcços a um

moderníssimo sistema de Junta
-

I
. 1,'

Soldada que transforma ps junções �
em pontos de maior robust�e�;;;U"
Definitivamente aprovado na EJL�r: J;

.

rapa .e América do Norte-i

COM
····'·-"-TA SOLDADA

./

• solda molecular possibilitando
tubuloções monolíticas.

• junção imediata sem uso de fer
romentos especiais.

• vczõo superior à' de quaisquer
outros tubos de iquoldiôrnetro.

• paredes espelhadas, não incrus
tam,' não retêm resíduos.

• nêo amassam, não gretam, não
racham - imunes a qualquer
tipo de corrosão.

.
-

• peças e conexões à v�ntade.
� tubos de 6 m de comprimento
'--
nos tipos industrial, hidráulico,
leve e eletroduto.

• durabilidade ilimitada - dispen-
sam conserva cão.

.

• qualidade gar�ntida pela Brasili�".
'

Revendedores Au'orizados -,

em tocjo o Bras;I'

TUBOS
\.

RlGIDO
BRASIL.'"

_'

......e •••••••• • •

JUNTA SOLDADA
••

-, ", .'f '", ':, �,�� Ir
.,'!f"

.... ..

Um antibiotico comparati
vamente novo - phleomy
cín - demonstrou ser agen
te protetor e terapeutico
contra as doenças de ferru

gem em certas plantas. Phle
omycin foi descoberto em

1956 por -cíentístas japonê
sés e demonstrou sua efi

niônciá contra organismos
que provocam tuberculose,
penumonia, tifo, desinteria,
para tifo e tifo em seres hu

manos e antraz no gado Nas

experiências o antibiotico

protegeu as plantas da in

fecção 500 vezes mais eficí- .

entemente que os produtos
químicos ou antíbíotícos an

tes usados, Uma concentra

ção extremamente baixa em

águ'}, pulverizada nas super-
,

I
fícies das folhas é o sufici-

ente para controle completo.

Nova Tecnica Para Diag
nosticar Febre Africana \

de Suinos

. ,

.t�%SSS\%%SS\\�S%SSS;
,

RIO - Assumira hoje á
tarde o comando da força de

transporte da marinha o

,capitão' de mar e guerra A
lexandre de Paula Freitas.'

.

CUIABA' - Em sessão so

lene o legislativo de Mato
Grosso fez entrega do título
de cidadão de Mato Grosso

Madame Gerturdes Luts che
fe da missão Brasil.

"

BRASILIA - O Congresso
Nacíonal reune-se amanhã à
a noite. a' fim de votar o au

�). menta de vencimentos dos

�, servidores federais civis e

'( pensionistas. Espera-se . que

� o presidente da República
, sancione o projeto quinta-

I
-feíra próxima.

. RIO � O presidente da

república assinou decreto

nomeando o novo ministro
da agricultura. Foi indicado

Hugo Almeida Leme diretor

da. escola de agronomia de
Luiz Queiroz, Piracicaba. ,

BRASILIA - O ex- deputa
do Francisco. Juliao foi Iíbe
rado pelas autoridades mili

tares, da capital federal. En
tretanto deverá ser conduzi
do a Pernambuco a fim de
ser ouvido no' ínquértto
subversão do Nordeste,

RIO - O PTB convocou a

bancada na câmara e sena

do para uma reunião hojé.
O encontro dos parlamenta
res Petebistas,. tem a finali
dade de examinar' a situação
do partido em face ao go
vêrno federaÍ.· Entrará em

debates também a atuação
dos petebistas em relação
ao projetos de ,reformas, a

presentados' no executivo .

Doutel de Andrade revelou

"

"O ESTA1JÜ- o mais :;>�1!Igo Olárto fie Santa Cata-rina QUINTA PAGINA

•

'.

A .

A 'S U R P R:ÊSA É O :PlO$(g@){/fJllIll: Q� �', .

FLORIANÓPOLIS,. ROT�IRO>,,·j_�\l\�Ç) .P���:
PO'LIS - PÔRTO AL,EGRE, -' ·,S-V':::
DO ESTA CIDADE PRO·G' ",':S-I$
'VASP PRETENDE V.EN·.C,çRc MAl'
SEU'- ESFÔRÇO DE ·INTEGR.AC.t<O .,'�,
AVIA0 DE CATEG.ORIA:- CAP:A:,��;..1)DA ..:
VELOCIDADE' DE . 600 QUilO' ':J��.:,::�"
'CONFORTÁVEIS E JANELA,S:�J�)'+.:f,,'<l':;f
RIZADA; MÚSICA A. BO'R�DO;(�lM·',
r�OSAS TURBINAS"R'OL,l,S�";:E§:J���(:
RIA INTERNAC'IONALi R:'/"�"'

'� .. '

M U N DIA" S, E' O' C'A�rV1 kN1;:,
'.

l.�:
.

,-:_r

,� ..

AGORA TAMBÉM EM
,_·;�:C;URITIBA-._ FLORIANÓ
� OR SEMANA, INC'LUIN
"ROTA OO rvJO�®@O!J/lJ1!, A

. ',TAPA. IMPORTANTE EM
NALi. PARA VOCÊS, UM

,,·ARA" 56 PASSAGEIROS;
;:"kibR,ÁRIOS; POLTRONAS
rMfCA:S; CABINA PRESSU
":,0 'POR QUATRO PODE
;;�'J': SE'RVICO DE CATEGO
���;;bR· PERSONALIDADES
c'::�COLHE É O RADAR.

l··
,_. .

',I Ir:VIIJ�_
•

.

lo-\,
• •

UA CONSELHEIRO MAFRA, 90 - TEL.: 240'2
.

BANO iro em d.ebate
OTTAWA. - 17 VA -.0 sultar no debate mais pro

Parlamento canadense íni- longado de sua história, com
ciou ontem o que pode re- o objetivo de aprovar ó uso

da primeira bandeira repre
sentativa do' Canadá, que

constituiu promessa' reíta' há.
>;.

.

'.

um ano pelo."::w�mi�r Lister
Pearson paÍ'a' atender um
crescente sentimento nacío
nalísta. Curso Preparetário Confinente

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

. DE DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINÁSIO EM UM ANO
IPHEFERENCIAL ADMISSÃO

DURANTE.O ANO

de

:PROSS'EGUE \A
('RISIE NO LAOS Greve

.
Ferr'oviárla nos" EUA

VIENTI�NE' e TOQUIO -

17 VA � Os últimos funcio
nários do Pathet Lao que'
formavam o govêrno de co

ligação com os neutralistas

de Souvana Phuma foram

KANSAS CITY Uma trens nos Estados de Nebras

greve inesperada de guarda-
.

ka, Kansas, Missourí, Okla

fios, manobreiros e �uncio- homa, Arklahoma,: Arkansas,
nários de estações, que se- Texas e .Louisiana, prejudi
gundo declarações de líderes cando a colheita de trigo que
sindicais abrange 5,000 ope- está em sua fase mais ínten

.

d rãrros, paralisou ontem os sa
_.- Baseado nes mais mederrios proces-autoriza os ontem a sair de r .

Vi�nti�n.�, aparentemerite pa
. .' . sos pedagógicos.

ra e,s,tabelecer. um, govêrno Inalalelra não',Quer Boicote a.,Africa
.

- Dirig.ido pelo:paralelo, no Lam;;, que seria I

apoia,dq palo mup�o comu-

',. •

·d·'o'5'u
"

'.

� _', PROF,' VICTOR FERREIRA L ..l
nista, �nqu8,).-:tto isso, a C}1i-' ";"" ,

. "

. '.
" " ._ , SILVA

na CQm,�nista v�ltavâ' a.!J.- .' �AÇ6ES UNI1!AS '�17 1
mo meio de obrig:u eS$e HORARIO"'S DIURNOS .E 'NOTURNOScusar os ;Estaelos Vnidos pe- V.Pi. - A Grã-Bretanha 'se país a modificar sua políti- �

Iss ataques aéreos contra o· opôs nntem. a idéia .de :].pli-' ca l'2cial. EssA. posi�ão 8 non Faça sua
.. Ínscrição a Rua Dr. Fulvi;_)'>

qllartergimerar' : d6 Pathet' ca:r., S'1HCÕes. Gcon6rnic,as',' a-' 'tnií'ia à adotada pelos países
I

..... -

d·tE ·to" 't
.', "d' 'TT;:':'�' 'It·

.....
.' ,'_ Aducrl,2;ltiga24deMaio 748-10

AIO, na regw,o e p.ang.,.""ay. ",'. 1'a:l;i':l.S'i, .• ,-",,,"0.,,,,,,' .. ::?,�J;H9!(iJ;ni:l,I;l�1.n.os, afncal1\Jo,' .

.

L
.

,. .

N-',-,"

,��t:�����;';':7;,,;;��,��;�;,',�.��.L�P.EcI�R9.�

..

UM PRODUTO DA
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49 ANOS DE LABUTA

CONSTANTE EM PROL

DE SANTA 'CATARINA

NO SETOR DOS ESPORTES

����4.t���o quando às duas eoiJi"'�� e ea
, rJ"r',""""

,·'tárem. :'

-----x·----

; -�-""I

.. g)J3 áno's;; está na mira 'do Espor
.

te "Crh'be' -Metropol. .' Represen-
tahte '. do 'Clube c.riciume.hse na

Guanabara; já se avistou -Ó:com

<O jogador' sOl")dando' as . possibili
dad es: de .Sabará se 'transferir

para', ° 'floltebol' catarinell3e.

....... ...,.·1 'A •
.

Guar-any ch�mo'U_ com ur genc,�
,

x x x

o ,alacl'nte Sarcfo1elU
,

A diretoria do Guarany maniO jogadtbr foi ',hamado Urgen
, ,

d' ,fe3tou-se interessada na contrate à cidade indu=.ria] p-ois 'a - 1
.

reto ria do GU"aran�r�ainda deseja taÇião do dianteiro Nordestino
reg lstrar o' atàct.n�e em 1;em'p-o que atua rio futebol crtciumense

O jQgador p-oderá sanar a debilihábil para a� di6p�tas' do certa-

dade de! ataque. bugrino qUe ne-
me estaduaL _

cesslba rea [mentede mais am

homem d.e. área.

.

,
.

O -jogador Peter ; recentcmen
te contratado pel� Caxi�s pelo
espaço de Um ano ainda .não es

túou 'na. e-quipe 'caxiense por "fal
ta de" regularização nOS dOctl
mentes ,d� atÍeta.

'A ·.direwria do. G.uaran� man

teve corrtaeto.. telefônico com

SãO Paulo; loc!alizando.o atacan

te S�'rcillel1i que a poc,co_'mais de

.um tilê� esteve treinando . eom

tofal agrado entre 'Os "bugrtncs
de Blumensu,

',r', x ,x x
.1,

i,
)YEN,D'E-SE

VENDE-SE CASA À RUA: 'H�RMANN
BLUMENAU No. 47 - ,FUNDOS. i: '

TRATAR À RUA JERONIMO COELHO
No.1/B· SALA 19.

" i

30-6 ..64

li: x_ li: I.

O' extrema Zêzinho;. atual -"

�.ente' radicado aO Caxias; Je

JOinvilie; ,

poderã.- retornar à

equipe" prici�p'al' n.{s prcximoa
j·ó��s; pois vem 'õe re�uperando
gradativamente da forte.. .contu

são qu�, sofreu.

r,·�
1:,'

O atacante Juarez:. perteri�'tb
t� ao 'Cruzeiro; de Porto' Alegre

.

está submetende-ee a testes' .no
'. Marcllio Diu. O jogador dev�

.

I .

rá set' devolvido ao clube de .ori
gem ,poia a 'di�etOria marcUis,ta
está 8atis�elta com 08 atuala joga
dores de. que dispõe e mesmo por

que

.

eori3idera. enoe�ada a Sé

fie de confratàçãões.
'-

:NOs ,ptóx1fuos dias' a. diret;o:ia
dó Clube Náútico M,arcil-io DiaS

estarA, lánçiindo e� 'todo o 'Esfa
cf; �6 Titul03 Patrimo�iais. Com

PROGRAMA SOCIAL DO CLUBE
x x x

'�5 DE NOVEMBRO", '

Dia·17 Quarta-feira.;.2_ Bingo' Dáil·.
_ (om'unica'çãO'

D J f' D' V'· l

r. Ú 10
\

iom ,e,rfl' .a. árrec,adação·, auferida. a direto

ria' .. tn�rclIlsta ',vai;:'é�prgar na

" B X

çante
,

Dia 20 - Sábado -r- Baile 'JunÍno
Dia 21 - Domingo --:- Festà Jànçant�'

. Dia 24 - Quarta-feira _._. Fe:;ta Dilh·
ça�te

....
. ,,;',; 'Dia 27 � Sábado .� B�g,J�' , ,,'

_'w_ .
'. _� _

-

,

. _.�

-. �:._._...._ ' •

_�. ,J: ••�r:- -

o jog�or MÁrio; . qu� yinha'
.�, eUbméteiiclo a. testes na equi

pe "do ��a; ,441 Jotnvile; sea', co�"'t'rução .
de .uma p.í.ilcin,l e

ba ,de 8�r eonttatadó �lÓ ,cIu':' uma,sede própria; além da "an
" " d" d -' chll de' basquetebol; voleibol ebe rubro;, ten o a DCUmel'l�"'?'o
tido· enviada ,'à Federação {..,atari. f�téboI ,'le salão.

llen�e: fle',.FUt�bOI'. para � compe

,�------_._�--,-----� I
IREDATOR

Pedro Paulo Macliado

COLABORADORES ESPECIAIS

MAURY BORGES - GILBERTO NAHAS
.

GILBERTO PAIVA
I

ração.
Sabemos que Criciúma, Tubarão, Itajaí

�. �loria)1ónolis são. iustamente 'as cidades,
��e dão m;is renda nos jogos e que possuem

, .

�al0r público para as grandes pelejas; natu- .

ralmente -Blumenau e Joinville fazem ames:"

': .. ma coisa, mas estão pm outra zona. Se bem
que nesta zona, também se agrupam equi
oes f().�tes. e várias delas sobrarão.
.

,

Sem entrar no rr-érito da questão quan
do da'-distribuição por zonas. já qpe o' certa
rn� vem a'trRda"ndo er-i todos os sentidos e a

in+encão do sr. Osni !''[elJo foi a melhor pós-v
sivel, ai7rla é tempo de se estudar o caso',
fazendo-se uma justa distribuição das equi-
pes, para que não se lastime. fiquem de fora
eO"Íues de reais poss'bilidads e de alto ga
barito técnico, e se classifiquem, por força
das circunstâncias equipes modestas e 'sem

gr=ndes expressão, embora os direitos sejam
iguais.

.'

Falamos também a respeito dos Joga-
dores que foram a Florianópolis realizar tés
tes no 'aJvi..:negro, e S.S. foi acórde comigo,
quando disse que um atleta viajar. dar gas
tos ao clube. e realizar um teste rápido. não
no-Ierá ae forma a lguma mostrar' suas nos

sibilidades; necessário se tornaria um perio
do maior de treinamento, para uma observ?-
ção rnRls apurada das possibilidades do .�le
ta. de forma alguma, jogador, em expenen
cia node se adotar à equine num, treirio. nem

node 'mostrar suas qualidades num coletivo.
Isto é natural e sucede em qualquer lugar,
razão pela 011Rl me snrprendo ainda hoje, da
não a�rova�ão dos atJetas enviados; .quando

.

'.
•

..,.
CIt}emi apareceram· com destaque em lObOS .e

treinos, ao ponto de te-lo enviado ao alvL-\:: ;'.. I
,

negro.
'.

'

r
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lia
A Bíblia e o registro mais testemunho que Jesus Cris-

ido no mundo. Ela tem tído : t� é nosso Salvador e é

ais influência sôbre o co- Pilhe de Deus.

ação humano do que qual- Ela foi nos dada pelos Ju-

uer outro livro '.!fl qual- deus.

uer época na história ds De tôdos os povos que ha-

;erra. Ela foi escrita pelos bitavam a terra merecem só

profetas' antígos de Jerus�- os Judeus ser o povo do tes

lém sôbre papire e pergarm- temunho? Deus falou aos

nho. Ela contém as revela- profetas de um outro povo

cóes dadas de Deus aos pro- também.

retas antigos e
.

a história Este povo' se chama o po

das povos daquele tempo. vo Nefita. Os nefitas tinham

A finalidade da Bíblia é ser profetas que recebiam ' re-

Igreja de São João Balista
CAPOEIRAS - FLORIANÓPOLIS

FESTA DE SÃO JOÃO BATISTA

- CONVITE-

Os juizes.. 'Festeiros e a ,Comissão de
Construção da nova Igreja dé São João Ba
tista,' de Capoeiras, têm a satisfação de con

vidar. os fiéis e o povo em geral para partici
par dos festejos �m honra do Santo Padreei
ro do Bairro de Canoeiras, transladação da
imagem de Cristo Cricificado, primeira Mis�
sa a ser resada 'na nova igreja e CRISMA
GERAL, com o seguinte programa:

PROGRAMA

Dia 20/6 - sábado -' ás 19.00 horas
,novena preparatória. "',

'

,"
'

Dia. 21/6 ,_''domingo .; ás 8,30 horas
Santa Missa. - ás"19 horas novena.

Dia 22/6 - segunda-feira _. ás 19;00
horas novena"

'

",

Dia 23/6 -, terça-feira .r: ás ,8,30 ho
ras concentracão dos fiéis da naróónia do Es
treito e novena, na Matriz N�ss� .Senhora de
Fátima.' - Ás 19.00 horas Procissão da
imagem de Cristo Crucificado da Igreja Ma
triz até o Igreja de Capoeiras.

Dia 24/6 -, CLl:Íar:,t?�feira; PJA�:DE
-

SÃO
"

JóÃó BÂTI-STA. ."'., ",
'

.'
. - /

Ás 19.00 hrs. Santa Missa, na crinta da
,

nova Igreja (em construção) 'ás 23,0'0' hrs,
"Queima de fógos.

,',

Dia 25/6 -'5�-feira-' ás 19,00 horas
Novena.

'

Dia 26/6 6a feira _ ás. 19;00' horas
Novena ','. C".

Dia 27/6 .; Sábaa6.'-'',ás '19,00 horas
Novena.

,.

r

'

Dia28/6 - Domingo -, ás 8.30, horas
Recençã� ao' Exmo:--Sr. ;:Revil1(); ,Arcebispo
Coadiutor D. Felicio- Cesar da Cunha 'Vas�
concellos e aos Srs.

'

Juizes' e Festeiros em

, frente a nova Igreja de C��neir�s.
, ,Ás 9.00 horas Santa Missa festiva .cele-
brada pelo Exmo. Sr. Revmo. Arcebispo Coa
dJutor e, cantana pp.lo· côro' da Igrejã Matriz
,i1.a Paróqui,a d� N. Sra., de FMi�a.:

Ás·14 horas:CRISMA GERAL.
, Ás 17,00 horas Procissão em honra- de
São, João'Batista.

Âs 1 g.00 horas Novena.
. Ás 23,00 horas Encerramento e queima
de f�gos. /,

"

,Após as atos religiosos funcionorá diá
riamente Barraquinhas, Serviço de Bar,
Churrascos, quente etc. '

/

TODA A RENDA DA FESTA ,SERA \
, APLICADA NA CONSTRUÇAO DA NOVA
IGREJA

'

Capoeiras, junho de 1964
A COMISSAO

JUIZES: Emo. ·Sr. Celso Ramos, DD.
Governador do Estado e Exma. Sra.
Ex�o Sr. Deputado Ivo Silveira DD. Presi
dente da Assembléia Legislativa e Exnia. Sra.
-E Exmo. Sra. Miguel Peres e Exma. Sra.
- Exmo. Sr. Haroldo 5imas e Ema. Sra.
- Exmo. Sr. Machado da Silva e Exma.,Sra.

FESTEIROS: Exmo. Sr. Dr. Aderbal
Ramos da Silva e Exma. S�a. - Exmo. Sr.
Placido Silva' e Exma. Sra.

,

,PRESIDENTE DA COMISSÃO CONS
'mUTORA: João Navegante Pires. '

VIS : Padre Quinto DaVide Baldes
Vigário da Paróquia de Nossa Sra. de
;Uf}.

velacões de Deus no mesmo

tempo dos profetas de Jeru
salém. Estes profetas escre

veram as revelações e a his
tória de seu povo .sôbre pla
cas finas de ouro que mais
tarde foram traduzidas e a

gora se chamam O LIVRO
DE MORMON. O livro': con
ta sôbre a origem dêste po
vo e a história dele de bto
AC a 400 AD um período de
mil anos. Ele é ímportante
.porque nos ensina a origem,
dos índios e sôbre a vida a

mericana 200 anos antes de
Colombo. Mas o grande va

lor do Livro de Morman é

eJe
como um segundo testemu

nho, de Jesus Cristo.

No livro é contida a hís- 'I
tória da visita de Cristo às

Américas após a Sua ressur

reição e como Ele organizou
Sua Igreja aqui também.

O fim do livro conta sôbre l
l c

a destruição do povo pelo ,

povo hoje cham4do índio.'

'O Livro de Mórmon está

sendo divulgado pela Igreja
de Jesus Cristo ,dOS segun-
do testemunho de Cristo sex- "

ta-feira as 20·00 horas na'
TU$), 'J'enen"..e Silveir.s, 56, 1.0 /.Andar. O público está convi-'
dado.

I \ç�!.
': r

;

,...

P'R O G f\ t '�J1,� ,l':o f 1.�:' 5
PROGRAMA DO MÊS DE .JrNHO .

Dia 17 -, Cháda Faculdade de Direito
Dia 20 - Reunião Dançante'
Dia 21 - Reunião Dançante
Dia 23 _.

-, Cinema
Dia 24 - Chá Dançante da Faculdad

ue' Direito
Dia 27 - F'pstéj Junina dn Clube
Dia 30 _' Cinema

------------------------------------------ ---
I

P ErrE U ou S E
\

A APOLICE'
AMÉRICA CIA.
ROS DE VIDA.

NO 949339 DA, SUL
NACIONAL DE SEGU-

-
-

..-._ .....

,

• ..1..1-,-
�<''''.:I'

•

'JNIIII"

Programação do Mês de Junho
Dia20 '_ Sábado - Tradicional Baile

de São .João _ início às 22 horas.
\

.

lV!êlo Paulista
Bufei de -1,80
Mesa Ilesíica .:...:. 1,80
6 cadeiras Estofadas Plástico

10 pagamentos de Cr$ 36.000,00
A' vista 'Cr$ 260.000,00

Mc�dê�o (ar:oca
Bulei de 1,00

. Mesa .E1t:stlCa - 1,20·
6 caceiras Es.tofadas Plf.lstico

I:",
-

•

10 pagc;mt ntos d3 Cr$ 38,COC 9'00
A' viste , Cr$ 2 �O (}{'DIPO

R. Jeronimo Coelho, :
\, '2' H· f'

. ,

l!eHJOne J", Jõ - :Jcallo pu b

---------=-------

Fá

I

' ..
'",

.(

--- ._------�------- - _._------

Atenção "Segurados do IAPC: /Venceslau, Migueluto
- Processos despachados .João P$ll' o Zi:nerrLann
em ' sessão da JJR de 15.6. José Guesser

H:64, pelo sr. Gualter Pereí- Hilário Hort

ra Baixo, Delegado do IAPC. Rogéria Mafra

Adelina Kuckmann

Processos Julgados na Ses- Nail Ulysséa
são da JJR de 15.6.1964 Aimory Laus

.Adoniro Rosa

Otacilio Francisco de Sau- Amandos Fredericà Pom-
za merinig

Izino Ackermann
Maria Eloy Pereira Xavier

0::;111 .tSittencourt
Adolfo Kalabaide
Nadir Alves .n.enrique
Vitória K. Kraieschi ,

, João Pê'àio Mâncio
Adeiíno Nicolau Simas

Nair Costa Nunes

Carlos Spies
,

Nilda Lima Silva
João Luiz de. Souza '�

Evaldo A. d�" Fr�itis Ama:- '

rante
Jocelina da 'Silva
Irma Marta Hahn

Karl. ranz Hahn
Carmen Silva Neves
Neusa Vidal Schmitz

Ana Regina Schmidt
.To'lP, T,Ui'7, Hebelo
Kaethe Hesse

Leontina Maria de JesuS
Lauro Augusto Cordeiro
Merídalva Pornplona Sch-

ramm

Wilma Guilhermína Meyer
Raul' Biecochi

Pedro Laurentino
Servicentro 'b:.;;"o Mondai

Lt,da.

Hercílío Machado
Rodisio José Bento
Paulo Rodrigues Pereira
Rosrida Silva Jabôr '

---_ ..._------------�-----

I

)

I
I
I
,)

(

Marina S Michels

nouo A"1 da Silva
,

Al��onj:; J�ã{) de Carvalho
Yr:oso Piski
Nelda Pi::lnj '<;:icheJ.dorr,
Eugênio .T. do Nascimento

Júlio Gaidzi1!é;lç S. A.

Muh<:liC',8.d Musa Ahmad

Abdel Al
Hl' sl'8m I(:ll::;f

11,1:ande�li. R,'Jver,ia Ltda.

Norma C()frêa

Nelson Dal-SasGo
Mário Leopoldo dos San

tos
Vva. Nonra Perfoll & Cià.,

Ltda.
'-_

Rec:eri TJsati

,,\ Aurélio Revilacqua
. ·1· .AlfrecllJ J:Zlulk

Alberto T '1.:iz Bachine :

Onil:::1:'" 1,/"(')1,0

Jl.1!'1noel ''O;tlhQ & Filhós

Osvina G:mhal
•

,----

·1
� .

t

!1�Uf.""',L.
.

,

:
'. . t·

ClÚlica Odontológica de Cri·

anças e Adultas
Consult6rio: Rua Tene::lte
Silveira 28 - 1.0 Andar -

Fot).e 3798

Atende diàriamente das 15
às 18 horas,

E:tclJ.tsiv!ll�l].te" ,c!),.tn'

I\fITEF�OI 17 - OE - A me se recorda, a assembléia
mesa do .legtslatívo Flumi- havia eleito para o cargo .o

nense continuará examinan- 'snr Simão Mansul porém o

do hoje o problema da eleí- governo federal cassou o

ção do novo vice governador o mandato deste.
do Estado do ,Rio. Confor-

, .

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

J·
....101'·.,'! ,1

'I ,y';� (" ri � ; :,.
iLJ•.J. � • '::

"

•.• .,

• l
US? OC ' r 5

be.n ork:" .)$

atendemos com exo
r i')

.suo receita de óc )s

ÓTICA ESP!=C!/\UZ,
.

MOOl:R�lO I Al,H!,I:!�', [.1 I� � 1) "n,,'-d L ,.

t
'

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

NOI A,
O Grupo de Bolão "GATINHO�;',

anexo a sodedade dos atiradores de Floria-.
nópolis, levará a efeito em sua séde social
sábado dia 20, uma festinha junina em co·

mEi:noração a passagem de 8ua fundação. Pa·
ra maior brilhantismo da mesma, espera m_

,

CO,c:.1porientes. do grupo contar com o' COn:l

parecimento de todos os associaoos e exmu.

familias.

Financiamentos Industriais
'Elabcração de projetos econômico� e

preenchimento de questionário:s para im
\ plantação ou amplicação de indústrias de 101-

.

côrdú com as exigências dos estabBleciIIlen;..
tos fi,1J.anciadores.

ED��A.HD NAVARRO
ECOliomista

C. R. E. P_ - 683
'Res Hercílio Luz s/fi Ed. �sther

Apto. 102 - Fone 3728,
Contratação de professôres

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Oficial da Propriedade

Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção
nomes comerciais; títhlos de. estabelecimen
to, insignias frases de propaganda e marcaS'

.

de exportaçãc
Rua Tenente Silveira, 29 ,- 10 andar -
Sala 8 -- Altos da Casa Nair - Florianó ..

'.��;�R�lis � ;C.ai;xG\)J:>o�tª197 � Fone 3912."·�-
Acervo: Biblioteca Pública do Estado de Santa Catarina
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,ao 'pior
o País'

'as. vitimas
'it e r r e m o t o

Japão coberto de luto e tristeza:

'niciado O socorro

que ebalou
,

Mais de 8. mil casas destruidas .. 24 mortos-
... '; -;. .

Professor �a ��G' eleito Jara-'a jca�em1á Nacional �e-Me�icinl
Proíesser Joacum Mad�ira Neves é o novo membro. do mais alto lnstiíulo de Cultura Médica dn País

o professor Joaquim Madeira Neves ,- P;'o(e�,vJr, que estas Jorna-

'lente catedrático de Medicina L�g�l, da 'Fa� �:Zs, aa��;ad�tU�����tó;�:,�!:
cu]d�de de Direito da Universidade de San-

'
.

bioquímícos y assistentes

t C -I.' i' leit .': 'J de. socíales, hacen non solo. ai:1 atarma, 01 e ei o, por Uné;l,,11ImH,Ili1. e, .progresso de esta rama de
membro da Academia Nacional de Medicil'l.a:,.:" ,la medicina sino tainuien ru

c�nforme comunicacão aue lhe tdi�ip'iii o
� {,�\""e�\'u' j�ridico social de

.

. .

� -

. .
\:;,'

. o
,

las comunidades, ai anali-
Presidente do mais alto instituto "de cultura

"zar aspectos y proponer se
Iucones referentés a pro
blemas de los distintos
agrupamientos humanos,
A la espera de una reso-:

lucin Iarorabla, nos' place
al saludar ai Sr. Professor
con muy atenta y distingui
da consideración.

,

.

médica do país. ."

O oficio dirigido ao Professor Joaquim
Madejra Neves está integrado nos seguintes

A
I

termos:
"SE'nhor Professor:
Tenho a' honra de parti

cioar-vos que, em sua ses

sã') de ontem, 21 de maio,
houve por bem esta Acade
mia Nacional' de Medicina,

Iizadas em Cordoba. O CCJn

vi te ressalta a importância
da presença do renomado

professor.
O convite está redigido da

em seguida à eleição que

escolher-vos,
para, na

"NLE::MBR,o

seguinte Forma:
Coreloba a 10 de Mayo de

1964
AI Senõr Professor Dr.

Don Joaquim Madeira Ne-

se processou,
unãnimcrnente,
qualidade de

CORRESPONDEi\T.,,"''''. ín

tegrar os seus quadros.
Ao felicitar-vos pela jus

ta eleição,. comuníco ao

nobre Acadêmico e eminen-'

te colega que as portas e a

tribuna deste Instituto de
Alta Cultura Médica, dora
vante, estão abertas para
as comunicações 'científi
cas que achardes oportuno
trazer ao nosso conheci
mento.

Sendo o que se me oro

rece, convicto, t(JQ�i'7ia, ,de
que elevareis ainda -rnats o

venerável e glorioso nome

desta Casa e o da Merlir>in't

Brasíleira, sou, com a devi
da consideração, colega. e ,

admirador.
(Ass,) Acad. I. de L. Ne·

ves - M8;nta '-- Presidente.
Por outro lar1o; o profes·

sor Madeira Neves acaba
de receber convite para

participar elas "Segundas
Jornadas Argentinas de Me

dicin'l. Legal" a serem rea·

ves

Floríanõpolís,
rina, Brasil

Distínrtuído Professor:
Con inativo de haber sí

do designada la cíudad de
Córdoba sede de las "Se

gundas Jornadas Ar�enti-'
nas de Medicina �egal", a

verlfícarse los dias 9, 10 e 11
n.e actubre pr6ximos, nos

dirigimos a' Ud. a objeto
haccrle llegar esta invita
cíon oficial para que pres
Mgie Ias mísmas con su

Sta. Cata-

prosenoía �, aportes.
De concretnrse su vi'! ia a

nustrr: pa1<;. 11"S sentirla
r"0S muv honrados onp,

Ud. pusda oírecemos una

conferencia sobre un tema

médico-le!!.::!1 a s\1 eleccüín,
lo que deberá estar en

nuestro conocimiento antes
dei mes de Julio, ocasión
en que entrará en impren
ta la' "Segunda Cmnunica-'
ción" úe las Jornadas.

DC'hemos destac?r ai

'O Dlstrito Bandeirant'i) próximo, um CU!'sn bten

de Flori<mópolis, levará a SlVO de formação ele Clwfes

efeito ele 4 a 22 de julho Bandeirantes, no horario
das 19 às 21 horas.

Funcionários
do Del presos,
SÃO PAULO, 17 (OF:)

Já estão presos os funciei

nários da primeir", delega
cia qo DCT paulista, rE!s

ponsáveis pela violação de

correspondência e desvio

de valores, que ali vinham
'sendo praticados. Os des·

vias, já atingiam a vários

milhões de cruzeiros.

:As inscrições poderão ser

feitas a partir do dia 1'7 do

corrente, no Núcleo Regia·
nal do Sesi, .das 17 �tS 19 hs.,
atendendo 'lS candidatas, as

seguinte.s condições: 18 anos,
- curso secundário.

Pagamento· da taxa de

inscrição � Cr$ 200,00.
O Bandeirantismo em

Florianópolis para qüe mais

possa-se despnvolver, pre
cisa de Chefe.

Eis o momento de dar a

sua colaboração.

·

Govêrno não quer nada
.

C001 a Anbfia
RIO'- 17 (OE) - O deputado Pedro

Aleixo, acaba de afirmar que o Govêrno nib

cogita. de propôr anistia ao� atingidos por
medidas punitiva�Jil;L revolução. Falando d2
Brasília Ia uma fonte da Guanabara, disse o

deputad� que seria um contr'a-·senso atribui!'
ao Govêrno, <,!ualquer iniciativa nêsse senti

do.
-------------

Estudante fazia 'aspiona'gem no EgitO'
CAIRO:, -, 17 (QE) - O tribun8J

Egipcio de Segurança do Estado, condeno:1
a dez anos de' trabalhos fOr<:ados ao jovem
estudante Alemão Frovald Franz, 'por ter

entregue a Isn)e1 segredos militàres Egip�
\
" '

.

O '1
'

d 1 t
. '-lCIOS;- tr111ma! .cpc arou que eve conSL��-

ração dpvido a jrlade' do .8cu�ailo e de s,e!l
.

l' I ,f\ I r-' •

4 1
�""�:�--::"-'r"�:

�� .......... "

:-, -;._. -�·:-te ; ...... �r C;Ll�e l-_'1_;�'rr::�\�·�_�_·:·;

Noticia .das mais auspiciosas e de gran
de significação para a população catarinen
se, é aquela que diz respeito ao início do as

faltamento da .rodov.ia SC-23, uma das mais
importantes da atual administração catari
nense.

O início .do asfaltamento teve lugar nu

trecho compreendido entre o Rio Hercilio e
.

Rio do Sul, cujos trabalhos já se acham bas
tante adiantados.

Por outro lado, podemos informar com

segurança que dentro de 10 dias será tam
bém iniciado a asfaltamento da mesma rodo
via, no trecho compreendido entre Blume
nau e Ascurra.
Como se sabe, o contra-

'

to
.

assinado pelo , Govêrno
do Estado, com a firma es

prc!::o.liZ,lH"l.a, prevê o asfalta
mento da referida rodovia,
rlesde Blumenau a Rio do
RuI. até O ano de . HJ65.
No comece 0::J, última. se

r1::n'1" n 8er.retário Execu
tivo do P'nmeg, Engenheiro
Agues Gu",lhE'rto, juntamen
te com o Dr. Lui;r, ,Procópio
,GfJmes, Engenheiro Chefe
do DER ,de Blnrnemm, esti
V13ram. em vi!';ita aquela
o11ra. de lá retornando bem

Prof. Dr. Miguel Emilio
Mercado, Presídente

Dr. Oscar Alfredo Carubi
ni - Secretario General

É interessante ressaltar,
que o Engenheiro Agnes
Gualberto é, um dos mais
entusiastas da SC-23, cuja
construção, muito se deve
ao seu esforço e a SU'l de-

·

dicação.
Também f) Governador

Celso . Ramos vem acompa
nhando com grande 'entu
'siasmo a construção da

· SC-23, obra que constituí
uma das promessas da carn

panha eleitoral,
Tem sido elogiada tam

bém, a ação do Engenhei
ro Residente de Blumenau,
Dr. Luiz Procópio Gomes,
que tem supervisionado a

construção da SC-23, rodo-

via que muito representa
para Q progresso e a eco

nomia de vasta área de
Santa Catarina.

(Transcrito da TRIBUNA
de Blumenau).

,Mais prisões
NITERÓI, 17 (OE) - 16

funcionários do Estade já
estão presos na Delegacia
de Ordem,Política e Social,
por irregularidades prati
cadas no. órgão. Entre os

presos,' encontra-se o ex

diretor do Departamento
de Administração e um te
soureiro.'

prodw;lio.
Depois da argumentação

baseada nos principias de'

econômia, diz o grupo Téc-,
nico, que' acha oportuno e

Grupo Técnico
.

oferece
su�estões a SU A8

e\

O Grupo Técnico, .que tem elementos

para estud2r qi�!O da produção de origem
animal e agri('o18, reuniu-se no dia 5 do cor

rente pETa resolver 'oferecimento de suges..,
tões ao senhor General Delegado da SUNAB
em Santa Cata.rina.

------ --'---

Curso de Chdes Bandeir3nte�
Sr:

1'ntisfeitos
elos.

e. impressiona-

DiTo o referido grupo, que
é raci.nn3! soh ponto de

,lista de protluHvi.dade co·

mercial, a: fixação de uma

margem de lucro para o

produtor de generos ali

menticios de primeira 'ne

cessidade.
E é certo. que II m'lrgem

de lucro deve incidir sôbre
.

o preço do ,custo real da

1 �ABnRosoi
� CI\FE ZITO

General vai ser viceno Estado do Rio
NITEROI - 17 (OE) O novo VIce-

governador do Estado do Rio, será o Gal.
Rubens Hosado. Vai ser eleito pela Assem-
bléia, assim que o 'FRE declarar a vacânti:l
do cargo, antes ocupado pelo deputado Si
mão Mansur, que teve suspensos seus direi-

.. tos polítiéos.

ManterMse-ão ·Unidos
GENEBRA,- 17 (VA) ,.

Esses países prometeram
continuar unidos ,nos próxi
mos anos "como medida

indispensável para assegu
rar .a 'lprova;:ão de novas

atitudes.e novos métodos no

campo econômico: interna
cional". A integráção do
bloco sIe nações subdesen
volvidas foi interpretada
pelos participantes da Con
ferência ,como a caracterís
tiC'l mais destacada da reu

nião a 'que compareceram
delegados de 119 países.

Setenta e cinco países em

desenvolvimento da Amé-·
rica Latina, Áfriça
prometeram, ontem

e Asi\1
man-

ter-se ,unidos, como bloco
de -"terceira fôrça", elfl sua

campanha ,em favor de
"uma nova e, justa ordem
econômica". O bloco de paí
ses em desenvolvimento fêz
a promessa em decl'lração
conjunto na sessão de en

cerramento da Conferência
das .Nações Unidas sôbre
comércio e desc;mvolvimen
to.

Polícia Francesa enviará
Grupo Secreto

PARIS, 17- (VA)' - A po
'í(�:J. francesà en"':liará. U1TI

r;ruY'f) de af?;P1ltes secrp,tOs à

"-1'V"1,,��.';r;_?� T�.r':t-jr_"l.,

autoridades lorais no sf'nti-
d·, c� c !.;rop:Jrcicl1.ô.r maio

f",,\O::\i'flT'.rc> ::\0 Dresidente da

qne,

certo, a ,Delegacia da . SU
NAB, Florianópolis, ter um

assessor de profissão en

genheiro-agrônomo, como

asseS·'nr nara os trabalhos
relacionados com custo da

produçfí,o agropecuária, qu�
esse as�essor seria tant
bem, . 9' :elemento de· liga
cão, �riH,kl:i a Delegacia <ia
Sl!JNAB e o Grupo Técnico,
constituido p"tra estudo de
custo da produção.

A CElESC E O TURISMO
A conhecida cronista Elsie Lessa do

jo,rrial "O GLOBO" do Rio, esteve em San
ta Catarina visitando várias'das suas cidades
e princlpalmenté aquelas que 'pelo renome

nacional e internacional, estão no desejo dos

que demandam '0 illteríor brasileiro em bus
ca de férias e de repouso. Depois de descre
ver, com sensibilidade e ternura, as diversas
regiões pelas quais transitou,· a jornalista de�
teve-se em detalhar a beleza natural da ser
ra, e do mar, no retrato maravilhoso de São

Joaquim e Camboriu.

E ao convi<iar os brasilei
ros a visitarem a ambas,
fêz· o elogio do confôrto que

hoje se desfruta com a far

tura de e�ergia elétrica já
!3.judando - e muito. - o

progresso de Camboriu,
,

energia - dis el� -- "que
em breve também estará ,land".
em São Joaquim", �omple-' Agora, na opinião abali

tanrlo assim, com êsse re· zada da culta cronista Elsie
Lessa, vemos que a CE

LF�SC 'está proporcionando
lF·'l. 011t"'r") b0nF":f1('ln: o. de

Desta, descrevendo à orla

branca e larga da praia, o

peixe farto e a doce tran·

quilidade, sem tumulto,
amena, reservada, tímida;

. daquela, contando 'l' agres
sividade da sua serra, em

contra�te com a quietude'
da cidade pequena e limpa,
anualmente enfeitada, como

bôlo de noiva, pela br'ln

cura espessa da neve.

auisito essenr:ip 1,
ção das exigênciRs q1'8 se

· posra {n.zer
.
'iara flS tern

)loradQ9 de fél'i,af e de 1'e-

Da brilhante descrição da
cronista carioca, désponta
em meio à proclamação da

beleza natural de São Joa-

quim e Camboriu

que pela wesença
gia �létrica.

o desta

d',l ener'

-000-
Temos dito que a Cen- '

trais Elétricas de Santa Ca-
tarina SIA, nos empreen
dimentos energéticos que
distribuiu por �ôdos os re

cantos catarÍnenses, tem
sido não só o impulso de

senvolvimeptista dos gran
des centros de produção,
como também a fôrça civi
lizadora de modestas po
pulações do nosso "hinter-

em Sáll-

300 feridos
NIEGATA (Japão) - 17 (OE),

Aviões japonêses e .norte americanos, est
atirando abastecimento de emergência sôh
esta cidade nipônica, para que seus habita
tes enfrentem os Incêndios, epidemias e

fome, causados por um dos piores terremot
que abalaram o Japão nos últimos 20 ano

Segundo as últimas informações, morrer
24 pessoas, 100 estão desaparecidas c m

de 300 resultaram 'feridas. O abalo sismi
deixou ainda prejuizos materiais no valo
de 200,mil dólares. Oito mil casas destro
das, quinze mil inundadas e trinta por.
rem.

,

Analfabetos P OTé1CaS vão votar
BRASILIA - 17 (OE) - AnaHabet

e praças de pré, terão direito a voto. Men •

gem introduzindo a inovação, será enca

nhada pelo 'Preidente da República ao Co

gresso, ainda na corrente semana.' A info
mação é do líder do Govêrno na Câmara F

deral, deputa.do Pedro. Aleixo:
.

--""""'-II.

Estudos visando o aumento
do Preço do Café

RIO, 17 (V,A.) - Estão

I '

sendo efetuados nos depar- N()VO PREÇO
tamentos técnicos do Insti- O Instituto Brasileiro
tuto Brasileiro do Café, Café e os torradores,
estudos para o aumento do, ressados no aumento

café, que 'deverá passar pa- custo do produto, recesnd
ra 'o consumidor de Cr$ .,'. que haja uma acentua

160,00 para Cr$ 340,00 o qui- retração do produto, e qu
lo, dependendo de como lhes criaria problemas, c

aquela autarquia retirará o mo dispensa de empr
subsídio que 'concede ao dos, e redução do escoa

produto: se+total cu pslr-- 'to 'OOs--estoqycs, acham q
cíalmente, o prêco provável por sa

Os torradores, que tam- deverá ser de Cr$ 6.000,00
bérn tomam parte nos estu- que elevará o preço do ca

dos que estabelecerá os no, em 'pó, para o consumido
vos preços, da Guanabara, para Cr$ 340.00 o quilo.
São Paulo, Minas e Estado

do Rio, mostram·se apreen-
sivos não só pela demora Se'ereta ria dado-IBC in conclusão dos es-.

tudos, como também, quan-
-

A
·

Itto a maneira que f,\girá para :.' 'gnClJl ura i}
est�be}�(;�fJ,T '0 }�P'l'7 ; preço,

i
No expediente dÇls" tUas

saMpdq-se" rtt!f.: iqs pf'boques 15 e 16 do corrente mês o::., t .,1
,. fi j ·,1\ (

pam o iGonsul1)o; .üíterpo se SBnhor Secretário qa Agrl.
el�am I;!I 25 � milhües tle sa- cultura, dr. Luiz Gabriel,
caso

.

�t·':t.! t." l �'�>!�,í·;:i
'lteI}.deu em seu gabinete ,as

segtlintes pcssôas:
Deputado João' Bértolll

que t.ratou de assunto' da

aqUlslçao de tratores; Ir·
mão Diretor dó Abrigo de
Menores que entrevistou·se
com o SI'. Secretário . para
tratar de problemas liga!
dos a sua direção: l\!Iichel
Curi, Assessor Parlamentâr,
que encaminhou ll1!3.teria de
suas atribuições; Déput.ado
Dib Cherem, 'que encami'
nhou materia do interêss
do produtor rural do Es

do com repercussão no

senvolvimento; Sr. Zell

Germano Etges Prefeito
São Lourenço do Oeste, que>
tratou de· .proolemas d!I
produção rural; fez conside

rações sôbre o associativiS.
mo rural e apresentou SUo

gestões sôbre 'lssistênciS
técnica aó lavrador.

COMISSAO

Será formulado ao presi
dente do IBC por uma co:
missão constituida de tor-

radares cariocas e paulis
ta, que cheg�ram, hoje, à

Guanabara, lUTI apêlo no

sentido de reformular os

preços de aquisição, indus·

trüi.lização e comercializa·
ção do café. Dizem êsses

industri'lis, que
\
o ipreço

atual do café em pó, já
,

devia ser revisto em março
dêste ano, o que consta em

documento as:::inado' pelo
ex-presidente, senador ,Nél·
�on Maculan, em novembro

do !tno passado, quando ele

vou o preço da saca do c'lfé

em grão para consumo in

terno, de Cr$ 1.000,00 para
Cr$ 2.000,00� i>assando, en

tão, o artigo torradO' e moí·

do para Cr$ 160,00
.

o quilo.

Pânicc nas ruas de São Paulo:· ..

Caminhão .carregado de Gás explodiu
Prejuizos sobem a mais de 500

milhõ1es de cruzeiros
,

.

,
São Paulo -17 (OE) - Um caminhãu

,

carregado de bujões de gás, colidiu
tro no hairro da Lapa,. na ,;capital
provocando sucessivas, éiplosões. Algun�
bujões / cairam sôhre o. telhádo de' uma in
dústria textil, que foi' imediatamente tomad
pelas chamas, o mesmo ocorrendo com U

automóvel estaciomido nas proxidades. os-

prejuizos, causados à' indústriá? fOféitn ava

liados em mais de 500 -milhões de cruzeiroS;
e a pronta ação dos bombeiros, impediu qg'
o pânico se generalizasse tentre o� moradoF�\
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