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Quando de sua recente
estada em Florianópolis, a

serviço da repartição que
vem dirigindo com dina
mismo, o Dr, João Maria
Siqueira, Superintendente
da Administração do Pórto
de São Francisco do Sul,
cargo para o qual foi no-

do münâo de cruzeiros, e

havia apenas vinte e sets
mil, c�zeircs em caixa, A

arre$tfação do porto era

deft6tárla, porém em ques
tão de três meses, com o

apóio do Governador Celso
Ramos e do Dr. Celso Ra
mos Filho, êecretárto .de

meado pelo Governador
Celso Ramos a 2 de feve
reiro do corrente ano, foi
procurado pela reportagem,
declarando, de Inicio:

Viação, conseguimos' pôr
em dia o pagamento dos
servidores. Agora o pórto
vem se mantendo com sua

própüla arrecadação, coisa
que anteriormente não
acontecia."VINTE E SEIS MIL CRU

zaraos EM CAIXA

'REAPARELHAMENTO E

AMPLIAÇAO"Devo Informar que ao

assumir a direção da Ad

ministração do Porto de

São Pranejsco do Sul, os

funcionários estavam com

vencimentos atrasados de
um mês, e Isto acontecia
também com as contas da

Repartição no comércio. O

débito alcançava a

"Com o apoio do Gover
nador Celso Ramos e do
titular dà Pasta da Viação
dr. Celso Ramos Filho, po
demos acentuar a parte da

Instalação de silos e apa
relhamento peneumático
para ermaeenementc e des-
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"Outro importante me

lhoramento é a concessão,
através de convênio entre
o Plameg e a Secretaria de
Viação e Obras Públicas,
da Importância de nove

milhões de cruzeiros para
reconstrução de um arma

zem que ao tempo da ad

ministração anterjor havia
sofrido um recalque, fi
cando completamente Inu

tlllzado e não podendo, em

consequência, receber qual
quer carga. Essa obra, já
foi iniciada, desejamos res

saltar,"

CONSTRUÇAO DE

-..,._,

Govêrno impulsiona administração do Porto de São Francisc
D (I R F'lh SI" d carga racional de trigo Ja MOINHOS Ie murncípto catartnense

...r. e so amos 'o, ecre ano a foi aberta concorrência ': '

v,
-

d' A .....
. para estudos e construção "Podemos man1festar\ OFICINAS E GARAGENS

,açao a poJU Inlegral- MelhOrias do, süoa, cera, eués já também, que cerno resur-

, • _
.

_
Iniciada. Só este beneficio, tante do grande Interesse "Devetnos acentuar, ha-

!(�Bllnuaçao Afirma' o Dr. Joao M resultante da determina- do Governado: .

Celso R�- vermos conseguido, nesta
, • ção do grupo de trabalho mos pelo porto de Sao ��O�����d��e�eis am�����:ç��S,'que,'r:. designado pelo Governador Francisco do

.

Sul, serão
"U"""'O,',141' Celso Ramos, é da màls al- instalados ali dl_versos moí- " E�a importân-

ia Importância econômica nhos, que darão grande era SE' destina a conatru-

para Santa Catarina, Isto impulso à economia duque- (Continua na a.R pá.)
porque a descarga de trigo
a granel Importado, e lei
ta nas condições anuecc
nômjcaa, gravavam enor

memente o produto, fa
zendo com que comessemos

um pão cnnsstmo.

Ainda a façanha dos
lC,osmonáutas' Soviéücos
,-�, 27 IV. a.) - pa'Pação, testes "exlu'nea quer tareia que lhes seja

=�m:� qu:o=i�isse que o

e!lÓO....V""

espaço", revelaram hoje cosmonauta numero 6 é ----------------------:---�-
que poderiam ter aterrado um homem energlco, casa

indistintamente de para- do e pai de família.
quedas ou em suas cabinas, PopOVitcb respondeu a

e q6e..toi escolhida a prl- um jornalista que havia
melra "tecníca por ser-lhes captado perfeitamente, du

mais lamlllar. A radio de rante seu voo, os boletins
Moscou difundiu hoje uma de informação da radio de

nova conferencia de tm- Moscou e as emissoras de

prensa dos dois cosmonau- radio de Novoslbirski, Jar
kov e Klev.

Quanto aos seus projetos NAÇÕES UNIDAS, 27 (V.
para o luturo, respondeu A.l _ A conlerencia das
que, como estudantes da xacões Unidas sobre o café
Academia Superior da Ae- adotou, sabado à noite, em

tas sovtencos.
Interrogados acerca dos

cosmonautas numeras 5 a

6, que estavam prontos a

substituí-los em caso ne

cessaria, Nlkolayev respon
deu que seu eventual n.s 5.
é um jovem que se casou

hâ seis meses, e que seguiu
os mesmos cursos de pre-

ronautlca, tanto' ele quan

to Nikolayev pretendiam
terminar seus estudos e

adquirir malares conheci
mentes soara cúmprir qual-

adm;;,i,O'a,ão da »õrto de '" F"'UCi'",O i,aaUdo pmta�a U rnnfGr.i1nf.!i2 ",!ll!i'nn'll do" (t,rlll1i'cta(l rln llnpi
,

.

....·d&fI�···l '�. .' -;;a�BJ�• .JL�� 4lll!', ,'iii,,,,
neanecuee. as ]5,30 no seIDJ,ida. não havendo, na ln,legrantes dessa delegd-Ç&,

ras de sábado último. nn re-ma do edital. que.n cse
-

que são os jornaHslu.'" Walo
séde do a.ndícato de .ror- candidatasse à "uma :ia" dir Ortsard. Dcraíécto S
naãstas Profissionais de vagas na delegação. cc.n res e E11rídes Antunes Se
Santa Catarina, à rua Joao apresentaçân de algum �!'a

Pinto, n. 9" .a Assembleia balho versando sôbre "re

Geral Extraordinária, auto gu amentação da prcnesãc Amanhã às 20 horas. a

j-ízada pela Delegacia R.� de jc-neusta'', tema dús delegação' se reunirá na

gtonal do Ministêrlo di> mais atuais e que sera o • séde da entidade, para de
Trabalho e Previdência 3J' prmcipai da Oonterêncía- a bater t-aba ho que aprc .

ela', no crtcíc n. 2.035, de sentará sóbre equête tema.

16 de agõsto corrente, pa ...l. Assembléta resolveu, a fim e Que será .evado à ocnre
a escôíba cemcc-ãnce J)� de nãô «e fuj-tar ao dever rêncte como cotacoracco dIJ.
representantes dessa ent i de a entidade nâo se fazer Sindicato de Santa Catarp
dade, na V. ccnrereoc:e representar, designa os

Nacional de Jornalistas a

se efetuar na cidade de ------ _

Recife, Estado de Pe-nam
buco, no período de 4 a J

de setembro próximo vtu-

o engenheiro João Mw'ia Siqueir(/., superintendente da

Aprovado o

Internac ional
Acordo
do Café

texto desse acordo não foi

publicado, pois sua reda

ção definitiva será feita
numa reunião da conte-

nhas, 101 comunicado à

imprensa, com as cotas

consjgnacas aos países pro-

sessão plenarla, uma reso

lução que aprova os artf
gos e anexos do acordo In
ternacional realizado, 'O

rencta na próxima terça
feira; em Nova' Iorque, O

contendo do acordo, no en

tanto, em suas grandes u-

uucores.

li conferencia adotou,
ajem do mais, por unam

n.roade, duas resoluções
concernentes às mocenda
ces admtnístrrattvas da

aplicaçao do acordo, na es

pera da criação prevista
por esse acordo do Conse

.no internacional do Café,
cuja séde será em Londres.

A resolução que aprova o

acurdo réalizado, -encon
trou a oposição da União

Sovletica e de Cuba. A

Etiopia, Ohanu e o Yemen

emitiram reservas

De seu lado, a Guatema

la, Equador, Honduras, Ni

earagua e Haiti declara

ram que não aceitavam as

cotas que lhes foram con

signadas pelo acordo. Esse

acordo, uma vez ultimada

sua redação definitiva, en

trará em Vigor quando 20

paises exportadores, que

represen tam 80 por c�n.to
da:; exportações mundiaiS,
e 10 paises importadores,
,'epresentando 80 por cento

do consumo mundiaL te

nham dado a conhecer sua

intencão de ratificá-Ia.
Os 'instrumentos de re

tificaçãO' do acordo devem

ser apresentadOS antes de

30 de dezembro de 19� an

te a secretaria-geral \das
Nações Unidas.

. Cinquenta e oito paises
participaram ativamente e

13 paises foram repl'esen
tados por ob�ervadores.
A conferencia foi pre:;i

dlda par Mitschell Sharp
(Canad{t), sendo vice-pre
sldent�s Sergio Armando
Frazão (Brasil). Michael

D]Ulllcnl;hal íEst"'Jos Uni

dos), Louis Rakotomalala
(Mnr!nm'!S'('l'Il" p Ghl{éppe
nL·H"a.�w \11 aiLt),

Aeroporto Internacional Leonardo Pa�o.o!i��Lonal
"Leonardo da VincA" em

::�i��iOnOjU��;m:) z:��á c�
queolõgica dos portos de

.

Claudio, de Trajano e de

Tõstia Antiga, imediatampn
te ao norte da linha fer;-()'<:

viária Roma Fiumlcino ria

qual dista 1.500 melros.
A capacidade do atroportO
ê de 400 aviões POr dia, tI",'l

Duais 320 de vôos inler('(Jl;'

tinentais, atravês de 2'!

Emprezas de TranspOrtes
Aêreos, com um movimtn,

to diáTio de mais d� 6.00l1

passageiros.
Com relação aos dados til'

nicos, pos:sue o aeroporto 2

pistas de 60 metros de la,_

gUra e com os comprimel1�
tos tle�pectivos de 3.000 e

2.630 metros., com faixas

laterai<: de segurança de Iii

metros cada_uma; 2 pis!:::,.
de rolamento, ligadas 1

três derivações além das

cabeceiras, com uma largu
ra. de 30 metros cada uma e

com faixas de :segura n(,';\
de 16 metros; acroesta"tl\),
com a oelltralizal;ião "os

s:erviços para passageir'ls�
edifícios para. seu'iças tec_

nicos e adntiqistrativos,
comPreendendo a TOrre de

Controle, fucalizada no di.

chê. 'JUm 5.!1. melros de- al_

Inra,

douro.

Depois de o Presidente

Gustavo Neves dizer da II,
naJidade da Assembléia,
convocada em edital fal'

tamente divulgado pela hr..·

Prensa loca!. ficou delibp
rado que a de;egação cata

rinense será chefiada Delo

jornalista Adão Mlrandl.,
representante da DiretoJi:a

e atendendo ao convi'e

honroso da Cmissão Orga
nizadora do conclave e, em

Adiado o

Lançamento
CABO CANAVERAL, 27

(v. A.) - o lançamento,
em Cabo Canavera}, de um

v�iculo espacial destinado

,a realizar pesquisas em

torno do planeta Venuv,
teve de ser adiado por 24

horas, em razão de dificul

dades tecnicas,

O lançamento estava pre
visto para a noite de on

tem para hoje, entre meia
noiLe e as duas, horas da
madrugada. O pequeno 111.
boratorio espacial, que pe
sa 201 qullos, deverá passar
a 16.000 quilometras de
Venus, por volta do dia 14
de dezembro, realizando
lima serie ele cll'cunvolll

C(JP:; em 10lno daquele pla-
lleLa,

países,

'ULTIMAS NOTICIAS
cional de Reforma Agrá:lB!
As conclusões desse certa

me serão encaminhadas ao

parlamento, ao conse:ho de

ministros e ao ConselhO

Nacional de RefOrma Agrá
ria ema subsidio para Ime
diata >50100110 da mate;L

x x x

RIO - O Primeiro se.

�r:rt:�!: �; ��::���t1� ::.
va. recem·chegado da em

alxada do Brasil no CarA.
dá devera ser desr'gnadll
chefe de div:são conSUlat'.

te Americano e Ministro e

outros tê-cnicos sovlto:CO!
visitarão o oeste e o mm!)
oeste dos Estados Unidos.
como parte do acõrdo dO
intercâmbio científico e

cultural assinado entre OS..J

x x x

BELO HORIZONTE _

Com a particIpação de 11li-
merosos especlall1>tas ele

vários pontos dei pais ln6t�
lou. se -ontem nesta Capital
o VI Congresso Nacional da

Neurologlu, pSlqulatrla c iii.
gtene mental. O conclave
tera "dtlrrrt:'� ,

NAÇOES UNIDAS - U'.

porta voz da ONU Informou

que o prazo de 10 dias esti

pulado para que Catang2.
ace:te o plano apresentad:J
pelas Nações Unidas, não

deve Ser considerado co;�c

um ultilnato, mesmo
-

ql;;;!
o Presidente Moise Tscho(.l
be negue se a acatar o pl�·

RIO O chanceier A

10l1so Arinos estuda a sUJ.
ida à Afrlca em outubro
Próximo quando iria tam
bém até Gazza para vi3itar

o contingente brasllei:o

nue faz a guarda da reglão
sob as Ordens das Naçõe;:;
Unidas. O Presidente Oou_
lart também pretende vis!
tar aquele continente, al!l'

da este ano.

x x x

5.\0 PAULO - Promo'!:.
ela pelo Sindicato dos Con.
tabi'istas e Federação dos

Contabilistas do Estado ,]e
São Paulo, será realizatl:t.
nesta capital de 3 a ti d�
setembro próximo V. CO!l
venção Naclonai. dos C"lL
tabllistas.

x x x

VIÇOSA - MINAS _

�:�:n�es�al:t���:o?e� de ú'��
fessoreS. entidades de elas,
se e demais pessoa ligadas
ao PNb'cma da terra no

pais, seni. realizado n��ta
cidade mlnelra- uo P�rlO_
dl) UI> 7 a 14 de ';':lemb!r

próxÍJ,110 o 1. S�llli!lário N ...

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



;,1.1;\ t.', )l.,.'�il�·;:-o :·,hfr:. IPI:
Te]ef';,l\, :lll:.!:: c.ux.. P<lsl:\l J::�!l
Enucj,'cljo l'llle�mflco ES'l'ADQ

Diretor
Rub�ns de Art'l1da Rnm08

�;.erente
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:�IO Fernando co Amaral e Silva' - Osvaldo

Colaboradores
ercr. Barreiros Püho - Dr. Oavatdo Hoori&:ues
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- Prof. Ornou d'E(,'8 :- Major Ildewr.'w Ju
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�!i: ��5�_:ua Senador Dantas lu 50 anrtar

São Paula - Rua vnorae 657 _ ccr.j. 32
Porto Alegre - PROPAL _ Pr�yu j, FI'Hc]?,
no 15 - COIlj, 11 _ 7�J.: 14-'}C
aaentes e CUfrf'.3pondentes em todos (IS _iU
mcrpros de Santo Oatartna
AnÍlncio� mediante contrato de acordo rI m fl
u:.t-;e;'8 em vigõr.
A$.TI\lATU:R . .<\ ANUAL _. Cri; 2.000.00

IVENDA AVUU.� ,_ Cre 10.00

to:�,���jo�á�o�e :rj���,�!S��;:��:db20� co�, '1

---- ------

----------- ,

MOflchm �:Jrdas €"SPlflhos?

Leite de Co/on;a.
é � pore suo be/�zCf J

/J;'(f_�����
•

(I)m-��riJ m'tl'd/I!..."'. J""1'l7l ,.$ W.::1.�- -

FAZEM ANOS HOJE
Fernand� Luiz Castro

- sr, A:-linda Oljv�ira
- IHa. Zuleima G)eldner
- gra Alire Pueira Me;�a
- Sf Henriaue Ferrari Júnior

sr. Ulis�s Cunha
- sr, K'jrt f''''etz�r
- sr, Miguel de Freitas Noronha
- sr. Mário JOsé Mateus
- sr. Ptol")meu Bittencourt
..___ sr. dr AUfor A'vila do Luz

Ai'rr,ando Sabinp t
- sr. ,A,I�xondre Francisco E�an�elista
- �r p-d r ebêM
---------�------------

RAPAZES
Preciso_se !"opazes para venda à domicilio,

c'lm ajudo dI' C! 10.
Os inter:oSSll.dos poderão apresentar_Se à Ruo

Cr.msclheiro Mafra, 99 sola 12 das 13 às 14 horrJS
d;('I ir)mente E' inÍltil apresentar-se sem dOcumcn:
toção.

.

28_8_62

DR. A. SA!HHUA
DI:" VOLTA DE SUA VIAGEM AO

G�IRO REINICIOU A CLI'NICA

P. S. D.
PARA VEREADOR

Domingos Fernandes De A<!l1,ino

r;_li fl";.':

y CO/7/eô'nentos ;;ociais

Senhoras Cstarinense em destaque no Rio
lien Clube, promove, "Brazilien Nature"

Rio' Na luxuosa oarcna o senhor Odson Cardoso "show" no seu rnagíco viu-

Vila Rica, de prupriedade Ião,

da senhorita Ruth Laus. a Festejou Idade nova o se O casal senhor e senborn

conteceu elegante reuníão ru.c, ul.itY. tw}efLo Cl'r'quci- Jorge Bal'balo rBentn, I))'

de senhoras cnta• [nense rn 1":1 cmtrn. Em SUl!. rexldên- c�d"nl,(, de Sún Pnuln ond

dtcactas no Rio, para orscu era. /) spnhor (_;/:)'(,u('!r;l crn partfeipru-nm (lo f'yand
tirem sobre B. resta de D tra recebeu lI'TI f',l'!IP I de a- desfile de modas Fenlt.

He.der. qtJallc!O santa Cata migas para um auncco.
-Ina terõ também su.i bar-

I
P::-:rtil:'l l.�:ll, iI·raria 01"n Sábado próximo sel'â elr> !Y''';� 1I'�'"""unt,e� daquela s()

DiJ. Fe�' e·'·". !zolde H"n:nr ta "Misse Elegante Bangu' ciedadf'.".A fe�ta p,�omQ\'irt
1) ,�--� 'l"C a renh:)ri�a Clube 15 de Outubro. em pOl' He'io Daria se,·á n

R,!th L�us. movimentada solrée. p:'óximo dia 8.

Entre o,� crlticns de (!inf'

Dez maneoulns infe9:ra- Um grupo de bonita;; e eIp Flávio M.igliácio. Lulf!"
râo a equIpe (lue ampnta gantes senharltas, ,ianta· Picchi, Carlos Mu'a,n.da Si

rã a cole('1.o 'Bra�ilian Na V8.lU no restaurante do QHf' !1"io Ning'at, JOh!l

Hel'bel'll
bre" ���in[\d;! uel)s nUlis l'ência PaIace, na noite dI' p'··,"n 0t:!p·,e Lara. Luizr

r€no:na":'I� nom",� da m"ela sábado. Entre elas, a Dra. Ma!'Rnh..iio, Irma AIval'e<

fran"e":J. e br'1�!l(';�·a. ('olhen MarlJene Pereira Oliveira. Vall\a.o ino, E\'a Vi!!T!a

(lo d"�fa""e ("11"";[\1 ao no Lirê6 Ca!l{.elanl {:;-1nriu M�

me do f"mo�o Olf''! Cus'i Na I=:'óxima q1linta-feira, np7.es,L"lflJih·llb Ir"''''' CrR'

ni. figurinista de JacQue1i- nO$ faloes do Clube Doze mer, Al'assal'i de Glli"eirr

ne Kenne-lv. O ac:mte('imen ... ,_< I" t"lc."''''lte e 'llOvi são os atores e atril'les (ju'
to será no próximo dia 12 mentado Chá Beneficiente particlparão...po espel'a.cl'
nos S:l!õe� do Que�'ência Pa_ com Desfile das Debutan- Festival do Cinema, a sr

b('e. COI;' 'jan�ar d<tllrante, tes .. A renda da eJe�·a':lte" realizar na pl'óxim'l semr1

e ali rnant'''';V1n� R"J,<>l't'l tarde, serã em pró do )lat:l.l na em nossa cidade.

"'_;�L Paola. Ltdn. Patrícia, da Criança PObre,

"�:>riela. Gled!'(' There-za.

Tn7e e Lrl\lr:,\ no'l 'llodel::Js

HemilM' M!1!da

Ramos

Para Dern!lado
Emd:l�1

P. S. D.

POR ONDE ANDOU, NO

EXERCICro DE FUNÇõES
PUBLICAS, DEIXOU O NO

ME CERCADO DE RES-

PEITÓ E DE ESTIMA

em ação
A seleção d2 futebol tini

versital'ia, que estará !n�e�'

vindo nos jogos Univ ..... i

tarios Bl'asi;elros a st!r�m
realiz'ados em Santa Mada

no R. G. do Sul. iniciO!l co;

seus treinamentos sob a

responsabilidade de Wa�d;r'

Mafra.
O primeiro tr.cino se:"viu

apenas para que o trei'la.

dar observasse a�' Qu�da·
des técnicas de ,�eus pu?í
los·

No hall do Teatro Alvl11'1"'
OtaciJio Amam\. vj\'amen

te aplaudido nos S::.lões do
LLa Tenis Clube. na noite
0" �áb�dl]. qU:fl1do d<,t.t

de Carvalho quinta· feira

próxima aconte('erá a expo
sicão do pintor H. Assis,

Médicos da Marinha do Brasil e de 4
Países Iniciam Conferência nos E.U.A.

.

WASHINGTON - Instalou_se n'J Centro Mé
ClCo Nav�1 Nacional de Bethesda Moryland (pert�
al! �ashlngton), uma canferência de médicos das
M.trfnhas de dez nações omeriCanCls.

, Disse a, Ma�'inho que os chefes dos Deporta�
m::nt,os Médlc�s das Marinhos da Argentinq. Brasil,
Venezuela, Chile, EquadOr, Canadá Colômbia Mé
xico, Paraguai e Estados Unidos to'mom porte n�
conferênôa.

Segund:) a Marinho dos Estados Unidos a con

fe ('-(leia a primeil'n �..., !'''' 1 nênpra "cstQb�lf'c('r�
n.armas pa!'.a o futurõTntercÓmbio de- informações téc
nIcas e asslstência consultIva entre ao; M�H,ru-'úS UJ

C )ntinente"

6 conf-rencist.c;s dõscutirão p�obremas mútuOs
\

nos vórios compi}s do Medicino Naval inclusive .:>

�u�����ad;r����:e� �i;�f��a t::������to médico,

A sessão de encerram,,' .., da c�Jnfe:-ência hi
marc,-,-_ .... "'1"(. I) 1-'1 ("x ... 'o dia 22.

Nr dia:n .')� médir"'''" �rÕr) a Chicaqo onde vi-

�;�fr�oH�$�7t�fr�i��0���:.;r:a;;ê�t�tr�e���1;o r�;
Chicago. O Programo incltJi ainda visitas 00 Coman
do de Treinamento de Recrutas da Marinho e ao

Hospital Naval, em Great Lokes. Illinois,
Durante suo estada em WashingtOn os médi_

cos -serão homenGlgeodos com uma recepç..6o no Cil:
be dos -Oficiais do Centro Mécl.iCQ Naval Nacional
1!.ns 250 convidados, inclusive os Embaixad:Jres dos
países tepresenta.clas. deverão estar presentes.

CONCURSO
ASai DE RENDAS FEDERAL
Insllrições prestes a serem abertas. TemOs -."l ..

posti!os completos de acôrdo com o programo do
DASP. versando sóbre: Legislaçã� Fazendaria e Fi.�_
cal, Noções de Di!';.:.ito Comercial e Administrativo,
Contabilidade Geral. pública e Estatistica, 'P!'eç� de
con;unt-o Cr$ 4.000,00. Pedidos paI' carta rê9ístrada
para "Apostilas PÇlulistas". Atendem'Js por reembol
so p:>stal. Rua José Maria Lisbõc 526_Jordim Pau_
Jista..CGlpital São Paulo.

.

Se você usa Oculos para corrigir a visão

iombemDD...,q.
\ PARA HiGl�NIZAR OS OLHOS

----------

"',�-" "'I

1 u;�w_J4Jl;ORE !S� � 1
Mister se fazia entretan

to a elaboração de um Có

digo Trlbutário" e, meses

depois, com a reunião da 2n

Conferência de especialis
tas dos mesmos assuntos,
foi a matérja planificada e

anexo ao Decreto .Lei nv

2.416, de 17 de julho de .

1940, publicado no D. O. 'TI.

de 23 e rcuncagc nc de 25,
e-nbos do rt-rcrtdo mês e

ano, baixada a codillca-

....nt!t· dl,nl,I'O do espírt
to norteado!' do conclave an

1"1;"1'. .usnnrn-se no artigo
lO, � 20,' a diff!rênça entre

ímpnstc e taxn : 'A dC!iÍJ?:
nneno

.

de lmpôxtc fica re

);rrv:vl:l pu-a os trtbutos des

unnoo, a ntcndor f nnt-ün

tn.ncnte às noecssrdnocs de
ordem geral da ndmíntstra

cão publica, a de t"-xa. pal'a
os exi",idos C'.lmo rcmunera

ção de wrvicos especíncos
prestadOS a� contribuinte,

ou postos ii. sua disposição,
ou ainda p:ll'8. as contrl

buicões d<;:stin(ldas R'l cus

teio' de .J.tividades espEciais
do Estado provocadas Pj!'
rOD\'Eniê:!cins de carã�er

ou de netf'rmin"-dos grupOS

nica de �P!·",c;('lll ;,�:'to. O senhor Cid Santnf'lln ma, c jfJl·nalistas (Iue COIl!

A P:·Ol'lO(':'i.O ele D Hc'd2r e o brotinho A!zi:'!nlu 1";:1' parecerão no Fr,sli\'al ti

(""á !lCl f;,Jrjrd:l'ie Hlpi<'n n:lI'u. t:lll l"t:d'mL(: rh'�ü.i." Cinr:ma a se I'c!llizar Ci

Bra�ilejrn, e ('Qota"8, com sJdal onneavam (' paJcJ;t.ra nossa cidade, então os n

repre,'wntfl[iÕCs de todos os vam animadamente. me,,: Otávio B !TIfin, &([1)1

E�tad:)s do Bl'.1�i\. Ena;lt�- Cl'UZ e Zunaidc And�ade

ee!1do o nome de Santa Ca- A Ass:leiação de Mediei·

tarin'l, fi'; scn'1ora,�: :'I1I"'a ,_:1 f m n",-'a Cidade. P:':>!DO Infelismcnle r:ão ]J'ld"'r
R:,m;o5. N1.jr T3\'a""'s -'\teri· "€ no prÓXhlO c.ia 8 ple�an atf>nd�r I] ('nn\'Ít.e do cr.'m

.,,, I' -"q �"11�, '-"'1',. S�h '., i"'�'''l' d,,-""capj_e n')1'; Sa- ta H·1iJ D"wia ell} "id"'d" c'

\,·eitze:·, Nê'l!tn M"�'it" J.<>'i lõ('s do Querêncin Palaoe. �,1itórja, EFririto �ant:>, p
d", prs-õ<l.s"
Deram essas definições

m"';0!'E''' h1rimntes ao con

ceito clá!:�lco que objetiva
mente inv('::;,iga o fato ge:à
dor d'l tributo. que, sõ ad

mitia na taxa, encarando

se sob o pri<;rna remunera·

tório 0\1 dê! C'ontmprestação,
o fato ge! :J.dol' com.., sendo

algo. diretamente Jigado à

utilização. d: podç:io ou re

o'li<"icii.o de servic.o ou ati

I'idade determinada pelo Es
. tado l Estrutura politica da

nação). 'enqu::Into no impôs
to. ao contl':irIO, o fato ge_
rado:· não apresenta qual
(ltlP'· ·i,,:aci'.o direta cnm a·

tividade e�!ledfl('a ou servi

1'0 recebidn nu utilizado pe

lo contribuinte. 10. Teso:·o

in "PrinC'ipil di Dlreitto Tá

'butário", pá,?;, 551: Jara('h,

in '''Princípij di Diritt:> Tri·

pâ�'. 72 e Olannlni, in "Ins

tituzionl di DlrlLt,o Tributa,
rio", pág, 44\,
Em tili condições. pode

se afirmar sero receio de

contestação, ter o sis.tema

tributário brasllell·o. se fi·

liado, no tocante à concel

t"ação da taxa, à corrente

alemã, exp!:lnada entre

nós por Thcmistocles Bran.

dão Cavalcanti, que tradu

zindo as palavras de Wag

ner, escritas há mais de

meio �êculo, pon'.ifica: "A

existência, o desenvolvi

r!1ento hl.�tórjco e o institu

to da taxa, dependem das

opiniõcs dominantes no di

reilo, nu (,�ori!l do Estado,

da sociedade, da economia

politica e das r:nndlçães do

direito do Estralo, etc., e va·

riam Sf'q_unrlo estas opini
ões c r.ondifi�s. For cahse

guinte, a� rrWJ"as a serem

estabe!ecidll� na doutrina

da taxa, não são absolutas,
mas relaLlvas, e esta rela.livi

dade depende de clrcunstán
cias históricas, do tempo e

elo lugar". I"A Constituiçüo
Federal Comentada", 1�J48,
vol. I, pág". 383 384: "Tra

tado <ie Direiio Administra

Uva", 3a. ed. vol. I, pág.
165),

Segundo a análise proce
dida, a taxo. criada pela Lei
na 2.772, tecnicamente falan

do, não apresenta anorma·

lidade e se enquadra den

tro dos pt'inciJ:lios liQerais
juridlco� c eeonõmicos que

permitem a:)s Governos,
para o custeio de serviços
e�peciais de interesses co

letivos. completamente dlv!

didos dos encargos gerais
da administração, a sua ins

tituição, como se vê do art.

3D, item II, da Constituição
Federal. apro,·ndo em 1946

na Assembléia Nacional

Constítuinte, graças a dele
sa de Aliomar Baleeiro. que

apõs judicio�as considera

ções esclareceu: "Na enu

meração das características

da taxa, para o efeito de

distingui· la do impõsto, exis
tem vários pontos. Em re

gra, porém. quasi todos os

teoristas e doutrinadores ad
mitem que, pelo menos, hã
duas constantes: o caráter

de especialidade e o de di
vl$lbilidade", (José Duarte,
in '·'A ConstituiÇão brasllei
rn de 1946", l0 vo1., pág...
558),

'

Querer

:nte.l'pre.
�ar de-

a.UI.
blnaçâc de utilidade púbU·

tra maneira a lei estndua ca e benefício privado, o

conhecida pela sigla "PIa que lhe confere ínteressan-

rueg", se�ã regredir ao peru te aceitação popular" cm

do embrtoné rto do Dit'elt(· "Discriminação das Ren-
Tributário. pois que. untãr das", pâg. 1571.

Estados e Municiplos mor Representa, pojs, a co-

mente nos dias Incertos de brança da taxa instttuída
atualidade. têm Imperiosf. pelo arügo 11, � la da lei

n�cessidade para. e

execu'J conhes:ida pela sigla "Pla-

çao de empreendimentos e meg". a antecípacãc rcmu-

peeíüoos e obras de grande neeatórta dos tJ:avalbos pia
envergadura para utiliza � \ -niflcados e nustendos dru1�

cão dos contribuintes dap tro das partes essccíaanoc-

��i:o�ã���SS: e.���ald�:lr� � �: �::::edc��:n:�,; :o�n���
cíoná-Ie em Que vivemos ti viços da .rueuca e ScguI'an
E, se entre os meios empn� ea e do Plano de oerns e

gados pelo oovêmo Esta í.� Equipamentos, • flel a tJeHC

dual. nos termos da Lei nof� adotada pelo Supremo Trl-

2.772, constituclonalme��e� bunaj .Federal no I1I'f rnl. lW

aprovada pela Assemblela� lo Mln. vason Hemiquc D'A

���!�=tl::'a:��ál; ���.:� vila, em 16/10/958. que re-

tras a e b. sõbre os veicul�� feri.ndo·se a uma decisão

automotores particulares de�, anterior do mesmo excelso'

passageiros, mais abaixo na�, Pretória. reI. pelo Mjn. JO!'ié

letra c, do mesmo dISPO� Linhal\eS, em 24/9/52 e pub.
tlvo tem a,wH de.�t1lJação".:� na "Revista For.ense", vol.

ei>peciaJ e competente djvj :, CXXll, p"ágs, 438/432. gual
lião pl'o,orcional para a a·'_' seja a .de, embora acelbn

pl'cação nos �e!!uintes te! ri do a característica da fun-

�:;� s�:re �:��:1��ç�ut�a� ;!�o���o:e:a:�:��ed:!1�:��
motores Particulares de cão do Instituto tributário,

Passageiros integr.ará o Fun faltamente admitjd'J, Hem

do de An'uelhamento dos mais a condleôes sine qua

Servicos da Ju�Ura e da Bt' non da contraprestação di�

�1.1r�n('a e Fm'ldo de Obras reta de tareIas e a sua na

e Eouipamentos na propnr- tureza fa('ultativa. (In "Re

cão dr '10<;� e 30% respeetl- vista Foreme'·, vaI, 129,

vamente. págs. 108/110.). Ainda. não

e demais lembrar. o julga·
Fá.cil é de constatar· se do tamhém do SupJlemo T.v.!

pelo exame cnnjunto da bunal Federai, reJo pel:) Min
Lei nO 2.772 e da sua ref!"u- Orozimbo Nona1:o e lav. em

la!lle.::tação haixad'l pelo 9/8/956, que, peremptÓria
Decreto na SF 14'1 '.�1 679, mente, exprim!u o pensa

a bem elevada finalidade, menta da ju�sprudêncla
vJsando sobretudo com a hodierna no Brasil. sõbre a

lmp')slqâo de taxas a deter a noção juridica de taxa,

mlna.dos grupos de contri- resumlelament.e: ·'A noção
buinte� do Tesouro Estadu- de tnxa se ampliou em fn

aI. realizar �ervi('.os e�pe- ce do direito constituido".

clals de �illdade comum, {In "Revista Forense", vol.

os qual�. Sf''l\ dúvida algu· 163, págs, 207/2141.

ma, redund'lJ'ào em vanta-

Itens individuais. Multo a

pro,posito, vale tran�crever

uma frase elo Prof, Carva

lho Pinto. atua] Governa

dor de São Paulo, Que co

mpJ1tannO em 1941 o D'!cre

t"'-Lei na 2.416, ao referir· se
às taxas. advertiu: "Há sem

pre np�tas imonSiC'Fie,;, cr.

mo observa Lutz,

"GU;!9€no $
,

f1lHfm:OIt·I.iIillSIJI
OftrJVI

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

WY ..t.DO..,." ,

OS DIAS CONTAM NOVIDADES _ Umn,
reolmnte boús: Outras. más no feitura do tempo:
�GS, 1"odas. dIgamos, frutos da ép0ca nessa confu
so'.'! em que se rtlistul'am na des�rdenQda sequênci:l
de fotos que rodopiam em torno da gen.t€.

FlorianópOlis vive farta de noticiário de tod�s
esses aspEtos do vida.

Ontem foi o "FOGO SIMBÓLICO", despertan_
do energics adormecidas cOm p:·ovas de ânimo de
seiva ainda vivo de patriotismo e civismo da �OS50
roça qu� amo a democracia, sempre de pé, semore

lutando bravamente pela sua sobrevivência eterno,
ap€zar de todos os contratempos Que forçam solo_
� ar suo raiz, mas que se estiolam ao sOpro das .ener

gias qUe não morrem. •

Ao som do Hino Brasileiro. das palavras quO!
foram pronunciadas com colãl', numa demonstro_
çõo de fé reerguendo espe�onças.

Uma b0nita f::sta num dia de sol e numa noite

ondE! o céu limpa brilhavam os estrêlas
E ardendo o fôgo na Pira e nos corações sen_

timo_nos bem,
.

Por outro Iodo, o cidade viv,o Da.�n o Arte em

todos as suas variadas dem.onstrações de beleza n'Js

seteres do oprimoramento do espirita
.

M'Jvimenta, crescimento, prooresso.
De �utro ouvindo lomentocões, paqando o

t--ibuto devid:> a essa coisa os vezes paradoxal que
se chama proqresso. �

No momento agindo no sombra, a audácia que
si eSDantosa dos nue J")ubam. dos' Q\le furtam, pene
trando nos coses familiares e come"ciais, pois a se_

mana oue pas�..,u hram dias dos comentários es.tar_

recedores o !'eSr>erto_ Algumas casos comerciais os

soltod13S I"nde os r'Jubos chegaram o muitos milha_
res dI" cruzeiros.

A c,-,nhpdda caso "Dó, ré. mi" foi uma das

maior-s vítimas.
SOmarélm (] t'do isso roubas em automóveis,

De al("1l1l"1s. "1 (,'vfI"'''m desses toró�ios deixou assom

bro �Oi5 en,-.u(';)nt'J seus proprietótias assistiam ses

sões nn<; Cinemas, �s gatunos agiam com calmo.
Não será demais, alertar aos proprietários de

outomóvers nesse sentido. E também esbarradas de

automóveis sêbTe os postes fozet'ldo feridos que es_

too hospitaliz.ados.
A Cidade conta, diverte-se e se lamento tom_

bém.
A'lslm é o vida.
F dizem quI" é assim o progresso.
Com ,1S suas duas faces.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Depar�amenllrCentral de Compras
fDitai �c Concorrência rú�lica número 22-06-61o Departamento Central «renueace e idoneidade'

I

..

de Compras (D. C. c.j , de a) celtidão de Registro proponente que oferecer: em prejuízo aos c�ncor-
conformidade com o art. ,na Junta Comercial ou

a) Menor preço, const- re�tes, ao Estado o� a. mo.
11, [tem II, do Regulamen- Diári:J Oficial que tenha derand�-se descontos bo ralidade da concorêncie.

to aprovado pelo Decreto puLJicado o doc
.. nl!1caçoe.s tmecsrcs. despe- 5 - A comtssêo Julga-

sF_25-08-61/382 torna constitujç9.0.
umento de sas e outras vantagens;

_

dora reserva-se o direito de

publico que fará realizar, h) ate t d d
.

b) melhoras condícões anular a õoncorrêncja ca-

no dia 17 de setembro de de passa��;o � ;doneida_ de entrega; so as propostas apresenta-
H162, na sua sêde, à Praça duas fir dr anca ou c) melhores condições de das não eorrespcndam aos

Laura Muller, nO 2, (fone da idon�as, e comprova- pagamento. ínterêsses do Estado.

3410) CONCORRI1:NCIA PU- c) pro

I

�(je .co�ercial; 2 - Em igualdade de FlorIanópolis, 9 de agôsto
BLICA nas conorcõ.,s seguln as, Faze��as� �����:� c�: �Z��I�õ:s :�r��ad��1:�:c�:�e� de 1962.

tcs: del�l e Mumclpal; da no Estado.
I (Hermes Justino Patrta,

I _ OBJETO DA CONCOR
d procuração, se = o 3 _ Em caso de absoluta

nova) - Presidente.

R�NCIA c�.�o, p:l.ll.�r,dn. fi pessoa ra- tmmtoaoo de propostas, se,
28-8-62

!lICsent:mte do proponente rá sorteado o vence.tor:a abertura rins propostas, 4 _ A Concon(onclf, 'po.4 - Os rtocU1�cntos ací, der-á ser nnulndn, uma vez

I _ Cortinn, de verudo
l1�a (0\1 plUt.(I deles) pode. que tenha sido preterídnmo ser subsuturdos pe)o formnlldarle> r-xm-essatueu ,

Rcgl�t.ro da Ih-ma no De- te exfg[dn pelns rf'ff'l'lc!as

����II��:n� E�:��'a�e S�� Lel.q e a omissão Impnrto
ta catnnnn

AQUISIÇAO

ItaUano, com todos os per
rences, Unidade - COI"IJ.na,
Quantidade _ 10.
II - "Brfxe Solell". com

todos os pertences. Unidade
_ "Brlse-Soleil", _ Qunnt!
dade - 8.

1 - A - Colocadas no lo
cal. Esclarecimentos sobre

tecidos, côres, tnmo.nhos,
feitio, material, :l.('(lssório,
com o sr. Nelson Luiz Tl'I·

xerra. chefe do ccrtmontnt

.do Palácio do Govêrno.

II - ESTH"'ULAQOES

Os jntere.ssados deverão

apresentár os documentos
mencionados a !".egulr.

1. - Proposta. seladas
ambas as via_; com Cr$ ..

12.00 de sêio EstAdual e

mais a Taxa Q� Educação
e Saúde de Cr$ 10,00, por
fôjha, em envelOpe. fecha.
do e lacrado, contJndo:
a) Designação do nome

e ende-;eço da firma pro-

)Xln1nte;
b) especificação, a mais

detalhat?a post;lvel, In.::lu
Sjve marca, do materIal

que se prJpõem fornecer;
c) p.éço unitário e gle.

bal com a explicação de

que estão "lU não incluldas
as de.spesas de impõstos
taxas, fretes, �arl"etos, se

guros, etc;
d) condições e prfL7.1!t de

��tr�ie��ól�la;zt:it1b 6Ó
GOVf:RNO. EM FLORIANO
POLIS, onde será procedI
do o exame dE' recebimen

to;
,

... , declaração de ronhe-
cir'.ento e submissão.) às
normas deste EdIL",! e da

Legislação referente a Con.
rorrêneia.
NOTA: SeràO recusa80il

ns materiais com djmen
sões e outras C.uacl.eristl
cas aquém das especifica
ções, o que ocasionará exl'

gêncIa de substituIÇão, rr.

tirada tl1·gent.e, chaml1mr.n
to do Segundo (!olocado

exigência da dlferança de
preço pelo faltoso caução
futura wspensàO do reg!.�"
tro de fOJ'lleCI't]ol'. r.lr..

2 - Na parte cxtema do
enveloJle contenedor da pl'O
posta devl'rão roust!l r os

segujntes dizeres: CONCOR
RENCIA PUBLTCA NO

22 06 GI, (Aquisição dr' Cor

tinas' e "B1"1sr·Soleil". pata
o PaJàclo do Govêrno,

3 _ E._' envelope separ3
do eonte'l"h.. o os dl?cres
do inciso anterior. alêm do

termo DOCUMENTOS. em

caracLeres bem rlest,arados
I!ncerrar-se-üo os documen.
tos comprobatórios de

5 - As propostas deverão
ser apresentadas eu, duas
vias, com a rúbrica dos
proponentes em tôdas M

páginas, seladas na forma
do ítem I, dêste Titulo.

S - Os envelopes. conten
do propostas 011 documen
tos, ooverüc ser entregues
no Depal'tamento Centrnl
de Compl'a.�, â Praça Lauro
Mllller, nl) 2 (fone 3410), a.
té às 14 horas do dia 17 de
setcmbm de I !J62. mediante
recibo, pm Que se menciona
t'á data e hora do recebi
mento, assinado por fun
cionário do D. C. C.

7 - As propostas serão
abertas, às quinze horas. d(1
mesmo dia 17-962, por fun
donários designados pelo
Presidente do D. C. C. e na

presença dos proponentes
ou seu representatp.s legais.

B - Abertos os envelo�

pes, cada um dos interes
sados tem o direito de. a.

pôr a sua rúbrica nas fo
lhas de propostas dos de
mais concorrente:',

9 - As propostas (mo
dêlo 001. à venda na Im

prensa Oficial do Estado)
deverão obedecer às con

dições estabelecidas neste

Edital, nas ins�ruções cons'

tnntes do ver.�o das me�.

mas bem como às exigên
cias do Decreto n.o SF -

25-08-61/382, de 1961, e

demais disposições Esta

duais e Federais, sôbre
Concorrências.

II! - Julgamento
1 _ Pela Comissão Jul

gadora, posteriormente,
rá declarado vencedor o

VGHDE-SE
Um balcão frlgorifiCo em

estado de novo, marca

Elétro Frio.

Tratar à rua Frei Cané
ca 103. Clmrrascarja São

Jorge. NésCa.

PROGRAMA MES DE AGOSTO
DIA 22 de Setembro Miltinho
DIA 13 de Outubro EI izele C�rdoso

I

RESTAURA�TE ESTRELA

Praça 1S de NoYembr�r 24

Horianópolis

z e
VIEIRA DA ROSA Mas esse perigo só existe

em toda a gravidade que

nos faz sobressaltados e te

merosos. porque somos po
liticamente imaturos e ain

da nào sabemos escolher os

homens que lwS devem go
vernar. Imaturos. ficamos

sujeitos a ditaduras agres
sivas. Imaturos estamos a

mercê do capitalismo inter
nacional que é sordidamen
te apatrtda. Imaturos, a.

meaça-nos o imperialismo
estatal do totalitarismo.
Imaturos, somos prêsa do

predomínio de homens me

díocres que ascendem pela
demagogia, pelo oportunis
mo e pela corrucâo, ínrocto
nnndo ainda mais a precá
ria. defesa orgânica da nos

sa democracia.
Ora. democratas cor-vuos.

estamos certos de que a

democracia
.

tem plena capa
cidade para dar a solução
aos mais graves problemas
do povo, sem lhe roubar a

liberdade sem o escravizar
ao trabalho poljciadu pe;c
medo, sem imolá-lo e'11 no

me de urna utópica solução
ígalttái-ia.
Dai. o mobiliza!'mos to

das as fôrças adormecida!'.
da. narionalidnde no dobl"ar
nlrrlan1.r cl!)� sinos dn Iibel'

<lade, procurando V:\I":\1" n

espéssa cró�ta dn cO'11odis
mo. da inc!ifel"enea e mos·

Recebi uma carta.
Multas sêo as que vêm a

Ação Democrática Popular;
de louvor de apôto, de esti
mulo. Esta, todavia, é uma

carta de crítica.
Cartas com objeções, que

debatem, que contestam,
que criticam são as mais
preciosas para mim. Prefi
ro estes aos "amens'' como

dIstas dos apencos. Cartas
asstm mostram os erros e

falhas da nossa falibilida

de: escotmam nosso ta-aba
lho' das Imprecisões e tal
ves das nossas fraquezas;
dão uma Idéia da nossa ela
rexn ou obscul"ldnr'le no ex

pôr: mrlhoram nossa argu
mentnnân, E, de qualquer
modo. provam estarmos a

tingindo o alvo.
A carta veto vazada em

termos aceitáveis, bem lon

J!E' daqueles raivosos e ac-res

�ivo� padrões vermelhos.
Nào há verrina, não poreja
ódio e se veemência trens

p;ll'I''''' no anrewnenr n�

conceitos, cabe-lhe terevo-é
vo'monte o dIreito de raeõ,
lo.

Pcn!1 p. quI' não a assine
o mi�sjvlst.a. o ql1E' mI' instl
fi"a.rin. lor;a lu ao ce!".to ::jcm
maiS delongns. No entrclan

to, por C'xrcpção, respelto-
lhe o anonjm:l.to.

JURACY GUEDES Gosto da cri tira e não a trar a realidadr bmtal do
"NÃO _ INTERVENÇÃO temo. Se i'l:I. mE' convencE'!' periJ!o quP nos rE'rr:l..

,.
Modernamente fala-se muito do principio pll_ do errn, não tr('pidarei em Qual(lucr campanh:l visa.

"�I�O de �õ�_i�tervençõo. E nós adotamcs êsse .prin_ reconhecê lo. Não expresso um objetivo principnl os

C�PlO. POiS e Simplesmente justo. Nãc se pOde intpr minha personalidade triman estágios intermediários para
vir �os assuntos intErnos de uma NoçãO. Os direit.�� do por falso sentimento de atingi-lo. Visando o Bem
alhelOs devem ser respeitados dirrnldnc\e: prefiro alterar� Comum do povo b:-aeileiro.

.

. Ultimamente. o principie- 'do "NãO-intervenção me. confe�sando o. Queremos cononi�ta.r os ob-
fOI largamente aplicado ao coso cubano Tonto an Creio no valor do deba- .ietivos ;n'o>r"1edit:í·i'ls. roo

tes da c.nferência de Chanceleres em Punto Del E5.' te, pois ê InJeran'te ao ra- mo a subir firmementE' cada
te, coma durante. o mesmo e ainda agora, principal. cional o discutir. Mas do de delrrau rle uma escada. E
mente <:s comunIstas continuam a g:'itar: "Nã:1_in_ bate llvre, sem pressões e. nossos ob.ietivos são o comu

tervençar para Cuba", Respeita 005 direitos de Cub�� tensões sem sapatos chinc ni>mo, o imoerialism::1 capi
Mos há um foto novo qUE vem mudar o pano ses ou compal'tlmentações talista, o� maus homens pú

ramo do caso cubanr. Desde o dia em qUe Fidel Co:; ideológicos: debate que de-' blkos. três fOfl'1as de uma
tro conseguiu instalar_se no poder desde o dia �m ve, sobretudo. dar frutos os só virulenta infecç20 da
que .s cubanos oco.):d.Jrom escravizados p:Jr uma d, mais aproximados da ver- democracia.
toduro saci,disto. inúmeros fugitivos de Cuba n% da de, sem o que será este·

tr..?uxerom o pedi�o de sccorl'O do.povl.> subjugadt>. ri! ou mesmo contraprodu- Ha uma razão para a prir•
Soo estudantes, soo pais de famifLo, são indústri'.lis ('ente. D?bate sem segun� ridade exp')st.a nesses ob-
e pr·ofessôres, trdos a pedir aOs povos da AmériCa ')l. das intenções, sem malevo jetivos. Razão nue decorre
xilio paro se libertarem do cru?1 tirania do regim"EI lpncias escu�a�, conduzin- do valor. do tempo c do
comunisto. Causou COmpaixão r-r·s meios scdais-.!-t'",_ i1: \!..s I)hl� I"·t f::ewC{l E"p.'\('o 0'1" e o RI'a
tino-americanos a co,·ta publicada em diversós i"f_ 'd� ;:l�.!· re<;pe�it�tl�� �7:�I�� !'ll":'no;"'a pit�ja. T'�mp') (l11�
nois e revistas em meados do ano passado na .q1J81 de opinar. mesmo errada- ê premellÍ"!. as porta� como
um grupr de pois cubanos pedia misericórdia pGl"_ mente. Deba.te. em suma, estamo� de um, eleirão de
Seus filhos tiradas da caso paterno pelo r�ime co, de'1locrâtico. riSiva. Valor {lUf' ê o do pior
munista, oo.)s 4 anos de idade, poro serem internL_ No dpbate em (lue entra inimigo a enfrel'tar. sem
dos nos crechf'S do Estado e mais tarde' enviados ii o In�ult'). evade-se a razão d ú v i d a o comunismo.
Rússia rara suo completa dout:'inocã(1 oteista. Mo� Debate ('om arrressões mo- Df'terminado a vencer rle
o todo$ os pl'did"'s de socorro do P0v0 cubam.:' a r�s mis. de.�primora a inteligên qualquer man�ira. MP"anl-
pnsta das Américas fozendo côro C:Jm rs c:omunis_ da. Dpbate prenhede con- zado em padrões imutáveis
t:1S foi o mesmo: "Nã�_intervenção", "Nõ�. pDdú dundênclas ê carecente de I' tâf.jr� f''l'T'nrnvada na

mn<; intr'I'vir em V:"1S$ns assuntos internos" "De ar1!umentos. O homem dls- h,.,+Ar;a. rl;�";'ll;t">'do noh
vrm Sl.'l' salv:1csuClrdodos Os sagrados dir€it�; de ri� cute com o cerébro, não. itnú1�r<tbi1irl�rlf' dos expllr-
dei (:l.<;tro e �r'U l'eqime". com as ff'fr:1rlllrns. e:o.�. impuJei'ln'lrl .... neh fa-

N/') ser'ulo po<;sodo, em circunst&ncias semelhan Creio na sinceridade do nati�mo l"l"'��i';""'r<) tl f'''-

tl'S r 8"osil procedeu de modo contrário. o Que cons JTli��I"i�t'l�" aHnhar seus rn11ni'lrno r""'d1tul o in:,..,.,1
titui hoie umn dos nóoinos qloriosas de nassa,his�f:_ conceitos. Não me apodOU P'O mai� ,..,.,t"'1lp. m!1is """i!
rin nrítria Vpi ... ..,..,,..," I) nlle diz nosso História: "O D! rle el'!,)'p""l1l�ta: não o taxa- xim., m"i� nr('Mntp P'l"

TA[V1P n>\ AR(j1:NTIi'-!A JO';'O MANOEL ROSA e )"1'1 rir romnnisto.. Afinal. o"tro lf1.d .....0 ,,11n1'1 ria, In�'\
{1 DE'POSTA DO URUGUAI GENERAL OR.IBE, ClCU_ sô almeio uma coisa: con- tld"6,, d� in"prt(.'7i1. ne

Indn em crurld'lr1e pelo Ditador argentino qu" o te venrp lo. M"1J'l rnnl'pltos, �""",',�ti,, ""11' [""1"". !1 n""'l

Mnra P'l:' in�trumento dI" seus ódiOs e ambicões, mr,
eu não h1'ltlfiro spnãn ne- �iio ri� hll�" A " ri" '''.''>",\1'1

lC'stov"m 0<; nOV(1<; argentino e uruQuaio pelo ma;.; rante o tl"lbun!1l da minha ra rios e�r!11"p� nl";� elpvn
h'''mpndo opres<;õ!""1 e "t<'nta'/om c<lntro as familics "("m�rl;;r>"la: mas tent.o ex- elos. "ne "'"InehtUf'M n nl'e�

brosilp:ras C'stnbnlecido<; noouelos �'eoúblicos O qe_ clnreri.'''s a Olle'll interes- �ji" rie r{nwl,\. n"(1)icifl.11l
np.rol l}rfluiza, Gnvf'rnndor de Entre_Rios e Cor"ien- S!1r no��"'.. Para �er compre_ (�i1.mno pyrl'lp"rJte U!1rll �"'1I

tp� prdiu nuxil;o ar) Bro�:1 poro pxpulsar Rosas de p'1dido. Pllq, afinrtl, persua ava'1I'n pm to>r"<1� dn "R"!l
BllPno<; Air"� (' lil)rrtnr MontevidÉu dos vexames cou dir. A r'11'1vrl!. tem a sua silo F.�tamos flilll"'tp ri,.., n .. rl
�,··rl,..,� por Ori]1<,. A�,sim f'li QU" aos 6 de Sf'tf'mbr" de major dilmidnfle ouanrlo 1'"0 dI' ">n!>. fE'v01'11'<;'1 leO"'1l
1851 o -exe"cito br;tsileir"., composto de 20.000 ho-

convence. e sua maior bai- oue pode rle.�cf'r SÔbTp nó"
mens: <;t'1b o c.omandlJ do ilustre qeneral então Con_ XP7U ouando Insulta. O\lpr n� f6rmula fI�� fren-
fie de> C"xios, marchou das fronteiros do Rio Gron- Ora. raro missivlsta. dE'�e tl'!<; JJolitirll" Olle tan.ttlS nn
rl,.. d'l Sul ..,aro " tpr"itório OrientClI. N" di'! 11 de 00_ in f'xp1i"tlr as raziies da vns p�rra."i7.:n�m "l1pr n1\

lubro sob o cêrco e tenaz pressõo dos fôrças bmsi.
no��a rrlmpanh� e da SU'1 ,.la tom�tl., fi,.., noder at,.".-_

leirn�: O"ih(> !"p entreoou ('.'lm todo fi pcs$ool do sec mnnf'ir!1 ele �(>r. E ramo mui VI'I': o Parlampnt,.., r"m., ll ..

e){prcito. Dpnois desta v:tório f('oi destacada uma. d�.. t,,� no�.�am ter as me'lmas ronte""'l na eh .. ",.., ."iI"""lÍ
visõo brosilei"a de 4.000 homen� qUI? ,juntam·�mt2 d(nrid'�. vr'nh,.., ao púhlil'o. fl1lb. Ek o n'"lr"" .. n'l pr!"""
(" ....m fArC(1S urlJouni:1s p a"qpntin(1� deveriam dar O nm'o brl}Silipro p�tn a rlrl"dp rll"l rOn1lmis'110 em

("'ifY'h.-.tp (I,.., exército dp Rosos. Ffetivamente as t\'()- lW>l'rê"'e um l"1"l·iIl"O tnnfYí- nfWe"'� ohiet;võ�
ptlS 'pliadus f'l'1.trarom eM cnmnonho cOntra ('os legiõe" Vf'l: a pf'rda dessa ]iherdn- F,da.mos as Vf'�oera� nll�
rl'l Ditado,' Rosas, .<> ofinnl obtiveram a vitória d� ri'! on.. fYo"amos. IT'al ou (>lp;,,;;p� Olle t'llve7. seiam
M"nte_C�""'1"""�. Guia alnrin cabe principalmente 00 hplll. há sprlllo�. Rnnrlam- indiclltórias de novo� r11-

pdAr,..,.., F' her0i�rno d" divjs�.0 brasileiro. Joõo Mo-
no n� ameocas rle dltarlllra.� mos. O povo está desiludi rio

noel Rnsos v(md" tudo.) pr"d,do ocolhpu_S€ a um
�"nVf'� ati cr(1el�: elitadtlra� c perturbado r.om a defecção

n;lvio d .. OllerrQ inolês e funi� pera a Europa, A':;,,.lA l1PSS(\'1s. (iI' p"rpúf)S. rle de \1m presidente eJeito di
trnpas brasileiro!". fO'·am. recebIdas no A:qentino. e nQ

rla�f'P'l ou ldeolóo:lcas. Es- reto e conscientemente pe-
1)�u"",u::1; r"rn" ft""lrcas Ilbertodnrns, .... a"ndo h�!e, _os �A nO"ja,(l na�"p das no�sa� lo povo. Aquela e!".perança de
liv-''''''' de hi"tnria ""ótria do�' ,�I .....� """''''>1�bl.icas lrmlJS, l-vie�i"'fI� rnndlcões er..,n';- autoridade E' austeridade Que

norram ns feitos da .qenernsldade br��;lI,�lra t1t1C os
mic��. rI'\ nn�sa preca.rieda- brando-se com inima!i!:ina

lõvrou rlo cf\Jel tironll') de Rosas e Onbe /// E que (1" nnlítirll.. da nossa dese- vel deserção. deixou o povo
dizer do caso ruhano' dnrar;;o "ivica e da nossa descrente da própria demo-

AÇÃO OEMOCRATICA POPULAR
de('adi'ncla moral. craela.

S i fi til! OSõi"I
I SO Ct1I'f. zm I
� -_._-- ---'

COLUNA
CATÓLICA

CASA
Vende_se uma casa de madeiro sita à rua, Sou

za Dutra s/no Preço Cr$ 150.000,00.
Trotar com sr Nédia Scheidt, cabo Submarino.

29_8-62

T'E�"ENO NA PRAIA
Vende_se um lotc de terreno na praia do Mtõ10

Coqueiros entrado na ruo "TlBAU" - ideal ;"""la:,)
uma c I1struc;on Hc "C'((:meii"i.

Os lnterosSCldos trntqr com o sr Osmal - nes_

ta Redação.

Eis, caro missivist�, a nos

sa razão de luta e a nossa
maneira de encarar os' seus
processos.

de calamidade, de urgência
que nos impele a esclarecer,
orientar e denunciar. afim
de que o povo não se sinta
assegurada uma matorra
suficientemente forte para
deter o processo de descare
gaçâo da democracia então
voltamos J uma campanha
firme e deojslvn contra a

pressão do capnausmo In

ternacional e, sobretudo.
contra a malta de Illftu:; 110
mens públicos cuja ocsrncn
tada cofrução est<,! n(IS rn

tregando ora ao cxtrenus-
1110 o-a ao corontausmo eco

nômico.

Queh"a o amigo, como te
dos os que me ouvem, me

ditar, em termos de brasili
dade e não de entreguismo
ou extremismo sôbre a "sí
tuacão aflitiva por que es:

ramos passando.
Se não o flzermo.s, se não

acordarmos os omissos, se

não Interessarmos os 'indi
ferentes, se não arregímen
ta rmos as reais forças bra

sileiras, teremos sôbro nós
aquela norte totalitária de

que emergtremos a custo
de sangue, suor e tngrtmns.
E é Isso que não deseja

mos para nOSS3S rtthos.
Enti'io, é IXl.:" Isso que, já

com ctrenc ao conforto de
uma missão compr-ida. esta
mos ainda na trfncetrn em
defesa de um Brasil sem-

pre e cada vez mais dem••
créncc. portanto crisião.
Há uma forte tendência

suicida para governo de e}'.
cepcêo, ou outra fórmula
heróica que nos levará no
atraído pelas blandíotas
dos medíocres. petas ment.í
ras dos corrutos. e pela.� pd
mlclas de um p:uaiso Q'le

após Cltlnnla an()s só d"']
mle{'rifi. 111eoo c sanguf'.
Termln:cdas as elcições,

c1erllvc drmoc'rátiro onde
no.� e�pe!"a o E�tado Totali
târio. Há, pois, um estado

VafDE-SE
Vende se uma c:\o;:1 1'0111

llmn t�ran(le ('hal'H1";I, I·m

BalTeiros, E.';tr:llla \('IILt
nU 155. TratnJ" n:t !1)l' 111'1.

:lO II G:�

Um produlo
de qualidade
SIKA

CONSERVADO P
tinta poro fachadas .....

JA...
S

protege· embeleza _ impermeabilizo 2
tinia em pó com vários côres "

SIKA S. A. Produl05 Químicos pora Construção '

Vendas em FLORIANÓPOLIS:
Tom T. Wildi & Cia,

Rua Dom J. Cêmara - Av. R. Branco _ Te!. 2850 _ 3503 ,3128

CiÍchorrillhos Pequenês
I

.

Vcnclem_se filhotes. prêto e marrom. Ruo Eu'elIdes Mnchad:l 80. Bah'ro de Fátima. Estrei!O
-
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AVISO

Departamento Central De ComjJras
Editai de Concorrência Pública

No. 14-05-49
o Departamento Central de Compras nviso o"s

interl'Ssads na Concorr€rncia públiCO n.o 14-05-
4? (aquisição de !=inco móquinas de escrever para ':I
Dlrel<lria de Veículos e Trânsito Público, de- qu(' tra_
to o -edital publicado no Diário Oficiul do Estn.do nO
7.083, de 5 de julho de 1.962, e na jO:'nçd "O Estn_
do" n.o 14.465 de 23 de 'junho iile 1962), com a_
bertura marcado paro 9 de julho de 1 q62, que o

mesma Concorrência Público n 14-05-49 seró
real izoda no dia 30 de agosto de 1962

Departamento Central 'dp Compras, em \ 4 ce
Agôst0 de 1962

Hermes Justino aPotrianova
PRESIDENTE

28_8_62

mundo Convair 990 CORONADO
com o inigualável SERVICO da

SWIS5AIR
Qualidade Suiça em \000 o mundo

Consulte o seu Agonie de Viagens

Ropt/lsentanle em FI.Jrlanõpolis:
TOM T, WILOI & c..LA·

Ru,1 Dom ,I. C .. II""d Ih. Ri,) BW1CO Tel. �a�o. 3'0:1. 3!�8

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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:;: Cur!j) Preparatório Continente
DATILOGRAFIA
ARTIGO 91 (GINASIO EM UM ANO)
PRE.GINASIAL ADMISSÃO DURANTE o ",r
AULAS PARA CONCURSOS

CURSOS ESPECIAIS
PARA PROFESSORES

I)E DATILOGRAFIA
- 8a�do nos maÍl modernos proceSSai peda. ..

gógicos.
- Equipado com máquina, novaI
- Dirigido pelo:
- PROF, VICTOR FERREIRA DA SILVA
HORÁRIOS, DIURNOS E NOTURNOS,
Faça sua inscrição o Ruo Dr. Fulvio Aducci an ..

tiga 24 de Mofo, 748 - 1° andar
ESTREITO

•

FLORIANóPOLIS

INGLtS "
'APRENDA CONVERSANDO FRANCES EM ',2 MESES

ALEMÃ" 12
ITALIANO 12

VAZIGI
Matriculas abertas na Secretaria e

também para
CURSOS DE CONVERSAÇÃO PRÁTICA

Trajano, n. 14

(Altos da Farmácia Central)

Dl. SAMUEl. FONSECA
CIRURGIÃo.DENnSTA

Preparo de cavidades pela alta velocidade.
BORDEN AIROTOR S S WHITE

Radiologia Dentértc
CIRURGIA E PRO'TESE RUCO.FACIAL

Consult��o�n��� �ô���� �22�ho 16 - ,
Exclusivamente com horas marcados'

Vendtl uma cosa cOm 3 lotes de terrenos por
penas Cr$ 1.500.000,00.

Uma coso de 'praia por Cr$ 150000,00 toda de

tijO�� 4\5y " -t' l
j

Vórtos lotes de f;o>rrenos no inido de B.arrejr�s
desde Cr$ 90.000,00 Com facilidade de pagamento.

Aproveite comprar o último apartamento do con

dimino Luiz Gonzo'ga.
.

REX-MARCAS E PATENTES
Agente Olicial da Propriedade Industrial
Registro de marcas, patentes de invenção, nomes oo

mercuus, titulas de estabelecimento, insignlas, frases de

propaganda e ma?"ca,- de exportaçãp.

Rua Tenente Silvetra. 29 _. 10 andar -

sala 8 - (altos da Casa Nair - Floria

nópolis,

,

Exposição De Pinturas
A Partir do mês de setembro o conhecido o!n,

ter ZUMBUéK estará expondo 80 telas no futuro

p: édio do DrOg'aria Cotartnense a RUA Felipe Sch,
midt.

PARA DEPUTAUO

ESTADUAL

A V I S a lCA'ft-: ��
Departamento Central De (om�ras 'v

n

� � 'c .. i "

II ! I
Concorrência Pública n. 17 0401.-

_ __.I

o Departamento Central de Compras, ov-so
--------

aos interessados na COncorrência pública n.o 17 04 Ct. A"1{llOl� H. m lal!
01 (oquisiçõo de moteriol poro sapataria. alfciatn ;" CLlNICA DE CRIANÇ.\�
no e oficinas gróficas para o Abrigo de Menores), Consultório: Pela mauh:\
conforme Edital publicado no Dtóríq Oficial do Este

110 Ihl:--pital de Oandaõe.

1�.�3;·�;12��5��2�-!� ��:.;�:�O��'�R��O��;� n.� 'A tarde, no ccnsuuoru

dia J 8 de junho, que a mesma Concorrência Públi_ �:�s��:�lrio�s. �:a 17,�Oul:�;;;
co n.o 17-04-01

.
seré realizado na dia 30 de

Machado. 7 _ l.0 anda- __

(JgOst�'eDart("lm�nto Central de Compras_em 14 de 1P.�:i�:n!�:;' Rua Padre
agosto de 1962_

(Hermes Justino Pct-ícnovc)
PRESIDENTE

28.B.62

RA'DIO PATRUn'A: SOrO�RO

POliCIAL Df "-IA" .�
------ _ .... _-;--

Prepare-se para o futuro,
Grande Loteamento nos Coqu�:dros - Restam Aquirinda �:ltes de terras, pequenas chácaras e áreas

Poucos -

para indústrias em

BARREIROS
ATENtA0

Mudanças lú:":ois ou poro outras cidades:
Sarviços de mudanças.

'Nõo é necessôrlo o engradomento dos móveis.
Inf ,.,...ações à ruo Francisco Tolentino, no. 34

tone - �80'5 I

pILHas'� QUv'TO()S _ NARIZ
";'ê ' e': "'ARGANTA

"

'

�""'� ..... ". ,.. .
.

.

,''' .. '. .'7 ".'
'

Q,:.p�r�,o,'.,5", .d'a·,s,,·�,!\-IM,íG"D,ALÁS. PP,r .. pr"o�esso;. '

"

',QlODE;RNO" '.,"'.,
'

fQUIPP de,.(tr�ÀR'INO (Jrii.co 'no 'C';piforr
PO{O éxome ,de "oqV1.flQ,SiXI)IAI3IZ,< �.,

"

"GARGANTA'" ",
'

•
'

Refiotor BAu.5Cli'8 lbi4! pqro'.;ed.,tq
.'

c' : dê dc(JtOs" " "

'trptQm.nto 'dÓS SiNQsrlÚ'O<iruqRASOM

fr������'�.!f,r���!:A.
vMsullorlO - Ruo J�õq !?11l10, 3� � ,"olle 3560
Residi."c.U:r;"" Ruo Fe·ri· Sc.llmidl 99 �Forle. 3560

DR. no'vls DIAS OE �1t4A

CLlNIU ME'l)ICA
Estomogo intestinos, figada e vias biliares.
Consultório: Rua Felipe Schmidt n.O 38
Residência:

'

I�ua S. Jorge, 32 - Fone 2721
Diódamente das 15 às 18 horas
Atende das 8 às 10.30 haras no Hospital de Caridade

[iR. MARIO GENTIl COSTA
'MtDICO

OUVIDO - NARIZ - GARGANTA
CLlNICA E CIRURGIA

ESPECIALlZACAn NA CUNICA PROF
JOSé KjS DO RIO DE JANEIRO

'

OPERA NOS DOIS HOSPITAIS DE FLORIANDPOUS
HORARIO DE CONSULTAS: - Dos 14 às 18 horcs

Pelo manhã, hora marcada. inclusive aos sábados
Telefone: 2989

CONSULTORlO - Rua Ten. Silveira 15 - Canj. 203
EDIFICIO PARTHENON

no "BAIRRO YPIRANGA, onJe está situado o Grupo
Escolar local.

Os interessadas poderão dirigir_se dlretame�lt
aa ESCRITÓRIO DE VENDAS DE IMOVEIS de

anO Julio Malina
Rua Felipe Schmidt, 14 - Sobrada - Fone -

2347 - Fbrionól'lolis.
SERVICOS TECNICOS ADMINISTRATIVOS

ORGANIZAÇÃO E REORGANIZAÇÃO
DE SERViÇOS

RUA CONSELHEIRO MAFRA _ 160
FLORIANO'POLlS __ SANTA CATARINA

(LINICA SANTA CATARINA

Clínica Geral

Doenças Nervosas e Merit�is
Angustia - Complexos - Ataques '-::- Manias

Problemá�ica Afetivo e sexual.
T ratamen:,J pelo Eletrochoque com anestesia

Insulinoterapia - Cardiozolarapio - SC'noteropla
Psicoterapia,

Direção dos Psiquiátras -

DR PERCY JDAO DE BDRBA

DR: JOSt TAVARES IRACEMA

DR, IVAN BASTOS DE ANDRADE
HORARIO � 9 às 12 hs. Dr. Percy

15 às 18 hs. Drs. Ivan e Iracema

Endere(�0�0�v��1�i:aaLu��) �m?�ne2�� _ 53

--_. I
ADlfOGADOS

ADVOGADOS,
DR, HELIO PEIXDTO,
DR, MDACYR PEREIRA.
PREVrDENCIA SOCIAL: - Recursos à Juntas de Jul
gemente e Revisão. Aposentadorias. Beneficios etc.
OUESTOES TRABALHISTAS
CI'VEL • CRIMINAL
Ruo Felipe Schmidt no. 37 - 20. Andor - Sala 4

VENDE-SE
Um -4:-odie rnoreo_"SEMP" em bom estado, trotar

nesta (�daçõo, das S às 19 horas Preço de ocasiõo.

Roma, 63 _ 'rerereue 2'/8'

Para Vereador

Baldicero
Filomeno

UM HOMEM DO POVO

PARA TRABALHAR PELO

POVO

Dr. Acác:o
Garibaldi S.

Thiaqo'
ADVOGADO

ESCritório especializado
em Questões trabalhistas.

Administração de bens
Imóveis. Defesas fiscais
Rua Felipe Schmldt, 14

_1° andar"":' Fones: 2511
- '\216

• Desenhos

ePdbllCld3d"1
'"' ,,,"'"', m"h""'�6I" ....ndar- fone 24-13

I'ERfEI�ÃO'RAPlIIÊZ

Na primavera o desfile de modas na residência
do casal dr. Colombo (Dayse) Salles

Próximo sacado ter-emos

I\USs. com Arlindo no plano.

a Festa da Suéter, no rnsu EXPOSIÇAO
tu to de Idiomas Yaslgy. o.

b-I haotada pelo conjunto
merõnce de ccstotã. na ccn

srêc será escolhida Ms,

Yásigy 62.

PREMIO

M'ss Yaalg'y 62 terá co

ma prêmto uma' viagem à

Porto a-cgrc. co-ri direito a

uma acompanhante e se, ii.

rç-cnconana pe:o In�1'!11

to Yasigy, daquela Cld,t1ie

De qua tro a onze de no

vembro. em curtucc S�'."l.

rna lizada a Primetra zxnc

deão de jornais e Rád 0<;.

aste Matutino foi convida

(lo para participar da mes

MUSICAL

Aconteceu dalI; suows :;0.

cacto e domingo no MII"i

cal Bar com Los VIgn'ues
e otae.uo Amaral. DesC':!.

LIRA camas os ca�a!s. Miníswn

Manoel (Inge conm Sa'"

A "sctrée'', no Lira TC, bosa ela Deputada: dr. Pe

sem Elza S"sres. aconteceu drc Remero, eandídadc a

movimen-noa com a apre- deputado Federa'; Nrlv.o

sentação ri!"! C'uart_rlo vooot Scussel; dr. Dalmo Bastos

No-te Ame-tceno "The Mtl." e Osmar Rlguelra.
man "Me'cdrures" - ee

pots o an'madías.mo "show'

de vto'ão com Otacillo A

ma-ai C!U� Ce7. eu-esse rr

cebendo eoieu-os dos as-o

c'edos pediram bis por (li

FESTEJOU

O Dr. Rui aat'eta. 'ré-ou
re'rc do Clube "12", resteíoo
"nlvej-" recepoíonou Ur1

grupo de amigos no dcmtu

go que passou.

TWIST

Em Tubarão, no "7 de Ju

lho". Celso Pomplona, apre
sentará o twlst, com Ulll

grupo de jovens e moças
da Floriacap prôxlmo sé.'J.l
do.

QUERENCIA

Os casais: Josõ Galdi.no

Lenzi. Rubens Pereira t)li

EDUCAÇAO

A Editora "O Globo", nes

h capital, lançou o t'vro

História da Educação \1 .•.

de-na obra recomendada

para um fundo de CU.tUtB

�eral por Frederick Eby.

Brasuerrc. Sua capacidade
é para transportar qulnhen
tos passageiros.

ALZJRINIIA

Na colina Alzlrlnha Fel'.

-e.ra, uma da s mais sírn

p{lt'cas moetnhas da jovem
aguarda florlanopoiitana,
dei! um shcw de rwtst com

o garoto Ricardo Bcrgto
curve ho Armando, um gu

ri que' deixou multo I;\pn;;o

grande com agua na eeca

Procedente da Ouannbara

chegou o dr. Fulvio Luiz

v.eíra "Publlc Relatiou"

do Palácio. que tem multas

novidades à respeito do

Festival do Cinema NI)'o

arasnetro que Iniciará pró
xkno sâb�dO com Q filme

Assalto ao 'r-cm Pagador"

CASAMENTAO

Dia ono de deeembro, te

remos um casamento na

Floriacap Tânia Del y Ar!l.

ujo com. .o tenente Euclides

Barros. a eeetmcera Relir;i
esa será na I,reja de "San

to Antonio" logo após. a.

DESFILE oontecerá uma ree1!pção pa

Ta quatrocentos convldadQs
O desfile de modas que no Lira TC., às 17��O bs.

CELINA

A graciosa menina moça.
Celina Iracema, debutante

62, do clube da coUna man

dou confeccionar um bom.
to vestido na Guanabara.

DECORADOR,

O sr. Manoel Garbelioto,
destacado dccorador da.
FLORLACAP Lol contratado

, � PMa a.tIlr o baile dtl a
o niversário do Lira TC. 13

veh·a e Mario Correa. Cll Transatlãnlico Princesa Le:> de outubro.
niram·se no bar do Queren po:dina", um da serie de

ei3, escutando me'Qdla3 três adquirido pelo govemo

está cc'una apresentará na

residência do casal dr. C,"':

lombo (Dayse) SaBes, será
realizada na primavera,
com modelos de meia esta

çâo. A listas das senhoras

Que serão convtdadae está

sendo organizada pela anti

ttê d. DaYse. Esta reun!·

ão Inedita. será em ben�ff

c:o do Hospital "Santa Ca
tarina' 'de Reab1l1taçao.

TRANSATLANTICO

ctJm.· na "Belacap".

• 'ARA UM BOM PASSA TEMN C:JM SUA FAMILIA - REUNIO&� SOCIAII:j

UAlit;ANTES COQUI'rEIS - FESTAS DE ANlVERS..>\RIOS _ cRA

DANÇANTES - ETC,

A.NDA.H TERREO DO ROYAL HOTEL _ Tel. 2515. !Ponarial

CIN�MÂS-gartazes �o �ia
Cine SAn JOSE

Ceot)·)

às 3 e 8 hora.'!

Victor Mature

fthonda Fleming em:

o GRANDE CIRCO
CmemaScope Tecnicolor

CenSUra atê 5 anos

CiDe Illn
Centro

às 2 - 5 -7Y2 e 9 hs.

Sessôes das Moças

- ZE TRINDADE -

EM

O BATEDOIt DE CARTEIRA

Censura a1ê 5 anos

Cr..e BUn
C"",-rRQ

às 8 horas.

Sess�o das Moças

- ZE TRINDADE -

EM

O BATEDOR DE CARTEIRA

CcnSUt;l até 14 anc<; --

Fone: 363�
:""s ASI B 01-

':ine GLO!IA
EstreIto Fone 8252

N'ERHl CELESTE
rH70N:

. Dedka�ã1)
Zumbhck Modd' d"),

(i.!IJ�cidade,
Servico do P�"O

às 8 H O R A S:

Paul Newman

Joanne Woodward
EM

PAIXOES DESENFREADAS

,....... CinemaScope - Tecnicolor -

Censura atê 18 anos

Cine UlPEIUG
Estreito

Erlc Van Strol-rein

8teve Reeves

Fone e.

às 7 e 9 haras:

Sessões das Moças

EM

MANDRAGORA
- Censura atê 14 anos -

Cbae I1JA (S, José)

às 8 H O R A S:

Valerie Lagrang� �

EM

O REI DOS PlRATAS

CinemaScopl: . EastmanColor

Crllsu)"a :Jlé �I :lno.� Lj

,," "i:i�#5éj!;iicit��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Outro que deixa o apito
lJepOUl ue apreseneur rais vem de solIcita demis

boas atuações que o creden são do quadro esqpeciallza
ciavam a constituir se nu.n do da Liga DesportivQ
dos bons apitadores do ru iBrusquense inexplicavel.
tebol cetartnenscç o ex jo
gador Aujor Branco de M ...

)n4 "'.::",:n. ,�'t"'\\'""A""" , /t"<�".,,;,j ";.,<,:

MElHOR AlIMENTA�ÃO
-

t'PARA M.ELHOR SAUDE '

O MARIA SILVEI'RA �.OIREToRA OA COZINHA RoYAl- Z"""'r({flÍ', ,1I1�{r,f.l/w 'ill: ,h.

mente.

PARA DEPUTADO ESTADUAL

p p

s s

DD

A.S.C.R

. _ .. '

Eu lhe garanto - é muito duro aprender Q andar na minha
idade ••• Os músc�!o$ não obedecem. Só com muito esfôrço
conseguimos mover as pernas. Damos aiguns passos com oti

mismo e, de repenter as fôrças nos faltam e nós C.OI�os, Mas

nas levantamos depressa poro andar e tornar Q cair. As vêzes

a gente chora •.• Assim difkeis são quase todos os nossos exer

eretos e estudos. Maso�ocriffcio compensa: eu, por exemplo, jâ
melhorei multo e estou certa de melhorar ainda mais. No futuro

espero ser como Você. Pera prosseguir minho recuperação e de "1
tentos crianças como eu - pera atender a milhares de outras

que sofrem o que eu sofri - precisamos de seu cuxüio. Ajude
-nosJ O que ó pouco para Você será quase tudo para nós I

CENTENAS DE CRIAMlftHAS PARALlTICAS APELAM
PARA A GfNEROSIDADE DO SEU CORAÇÃO - AJUDE

-AS A CAMINHAR COOPERANDO COM A
ASSOCIAÇÃO SANTA CATARINA DE REABILITAÇÃO

Envie e seu Donativo para a Rua General
Billencourl, 102,�..t.À.......�_(-.__ . "

o ESTADO/o mais antigo diário de So�to C.otoriniJ

IN

Os pequenos adorarão ...

e os grandes também! E vo MUFFINS A INGLESA
cê, dona-de casa sempre

AUGUSTO BRESOLA i:��ii�r:s,d�'�����rá �����: <; �/�o���: (��p�e;t�e açúcar
vêaes esta receita! 14 colho (chá) de sal

---::----------___________ 2 colho (sopa) de mante],

Coopere com a

Dê-me
.sua

mao ...

;) r-

�
comprimido de 3 camadas
alívio imediato da

GRIPES-SI USITES
.

RESFRIADOS

! o exclusivo
para

congestão de

ga ou margarina
1/2 xíc. de água morna

1 colho (sopa) mais 1/4'
colho (chá) de Fermento

Sêco ou 2.tabletes de Fer-�,

m;nlt�2 ����s��.�:��ha de �
trigo

!

.,
oucose de milho 1..
.l'·t!I�i1 o .t:l.e. aunce 1 colt"

(5(...1)1 de açucar, o sal t 1-

manteiga ou margarina.
Le.xe amornar. cc.oque a

agua morna numa vasjtha
l<Ll�ii. Junte 1 com. (sopa)
ce açúcar. Polvilhe o rer

mento. Deixe descansar
.

'"

��::n�t�s�res�:���s am��;�;�. 6�"�� "" __'___

de leite e. 1 1/4 xíc. de fa

rinha de trigo. Bata até n

cal' a massa Usá e eíasuea .

����ea�"\�=:":D�a8��r�
SR - aproximadamente .•

1 1/4 xtc. Coloque em super
ncre enfarinhada, e traba

lhe até a massa ficar lisa e

elástica. Coloque em fôrma
untada e pincele a superfi
cte com gordura. Cubra.

Deixe crescer em lugar quen
te, longe das correntes qfi!
ar, atê dobrar de tamanhú
aproximadamente J nora,

. ��:���ea;a:�;;f�i!. te��'
rosamente cObertil;'b oo��li�.���: ���'�e ae:���d�las
com o cortador próprio ou a

bôca de uma latinha. Cu

bra com um pano e deixe

descançar 15 minutos. As ..

se em taboleiro levemente

untado e aquecido, primei
ro com O lado coberto. de

glicose para baixo, durante
10 a 15 minutos.
Vire e asse por mais 15

minutes. Sirva com mantet .

ga, geléia, mel etc.

NOTAS E SUGESTOES;

AS crianças sempre re

cusam os alimentos que a

mamãe diz serem bons pa
ra a saúde, preferindo os

menos aconselháveis. No pri
meiro caso está. o leite, an
mento indispensável à saú
de. Se seu filhinho recusa
o leite, experimente servir
lhe deliciosos pudins, que
a adição de frutas ou es

pOderão ser variados com

séncies. Experimente a ba
nana amassada com o pu
dim de caramelo, nozes ou

amêndoas picadas com o

pudim de. baunUha e frutas
como pêssegos, morangos
ou abacaxi em composta,
bem picadinho, com o pu
dim de cóco. Quanto ao pu
-dím de chocolate, expen
mente como uma variante
acrescentar- lhe um pouco
de extrato de amêndoas. En
leite as sobremesas! Não

pense que as crianças não
notam um bonito prato,
Notam e apreciam. E, en

quanto elas se deliciam (e
você também, sem dúvld!tJ,
vocês estarão consumindo
leite.
Em muitas Iamilias, dia

de domingo é dia-de aíanta
1.ld'l. (�In'r V('I'I� si,'\'; ,,,

,'1 (' I(;J

qU(;;l!le 1.. , "L_.Hi"_" " L... t�-

� (cent � 7...;; pà9) _J.

2 Eficaz combinaçãO: de
analgêsico, anlitêrmico

e antialérgico! Corta a dor. a

fllto ... e os resfriados aJ.!rgicoã!
Elimina O escorrimento nasal e a

irri1ação dos oltlos!

Sensacional descoberta científica! Super+nst desprende o catarro, norrnatiza as secreções e seca

o muco! É que Superhist - o. ú�ico comprimido em 3 camadas _ age através da corrente

sangütnee.. Por ISSO, só Superhíst atinge todos os pontos das 8 cavidades ósseas faciais,
onde se acumula o catarro Virulento, e onde nem vapôres, nem liquidas podem alcançar!
Obtenha alivio total e duradouro contra os males das gripes, resfriados e sinusites; use a

nôvo e aperfeiçoado comprimido descongestionante Superrvst !

ANTES; DEPOIS DE
SUPERHIST:Suas vias re sp.ratcria s estão

congestionadas! Ao!> primeiros
smtomas. o resfriao" ;ni13<n8
as membranas da� <1 cavidad�s

Através da corrente aangülnea.
Superhist atinge lodos os pontos
atetadcs. Em minutos Superhist
destapa o nariz: contrai e de-

!:�:I�r:_�a�c;u:o�::'o.�:e�� j:
resmra livremente outra v,ez ..

Fabricado sob

licença de

WHITEHAlL

LABORATORIES,
NY-� E. U. A.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



:EDÂTOA.�

PEDRO PAULO MACHADO
RiDA roRES-AUXILlA"ES:

MAURY 80Rl;la, RUI LOBO �

GILB..TO NAHAS

COLABORADOR'S: DIVERSOS

Regressou sábado da üua Disciplina que coube a �,.,

nabaj-a o prestd-nto 0,,111 presentação juvenil de S

Mello. que assistiu na Cl:ID Catarina que participou do

II. Campeonato amsi.etro

de Futebol Amador.

Disse S.S. qup em prmct
pio "5 observadores da Co.

mlss:1, 'récntca da CBD.
nnv.cm dado a Taça DI:; •.'i

ao sorteio dos jn!l"O� d? Ta

cc Brasil.
Assim é que Mr.t-opnl x O,1.

Ferroviári" jO:>:1.ri".o a ,1:'1
metra pa rtirln ('01 curuta.i,
sendo que fi. �(', tudn

realiza:
A'

a.gu.'
que cro- a

Carlos Re!1il!ll IÍnico vencedor da
rodada: 2xO �ôbre o OlímpicQ;
Empelt�rilm Barroso e Paysandú

Akm de Pau.n Ramos o apresentava a 'vitória par,
Auéuco. rcauzado pela zo eial por 2xl. Para a se!!,un

da fase o Barrroso apresO::n.
tau-se com outra disposiçã.o
e conseguiu mesmo donlL

t';)rritorialmcnte ao seu an

tagonisia conseguindo il"Jg<'
aos 15 minutos o tento do

empate que por sinai seria

o Í1lt'mo, apesar do máior
volume de jogo dos g_lvi

verdes praianos mas qu"
não conseguiram chegar
mais vezes até as redes do

na Dois tivemos on�1""3

doi� eotejn'l. Em Bl"u'''l'l�
preliarum Carlos Rcn:l.l;x �

O'impico cnqunnt... que

em Hajai o Barroso ·r,-;<.;.,.p

cionou ao Pnysandú.

CARLOS RF.NAUX 2 ..:

OLIMPICO (I

o Carl�s Rl"'naux reccbe'l
arqueh'Ü Nazareno.a visita d .. OIiJ..'lpiro. O :·1-

ro:or IHU�(!lll'n (' vinh.1 de

um ll"oprr�() diante do P �l!

Ia Ramos pOr 3x2, ('nqt:nu
to flue Q Olimpir.o, 1 aml}(.'m

trazia ('ln ,,1'11 p!1�.�ivo \In1;�

derrola dlantr cio mei;1lI0

Pau'a R::llno.� por lxO. A�

sim trlcol""es (' grUllfls
ProporCiona!'am no púb:ieo
brmqurnse \lmn. peleja. ua�

1.:1111(' frac1'l r'lntlariando n

"pinúo dos [ol"(:cdnrPs (jUC
aCredilavam !lu:- as <.htn', �

quipl's plld ';sl'm prOj)"!'
cional' Unl bom espeUwlllo
futeboJ:stiro. P'1rim, " cot;�

jo foi ba,·tllnll' (r:1l'o, n;\o

havendo qualquer ('nlrl1Cli

menta o jogo d"lineado
par parte de ambas as ;l

grerniaçôps que a��im :,um

priram mais um CO,:mto

misso s�m agradar a mi
nião pública. Orley nhri.�1 <l

contagem para" Ren:\ux

aos 3 minuLo.� (' Chnts ['f!.

cerrou aOIl 7 da etupa lOI"

plemen.tar. cabendó aSHl'l1

a vitória ao cJub(' IJrusquln
se Que foi

Outros detajhes:
Local: Estádio do Barro:;o

1.0 temvo � Palsandú ?

xl. Tent"- de Godebel'to
aos 3, P''>-:,'nho aos 34 e JtI

linho -.1� 37m. p2'a oru<);n,
F'ir.. �. �pate ·de 2:;2

Teto de :i.:anulfo aos 15 mi

nutos.
A renda somou Cr'

89.050,00 a maior desta te

dada pela zona dois.

Orley esfreou Ir

Carlos Renaux
A equipe do Garlo� ? .

naux vem de contraL.
avante lJJ.ranaense Orlf'y ""'

titulo de reforço pai·.... 08

próximos jogos do certame

estaduai.
O avante paranaense que

vcm precedido de grande
carla"" fez sua estrêia "fI.
" 10 c)ube_ brusquens�

". de d::! domingo quan
l ..;. equipe tricolor enfrf:l1
.tr..": em seus dominios, o

onze irreg�lar do Olimpico
na quarta volta da zona 2

vencendo par 2xO.

o á:u:.r'
do Cc'

;:.enn '.

sado )l' n (',i Ca
rioca e V:nl( por 1.rO(;1
de ponta peso
Renda dc Cr$ 27.840.00.

EMPATARAM BARROSO� -------
E PAISANDU'

a-
7- I

.

I
-

,

-

� --- =� ._....IIIIIII...

QUER. .BERTO HOPPE O
uAPO GRANDE

A diretoria do Campo
Grande, o caçula do cc na

me carioca. vem de endere
çar carta a, atacante ca-

firmal' contrato.
Como se sabe Norberto

Hoppe esteve defendendo
a seleção cataj-inenga ãc a

madorcs no brasileiro de fu
tcuot lendo deixado exce

lente impressão 'aos dirjgen
tes do Campo Grande.

Taça B�lSil W; opcJ e Operário Ferroviário
'are Il

.

c V .iôgo em Curitiba

dou ao Presidente
Melio indicando os nomes
dos árbitros da pnmet-a
divisão afim de que o Prê
stdente Osni Mello fap a'
devida ee'ecão.

A equipe de voleibol elo

Sete de Setembro do Elitl"ei
to estara comemoranLi 1

mais um aniversârio �.2
fundação dentro dos bn've�
dias. --- _

Neste sentldo 0<; dir'::lO
res da agrem!acão v::!lci1)(l
lista do ContinZ!nte vai c�

memorar o acontecimento.

tl"ega de troféus, mf'da.lhf1.�
e diplomas, conqUlstudo.�
pelús atlelas e

desde H}l)!).

A Federação Atlética C.:t
tarinensc estudft a po�s:bi
dade de trazer :ll'hlL,·l)s dc
outrót Estados para diri�ir
Os cotejos entre CaraVRl1:'l.
do Ar O C:ube DQ7.e de A
,..-�to, pelo certf\me -.�q'"

, de basquetebol p "'to
será d;s]:lUtado
d$! cinh." pontc�

Catar;nenses no

Rras!leiro de
Tênis de Mesa
Está Praticamente" assen

da a ida da {lclegação ('a

tarincnse de tenis de me,,:!.

ao cCrtame brasileiro qut.
será realizado em S\i(l Pau
ia, em meados do 'róxlrno
mês.
A Federação At\�tica Ca.

tartnense está ;Jman:lo
t ô d as as Providências

/\. Sociedade ES-'l neste sentido, pois o GRD.
11Z�lro, <lo Saco do.; Lt vem de lhe conceder' um

''Iões, encerrou na nr ite!"le auxilio financeiro, pa.ra ê.s
Jmingo as fest' . �'; te fim. 1
'le asslnalaram
'm de seu 5. I!

� 20/,0 horas, : '

"ube Recreativo .,); k:3.}
Li1noense, foi realiza(! 1. 3. en

Desta forma, pela prL
meira. vez Sa!",'a Catarina
tará presente <>nl campc:J
nato de.�te esporte.

PLACAR!} ORTlVO "O ESTADO"
NO ESTAr.,_ CAMPEONATO ESTADUAL

Florianépol is: '

Ramos O x Atlético O

�t���(:u�o��:��� ��r;,aa�:sa�dxu�ímPico O

Tu.b�;ão: Hel'cílio Luz 3 x Atlétic·o Operário 1
Cnctumo: Prospero 4 x Minerasil O
Louro Muller: Henrique La� 4 x Ferroviário 3
Caçador: Caçadorpnse 6 x Videirense O
Chapecó: Atlético 7 x Camerci"al J
Joaçoba: Hervalense 4 x Independente 1
Curitiban::!s: Flamengo 3 x Guarani 3
Jaraguá: Baependi 3 x Ipiranga 3
Joinvill-e; Américo 1 x Caxias 1

GUANABARA
Flamengo 4 x Portuguesa O
Fluminense 1 x Olaria O
Vasco 3 x S. Cristovão 1
Brnsucesso 3 x Campo Grande 2
América 1 x Bangu 1

lfI AI'IO$ D! LABUTA C;ONSTA>:''"

"LO PROGPESSO Df

'ANTA (;A1ARIN"

tUI UT08

ESPOItTlVO

brancoMarc-;dor em
doscentro

0�lJ.1

Zero a zero foi. o resuJt.a·
do do encontre atração da

quarta rodada do certame

da segunda zona, disputa
do na tarde de anteontem,
no estádio da Prb.la de Fo

ra, perante grande púbtl .

co.

Paula Ramos e Atléti."!o,
os p-utagtmístas, nzer-un

o possível para Que o ma

tch se caracterizasse por
tudo o Que de bom existe
em futeboi. FOram ardere-

50S do principio ao fim, �5

forçando se todos para que
seu clube se visse de posse
da vitória que não se de

senharia para nenhum dos
dois. Tecnicamente, os dots

quad-os deixaram multo a

desejar, havendo ainda a

condenar o jôgo brUSCO que

imperou em tod" o �rall:L

('nr�o do f'ncontro e que
n5.o l':!ve o necessário freio
da parte do arbitro, verde
ai.nda para referir prelios
da envergadura do que an

teontem disputaram o.> 2

invictos.

r'. ,_ r cmn empatada eli1.l"(, tarrncnsc Norbc-tc H()pp�,
I' , ;�':1Sr.s C cariOU1:;, atualmente vinculado ao ca

('''1.1 �() pontos, porém. (la xtas de Joinville socnuan.

m' d', aos protestos do Pl'c�i do seu embarque para o

jogo;; lc.�I:z I dente que fez ver que Sra. Rio de .ranet-o a fim de

cidades, (b.�(' o sr. Oslll Catarina disputara 4 parti. -----------------

Mcllo qu« a cnn nao ,,' das c os carroces duas c A'RBITROS CATARINP.NSES PARA
tarte atrás da resorucõo t'l que nessa representação fi

mada enter.crmcn.e. e ncc cara 17 dias na Guanabara A TA.CA BRASIL
os jogos ��rão mesmo rN1 sempre dentro da maior

lizad:;::; nas eap.tais dos Es disciplina, o própria Presí A CBD oficiou a F.C.F. 50

taríos. dente João Havellange fez licitando a Indicação de

O Presidente O' ni Me!!o entrega do belo r-creu a três árbitros para comrv-

trouxe da CBD. a "Tar:a Sta. Catarina. rem o quadrc . de áj-bltros
para funcionarem nos je.
gos da Taça Brasil. O De

partamento Técnico jn <.If;

"Nõo se deve julgar um homem apenas O"
se�s �tos oe Si� pelo a Opinião que êle tem sôbrc s�u:
�opfl?S atos, me vem_ o idéia o hase de George
d' aS,h.�ghm_ porque mUIto se tem falado nos últimos,los s�b�e a FAC, sõbl"e o Presi�nte Ody Varella
c�m vo�.as opiniões pról cOntras o respeito do proibiçao df' Jogos de futcobor de !'lalão na FAC.Noo V(l� ('nlr�r no mérito da que;:tõo, nem v'luadVOgar a Cuusa deste ou doquêle Iodo porque des�?nheço :lo ?rigem, muito omboril noto o'fjci�d da F,A.é
)0 ten�o Sido publicado no imprenso cio CapitalSoo dLl[ls Fe�roções distintos com Presider_
t�s e membl"Os dIretores capazes de resolver o ím
p�SS(! s�m ·0 _ouxílio do imprensa ·c sem o agl'ovomen

:�t��o������oeO�tZo:;S�IV����' com calmo poderá s�r

.

Sei do <lmor de Ody Varella pejo Estádio 501'ta CO!;J!·jno, C .mois ainda pelo FAC. E isto iLlstHi:
e�-sc_ pclo_ mUtt·o que tem dado dc si, peja F(!dar�_

��om���re�o�l:g�: ��'iT�p�énis�Cr��:�eb��':d�f��it��
çao.

.

O mesmo se dá com Hamilton Berreta, um en_'
tustasta pdo FuteboJ de SalãO, incansóvel com os

?erll<lis dirC'tores no afã df' projetor mais e mais
este C'SDOrte em nossa Capital e no Estado

.

São dois homens imbuidos dos melho�s propó_
SItoS. E o prova está Que dedicam preciosas horas de
suas vidas em prol do eSpOrte amador, com incô
modos (com êste 'que oi estó) com trabalhos reu
niães, etc .. etc. .

. .-

• M�s o verdade é que no agravamento de qual
qUt?r crtse .qemp'·e aparecem os QUe "atiçom brasa
na t,oaueira", auondo o mais cOrreto seria achar 'J
fórmula ideal de resolvC!r os ímposses, que suraem
serpor·e no eSpOrte. quer queiram quer nõo os diri_
gentes.

A palavra certa, nessas ocasiões e a Que real
mente vale, é (l declaração dos orópr;os diriGEntes
através notas oficiais para elucidar o coso e 'fechfJ;
a questão.

.

,

As di'icussões demoradas sôbre a auestão" em
Douta, ffi.::!rmente .através a imprenso nõo trazem
nuoJ"uer vislumbre de se cheaar o um acôrd� além
de dar a terceiros o impressão de que não cot:r€m
bem as coisas -em nosso esporte

Ginásio coberto dia eT�Sr�;'�;;ç�;�ees��� ��a����c��:��rt�=t::ol���
'LUMENAU E Of PREJUIZOS CAUfA

cão os Srs Ody Varela. e Hamilton Berreta acredl_
ChoQuc dos mais csom. para Blumenau ' J .li. to oue o '"'Õo seró d"do a qucm tive' d',eito, me.

dOs·foi o que travaram e:n SÃO PAULO

DOf L ENTE'
d!nnte acôrdo dos duas portes, �em vencedor ou ven

Itajaj as equipes do B�r�'O- A imprensa de Biumenau ���tc;,sa�ox 1 G�oé��i�:ians 1
J PE AS ENCH J ���o�s�����: i€�r�r:�:ri��u: �:�����o:nt���mnf'��:0 �;;;a:d���A.V��' jS�bl��� vem desencadeando un:a

Ferroviária 2 x Botofog(1. 1 Depois das enchentes do POUCQ a pouco os di,'et.,
to E>"'trf' ns mandatários resPE'itondo cada qual a. .

campanha cerrada pan T b '1 N Vale de Itajai que causa· ros do clube blumenaue!l...

:�:a���me��: ('�;e��'��:!�ê1 sQ,UOC CseOJb'ac,tocO,nsnta'"'cd'OdaOdcG���O'. J��a��:ra � x �r�e��v;mbro 1 vultuosos ptejulzos se fOram trabalhando e Tá oPini�r') ���i�n�����()rj�o�:.eh�i�i���OS�Orieró iamais
..... PI' 1 J

-

O destruindo inciu,slve Quar,! ,agora, decorridos alguns I
�

do prelio entre baJToslst,�s nomica do Vaie do Ita.hu,
o melros x uventus

44!WP que por completo o estudio meses, o estádIo amuzo ���:i':�ri�; �����rnsa�n��P�I�O;:ee onã"'Pr:�:�;:e paisanduanos foi rea,::':."l libertando assim os e..pcr- PORTO ALEGRE do. A,nlfl.�OnaS, sltuado na nense já aPl'esenta ol!lrQ ri, FA.C p"" tnmnr a mrrlid::l nuf' tl"'l",nu, ou t>m ne.d" agradnllrlo (-111 ('11('io no tes amadoristas dOR graves Internacional O x Farrapilha O Emp.L'e.sa Industrial Ga,reia aspecto. Inc'usivc suas Ir.� f ... ..,r{f'r n F('(!N(lf'nl) de Futebnl de Sotr'ín, poraue mipúbli('o. Ploblrmas, especiahnelite Gremio 2 x Cruzeiro 1 cm BlUn1t'!1aU, a dil'ctor:a talnçõell sl'rfio innuQ;uI·nd(.lS nho r<nlovrn é diriginq (ln::: riois a,HI.r\de-S dirinentf's
N� llJ"inwlm eln))a 0'::0 {i" tempo. Floriano 4 x Juventudr 2 do rluuf' ulllaZOl\f'nse p;h; !lO j}ruximo dia. :!3, quando. dR nosso dl'soorto -no <;entido I'lnico e ('oxc!usivo de

tejo pNlt.'ll('eu ao Pnlsnnd'Í VÚl'ios desportistas estão � sou a trabalhaI' na tf'ninti o chlbc cnfl'entarn ao Mar c:;eJ:ennr Êlnimns G('Sl'iondn nu!' '" formula nn" �n
,.,.." I""ri st'nrto f'nn,'idnrlm: n p�l"tL PARANA' I'a 11(, t"1'1'0l)slrllir tudo n· tilia Dil1\ (\\"nll'o. do" [,..... I'nntrl"'lYl f)nro sohlcion.:Jr ("I coso �eiQ a mai<; aC('ftn_

� ..nll) .. 111111( til' 1'1'''' I."IJl:1I"l·m do moviment.o. FerrQviário 2 x Blocol quilo (ll1e :l<; aguils f'te.,o·'iÍ l'l'jos [\I'Obr:1tl1fHlos. elCl qtlf' flmb0S julguem, porque- nunr:Q é de:ms., re_
e ao final desta

j:j--�_-.=,=�.=_.__�_;;;._�;;;;;;;A=t;;;;lé;;;;r;:::CO;;;;3�"�:'",i�:ii::''";i;m",u;;:,u�'",2';';'b;����'iiõ'�'�iiõiiiiii�_il�iiliiliiliiii••�F'IiiI�iiiiiiiiiiiiiiiiiii_IlÍiII"__"IíilP�'t.i'iiq.UIÍI·.O.'.".s.pO,'.rtl·íif0.JZiliOi::.'.}í�íib:í..'iíi:"...iliiiiiÍ�1

A contagem em bran..::o
disse realmente o que rÓ'

ram aR noventa minuto;;, E

certo QUI? o AtJéLico ereL'l

0\1 70 por cenlo dos atil_

ques, porém o fez com ':!c

feitos gritantes, tendI> os

seus cinco atacantes, exee

ção feita a Ronaldo, dado
a en�endey que n5.o se im

porta.vam com o êxito da

-equipe e s�m em terem a

glória. do gol que não vci('.
O tr1coklr da Praia de Fo.

1'a, ao contráriO, teve mai!\

espirita de equipe, sendo

que sua retaguarda, �om

Pomplona e Hamllton ,m

gande ev!clência levou a.

melhor nos duéi.os com

quase todos os dueios com

a linha de frente adversi
ria. Em conclusão, só não
venceu o Paula Ramos 1)Or
Que seu quinteto ofen�iva
nâo rendeu o (lUe dele li(}

csperava.

Os dois arqueirOS estiv�.
ram em tarde de gala. Am.
bos fOram de uma elcgãn,
�ia e firmeza notávcis. E:n

�rto lance, ocorrido na ta
se inicial, Perra.tO viu-se
frente a frente com Pltoh
que ievara a meihor sõbcc
Gercino. O arqueiro foi de

encontro ao atacante e cs
te apllco\lihe um dribli,lg
e, quando se Preparava pa
ra finalizar, o guardavl.lu3
com Inteligência e rapidez
mergulhou para o lado da
bola e tomou a Quase nos
pés do "cente!,". Havia e'-'L

tado
'

um goi certo. Na [as" quando todos se enca-rn.

complementar,. quando rIo

chute do Sérgio no canto,
Pompiona te-ve opol'tunld:!.
de de executar um "vão"
acscmbroso, agarrando a

pelota quando todos no es

tádio já tinham como cêr
ta a entrada da bola no

arco. Hamilton foi a gran
de figura da porfia, cem

uma "performance" escu

penda, 'quer marcando,
quer distr!buindo. Está ío.
gandc uma enormidade c

jovem Iaterat esquerdo pau
Jaíno. Nej-y ainda sem cri

centrar seu melhor jôq;o,
já que uma contusão de
um jôgo recente o impede
de desdobrar-se como dese ,

ja. J. Batista muito Iuiarj,)(
Convenceu. asçím como E'
dia e Valeria. Os atacar:tes
em um mr'�mo plano, sem

entretant" reeditarem sthll'l

boas atuaçôes. Ronaldo
pontificou na linha de fren
te atleticana, não sendo
seu jÔgO, pOrem. melhOr
compreendido peios co:n

panheiros. Helinho pprdldo
entre Nery e J. Batista. Pe
rereca apenas esf<:>rçado.
Rogcrib nio tem quaádade
para jogar na ponta direI'
ta. Sempre muito r('('uado.
Oscar no mesmo pl:ÍllO d ..

Pereréca. Sér�lo estmnhou
sua nova Po.�I!?ão na linh'l.
de médios, niio cumprOJ1jC
tendo t"davia. Márcio ('Xi!':::)
lente, assim como Marreco
e Manoel. GCl"clno COIll aI.
tos e caixas.

Na. direção do encontro

fllncionou o SI". Nilo SI:v �

�ujo desempenho n5.o cnn

Ye�lCeU, revclando sc falho
e pouco encrgieo para coj.
bir as jogadas bruscas e

POr vêzes destenis que c'n

parte entravaram o brilho
da peleja.
Terminado o �n(")'ltro,
-------

Em esboço um

joeo entre Ama
zc:nas e Acaraí
A diretoria do Amazonas

vai tentar realizar um 1)0,
tejo amistoso nos PróXI'llOs
dias contra o Acaraí d8 J J.
raguá do Sul.

Os entendimentos se,ra::!
iniciados dentro de breves
dias, estando os menbl es

amazonenses certos de ,jUC
os entendimentos que �e(áo

mantidos entre as duaa di

retorias serão coroados de

exitos.

no en-

invictos
tato e do grosso. tond» Ro

natdc e J. Batl;;la, cm d'.'

reea dos companheiros, se

empenhado em luta rota.
Mas, com n Inte-vencão
dos companheiros, o "su

-urú" termi'nou

Assdm foram censunndns
as duas esquadras:

nhavam para 01i seus VGs.

tiárlos, o player' EU, que
substltuira Pitola. que lia
via se contundido, di!'igl'l
se a Perereca e puj-eeeu
nos ter dito a'guma corsa
de que o extrema eüenca
no não gostou e, de imeói"l
to atingiu o rasto do joga

PAULA RAMOS _ Poru

plana; J. atista. Nej-y e Ha
milton; E'dio e valén.:
Maurvlio, Amir Pitola I E
di), Benttnhn � Anis\->

dor pautamo com um tana
Este não reagiu e deve ter ATLE'TIGO _ se-raro:tomado a agressão com" Marréco. Gercino e Mance,
uma brincadeira Mas .s Márcio e eérgto: Rogêl"l '.sim não pensou o téccíco Oscar, Helinho, Ronaldo e
paulalno fIé;to Rosa qU1Õ o. Perereca.

�:ntrou a cancha e dingf u- Não convenceu a renr:a
.para o agressor que �'C do encontro que foi de CrS

nos de guarda. H:luve pugí 62.700,00

I
..� lãlo»do�!f2z;l
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" Saber para prever,
afim de prover

A. Comtc.

lllúvl'ls que a metcna nos

prqporclcnn." Na mesma ba
se dos pr-Incipias positivis
tas. que, sabem todos que
DOS conhecem. não adota

n�os, é récn pr�ver os pró.
xuuos aconte-tmentos e o

que resta aos nosssos dirigen
tes. sabendo, como sabem

jTIttlto melhor do Que nós,
de tudo que vai se passan
(lo entre os povos, podendo
prn-trmto, prever, é pura e

f>Jmpkll'lllenle prover as ne

!'f'·'*lidadf'" núbllcag nacto
nals, Mim d(' flue não seja
mos surproeudtdos, sem ele
mentes nf' dorosn, pelo cr
r-loue nmecccdor

A guerra, novamente, cs

tâ iI.S portRli do nosso mun

do, conturbado por Ideolo

gias sem objetivo prát.lcn

de felicidade humana c pe

Ia exceslliva ganâneln dos

hOmen.�, em sua cmnoc par

U' ainda Imaturos, mercô

da rlc,�pl'é7.o (I11f' vntnm :\s

SlIperiol'f'S nrtvr-rtõnr-tas do

Ctisto, nnvínrtn rir n('ll�:,

qlle veín pn-n custnar-n-ts

R trUhftr o caminho rh vil'

tudf', (lUI' m:tll�nnm" lll.r

dl�f'm estar uordneo de flS

Inbos.
}filo é prfldl'lo ser-sr- )))'0'

11'1:1 IR, no (::l.SO, sertnmos

loP;O tachado.� dr ruúu nguu

ro), para !'c(:on�('(!rr que o

J]1unilo está as portas de

unin tromenta aur-rrn. de

(I(lll�('flH{'nel.l.s imprevlsi
ve's bast a q ue se tenham

elll eonta Oi! dados il}sofis-

o sfmlle f. p!"rfl'jto entre
a 'Sll.ua!":io atuar da Humn
nlrHi.d!" c aquela em que se

-uroutrnva nos idos de ..

·1!!�7. qunnd-i Emmanuel, di
bndo um livro célebre. con
r-ornonte a "tmn-irtantes
oueetõos que preocupam a

Humanidade", sobre os as-

O'TIMO EMPREGO

Ordenado fixo f {emissões

Dispomos de Vagas Para

PROMOm1US DE VENDAS
OFERECEMOS:

Ordenado fixo mensal de Cr$ 15 000 00
mais comissões mínimos mensais de'C: 5
20,000,00 Damos ccmclet., treinamento.
Os condidotos aprovados serão odmitldos no

quadro de funcionários com o competente
registro no Cortei-c Profrssíoncl.

Bôa cpresentaçõc
Oesemboroço
C. ,"�,"" Ginasial pelO menos

Ambiçõa
Vontade de trabalhar e proqredir

rr':
O" intercssodcs deverão apresentar .se o EDt._

��!;r��I�U7M�Ut;��:,' f�i�� Ji�e'2�i)�e�����a�-&
hOras folar cam o sr. Antçmio.

Exige_se a apresentação deste anúncio no oto

da inscrição.

Caixa Telegráfica Beneficente

DE SAUA (lVO&

E4ital De CORVOCiÇão
De ordem do <;r Presidente do Censelho Dire_

to! conVOCo.15 ·senha· cs mcmbms do cóns!:dhô 0.'_
retôr f' OS� dedos, pa,'d o Assembléia Ge:ol Exiro_
ordinário desta Assoei:1CÕO, o realizal'_se no dia 30
de aqo'.l·; ch (' 'f PIlIl! <J11'(). OS 19,30 horas, de ocôr_
do Com O orligo 19 dos Estatutos poro trator d0S

atos da adminislroc6<J soeiál e r>reencher po:." eii?i_

c,ão os cinco '/:190S 'a se verificarem no Conselho Di

relOr. por determinaçõo do mandato, e moi� cíncc

s4P1enl �'S que serõo convocados nos imped!mentos
dos respectivos titulares.

Alava S�hmidt Neto
Pwsidl'nte em ExercíCIO

28_8_62

Indústria e Comércio de

Madeiras TANGARA' S. A.

Assembléia Geral Extraordinária

CONVOCAÇÃO
São convidados os senhores Acionistas da Indus

trie e Comércio de Madeiros Tangará S. A. a se reu_

nirem em Assembléia G«rol Extrao,:"dinário_ o reali
zar_se às 10 horas do dia 31 do corrente rr.2S de 0-

gôsto, êm suo séde SOCial, nesta cidade de Tangará,
Estado de Santo Cator;�,� o fim de deliberarem sôbre
o seguinte ORDEM DO [JI A..

o) - Elevação do awmento do capital social. de
ocôrdo c;.nrn o proposto da Diretora; e Parecer do Con.
selho Fiscal;

Ciois.b) -.Alteroção do artigo 50. dos Estatutos 50_.
c) - Out,·os assuntos de interêsse do Sociedade

Tangará. 11 de ogôsto de 1962
-

A DIRETORIA
22 _ 8

Retificado por ter anter�ormente sido publicad')
com incorreção.)

Operador de Máquina RUF
PrOcuro-se operador de máquina Ruf ou ron_

t.obilisla com próticl'l dI' contnbilidode mecanizada.
Trotar á Felipe Sçhmidt n_ 33,

28_8_62

loincia",
i'I "Ú!!l:�� '"U�... f} l,lliiY 161" 11'1;,

-----��.-'-'---'--

pretos da Ciência. da Reli

gião e da Filosofia. em de
terminada capitula assim

se eeternou : '-'E' Imprescín
divel não perdermbs" .de vii;

ta Os aspectos sociais da

civilização modema, para

encontrarmos os falsos prtn
cíptos das suas bases e o

fim próximo que a espera
inevitavelmente". Mais po

sitivamente falando, o au

tor acentua o realismo da

situação, em 1987. que é !la

grantemente sel"lelhante ii

atual: "As eorrtdas arma

mcnUstal) e as angustio�as
oonversacêes diplomáticas
destes últimos tempos.
no cQntinente europeu, Que

representa o cérebro da ct

viliZ:'lCio ocidental (E nos

zstados Unidos da xmértca

do Norte. poderiamos hoje
acresceetar+. deoootam os

perigos ameacadores da

guerra. Todo o organismo
social da Europa moderna

repousa em bases militares

r tnrtamos hoje: da Europa

e dos Estados Unidos e mes

mo de outros paleesi , Da

indústria das arma.", mms

que da fl'rricultura. e Isso é

jnmc»t ..ávr-r. cJ!�pende a esta

hi\irlacJe ela clvili'l.8.((iio -lc

todo o ocrccnte. Os cxél'dtos

comp:tctO.�, as ce-os rnanu

raturetras do eanhl::l c da

hnmbn expio íva, as coluti

vtdados atontas as afivlda

des ucucas. constitucm os

e}cmcnl.o" vu.nts rtn ,,\t'"lllwno

européia fE de outros paí

ees dirírtmo$ h0j('). Um SI\f

to de rivnjzac5') des- fi na

rureza não pode presr.in1ir
da guerra e õ por essa razão

que .0 pertgc iminente 0:
carnificina bate de novo a

porta da alma nu-nana. sa

turada de temores e �ofrl

mpdM". F: numa visão. pu

ra a efetividade d'1. q)l'll

nfto b-istou fi I'f'�nnda grau

de guerra, podendJ-I','" nff'�

ver Que ela seja, d!;>pl"'l':\.
ve1mcnte. alcança,c1a nfl ter

cetra, iminente: 'Den'''''l de

alr-u'ne sérulos, os eotossos

de Paris, de Roma e de L'1n

drl'� sel'i">'1 r-.ntcmolad0S

Mm õ embcvecllfl'ft.Ltn h1�

tárlco das recordacóes: a

tôrre Eiffel. a Abádla de

Westmio!Oter �erão C0J'l10 as

ruinas do Coliseu de Ve�pa
!Oian:) e das con,>truçóes an

" ti!!aS do Spalato".. "Oue

D('IIS. na sua mi"ericordia,
amonre os humildes e os

justos".
Não {> l"rp('j<;o pôr mais

na ('rlrta. P"ra _,,\tll,,"';;es a

n:íJflll''lS COD�eoo;'nl'1a�: a

t"r(,l'\ra f,ruerra ,,<;t» às aor

t.!l�. Acautelem !OI' 0!O dir'.

1!pn1,,� bra�il"lr(l,,1 .;: .. f!m

}l)11? ti"mn�, fnlt:1 1'11' n�n nllf'

-",,"á do 'n"q �'" r"'·,."n� nnvol

vidaS :na "'.I1p .... "
... ' iI�" .... I>",

('om essa p",litlNl"'P'" d"""ri
frNlrht. os �(\��n<: h"'Y'I""s

púhlirn�' ""j,.JpJ'l1 � �rt

min!!'tr�" hp"" " ... ,,;�. n.,;

:'jt1. Est�A,..,�. 1I�"""-;"�"� �"

fI��j,." n r'·,.,�",., ';"-1,,,.pm,-,s

r"�;�';" ;, ""t""" ",.,f", f'''_'' �"

� ... �'.;·-'''h� "Cl"'''''''''� '0''04,

pO-"ER. AFTM DE PRO

VER".

Que a unii�", ('I" +"rl ... � 'n�

. h�,,�iJe;ros. do l"""'" ri" viS

._:, ri.., ",,;,,,.IR. rl.., ,..."" ....1;;'1.

ri" r<""-""<l (lo ti,,.Jas a�

flli"jclfH'l ..� hp..,,,fi('fl�. em !lU

Jrt�. n"� D"'r"":ta sair do i

mlneptl> "".,fllt., Jrtlmrlial.

"'ll ('nnrJ\"':;"''l d" I'd'1hil1d'l

nc nn.rionnl I' ,II' rn''''I�r0

'1M no��os irmãos em dE'ses

T1�rl).

vermelhoe anule a conta com

(CARTA PATENTE No riO DA RÁDIO SOClfOME GAÚCHA 5.A.)

Só o maior magazine do Bra.iI podo ria o'erecer�lhe o mo::o

buário de tecidos, c:omposto por centenas do lindo. pc.!drões,
que .e encea+ro, cqero, no SEU REVENDEDOR RENNER.
Ê u�a excelente oportunidade que Renncr lhe afefeC8 pClfa,
sem viajar -_às grandas...cidad•• , ve.tir-s,e ..r�t.o...eomo.quer:

ROUPA I?ENNEIl SOB MEDIDA

REVENDEDOR UNNER. NESTA CIDADE, CASA

_. ·,,;iJtiHtrtcMseir·.,

ANDRADA. _ RUA FEl.11'E SctlMIDT, 7A

RIO, 27 (V. A.) - °

presidente 'João Goulart
foi receb!do n9. sede de.

Clube dos Suboficiais e

AMellJor
Alimentação
Para Meih�r
5me
(CCtnt. ca 5Q paa.)
re�flnte vari�r D'l. D<lrt,e de

sanduiches. Eis at't<l ixo dWIS

sugestões para o -"pu n"'oxj
mo domingo: corte fatias

de p$l0 de fôrma. Passe u

ma fatia de nueUo e uma

cie bacon e COI:'l{Jlle UUla co

lherinha de mo�tarrla pr"

parada. Leve ao forno. atê
o aueiio oP]'ff't.er e o baC'.on

alouraI·, n ""trn ";:/lDrluich!

nho" t�mb",m ê simples de

preT'l�I'flT, pa�se uma cama

da de manteilra f'm uma

f'1-+il) tlP. pão dI' fr.�m'l. GII

hra "(11">'\ um:). fatia de oue!

,io e rorlplas de tomate. Por

cima, coloque outra latia

de (luei,io e rodelas de toma

te. Por cisma, coloque outra

{atJa de Queijo e rodelas de

tomate. Por cima, coloque
outra fatia amanteigada de

pão de fôrma, Leve ao for

no atê dourar.
As frutas sêcas ou crista

lizadas são ainda mais gos

tosas quando cortadas em

pedaCinhos e misturadas

na rn8f'S8. dum bôlo. E' fá

cil cortá-las com uma t...

soura aquecida e pnfarinha

da. Passe os ppd�rinho-" 'n�
frut.as em farinha e. antel'.

nô-Ios na m'íl.s�a. MC''1na-OI'

jPvernpnte numa penpira. a

fIm rlp. removpt" o exceq�"

('lp f�rinha. I-"t.,-, evita (In ..

",fundem DO bril0. QlJ�l"Ot0

i'>!' n���r!$. rlf'VI'n1 �er rlri'l(fl.

dasn:L-ÍI'!llfl 1�l!2 fi?: hOJ"IS

I' r!f'nni<; ri" (>"('(lr";rb� or,.

I"." ]):>no �'-·I'n "llf:1l'in111-

nn� ('omn inrlil'i1r1o
para as .frutas:

Nesta Cidade
o MAIOR
MAGAZINE
DOPAIS

'��i:

Escolh. ° pad<ão do
.eu agrado,
encomende suo

ROUPA

I?ENNER
PRONTA OU

SOB
MEDIDA
e assine o pedido com

a belo caneta

SHEAFFEf(5
que receberá
d. brinde ...

• .. a caneta Ih.
seró entt'.egu. em cai

xa lacrada, V. ,,"","o
a abrirá, para a"i�

nor o noto.

SE A SUA ASSINATURA
SAIR EM mlTA VERME

LHA, v, TERÁ GANHO,
TAMBÉM DE BRINDE, SUA
ROUPA EM

LINHA

I?ENHER
BRASIL

�,�

���ge�:��os d�ni�I���::ut��� Jango Ira' ill Atrl'ca suboficiais, subtenentcs c

" sargentos da Marinha, Ex('1'

:�7i���:nt�e ;:'loc�:��:i�: �'��::,a'do:omj���'r�tm��2 �i��i;��·�:;.. f:�;':n re��e��� ;:�l�ta�er;n�:l���a, deP�����
ol'ranl7.uçoes sJmllares da san de Melo, re(lro Paulo veira, seu oficial de gabl beiras da Guanabara en·

Marinha,' da Aeronautica, ele Araujo Suzana e Reina!- nf:Le. tl'eg:aram a da. Maria Te-

�a Poliria Milita.r e do> do de Carvalho, alem do Como homenagem a pri- resa Goula�t uma colecão
arpo de Bomben'OS da gen. Osvino Ferreim Alves, meira dama do pais, os de roseiras raras,

.

Guanabara. ° sr. João comandante do I Exercito.
Goulart fez <;e acompanhar O .':lr. Brochado da Rocha,
de .�l)a eS))lJ�a, da Mana presidente do Con�elho. de

A Biblioteca Dag Hammarsk,itlld Re
cebe Doca:mentos da liRa das Nacõas

NACOES_ UNIDAS - A A;socibção Ame;icona '

poro os �oc;oes Unidas ofereceu à Biblioteca Dog
Hammrsk)old �m volume encadernado df' raros do_
cumentos do lJg::J dos Nações.

. L'm, documento é o provo do originnl da pri_
mei!"? mmuto do Convençõo da Liga dos Nacões. Ou
tro e o sen'und? orova do Convençõa, (1(1". em m!.li:..
tos ospect,:,s. difere do original já que foi submeti_
eh 11 Modlfoc:>"'Cics pelas principais potências mun

diois rio élJoca.
-

.

Os ri· r:um:":ntn-" nroce::lem dos arquivos do Pre_
sidente Woodrow Wilson
-

Kennedy
-

Eloaia'_:_a-U-m-iz-acáo dos
Recursos Nalurais da Nacão
PIERRE: South Dok-ota - O opro�eitomento

d� corrente do maiestoso rio Missouri para o produ_
çoo de enerqia elé.trica é notável exemplo de COmo
uma s,.,cie(h.d� tivr" sobe utilizOl' seus recursos no

turois - di�se o Presidente Kennedy.
-

O sr. Kennedy assim se <pxoressOu no texto de
um discurso pronu'lciado no Représa do Oahe a

maior do mundo'-Esto foi a orimeira escalo no visL
to de fim de �emana que {) Presidente €�tà fazendo
aos DrOiF'tC'lS rie c')nservaçQo e rf'(1bilitocõo das ter_
ras d,.., Mpin Ofste e 1"0 costa do Pacífico.

liA chove poro ê�te século é a energia, pssim
no fflzE'l"nn cnmo no fábrico .. ossim no campo co_
m,., nn ,,:riade" - declarou o Presidente

A ('1 ... 1,," é o Quinto de sei� reDrPsas' e usinas de
pnpraio elétrica ao lango do Missouri.

o Tf'1 C:TAIt ��.A 'SUBMETIDO A NOVOS TI=STES
NOVA YORK. - De 20 d'J rnrrentp a 7 dI'! S!"_

tp ..... h�n n "Tpl�tor" se"ó suhmpl;,-j,.., n t"'stl'<; rl", Cf)

fVll '''''''-'1'-'::;,..,<: internacionais entl'e os EstadOs Unidns e

o Gr;; 8rptnnh,.,

Oi EUA InYellir�m 5 Bilhões de
Délares no hlarror, em 1961
WASHINGTON, - No ano passado elevou_se

o 5 bilhões de dólares o valor d')s investimentos pri_
vados norte_úme (canes no exterirr

Os investidor;::s norte_americanas estabelece_
ram um novo récorde de 4 bilhões de dálares inves_

tidos no estrangeiro e os firma norte_americonO'i·
cnm operoções em outros países rei'rW"erleram 1 bi_
lhão de dálares de seus lucros nos r,lesmos lugares .

Tais cifras most"om ligeiro declínio no volume

d"ls investimentos privados norte_americanos no ex_

terior
Disse o Departamento do Comércio Que "os in_

vestimentos diretos foram mais b::JÍxos do Que nos

anos anterires, enquanto Que as baixas do merca-:io

em importantes centros financeiros tornaram mais

lentos os inversões em valores estrangeiros"
Em 1961, o inversõo privado direto das Esta_

dos Unidos ascendeu o 1 bilhão e 500 mil dÓlar"s.

No fim dr") Gn0 r voior t-ota) dos bens e inves_

timentos dos f!Ot(",-Jr<; \ i()id,1S no exterior chegou o

quase 56 bilhões dE- Gélar�s.

tMARIBO S.A. Indúslria e Comércio
Assembléia Geral Exlraordinária

CONVOCACÃO
São Convocados os senhor�s acionistas do Imon_

bo S. A. Indústria e Comércio, o se reunirem em A'i.
semblêia Geral Extraordinário, o realizar-se às 9 (no_
ve) horas da manhã do próximo dia 28 (vinte e oif�)
do corrente, em suo sede social nesta ciadde de Tan_
gará Estado de Santo Catarina' o fim de deliberarem
sôbrê a sep'uinte ordem do dia:'

o) Efetivação do aumento do capital sociol de
acordo com o Proposto do Diretoria e Parecer do Con_
selho !fiscal;

b) Alteração do Art. 50. e seus parágrafos, dos
Estatutos SOCiais;

.

c) Outros assuntos de interesse �iol.

Tangará, 9 de AgôstC' de 196'2.
A DIRETORIA

22_8:<)!
• Retificado paI' tf'r anteriormente! sido publlca'do"�

com incorTe!:�O.)
. .::;:iJ�

---�
.; ;'rft.li.�.�:''-
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cate, seguiu para Bom aeu.
to, onde almoçou. En0!"ln.
multidão, cerca das 16 Ui;
ras esperou S. Excla. elll
Urublcl e às 19 haras j3, se
encontrava em São oJ.,
quimo Nestas cidades, 1)
deputado Attilio Fontana
com objetividade, expla(.�
seus pontos de vista sôb�
Os nssos problemas: ))to
metendo dar todo o seu �3..
f.orço e a sua capacldadQ
no Congresso, pela so'uç�
dos mesm-a.

as populações dos vários

municlplos já visitados,
podese. claramente, venn.
cer de receptividade ü.

nome do ilustre deputado
Attílio Fontana para o Se
nado da República.
Chamado pelo seu parti

do - o PSD - para ocupar
um lugar no Senado, S.

E ..era. Iniciou sua campa.
nha vi tcnesa há cê;ca de
vários, dias, colhendo, em
todos os iugares que vi:;l·
tau .0 apôío e a scndeneae.
de, robustecendo a certeza
de ampla vitória.
No Senado, próxima era.

pa de sua brilhante carrei

ra pc'Iuca. será mais uma

voz pessedigta a trabathnr

por Santo. Catarina. Estada
que lhe deve relevantes

serviços.

E� Setem�r� 0.1" _Congresso Int.e�nacio- ÍJ �.ESTADOnal ,de' Direito Proc�ssua' CIvil ,--,I. lUIS um. DWJ'" .&1,. tAlAB'" .' ,

l ... .l'·LOR1J\nVr""VL...I..::i, ('1"erça-Ieira), 28 oe Agosto de 1962

SAO PAULO, 27 (V.A.) - ucos da Faculldade de Di" Buzaid, explicando a esco- ao "amparo" mexicano, de-
A 10 de setembro proximo, rettc de São Paulo e o ter- lha' dos temas _ é uma vendo ambos constituir
instalar-se-é em São Pau. celro, cate�ra.tlco da Pacul, criação original do Direito modelos para' as culturas Ma"ls uma da "Ilo o 1.0 Congresso Interna" dade de Dlr.elto da Univer- Portug�ês ,digna de ser re- jurldicas que se .prezam de S micionat de Direito Proces- sldade do RIO Grande do prcduaida nos Codlgos mo- respeitar os direitos do
suai Civil. O certame reu- Sul. Os relatores estrangeí- dernos dos países clvlllza- homem.
nlrá juristas nacionais e rcs serão os profs. Enrico dos, já que representa uma "Finalmente, a homoto
eatra.ngelrcs, Inclusive al- Tullo Líebman, da Univer- forma de tecnícieaçãc do gação de sentença estran-
guns de renome mundial. sidade de Milão, Niceto AI· processo. geira continua sempre na

A propasitc, tivemos opor- calá Zamora y Castlllo, da ordem do dia, pois é um

tumdade de ouvir o prof. Universidade do Mexico, e "O mandado de seguran- tema que, pela sua comple-
Alfredo Buza.ld, secretario Adolfo Gelsi Bidart, da ca, como garantia de dtreí- xldade, está a reclamar
do Congresso e catedratlco universidade de Montevl- tos individuais, significa uma solução uniforme, pe
da Faculdade de Direito da déu". uma das mais Importantes lo menos para a Amerlca,
USP, que prestou à repor- - "O despacho sanee- conquistas do direito pu- capaz de superar as pecu-
tngem os seguintes escie- dor - disse ainda o prof. bUco moderno, semelhante larldades locais."
rectmentos:

_ "v 1." Congresso In

ternacional de mrettc Pro

cessual cwn. que se reali
zará juniame:lte com as

a.es Jornadas reune-ame

rtcenes, representa um er.

contra da Amenca com a

Europa. Eminentes proces

sualistas da neue, Espa
nha e de outros países vi·

râc ao Brr.si! e estabelece

rão com os processualtstas
tirasilelros e americanos
um dialogo sobre temas

fundamentais da ctencie."
_ "Três são os temas do

Congresso - prosseguiu o

prof. Buzaid - mundadu

de segu�anç:J.. despacho sa

naadcr e homologação de

ser.tença estrangeira.

'retegremas chr�ados de
Santa cect.te, Lebon Rti!l.l
e Curitibanos dão-nos ::ou
ta da chegada do candlda.
to pessedista ao Senad
àquelas cidades, adlant
do que o apôio à. sua ca�
dldatura é Integral e .. VI.
tória uma certeza.

O deputado Attíllo FilQ.
Quinta re'ra ,.assall'l S. tana, hoje, deverá cua,

Excia. acompanhado de prir p seguinte programa.
comitiva esteve em vtsrta 'As 09,00 haras - Pas,
a São J(lsê, São Pedro de geme por Campos Novos
Alcântara e Angelina, on. 'As 12,30 horas - An.1a
de, em praça públtca, diz- Garibaldl - almoço
se do seu programa de t·ra. 'As 16,00 horas - CaIA
balho !l da sua vontade de pc Belo do Suí
trabalnar pelo engrandeci, 'As 20,00 horas - L,lle.
menta da sua terra natal. _ jantar e pernoite .

Sábado, as 7,30 horas dei- ,A tarde de amanha, CIlJ
xou a capital com destino a. Blumenau, agora já acoe
Blguaçu, onde almoçou yr.: panhado do dr. aenajo Rt
tando logo em seguida. 'As mos' da Silva, o deputam
9 haras de domingo foi Fontana estará dando e8.
recepcionado cetoroeamen. trevtsea às rádios e jorcm
te em Alfredo wagn.;;::-,:1e locais, da qual daremf4
onde, após breve' contato 'majores detalhes oport ...

Está sendo ministrado em Tu
barão o 3< (urso de Ap'erfef
coamento de Professores Rurais
•

No Alto Aririú, na Palhu, poder durante 10 longus

ça: ELES não gostam ôestes anos, não podem aprcsene

clichês. Mas terão que atuo tar nem mesmo uma só

rá,"los por muito tempo. Te" carteira escolar aeresclda

mos, das unidades constl'ul' ao ensino primário denttl>

-das pelo gcvê-no Celso Ra, da nossa I1h;...JapitaJ.
mos, foLograrias suficientes Durante 10 anos abaude,

para as .nossas edições até : naram as criança.s da

o fim do ano de ... 19M! llha.. porque aqui sem"

,E ELES, que estiveram no pre perdiam as eleiç1lõs!

mos, todos êstes seis mf;Segundo o planejameuec
Num convênio PLAMEG_

Secretaria de Educação e

Cultura. contando com a

colabor�ção dos prefeitos
muncípals e demais euto-t. ------�----------

dadeg locais, vem se reen

zando cem grandes provei
tos, o' Curso Intensivo de

Aperfeiçoamento de Frofe�_
seres Rurais.
Os dois primeiras cursos,

ja efetuados, respectiva.
mente nos municípios de

Araranguâ e Videira, que

foram os municípios cen.

tralizadores, reunindo Pro�

fessores de várias comunas.

k. •• c,,,,m resultados os 'DeIs

auspic:oSo� mostrando.o

aCt:60 da medida governa
mental e levando novos e

atualizados conhecimentos

pqdagógicos �o pr�fesso.
rado daquelas areas e, con.
sequentemente, melhor en

sinamento à. populagáo em _

Idade escolar.

da assessoria de educação
e cultura do Plano de Me
tas do Governo Celso Ra-

professores serão atendidos
no decorrer do presente
quadriênio governamentaL

Govêrno Impulsiona,",
usmo em dia, as contas ri

gorosamente pagas, e mais
os melhoramentos que se

verificam, o põrtc de São
Francisco do Sul vem me .

recendo cada vêz mais a

confiança dos usuartos, e,
sem mêdo de errar, pede-

�:' ::ia���:.:'U:,t�'b::;:� 1-7 Setembro r- Cine São José
graças à. clarividência do .

��;t�;:�o �:m�i:'��,", s,� Promoção do Gabinete de Relações
��::��:��� p�:,�n,,:���:. Públicas do Govêrno do Estado'
;�� �:Ziot� ������tr:�;; Os fngressos já se encontram à ven·
�e�sS��r�r���S��md� :s�� da na (asa "SOUVENIR"
:����: :�r:�ee !�!�-_t�cla-6ir�de -fassagens) ,

melhores e mais promis- \M"IGII
à Rua Felipe Schmidt, 7

100 RUAS EM 100 DIAS tcont, da La pág.)

cão de um prédio para

oficinas e garagens das

Obras do Porto, para abri

gO do maquinário existen
te e conserto do mesmo.

Essas obras, dado o nú

mero ,cada vêz mais cres

cente do aparelhamento e

veículos, era Impreselndi
vel, redundando, em breve,

em grande economia para

a Aàjmlnlstração. A cons

trução do prédio já foi ini
ciada,

com [íderee politicas 10- namente.

"Para cada um deles na

verá dois relatores, um

nacional e outro estrangei
ro. Os relatores nacionais
seria, respectivamente" os

profs. Luis Eulallo de Bue

no Vldlgal, Moacir Amaral

Santos e Galena Lacerda;

os dois primeiros, catedra-

Renato 8ar�osa RECONDICIONAMENTO
TOTAL DAS VIAS FER

REAS
Em data de ontem, trans_

correu o aniversario na.u·

liel do PROFESSOR RENd.

TO BARBOSA, Catedratic,)
de Direito Privado Intt'rna

clonai da Faculdade de

Direito da UniverEHl.ad� ue

Santa CataTina.
O Professor RENAT(I

BARBOSA. e uma das gran�

des culturas de Santa C;·

tarlnaj TitulaT da Socieda_

de Brasileira de Direito ln�

terna.cional; :nmmbT<t do

Instituto dos Advvgad'ls
Brasileiros; da Aeadelll ,l

Catarinense de Letras e cIo

Instit.uto J1is1órico e GeeI

grâfico,

"'AO assumlrmos a supe·

rlntendêncla da Adminis

tração do Porto do S.

Francisco do SUl encontra- --------
mos as vias férreas que

servem a área portuária
em péssimo estado, dificul

tando grandemente o mo

vimento do trâ.fego. A este

respeito, mantivemos ,en
tendimento com. o dr. Cel-

,

so Ramos Pilho, que! por
seu turno, já providenciou
junto ao Governador do

Estad!), a concessão de

uma verba de três mmi.ões
de cruzeiros para o recon

dicionamento total das vias

férreas,

-_.,
AMPLIAÇAO DO CÂIS

sôrf'..5."Tendo como COOrdenadOr
o professor Abe!ardo Sou.

za o cursO é ministrado

p�las Pr:>fessoras Gessy
Cherwu Stocco e Jandir,
A 'vila. Ft.mciona em regime
de ,tem):> integral, com :;f'i!'
aulas d:árlas, em duas tnr.
mas. São lecionadas as se
gu!ntes matérias: pSico,t,
b!a educaciOna!; meto joiO

gia e prática de ensino, a

tlv'dades práticas, confe..:

ção de material escolar, hl.

glcne escolar e' puericlIJt.u-

AVISO
Rotary de Concórdia Colabora Com a

A Associação S. (. de Reabilitação
o deputado João Estiva� gelo mas de alto slgnlr�ao

let Pli-es, Presidente da As· do cristão, vimos confiro
seh1bléla Legislativa, acabo. mar_se mais uma ve:c: U

de fazer entrega ao sr. ,To_ elevadas finalidades da

sê Elias, presidente da I\S. Casa da Amizade, que bt:n

soclação Catarlnense de reflete.o espirlto sOlld8.riO
Reabllltação, -de um chf'C'llle da sociedade e da POP\W
na Importância de cinco ção de Concórdia.
mil cruzeiros, e que Ioi 0-

fertado â citada pela Casa
da Amizade do Rota.ry
Club de Concórdia.
A Casa da Amizade é pr�..

sldlda peia Sra. Dllce Bid_
zlls Neves, espôsa do v'

dor Julio Cesar Rib�i..o
Neves, sendo instituição em

Concórdia que se dedica a

socorrer os menos afortu..

nados da sOrte, e.os que
reulmente ne�ssitam de
aux,' N gesto .acima, sin-

O Padre Vigário e dem:üs
Merhb.,os da IGREJA DE

NOSSA SENHORA DA l·A�
PA, do RIBEIRAO DA

ILHA - FPOLIS., sentem_

se no dever de levar ao ,�oo

nhecimento dos Devotos �

do Povo eril geral. de qu� a

FESTA DA PADROEIRA .

NOSSA SENHORA DA LA.
PA -, pelo motivo da RI?_
forma geral na IGREJA MA

TRIZ, ficou transferida pa_
ra os próximos dias 13 c 14
de OUTUBRO, quando 'mo

tão,
,
com muita satlsfac;ão

e&peram pelO compareci.
llIlento de tod.,s para. o

malar brilhantismo da .Me.\'.
ma e pelo que antecipam
AGRADECIMENTOS.
Ribeirão da ilha, agÕ.5to

de 1962.

I'I"Ol"",,,,,,_:" ,*.I.J_·ii� em·Sl;.a

vitoriosa campanha 100

ruas. em 100 dias. DomiDf
,a.

Foi um dos batalhadores,

ao lado do l'rofessor João

David FerreiTa Lima, Mag
nífico I{.eitor, .pela concre->

tização da Universidade de

Santa Catarina, vindo, de.

pois. PCT reconhecido ato

do Magnífico Reitor Ferrei

Instalado �olenemente '.10

Escolha Seu Govêrnodia 19, em Tubarão, o rer_

ceir cUrso proiongar Sc a
até o dia 29 do cOrreute.
Estão frequentando o CUI�\)

cem (lOOl professores esta_

Reiniciou
Atividades

6 govêrno de um Estado

pode ser exercido par um

sô homem como Os sobe!"a�

ns absolut�s de antanho e

os ditadOres ferozes de ho

do curso), Treze de \\·ralo, je, que não prestam contas

Gravatal, Armazem, JaguJ.- de seus atos a ningucm.
runa e Pedras Grandes. Isso é autocracia. Isso foi

Cmo nos anteriores, êste Stalin e é Franco hoje.
terceirO curso vem atingin_ O govêrno de um Estado

do plenamente as suas fina. pode ser exercido sômente
--------

1idades, quais sejam as C:e pOr um grupo de homep�,

dar ao professor da 7.ona um só partidO ou uma 3Ó
rUral de S,anta Catarina os classe sem dar conta Je

conhecimentos básicos in. séus �tos ao povo. Is';o é

dispensáveis para um tra_ .oilgocracla. Isso foi Hitler;
oalho mais produtivo. As. Mussolini e é Fldel, KI">J�

sim as nossas popula<:.ões chev� Máo, etc. plenária 40 desarmament.o

rUrais estarão' sendo tam, O govêrno fie um EstaQô
.

o sr. 'Artuhr Dann dos Es

bém melhor atendidas, no pode ser exercido por todo tados Unidos apresentou
sentido de uma mai:>r :nte. o povo através de homens' h'ole os novos projetos

gração na vida do Estado. que o povo escolhe LIVRR í'Angl�Norte. Americanos"

es��o d:end� :��:i�;s, �:s� .::N:aE �e��eo P;::!��s::r� :XP����c�::::���!B;:�i�::ses cursos, prefenclalmen_ democracia. Isso ê Brasil

te, os professores "não (alnda), Inglaterra e todos
---------

tituiados", que em no.:!so _
os países denominados lL

Estado somam cêrCIl de vr�S.
60.000 Probl.'rr-a vinha se.---------

"Outra determinação de

grande . Importância, é a

ampliação do cais acostá

vel, em mais de 420 me

tros. Obra jâ. iniciada, será
de grande importáncia no

mOVimento portuário, con

correndo para a. facilita

ção de atracação mais ra-
--------

pida, e breve desembara

ção das embarcações."

A 3 de outubro vos po.
deis escolher entre a. chi
bata, .os campos de e"icra

vos o "paredon" ou a IIber•
dade. Podeis fazêJo pf'Jo
voto. Simplesmente. (AÇ.\O
DEMOCRA'TICA popu

LAR).

duais e municipais dos mu·

nlcipios de Tubarão (séde
BRASILIA, 27 (O EST

DO) - O Primeiro Minl3t
Brochado da Rocha que pai>
sou o fim de se.mana n�

Rio de Janeiro, relni.;!IlJ
suas atvdades esta manha
em Brasila, despachan-lO
.0 Palaco do PIasalto.Independência

Que independência n03

oferece o comunismo?
A subalternidade dolo,·o.

sa dos países satélites? C)s

raldes sangrentos dos blin

dads de Zukov como os �e

ve a velha e herolca Hun.

gria? A teimosia medrol'a
dos po'acos? O amen cail
cato de escravos do partld. 's
comunistas de todo o m J n�

do a cada reviravoita' .:lOs
maus intestinos no Krem
iin? AS palavras de orde.'1
delldentes e degradantes
para a dignidade da mts_
sa soberania?
Não!

Prefiramos o pais como
'

esta, eivado de escândulos.
apOdrecido de politicalha,
angustiado de imprevldcn.
das, ;mas, ainda assim trô

pego e faminto, livre, in.

dependente e soberano.
E par assim Preferir a :1.

berdade .e a Independência,
estaremos sempre na esta
cada da democracia fazen_
do cQm â. pena'o que ontem
fizemos com a espada dI'

fenaenóo a fAÇÃO UE:MO
CRA"T{r;fI r()Pllr�I\Rj_

Novos Projetos EQUIPARAÇAO SALA�IAL
•.

-........__ .r
"Desejo Informar, com o

ensêjo, que ventlilámos

junto ao titular da Pasta

da Viação, a questão da

equiparação salarial dos

servidores da Administra
ção das Obras do Porto,
sendo que numerosos deles

vinham percebendo venci

mentos inferiores ao salá
rio mínimo 'da regii\o, par
ticularidade que se verifi

cou na administração an

terior. t com satisfação
que podemos afirmar que
o Governador Celso Rmnos

atendeu éssa justa reivin

dicação que anteriormente
fizemos através do dr. Cel

so Ramos Filhó, corrobo

rando, mais uma vêz, o

grande Interesse do' primei
ro mandatário e o Secre

tário da Pasta a que esta

mos subordinados, em que
o funcionalismo da autar

quia perceba essa equipa
ração, e a qual ja (oi apro
vada há meses atras e' que

já cstá .!i(.'ndo cumprida.
"Com o Ilag'n men�o chs

\'cnc-hlll'ntos rio f!lnc'ionp.·

GENEBRA. 27 (O ESTA�
DO) _ Perante a 7.a se�são

Pela nova reforma eleitoral, candidato a cRr ,..:;

eletivo que não obtenha 120 votos, sera multado pela
Justiça Eleitoral numa importância correspondente a

5 vezes o salário mínimo da região.
Por aqui a coisa ficara em apenas Cr$ 50.400,00.

xx xx xx

Ao saber disso, um candidato, por sinal que con'
tra o meu partido, confessando·se totalmente despre
venido para fazer sua propaganda, depois de chOrar
suas magoas, lascou-me a consulta matreira:

- O senhor, no meu caso, que faria?
.

....,... Pois é, não é! pensei eu _ O jeito era vOC€

registrar-se com o seu nome e mais os seguintes: Me'

lhoral, Casas Pernambucanas, Sado!' Saúde da MU
lher e outros que estão já em todos os muros pedras
e paredes,.,

a. Lim.a, � exercer ao; altas

luqções dt Chefe do Gab!"

nete fia. ReitoTla.
Ao nóssO eminent�� F.d;.

cador, que esta rcsidmd.:"1

na Capital Fluminense,

Mest.re de Prestigio -e de re

nome, de respeitável sabo�

jurídico, que por muitl)

tem;po colaborou com ê!>tc

Jornal, dem""stranllo $em�

pie os seus profundos CG'

nhecimentos pela causa p\Í
blica o" OESTADO" en�

via � êS!ie grande Catar'.

nense, excelente reprCSCII

tante da cullura RarTiga,"
Verde, \'otos de perenes fr.

jCL"alc.�. ;'1; I ..• ,.';

�t·�� Ilís:,imns l"alll!li:II .• 's.

hjj;,

Padeiros
Querem
Aumento

agudizando, sendo de se

�:�e�::I�q����le l:��a:�: Parle Hoje
atual govêrno pelo govêr_ RIO, 27 (O ESTADO) -

no anterIor. Parte hOje para o exterior

Estes Professores, de aCó!'dll para uma visita de 6.01s
com a determinação do a-, meses o engenheiro agrÓ.
tual govêrno, que visa me_ no Carlos Arnaldo Kruif,
lhorar e e:evar o nível no membro da organização de

RIO, 27 (O ESTADO) .-:
Os padeiros carlcas marca_

ram greve a partlr das 24
horas de hoje. Até aquele
momento aguardarão que
suas reivindicações sah ..·i.
ais sejam satisfeitas. Os Da·

-delros do Rio de Janeiro,
pretendem aumento d" 75
POI' cento nos 'TIiI:l.i;; �uL\

alimentos a agrlcu.turil.
ONU. Em vários países da

América Latina e da Ema.

pa �ratará de assuntos !·e·

laclonadCls com fi. Produç?o
ele cãfl! ('�dl! c tle ,1aU\)s

enslno em terras catar!mm_

ses, terão assim posslbilicla·
des de traba1h em oll�ns

condições que não só virão

ben�fjciá hs como tam��'n
• (.). an--:fls o. quem ê.(,5

rl!!riroln:-;.ntrnd{"l1. rios.
.. _--

... ;;

,"'<.(
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