
ovêrno: medidas enérgicas para conter alta do custojde vida
o MINISTRO da Agricultura, sr. Armando Monteiro lucros

_

cxrrnordtnúrtos c a�quirid_os pelo govê-no
..

a nms�l, ii. .atívídade agre- r-ação ('O Mini�tér:') cia-

Filh�, a;i���:::n�m B':t��liO, qU,e � Govêr;Ozs: d��idan�jg�����l::��r,!,:'��� ��������e _��iar'P��:�;���� ?���:r�a;caç�o ����!Il�a. �;�� te�lc��t���,reu����sL�!ld�n,�
:�;�:�a�ão abus�Yam: � :��::�:I�:Sz: de vida, �e"�:s���a�. conussã» !!1- g:�o :b����:n:=�a�r- ��f���o�d� �� ��\o:r�� ct��= ��a�:iÚ�l1C�.o se��Ç�[�r-21\�
que, nos ocasiões em q"e o salário-mínimo e.oumen- ternuntstcrtat agora (.'JIl';- r:cros da primetra. FC-!',�- sabores",. nistéríc. ao' progrn.na e.o
todo, "o...me o.p.do, de .e.dodei.o calamidade lituida. tomou mudidas, .sídade. São ...

�.
01"'. ul�"" que O 00-';'- 'OV',"O:

..
N�st� sentido. :0-

pública". que vão ser adotadas, !1�- tmada a exé� I!Q esta ,diSposto a adotar ram l'l:,.trlbUldas f.1.:\ �:.;;
Informou o ministro Armando Monteiro Filho ra colocar os esto<.JIIC')- egula.dc.ra.... uma polltlca "mais cgres- rQS membros da Cú:!rJil.\l,

que o Comissõo Interministerial criado poro reprt- que subirem os stva" em relação ao pro- Que_ deverão apr"'.:i'!u'.\r

�i_r o espe<;u!oção_irá re�lizQr a sua primeira �eu-
-------- m�n�I:.a Aar�l�!�!; �;1-2iro �lel��:ln�egrO����:�!�n��r��� �[1�;to,���I���I'���'a�}:;,0�

�I��o;�r �;�:';�v:����i��';�s�7:���oO�;�i::So��;�� SEMANA DA ����el���S�e �::'�:t:!en� !fb�it�� �1�t��:I':r ���i,��:: �;t��vap���e�el�er��lTI�;\�:;��
zes de atingir o finclidcde de suo criação'.'. te preocupado � "OH menta entre os Mrnisté- mrnnaoos, cm romm de

rij:��st�I��lC:al��d�lri���"e -; ��������mi�fo°' va�O;I���� ASA ��f�S d�n�a:i�"� ���O�1;)�f,1�i: ���'br5�v�r�c���t� ��J;�:d.�. �::;,e���: ��t������t;'\'d,��
cspecula�fio - a precoa arüncratmente, par-r P"lI' mens que se dedicam, 11(' A co-mssão de Cv')','dc- discute c orcarnenco
anteriores â decretação cio porcionar a comerciantes A "Semana da Asa" q te

."\' comemora em todo u

território nncrcnar de li; a

::!3 de Outubro, tera este
sno em Florianópolis, sua

passagem assinalada ;)?r
gr andes solenidades. xesse
senuco o Comando dd
riestacaruento dc Base Aé
rea orgunléou um amplo
programa comen�:Jratjvo
constante de missa solene
na Catedral Metropolltann.
ccmpeucõcs despcruve�

na Base Aérea, entrevista
coletiva a ímprensn, visi
ta de estudantes ao desta
camento, palestras atruvé ,

(las emissoras da Capital.
As cOl"emorações serii.J

encerradas dia 23 com o

�egulnte programa:
As 8 l:r.1'as - Hn�tell·

menta da Bandeira N'lcio

nal, 8,30 desfile dI) desta·
('amento, 12 horas .::hUl"al'
co comemorativo do Dia 00

Avlado:', às 22 horns Pa-

:;���� �t�t��! "'��Sl:t��
Aeronau(,lca.

A falsidade é consciente e já foi pulverizada vá

rias vezes. O Banco Inca, como estabelecimento n.er-

tn��'r:��:oaC�:�ll:��:la, nunca foi sequer ameaça-

Arrazâ-lo, dentro da SU:i natureza, seria promessa
asn�renta e contraproducente pelos reflexos da amea

ça nas classúS orodutoras.
O que foi dito, repetido, exposto e cumprido

nãi»)atingia o Inca, em si: atingia uma carteira poiitiCú.,
Ullla cúpula que teima em "mcular o grande estabe
lecimento aos interesses de alrulls e de um partido
politico.

),
_

f;l�' d���;b�� de 10'58','�.�. vê��'; '�d:mta Obtinhl"i:9 �:�;n:���� �,I��h�:�Sa����:�\:: OJ:e�:;s:.mpréSti ------
-Em 30 d� janeiro de 1959, o Estado celcbray�. com

Io IncO, êssc emprestiruo, no �alor de 100 milhões.
Essa operação, com o prazo de 2 anos e juro:: de

t2�, estava resgatada a 31 oe janeiro de 1961. No de

curso dos dois anos. grand.s amorth.açôes foram feio

tas, de jeito a não se pode:.- falar em capitaliZação de

juros. Mas, quanto pagou o Estado de juros? Mais de
30 (trinta) �Ilhões!

Qs calculos, conhecidos c tempo, as am.ortizaçÕes
e a taxa, indicavam que o devido era pouco mais -do
que a metade do que foI pago!

Instado c desafiado a lx:pllcar o mistê'rlo, o ex

Secrctário do. Fazenda expncou: o empresU1no não
datava de 19�,." de 1957/

.

Fora feito sem a.utorlzação leg.islativa, secreta

mente e aquilo de a lei f6J,llu' no estabelectllum.to btm.�
('ária que melltJres VUl1taqene- of.,-eceslje era pura ta-

���ãoiiz�r:e:r��:��ç:: =�c;e� s��eti:d�;a�n��
antagens, �1!1ll procuni.·I:tT; � outros bancos,

Na Portaria 509 de.f4 de outubro de 1.958, o

então Ministro do Iducoçóo e Cultura, determinou o

comemorocóo do "Dia do Professor", no dia 15 d
outubro de cada Clno.

Hoje portanto, estamos comemorando o grato

::�a;sc;:':Ou9té,;,;;�ecido homenagem o éstes obne-

i I) profcssorod6# - sem dúvida - o símbolo

dq,_ .bpe�, do lu�o cotidiana, no afan de mini .. -

hur C'uJ�CI e lab,tt.Õs getações que se sucedem. A
despeito desto ....tci que é s,entido nos próprios lares
- ."oi:s ......,tfles aos mais abastados -, os pro
fe.adre�principolmente os do ensino primário, nôa
têm o reconhecim!!'to de muitos'que quando ocupa
ram o govêrltO, desandaram em tenaz e maléfica

::r'h:::'�::$ln::�:z:l�d:e�!:;!�:n::�e�sn:::v�:�:
dos fi_nalidades eles professôres, o mensagem que êles
inserem nos comunidades.

Vimos, com prazer, atualmente, oquí em nosso

Estado, � preocupação do govêrno, que cumprindo 05

prom�sSCIs �e campanha, continuo despolitiza.do a

então emperrada máquina do ensino, Ainda nistes
últimos dias, tivemos o sotisfoçôo de noticiar as

�=t:":!n�:I�,pe!:ego:i�h:mo::n:��e:::;�o�:�
por cqpricho$ que nôo cabe mencionar nêste ..... _

menta�

"O ESTADO" que sempre a"" tôdos os rei·
vindicações do professorado. ("Iue sempte ebriu os

�s páginas no acolhimento d;'$suos lutas, sente-se
i"lIoso em spudQr os yalorosos. nobres e altaneiros
IWOfenores.

-----�--_.- "

Dl r:-:C I"....:>::t

�������c=�==c�

Desfâlen�o uma cx�loracão
Entre as ondas desse mar de mentiras, injúrtaa ('

difamações com que uma emissora local pretende es

tar tozenao oposição, surgiu a que o sr. Celso Ramos,
no seu programa de candidato, prometera urrezar o

Banco [1ICO.

Á���;l�j�d�:
.

t��1'��;�l:I�,�'C'���,'�' 's�;;�r'i� d'�'Fa·
"'enda, o deputado l{onder Reis, cOflslderando que ou

tros bancos tmy.bém calnb<"1ram no desenvolvimenu.
catarlnense, determinou tue algum mUhoes dos de·
pósitos estaduais "ossem retirados do Inco para o Ban·
co do Comercio.

Essa determina.ção fez c� lU que o sr. Hercili) Deek
"oltasse de Imediato a reailsunlir a Secretaria da FIt·
zenda, E o seu primeiro ato Cal az-er voltar . ao sm,

banco a Im.!lOrtâne1a total (Ieposltada no outro tradi
cional estabeJêcimento!

No govlSrno Jorge Lacerda 7� milhões de cruzeiro�
foram passadoS dp Rio para. Florla.uópoUlI, pelo Inca
c.nde ficaram de!,Xlsitados. Esta últlma circunstância,
péla praxc, Ifgacla ao Inter��rcantil. levaria a um

passe sem 011118 "!lara o Tellotll'(h Mas, na escrita deste,
figUra a desoesa de UM MILltAO E QUINHEN"I'U�
\UL CRUZEIROS, por esse lJasse.

N'� .����;;� '�l;� 'z'�l���' i��\�'i��r'i�' d�' i���� .��� ·�a.
'ier funciocado Dum pleito como fiscal do PSD, foi de.
D"litido, apesar da opinião calorosamente cont·rária clt

Gere.���,. �����.:.�����. ����.�, .�J:���ã�: .

Em alguns lIlunlclplos, a carteira polit'lta era tãe
extremada (Rio l�O Sul, por exemplo) que diretório�
oessedlstas se vlra.m na contingimcla de deixar tQra dr
seus quadros correllglomi.:.-ios
com o Inca,

Eis ai o que foi combatido. E que acabou. E quo:
foi arra;útdo, em beneficio dó) própl'lo Inca, cujos capi·
tais não são políticos, nem partldár:os .

.................. , , .. , , �

Os depósitos do Estado estão hoje dlstribuidos pO.
os bancos, que todos eles cooperam para o de
lvimento do Estado. O pnvllégl0 foi arrazàdo.

------------ ------ ---_

Cruz e Souza: emissão oe sêlo comemorativa

CHANCELER RACISTA AFIRMA QUE
ONU TERA' FIM INGLÓRIO

no, censurado pela Asse�- �:::aJe �:;�:�fh�;a ��b����
bléla Geral. (!uart4·feira Mar .ins, Diretor de CUltt11.
última, por seu dfsctlrS:1 da Secretaria de EUllcaC:10
ocfendendo a scgregaçi;.o c Cultura; O.'-'vald:) Ferrei'

���iaàes�j�ev:i���a qu: o��:= r� de Me�o, Di�'eto�' �o D�-

���Ç�oe s:�n��fo�tra � ����a:���t� ?����l�;pa�j��l g � );-a!"va1n.'l-._ Cttelltl' OQ

:e�l�� e: _f> �te�����: �ii��l��Í1 jO;':��::��� e, Salim
blélas gcrals das .Nações
Unidas e em duas assem�
bléias da extinta Liga da.,;
Nações - disse _ POSSll
ver que as Nações Unidas
\':10 Calr como aquela 01'

t!:mlzaçiio e que, em sc
l;uida, explodirá como Ul1l<r
(Ias bom�as atõm1cas dO")
�r . .Kruch�.
�crescentou que o tini:!o

obJcf.ivo -rle seu país.. na
q\lartn-�cll'a, foi "proteg'!r
r. Assembléia de seus pró-
1'rios de�atlnos".
Lou\\' l:ICUSOU as nll�õc",;

(,cident:J.i'; de ficarcm ·'J.l.

t:lfe:entes", enquanto a.�
rlaçoes afriçanas critica ..

das por éle Impugnavam ,)
riireito da AfrIca do Sul de
f'xprlmir seus pontos de
vista no Parlamento mun_ .

C:la!.

A:) Presidente JOão Gou
Iar-t e PrL>neiro Ministro
Tancredo Neves a Comis·
são de Ies .ejos do centc
nárlo de nascimento da
Cruz e Sousa acaba de

NAÇÕES UNIDAS - O
: 'ini"tro do Exterior da
J.1epúb�,::!a Sul-Africiana,
r�rick Lúuw, prognosticou
hoje que as Nações Unidas
"expIQdirii.o como uma das

l:ombai atõmicas. do se
nhor Nruchev.".

"
.

O diplomata sul-Ilfrica�

Dia do Professor

A caricatura -na im,prensa alemã

..�
I ----------.----�._,,��

I·Tf<C-
CRUZEIR0-00-Sub--7llj!mll{/+-�
o TEM P O (Me}eÓrológico)

.��I����t.Sd�\�,.;����.I'::;,[j(?,,-�.:t:;"'t(t�"��'IO/�S_. ��

I
dia IS de outubro 19fil

FRENTE FR. IA: GrU!)Q quente (te moqueío em cur- I
so desde 05.00 '. �/O; PRESEJi.O ATMOSFERICA

II
MtDIA: 1 m TEMPERATURA �:J�DIA:
lB.2°C; U DE R.t;L IT'IVl\ :.'I:1EDlA: B1.6<;0: PLU-
VI?SlD ao. 25 nuns: Negativo I 12,,5 mms: Nc� I,t"atlvo f, '.lIZMPO BOM. ,

.� -�-�---

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

expedir o eegulnle COlO;)"
grama:
ccmrssão Ofiei/·.l reste

jo.� centen;irlo poeta Cruz
c Sou;:!t, solicita vossencía
suas ordens sentido C()ll-

firmar emis"ão sêlo cerne
moratívo evento. b-m cn:no
asrovtcenctar, d:,,�:ibui('j·)
cerre.o, dia \'l111e quatro
novembro.

F...,i "0 Boxe que os "egros começaram o se distinguir
há mais de cem anos - e ainda. hoje -detem os prin
cipais posições. Na foto, Floyd Potterson treinando
poro a luta (realizado há pouco) durante a qual re
conqu.istnJ.!. a Ingemor Johansson o título de compeõo
mundial de todos os pesos - foto virgem no história
do Boxe. (Na primeiro página do segundo caderno es
tomos iniciando ur:no sérle de artigos sôbre o Neg'ro
Americano),

As:;. O.hou n-ece. Pre
sideiuc lia AcadL!l!la (;:1-
tu rtnense ce Letrn, e da
Comissão: Henrique l-'n"
tes, Presidenb do Institu; J
Histórico e Geoqráfico de
Sant:l. Catarina: Osvnrr'o

----------------�-

CRITICADA A RÚSSIA POR NÃO AJU
DAR OS SUBDESENVOLVIDa!

o m':nlstro sui-africano
disse sei' passivcl que mo

,.iflque sc.us planos de fa
ln!" na próxima. semana
�;nt.e a Comissão Politica
da Assemblllla Geral, l'a
(tua! estão repreiiC�t,t if ,);
or 100 Emana ante f' ',.0-
missão Politica sul·'Ú"i'"
rara de segrt:gação rd.�Ii).J.

,
N�C;Or:S UNIDAS - A tuis para aim!nr os pai'-;(I;

jl�1e -�'��;:·�ovi:cic�It"::\. � 1�:�����;�i�L�,;· b�t::�:�
J:1Z0T- pouco �aso dos esf')\'_ ;,;!l"a A9.:'I.llltos Estrnn�ei_
('OS clJ.s potencias ocidi'n- lOS afL.nou que o� rUi"Os

_".,.Ião d�'SCnvolvenclo 1' •• 1\

!}l:rsi�ten(e e agressiin
l'IHnpanha. no l'ent!do dt:
des'·irtu:l.l OS e�forços 'lci
.ientais. ":Coo'Ol'CQS _ aCl"rs
""i'ntou - Que êles mes'nos
1:"l0 p"rI"m Ol.: não cip..;....
j.:;m fazcr".

Defendendo os prc.�·",
;nus brit.uÜco:. de. ,'.;�; . .>

� ...ncia. c oomêl'cio co 11 o�

."lembros d� Comunidt;.p
Britãniê" de Nações _

;',1�iga.s colonias Ingic,..;us
- Godel' dec.!arou: "�o
(";_uc rC:-;9cHa .•'0 Reino U.i.

(lO, o neocolonjall�ll10 c II' 1

l:l.ito p_.opag.ado princ1pa!+
'inen'te

.

pelo!; que sa o�rn

!l'ais !;óil':� o neoco]onl:1.Ll,L:.
f,'O 'do' <illc $e atrevem a

\ xibir à luz do dia, ,� '11".i�
;'lIlda-o&ur{: a sua priTl�l\.

O de:l:'gado brltâ!l1Cc
•. firmoi.! que fi Uniào ;lll'
"iética e seus satclites
t:!.lllstitul::m o i'maiS fech.'·
':�;)., de todos os blocos ISCO

n{lmicos que a histo':ln �a
. lonhecen". Adiau.tou q.lJC 1

Ju;uidaçi\" d� isola..m�,lt:)
. ,,'prescq4'l. lIU1. tio.;; pl'm .. J�

!.n.is .[atú);'.es para mclh'-",'nl

REFORÇoS. DOS E.U.A. PARA BERLIM _ O Prefeito ';, sitílâ.;ãe. comercial do

�lIIy Br�ndt. de Berlim Ocidental, ,à direito, ,e o �'�����:;�dof����se,'_;��l�
:::;=�;::d;;::st��::::,o:n�:�, �1:�eErS1S�dJo:h��I�:� !' �:1Pou1������to IJ�el:i��:'���_
monclonte·do 1.° Grupo de Combate da 18." 1nfon- ·J.çâo '. ;":1. :r·"J; :,,"1'

to ria do Exército ,","e-omericano. no �omento" em ._
co" pai ,_ .1l1'l<; ,1\ �1:1.

que essa ...ni�h�gou o Berlim Oeste paro refof- yt'Jvidos

:�:m�.gu!,:niç.cio �rte.omericono no antigo capital

Retr�td
Hoje

Retreta em Homenagem
aos Professõres uO dia 15-
10-1901, à, 20 1m,.,. exe- Ra:N�ti(IOS DA lEGlSLA'A-O SOCIALcuLaàa. pela Banda de Mú· ,� UI, '"slca. do Abrigo de Mell{_)·
'" na P'a,n 15. -jQ HOMEM DO CAMPO

REIVINDICAÇÕES
DO SAMDU

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Domingos Fernandes de Aquino
Redntores

Flávio Alher+n de Amorim e 03"1'�'!O Melo.
Redllt(lrt>s .\uxiliart-<;

.'\ntpnio FernAndo d. .-\m:1ral· e SiI,a -

Sih'cira Lenzi.
rolnbrr:ldcr('�

Prnf, Jtm-rcírns Pi'ho - Dl' O� valdo Iiodri-
puos Cnbrn l - Cid t.:on2n,!!!1 .- Dr. ,'\'''ide.<;

Abreu -·Pl'of. \"'Ithon 'l'I�rfl - i\faj(ll' ]:lr!('_
rouso .1111'('11:11 - llr, :\:Iiltnn Leite' {h! Costa
-Dt, r:llbCll� ('0.<:1:1 - Wal1er I..'1r,Je- ZLir;
l\Iachn{lo - L:'t7f1!'O Dartolon.on - .lfmm- Cnr·
\'alho - Pl'(",f. Paulo I, ern r.n-io .-Ie A\'''I1' lo

Lne. - - Amil+on SC'h-
mi-ir. - A. f-:.ci::a'l ."dio

DEPARTAMEN ro ESPORTr"C

Anentcs (, e">1'f"�I�<1n(h':l�('" t:m ,)'l{l,- (P !"IU

Ili�i.pi{l:� (](' o::.,:lll;l (':11:ll'ioaAnunclo.o me(lillnl" �'1rlll'�JI{l cli' :H'ô"d" ('om /I.

label:t';êlll.,\'jg-Ôl·.
\\gf:.INÁTl'll ..\ -"\TM, _ (',.� �.Wl),nn
\'E\"IJ_.\ ,·\\TLS,t\ -1'1'.(; :0.00

Moria leonete Mortins

Um ceu sem nuvens, cheio de beleza,
E eu o fitá-lo cpmovente.
Já não me sinto só, nem tão descrente
Do ÇJmor, do paz, do belo e do pureza.

E quem me vir assim tão séria,.prêsa
Do pensamento, o tudo o mais ausente,
Não notará o encontO'1 certamente,Com que minhólma-cornovido rezo .." I

Eu ficarei cercado dêste véu,
Revendo aquele temoo - teu e meJ _

Em que eu só conhecia o que era amor.

.. E, tristemente, ponho-me o chorar,
Pois o saudade cruel me foz lembrar

�
O teu olhar, azul como êste céu!

Operador paro móquino de impressão OFF-S�T
Ruo Felipe Schmidt nO 33

ANIVERSÂRIOS

FAZEM ANOS HOJE

- menino Amilton Coelho, filhinho do sr. Hermun
dino Coelho e de suo exma. espôso d, Benilde
Coelho

- sra. Morto R'. de Noronha
- menino Cecilia Reinert
- menino Mario t. Archer
- menino Emanoel José Appel
- menino Getúlio Lobes
- sr. Florencio Senna
- sr, Afonso Pereira Machado
- sr, João Acary
- sr. Francisco U. Ribeiro Borges
- sr. Getúlio José Fernandes
- sra. Carmem C. Tolentino
- sra. Ortencio Mello
- sro, Nair Harberbeck
-sra. Coralino Santos
- srta. Gilda Cidade
- sr. Selma Poust
-srta. Morto Noronha

MENINA NEUSI
Assinala a data de hok.

() transcurso do primeiro
ll11iversário da. galante me
ninll Ncusi, filhinha dHetn
do nos�o pl'ez:1do amIgo
);1'. Neri MarcaL e de sua
exma. eSl)ÔSa d. 03marina
l\'lnr�nl. Pessôas muito e�
limada... em os nossos
mejo�. 'A Neusi e s,cus ge
l1itol'e,; li;:; feliclt'aC;ões de.<
ta coluna, com \'oto:<: dI'
muitas alegri:I;;;.

li: IMPOSSíVEL!!!
1 vender mais r.arato que
a Rainlt� d..'\s Bicicletas, I

. Rua.: Conselheiro Marra.
I 1'1,0 1S<!..

VENDE-SE
Vende-se uma fábrica de TRALHAS (Linhos _

Cordeis e Cordas) práprios poro pescaria. Produto ia
conhecido � bastante conceiruodo no comércio.

Produçõo Vorióvel: de 500 ó 2.000 kls. mensais
dependendo do grossura que se fabrique e do qualidade dos mote rios primas aplicados.

Informações: com J, Conziani & Cio" Ltda.
Ruo Jorge Tzoschel n. 4
Caixa Postal 11. 18 - ITAJAiJt

.

",���;...��

",í PMadt' O Maü Ani;[J/J niúl'in ti" SUlItn ('ntor)lw\
.��--"�'- -_._---�----�

Florianópolis,

Sociais

Logo Mcis Brolos no Clube Doze de Ag6sto Para Mais Uma
Elegante Reunião, Encontro de Brotinhos.

1 _ Nfl lista de Husoedas cio Que samen-o ele Dirce Silveira de SOU'�fI com
rõncta Palace Prof. Dr. Dlr-ival Macedo o sr. Mario Moura Filho. Acont;ecimen
Cardoco e srnhQra (la '1ocledade pnulis- to;;; sociais deseja ao Jovem CMal feli
ta, Em nossa cidade o casal Macedo Car citações.
eoso nnr tlelpou do jantar oferecido :10
Dr. Muniz Aragão.

---000---_
2 _ Acabo de receber convite para

aSSISll1' a bên<;ão nupcjnl dos noivos; JOi'
gc Konder Bornhnusnn e Déa Otton Bar
reto. H se reatâznr no próximo dia 21. na

Igreja nogsn -"enhora de Bons ucesso. No
Rio.

3 _ Em movimentado Chã. de ca- ---oO� ,.

ridndc. acnntcccrá dla- 28 próximo nos 12 - Na Escola Tecnl('a de Comer
salãc,; od clube Doze de Agosto desfile ci.o ""SUO Marcos" segunda 'feira pr�xl

�:"(��O��;ld��fca���er�cl":e::� ����l�o t�:1 ��I. P�����se�:::, c;Q�llrt�a C��IV��m����ed�
lO do,.: Velhinho�. Damiani Cia. Lt. plLtl'ochlRI·é. a home

---o010--- nagem em foco,
4 - A bOlltique Jallc'r-..,I::Jdns conti· --0:0:0--

nua, sendo o !lonto (ln!; E.legl!n1e" da ci 13 _ A Banda do Ab�lgo logo mni�
d:H\t'. no. Praça 15 de Novembro. me retrctr.,

--oO�- h::Jlllrnagia os Prole I\o!"es da cidade.
5 _ y:i.zigi, lnsti ulo ele Idiomas -----0.00--

recepC01tani. cofl\'lflndos P-H;l um c:)Que J'; _ Na Igreja Evangelicn aconte
tel em USn "ede prój)rla QUinta fcu·a. aS ceu ontem, n benção lIuPCial de E�:lna
18 horRs. E�tamOli Informados ele qUe o Araújo e dr. Norberto Branct. A noiva

!-Icrvlço de ,bar e copa e"tará ;:.ob are,.:, llDQuela elegãncia �ua"e e bónita, Us'lva
p,",n�nbi!idnrle do Querência Pn1a('e. ve.�tido em sctim brocado rel'Oln. Uma

--o ° o---------- beli�sima cO)"("Içiio prcndln o fino veu

6 - As n,lals linans rendn" c bordll Entre o� cOl1vldndo�. Eliana AraUJo, Ti

do" para atu;l! mo(la, t!stUo na!' loja" veram como padrinho, sr. e sra. dr. Udo
Cnrlos Hoepcke S/A. Deeke, sr e �ra. Fritz Fre:dng, sr. sra.

--000-- Dr. Altair Cascae�, ·Dr. Mauricio dos
7 - Já estfl de vol'u do Rio, o Ex Rei;.: e srta. Marly Dccckc !lor. e sra. 'Ed • mor.

��� ����l��Oremg��%�����a ��lS:r. �:.m;�; �;:.� :�:�j�lIz�:�t�o�:�io�e s�i��dd;li-� ti O Sr, Jânio _ queiram
via Lu!z Viclra Chefe de Relac;ãe" PÚ Wci.'!ckcst e sra. Alice Lnutert. Os noivo;; • �� ;::p::e�:�r�õ�:��:���d�!�Il�RcI�c:!�t��i:er;�I'�c�t�rCel�� �!aJ;���mos.p;;t:do� ���Ido��nt passnp�r

• êle alegou, são os mesmos

chefe do Escecutlvo. -0,0,0---. que existiram nos gayê,nos
O °o�

�
15 - Mais um_ Ellcontro de BraUn • fs�:$,Of�;=�:::So:u:n�;:pPr:�ti 8 - C� tarde de quin.L\-- eira ho Hcon�Ç.cerlÍ. hoj" nOi< salãe.� di' ch!",?e

Tunla Flnlho rec12bcu1etn l;ua res!·n D ze deI Agosto I"
sidentes renunciar. btes

��.t.-�:��Zi\�.��c��;li���VI�};=e��:ea ���
(>

16,1 clrcu�ancl�� cidade a "�U::;nt:s� i,:::S5�;Ó;�::
yara B. KlIsting, Be:ltl'lz BaWs t. i. senhora Dr. Eugenia Doin Vieira Gracia ti do nosso regime de livre
Mlriam LUIZ. Regina Patricia Lin,; eves O casal em questão, hoJe encontrç. !\e nn .. concorrência, são os g'u
e Diva Maria Cnrvalho foram os bl'oto-" -0.0 o----.,._ , ::e�i�:n: �:;�;.: ennof:t:���ed:e;:�ln��t���t�c::Se!�:;:��e.reUl1i capi';�:��:���.: Não se paga um be 'to, e que tõdos as na�ões

---o Oo--- neficio senão com outro maior. ,democráticas enfrentam,
9 - Reallzou se no dia 11 yp. o CH' L--oO.O-- ti �ss s1��rco:ta:ed:r:�:::e,s�:=,=======c:í:======ça==�D'!'IA�"':!'D';O�=" • associoçães, é o próprioUMA] DA SlVANTA'GENS • ��e;:�iscão�,O�,:::�:sa:re:=

,.

..DA�ESFEROGRÁ,FICA PROFESSOR, sõo, também é a Funda
-

Entre as data.,> proemi- • �o�:t:t: S,�nQ-:::;:�;ns���ó�'teeS;t����te�iseqU:esra��: ti bardinou, carneiramente,
ESTÁ NA'

.,.
r

por seu próprio brilho e • o sUO' político financeira, '.

esplendor. ,- _••••11&_1.1.1 " 15 de outub,,: Dia no Grande FESTIVAL "CINEMA$COPE" FOXIlIl1bNU&IJ·hffL prx��ssq��� difundem a cu!-
_ Cines SÃO JOSE' e RIT! _

: :=Ã�c:=.:::rm JA.IXO' C'$ 40,00, f ���t ac�<;n��e S�u��d�an���
,

,0 llfCjudlca. o ser humano.NA EX7UNIDADf $(XJAVA,DA,
'" I·"....�·.: � FI• "'GOtoSO COH�U DE QUAUOADE ASSEGUIIA '�.. não poderia a Ut:1iCl-o o··

nltfEITA E SUAVf G.tAFIA, DE 10.000 'AlAVJA$..

�.'
.ianÓpolitana de !Estudan-

• 1IHrA IHDfltVU E OOCUMfHrÁtIA .. !I'S delx(lr de vir a pÍlbll�;J
I'OOfHOO SU U5.'DA EM CHEQUES, \' num grande e afetuoso

abraço sincero agradecer
lIOS dedicados mestres sua

compreen.�ão ante os n03-

�os mais variados proble
mas.

Aos mestres, que multas REUMATISMO,."" são' vitimas d. no;·

Sal> Incompreensões, mns ....... CQmbl'eJ- ,,'0',"""·"'''' ''',r ....

g����;���];�f::��i ���������i{'i����
Florll:lAÓpolis, 15 de ou- ... Iru- p�"..-c�"" I

tubrQ çill 1961
-------------�---

CONCURSOS DO DASP'

-

...

v comecaemos

---<)00---

-0,0D------

10 - Também figurando nn lista a,
hospedes do cuerêncte Pa,!ac.e, o senhor
Sebn.�tiâo Bastos.

____" Oo---
11 - Estamos Ipformá.d-o" de que

»erã nprescntndo no Tcatro Alvaro de

Carvalho, o Coral Recitativo do 2.0 r

3.(.0 clú!\�ico no Colé!Õo ..&ta(\ual DIR!'"

OPUS DA. FUGA
- As yiúyos do renun- e contra êste êle nóo ee- sempenha r ° papel, ciado já estõo oí. Já es- clamou, Com este políti· rico, outorgado por eque- (

• tão oí, louquinhas poro co, procurou a ex-presi- les 6 milhões de brosilei.

, :a:�:rded;:go:O;:C�:::i;;� �:���éio ;:�I�::b:loo:ç::ta� �s;u:mre�u:��i�� 'u �:?�
• no do marido traidor, E rcs progressistas, quer dí- forma do inexaráyel �uo.
II :�o v��;::s t: q,::I:�d;�:� ::c:'n!o��i:�cad:c�e:;:i�:� �r:i��eSeêl:Je m:�:oe;:ony$�.
li prias mulheres de malan- c de "evoluido" no políti- opto, não estava maduro, (

, ��::m,q��:oqu':r:i�: �pa� co l:t��:�cioi�:I�mpatibili- :0;:1:: naã:j:o��s::, céo�a:�
• malandro.

_
dades com a Congresso, �mantes. E agora as viu-�

, Eu can��;-que andei �:�tit�e�i�::::�;�m �ã:e� :��lochY:í�:�:' qU�er::mm��• eprcveede inúmeros das que ° nosso parlamento se do Dom Juan ingrata,.
'medidos decuêles sete to ló '!'uito banxinho, ma� querem, mais ,�ocrifíci0l
• ��i:s �;a1r::�rnCo�fe::� ::oex�:�:�a:ãaco�: �a��a� �:r::o;o�s A:UO:IU�:Sg::s�1
• que aprovei os rompante,s �esm""que o. Sr. Jônio as ?"Jontes que chore� o,
• �â°;,��i:a�:rc:d!���st;aç�l� �o:�;r;s;:,mp��I;el p:��ri: :�:.rnnoiorz: :;�' �:��I
• publica, o norteamento do querer ser ditodar, como cor a yixinha das omon-'
, :,o:::Ii:ao:�t;ca iriz: ;:��:a s:o,.í��cnaond:;Q�,��: ��s:áj:: ;: s��r:t,a�;:b��1,. mes, rep�e$$õo ao contra- está em eyoluçãa, e o pc- opanhondo também! I
• bondo, etc.. Mas con- ve, por. ,seu liv,e dicerni: Jânia cO,m� homem, foi.• fesso que não tive, nos menta, 'o sabe como, YOI uma trans!çoa no preces-

, seus últimos mêses de ga- renovar os seus repeesen- 50 PAal�tico brasileiro, •
vêeee, fortes convicções tantes. Jan10 como malondro".,_ de que alguns para'fusos A verdade é que o Sr. foi a p,,?prio! •

_ andavam desojustodos na Quadros não soube de- -0-

_ �;.sj�n:i:�do cabeç.o do
or:

• De certo ponta em dian-

ti �e'm��id:am:::7m: �:�:Q�
_ pátrio comum, Começou a

• ::ai,d:i:�II;,er ::ad:�:ca�
• .mais tarde, na ruo do

• amargura, e'ln insálita viu-

• �::'er���; J��:y ::;a�
II Ihães, que quando se amo

• :���;mês�:o a�:u::�n::,:
• oto renunciativo de deso-

Velho·

Dias II a 17 -7 Dias -7 Filmes
-

Dia 15 - Domingo - O MANTO SAGRADO - Tecnicolor - com -- lf
Richard Burton e Jean Simmons.
'Tyrone Power e Terry Moore .

Dia 16 - 2." feiro - DEMETRIUS O GLADIADOR _ Tecnicolor-
com - Victor Mature e Susan Hayward.

•Dia 17 - 3.0 feiro - REBELIÃO NA IND�A - Tecnicolor _ com _

1
t

INSCRiÇÕES ABERTAS
C. 435 - ESCRIVÃO DE COLETORIA DO MI

NISnRIO DA FAZENDA
Dia de encerramento do inscrição: 25/101
61, às 17 horas

C. 436 - AGENTE FISCAL DO IMPOSTO
ADUANEIRO DO MINISnRIO DA FA
ZENDA
Dia de encerramento do inscrição: 31/10/
61, às 17 horas

Os interessados serõa atendidos no Escola In
dustrial de Florianópolis, à ruo Almirante Alvim n,o
19, dos 9 às 12 horas.

---&jl·i'lr1S()----
De ordem do senhor Presidente déste Sindie,ato, le

vo ao çonhecimento dos interessados Que as requisl9t)t''S
de passagens só bérão expedidas na séde desta. entidade,
à rua João PInto, n. 9,· s das

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Geles Retorn� Aulasrincipe
LONDRES, (lBR/.sA) -

" prlnclRe de Gales reter

�ou no dia 25 ultimo' às

����unad�s���m��a?,h����
���l:.u�st�e:!a�ó�oP����
���u�aisd!r����Il�u� m:��
;:st:��fOg��l. o���s ���;
numa. escola publica o

1�:;p:�11:��;:f�;�:� Dis�õe So�rc vcr�a �e �ro�ntGS fãrmaceuti�os.Ião que decidir :a"! cte jre-
O Presidente da Rcpú- considerando que 0.1- congêneres dos .Es.tad�s. e

�1�::.�·áll���SCOI�;��\I��I�= bUca, usando da atribui- guna comerciantes se ,.Jl:e- Territórios.
cs ção que lhe confere o ar- vatecem de obtenção

.

de Art. 2.0: A Patente de:1

-i; esta a primeira vez
Ligo 87, Item I, da consu- Patente de Registro, de Registro, previsto no on-

o.!,!��l1 s��.��len�� Ll�I��� tuícão e cue cogitam as leis e regu- pítulo III, do Decreto n.

�enllnglesa. Todos os ber- Considerando que o De- lamentos sobre o ímpõsto de 1959, que regulamentou
deirOS ao trono estuda- ereto n� 49.840 de 6 de ja- de consumo, para o C·.:- e consolidou as dtsposíçcee
rnm no palaclo, com pro- neíro de 61, teve por jtne- mereio ou a varejo de pro- legais sobre o imposto de
feSSOres particulares. As- ;i\!ade proibir a venda de cutos rerucceuuccs, a fim consumo, só será concedida

:!l1� i�.��CI�n�e���l:r�� ���! cspectandaces c produtos ce, sem a devIda Insscn- para o comercio mencíona-

lcsuilados não multo urt- farmacêuticos diretamsn- cão ou registro nas Re- do no art. 1.0, ao estaocte-

:Jlantc5, segunda asaegu- tt. ao consumidor por C3- partições SanitárIas ne- cimento que possuir li-

:_.·W:l há algum tempo Ha- taborectmeatos não devi- goctarem com tais pro- cença do Servjço xccto-
rold Nicholson. E assim, oamente habilitados para clutos; nal de Fiscalisação da He-

��:�� l�l���;a�a�!��;�ZE\t�= (:SS(! comercio pelas auto- Considerando que f) dícma e s'atmactaa cu de

lJeth.
ndades sanitárias; texto do Decreto n. 49.840 /R€.t.tlçÍ5es- .. ,eongimeres

Mas a soberana e princi- Considerando que o co- de 6 de janeiro de 19M nos . asteccs e 'rerrttõrtoa.

palmente o pr.ueipe Fill.p, mereio de esoecraudedeae incluiu entre os produtos Art. 3.0: A venda de
querem romper a t:·fl.dl- produtos rarmeceuücos só qnimícos, de modo geral, qualquer dos produtos re-

cêc. Desejam dar ao tutu-
pode ser exercido por es- aqueles não destinados a feridos no art .. 1.0 a e .ta-

:;on��;se:��{;�� !l���l�n��.e= tflbcleclmentos Iícencíaoos 1I1l0 farmaceuticos; betectmento não devida-

'�onceitos. tiese'am que ele poro Serviço Nacional -íe Considerando, aíndu, mente licenciados pelas
�ntre em contate com ou- Ftscalisaçâu do Medíulnu e que a redação do mencío- Autoridades Sanitárias su-

nos jovens. Farmacla, do Ministério tiJ. nado Decreto vem ímpcasí- jeita o vendedor e o COJll-
A escolha de uma escore Saúde, ou pelas Repaí-ri- bilitar o socôrro às pOPU- prador as seguintes pena-

para. o' principe de Gales
çôes Congêneres dos E5- lações do interior do Pais; lldades, sem prejuízo do

��l.é, entretanto. ,1lU1tO
tados ou T"lTitórios, ccn, decreta: Processo crtminal., quando

A ·solução ruu • .., cbví., se- forme as L.:.s Sanítanas
Art. 1.0: O Comercio de .or o caso;

�.��l1�al�����oPa��rEtO:�d� 1"igenf.es;
especIalidades farm.aceuti- dea)50� ve���::�e�am���

�l���m ��l��!n�! !Hiit���e�: pr��;:�sel;:r�O a !uÚed��: �:du::::�2:r��!�0:0�%� �:���� ::n:i��,r :�n�:a��
��sat����!ç�� ����lp���l��= iea�oq:ea oC����:��ci:e ':;� � feriar a Cr$ 2.00000 tdols

ro-mir�stro McMHlan, ·pro- !i='. ialiidades e produ',os �:rto:x::���:a�s�l só to�:der!� :;:n11 cruzeiros) nem :m}:>e-

�e���Ob�e '���1�;i:'1as, .•�!�� farmaceuticos por cu!;;.'s Te! itó ia Na"cional pur J rior a Cr� 20.000,00 {vln-

�;l';;. o princiúe, pan.o o comerciais e ambula""1! �;. \��bej:Cira'ento' �rêvla- � te mil cruzeirosd,;
!��ri�� l����!!�o Ep:;;;'a�� �:;t��:'o;o:� �::��e!:;'l��� ����teN�����:I;d:e n;ISC���=1 e��oo��n::�c��o�a:P�·�=

. .

n las quiridas, sem o dIrelto de

�eã�s m�i��' sa�l3l; uenc· ::!:�e&�����t:�s p�:�atl;l ��!:�asdaM��!�:�: �:.�,=.. indenização, além da ffite-
�Outra solução

(omercio. de,' Repartições .'1'
ta de Cr$. 5,000,00 �cin�oGordonstoun, o colegio ' mil cruzeIros) e da mti'!.:1

-------

�
dição do estabelecimento
até sua legallsação.êle e" '"
\

§ único: Em cas;) de

\ Um· hOmem j �::��ê:Ci�ce����: es�:
�i belecimento incurso na

de '_. " � proIbição do Art. V'.

\ negóeios � en�;!' .�::P:u::S inC:e�:�
,_

i:
danados no Art. 1.0 os fn.-
t1r1s ou comerciais cujo
!funcionamento !indeepnde
de licença da� AutorIdades

� S��á���. Não se apli.�.;.rá.
o disposto neste Deere&') às
localidades do. iriterior do:
Pais em que nãq exista
farmacias ou põstO de :S0-
corro farmaceutico.
Art. 6.0: Os casos olllis

�os neste Decreto ser�o rc
IiOlvidos pelo Direto)! do

Serviço Nacional de i'isca
lisaçãó da Medicina e Fa,:,
macia ou pelos' Dire!.cres
das tepartições congêneres
nos Estados e Terrltóhos
9rt. 7.°: Este De .. reto

entrará em vigor na d?,ta
de sua publicação, flca.t.do

revogado o de n. 49.EW, de
janeiro de 1961 e demais

ciisposlçôes em contl-arl0.

Brasília, em 10 de j'lnh-:t
oe r961.

as COLUNA
CA-TÓLICA

onde estudou o prineípe
rIlip, Talvez por isso a rai
nha e o principe o visita
ram, na semana passada.
E um coregtc no veuic es

u'o, tradicional, reservado
e com uma disciplina se
'lera. Os jovens são, ali,
educados numa vida es
partana.�r exemplo: se

chegam de trem, não po-

r'em ir de taxi até o .ccle- gra. os alunos são o�rJ�a:
gio e sim de onlbus. Caso! tios a ma-rchar diversós
contrario, serão suspensos."4 qullometros, em süecctc.
Jamais podem guiar auto-� Pela disciplina seve:ra, pe-

��O!�pr��a� ;:;��� �c!�� ��u�o:�:� =J�� p��!
»orars, como na grande � cima) e pela tradição �e
maioria dos cotegtos Ingte- t ensino, é provável que se

ses, mesmo nos mais re-! Ia esse o coJegio escolhido
nomados. Mas no caso de. uara o futuro .1· rei da In
transgressão de ume re-·' giatena.

"

-

M.U:ieu uerMClnlco, NuremDerg - KepuDllca tederal

da Alemanha - Obra de Tilman Riemenschneider,

(1465-1531) - "Adorafão do Menino Jesus"

II. '� .•.. ".ft· .... I ..iI_...I.. '.. I......IiiOI.I...

MENSAGEM DE JOÃO XXIII AOS CATÓ
LICOS 1)4 AMÉRICA POR OC-ASIÃO DO

II CONGRESSO MARIANO DO '1ÉXICO

�&�
Com. Rerres�ntaljões

Sta Helena lt�a.
I!:. F",'illE! Sc:I:tOH . SI . \" �o io' ,jl-oL ".10 ,,"o·orjnt"'

HOBÀBIOS DE MISSA
catedral..,..... 6.- 7 - 8,30 - 9,:� - 10 _ 19 horas
S. Francisco - 7 _ 8,30 - 19 horas
Colégio Catatlnense - 4,30 - ;) _ 5,45 _ 6,30 - 7,30 _

8,30 - 18,00 horas.
Rosário _ às 19,00 horas
São Sçbastião às 6,30 horas
são Luiz..,..... 6 - 8 - 10,00 Poras

Conceiçüo.-='" 18,30 horas
asilo de Mendicidade - 6 - 8,30 :!loras.
Àsllo de O�!.ãs - 6,30 _ 8 horas
Nossa Senhpi·a do Parto - 8,00 horas
Saco dos Lim'ões - 7,30 horas

-

José Mend,��:'_ 8,00 horas
Menino OCust;..:...... 5,30 - 8 boras

M.Ollte 81.�.t:��J- 19,00 horas
Prainha �J�,90 horas.

r�p�ARIO DE MISSAS NO ESTREITO
6,00 z-i;Q(4i:!9: Capela. Bom Jesús
7,00 hor'�: Igreja N. Snra. de Fatima
8,30 horas: Igreja N. Snra. de Fâtima
9,30 :horas: Igreja N. Snra. de Fátinla
19,00 horas: Igreja N. Snra. de Fâ"tlma
18,00 horas: Capela de Coqueiros
10,00 horas: 1.(1 e 3.0 domingo de mês
Capela de Serraria.
10,00 horas: 2.0 e 4.° domingo do mês:

Capela de Capoeiras
19,00 horas: 1.0 e 2.0 domingos do mês:

Capela de Itaguaçú
19,00" horas; 2.0 e 4.0 domingo do mês:

Capela de Barreiros.
----------------

quant.o Os homens. !"loJa

voltarem para o sentllucn

to da dignidade de crí..1.::'u
ras e de Ulhos de D�;I�·,
primeira .e úl. irou razão
d.e ser dr. tdoa a re<,.lidadc
criada pai"" Êle". Abre- !-Il! a

Rima ã. e�pel'anç9.. quar:do
reste mesmD continõ!nte· se
vem estudando e ponde
.em prática para elev". o

ni...el GO� Povos irmãc;,s c

para ._i,tabelecer as ba�e3
(le lima colaboração e � 1-

i���;����°l"a����e cardt;�t���
li(:cps"i!lades.

V-emos com aplaUl:iO e

al�ntados as inl('ia·' ivas
destinadas ao preparo d'o
Apostolado nas palses Olt�

de falta clero ou rehgios%
O quanto poderá aiudo!, a

\manter vivoS tais ideaIs
cristãos de fraternidade o

vosso Iongresso. Náo é por
acaso a doutrina católica
que fala de nossa comum

origem e destino idêntico,
a {lUe oferece a ba$c mal!'
E;egura para li concol·dl" (o

a !,)U.z? Que altura e que
Tobreza adquirem as rela
ções entre os indivIduaS e

C3 povos Quando são con

templadas à luz de 1103.:1s,
fraternidade em Crl:;to.
'·Ommes vos fratre_; esti!'''
(Mat. 23 - 8), Sf'gullcio
proclama -o lema de VosSa

Congresso". Terminou o

Sumo oPntífice sua men

sagem com uma lnvoeuçãj
a Nossa Senhor� dl:.:ellu.c:
"Salve Mãe da Ame')C;1.
Celestial Mlsslonel!'a do
Novo Mundo, �Ue ([e:\JI! o
inicio tens sido ctural�te

mais de 4 séCUlO';, mne c

:nestra na fé dos POV,)g tia
Amêr1ca. Oh, Maria !ma
cUlada-, assiste seus d2i";
g('ntes. Ouve, Maria estes
votos para Os aprese.":.l00r a

Cristo e pe6lr a interc<,!,
são junto dos pov�:< àa
América a quem com o

('oração �e Pai abençoa-
mos".

CIDADE: 00 VATIGAN_O,
13 _ (APl - O Papa Joao
XXIII leU, esta nol:e, U\!!n

sugenl redigida.em e.)p�
npol, por motiva da reali

zação do li Cong:esso M�
ria.llo InterameflcanO UI)

MéxiCO. ComeçOu por €�
tas palavras: "Ama(11�:'!':
lUaS congressis�s e f!Ç>t!)

-de tôda <'o Amerlca. Ma'·I.,
Mãe de Deus c Nos�a "l\Gc,

_ esta terna palaVl"a. q.ue õllld

tés dias vot'sos lablOs !�-

11etem seUl fim com o 11-

tujo abençoado ,de Mae de

Guadalupe, abre es.t� .r�·)s
sa saudação que dlrlg··m06
11 Quanto:-\ participam do
II Congresso MarianO In

teramerlC.lno e a todos os

paises da America. "F�Ij", a

oportunidade esta do
.

aniversnrio como paQ'·Ot;>l
ra de Mada SantisSlnla 1e

Ot'J.adalupe sõbre toda a

América Latina Que tan·o
bcm prOdu,iu entre OS

povos <lo Continente para
vos alentar nas manifes
taÇ-Õet-: ele mútuo amo!". T)ia
hl!-ltórico lIouêle 12 Oe GU

tubro, ouando o grlt.,) de
'yrer.ra!I> ,anunciaVa �.

união de dors mundos, a:é
então d(!Scon�eciCl?s .

e

marcava o Ilascunento t:a
fé nos dois continente,,"

Mais adiante. disse: Q'..Ie
"numa Enciclica, "fieis no

mandato do Senhor, mani
feStamos n hnportã.tlcia
para o espirita do catô:ieo
em se ocupar dos povos a

fim de resolver os prOble
mas sociais que perturoam
nesies dias suus relM02:s .e.

põem em perigo a convi
vência Pacifica dos �Ida
dãos entre si. E insls�imos
lla neessldadll de se ::On
siderarem tais problem"3.s
à luz da mútua com.:Jre
elisão convencidos, como
diziam ..)t', de que "quai(jller
que seja o !l�ogresso tec'"
co nâo ha'·era no mando
nem just!ça nem pa!. (>n-

Por isso, consulta sempre"
a seção "Economia em Foco", que

V I SÃO publica semanalmente. tle I

r)
sabe que os

assuntos.
econômicos de 1

maior utilidade -são ali examinados

com tóda a i mparciahdade por espe-.

� .:.:..:'conomia ."Finanças.
,,!.e i a '.11.

11' .�,..--..-

�
- a revista dos �""

� .homens de negócio.'

Vê. -to
I

JâllJo Quadros
Cattete Pinheiro

Peuitenciaria do...
:mos. 'MaÍltehho minha penJtenciátlo.
mulher e três tilhos a cus
ta do mCl.· trabalho. Apren
di na. Penltencló.r!a a pro
fissão de .. en:fermeiro.
Quando aIguem da 1a1111-
lia fica dóente recorro ao
fundo social que me 10:'
nece ti., medicamentos ue

('.essárlos.. -O sentencl�clo
. não pode reclamar, somos

tratadQs. com grande hu
n:anldade, - "quem eUz
isso é um sentenciado a 18
anos de leclu.são.
A cada nova dependên

cia o .Professor Ferre!ra
Basoos fazia uma IIgei":1,
preleção sObre a Imp )-
tâncla e necessidade ja
dependência visitada.

APRECIAÇAO GERAL

(C01It. ·da últ. bi!f.)
Quentln,' pela reptigmin�e
leI ou ju,stiça americ9.na"
- liA morte e· L'm repou�1)
para aqlle:".; :1\le am3m a
Deus." -. �IS care�·;,:.�,
(:iltrc os '181"io·s afiXados
La pared� ela

.

Peniten ;l'�
ria. Os ca,��'zcs, -escrj�os
l:l1S a tln+,a. out,·os a lapl;;,
l·evelam o. estado .de espI
rita dos cetentos. A T':oo
�r3.fia, 10C'allzada em fren':
te à Capela, tem o suges
tivo nom� de ·Esperança.

CELAS .SAO ÉsPAÇOS�'.S

óTIMA IMPRESSAO

Ao enc�rrar a vis'it<l. o

Professor José Rocha Fc:: ..

relra Bastos prónuncbu
breve improviso, ressaltar,
do a ót·ima Impressão Que
tivera dú modelar Es�abe
leclmente Penal e, finali
zando, agradeceu a fida:

ga acolhida proporclonz.ja
pela di ...eção da Penlten
f.!ária do Estado.
Em se�uida, o Dr. A�qui

medes Dantas disse da sa

tisfação com que a Pp.��I
tenclâria recebia a viSita
do UU:;lr..: Professor Fel�
ri'!ira RflStoS e dos Estu'
dantes dt; Direito. Agudp.
ceu, amda, em nome da
Direção, as palavras d,:>
Profes..;or Ferreira Bastos
que cOll�tltuiam um incen
tivo r.o t·rabalho em prol
da recuperação dos deten-

r_
, �
..
'.

Todas ii 'dependên'-ias
de. Penl�hciária, meS.ilG

:u> celas, sf:o limpas, espa
çosas e. !ui"ejadas.· Não o.:xis
te promiscuidade entre GS

detentos. Cada qual poss"l A visita que d�rou cerca
a sua te?a"'" e ·os locaIs (/e de trê.s horas, termlno'l no
t'rabalho,· cflcinas, Merct- Cinema da Penlténciá-:;r(,
naria, sapataria, 'alfalg.ta- {lnde o Professor Ferrtl.·a
ria, estãfl muito ,bem in';- Bastos. fez uma aprecia.
taladas.. A Um a e on!a- ção ger:<.! sobre o que foi

gtfnizaç[} ��'c C�n��3\l.1f:.; l��I��I�U\�,�) ����\�����,.�I
:MANTgM Al� Ff\Mí�!A • ,'crsa� .'l.�c)"g�lltas ao 1)1;.

� }l.rquimcocs·' .:puntas �u!St·e
h� .. �a . 1�[l�t.lC.�I��des, d

�PUbliCidade
��; • '·-.m S••• C".rin.

Confecção e conservaçiio de painéis.

em todo o Estado
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o 'DY!'SFIL!: DAS ESTAÇÕES VAI ACONTECER - 25

: M!!Ç S RE'?RESENTARÃO OS 12 MESES DO ANO

:-----
-
II
II
II
II
,
•
II
•
t
"
t
f
,
J
,
I
II
- A 1'1'

�-- • 'fII
O ooncuuo de Vitrines dn Oíctade.e

promoção dêuo Colunista, será no pro-'
xímo mês de 1 ovembro As TI'f'�c Mal! II
Elegantes..

f
o Deputado wutcemar senes. tem'

o seu nome cotado pru-n disputar um't,
��:C���;ut��:a�:I"�e�;;�ll�C].�ni��nt�.
seu para a "Pf'!elçào pelo Mnnidplo :11"

Brusqne. _
Anotnmo:. a presença dos jov!'ns.

Odilson Borl!:1 e Arthur Luiz Barreto.•
:''tU�nd�er:pl.a�ç��o�.no "ynung SOCi('ty",_

�
Na próxi:!l.&. edição comentarei a�festa de quinze anos da menina I fIII

Carmem i.ucta carneiro, (]11(' aconteceu
ontem.

96() (lo Lira T. C. Terezi_
',. evüo a cnl1'cga gimbri_

I Rainha de 1961 Tâllia Del
11-0 Rfli/c do rertume.

dcrl<'

11U/II 01'. WHJtl'r (Gisela) wnn;
d� no aanc do Perfume,

Ido nuuéc verde mo-

ch lo I , f"·I'J':Il., mostrando um

nmhrll ) presos fi. r-tntnrn por
mu 1',.I);IlI("III�r rlntu-ndo.

A Ir. J.J, trvote) Barreto,
I r-oml, corpo, ri€' ceum
• 1 cintura n 1'.

r<

: Iim

•
1I
__�,,- __

-

\. ;rido cetim amnrelo

rrevi�ência Sucial
ABONO DE PERMANtNCIA EM SERViÇO

Con'cedido 00 segurado que, com idade de 55
anos e direito ao gôzo pleno da aposentadoria por
-emoo de serviço (Art. 5a do Reg. Gercl). optar pe
lo prosseguimento no emprêso, no' qualidade de as

salariado. MENSALIDADE 25% do salário de bene
ficio. Início: doto do requerimento. (Art. 107 do Reg.
Geral)
APOSENTADORIA ESPECIAL

Será concedido ao segurada .que, contando no

.mínimo 50 anos de idade e 15 anos de contribuições,
tenho trabalhado durante IS, 20 ou 25 anos pelos
menos, conforme o categoria profissional, em servi
ços que, poro êsse efeito, forem considerados peno
sos, insalubres ou perigosos por Decreto do PoPder
Executivo. CARÊNCIA: - 1 ao contribuições. MEN
SAUDADE: - 70% do salório de bêneflc!o, acres

cida. de mais 1 % poro cada grupo de 12 contribui
ções mensais, até o máximo de 30: INICIO: - dato
do entrada do requerimento ou a do afastamento do
trabalha, se esta fór posterior. (Art. 61 do lei Or-
gnica e 65 do Reg. Ger)

.

AUXILIO NATALIDADE
Pago à segurado ou de dependente designado

pelo menos 300 dias antes do. parto. - CAR�N
CIA: - 12 contribuições ménsols. VALOR: _ um

sclórto minimo de adulto vlqente na sede de traba
lho do segurado onde o Instituto não prestar assis
tência médica à gestante, o valor do auxílio consis
tiró no dobro dessa quantia. {Art. 33 do Lei Orgâ-
nica e 97 do Regulamento GeraD.

.

AUXILIO PARA TRATAMENTO FORA DO DOMI
CILIO.

Seró concedido ao segurado que tiver de fazer
trotamento ou exame foro da localidade de domicí-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.,

Botalogo x Fluminense
Bota!ogo x Fluminense é i- apanhar uma boa assíe-

li encontro atração da tenctu. xa opcrtuntdade, o

quarta rodada do Campeo- «Ivt-pretc estará defendeu-

hurto oactoca, ]devendo c tio sua prevüegtada posi-

Maracanã na tarde de no- ,}fto de líder invicto.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



üsina---Üene -icialÕi�e--teite-
fdital áe.

-

concorrência rú�lica
De ordem do sr. Diretor

Técnico da Usina de Benc.,
ficiamento' de Leite e de
.'lcõl'do com a lei 1.430. de
27 de janeiro de 1!:15G, arti
go 7.°, letra G, e artigo
6°, item III, letra B. e h
vista da resctucão n. 2161,
00 Conselho Superior da
Autarquia. e após reexame

par este, tomo público que
se fará realizar no dia "0
de outubro de 1D61, às dez
horas, no Escritório desta
Autarquia. fi rua Esteves
Junior S/I1, concorrência
pública nas cocotcões a

batxõ especificadas.
I _.:.. Objeto na concorrenom

1. A eonccrrênnla se des
tina a contratação do;:

porte, beneficiamento c

diatr-íbuíçâo de leite ii Ca-,

pital, pelo período de um

2. Os interessados pode
râo comparecer ao gscrf.
tório da Autarquia UBL, à
rua Esteves Junior

gunda às a

fim obterem melhores in

formações e tomarem co

nhecimento ou cópia do
contrato que deverá ser

allslnackl pelo vencedor da
concorrência,

n - Concliçõe,'1 gerais da

cOJlcorréncia
L O oroponente deverá

tlpresentar as seguintes
condiçÕes mínImas'
al Ter

dústria
estar estabelecido,

mente ao cumprimento do
- - l"!orbnópOli!; - Santa
Catarina,

Indicação'
rn Contratação
ce Abastecuneato de Leite
á Caprtal.
Remetente: Nome da

firma proponente e respec
uvo enderêco.

'

2, () envelope n. 1 devera
conter os seguintes do-
r-urneutos:
a) dos impos

estaduaís e

prazo possível, pela :çC!:rrI't.�
-ão designada pelo Exce-
Jentíssimo t genhor- oover-

pa- nadar cio Estado, . a 'qunt
Servícos poderá solicitar o aSSCSRO

-amento que. entender con
veniente,

Submetidas suas . conctu
sões no .coere do Poder

tcxecutrvc, aprovada a,

concorrência e -cecíarnêc o

vencedor caberá a ·U:B.L
color-ar 'Íi,lDdO o prcecsso de
conccrrêncra a dis.posiçâo
elos i-nteressa(!ol), para erer- '

to dE1 recurso no prazo \

dei (lO) ercs.
3. Será declarado 've'nce

uor o proponente que. 0-
rcrecer:

a) o menor preço pela
prestação dos, serviços oh

jeto' desta ennccrrê-rela
b} As melhores condícões

para a reattsaéão jos'.sr::r-'
viços,

s/».

munt-tonís.
b) Certidão negativa do

Ill1põsto de Renda.
C) Prova cte,o j-esponsn..

ver pela firma estar quite
com o Serviço Eleitoral.
d) Prova de o resronsé

ver pela firma estar com o

scrvtco MiJnar
(') Prova de j(!oneidade

moral r financeira do "Pro
ponrnte, fOi:necid,as per
HfUH'O ou duns firmas t-om-

Idôneas.
f) da Pírma em

Junta Cuiuurclal.

As melhores vanta ,

pará a DBL para re

»ovacãó do contrato.
4 lm .Igualdade de ccn-.

cicões será dada. prererõn
era n Itrruas estabelecidas
uo-zstaoo.

5. Abertas as propostas,
e m1l"ecedendo o julgamen
to .da' concor!'�l1cia, cada
I.lm Lias it1ter�:>.sados tem o

ci.keito cte apor sua assil'la
LUra nas fõlh�s das pl'O
posLas dos rlemais cúnco!'�

rr.ntes.

�eanl,ia Durbln
.

- Fl'ancllOt TQnC' i�3X���.d�e;t'�"Uiil' .. (sopa) 'de ocúcor
,A IRMit 'DO. MORDO�O e�)

-

�.��;'ti,'� fchói de sol:' ; ,

'

Censur ....l��
.....

� "...-�..._"...r 2 ,C01�, {SOR�) -de f!1Oflte\ga
, ?' ,ti 1/2,xlC. de oquc-morno

,. ,_.� �

'..

2 colb. (sopa) 'de Fermento ·Sêco. ou 4 rcbletes
_�/Clne-HAJA (S. José) de Fet���'o. Fle;schmonn .

4/12 xlc, de farinha de trigo
1/4 xíc. de nozes picpdos (dispensóvel)
1 colh, (eh@" de casco de limão ralado
1 xíc. de geléia de morangos
Fervo o leite, junte o �çúcar, o sol. e o manteiga.

Deixe ficar morno. Numa tijélo, coloque o óguo mor

no, 1 colh. (sopa) de açúcar e o fermento, Deixe em

repouso 10 minutos! depois misture bem. Sôbre uma

pedra-mármore, peneire a farinha. Abra um sulco no

meio e aí coloque o fermento dissolvido" o leite e o

óvo. Vá misturando bem, até que o farinha embebo
todo o líquido. Trabalhe muite bem o mosso, sovando
de vez em quando, até que fique liso e solto comple
tamente das mãos e da massa. Coloque-a então nu�

mo vasilha alta e largo (untada), eubrQ � deixe cres

cer em lugar abafado. e longe de correntes de ar,
durante 2 1/2 horas apr,oximadamente, Junte à ge
léia as nozes e a casco de limão ralada. Leve a mas

sa paro a mesa, corte etn 2 ou 4 pedaços iguais. A
bro com o rôlo em formato retangular, esoolhe no

superfície um pouco' do mistura de geléia e enrole o

mosso em espiral. Aperte os p0ntos, pincele a surer
fície com manteiga, coloque em fôrma untado e dei
xe crescer novamente até debror de tamanho (40 mi�

nutos), Asse em forno moderado (180°C) dLirnnl'e ?O
o 30 minutos. Quando retirar do forno, clibra Ci1m o

glacê

@eMAS -tartazes �O\dia
-CENTRO -

Cine UíI JOSt'.
FONE; 3636

-BAtPROS
tine GLOB!A

3, o envetopn n. 2 deve
rã constar à proposta .pro
príamenta cttta. escrita :'I

máquinu. sem rasuras. se

!nda, datada, assinada e

rubricada as· SUftS página.�
roam todas as especificaçoE'.'.
:'� esclf!recimentos neres:>'lÍ_
rios, peja C'onr(lJ'

:ên('JfI.

na. in

i�to P.

"às 14 h,�.

MATINADA

, ,Deanna Durbin - FranelJoi Tone
Aklm Tamiroff - em

A IRMÃ DO MORDÔMO
Censura. até 5 anos

(P,,"iTR�IT0)
às 2 hx.
Róbert atacf - LaU!'en Bacall _ em
ANGÚSTIA DE TUA AUSj';NCIA

Censura. até 5 anos
às 4 _ 7 - 9 h,c;.
Ol'andc' FESTrvAI, .

"CINEMASCOPE"
dll FaX:

4.0 Filme
Viej"{lr Matune - Susan HIl.\'wn,·d 'em

pelo

�on�: 6�1i2,

its 1 I!! tis.
A'lan Ladd _ Sopbia Loren

A LENDA DA ESTATUA NDA
CenSUra até, 5 anos

as 3 3/4 -,... 7 - !lI;! h�
Robert Mijnhum _ Eleamor P[lrj(er DEMETRINS O GLADJADOH.

CinemaSCope -:.._ TrcJ1ICnlD!'
Cen;;nra filé 14 finos

A HERANQA DA CARNF.

crnemaaccpe - l'ccnicolol'
censures-até 1"4 ;l.nlJS

tine BITZ
::-O:-"'E: .'I4;JF

as II;! -" 7·_ 91/2 h�,
Grande rESTIVAL "crNEMA13COPE"

l:ilie ImERJO

d� FaX:

(!<";S'fRP1'['O)
às 21., 11>\
Rallert IlULtC)ll ose Mas,<:;{'1l (im

UM CRJ1I.1E E UMA Pl\lX,a.O·

Pene: ·�2!1!'i

5.0.F:ln)e
Rjcl1ll)'d �U1'tOIl _. Jean Simmong ('ln,

O MANTO SAGRADO
crnemaaeooe --:- Teenieol'()!'

censur-a até 10 :anos
'

Cil'le HOXY

ÚC!lf;UrQ até 10 ano�
:í;..8
·Df'fl.n :-'-- Shirley Mae Laine, (lJll;

CALY.í,RIO' DA' GLÕIUA

'às' 2, hs.
Robl'rt Hutton -',bsa' Mfl.f;Senl."-=cm '-:-

.,

UM 'CRIME E'UMA PArX.�O
censure até 10 anos.

·à,.:. 71 � h�,.'
,

"

Lloyd Nolan - Ll1.na Tumc ·....,s;-�f1h
A CALDEIRA. DO iJIABO

Rabert Hut.ton Osa Las>:en i>nl
UM' CRIME.J.,..E�/.ol\{A �AIX,iO

cens',t; ,alé ,H a�10.�'
/.

!t.� 2"e '8"11",
Alberto Sordf'- Mariza Allo�io em

VENEZA� A LUA E VOCE

�astmanColDr

6, S,,·,o ob,mad" 1.0- --7----
:Ias as "'mdlçqes estabele- '�(' r- J

'

cidàs neste ,Eu1tal e as de-_""'/ Ine Jao ose
nmis exigências prev���'

!>O.deCretd-((!�n.96:'Ã,de •

�3 dc a�!'H �le' 38, bem Dia 20 - em
como a:s eS1, "Jadas 'pelo
cu�.tl'ato '" s�r. firmado.

/. A ollconência poderá
srl' •. 1l1lada, desde que. te·
_./Oa sldo preterida forma-
lidade c);p!'e�samente exi- Pró Formandas dogida pelo referido decreto-

menos há dois r.no", com ele {jll� as condi('óc� de l"e·

beneficiamento de leitel:ovação �e vincule ao pIa·
pura consumo ou com in- no de n.b::l..�1eeimcnto

.

dn

clustrialização de derivado::; primeiro a1'O e importe em

de leite, lcdl1Gão dD:; cnC�ll"gos fi-

(I) Ter (";1\)neidnde lXlr:t 1l1l1l('(..":"":'OS da UBL para

pôr à di"posit:i"to do,� ('011- u;('cução d0S1t':; ,;ervh;os.
sumidores ela CapitaL a- lV

través de Postos de Venda 1. As propostas deve��{)
e a domicílio, no 1l1ínimo �er entl'egurs na UDL

'

sete mil {7.01l0) lit.ros de lua Esteves Júnip>" ?'S/ll<,�
leite di:1l'ios, nas condições llC.�t:1. C��� :1� 9 m,
"$ �giene �xigid, :1)'PI:1 �·gó dia 20 de ol��ubro ao

s.J.údr ptfuÍ!eI'c'-i::II':ftcfiCjadD' .('tll'renlt! fUlO, mediante re- I
engarrafado e tampado dho em (IUe se ll'<!ncionará

cOin fecho inviolá.ve!, as.,>e- (!ília E hora do l'C'cebimen

gmQndo, ainda, condições to, as�in[ldo pelo Assistente

de Atender ao menor tem_ AdministraLivo.

po passiveI o pleno abaste- 2. A� propostas serão

('[menta il CapitaL com a �:._�)O menor

:���tid'de de leite n",,_

CARRINHO "BOSSA NOVA"
2. O proponente venceelol'

e]a pl'esente conCol'!'ênci:::.
se snjeitar:i. ao seg-uinte'
a) Ser fiscalilado pelo

Departamento ele Saúde

Pública, no que diz respei
to as condições de higiE'ne
e qualidade de leite,
h) Ser fiscalizado peJo,�

ol'gãos que compõem a Au

tnrquia Usina de BeIJ"ficia
mento de Leite, relatil'a

contrato,
c) A resp.eita.!' l'igorO,�a

mente os preços fixados

pelos órgão,'; controladores
ele preços (COAP), tanto

J):1.l.'o. o p!'Odutor como pa
ra o consumidor

ul A assumir os encargos

'"lbjett) dêste edHaL no

':wazo máximo de 15 (quip
;eY dia,> após o j,ulgamellto
dns propostas,

3, A Autarquia UBL,
concedel'á ,ao Pl'Ollo.nen�e
•encedo]' a plena util!zaçao
das máquinas e seus equi
pamentos próprios para
bcneficiamento e indus
como os imóveis onde p]<!s

trlalização ,do leite. l)em

estão localizadas, inelnsive

veículo dotado de tanque
iflDtél'mico.
4. Pelo 11$0 das maquina

rias e equipamehids e cios

�móveis, o proponente p:1.
q:uá uma taxa de depre�
�iação, que deverâ constar
ê:t pWp03ta.
III _: Apresen�a�ão das

propostas
As firmas concorrent.e::;

deverão enviar suas pro

postas em um envelope
serviços de aquisição, trans
grande, devidamente la
crn.do, contendo dois outros

menores, também lacrados,
rubricados e llumemdos -

Tl. 1 e n. 2,

E.stev,ti's JlIlÜOl' s/n,

!t'i, e :.. omis:.ão ill)l>orta em

prejuizo aos concOl'mntl"s

ou ao E�çado; QU no caso

(IC as propostas &p!'cs'el'N;a
das não cOJ'!'esppndel em ao

interêsse público.
Florianópolis, 21 ele se

tembro de 1961.

JlIo�hi)" 7'/tomé de Oliveira,

Os super-mercados já fazem porte do vida dos
donas de casa brasileiras. E dos pe9uenas brasileiri
nhos, também. Vejam que festa faz êste gorõto, tão
bem instalado entre os compras do mamãe, Pois sai
ba que cêrca de 23 mil pessoas em São Paulo e 16
mil no Rio entram diàriamente em super-mercados

Ésses omQlas ambientes _de vegda jn,sp.i(Qram
uma interessantíssima reportagem da .novo revisto i"CLAUDIA, onde se cant'a o origem do I,nm�iro syper- Imercado do· mundo e os pr,imei�os:qúe,se'lnstalora i.

no. B{fsiL
' .

Pré-Estréia

,cação Dias vemo'
Turma de 1962

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionomento perfeito. durabilidade excepcional, qualidade
comprovado .. ,

"

* Eis os três fotôres de garantia qll� os' Maiores Arno representom poro o

çon�umidor,

* Os Molores Arno sõo rigorosamente çOl1trol'odos pelo Sitiemo C. t Q., Con·
trôle Inlegral �e Qualidade, o único tive assegura perfeição móxima na

* Motores trifósicas olé 300 H P

* Molares poro méiquinos dtt costuro

.* Mototes EupeGÍai�

®
ARNOSA.

MELHOR ALlMENTA�ÂO -�;PARA MELHOR SAUDE V '

O MARIA Sil'VI:IRA ....DIPIiJORA Ir'" COZINHA -IIOYAl�,tI{fllht�_fffI
A. MELHOR ,l<LlMENTAÇÃG· PARA MELHOR

SAUDE·

. M"CÍria Silvéiro,

; Diretora :da Cozinh; Royal

"Que maravilho de' sobremesa!" Esta será, ce r
temente. o exclamação. de seus amigos' e familiares
00 experimenrorem êste delicioso rocombole

RQCAMBOLE DE MORANGOS,

Glatê de Iímõo:

1 1/2 xícara de açúcar de confeiteiro
1/2 colher (chá)" de casca de lil11[t1 miada
J /4 colher (chó) de essêhcia de baunilha

Suco de limão
Peneire o açúcar, junte a casca de limão rolada

e a essência, Junte lentamente o suco de limão, até
tomar boa consistência, Despe/c, pn!ão sóbre os ro

comboles, deixando secar,

INDÚlfRIA e COMÉRCIO

REPRESENT ANTE EM flORIANÓPOLIS:

NOTAS t SUGESTõES
\

* Os hábitos alimentóres da criança se formam
cêdo em suo vida, e, de uma maneiro geral, de acôr
do com o exemplo dada pelos pois, Quando os pois
recusam certos alimentos, o criança em geral os re

cusa também, e pode formar uma aversõo que dura
ró tôda o vida, O hábito de se alimentar bem de ma

nhêí, pode depen.der tombém da atitude dos pois: em
retoção a esta importante refeição. Há provas que in

. dicom que hó uma relaçõo entre boa alimentação e o

comportamento e aprendizado da criança no escola,
Por exemplo, o criança que vai à escola sem alimen
to não tem grandes probabilidades de aprender os li
ções e frequentementé é apontada como "crianças
problema" em matéria de comportamento. Uma boo
refeição matinal é extremamente importante poro
tôda'a familia e principalmente poro o criança em

crescimento, que requer grandes quantidades de e

nergia .

* Se você "errar o mão" 00 satgar um prata, co
loque no panela- rodelas de batata crua, Esto absor
veró o sol. Tenho o cuidado, porem, de rel'irar as ro

delas de batota antes de servir o prato,

VENDE-SE SOBRADO DE ESQUINA

COM PARTE TÉRREA

PROPRIA PARA LOJA
Situado à l'Ua. Hulcão Vianna, nO 07 esqllinn com ::t IJ.vr..

nid:t Mauro Rumos. Tra.tar no EScl'jtól']O de Adv.Q�a.cI::l p

Procuradoria, no período da manhã, à nUl, Jerônimo
Coelho, I - snln, 10 "Ed, ,João Alfredo" - telefone 3658,

22/10

DR. OCTACILlO DE ARAUJO
CIRURGIÃO DENTISTA

, CIR,URCTA.O DENTISTA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal de Florianópolis
DEPARTAMENTO da FAZENDA

Aconteceu, sim •••
Por Walter Lal1ge ·o!'IQdoxo'.:. De Hi58 para r.:í

N° 2:::.1 houve um aumento de ..

O célebre pintor W. St.ei 35.000 nas heis profissões.
uhausen foi obrigado apa- Bm todo, tsto apresenta a

rru- de trabalhar em vir- penas 0,'1'1 da
,
pcpuíaçãc

! urle de um ataque eue 50- jan..mesn.
n'ou fi que lhe paralisou a
-não dlreítn. Conta-se que'
vt-ttaeto por amigos, foi
f'n(�or,tl';Hlo sontndo no seu

atelier, em rrente elo qua
dro que estava pintando e

([UE' ficou inacabado. D'3V!a
fel' o seu melhor quadro.
Um elo spresentes. tomen-
110 n palavrn, npreeentcu
lhe. t-rn ncmo de todos, O�
�('ll!IJn('l'tos do t:olldRl'lf'
darte. O velho nrntor agre-
111'c�u. mas pediu que nâo
o lamentassem, trc ruínnn
rio ecrn estas palavras:
"Antigamente cu pintava
quadroa em honr-a de Deus;
ngurn quer roacr

.
õc num

nm quadro em SU:1 ))01'::\",

Após quat.ru :.IhUS de rnn

trtmôuío Mnrs. Mary WJn
wood apresentou ° neu pe
dídô de divorcio, porque o

seu mnr!do continuava li

eonnmdt-te com a sua ir
mã gêmea!

S�I(IQ (lo iI!:\ 31 �:�j�:;�l:�) ��sT;�7��:::aio em 1 de Se�embro de 1961
.

RECEBIMENTOS
'

Rcceltn Orcementána
Al'I'C'cadnçiio 142.12'1 no
Daposttnnte de dinheiro 15f!{);00

Movimento .ela 'resournna. em 9 de !wtpmbro dr- 196J

Snldo do dia 8 (em caixa) c-s 9.107.008,70 /
RECEBIMENTOS PAGAMENTOS

PAGAMENTOS

nespõsa OrçampnlÁl'la
Adminl�tração GCral
F.xaçii.o (;! Píso. Plnanoeh-n

Educaçfi.o Pt'lb\it'a
Rprviço:;l Tlldllgt,l'l:1ls
]':nflJ'J�os D!vrr,!o.',
Cred. R"lJ. nee. 12!i

Bal:lnc:o

RRceita orçamentãrie,
Arrf'Ca.da!;.nO fl7.!l65,RO
Depo!'\1tal'lt'E! de dinheiro 1 Hl,fIn

Despêsa Orçamentária
A(lllllnls1;l'.'1c:lio Grral 13.220,00
l':d11cnçflo Público 2.200,00
r':liCl'ugoS Diver'Jos' !:O.280,On
nnl:mr:o !l.Onfl,50,J,lO

0.780,00
0.500,00

41.000,f)(]
'!,!mo,nn
O�.l43)1O
13.000,00

7,fIH219,RO

Certa feita. pergnntaenm
a Cpor�e� atmeeon 11. razàu
per que êle escrevia. os seus

livres II máqulnn I; não fi

mãe fi N�� respondeu: mo
desejo oetxa r impressões
dle;ltnls!

o-s 9.175.1R4.10
DTSCR.IMTNAÇÁO DOS SALDOS

o-s 9.l75.Hl1.10

Cr$ 8.124.118,70
DTSCRIMmAÇÀO DOS SALDOS

9099.50-1,10
� 305.293,nO

Na 'rf'sour/lria
! Em Bancos c., •.

Cr$ fI.124.148_;íll Uma pergunta Ingênua:
A rtrna: "Mamãe, que rot
nue a senhóra ftr. quando
101 beljacn pela prímel: a
'CIP. 110r t.m raonz?' A l1l:!t':
-Menrnn, tsac é uma coi .. "

que você, na. sua idade, nêc
o-ve dar tmportêncta. -A

j':lh:l: "Alnãa cem. mam I.e,
ir,l isso mesmo (me eu fiz"

Na. TpSf111r!lI'la .

Em Bancos. 7f15'!_?UI,J)O'
47<16.0+7 ' 011 12,404.797,70

Pl'pfelturn. (lo, Munf clptn (Ir F101'innópoll<l, em !l rlc srtembro de taei.

MQvimento dn 'resoutarta. em 11 de !'=!('trmhro de 10fl!

Snlocl do {lin n. (cm caíxnl. Crt 099.504.10 �1"
RECEBIMENTOS PAGA.M;F.NTOS

Como ctrcutn o sanene
('IH uoxso cérebro: uri<: flüO
l'oj3 li., eansue nor mínu
to etrrurem etrnvés o cele-,
brll de num pê seu sadia.
ecnr findo osstm o nOS'>;J
{'1�1:('bro aproxtmaenmento
11�, dr. todo I) sangue no
cérenm humano 101' feito
)K)[ um prupo de etenustas.
que teve à sua frente o

profes!i�l'. Gllstav Nylin, ue
Estocolmo. que ê o inicia
rlOl' de um mi'Lodo de me
di d:.l circulação, 1nf'd!:Hlte
cOI'pustulos de sanguf" l'f1-

tllontlllo<,. Um grupo de es_
;.• !dlosos suecos provou tam
bem qu� mn cérebro sáo
t.em, em qU:'Iqujlr momento
130 cm3 de saJigue e que
r;urn. 8.5 .�egundns !l .JJ::tIssn
�pm do sangue pelo ctire
bro. O aflOlxo de sangue no

eáebro de pessoas 1dosas,
mostra :-inais de senlllda
rle, com consideravel di'ni
nuldad'2 da capacidade in
Lclpc�ua1. memória. etc. e

1l111A. forte reução de velo
e1dnde (I') sangue cerebni;
em algun,> casos 2 a '1 ú
�:es tlH1.JS lenta Que de 11m

pessoa �ã. Entretanto, em

]:.arlent.es que sofrem de
"nfflrmldades alcoólicas e

csqub.orrenla, ° fluxo ele
sangue era norma1.

Cr$, 12.700.267.'10
Prflff'ltl\l':t. do Muni.l'iplo de Fiori:mópoIL�, em 1 de SI"If'mb_ro nê .1001

M 'vlmcnto dn T!!SOlfl'R1'!a, fim 2 de setembro dc m61
S.'llrlo (I ... din 1 r cm entxm o-s 7.95-1.219.8U

RF.CEBTMEN'T'OS PAGAMENTOS
Rt'cel!a orcnmentàrta. nesnêsa Orçamentária

_,rl'!�r3d:tção 53.630"'1fl Administração Geral 56.766.60
DellOsitnnte de dlnheirn 3.6UUiO Exaçã-o e Fisc. Financeira lLOOO,OO

Erlucnção Pública
•

14.'{lOO,OO
Servo de UUlldaelc PÍlblin. 15.600,no
Én('argo� Diversas 23,71)R.OO

. Crce!. Esn. Dec.. 125 C.!'iOO,OO '

COnk, rle- dC'pó�ifll 22U.6fi3,rI\)
Dee. 13<1 de 22/8/61 30.fIIO.DO
Ba1flnço 7.03J.24I,4U

Receitn. orenmentnna De.�pêsa Orç:mlpntirb,
4rrecadaç,ão J09.74!),40 .AdlJ1iJli�traçiio Gel'nl t3.0�('.OfJ

Depositante, de -dinheiro l.R76,sn· E(hjcnçào Públlen 23;�6!J,60

M�\�imrnto de: )'undos 74il.7.0Ó,uO Saúde PúbliCa
$f'l'\liços Indt1�triais
S('I·v. dl" lJ'Cilidade púhlicn
F.ncryrgos n\ivf'rso"S
('('f'(I. ,fo:flp. Df'(,. 125

(\ol1t" dr drpó,dfo
Df'jlo.�itnnt,e de clinhr!1'o
BAlançn

1'::n MD.drjd :1 Sodcd:1rle
de J. .fcdlr'l!J1:1 estfi vivamente
intf:téssaria em mll C51!i'�

deveras curioso: Uma i::I.I:;!
Ih de ap..óes. E' Cjne o p...,j.
{'(Im apenas 79 em elc altu
ra e a ms.e eotll 7(1i:m" li-m
1)!11 filho �·Iª,:l.n[;e (inc, cam

15 nnos df' jdadf!, JÁ mede
Um V;if.!:an1.(' n:lqcldo d ...

m\da m:::nos de dois motns
"mães!

4.131,00
10.211,'10
:14.135,00
IQ.:m:50
H.500,OO

f\fl.7fi7,40
125.00

9.770.282,10

Cr$ 9.957.830,00
DlSCRTMINAÇÃO DOS SALDOS

Cr$ 9.957.830,00
vm sacerdote esiRva Ifl

IP.endo o seu sermão e Ia
lava sõbre a !'essul'ciçÍlQ de
nosso SenJlor Jesus Crl�
to. Dirigindo-se às st'l!ho
ras presentes ao Clllt.o, 'he�
Clisse: "Deve ser uma grnn
de honr2. para vocês, qul'
ridas irmãs, ter :Ele apare
cido primeiro a mulht'rf's

Fntretanto, não deveis fI
('ar muito com'encldas por
é/.se fat'J, porque se n'l.:!m
aconteceu, foI para C;'I(' 11

milagre da ress1ll'reí:-::ío Rt·

espalhasse mais depr<,sS:l."

Cr$ 8.011.-469,00
DTRCRlMTN� lODOS RA_LnoS

CI'S 11.011.401,0
Na Tf'sf'JIlrl\r!a .

Em Banco,; .

9.770382'.10
2558.593,llljN:l T('s()ll1·al·!:t .

1';1l1 Bl1nro.,
7031.241,40
4.746.047,GO

Cr$ 12.328.!l75,70
Prefeitura tio Município de Florianópolis. em 11 (le Setembro de 1961Cr$ 12.377.2P.!'J,00

Pl'l'fel�ura do Muniripio de Florianópolis, em 2 11e Setembro rlp 19t;l.
Movimento ela Tesourar:1. .(!m 12 dI' Sptembm de 1!l61

Saldo do .dia 11 (em caixa) Cl'S 9.770.382.10
RECEBIMENTOS PAGl'..MENTOS

RCCf'lta Orçam('ntir1a
Art-ecadaç[o 146.935,90
D('positante de dinhf"iro 33.16:�.30
Dpspe<:a orçamentária 500.00

Movimento eln TeSOlll'l!-r::l, -em <I de Setembro ele J!l61

Snldo elo din 2 (em Cl\ixnl Cr$ 7.631.241,40
RECEBIMENTOS

Rcceila Orçamenbírl:\
Despêsa. Orcamentária

Admini!ltl'ação Grral 24;OS:l.40
Exação e Fisc. Final1crjra 19.87J,O!l
Educaçáo Pública 39.020,0(1
Saúde PúbliCa

PAGArvrENTOS

Despêsa Orçall1.(ontllria
Administração Ger"l 22.300,00
Exação e Fisc. Financl'irn 5.000,00
Educação Públic;! 13.100,00
Saúdc PúbliCa 2.<l80.00�
Sc>rviço,<; Inelllstrlfll" 4.500,00
Encargos Diversos. a.600,nO
Cl·r(j. F:sP. Dec. 125 9.300,00
nn1fln('..o 7.683197,50

An'rradnção
DPposlt�11te dI' dinheiro

112.238.80
5.357,30

14.500,00
111.500,00
81.!)30,Oa

147.986,On
125,0(1

5fi.!'IOO.C'I'l
9552.182,90

No p*,lco: O hlpnot1za-
Uma rcccnt.l! estati::;ti-:!:l dor: "Agora êsie cavai!.leit'o

r!'isL�\. ]nlbllcada. em Tó� perderá inteiramente a m\�

klo. :;1s�lnnla que no Japf'to mória." Da platéia, 111'(111

exlsll'm 678.000 crlstáos, 'moça: "Não faça Ist.o! �JI'l
F,cndo 30".000 pl'ote�'C,,"ntes, nromctell casar-se coml-
207.000 católicos e :l50on goL_ .

PREFEITURA MUNICIPA�L-DE-H--OY-A
TRENTO LEI H.O 173 ABRE

CONCORREMOA POULlCA DE VENDA
ESTADO DE SANTA CATARINA

LEI N° 173
Aires Manoel Rochodel, Prefeito Munici

pal de Novo Trento, faço sober a tod,-;:,;
05 habitantes deste Município, qUE' a ({j�

•

mora votou e eu sanciono a seguinte Lei

Art. ,n _ Fica o poder Executivo Mut1iciplll
autorizado o vender mediante concorrência públi
ca um Jeep marco WlHys, fobricoçõo 1948, perten�
cente 00 potrimônio MUhicipoi,

Art. 2° _ Os interessados deverão apresentor
as propostas em duas (2) vias·em envelope fechado
clevldamente o$sinados, no Secretario da Prefeitum

MlInlcipiJl at� ÔS 9 horas do dia 30 de outubro dn
corrente ano, !iendo às 10 horas do mesmo d;a e dr.!�
ta abertas na presença dIJ.!l interessodCls ou seur.

rf'presentantes.
Art. 3° � Caso haja igualdade de proposto,

será feito sorteio para decidir o vencedor.
Art. 4° - O valor do propQ<;to nõo devPró !;'f'r

inferior o Cr$ 150.000,00.
Art, 5 o

_ Paro que chegue 00 conhecimento
dos interE.�oclos o presente L.ei, seró amplamente
divulgada na impre"sa e por meio de editnis que
<;Néio afixados nos lugares póblicos.

Art. 6<> - O veiculo em concorrênc:io poderá
<;er examinado pelos interessodos, no hOi('il'io do
Trento. .

Art. 7° Esta lei entrará em vigor na doto da
sua publicação, revogados os disposições em C(ln

Irário.
Prefeitura Municipdl de Nova Trento, em '1.9

de setembro de 1961.
Aireli Manoel Rocbadel, S::refeito Munici-.

8('1'vlc0f; IndUstriais
S�'I·V. 'de Utilidade Pública
!-:l1('nl'goS DiVl'rsos

]kposltan1e cln Dinhl"il'O
('1'('(1. F.�p. Dec. 125

. Hnlanro

Cr$,7.7.1aA37,50
nTRCRTMIN'AÇ'ÃO DOS SALDOS

Cr$ 7.748.837,50
Cr$ !l.!l50.!lBl.30

7,0113.497,50 f\TSCRtM_JNAÇ�O DOB SALDOS

-:r:"7l1rn!l7,ao ...,... t:!i'l'i!sc:ul"arta-:.,·:. .:::_;I':"

Em Bancoo; .

Cr$ 9.950_991,30

955-2.482,90
2.!l5!Hi93,60

Cr$ 12.429545,10
PI'l'fl'ltUl'f1 ela Munl('ínlo de Florl.:mópoli". em 4 et(' Srtembro ete 1981. Cl'S 12.111.078,50

Pl'eteltnrl\. !to Munlciplo {le Florianópolis, em 12 de Sf'tpmbro de 196]

MovImento c1!\_ Teso\ll'nrla., rlU 13 df' Srtl'mbro de Hlfll

Snlelo do dia 12 (em caixa) Cr$ 9.552.482.!l0
RECEBIMENTOS PAGAM:EN'rOS

MnvIlll('nlo dn Tl'l'iourni'la, em :; dI" SM:embro oe 1961

Solido (lo (!ia iJ l!'ln r!lixa) CI'S; 7.6f!3497,S0
nF.CF:RTMENTOS PAGAMF.NTOS

Rf'(.!'lla Orçsmenl:'lrln,
Al'I'l'cac1f1(':lO 9·1.6!l5.9O
Di'P0�i1nnle dr dInheiro 3.038,40

��

DcSpêsa. Orçamentnrln.
AdmiinsLr!lçfio Geral

Exação -I' Fi�c. Financeira
Sf'g. Pública e A. SOCiAl
Sc·rv. ele Utllldnde Púb!l('n

Rf'efJts Orçament':í.rla
Armel\daçoo 135.2'17.90
Deposleante de dinuhelro 15.477,50

Despi"sa. Orçameut.â!'la
Adlll!nlsl;mção Oe)':ll 24.350,0fI
EXaÇão e Fise. Flnan(,f'irn, :15.600,00
F.dllcaÇão PÚh]jC3 lfl.IOO,OO
r..'lúd.e públlc&. 17.150,00
,'''.,'l'Vlç'os lndllstrlnls lH.20000
f'.i'I'V, fie Utilidade !"úhllcn. �5.650.0(J
F.nC'flrr;oS Diversos Rl.973,00
C'l'cd. E,n. Der. 11. 12!i '11l.00G,00
DI')JO,>I\fl.nt(' de cllllhejl'o :".:1.793,20
ll:lJanço !l.413,392,lfl

5.300,00
11.500,00
20.000.00
11.000,00
fl305,00
3.00G,00
1600,00 .

7725.526,80

F,ll{'nrgos Diversos
Credo Esp. Dec. 125

nP.positante dr dinheiro
Bfllnnço

Cr$ 7.781.231,80
DTSCT"tJMJNAÇÃO DOS SALDOS

r.r®7.781.:m,flO

7.725.526,110
1.748.047.60

Na T",;o1l1'a,rlfl

l' i:m nnl1co,; Cr$ 9.703.203,30
DISCRJMINAÇ.itO DOO SALDOS

Cr$ 9.7032U8,:W

Na Tflsourarla
Em Bancos, ...

Cr$ 12.171.574,40
Pl'f'f('ilnra (lo Munjt'!plo de FlorimlÓpolis. rm 5 de- setflmbro dI' 19ftl.

!l413.392,10
25!iB.593,BO

M,whncnto da TeSOUrnri<l. em G de Sclembl'O (1e 1!)(l1

Saldo dI) di;, 5 (f'l11 (:�ix(].) Cr$ 7.725.526.RO
RECEBIMENTOS PAGllMENTOS

Cr$ 1l.971.985,7;T
Prefei�ura do Muntcíplo de FlorlanóPoli", em 13 de Sejembro de lflllL

Despêsa OrçamentÁl·ln. Movimento da Tesourarln, ('m 14 OI' Setl'mbro de 1961

Saldo do dia 13 (em caixa) Cr$ 9.413.392,10
RECEBIMENTOS PAGAHENTOS

Receita OrJ:am.f'nt:\rJ.a
Arrecadação ! 229.372.80
Deposltsnt-e de dlnheirn I!i.RI6,30
]\fovll11êt!to" de Fundos :100 ffij:;.on

77.�ü7 lO Administração G('ral

:!fl7,20 Sel'vi�.os Industria!";
Sprv. ele UtilidadE' PúbHrfl
Dpposlianll' de dlnhf'lro

B:1lanç.o

6.500,00
3.000.00

48.616,00
125,00

77-15':)'10,10

Al'l'('r:1dfl,iio
Depo�ii3nle de dinheiro

Despêsa OrçamentárIa
Administração eGral MI.3B9.0H
EXnç5.o e PlflC. Fimmceira '1.:WÜ,OO
F.ducn.ção Pública r.4,e�,60
!;::lúde Públ(ctl, 3000,00

14.OGO,ÜlI
IH_800,OO
197,23'1,30
43500,00
1.l6!l,OO

9.477,407,':10

Cr$ 7,809.7Rl,1OCI'$ 7.803.7/1J.JO
DTSCr-m.11NAç.10 DOS SALDOS Fil)l'vlçOR IndustriaiS

Rf'l'V. (\i! Utll1dade Públlcn
Flnertrr,os DiVersos
C'l'Pc!. E<;p, Dec. n. 125
J'i'llndo,'1 DI-sponiv�ls
BAlonço

7.745,5·jO,lfJ
4.740.047,60

Cl'$ 12.491.587,70
rt'rfpltw'n. do Mun[ríplo de F1oriflJ1ÓpOli,,,. em 6 rlc Sflt,pmbro de 191::1

Na TF!�I1l]]'Al'la
Em BriOMs ...

pai.
Registrada e publicock, na Secretaria da IPre�

feitura Municipal de, NoVQ Tren101 em 29 de- se·
lembro de 1961.

Luiz VirgillCl Tomasl, DMER, Resp. peta
Exp. do Secretaria

ATENÇAO: JÁ SAIU O A.O NOMERO DE
REVISTA lUSO.:BRASllEIRA

MAGNfFICA: - SENSACIONAL -LEIA E
DIVULGUE A REVISTA DE FLORIA·

'NOPollS

M"vimento da Tf'.'lOlll'arb. rm P. rlf> S;.o,l-l'mbro de 190J

Saldo do dia 6 (('In t'IÜxn.) Cr$ 7745540,10
RF.CF:BJMENTOS

lli'('('lf.'l Orç!1.m('nt�r1:� Despêsa Or!:ampntflrla.

Arr{'l!ndaçiio 127.591,40 SCg. PÚbl1('R e A. flo('i�1

Deposltnnte d(' dlnhclro 3.808.20 F,ducaçfio PllbJira

MOVImento di! Fundos 1.440 754,00 :��í�����triaiS
Servo dI! utilidade Püblicfl
Encargos OLversos
Df'c. 134 <11' 22-B-Ol

"'I'��II...... Df'c. 125• 4 t, i dO>;..,.... Cont::l. de df'póslt,o
peposlt,ante ele ellnheiro
Ill'llanço

Cr$ 9:958.581.,20
DTSCJUMtNAÇ10 DOS SALDOS

rr� 9.958,5a1,�O

Na. Tesouraria •..

Jilm Banoo� . ",.' •.•.• ",. ,.,.

PAOAMBNTOS fi 477407,30
225it762,CO

1_370,00
C33<.l7.!in
1.eoooo

Cr$ 1l.'m7_le9,f10
Prf'feJ.tur:\. do Mllntclplo de Florianópolis, f'm 14 de Setembro de 1961.

5�.��,� I
;g:::g� GANHE Cr$ 5.000,00 MENSAIS
.. 500.00 Serviso Q ser feIto em cosa.

4 200,00 Escrever Juntando selo poro a resposta ao RANCHO
'.0000 R1CO, Vila lolanda, 901. GUAINAZES. SÃO PAULO.

n.107,09S:70e.'''_..e_e..

� tELHAS. TIIOLCS �
CAL E AREIA

IRMA OS BITENCOURT
, ..... \ 8AOAQÓ • ION( 3tQ1
ANT'GQ oíP6��,o P .. "", ...... ,

r
_

Cr$ 9317693,7(1Cr� 9.317.693,70
DiSCRIMINAÇÃO DO!3. SALDOS

91117.098.70
3.305.293.00
.-.--

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Inicia-se
Olímpico x Melropol, em Blumenau, a peleja

Conhecidos todos po rêste matutino. O
os finalistas em nú- campeonato, como.se
mero de seis ,foi ela- sabe, será disputada
borada a tabela da e- em dois truuos, sen
tapa final do campeo do a maior beneficia
nato Estadual de Fu do o público [oinvi
tebol de 1961, ontem lense- pois verá jogos
dada á publicidade todos os domingos,

Conhecido empresário es

ti emtecotando negocia

d�Ná�fl�O ;,s c.d��r�nt��
qu� a equipe Pernanbuca
na faça vai-los amistosos
no Sul do país em Janeiro
e fevereiro. 'pembém se

propõe u levar o Nautico
em Abril e Maio para uma

série de 30 jogos na. Euro

])30 e Oriente Mêdio.

O setccíenudo argcllti·
110 abaleu Ontem a sele
cão do Paraguai por 5x 1

110 estádio do Independer.
te em Bueníos Aires en

quanto a seleção do UI u

guai vencia u do Chile

per 3 x 2 em Santiago.

O famoso quadro itaJi

ano do Sall\pdória ofere
ceu ao Santos F. C. a

quantia de 50 milhões de
cruzeiros pelo passe do

mérito Zit.o. O Presidente
� êanecs. comuuíccu ao

clube italiano que Zito é

inegociavel .

Falando à imOfcnSa ca

rioc!!. o Presidente do Via
mengo esclareceu qUe 'tal
vez o Flamengo tenha que
vender o atacante G�rson
visto Que as rendas no

campeOnato carioca, Com
as entra:das sem o aumen

to propõsto ,pelos clubes,
estão dando ,prejuizos as

equipes, e a ofed.a do "Bo
lanha é digna de est�dos.
A <.>Quine norte americ:t

ftHl do Alf 8tars, ext.rE!ando
(lntem na Guanabara. dl'r
rotou o conjunto do 'Ii'

j ucas por 68 x 44.

No Amistoso internado
lllll de ontem em Londres

a "Seleção da Inglaterra,
detr.otou a Irlanda por 5x
2.

Derrotando ontem li e

quipe Inglêsa do �l'rmi..
ghan .o Roma sagrou se

campeão da Taça da Fei
'a.

Dias 21 e 22 do corrente
na estádio municipal do
Pucaembu sensacionais pro
vas de Atletismo entre as
seleções do Brasil e da A
lemanha.

R. G. do Norte sagrou
se campeão do setor Nor
deste das eliminatórias de
fur':.ebol de salão, derqtàn
do a Paraíba por 3xO, Per
uanbuco 4xO, AlagOas 4x3
e Sergipe 4xl.

Caso a Checoslovâquia
desista de ser. o pa!s sede
para o catnpeonato muu

dial de basquetebol faminí
110 em 1963 o Brasil patro

.

clnará o _referido certame.

O PoStal Telegráficl) que
foi abatido pelo Guarani
de Palhoça ,por 2xl, soli
citou e obteve revanche
que,_se 4<lrã. I1p, próxima
domingo na campo do
Guarani que .pa:ra enfren
.télr,o campeão -amadorísta,
conta eom todos oS seus
valores e esvera· uma. grau
de arrecadação, '

. Também na cidade de
Biguaçu um grande públi
00 d�verá d.ontn��ce� -ao
campo lOCal afim d·e p.re
sendal" mais um grande
cotejo; Internacional do
E::itreito e CA Biguaçu es

tarão em ação em sen::;u
cionaI amistoSO.

.

-

.. I

PLACARD ESPORTIVO "O
. ESTADO"

CAMPEONATO PAULISTA
Guarani x 15 da Novembro
Santos x Botafogo
Ferroviôrio x Sôo Paulo
Taubote x Corintians
Noroeste x Esportivo
Comercial x Joboquaro
CAMPEONATO CARIOCA

Fluminense x Botofogo
Bongú x Olaria

CÂMPEONATO CATARINENSE

Olímpico x Metropol - Blumenou
Mordlio x Américo - Itojaf
Caxias x Carlos R�n�ux - Jolnville.

CAMPEONATO DA CIDAI?E (JUVENIL)

Avaí x Figueirense

CAMPEONATO COMERCIÁRIO,

Meler x Minerva - Estreito
Farm.ôcia do Canto x Sedutora
mões

NOTlCIARIO VARZEANO

Bola de Fogo x Expresso Florianópolis - Barrei·
ms

Américo x Monte Castelo - Barreiros
Milionôrios x Vila Novo - Trindade
Internacional x C. A. Biguaçú - Biguaçú
Guarani x Postal (Amador) - Palhóça.
Grutinho x Vasco da Goma - Santo Amaro.
G. E. Joiro Cal lado x Mangueira - Abrigo de

Com excelente deserupe
nnor, sendo inclusive o

autor de dois belos tentos,
o atacante catartnense
Juarez vem de fazer sua

reentrée no Grêmio pó:·to

���e�nWr :���� ��p���
das dando-lhe um penta-Remocampecneto. No jôgo em

rererêncía, que foi contra.
o Rio Grandense, o Grémio
venceu ,�c goteada- 6:-:0.
Pórto Alegre, 14 (V. A.)

_ oorn grande sucesso foi
tnrcteco anteontem o ter
nela eliminatório da "Ona
ve Sul", pelo "n Campeo
nato zresneíro de Futebol
de Salão". Na jornada de
ontem cc abertura dos ci
tados �cgos, jogaram no

Ginásio da Base de Campos
&S seleções do Rio Grande
do Sul e de Santa Catari

na, em mat.ch que agrádou
20 bom público presente.
Concorrc ainda ao torneio,
a equipe do Paraná, o.J.ue
t..oje fará sua estréia.

a

Taça "Brasil"
Na terce de hoje, em

üão Paulo, jogarão émén
ce e Palmeiras, em jôgo
inicial ela série pela 'I'aça
Brasil.

Reen!rée
Convincenle
de Juarez

GAUCHOS VENCER..-\M;

A partida de ontem a
noite, er.tre gaúchos e ca

tarinen.�(>::i, foi vencida pe
la representação do Rio
Grand do Sul por Bd. O
fprtmel-::o {tempo terminou
2xl.

Os 110n�o8 foram anota
dos nu .seguinte ordem:
Luiz Ca�'los, Fiávio, C:a
nhoto, lvo e 110valllent�
Ivo, Canhoto, Flavio e por.
fim novamente aCnhow.
Eis fI;:; formações dos

dois quadros:
RIO GRANDE DO sur�

- Laerte Hormur, 1,'lÍz
Carlos, Canhot.o e Flávio.
Jogaram ainda: Grigdo,
Ivo e Giba.
SA.."lTA CATARINA_

�'Aar(o:;, Seára, Rubinho,
Anto!1inho e Paulinho. A
uJanun mais: Alex e Pau
lo.
Renda: cr$ 22.250,00.

Rua Fernando Machado. 6
TEL. 24-1]

Florianópolis

Embarcou 5.n feira, peln uem, dota com, skiff e creu
manhã, para o Rio de J<t- ble. Do resultado déstes

�����i;�11d�Vi��I,G�n�����: ���;t�' d�ePt������á a con-

publlcs livroçãc catarmense de vela x x' x

que partdcípará no XIII.o Fata-se que 05 remede-
Campeonato Bl"I;.tsilerro da res Wilson Boabatd e Os- , O marechal Juin, cabo nesse livro, as cíesltusões,
classe Sharpíe, a ser .ní- man Boabaid virão reror- Apitadores de guerra francês, está as arnargumas e ali diflcul�

�;:d�aí�a ceró����a����an� ���o aLII/����s�n�1��eo�� �11;;,S��SallfOU�l�C��'e���i��: �\��� fl����������s dali cü-

l
�o�ega-ie��j!��r��mp�;:ar�� �fct!�lj2Uf�te������ o� l"�= Pala os Encontros p'�����oseg:;n��alsdeC!���:� I!OH:c l��b:�l����\i���i��
(�:tl�' I��,mor d so;�s, - f;;��:�;:ç�� }:!�i�: 10C��;' d H. �e�:Il���,or���ana j��t�g�,:� ��n�1Tn°;' .����as ;n�����'euá�
dir �opoes : �:anm��' ZIlJI, mas também em out.ras e oJe erros e derrotas. Por issO i)rotagomsta e outro caIU

devendo permanecer cérr<"l. raias, constituindo-se :1U1ll Os a!;litadores que eSta- decldlu.se por outro gene. dlssolução d� casal pol'que

ti.e lO dias no Rio. .. grande refôrço para o Al- rão funcionando hoje l"a 1"0 e deu ao livro o título II. mulher nao suportava
x x x do Luz. p·.imf-il'.l rodada já fOUJll os sacrifícios da vida ntl�

Para a ida da repre"lm- x x x {i�l':g:lf,COS pela Federal.,iw de "Um Oficial Entre Ou- !itar do marido. Será. um

tação d<! vela eatarlne�se Os Cll.tarinenses partiei· Cahr.nfnse de Futeb..>l, tros". O protagonista € um l'vro que, segundo aeredi·

��rn��ododeES;:��h��I�bJ��� ����l�loco��m�:�c��to e�� ����ti�'��S�� está a;;;;.n

�����:�a��e �:�rr���s����� ���r ��o;�:!O�e:�e���
com as passagens �L'éus, prestadbs e por 1sso, se- CJJímpico e Metropol (0';- bretudo na Fmnça. (rBEA-
demonst.rando, mais ; uma ��ram al1itecipadamcI1jt.e tara a cà.rgo de Argen:irio SA).

"êz, o Governador Celso para o Rio de Janeiro,·:1. Virtuoso de Criciuma. Há 15 anos, que Juin vi·

!Ramos, (J grande apoio qne fim de providenciarem a Osni Marcolino Pedra, ele ve a aventura de todos os
- •

vem emprestando aos es· r,daptação nos barcos que J(llr;vllle, apitará M,arcíllo ':lflclals franceses: Indo· GASTA DE C
"

Iportes amadoristas da n,js lhes serão emprestado,>. E' Dias e América, em, Itaj!li, china, Marrocos, Tunisia," AFE1
ra terr:l. A hospeda�em no intenção da nossa delega- e Caidas. e C�rlos Renaux Argelia. Não é um funati- ENTA'O PEC" t f!'
Rio será gratuít.a, ao pus- ,rção pal'ticPpar njll. Rega�:1. ter&. como mediador Ot.á- co de guerm revoluciona- I' l!�l'fi ZlT::___1so que as refeIçõcs corre- �scola Naval,. a ser reallza-:' .

Vl0 '�Jontni, de B_ruSquc. ria. Através de sua expe- -:-.

rão [9-' conta dos partici- {Ca""-..d",O",m,,,IU,."_O,.!!_..''''"l'''.d'''C ..,.
I

..
ên
..cl_a c"lc..f.."' ,'''l".." '·'

""'''''''''''''

;;;;'ll'"::p.;�,�::"P�;!a��,l'g�� 'i": Carrosse"1 1:'sporfl·VO!rsas��:'b�:Olá�n����o O�a�';S� I ! _ _.

L I

�i�it:cns�dO d�a=��a�' F·:::m:::ll�ca"'ll�"�ll':;;;.;;;;ll�ão�""'p''''''a''''a..'..''''..·"..ll-.lOleCagel1l do TuBo ioealizador dos Jogos AberLos que foram pela prlme�!'
ser reaUza� P1i próximo ele Rose para com o remo barriga-verde, de quem se dIz vcz efetuados no ano passado na. terra bêrço da. fiação
aia lá ti: novembro, ('lll amigo. Meteu-se a juiz das regatas de domingo em São barriga.verde. Merecida a homenagem.
águas �:l. baia sul. A �:ispu Paulo e foi a conta. Desclassificou a guarnição de "4 x x x

�::� �!uio96�e �:��Iao ��� sem" d� C.lube de Regatas Aldo Luz que vencera nit,id,l Os srs. Deputados .Waldem.. r SaIles. dr. Ney Hubener

lIma disputa acirrada en-
e Insoflsmavelmente a prova em homenagem a Sar.tJ. e Rubens Lange, três dos poucos esportistas li quem se

tre os ch.bes da Capital _
Catarina. Deixou claro o velho confrade da imprensa deve a organização impecável dos Segundos Jogos Abel'.

Aldo Lu'.:, Martinelli e Hia- gaúcha que tem ojeriza pelos catarinenses a quem não tos de- Santa Catarina, tiveram palavras de alto louvor à
chuelo e ainda o Améri.:-a, perdoa pelas muitas tundas infligidas aos rapazes da cobertura do certame por esta Fôlha. Gratos. Mas nã �

�eca����i�!��/J��:i��.Co terra dos pampas. Bem que suspeitavamos da sincilrl- se deve esquecer que isso tudo foi passivei graças ii. pr'!.
x x x

dude do Ilustre jomalista e prõcer sulriograndense para prla Comissão que organizou n seu Departamento de di.
Os catúrinenses dis.m- com o nosso esporte. Lamentâvel! vulgação c boletins, pondo á nossa disposição e aos dental.';

turão o Campeonato Bra- x x orgãos informativos todos os detalhes com refrência aos
slleiro de Sharpie CO])) Soubemos que o Congrcs,,;o de Remo, reaUzado em Jogos Abertos, quer antes, durante ou depois do certaIllt.

����;rua��!i��S'e �O:����� São Paulo, outorgou ao desport:ista Moacyr Iguatemy da Com organização desse jaez tudo é poi!sível, senhores do

Fernande4 Oswaldo Nunes Silveira o t.itulo de sócIo honorário, em razão dos Ines- esporte!
e Waldir Lopes, sendo te- tlmavcls serviços prestados 1)e.10 infatlgavel baluarte c.o
duzidas as nossas posslbi- esporte l"cmistimo barriga-verde pára o fortalecimento
hdaes, por motivo de CO)}!- cada vez malar. do intercâmbio eS!Jortlvo entre Sant.a.

�����o�ocO�a;s�a�!.;�e (l�; Catarina c Sâo Paulo. Uma deferência honrosa da qunl

t::!en'ros mais a'll.ançados Moacyr deve orgulhar.se. Parabens.

nêste esporte, utiliZi?lr:. as x x x

,"elas de DACRON im· Duas auliênticas glórias do nosso futebol venceram,
portadas. anteontem, mais uma etapa gloriosa de suas cxistêncl:1s:

o Clube Atlético Catarinense, que completou 32 anos de

fundação, e o Caxias Futeboi Clube, que foi fundado em

1920, tendo, portanto, quarenta e um anos de lutas,
sendo que o primeiro foi campEão catarinense de 1934 e

.J segunda de 1929, 1954, c 1955. estando classificado ]lu·
ra o turno final do corrente ano. Duas agremiações que
honraml o foot·ball ca.tarinense,

x x

Teve repercussão agradâvel a atitude dos compo
nentes da Comissão Central Organizadora dos II Jo�O'3
Abertos de Santa Catarina tendo à frente o dep1Jtaàc
Waldemar SaUes, ofertando rico troféu de' Honra ao

Clube do Cupido Campeão do Torneio
'nício de Basquelebol Inlanlil

A equipe C'd.çula do cru teto do Clube do Cupido,
bc de Cupido, cumprindo VenceU ao Colegial e logo
excelente atuação' na tor-. em: seguida. enfrentou ao

nato Inicio de Basque{ebol Clube DoIre, vencendo rem

Infantil, marcado cera Fe bem com reais mentes.
Vão aqui os ncsseos pu

rêbens ao diretores e en
tas do Caçula da Federa
ção Atlética catannens-,
que COnquistou na prlmei
ra disputa oficiai o seu
pl'lmelro titulo.

Sm'ã iniCiado, hO�Ç:, na
Guanabara o Campoonnto
�rasileiro de Sharpie, par..
tl.CU,Ul"!:d(o d�legações

.

dos
varias pOntos -do .pais.
Santa C"atarina estarã

sendo representada nesta
oportuutdade por <luas
guarnições que de iniCiO
corcsrêc com um gr-ande
"randicap" favoruvcl aos
'Seus adversários qual se

Ja a utilização da vela de
.algOdão quando a qUasi
totalidade de disputamea
apresentarão velas DrncOll
importadas.

deração Atletica Catarmen
se, para a noi� de qual"
'feira, conseguiu levantar o
pAmeiro título da. tempo
rada, vencendo o Torneio
Inicio. Inicialmente o quin

--- .. _ ... _ ...... I'o!

47 ANOS DE LABUTA CONSTANTE

PELO PROGRESSO DE

SANTA CATARINA

NO SETOR

ESPORTIVO

mirim
O jlN;' será HUI/adI) 1'0

estédto do l>'I�UE'1 e:.�.. no

porquanto vai reunir u�.!�;���O, p:r;el�s f��t���o
dois campeões regio- "ras.

Não Póde Haver Discriminação
Racial no Esporle

SAO P1:.ULO, 14 (v. A.) dls.4Iclminação racial em

_ A A;-,t,embléia Legístani- suas viagens ao extertce.

"a aprovou ontem, Segundo o projeto, os

clubes que Infringirem 3

r�I,erida. disposição tccatprimeira discussão, o pro
jeto de autoria do depu
tado AiJ:eu Scdrê, que rljl;;- terão ca-sados por um ;.;.t!o

põe aôbre aplicação de pe- os favores fiscais quc 'bos

oandedea a clubes esuor- eêo concedidos pelo ?sta

Uvas que se sujeitarem à .
do.

Marechal Juin

Há Ullla azafama tremenda nas hostes do Grémio
Põrto Alegrense, que se vê às voltas com serias problemas
de ordem técnica. Sua equipe não vai moitu bem na

disputa do Campeonato Ga\who, es�al1do quatro ponto:;
atrás do Internacional que marcha firme para O titulQ.
Para a "torcida" gremista, o atacante Juarez ê a solução.
O comandante campeão panamericauo é a salvação do
clube que não quer per a oportunidade de vir a ser hexa

eampeão.
'

A equipe do Santos, que e considerada uma das mais

poderosas do mundo, com SU!lS exibições valorizando-se

sobremaneira de jõgo para ,iõgo, velo de Santiago, onde
derrotou em duas oportunídaE's ao Colo-Colo, campcã)
chileno, isso semanas após tei' ido fi Buenos Aires e go
leado o Racing. Houve festa em santos, mas pouco depois
o time "peixeiro", atuando sem o grande PELE, era me

lancolicamente suplantado pelo modesto Jabaquara po:
2x1, em jôgo válido pelo título paulista de 6I!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Prefeitura Municipal Fpolis
Ministerio da ( Fazenda

Movimento dn -resourane, em 15 de Sptf'mbro fie 1961

S;Jido do ,lia 14 (cm caixa) CrS 9.477.407,30
RECEBIMENTOS _

Recf'lla rjreamentárta

AITC(':!llaciio l02.938,5U

Dep,o, tt.imc de dinheiro fi 5fl8,50

PAGAMENTOS

nespôee OrC'Rmentf1.l'la
Administração Gernl 237,440,40
EXação e rtsc. FinallN>h'n

}:dll('aç:'�O Públil':1

Snúdf' r'úbut-n
,<;;pl'vidM TlJdllf;trlni�
�('1'V .. de Utilld:ldl' Públjcn
J.o�nCl1 rgos Dl versos

CJ'N!. Esp. nce, n. 125

perosttanto df> dlnllf'll'o
n.'l.bn�o

22.600,00
IO.ROO,OO
5.000,00
53.584,00
2-t.500,OQ

115000

9.272.459,90

c.s 9.645.934,30

Na Tp_<;nUl":'ll'Ja
Em Banco,

Cl� 9.645.93'1,30
DISCRIMINAÇÃO nos SALDOR

9,272.459.90
2.250,762,60

Movimento (la 'rosourarta

S:t1d" do dia 15 (em cêlix(ll CrS 9272.4ii9.DO
... RECEBIMENTOS
Rccc1t:l orcnmentartn

Arrecndacão 40.266,10
D/'lllh;itant.f' no dlnhf'irn 5:l7,OO

CrS 9.313.263.00

crs 11.532.222,t�
Florianópolis, em 15 de Setembro eh' 19GI.

16 ele Se�embro de .1961

PAGAMENTOS

nespêsa Orr.am{'ntária
EducaçãO Pública 10.600.00
Serviços Indl\"tr�ais 1.020,O�
Encargos Diver-sos 7.270,00
cren. Bsp. Dec. u. 125 7.000,00
Dcpo.'liklntú de dlntu-rro 3.000,00
B:lbnco 9.283.473,00

c-s 9.:11:i.2G3.00

nrSCRJMJNACl.O DOS RALDOS
9.283.473(1(\
2.259.762.60

Nr- Tt's(lllr:d'\:'I
rem RflI1NI_

CrS 11.543.23r).60
PIf'fC'l!ul":l /ln Ml1nirip!o de' Florianôpolb. em 16 de ,Setembro ete 1961.

Mcvlmento da 'resourarta. em 18 de Setembro rle I�GI
Sald" eln dia 16 (em ('aixa) CrS 9.283,473.ÚO

RF.CEBIMf.NTOS PAOAMENTo.'3

Rec·t'lla OI·çnr.H'nl:lI·ia
A'rl"ecadacão 238.32<1,20
De'p",.<itant{' de c!lnh(>jro 17.275,10
Movilllf'n(()!'; CC Fun(los 17.215,10
'Movlmrntos de Fundos (j1J{).tlOn.oo
,

Despesa Orca.n1f'nt:\rln
Administra�ão Gej-nl

EX3.cãO c Pise. Pínancef ra.

ErlucaçãQ Públlr-n

9.600,00
3.640,10
63.649,90
19.000,00
14.900,00
06,765,00
09.760,<10
48.000,00
3.739,00

fl.RIO,OI7,OO

Saúde Pública
Servj��os Industrlu.s
Servo de U .moede Püblica
Encargos Diverso."

Crod. Esp. Ore. 125

R('.�to" a Pngnr
B:tlflll(,'O

Na "fes'-Hl:",rlfl
rem Bll:llC'{)/j

('1"$ IO.HHUl72,:iD
_J)ISDRJMT1U\('�to_.n9H SAIJ10S. �

!J.1l10.017,!lO
1.6511.7R2,GO

f'rS lO.13fJOn.:UI

CrS 11.�6!J.780,40
Prcretrurn rlo Ml1nit"íplo de Florianópolis, em 18 de setembro M' I!}BI.

M,�vlmento da 'rosoura-rc.
S,lldo do ({iH 18 ICI11 caixa) CI"!; 9.810.017,90

RF.Ct>-:IHMENTOS
Re('ella Ol'c:amrntár:a

A\'l'cc:ldaçào
nf'po"ibnt(' rto d:r.hcir,o
J\·I"vlmt'ntos de Fund(J,.

133.927,80
3.758,00

<ioI,100.00

PAGAMENTOS

nesnêsa Orçn_!l�f'nt:\rta. '-"= pro<tllt,o ANDERSO�"E�1!ION & elA.
Administração Grral 1!1.813,80 NOVA EMBAI.AGEM

E��\;::\�l::�'�::", 3'3;,.oLo;�o5:,oo:Oo: D''ois Bilhõe� e Oitocentos e Ci�coentd�e Cinco
SNV. ele Utilidade Pt'lblira fJ;iJ'

F.ncargofl Djvorsoe lR.B7000

M Ih P S C
Obras {; Saneamento Que 2.855.000.000,00 pt Cordlal-

Cred E<; Dr 11)r. ]90ílO'OO • -

t tsri «everâ beneflcinr 16 ctdc- meut? - Virgilio Távora

d()nt� (;/DBP�Rit�'
_.1

41>100:00 .1 oes ara an a a arlna nos, inchlf;ivl'. n Capital. -,�mi.�t1·o VlaçfiO (' Obras

Balanço 9.8<12.704,JO
.rú .<;C fazem sentir os do nestn sua viagem pelo para o programa priorttá- do D;�g:rh��rxo n rntr-grn Plll)l!c:'!s.

pnrnetros resultados das Rio e arastun. Nada me- rio do Plano qniquenal de -------

CroS 9.!)!}J.1l03,7oJ «estõcs flue o Governador nos de 2 bilhões e 855 ml- Governador Celso Ramos

Celso Ramos vem renuzan- lbões é c· total dn ajuda rtcnauõnotís

Na '1\'<;(lu";jrin .

Em B;inr{)� .

CrS fl.991.803.70
DTSCRIMINAÇÃO DOS �ALD()S

9.842.704.10
1.615.6l�,GO

--o· de·
·

Floc',nÓDoli" cm I' de se7;';,�,,�'��3;::IO Ia o omerClarlOem 20 de Setembro de 1!J61

rum em aC:i,o ontem � se

tccionados rulamertcam-s.
Em gant-ago a ,3dc<:'â'j

do Uru�!;�i abateu a co
Chile po" :;�:�.
Em Cueno,' Aires o sel('�

eionad'l Arf'.t.ntino Ol):ttl'il
o do Pa,·ug'..!1l1 pOJ' Jy.l

Prorettura do Munlclplo de
Movimento da Tesour;d·ia.

Snldo do dln 19 rom caiXa) Cl'S 9.842.704.10
RECEBIMENTOS

A1'rCcadflção
D"P<l"i ante de Dinheiro
.Movillwtllo rl(' Fuml()"

lo
I"

211.485.00
11.413.30
100000.00

",,'

r

rAOAMENTl)S

Desp('!;ft O.c:�mel1to.rto
Administração Gernl 15.5::.00
Exação e Fi;;.c. Finnnceira 1155000
EducaçãO Pública 4!UC:,00
Scrvicog Indu"triais 26.000,00
Sel·v .. de Utilidaele PúbliCa 54.800,00
EnCargos Diverso,; <12.500,00
Crf'd. Esp. Dr�. II. 12.') 20.750,00
Resto); a Pfl�:tr 111.00,00
B:II<lIl�o !l,9Ifl.'102,90

Cl'� 10.t65.G02,OO

Na Tr"OIlI'nr!'\
Em n[llH'O'l .

CI".<; 10.165.602.00
nl�CR;;\IHNAÇ�\O J)()S SALDOS

1.515.662,60
!l.91f1402,00

!J.700,00
!l.OOO,OO

faz torta de maca com gosto. de maçã
Nã-t,· df'l'i;'é -tue o dil�'I(') 'f' o qÓ·,IO ee s (IonJura-s��Jnon:;:; �'enCÇl.bTam"':-::o---dcttcfnso---paUdçr
natural rfo's chmcnto e pretc-no oe . u s o estu gordura especial. delice da como o rnais
Iu,c creme. nem c hr-uo e S(!Jl1 caber. que 101113 os- pratos saborosos - tcvtsctmo e _

FEITA De: SAUDÁVEIS ÓLEOS ALIMENTICIOS NATURAIS

Sofre?18/4/6M -, 11-10-61 Te�
nno honra cómunícar vos
sêncta QUc em data de
ontem aprovei plano quin
quennl obras saneamento
c respectivo programa
prioritário periodo 1962-

1966 pelo qual serão exe

rutadas div('r�ns obms es

se Estado na impol'tâncl�
total de CrS

:PUTE30L
lNTERI'>j'A('l(..'�AL
Anüstosarr-ente xunca é tarde! Estás

doente, tens algo que te
<,f1igc? Não desanimes.
'Escreva uetnlnedamente

rara a .\s� >,.'<a\;. E-:-:irlta.
Parãc d� Maua CJjr enve�

Jope se_:u:!o " sub,('r:üI10
:para 3 H.sposta para C&I�
xa Postn.! n. 7 S. João de
i�l('fiti - F.�t3do do Rio

�
O comerciário terá, a 30 de outubro corrente, co-

memorado o suo grande doto.
.

Segundo informações que chegaram ao conhec1-
menta da reportagem, o DIA DO COMERCIARia, que
transcorrerá a 30 deste mês, será festivo, cabendo ao

Servico Social do Comércio � SESC, a organização de

programo que marcará doto. No Centro SESC�SENAC
à ruo Silvo Jardim, onde estõo instaladas todos os

serviços désses organismos mantidos pelos dosses

produtoras poro os comerciários serão levadas a efei

to, com a presença de' comerciàrio que emprestam
sua colaboração 00 comercio local, festividades du�
ronte oquéle dia, constontes estas de vários atos, in

clusive os de recreocão.

---------._---- ._- _ ..�---- -----

DEPARTAMENTO DE SAUDE PÚBLICA
PLANTÕES DE FARMÁCIA

MÊS DE OUTUBRO
I Farmácia MODERNA
!"n.rmáe!a Sto. ANTONIO
I, !lrmáela Sto. ANTONIO
F'nt"ll'uich CÀTARINENSE
Farmácia CATARINll:NR1<:
Fat'tnácla NOTURNA
Farmácia NOTURNA

l"artnácla VITóRIA
Farmácia VITóRIA
Farmácia MODERNA

1 - Domingo
7 - Sábado (tarde)
8 - Domingo
11 - Sábado (tarrlr:)

l!) - Domingo
21 - Sábado (tarde)

22 - Domingo
� _ Sábado (tnrdr)

:ln __ Domingo

_30 - Segunda Feira

Lia João Pinto
lia Felipe Schmldt

Rua Felipe Sehmidt.

.RIJa Trajano
Rua Trajano
Rua Trajano
;"?ua Trajano

T'raça XV de Novembro
Praça XV de Novembro
Rua João Pinto

Dentro de alguns dias mais divulgaremos, para
.

conhecimento público, o programa que está sendo or�

Cr$ 11.434.065.50
...

ganizodo pelo SESC, em colaboração com o S�ndico-
F1ot'ianôpo]is, em 20 ele Setembro de 1961. to da -classe.

"...."'.==============="""'''''_'''.=.,..,'''' ...,.. 1"".. ==

VARIG
ANUNCIA: REDUÇÃO DE

mia o plantão noturno seri efc Luado pelas farmácias Soo.

ti plantão diúrno compreendi do entre 12 e 12,30 M. será eE €tuado pf.']a farm. Vitória.

ESTREITO
1 - Domingo
fi - Domingo

15 - Domingo
22 - Domingo
20 - Domln::!'0
30 - Segunda Feira.

Farmácia INDIANA Rua 24 de Maio
T ua Pedro Demoro

Rua Pedro Demoro

Rua 24 de Maio
), ua Pedro Demoro

Farmácia CATARINENSE

Jl'al'mácla DO CANTO
Farmácta INDIANA
Farmãcla CATARINENSE

DIARIAMENTE S�;DA ÀS 8\40 hs.
O pl�ntão noturno será (lfe
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A Universidade deS.C S� a
·

u tará ri
às Solicitações de Cultura da Formacão Brasileira
Declarações do Magnífico Reitor Prof. Ferreira lima - Homem que prefere o trabalho silen
cioso - "Por índole e formação não gosto de estarqalhaços publicitários.' - Sentido da Uni-

(entr�;����: Nicolau versidade _ Mandato em execução ��� a� �����ãOe�ú���a;n�g� �g��.erp6�:sserse��;:!ti�i�
to���ea�ni�:r����� R�� sa palestra. Depois de f�- g_ar. i magnificên<:ia do al- �f����:�e�xe��ic��r�;iS, s�� �����mn��!l�1na��.tr;t:z���
Santa Catarina, ato publi- Iíettâ-Io pela nomeaçao tlsslmo cargo pala o qual orgànica função informati- do-lhe essa observação

�p!�rio t!�f�CJ�r..ns�a, 9 �g i:�:st��ra�:a�: a�:����� ��àe�f:editdoR��blj��, P��i vas�ameS��g��i��íl����:' o lIV,?UlOS a r�sPqstil:.
' ,

corrente, era natural que lIIlOS sua PoSlçao de reali- sempre aV,êsso aos exces- Reitor da Universidade de
A teimOSia e útjl, no

procurásSemos ouvir o Pro zador dessa ad�ável ccn- SoS ,publlcl.árlos. Questao ' sent!do de tenacidade e

ressoe FeTl'Clra Lima, rea- qutata, respOnqeu-nos, �e d:. índole e de formação. �:t�ol;��tnaj�n�Om �;;s- ,P�l'Slstên�iait Quando se

����o;'e��r:lossa trnrversí- k��to, o Magnlflco aei- ;ea�p;�r��:eofe�,�tar��l�:ço,s. quais a gente experimenta, ��ç��: ;�f�r;:��:.s: ��l��:�
Recebidos 'por S, Exa.,

- "Antes de tUdo. arre' em silêncio e com tranqül- ��ri����'MsOe:�:���oSi�P�:� menlto.�' � �10 :e mel1�or

��d�e�eg�il���g: n:s���� i;,��ee ���las�r:u:e��� ���d:����r�t·�� tg��= e acolhedor, é, todavia �e�vo�,ivo: o_! i��rao�sf����;:
cimento que, hã vários yez O exagero com que o çao de Reitor dos contatos uma PerSOnalidade forte h:rme�lco, s.em porosrdaae;
ano dirige com !prover- Jornalista. vem me apon- -- -------- que jamais se deixaria ab- Nao va. aSSim, confund.·
bial :;aceno Ini 'amos nós- tando como o realizador lrl'no"m'o

(Cont, na 4.a pag.)
, Cl

da Universidade de Santa , -------.------------

;f��������f��f,�1 '�est{O"USirãl ÍJ� ESTADO'
conto, co� a solidar1�a-

_

tJ � '� ".... 'II KAlS AJfllGD DIWD Dt SANTA tATUIft" "
J

��Jo ��s:��sec�e�,:��e� te�P�!�çt�O c�'::;�:tUI'�re�: �''_'Vt u __ . �� '�"-""'o"', �" ue v ......cm de 1961

o teria aceito. Houve, nes- critica e um !)OUCO de ló
aa conquista, a Organilz.ação glca no que dizem e escl'e
perfeita de um dispositivo vem os seus condutores. A
de ,trabalho, de um eaque- sua responsabilidade é tão
ma, de uma equipe. JUn- grande que íé dizl;\ o SaU
tos, .

somamos o paralelo- doso otávio Mangabolra
grama de fôrças atuantes", homem público de condutt:
E continuou S, Exa.; Irreprimivel, Que "oposlcão
"Qualquer outro Coléga, é Govêrno". Conceito tapí

que, á direção da Facul- dar do grande bahiano, a
dade de DireIto, ou de ou- deflnlr os compronussos
tra de nossas unidades qua a oposição contrai com.
�lliversH:árlas,. rece.?esSe o Povo,
t�o honrosa Incurnbéncín, Mas, em Sautu Catarina,
nao tena poupado energias esta oposIçao Que ai este
como não as poupeí, na tão ferIna lia lingua quan�
consecução dê uma bela
Causa comum. A Universi
dade é uma ídéía, que se

ooncrfatiizou. Nâo é Justo,
portanto, reduzi-la ás li
mitadas proporções de Pa
trimônio individual. Na
minha vida pública, iniCia
da na Promotol1a de S.
Bento, e passando por po
sições de relêvo, para che-

O PROBLEMA DA ESCOLA f DO PRO
ff.))OR JlfRAnlf O bOYfKNO

nuo RAMOS
; Ra:a�� u�t�l���a�:Otr::���aes: e::::��o:s��:;
"para uma ret'struttlra�'ão do ensino ,!>ubllco no �St:ad".,
• �u;�r�:::toO a�t��le �������1c�:rl�::��en:a�:�tr:.
"slst.cntes da última campanha eleitoral. Com isso, se,
"reStituirão ao setor educactOnal de Santa Catarma as ..

til conquistas Que devera ter nJ:lntido, mas que as injuf,."
III' !<Oes politicas, guindadas I ã. influencia de razões ado'
• :i;��t�aed::, s��::��ca::�d��:ã� i:�Ji���iad=:����:1IIIII nonrosa posição entre os 1e maiores unidades da Re-'
III pública. •
III hav!a�:�9��t��::edti�� a��O;l:'oO:le:�r:::���: p��1II'mico touviável pplmazla-enkp�.QS outws Impasitivos dd'
,:�:i6�::���o v��t�d���:s .��o����, eaq�:fO::a:i:��'�,do'Sjstema de .instrução pública o ranço do empirismo'
III' �radic�onal, para dar à cscola estadual uJ..ll sentido no-'
• �? e uma nova técnica, Nll verdade, desapareciam a;;1II
til escolas de alfabetização e ingressavamos no ciclo dalll
III' educação, consoante o preceIto pedagógico, Éra, sem'
• d.úvida, o aprimoramento das jnstal8.�s � do apare-,
•�:�e:�op:;et:�:lec�:C�d��niflcação do mestre-e.>-.
• Nerêu Ramos, sempre :nelhorando, prosseguiu o'
fl ,;umo traçado às atividades educacionais, não somente,
� �:�li:an��é!e ;l�:�;���a:x;�a:r:��� ad:Se�roe:��:.�"
f de diretriz e finalidade dfl. escola pública. O profes-'

: ! �o:oa�� �::�ê:du����n��ee d:::�ni�:sn��l�:�.li!;��.I
do melhor aprestamento técnico do magistériO. É lem-'

,1 tirar que foi êle quem 1p.stltuiu os concursos de in-.J gresso e remoção na carreira, amparando o profes-.:1 sora��p��.L�'� ;:ç����;nc��:n��oar�í�:�p�:tt�� que
�

'1 Jcorre\� quando, depois de '.\derbal R, da SlIva haver'
i {.flado as diretrizes do ensino normal e primário, alem'
,de equipurar o Instituto de Educaçao a estabeler.iOlen-.
• �lt���a;��p�s�t�:' �i:!�;s ���::lê:��:� .�entaUdades,.
• ' x x •

O· Governador Celso Ramos se propôs restaurar flS'• ..nhas mestras do progresso educacional em' Santa Ca.-
I11III

• ,arina. Meteu ombros à tarefa e estamos acompa-JI

•
.mando agora as providêndas acertadas com as quaiS'

• :���r:�r.:s����i�:��S!t�r�:': °a:U:�I:� c�� ���a as�.
.' bjetividade, põde obserNur em tõdas as regiôes do ES-'
• ::���ao e��c�::�ae�u�a�!��� p���:;:::� ::�C:��r:'
, _arantias c vantagens que lhe vinham sendo restrin-'
•• ';ida�so�s�����Oq�:C�S�dr:S� de Trabalho está para'
I .:onc.lull' �estinam-se a completar uma série de provi-�
• dências ja postas em vigor. Será o cor6amento do que,1II

• ��:a::rSI�:p�::o::pe;a��aPr�f::��d���li;�ip�V�I, P:�'
• :f'eito da meritória politica administrativa do Gover-'
• uador Celso Ramos, no concernente à educação, •
I11III

Sem contestação, é forçoso reconhecer que o emi-,III nente governantc, flcl à sua. linhagem e com a segu

• rança d! conhecedor do problema e das causas que os,
I

..gravam, reata as tradições governamentais nos vin-'
,�:::-��,::�!,��.,::::;f��:,1 oc�::::�çe:�a�:a�llI::r�'e��il��::,

�ociais do 110....u E..Ludu,
.

' , _
���e���������,.�

!",.,;j<�".-<l
.

to escassa no ractocinío
neo quer se convencer dis
so, O seu papel já se sace
desce os jmmeiros dias.
Nunca enganou nlnguem.
O Sl:U trtnormc resume-se
a is·o: a�at;ar, olenaer e

insUltar.
alUlla agora, a propósito

da viagem do GOvernador
Celso t<.amos ao l't.IO e

BraSula, nUo POdendo a,s
Cutlr o mérito, e sem o

connecer nem slquer inu,
gar ae sua exlstenci11, PIIS
sou a criticar o Governa
dor, acusnndO-o - pas·
mcm Os leitores diante da
enormidade I - de ter ldfi
passear,

1':SS1'. 4 muito bõa, é di
verti{la mesmo, é Sinto
má.1ca. da falta de assunto
da OPosição. Então um

gove1nante estadual, qUe
se desloca para o Rio de
Janeiro para homenagear
as pessôas .{lo "prlmelt'o
ministro" e do Presidente
da República, e para Bra
silia, a fim de manter
contatos de tranScendental
importância ·para -oS desti
nos adnlinls.ratlvos de
Santa CatarIna está fazen
do turismo? Estarâ sim
plesmente nesSa. condição.
o sr. Celso Rumos ao en
trevistar-se Com OS Mini:;
tros da'Agricultura, Via
ção, Saúde, Educação e
Cultura, Mina:; e Energia 'i
Estará apenas "l·irando

umas lerlazlnhas" qUal)
pleiteia. 11 liberação de
verbas? QUandO estabelece
com a União convênio ,para
a construção da J?n.
(Rio do Sul-Blumenau)?
Ou estaria em "veraneio"
quando solicita às autori
dades da República a Ins
talação em 1962 da Escola
de Engenharia da Univer·
sldade de Santa Catarina?
E'." Esta oposlçào é de

lascar. Coerência nos ar

gumentos e aU.oridade pa
ra criticar, multa autori
dade meslllo, ela tem de
sobra, espeCialmente quan
do, em 8 meses e meio de
Govêrno do sr. Celso Ra
moS, já está reclamando
as Centrais Elétricas quc
ela, quando GOvêrno, não
realizou em 10 anos,

10 DE NOVEMBRO:
Al-Rl:..SEl.\l'i·A(,:ÃO DO

CORAL
Vem de ser dejjnijivn

mente assentada a data
ce 10 de novembro próxt
mo, para a nova apresen
tação da AssoCIação Coral
de :t'lorianopoHs em nossa
Gapital.
:::iegundo' informaçoes ob

tidas, nOVO e amplo pro
grama será apresentado
na ocasião, aO ptiblic ...

nanopv , .J." "vendo-,.e
maJOr sucesso pela amplia
Çao 00 numero de Ilguran
teso
Na primeira apresenta

ção, o orIeao de l"lonano

pOlis, contava com ::12 ri

guras, hOJe aOs sen.<;arios,
comparecem mais de Ole.....
cen�ena.

COMISSÃO CRUZ E
60UZA

Reuniu-se, novamente na
Biblloteca. rut.'lhca dO l!;::;

tao,o, a comlssao encan�
gaua La >organlzaçao do
programa para as COm;.!-
1D0rt\çoes no centenÍlrIo oe

�a$Cunent.O cto grande
JPoe.a simbOhsta catari
ne1ll:ie Cruz e bouza.
Atem na sene ae pales

tras estuoanno a vlna,
oora e imvonancia do poe
ta oentro oa poesia 9,casi
leira e ao slmoollsmo Uni

versal, Outras IniciatiVas

terão lugar: coral
�

recita
tlVu Com poemas de CllIZ e

�ouza, pOr alunos do 1115-
tLlILO ue l!;{lucacão Dias
verno: bYl}osiÇão de Do
cumentos orgnnlzaaa Pelo
l..epartamento Munícipal
ue .snucaçac e .\Jui�urll;
I!.xposlÇão de Poel:iias mu

ruts, realizada no Museu
ce Arte eeoceme, por ar

tistas plaStlC05, concursos
l.�erarlos, cem como pa
lestras ne um ensais a o.e
lota convlaado especial
mente neta comissao.
r.V1V1iL.�,;� ·'bJ\.rlTOLQ-
1'I1.1:<U" DE AL'ti'ojAL.,iJ\J

Bl(.Ai,>lDAO
O eSCl'loor ca�arlnense,

naLural oe Itajal, Coto 01-

Vt::l'SOS J.lvros puol.cados

1\�,��la�ti::���� e C�I�I;C��<;t� Após haver entrado em contato direto com vários setores do estabelecimento
{lellue 1:..H, vem ue lanÇar penal, o grupo de ocodemicos do 2.° ano do Curso de Direto poso
llHll::; um livro em sua ' . ..- poro o objetivo de O ESTADO.
buograIla, Agora, estréia, iii W4Ç2 �.. ,li - "Vou à missa tO'I'Js cida.
JlO romancC/ com "Bat'to- guida, os estudantes �i'/e- o� domingos; aqui, a gente ROUBOU
lomcu", que C "uma hls_o· l'am ocasião de conhel.:er andando direito, tem lU
I1U trlStt: porém humuJla, as celas individuais.
o;\rranno a eXlstencJa aXri- O Professor Fernlira
lJula{la (le um larolelro H ••stos, assessorado 1Ie10
que, I:;olanuo-se num", UH�, Diretor (' pelo ConsnHor
lsolvu-se tamoem da CIVI- Juridico. explicava aos alu
ht;açao". ASsim, em 'Ele- nos pat·t!cularidades a res
mentOs para uma Apre- peito do ,regime peniten
senlaçao", e explicado o ciário. O porque das :�eta.s
1I'I.Qo que contlJlua lnlOr- individ':.ials, a reação difc··
lTlan<1O ° aut.0r tendo c",. rente de cada penitei1/;ii
tuno a par.e que se Qesen- rio em face ã cela.
rola o urama no PortO oe CONTATO COM OS PRE-
ltaJai. SOS

Os acadêmicos tivet'J.m
oportunidade de entrar f'm

contato direto com os Pl·e·
�os, observando os t(POS
�ndlviduais, suas pOSS�iJi·
lldades de recuperação, os

Já recuperadOS, os rec:upe
râveis e mesmo OI> inee.l
peráveis, estes em númew
rnuito pequeno.

CONSELHOREGIONAL DE �ÃRMÁ(IA
�M SANTA CATARINA - tRF -11

Com a presença do Hc
prcsentante do Com;c.!lO
J:'t)deral de 'Farmácia Dr,
José W,,-rt.on Fleury, :;'01
instalado nesta Capital o

Conselh0 Regional de .1' ar

mácia, orgão que �oa�:l'·�
ga toda a classe fal'l�l:l
cêutlca Barriga-Vel'.10, CUjtl
I'igla é CRF-ll. São \)s a'

guintes os membros :}ue
I:OmpôeM o Regional C:Ha
rinense: Efetivos, Prof,
1,ulz O.;;valdo D'Acampora,
t'iretor da Faculd'!.d<! rJe

Farmác'a. de Santa Cala

rina, c Inspetor de Far
mácia do Estado; O:,man
I:lão Paulo TOJ7l'em, u:05is
tente da Faculdade êe
P,,-rmácia, Ranulfo José de
Sousa Sobrinho, Pr,}fe��'n'
tia Faculdade de Farmúcia
e Industrial farmacêutic'-l;
Dsni Pinto da Luz; I'.·ma

Riggembach'; Helclo Jo.lo
Moreira da Sllveira, Pra-

.lessor da Faculdade Je E'",r
micla; Guilherme Gom
bulia, Industrial cm Rio
do Sul; Antonio B1'emEiin
ÔO comércio farmacêu�lco;
e Raulinç Horn Feno P :o�

1esso1' da Faculdade ce
l'armacia. Membros Bn

plentes: Hilda M�d�l-:OS

Santiago, análises Clin.
r'as; Nelson Di Bcmúrdi
ao comé,'clo tarmactlutlco;
e José Augusto de F'aria
também do Comércio far
macêu',;ico.

Após a InstalaçlOo !"oi

procedidl. a escolha da

primeira diretoria que fi-
a..s:m constitulda:

Presidente Prot. Ranulfo
José de Souza Sobrinho.
Vice Presidente, Prof, Luiz
Osvaldo D'Acamj:.ora. Se
'�i'etârlo geral Dr, Antonio
Bl'oselin. Tesoureiro Dra,
Irma. RIg:gembach,

Penitenciária do E t· d ..
. de R e c u p e r a ç ã o

ESTUDANTES DE 'DIREITO VISITAM o MODElAR ESTABE-
LECIMEN'TO PENAL

_ "Entramos aqui pena
neadcs com a situação dos
detentos. Saimos encanta
dos! A Penitenciaria do
Estado U, realmente, uma
Casa de recuperação", -

disse o rjesembaegador J'J.
se Rocha Ferreira Bastos,
Profcs-iór Catec-átíco de
Direito Penal, após vist-ar
todas as dependénciaa 1a
Peniteiu íárfa, aecmpanhu
dr, por maís de 20 êcacô
r::i;�;)S da r'ecurãece de Di_
rettc ca Umvorsídade de
Santa Catarina.
Os vsttantes foram re

ceotdcs pelo Dr. Arqunuu
des osutas e pe,o Dr. Da
niel Barreto, respectiva
mente Diretor e ccnsuttcr
Jurídico daquele zstacetc
cimento Penal.

Inicialmente, foram acr
corridas as salas onde se

localiza a ndmtnístrnrãc
da Penttencíáría. Em H-

do" - atll'im falotI. um jJI'C
sidlárlo, de apcnas viu! e

anos de idade, Sua ccia

apresenta partlcula!' ob
servação, pois, além de �f'r

ElIceradJ. (ele tem cnri
!}ho esreclal para com €Ir.)
l'ussui vasos com flor(;.s E

..ârios quadros de Sgntos,
salIentando-se a im:::.g':!'n
de Nossa Senhora Ap:4re-

Foi ptello ao.� 18 anos e
\:�ndenac.o 'roubo) � """3
g;TJOS e eois mêses, Apren
deu um oficio, tl'abt\Íh:a
l,a Penitenciária e ntlo
I�ensa 'Tl;'l.i1> t'm roubar.
"REPUGNANTE LEI OU

;'USnc.;A·'
"Caryl c.::essman, "x;

cutado às 10 horas de oots
ce maio. na Prisão de S.

ICont, na 3 a pág.)

...

CURSO DE
APICULTURA

Os imensos criticas do atual governo cota
rinense acham que abrir creditas e suplementar
verbos é escândalo!

E escândalo que deve ser verberado ô ba
se do desaforo, 'do injúria, dos doestas ofensi
vos â dignidade do Governodor e dos seus au

xiliares - reduzidos todos a uma corja desones
ta - com afins e consanguineos uns piores
que os outros!

.

NãO abri� créditos ou deixar de suplemen_
tar. verbos - seria o ideal paro os acusadores,
porque cumprindo o orçamento herdado ocon

_ teceria o seguinte:
_._ grande porte do funcionalismo estaria

em atraso no recebimento de vencimentos, por
que os consignações tõdas eram insuficiente"
sendo que algumas, mesmo para o PESSOAL
FIXO, esgotaram-se nos primeiros meses;

- os esfabelecimentos coletivos - quar
teis, hospitais, maternidades e colonias - te
riam os soldados e internos sem olimentosão,
porque as dotações' consignados não só não
consideraram os aumentos astronômicos do
desinflação janisto, como ainda chegaram a

ser menores do que os do exerc.cio anterior;
- os credores do Estado, em dezenas de

dezenas de milhões que ficaram por pagar, fe·
riom suspenso todo e qualquer fornecimento ao

Estado;
- os professores e inativos além de não

serem aumentpdos, ainda nõo poderiam estar
recebendo seus vencimentos.

Dois pequeninos exemplos: no pessa:ol
FIXO do Serviço de Fiscalizoçõo de Faze�, o
ex-Secretório do Fazendo, paro equilibrar • or�

çamento de 61, fez um corte de 18 milhões;.. o
efetivo do Policia Militar foi aumentado, QU·
mentados vencimentos e soldos - e diminulda
o dotação respectiva.

Diante disso é mesmd poro a grita frené
tico e convulsivo: abrir créditos, mos como?
Quê imoralidade!!!

.No prôyjmo dia 16. serâ
miciado um Curso de Api·
cultura Que tem por fin(i
liriade a formação de "Mo
nitores em Apicultura",
O Curso terá a duração

df: 30 dias, com uma lota
ção de 10 alunos que terão
alOjamento e refeições gra
tuitas e funcionarâ 11a

sêde do Serviço de Apicul
tura, no distrito da Trin
dade, neste Munlciplo,
Mantido pela Secretaria

da Agru:ultura, através da
Dlretona de Produçao Ani

mal, e dirigido pelO Ser

"iço d� Apicultura, fun
cionará custeado com ver

bas do orçamento {les!; ...
Secretaria e tera como di
retor e ot'ientador o técOl
co Helmuth Wiese, pro�

fundo conhccedor c espe
cIalista no setor de apicul
tura em nosso Estado e

quiçá no Sul do Brasil.
Não podemos deixaI' do::

louvar a iniciativa do lIus
t.je titulc.r da Pasta Agd
com do nosso Estadu,
,Deputado Attílio Fonta
ua, qu�, não medindo sa

crifícios, presta â Santa
Catarinct mais um inesti
máVil s�!'viço, • concedendo
�os filhos dos nossos agn
<,ultores mais uma opor
tunidade d� se especializa
rem numa técnica moder
na, qual seja a de se t" .1'
lHlrem especialistas em

apicultura.
Na aula inaugural, S,

Exciu. G Deputado Attilio·
Fontana" furá uma pales-
t l'a sôõl'e apicllltUl':I o l;IlC
,,;\>rú, po;' <:cr�o, uma '1(.:1'

uadeira aul"l, dado os I..CU;>

eunhecimentos sobre o ..1:;

t:!.!.!.l.U:."
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