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A situação de descalabro em que se

ncontra o ensino em nosso Estado, com um
e

úmero fabuloso de analfabetos, decorrên

eia natural de uma política errada e voltada

�ara grupos, em d�tri�ento dos rea,is. interês
ses catarinenses, ensejou ao Secretário de E

ducação e Cultura, sr. Martinho Callado Jr.

realizar reunião com �nspet��es e delegado;
de ensino, ontem, nesta capítàl e que devera

se prolongar até alguns dias, com a presença

do sr. Governador Celso Ramos e de Secre

tários de Estado.
Na abertura, ontem, dos trabalhos" que

se verificou às 10 horas, p sr. Celso Ramos

pronunciou o seguinte discurso:

"O meu pefmetro coatec, subscrito per eminentes

1(1 com autoridades escola- educadores patrícios -

rCS que, pela Esta9.0 inteiro, "alargando as suas finali

sentem e vi�em de.modo dades para além dos limí;

direto e palpitante a Inten- tes das classes, assume, com

&idade dos problemas �o uma feição mais humana, a

IlOSSO Ensino, devo aprovei. sua verdadeira função 50·

i:,áAo para a fixação das .dl. clal, preparando.se para

retrizes s:overnament�us. formar a hierarquia de

nesse setor da causa púbü, mocrática pela hi�rarquia

��r��rei breve e falarei �: �do�!!a���escr�����s�
Os destaques que no meu a que se abrem as mesn:as

programá administrativo oportunidades de. educaçao.
dei às questões do Ensino, Ela tem por objeto- organí,

e às promessas que repeti zar e desenvolver os meios

ao povo nos comidos de- de ação durável, com o fim

mocráticos, foram aprova, de dirigir o desenvolvimen·

dos Pela )soberaniã� das' . :...to natur,al e integral do ser

U��:im, o 'CWe ontem eram ;ra�::o�én�e�a�e��:e��
compromissos do candidato, de acôrdo com uma certa

hoje são ordens do GOVer· concepção do· mundo".

nadar. Por serem assim nivela.

"A educl!oç{.io nova" - se� do!?, na maIs 'oxIgenada "ê

•un40 nQ�áfel manifesoo iuminosa altwa, é que os

problemas do ensino não
podem ficar, sob pena de
falência ruidosa, expostos a

influências outras senão
àquelas de caráter técnico,
ditadas por especteustes e

inspiradas, única e exclusí
vamente, nos seus suparto,
I'es tnterêsses.

Os que se afastam dessa
orlentMão cOllr-em direto
para o abismo. DIsso temos
a certeza, dolorosamente
testada em nossa terra. Fo
mos, para orgulho nosso,
dos primeiros, quando o En·
slno vivia do Ensino e para
o Ensino; passamos para os

últdmos - dos piores do
mundo, segundo o testemu,
nho de quem aqui nos ob
eervou com sua penetrante
visão de sábio - quando
permitimos que êsse campo
sagrado fôsse invadido por
injunções estranhas e das ,

truídoras.
Cumpre-nos agora o éa,

Tendo por local o Sâlão
Nobre, do Instituto de Edu·

cação e colégio Estadual
"DIAS VELHO", realizou.se
na manhã de ontem, e. inst

, lação Solene da Reunião,
dos Delegados de Ensino e

Insp�tores Escolares.
O Ato contou com a pre_

!':ença do Sr. CELSO RAMOS
Governador do Estado, Sr.
Secretário de Educação e

Cul�ura: Jornalista Marti
nho Callado Júnior, Depu •

BOM 'E1 MIU
-

HUMOR�
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Boa lembrança teve o meu velho amigo - .política � �arte - Nenê Grant,

NÉ Antenor Vieira Borges, em mandar a.o PreSidente JalllO Quadros uma da·

quelas aboborescas maçãs da nossa querlda Serra.
.

Eis o resultado, se�undo o CORREIO DA MANHA, de ontem:

"'BRASILIA - O lavra.dor Antenal' Vieira Borges,
de Lajés, Santa Catarina, enviou ao presidente da Repú_
blica uma maçã pesando aproximadamente 850 gramas,

produto 'da agricultura de seu Estado. A fruta, de ta--

manha colossal, .causou espanto a todos que se encontra

vam no gabinete do sr. Jãnio Quadros.
A tarde, agradecendo o presente recebido, o p.resi

dente enviou uma carta ao remetente; nos seguintes

minha de regresso, para re
tomarmos a estrada certa:

Para isso confiei a secre
larla de Educação e Cultura
a um homem que, pela sua

capacidade de trabafho, Pe,
la sua experiência e pela
sua devoção à causa públl
ca, pudesse realizar para
Santa Catarina e para seu
Govêrno o programa traça.
do por grupos de trabalho
e aplaudido pela povo.

Ponto essencial dessa pla
nificação. já assentado com
o ilustre titular da Educa
ção, reside na próxima re,
forma da. Sec-reta.ria, para
que ela, constltuida em par
te administrativa ê' em par.
te técnica, promova a reeu

peração do Ensino catart,
nense e o devolva à glória
das tradIções sacrificadas.
O governador que vos re

la, prometeu que o partlda-
1 i�mo político seria afasta.

(\ MAIS ANTlI.,'i,) IJlAJtlO III!.

MAJOR VIEIRA: P.S�O. FORTALECIDO
COM A INSTALAÇÃ'O DO NOVO

DIRETÓRIO MUNICIPAL
gio arte o eleitoado vieien ..

se é uma segura garantia
de estrondo"t_� vitória para
o Partido PresIdido no Es
tado pelo Governador oa,
so Ramos.

OUTRAS NOTAS

Os pessedistas de MajOr
Vieira tomaram também
resoluções sôb.re Prefeito
provisório, que é cargo
de confianr,.l.\ do Governa ..

dor do Estado, sôb,re De;
legado de Polícia, eic, as. ..

sunros qUe ro-em levados
ao connectmento do go
vernador Celso Ramos.
Congratulamo..nos com o

povo do novél município
pella magnífica festa pes.,
sedísja, e estamos convie;
tos de que nosso partido,
para o bem do próPr10
município, Colherá nas ur...

rôaria�als uma notável vi ...

Achas ao Lume
LA' COMO CA!

O famígero ator Frank

Slnatra, meteu_se numa.

enrascada danada.
As sutortdadas de Nova

Iorque, estão investigando
numerosos casos de corru:p
não. que têm como figura
principal o cantor.

J!:ste, declarou publica
metnte nunca ter prectseâc
de licença para atuar nos

noite.clube� e boates. Não
dava bola a ninguém. "Bas
ta dar um presentinho aos

policiais competentes para
não ter aborrecimentos",
não ter aborrecimentos"
disse -êle.
Isto, trocado em mIúdo,

quer dizer que basta "engra
:xar" as autoridades, para

Num' ambiente de extra_ se fazer o quê si! quer,
ordinárin entusiasmo, foi � SÔ'-,.lllesmo uos Estados
lan..çada -.a candidatu�3- a Unidos é que poda ae;onte.

jtref�ii�!.�u�.ta;���l�t reiqt��lel!:n��n��m o

Ir.oJs eleições, cujo nome mesmo� seriam imediata
serâ homologada em con_ mente engaiolados.
venção municipal a ser Pois aqui o negóciO é no

realizada no tempo opor_ pau da goiaba!
tuna, do nosso valoroSO Veja.se o caso do jôgo do
correligionáriO e pa,.ticu.. bicho. Não estamos conde
lar ami�o, sr. João Maria nando êsse jôgo, não. Lon.
Granemma)ln, cujo PrestL. f,e disso. Jôgo de bicho, é

jôgo de pobre. Quem não

pode praticar o eSporte da
loteria ou de uma acumula
da no turfe, taca um cru_

7,eirinho na centena do ja·
caré.
Mas aí, o negócio já não

é mais esporte, é jõgo.
Desde a proibição, cessou

t'ompletamente o jõgo.
As autoridades agiram

imediatamente. Nãq adlan·
tou o dinheiro dos banquei-
ros. No Brasil, autoridade
não se vende.
Nem aceita propinas.
Não pode ser subornada ...

Pelo menos, é no que a.

cl'editamos.
S,"Lfma e Silva

CANDIDATO PBSSEDISTA
Al PREFEITO!

Cov. ao Secrelariado: Susta�ão �e nomea�ões
O Governador Celso Ra· uham de promoVer atos de importem em ônus para o

mos, .determinou ac:!s �e. nomeação de funcionários Estado" pelo prazo de 60
cret_arlos de Estado e orgaos ou admissão de extranume dias, salvo autorização eX·
autônomos que se abstev rárlos ou contratados, qUe pressa do Chefe do Poder

Executivo, aposta em Ex
posiçao de Motivos funda.
mentada.'O PSD.' ,INSTALA DIRETÓRIO EM

T'RES BARRAS
Domingo último, as 15

haras, com a presença de
grande número de citla...

dãos. realiZOu-se em Três
Ban'ds a Primeira conven.
�ão municipal do ·Partido
!Social Democrático, para
eleição do seu Dit'et6rio
Municipal.
Como delegados do Dire_
t'ório RtfgionaJ estiveram
Presentes os ,srS. deputados
Antõnlo de Almeida e Jota

��n����rden�e.P�i����e6� ::
ram também diversOs ele..

�u:oalr��.a� g:e�tL
giar com o seu 'l,póio o

NõENSINO: REUNIÃO DE INSPETORES E DELEGADOS

"OS compromissos, ontem, do candidato,'
Co,r_, a presença dos ilus ,

são hoje ordens do Ciovernador i����[���;�1��!:�
�to��:S�SéO:��toÊ��eh��; �e��n�ii��t��.:sP��:t�dj��:'
para meu govêrno. Respei_ nal, sábado último foi fun.,

to, no professor, o cidadão, dado I) DiretÓrio Municipal

�:[t�, q�: �uirof=�ã��s; �i�:�r�id�:,.�to��a�����crá-
«nança que lhe é entregue .

..; -deN�i�i��:�d�ibr�s�á�a����QUero que os concursos as. tidárla. foi eleito o seguín;
,t���r�� ;a;fs��IO,O! ���: te Diretório.:

dade dos direitos conferidos Presidente _ João Maria
�::':a��' ��ff� q�� °nfl�,f�� Granemman; lo· Vitv!_

que eu lhe disse, nas horas ��ev���t�O.Vi���t�ss�i�
dificeis - porque eu não te _ E""'.ldo Prelra ; 10.
variarei nos meus propósi- SeCretário _ Amír Gt-a ..

tos.
, nemmann: 20.\ Secr€ltál'io

O meu apêlo é por que me - Anibal Sudoski; 10.
auxilie, na execução do meu 'resou-eír., - Teodoro Uj-.
programa. banek; 20. 'resoureíro _

E a saudacão afetuosa Otacílio Florentino de sou,
que aqui lhe deixo, aos prL sa: Membros: Jovino Be.,

�1�r��rád�!iS dem���:,l�Oo ����si���o Jor:oml, Ja�l!�
fim da jornada, quando to. Grabovskl, Felipe Schu...

��e�un�:m���â���a:�fs d� Dri�h��r�ê�' ir�i;��'���'
Santa Catarina agradeci: tins dos Santos. Francisco
da". �artins. dos Santos, Fran,

CISCO RIbosbski, Dermival
Fadter, Daniel Adancheski,
Antôônio Libério dos -Sao
tos, Vitor M'Jlacoski, Vitor
Stefunko, João de Deus
Bueno, José Sudoski Filho,
Francisco Rujhs Filho,
Estefano Bosse, Izidoro
Fal�ievicz, Antônio Gales;

ki, João Galeski, Natíf10
PPaulitizki, EstanislOJ.U Su .

" donkí, Albino Ganciolroski,
José -dos Santos Júnior.
Antonio Alves Pereira, José
aietaei Antônio Caetano da

Silva, Irtneu Sudoski e

Estanislau Mal'-".koski.
.

.

Secretaria de Educação e
C II

tado Rubens Nazareno Ne· sino e Inspetores Escolares
ves, �r. Antônio Marques foram instaladas as divel'�U ura Brandno, Chefe do �abine. fias comiSSÕes dos trabalhos
te do Prefeito Municipal, e assim discrIminados:
ainda elevado número de 1 - Orientação Geral do
antigos professores, e todos Ensino,

�

Pelo Diretor
os convocados para citada de Ensino Prof. José
I auníão. Motta Pires,
Dando início aos traba- 2 - Ehslno Normat c.;

lhos discursou o Sr. secra, Seus aspectos - Prof. José
tarte de Educação, a seguir FigUeiró de Siqueira, Insps
fez uso da palavra o Inspe· tor Geral do Ensino Normal
tOl' Escolar Lauro Locke, 3 - Ensino Particular �
saudando o Sr. Governador Nacionalização do Ensino
do Estado. - Prof. Miirio Wiethorn
Antes de encerrar ã. So. Inspetor das Escolas Parti"

lenidade -de Jnstalà:ção da culart)s e Naclonalizacão '(I;
Reunião, Sua

EX�i
-o Sr. En.sino,. ...

.

_i.....

Gov� doas -$ti- '�-�iItÇões Auxilia-
iJlu ulNt"'lJàudaçio' Ma. res da Escola L\.....seu fun_
Ji:istétio Catarlnense. cionamenoo '"i:'" PrOf. MiriO
TRABALHOS DA REUNIAO Ribas Maciel, Inpetor das
DOS DELEGADOS DE EN· Associações auxiliares da

SINO E INSPETORES Escola. '

ESCOLARES Falaram ainda os profes.
F,m prOsseguimento à Reu_ &01'es Elpídio Barbosa e
nião dos Delegados de:IDn; João dos Santo§' Areão.

termos:
"Prezado Antenal':

Abraços.
Recebi a ma�,ã de 850 gramas que você enviou, pro·

duto da têcnica e das terras (;atarinenses. Um colosso:

não há Adão que I'esista a esta fruta ... Eu mesmo, que

já me sinto velho, e tenho dieta, provei.a, entusiasma·
do .. '. Esteja em paz: o Mini;;tério e o BancQ do Brasil

V:I() npoiar a agricultura. No momento, limpo o teneno.

Abra.ços, outra vez, do Jânio Quadros".
. . .

Agora mais esta colhida ao mesmo jornal, ainda de ontem:
,

',.'0 ex-governador catarinense Heriberto HulsEl, da

UDN, deverá ser nomeado para uma das vice.presidên·
cias da Companhia Siderúrgica NaCIOnal. Em abril será

eleito presidente da UDN em seu Estado, e é candidato

no Senado em 1962. A propósito: o sr. Heriberto Hul�e

foi o único governador derrotado nas eleições passadas
-que não fêz testamento político. Deixou dinheiro em

caixa para, seu sucessor e as nomeações que fêz fortim

para preenchimento de modestos .cargos públicos vagos".

Que tal? Se jâ riram, passemos adiante.
� '" .*

CORREIO DA MANHÃ outra vez, mesma edição:
"Os deputados "bossa nova" Ferro Costa e Aroldo

�i��v��oi9ê:i� f��.��d::Op:i;;i::l�n;��ra!�nl-;���, I�

leiros a ir ao fundo das minas de carvão, em Creciumu,
Santa Catarina. Passa.ram um diª, inteiro visitando as

minas e observando as condições de trabalho dos mi

neiros. Ficaram satisfeitos".
Se os nlineiros estão satisfeitos duvidamos. Os deput.ados estão. E nós

tarnbénl. A candidatura anunciada pa�a 65 não faz mossa. Perdeu 1OOa- sua

Substância com o TESTAMENTO e os PANAMAS!
• • *

E, ao que tudo indica,..Jl candidafura FUTUROSA v�i g<!l'ar dentro da

ODN. O Sl". Aroldo Carvalho, de �rupo "bossa ItQva",�anda de remoques com os

srs. Heriberto Hulse e lrineu nornhau�en. no CRSO da presidência nacional do

�idq. Ambos tinham fechado a questão em tôrno do nome do sr. Abreu Sodré.

A�or. já aceitam o sr. Herbert Levi, e�quanto o deputado Carvalho pugna

.... leeleiÇão do sr. Magalhães Pinto.
, . * * 1-

Aos bobocas e PANAMENHOS da RADIO DlARIO DA MANHÃ: quem
não tem argumento para a defesa, insulta!

Subam, que não descemOll!

p""di""o do novo muni. C HE Zl N 80. N i\O I
clpio e incentivar Os
tresbarrenses para o pleito C A. f E Z I TO!
�i�t�:;aQ�re:e�e�r�vep;:: '- _

feIto e Os Vereadores.

Três Ba1'll,ls, tradieional
baluarte pessedista, mais
uma vez demonstrou sua
fibra, e seu entusiasmo e
não temos dúvidas Que no!;...
so pal:tldo, o l-�_rtido do
GV�rnadol' Celso Ramos,
�era consagrado com es�
petcular vitÓria quando as
Urnas tresbal'renses Rlla.
rem os números da reali ..
dade.

Busca-pés
Os afoitos rap-1zes da emissôra udenista, mesmo

depois de terem qtte silenciar, parque pilhxulos em

torpes eXplorações sôb1'e uma portaria já revogada
na véspera, continuam no mundo das fantasias e das
falsidades.

'

Por fu,nçã.o de muito 7nentirem e ludibrictrem o
- povo, receberam a liçiio de 3 'de outubro, E não

querem acertar a 1não.
Anteontem est(lvam truões ou. truanescos. Ajei':'

taram uma novela de PAGA-NAOPAGk-PAGA,
quase impagável mesmo. Mas sempre esquecidos. As
ordens de PAGA e NAO PAGA já foram oficial
mente divulgadas, em det.erminação governamentlal,
Íllserta na imprensa, inclusíve no "Diári� ,Oficial".

E porque não Jlostasser4 dessa determi�ç.úo,
que excluem os :pan-amenho� é que estãb gritan.!
do. .. como guaxos ou chorando, ,. como crocodilos.

Mas dêsse jeito n'ão sobrará. chôro parla. quando
o panamá e o testamento virarem em nada.

Pm!.pem,-se!

-

"

UM SUCESSO A
BANDA 00 ABRIGO DE MENORES

EM SÃO JOAQUIM
Por ocasião das solenida�

des de posse do sr. Ismael
Nunes à frente da Prefeitu.
ra Municipal de São Joa

quim, que coincidiram com

os festejas em honra do
Santo que empresta o no_

.

me ao município, a Banda
de Música .do Abrigo de Me
!10reS, desta Capital, lá eS.

teve, apresentando-se com

inteir3 sucesso e arrancan
do numerosos -aplausos.

.

A carta que transcreve.
mos abaixo, na integra, di·
rigida ao Ir. Diretor do A.

brigo, diz bem da impressão
que a Banda dos Meninos
do Ab,igo del:xou. em São
Joaquim:
São Joaquim, }.O de Fe

vereiro de 1961.
Revmo. Ir. Diretor:
Graças ao Bom Dem, à

bondade de V."Revma. e a

bondade dos demais. Irs.
dessa comunidade teve S,
Joaquim a felicidade, satis.
fação f:' honra de ouvir uma
das melhores bandas de
música - juvenis _ talvez
do País.
Além disso,a as fami11as

joaqulnenses qUe tiveram a

honra de hospedar abriga�
('\os sentiram - e muito de
perto os benéficos efel.

F

tos da educação que os "Pe
tits Frêres de Marie" edis.
cípulos de_ Champagnat ml-
l!lstram ao Brasil.

,

Apesar de estar o pOl'O
prevenido de que os músi
cos eram todos "abrigados"
houve uma surpresa geral
ao se constatar, notar e

sentir a educação, discipli
lia e formação dos queridos
;;,brigados.
Quanto a banda, deixa.

mos de tecer comentáriOl>,
porquanto supérfluos (o I
$imples fato de ser o Abri
go dirigido pelos MarIstas,
dispensa comentários)".
AO Maestro Pelaio QUere.

mos deixar tambem regis
trada B nossa admIra.ção.
Aos 'Irs. que acompanha.

ram � banda o nosso saudo
so abraço - de felicitações
e saudade - pela maneIra
edif(cante que se dedica_
ram a seus "filhos" e Uane
sa com Q.ue trataram o no&'
S0 povo.

•

Por todos êsses motivos
deixamos

-

a Va. Revma. o

nosso abraço de fellclta�õe!,
(' gratidão.

'

Atenciosamente
João D'Avila Viera

Pi. 0_mL· d Festejos

'�

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Para almoçar e jantar bem, depois de sua
casa, QUERtNCIA PALACE HOTEL

FLORiANÓPOLIS, SÃBADO, 18 de Peveretro de 196J
.-------------------------

·0 .'I'ADO" O KAlI! ANTJGO DlUJO O. SANTA CATARINa.

Altamiro Valverde

l_ii! 1lI'.",
Transcorre da data de

hoje mais um aniversario
natalicio do sr. Altamiro
Valverde às. muitas home,

nagens de que rôr alvo jun
temos as de "0 ESTADO"
com votos de perenes reli.
cidades. .J
-===============o;;..:=,� Daura e Diana Renzet.ti,

exibiram fantasias de -ro,
lia" nos clubes 12 de Agosto
e Lira T. Clube. Brincaram
muito ..

Ontem, em Blumanau f

No próximo dia 25 será
vai que passou, acompanha Jornalista Teofllo Prado

rsanzado o Enlace MatrL da do SeU dd. espõso. apresentou um desfile na

monlal, do Sr. Nazareno Buerger Modas. Amanhã

Amim, com a Srta. JOyce DI Agradeço a
. gentil�za da divulgarei com mais data;

Pietro, às dez horas na Oa,
Sra. CeI. Jose Araujo, no lhes ..

pela do Colégio Catarinen ..."----
caxu:::, _� � _

::;,,��;� ��;i:;,ande aeonta., Modêlos Extlusívos em Florianópoli! 1 _

o Sr. e Sra. Alcioni rso, gran�:;ain�!�;��n�e e�'�:�!�ç!:�a ��a�:�::U%��: �:� TABELA DE PA(1AMENTO 0.0 MÊS 'DE
��;:�p�st��o���:�:�\�� �:��:�::� ��;',s�lIe não dizer, mais bonitos, no que se FEVEREIRO DO CORRENTf iANO.·NA

os

I
bailes de carnavai no Clube \

TEÓPHILO ZADRO'SNY_MAXVHALERDIONGMECLon� a

A primeira coisa a chamar a atencão nêsses belís D'ElEGACIA FISCAL DO TESOURO•.
12 de Agosto e Lira T. C.. slmos mostruários é a grande variedade de tecidos,'

r'
.

m?rte dêsse� dois pióneiros do. com-ércio e ela indús-. .......1 principalmente rústicos, cuja beleza, pelas côres e

�r�:t:l�n�:,n:���s:�u���OSg����d;:r��eP;��::��:ldi�!l co�;:n�:��l�:i��o:e:;Ui�� padr�nagens, dispensa � ab�so d:s enfeites'd I
NACIONAL EM SANrA :CATA'RINA

nosso Estado sofrer um irreparáv.el goloe. nos bailes do Lira Tênis
m2S o���'a; i��;��t��e� �a;a:f:�s�ica:a�:: v::�a: ��� DIA 20 - Ministério da Fazenda Justica PodeI

Teóphilo Zadrosny foi preside t d' A t S A
Clube. I

-

d'
.

d 61 ad'J Judiciário, Tribunal de Contas e Cate'dráticós 'da Fa ..

onele pelo seu esfôrço capacidade �ee tr:ba�oe: r�co,�
A Sra. Dr. Const:mtlnc P:���S,:8 ��::s ���a !JUi�Jv����as;e bol�os:ne�ne ��gUe: cuIdade de Direito.

ne7d�dae c�::��::�iadode��'�l::�ir::��� :::rdc�atae (Sebassil Di Mattos, com modêlos, baixos e cintos um pouco mais estreitos. i 21 -

�nistérios da Agricultura, Trabalho, Viação (l

uma bonita fantasia de Ja. Enfeites de couro, camurça, medalhas prateadas peno ucação

�n;�s�tda d�eP��:�:���t�o':=t�n: �!�:�t�::iCOU tôda
ponesa no Lira T. C., desta- dendo dos cintos, etc· etc. ;;

-

�inisté�i� da Saúde, Procuradores de Ativos.

Fundado, e d,"'eto,' p"eo,'dente da A,tefatoo Tex ...

' COU.Se entre as senhoras.. Em fim, podemos afirmar: valerá a pena visitar
-

ApPoo'eent·d os �efinitivbos, SaljárioI'pFaA<USíhE'a e
L".. a Modelar. tão logo cheguem e.stas novidades para s n a o.s qu" perce em pe o . . . . .

til Artex S. A. e da Administradora Comercial S. A. Diva e Heloisa Carvalho o inverno que se avizinha, pois os 1110dêlos serão ex 24 - Aposentados Provisórios.

�:r�i�:�t�o;;:e ���;:::á:gado ao ininterrúpto desen�" ""==""''''''''''''=== clusivos e tão belos como nunca. �� = :e�s��o�:�ass C��!��al'es �e Provisoriais.

Por outro lado e na mesma data, outro lutuoso
acontecimento feria Blumenáu com o desaparecimento
de Max V. Hering, valoroso pioneiro da indústria
blumenàuense plasmada no programa de vulto que
é hoje a poelerosa Organização das Indústrias Hering.

Aliada à capacidade de trabalho industrial tam ..

bém vasta cultu�a, tendo por isso seu .nome alcançado
grande projeção intelectual Tamanhas perdas refIe ..

tiram pezarosamente nesta Cidade, razão porque esta
coluna abre espaço agora, para render homenagem
póshw�a aos dois grandes vultos desaparecidos do
cenário da vida terrena, à cuja operosidade "'-vem
hoje in6meras familílias de funcionários e milhares
de operárics dos estabelecimentos por àqueles aois
homens fundados e em crescente prosperidade no co

mércio e na indústria.
Os Que ficaram saberão honrar sua .memória

pelo edifi�ante exemplo de traballio e honestidade que
rece'beram das duas grandes figuras do progresso
blu!l1enàuense que tanta honra o nosso Estado.

ANIVERSÁRIOS

,......._,. - .�_..�
FAZEM ANOS HOJE

- sr. Moacir Oallotti
- srta. Lilian Maria Pa,

checo
- sra. Honorina Livra.

menta
- menina Vania Candemi

Pereira
- sra. Maria D. L. Gomes
- sr. Hamilton D'Alácio
- srta. Nair Souza
- srta. Maria de Lourdes

Oliveira
- sra. Julia Amalia Costa.

PORTA-ESTANDARTE QA E. S. "PROTEGiDOS
DA PRINCESA" DEU SHaW. ESCOLA VENCEU

CONCURSO

fu D O--EM--O R-D E M-'-I
Ao :r�nent.e Coronal wat. Por ocasião da mudança

I

lace Capella, ex-Chefe da de govêrno, a Casa Militar'
Casa Militar do Govêrno recebeu de V. S. as chaves
que findou a 31 de janeiro, do Palácio da Agronômica
foi dirigida a carta abaixo, e agora; após a realização
firmada pelo Chefe do ce, do levantamento do mate.
rimonial do Palácio do Go- rial permanente, pelo Ceri
vêrno: manial, tenho a satisfação

do.; comunicar.lhe têr êste
servtcc encontrado tudo em

perfeita ordem.
Atenciosamente

Nelson Luiz Teixeira Nunes
Chefe do Cerimonial

Palácio do eovêrno. 16 de
feVereiro de 1961
Ilmo. S,.

ITen. CeI. WalIace Capella
NESTA

Senhor Coronel:

o "RADAR" IDEALIZOU
OUTRA PROMOÇAO.
AGUARDEM

o Bloco dos Oaraqutnhas,
o mais original do Carnaval

que passou, estava compus,
to das seguintes: Ewaldo e

SônIa Mousimann; Hilton e

Zenalde Fett; Georges e

Selma Wildi; José e Helve ,

tia Hazil; Wilson e ursua

Moura; Synova Wild, e zn
da Ooulart.

MarcIa da Costa Carva

lho, seguirá hoje, para Por.
to Alegre, pela Real. Bôa
viagem.

O Sr. e Sra. Arnaldo (Edl
thl Mendes, aconteceram
nos bailes de carnaval nos

clubes 12 de Agosto e Lírn
Tênis Clube.

As senhoras: Gisela wan
derley, Virgínia Borba e

Ivete nerreto, foram desta.
que nos bailes de carna vaI
no Lira Tênis. Clube.

A srta. Doris Ramos da
Silva Gomes, aconteceu ani- ;:-��;iê�p?o��D�;p�es��t���Il!I'B�����:�t:I��t:n��'�madísslma nos bailes do 12

NHA do MATE 'de Santa Catarina, no festival do

ti
de Agosto e Inra T. C., no

carnaval que passou.
Mate realizado 2e�ne �a�: j:n�;'� p.:egro, nos dias

t
A decoração do conhecido

com uma bonita fantasia baile de segunda feira de f
���t:t:"Ha:iS 'J::: �\�a�� de ''YAYA'' fizeram sucesso carnaval no Lira T. C.

Agosto", foi de uma auges-
nos b�iles do Clube DOze

t.ão muito interessante, de Agosto. A bonita Arlete Mendes,

principalmente os paíués acompanhada do jornalista

que significavam "os curfó ,

A decoração do Lira T. C.. Paulo da Costa Ramos, foi

'soa espiando o baile". Para
foi muito elogiada pelos as, anotada nos bailes do Lrra

bens ao Hàsslsj
f_ �fe!a�o�t�le��iq���' sra� )�:�:0,C��b�arneav.a7oze �e

A srta. Marilia Peluzo. rabens' ao Sr. Ari Neves pe

circula Pela Cidade bem
la grande sugestão Aniversá-ria hoje, o Sr.

Milton Campos, Secretário
Geral do Lira T. C.; e sua

filha Eliane da S. Campos.
!\. família passara. o dia de
hOje na Cidade de Tijucas
na residência do pr. João
Bayer, seu sogro. O "Radar"
felicita ambos Pela data
que transcorre.

acompanhada.
.os "Acanhados", bloco

Aniv rsartou ont m ?
tradicional do "12 de Agoa,

Sra. An= B. de Melo, �d. es� to" comandaram os ba�le�
pôsa do jornalista Osvaldo de carnaval do vetaranisaí

Melo, autor da Coluna Nos.
mo

"".
Turma cem por cen

ea Capital, dêste matutino,
to anímada. Gostei

Os meus parabens ao dts,
.

tinto casal pelo acontecí-
A elegante Sra. Dr. HeUlZ

menta. Llppel, aconteceu nos bai.,
les do Lira T. C., no Cama

IMPRESSORA
illlghiLc Eibtt.-
CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERFEiÇÃO E RAPIDEZ.
---'-.-

CONSELHEIRO MAFRA. 123.
SANTA CATARINA

"NO CENÁCULO" ,

COM A BíBLIA NA MÃO
SABADO, 11 de FEVEREIRO

Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé
(I Jo 5.4.) Ler Jo 16.29_33.

NUM jornal de Londres Sir Ernest Shackléton
inseriu o seguinte item: "Precisa. se de homens para
uma jornada arriscada, baixes salários, frio intenso,

( longos mêses de comDIeta obscuridade, perigos cons

tantes, duvídosd regresso em segurança. Honra e

reconhecimento no caso ele êxito".
.. .-

Apresentar-se.tem voluntários para uma jornaela
de tal natureza à reg'ãc Antártica? Milhares atende
ram ao chamado e estavam prontos a sacrificar o

lar, os amados, o confôrto e a segurança nela excíta,
çâo da aventura e sonho de honra.

Cristo chama voluntários nara seu servico. Suas
exigências sâo rigorosas. "Qu�m ama nai e sua mãe
mais do que a mim, não é digno de mim" [Mateus
10.37). "Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo
se negue, tome a sua cruz e siga.me" (Mateus 16.24).
"No mundo passaí-t por aflições.. mas tende bom
ânimo, eu venci o mundo" (João 16.33).

No passado, milhares responderam ao seu cha...

mado, e assim hoje temos a mensagem da salvação.
Milhares devem responder ao chamado hoje a fim
de que o povo ele amanhã possa ouvir a mensagem,
servir ao Senhor com alegria e recebe!' a esperança
de vida eterna.

O R A ç Ã 0_

Querido Pai, que nada coloquemos acima de bi,
e que nada nos separe de H. Ajuda.nos a viver assim,
de modc que ao final desta vida terreel possamos
ouvir-te dider.. nos. "Bem está" Em nome de Jesus.

.

Amém.

PENSAMENTO PARA O DIA

Hoje ofe-recerei, V01H.Jlbàriumente, ([O Mesf.re o

que tenho de melhor.

aviso ao públJco -:----
A Sociedade Prancêsa SANTA, 2, avenue du
Onze Novembre, em Courbevcie . Paris [Seine]

��a��(�E��;t��i��::o2�ié�[R��a1:'1�;��itt
zada, mundialmente conhecida, [em o prazer
de !informar a sua fiel clientela, qt!e acaba de

proceder à complera reorganização da sua

represeneaçâo bras�dfa.
Uma nova Sociedàde registada dírêramenre

pela Séde Parisiense e dirigida por

Dr. FRANCISCO DE MIRA'NDB8'MIU.DA
Rua João Ramalho, 285· Fone 62.1301 - 8.F.

Dema s a mats, para evitarq.ualquer
confusão ou mesmo Ialsificaçãc,
uma nova embalagem [duas caixas

sobrepostas de dou: ampôlas cada

uma) com sêlo d� garantia e de

registo, está �esde [â à venda (Vf.[
fac-simile aqur abaixo).

PEDIMOS REVENDEDORES EXCLUSIVOS

ATENC:ÃO!
,
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_ oi

�8 - PrOC1.:radores e todos os aue não receberam
nos dias próprios.

_

MAR.
3 a 8 - Pagamento de todos os que não receberam

nos dias tabelados.
D.F. - Florianópolis, 17 de fevereiro de 1961.

Mário Salema Teixeira Coeilio,
... Delegado Fiscal.

CONSULTE-NOS SÔBRE IMÓVEIS
AGENCIA INTERNACIONAL DE IMOVEIS
ALUGA - ADMINISTRA - COMPRA _ VEND1:

SERIEDADE � SIGILO
DIREÇAO, ARNe BECK ,

AS. JURíDICA: Dr. Acácio S. Thiago
Rua Anita Garibaldi' - ,?sq; Rua dos Ilhéus

·.i1i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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NOVO ESTILO DE GOVERNO
respondente às necassída.,

�::esd�n::r�ne� a�-::����:� Vei6 a falecer anteontem a noite na cidade de
1.0 _ "O Estado", de FIo- Blumenáu, o nosso conterrâneo Cônego Tomas Adal-

rianópolls, de 23/11/60, diz: berto da Silva Fontes, cujo sepultamento se verificou
"Mais de 200.090 crianças em sua terra natal, que é Itajaí, com grande accmpa-
sem escolas. Desde 1.951, os nhamento.
govêrnos udenistas não a- O prelado católico fêz seu curso ginasial 'com

crescentaram, dentro da bri.lharttismo no Ginásio Catarinense, pertencendo a

Ilha de Santa Catarina, primeira turma dêsse eslabelecimento. Após o gin� ..

uma só escola primária, um sio cursou o Seminário de São Leopoldo no RIo
sõ curso, uma s6 carteira". Grande do Sul, tendo sido ordenado s,:,-cerdote eru

revigorar os processos que 2 o
_ "Diário de São Paulo, 1917. Dirigiu-se a Florianópolis para trabalhar como

tão ótimos resultados pro- de 3/1/61. Do Plano de sacerdote com o saudoso Monsenhor Francisco Topp,
Ação do govêrno Carvalho sendo coadjutor e depois vigário.

.'

Pinto, nos últimos meses de Em seguida cursou na Eurcpe, a Umve�Slda�e
1.960: construidos 150 gru- de Insbruck na Austria, doutorou-se em Ftkecíía
nos escolares 0.200 salas, e Teologia. Voltando ao Rio de Janeiro fêz concur:o
8.700 novos alunos atendi_ para a cadeira de Alemão do Colégio Pedro II, publi-
dos); 80 estabeelcimentos cando também uma Gramática Alemã. Fundou a

Com essa argumentação de ensino secundárfo; 3 es, Revista de Cuüwo, sôbre estudos da Língua Portu-

:�m��I::�ha pr�te���-:pr�: ����!:��SiO�:�:�:�' ��� guêsimm����an:téc:���nha do Brigadeiro Eduardo
pela nossa lingua já tão en- aulas. No primeiro caso, à GômeS foi, eleito deputado Federal na legenda da
xertada de impropriedades administração pública cum- UDN

�l�::��ad�a��i��:u�:l�n��� pre o dever imperioso de 6 saudoso extinlo era Cônego do cabi�o Met:o--
resolver êsse magno proble. pollteno da Catedral e exerceu as eleva�as -funçoe:geria e das correntes eus- ma dos povos civilizados; no de Secretário do Cardeal Don:. Jaime .Camara. FOl

nígenas a que, infellzmente I segundo pr te di· I fami] t nse sendo
lias meios populares e mes,

,e n o reso ve, descendente de tradiciona arru Ia ca arme

i I
mo no magistério, não Se ��os��� qrue:��:�lt��� ��:!- irmão do Professôr Henrique Fontes e do dr. manue

reage, mas, pelo contrário, dimento dos interesses eco: Fon��. família enlutada os nossos votes de pesar, ex ..

ccnssnte.ae em simbioses nômíoos do Estado: menos I' e erdeu um sacerdote de altas
de todo condenáveis. trabalho aos professores, I t�nsivos a grela, qu P

Quanto aos horários, menor remuneração aos Virtudes e cultura.
Estado de Santa õetartna.

são êles ponto nevrálgico mesmos e mais folga no ar
I

T ARA QUE r'omo centenas de outrM ci-
em que Se detem o poder çamento. RaZÕeS plausiveis P/DR:XIr�: J�VENTUDE ôades pontilhadas pelo te�'_público, os membros do repelem �ssas medidas que

N.:\O
�TRANSVIADA rttõrto brasileiro, Rodeio

magistérIo e a parte das ccnseguírtam erramêdc, I, também não tem ruas cet-
populações vardadníramen , nunca resultado satlsfató_ .l:ançou'se �o Teatro Mu.

çadas mas, tem muita poei
te interessad'a nos resulta, rio: continuaria Insuficien- n.l('lpal. de Sa? Paulo u� l'a pel�s ruas principais; temdos do ensino. Não se po_ te o ensino e, quando mui_ Simpático movimento, �m

a Iluminação elétrica) mas,
dem ignorar, quanto à ação to, meia alfabetização. c�mpa�ha que s,e .faz dIa

não tem água eneanada. No
dos govêrnos sólida e cons_ (Cont. na 7.0. pág.) �la mais necess�na. Nossa

entanto, Rodeio tem algumas
c1entement.e e'Illpenhados , .... � Juvent�de Pl'e�lsa ee. com� singularidades. Em vez de
na solução dos prOblemas TELHAS. nJOLOS � p:censa�, apo�o. e o!·lenta. Imponentes edificios .cons-
educativos, duas tendências CAL E AREIA çao amiga. DIZIa PIO XII,

truidos p.elas quadras urba_
justlficaveis: a) alfabetiza IR M A OS BITEN(()URT tlm dezembro de .1956,. que I nas, encontram-se retalh�sção integ·ral da infâncIa pC: ( , \ 8 AO·' o,� rarame_nte na hlgtÓl'la da

veriles, bronzeados de suas
los organismos escolares "GU" I .' C \' T r,;,_ o ...... , .... , hu�anldade houve uma. ge- quadras cobertas de arrozei_
eficientes e em número cor_ raçao �e m�ços envolvld�s ras recém-plantadas ou ma_

por maiS vlOI:ntos re�e.mol� dt,ras. Também há uma épo.
Ilhos que agl�am os Jovens

Clt do ano, em que Rodeio se
em todos os palses e l�es sa- cobre de âguas, em suas

I codem os valores mais que_ 'd' ara o plantio de

,j'id�s e sagrados da civll.i- ��:o:.a�� suma, Rodeio é

z�2ao, da moral e da l'eh�
ama .c010nização de italianos,

gl��ssa juventude aliou ao ��:����o:da��:�te católieOfl,

otimismo espel'8nçoso, e ao

desejo de trabalhar e criar, Por ocasião das últimas
<lm sentimento fundo e pe' Santas Missões, pregadas em

rigoso de desconfiança. Os Rodeio, paI' sugestão dos
dias andam incertos. O ama- Revdos. Peso Missionários, a

nhã nã� o vemos romântica_ 3 de novembro de 1957, hou

ment�, mas como esbôço de ve por bem a Câmara Muni_
contínua incógnita, Uma in- cipal aprovar uma. lei, san

lerrogação mais larga que cionada pelo Sr. Prefeito, na
os interêsses locais ou na_ qual se consagrava o Muni.
cionais. A juventude de hoje cípio com tôdas suas rique
pesa o momento internacio. zas espirituais, morais. e
nal, toma partido e marcha materiais aos Corações de
ao encontro de qualquer ten� Jesus e de Maria.
tativa de solução. � preciso' Decorridos 3 anos, a 3 de
nâo apagar o fogo. Sob pe_ ncvembro de 1960, aniversá_
rigo de nossos rapazes en- I'io de consagração do Muni·
veredarem pelo desespêro. cirio, aliás, também feriado
Benditas as campanhas e os mtmicipal, em lembrança da

movimentos, benditas as execução da lei, entroniza
mãos e os coraçõeR que tra_ ram·se na Prefeitura Muni·

I ?alham Pejo bem-estar da cipal de R;.0deio, as imagens
JU\'enLude! E no escrever dos Coraçoes de Jesus e Ma'

A 1 U G A - S E Q U A R TOS !�:�� I:��r�:s��:e!� �:n�rlo� :���u?ao; ::;nd�o:�u:n�i:.
rf'.ção compreensivo e de Prefeito Municipal, Georg
uma inteligência apreensiva. Schuetz Júnior, renovou o

Penso no Clube da Juv'entu_ Presidente da, Câmara, Sr,
de�ue a Casa Nossa Senha' Sí�vio Scoz, e ato de Cansa'
ra da Paz, de Ipanema, está gração ·do Município aos

pai' dar comêço, às margens Corações de J�sus e Maria.
9a Lagoa Rodrigo de Frei_ t�te fato smglllal', leva_
tas. Frei Leovigildo Bales- nos à curiosidade de per
tieri, que é a máquina de guntar se há em todo o te1'_

I todo o movimento, não des' ritól'io nacional, episódio se·

A Associação de Editôras Universitárias da Amé_' cansará enquanto o Clube melhante de .consagrar ofi_
rica do Xorte, tem a honra de informar ao públiCo de: não se levantar. E não pOde cialmente um MuniCípio ao

Florianópolis que fará a partir desta data uma exposição descansar porque êle com_ Sagrado Coração de Jesus e

de livros no INSTITUTO BRASIL-ESTADOS UNIDAS,
I
preendeu o que signifi.ca um ao Imaculado Coração de

que abrangem as seguintes matérias: Filosofia, So.cio_l.�lube para a juventude ca' Mari.a. Admitimos possa. ter

Ilogia,
Antropologia, Ciênda e Tecnologia, Arqueologj�, rioca. Todos os técnicos 1::10

8.
contecido esta parte. Mas,

História, Arte e Literatura, Ciências E.conômicas. Departamento de lIrbanis. de saber se há outra Pl'efei,
Edificio ZAHIA, 6° Andar mo d�l'am pareceres favorá. tura Municipal do Brasil,
Diariamente das !.l as 12 e das 14 as 17 horas. vei:S. Estão previstos setores vel'sistimos na curiosidade

--le'cnl'c-oftnr-I'cola �::�o�OI!� �::��;:� g�7:i��: ;�=;:�:od�:itod:�:'�::::õ::
J.1y �;��;:tris�!,a:���roa;:!���,u �����a�'e:�n��deio, a maio_

.

cação cÍt'ica, filosofia, fi. ria seja católica, tem atual·
O Serviço de Extensão Rural de Santa Catarina nanças, história, política, mente, um Prefeito, chefe

(ACARESC), está necessitando de Técnicos Agrícolag jornalismo e oratória) e sec- de igreja prostentante. Pre.
para trabalharem como uuxilial' de Agrônomo Exten·1 ções de intercâmbio cuL dsamente, êste protestante,
l'ionista.

. . I tural com outros paises e co.mo, Pre!eito, sancionou a

Os interessados devem escrever para: Escntóno I outros clubes. Frei Leovi- lei ha tres anos, e agora

Central da ACARESC, Caixa Postal 502 - Florianópolis gildo quer Provar e provará ainda esteve presente no ato
_ fornecendo informações pessoais. que não existe a famosa ju. de entronização realizado na

ventude transviada, desde PI'i:lfeitura MunicipaL
que não exista mocidad'e II Tudo isto nos levs a, .crer,
bandonada. que Rodeio é um caso singu-

Frei Clarêncio Neotti, larissimo dentro do Brasil
O.F.M. I..!om seu DeCreto n. 27,

DECRETO-LEI N, 27 Frei Jaime Bunn,
Ro_d_§o li um muni�o do. O.F.M.

V.O

prof. Marclllo S. Thiago
São Paulo, janeiro
de 1.961

A tirada precedente da,

]Gngou.se e teve �e sustar

o leve estudo rerenvo a pr�,
gramas e horários do enu,

no pr'márlo, porque era

meia noite ecn eecoee e ao

culto da "ultima fl�r do

LáciO" faltavam o bruno e

o calôr do sól magnifico
deste sobêrbo planalto de

Plratinlnga ..

superfluo lembrar que na

elaboração dos program�s
de ensino de qualquer grau

� in�ltlsãO do da língua na

�inll:;; , uma tarefa trens;

n,nc.(l'�te, adversa ao quase

',I(omatlsmo da disposição
das .. urras disciplinas.

TãO) grave que requer d's

c'.'rnlmentO capaz de PO'.· si

so (Í�llunciar o grau de cul

tura de quem o nrgnníaar.
Truismo o afirmar.se in,

dispe!l!;ável a cultura ltn

guistica em qualquer cam

po em que se deva exerci.
ter o trabalho mental. En
tretanto, nestes dias de

ampla necessidade dos re

cursos Intelectuais, extra,
nhamente menor é a dís,

I

posição 11 aprendizagem e à

tnsinança da nossa língua.
Triste que uma arte - a

palavra com significação
de Iingua - e a mais bela
de todas as artes, no con

ceito de Latino COelho,
ande tão deturpada. Res_
salvados núcleos de resis,
têncla afetos à.s academias,
& bibliografia selecionada l'

parte da imprensa escrita,
fala_se e escreVe'Se mala
kiioma pátriO e alega-se
que falar e eScrever corre_
tamente não influem na

aptidão de exercer fu,nçõet
remuneratlvas, ou ganhar
dinheiro - "o que é essen,
cial na vida" - aiém de ser

sno bismo.
A êsses sentimentos e ar_

gumentos oponhamos obje..'
çâes Ir.tuitlvas dignas de
Serem reeditadas. Antes df'
tudo, a !inalldade da lingua
é permitir claro entendi
mento entre os individuas.
Para êsse entendimento
Indispensavel nas relações
de qualquer espéCie, o ele-
mento essencial consiste na V E N D E S E'''loção , na ,,,"no das

-

Ifrases representativas dr Vende_se uma ca'la a rua José Boileux, 13 fundos,
pensamento. Mas a repre �'lledilldo 7 m. de frente par 14 m. (Ie fundos rende alu·
sentação do pensamento há· {uei mensal Cr$ 5.000,00 facilita-$e pagamento.
de ser feita por meio da Tratar na' S.V.P. 2° andai' Edifício das Secretaria�
frase perfeita, que corres. lU pelo fone 3059 com O !Ir. Nilton Meurel'.

panda à observância de re

nes ou leis gramaticais
nesnes ou leis gramaticais
a que todos devam obedecer
para que haja o perfeito
entendimento. Foi partfn
do dêsses princípios que Se

impôs ao ensino da lingua
gern o método analitico.re-
presentação integral do

pensamento.
"Mas" - dirão - "por,

que tanta gravidade, tanta
sorenidade escolar? -ae.

prlmar!smo escolar? "En.
tendemos que a bôa língua
gem "aprende.se com o lei,
te materno que primeiro
nos alimenta". Velho pro
ressor dizia que "o traba
lho de falar certo é ames.
mo do falar errado".
Ocnhacamos um luso.bra

sflelrtnho que ainda não
frequentava escola: faiava
corretamente a IIngua, por
que os pais eram poetuguê,
ses e em Portugal mesmo os

analfabetos usam com per
feição a ltngua de Camões.
Ouvi-lhe expressôeS ccrn

estas: Cale_se, menino. :..:.
em vez de cale a bôca; dê
me pão, mamãe, por: me dê
pão, màmãe; vamo_nos �

por vamos embora, ou va,

mo lmbora ou vamo sim
bora ..

Pois é: à escola e aos la.
res cumpre, espectetments
ã escola, reagir contra a

incultura e desfiguração da

Catarinense o provecto e'

::�d::!ro�:s�:uv�:�c�� 1
�:�� c����:I:nte:St:���:c� I
mento, fazia ditados espe-!clalmente por êle organiza.
dos, para que, ao mesmo

nossa lIngua, teimando os
professores em. construir o

ambIente onde a criança Se
acostume a falar Certo. O
professor desembargador
Henrique Fontes era tão
vernacularmente exigente
que mesmo na proposição
de problemas de aritmttlca,
quando servíamos em exa,

mes de suficiência para In
gresso no magistério, sob a

sua presidência, fazia quea,
tão de que fossem correta
mente redigidos. O ditado,
ainda mesmo nestes tempos
de ortografia simplificada,
contlnúa precedente no en
sino da linguagem escnta,
especialmente se cuidadosa
mente conduzido: bôa cen
grafia e limpêsa por parte
do aluno, escôlha criteriosa
e graduada, recitação clara
e sIntática e correção e a,

prectecêc ortográfica, ortoé
pica e sentido das palavras
e frases, por parte do pro,
fcssor, tudo isso com o ob
jetivo indispensável de en,
nquecer o vocabulário doa
alunos. Tão importante é
êsse exercicio que nos 1.0 e
2 o anos da Escola Normal

VENDE-SE
TI'és casas, sendo uma de material e duas de ma_

.ie·il·a à Rua Major Costa (Servião Celio Veiga n. 50).
rl'l\tar II Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos,
-------

VENDE-SE
U1\1:\ CAMlNHONETE PICAPI - "FARGO"

ANO 52, - TRATAR RUA GENERAL BITTEN
COURT N.o 279 - ESTREITO.

VENDEDORES
A REMINGTON RAND DO BUASIL S/A neces!!ita

'elHledol'es para seus diversos Departamento!!.
\'agas pa-ra a Capital e interior.
IndispenslÍsel ql1ita(,'ão sen iço militar.
Ótima renumeracão.

REMINGTON RAKD DO BRASIL S/A
RUI! Trajano, 18-B

EM
QUALqUER
VIAGEM
AÉR�I

PARA
QUALQUER
LUGAR I

da SUL

tempo que nos acosíumâ,
vamos às dificuldades da

velha ortografia, fossemos

adquirIndo a faculdade de
I

representar as Idéias com
I

exatidão �ocabular, ccntrt, 1
buíndo, dêsse modo, para o

poder de expressão.
Dessa slmplêsa com que

discorremos sôbra rudtmen
tos da aprendizagem deve
conciutr-se que é preciso

duziram, tanto que, em re,

gra, concluindo o 4.° ano

dos grupos escolares, os

alunos transitavam sem dí.,

ficuldades para o CU($O gí
nastal.

[X�osi�ão �e livros

ALUGA-SE QUARTOS PARA ESTUDANTES
COM REFEIÇõES E SE FOR�ECE MARMI
TAS.
RUA: AV, MAURO RAMOS, 131.

-----

DENTISTA
Consultório em Blumenau, clientela furmada e

definida. Renda Escelente. Vende'se por motivos su·

periores que será esplicado ao inh:ressado.
Informaç.ões nesta R..c�ção _lU·g;ente.

[CJ)lUNAf CATOLlCAI
A, SCHl\UJ'T

A IGREJA PERDEU MAIS UM DOS SEUS FILHOSs
CONEGO TOMlAS FONTES

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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TELEFONF..s DE EMEUGRNCIA

'�I R .,N T.

t' U • L j C I O Á D·.
Osmar A, Schlindweim - Vlrgilio Dias

KU·K'�"''''"''.
...'r....aact- •. L .........
RIO)·- lI.a ....." Pula •• - t.• ...., •

'01._
.

• "'11 •• w., VU6rla '1'1 - .....1 .. -

T.I. .......
....;;tç. T....,."te. aa UNID» ..... Ill-Í'J
",�HB • (;OIIBUPO<'l_

............ __....d.t.. f .:d.AJliT.. C"1""'lIU
•••• C. JI

.

...... ". �-', , &f!«f.,.. ort'.r

ASSINATURA .,\)IWAL - CR$ 1.000,00

li. diNf;jio nâo-se "'lI;X:"bllbili... ee1.,.
CO"(f'Jl:Q# \:'nlludos r 'U't11101��.

'.

PINTURAS? Simpl.... jubileu e Esmaltada,
sõ na RAINHA DAS BICICLETAS,
Rua: Conselheiro M.frn, 15·1.

'RfPORTER FOTOGRAFICO
AMILTO"

E S' �E t'TÔ,
FarmáeJa CatariBense
Fal"lIlácla do. ClUlto

,"nRval) Farrntlcla�lBdl..na

Aeroporto Herctlío Luz
Casa de Saúde S. Sebasttêo .

COAP ...

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Carirlade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital l\tilitsl'
Hospital Sagrada Família

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por .l uizadn de Menore�
ULTRASOX e ION1SAÇAO. EXAMES dos olhos e Policia
flLCE!T.\ fie óculos com EQUTPO BRUSH·LOMB. Polícia (Estreito)
EX,\jlE de OL"VIDOS. NARIS e GARGANTA por MO- SAMDú
[)�:RXO E(Jl;'!PO RHENOL (único na Capital) OPE- Serviço Funerário
F:A,(');U de ..'\:\fIGDALAS - DESVIOS. de SEPTO e Serviço Água e ESIoI'ôlt)
.,1:-\üSITES pelos mals modernos processos. Opera em Serviço Telefônico
1<)(10'; os HOSPI1'ADS de Florínnôpolts. Serviço de Luz e Fôrça

rl.\:n::O;Sr.����ó���la-Ga�.��lfi?.'�O PINTO 36 (em
-;_;,_ iõ•••;;;••ii iõ••••;;;.;:;•••ii•••;;;..;:; iõ•••;;;�:';:;..iãii__

I�ESI!.)I!:XCJA - HUA FELIPE SCIlI\1IDT 99

FO:\I'; - :1560.

_ CIIPle. 4, .d�toe

H!Citll'll1'" I3EKST:\R, a ultima palavra em bt-

li .ü;:!etas, .encontram·se a venda na RAINHA I
�I nAS BICICLETAS. em todos Os tamanhos e pelo I

mPII('!' prece da cidade. Rua Conselheiro Mafra li
15�. I

I' ...H'I�O

Ka DA ·rOK.� lcm.o .,.C$IH('I.n"1Il0 Iltl �1lÇ1.

OJ\'aldo Melio - FlAvIo Albert,o de Amorim - AluI: .J:�lIr�'�;o d�7,:;r�;Ul:0 :.n::.
Nilo Tad"�,,u - Peurc Paulo Ma'C.baoo - l1Jry M&tlt.

1lI�). CoGtuu": P.l. m.tIl:r., 110

do - Paulo da CO$ta Raruol\ - C.rlo� A. SIlYelra t.enw

I HOU�ll1l U' C.rluloII, 'A �'Td. 411

L'UL ..,liOHAUOK.� lUI] TltrTu.m 1!1.IHI GOl'OrllUJ_

Prol. Harrt!:rus Filho - D�. Oawalt1o �rllue� Gab,,- tÓf1P. 1 Ru, Nuo .. ' ••ellado, 11.

- Dr, Alcides Abreu - P�of. Cnlol d. Cos'" Petelt-.a �!\�I[\·R:d.:�:':':"'• .: =�
�rof. OthOD 1j'l!:ça - MilJor IldeíoJllo Juvenaj .� Pr';'

ehl! I<;.m • ..fl',..... o UI '__. TtoI.
Manoeli1.o th.. On,ej.l!.� - Dr. Mllt.on Lel'e da eo.ta ..... 1I't1l

•

Dr. Ruben Costa - I'roL A, Selna Netto - "al'
LaDr. - Dr. Aeyr Ploto da Lua - ACJ Cabral t�l,..
Dotaljdó'Soare. - Dr. Fontoura Ref - Uma, Ç.�"alh, �'M..�I"&"","'''''''
- Rui Lobo - Rozendo V. Líma - Maury Borges -' i�l)��Ioó.I"".::l!i;"Jl!
Lázaro Bartolomeu. !

FOTOGRAFIA - A�nLTON VIEIRA

Multiplique seus conhecimentos em tempo .record, fa'"
lendo um curso útil, rápido e eficiente.

Os mesmos direitos e as mesmlls vantaaeoa dos 4

l,n08 do Ginásio através os exames pela Ltetnça Gina ..

"jal - Artigo-91.
r EXITO - GARANTIA - SATISFAÇÃO .

I1Jormações à rua Nereu Ramos - 39 _ (Grupo
�()dê:() Dias Velho) das 1�,80 à�}�!,�t�_�tt�" d!���,u:e.�t"' .

•••iíí.ililiil(iíiilià'�'iíi"r'.i.1I;;1.,,(cl·.�ii�'i''',!\!'·,i';;·,'�,·:f!'':·�·��'!'Ê·,,�··�·,í.,··f,·:if"':Í!·,,'''!iii::'É'''';;';''i!!�'"!t,,�.':::'�''Si!é:::',���������:=�=::'.J

ATENÇÃO
Por motivo de mudança - Vende-se uma loja
em Florianópolis, na rua Jerônimo Coelho n. I B

ATENDENDO DIARIAM8NTE NA'

'MATERNIDADE UIU.,UA DUJRA
SERViÇO DE ·RAIOS X

H",jH'I"�i�ta�: DRS. A. ,I. NÚBRF.GA D�,ql.l\'''�II\A
&WALDO J. R. BCHAEPER

t-:"ame ... do l:;.oIfõmaJo - Ve�lcDla 8lthu - RID. -

Tora,,· _ .olSlI� - Intedino, elo.

tIj.h'rnnlpingografia - Ra:dlorra". Obste'rlra
,GrU'ldê1:) - ltadiolOlia redlátrJca.

!IISPOE. DE APARELHAGEM MODERNA MARCA
SIEMENS RECENTEMENTE ADQUIRIDO

&NDBR&CO: "ane Irmã Benwarda ./n Onlbw' POr
,. (AlmU. Lamego).

DIt WALIIOK ZOM••
GARCIA

OlplolPlI(IO pel. r.nJ....... •....
6.1 ,u ."nolo... OJlI�....

OQlI'�

Tratar na mesma.

11.l.D ....oo lU lOaow. d..... �

.., "loSad.R....,t. lSen1to do '"""
Oet'.lo IC'tIIr1p....Lla&). J.:r.
I.oWPo do S41nIOp 4. CtnuJ\. 4P

KOIPlta! I A.P ·'.T C. dO ato d.

,.Mtro..•'III� IICI Bnnll... di
Cariei... d. .�ldlO. Df
ClJ'loI...c-••.
DOENCAS D' S'NBO,LU ,_

PARTOS - O.P.U.OO'! _

PARTO 81:• .Doa H10 .'1OIlo
o-too.proru.uoo

Cpll.lult.óJ1p; RU'101o PIlIIP. 'I.
4.. ',.00 U 1I.eo 1WIr.........
.... bnn. lII.ueed.. T"lII'oo,
aOli .- IIIid.act.: I •• �.._I
1B1�.1I1

DENTADURAS INfERIORES
:\.1t1'OOO PROPRIO

"XAÇAO GARANTIDA� MADEIRAS PARA ,....

CC'NSTRucAo
'"MAOS BHEN(OUIH
("'� 81'-t""'6 , o .. t ,1,.01
.... liGO OI�6stlo 0 .... 1'...011

DR, ,MOORRIS SCHWEIDSON
CIRURGlAo DENTISTA

/)iFLOMAl�O PELA UNIVERSIDADE DO rARANA

����:� -C!::'�S
HORARIO - das B à.s 12 e da.! 18 U 20 bor ....

HORI\� MARCADAS .- das 14 as Ia hora.
RUA TRAJANO. 29 _ 1.0 andar

Florianópolis, 23 ele janeiro de 1961
Leonor de Barros, Diretora

EXAMES DE 2.a CHAMADA E 2.11. f:POCA
Comunico aos interesHados que, de 25 a 30 do cor

rente, das 14 às 18 horas se achará aberta n inflCI i!:ã(
para os exames de 2.a chumada e 2.'" époc:L f

Florianópolis, 23L�:::rn:�·��:r!:.6hil'etorll

t. -\ogulilla - Complexo.a - Ataque. - Mamu -

I t'ro!J!emátlco AfdIva e auual
TrlltallJento pelo Eletrochoque com aneateal. -

: lnsuJlnaterapla - Cflrdlozolorapla - Sonoterapia e

t I'�katerapla
I· !lll-"'('ão doa PalQW6.tru_
! UH. PERCY JOAO DB BORBA
I DR JOSe TAVARES IRACIMA
• DR. IV'"N BASTOS DE ANDRADI

f (·UNSULTAS�Da.s 15 às 18 boru

• 1':fldp.Tí'('C': Avenida Mauro Ramos, 28.

� I Praça Etelvma Lu)
....... " �

�

......

Curso Antonieta de Barros

EXTERNATO FUNDADO EM 1922
Alfabetiza e pn'para pará'ti\> exames de admissâo

ao ginásio
Comunico aos interessados que, de 1.0 :l 15 de feve

reiro estará aberta a mntl'iellla. às quatro série!' dêsh
CurJ;o.

Rua Pedro Demoro
Rua Pedro Demoro
aua 24 de MaIo
:�lla Pedi',' De u •

Rua Pedro- Demor-o

APRENDA IN6LES
tom o Prof. Mr. Edward &reen

à rua Tenente Silveira, 42

DR. SAMUEL FONSECA
CmURGlAO • DENTISTA

- Cllnica - Prótese - Cirurrfa .....
Raio X - Infra Vermelho

!'rt!paro de ca\'idades pela alta velocidaltt
nORDEN AIROTOR S. S. WHITE

Consultódo e Residência:
1�\lA Jerônimo Coelho, 16 - ).0 andar - Fone 2225

E1(�lu8h'aJDeDte com bora. mar_çadae

2619
3153
3540
3313
3507
2036
3881
2222
3157
6325
3738
2594
6233
6282
3023
2088

09
2404

STUDIO JUIHDICO
Maurlclo dos Rel.!l - advegado
Norberto Brand - advtgacVJ

Advocacia em geral, no "'tado de
Santa Calarina

.,.__"",... :

lNOüA"DB&Á lIIlA8lLU

: :��Nmoa :� �!�IUBO! Id. SUL AMaUCA 5°, aDdar.

'..... u. ,:,.n::: :!:.:,�1.. �......_.

C. E. VIF.'GAS, ORLE

Advogado
so ZASlA, a.v ANDAR fELEFONE. :JZ48

(LINICA DENTARIA COM .ALtA
VELOCIDADE

Segundo a evolução model�a Odontolôgica, V. S.
poderá dispor de uma Clínica D�ntária -capaz de lhe pro
porcionar um tratamento inteiramente indolor e efi·
ciente.

Preparo de cavidades pcla Altl Velocidade, 300.000
rotações por minuto .

Dr. :!\,'ildo W. Sell - Consultório modemamente ins.
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone _

2545 .• - Atende diarial1!entE1 c.qm horas mt'l'cadas.

ESCOLA TÉCNICA DE COMÉRCIO
"NEREU RAMOS"
Rua: Alves de Brito - G. E. "Silveira de Souza"
Florianôpolis - Santa Catarina

EXAMES DE ADl\l1SSAO
CURSO COMERCIAL BÁSICO
CURSO T�CNICO DE CONTABILIDADE

Exames de admiSsão - mês de fevereiro
Provas escritas - dias 15, 16, 17 e 18
Provas orais - dias 20 e 21
TAXA- - CR$ 100,00

MATRICULAS
CURSO COMERCIAL BÁSlCO _ funcionarÍl {l. J.& e 2.a
séries
CURSO TÊCNICO DE CONTABTLWADE - funcionará
a La série
NOTA - As matl'iculas para a l.a e 2.& séries do Curso

Comercial Bâsi�o c 1.8. série do Curso Técnico
de ContabilidaQ�, serão encerl':ldas no dia 28
de fevereiro.

TABELA DE ANUIDADE
CURSO COMERCIAL B.4.SICÓ Cr$ 4.000,00
CURSO TÉCNICO DE CO�TABILIDA'DE Cr$ 4.500,00'
Maiores esclar..ecimentos, !!erüo prestados na Secretaria
da E!!cola no horário de 19,30 às 22,00 hor:ls.

Dr. Luiz Cândido Silveira de Souza
DIRETOR

.

Curso Particular São José
Professora: MARIA MAD . .\LENA DE MOURA FERRO

Cmso cOlTespondente aos Grupos Escolares, com

as seguintes classes:
Pré-primário, l.0. 2,0 3.0 e 4.0 anos e Curso Médio.
Prepara alullo� para o exame de admissão 8.0 Gi

násio .

.A matrícula acha-se aberta à rua Snldanha Mari.
nl\(), 34, de 9 às 12 horas diàriamente.

MOTOCICLI$TAS
A RAINHA DAS BICTCLETAS, avisa qlle
está apta a executar o serviço de pintul'a em

Motocicletas e I�ambreta!l. Rua: Conselheiro
.. Mafra, 154.
•

NAO TEM 6INASIO!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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; A M A N H A f

fA T A R DE: .,

i PIUll RIMOS X METROPOl!
; INAUGURANDO ASSEMI-FINAIS1)() CA MPEONATO ESTADUAL :
-----------�-_.����-----���-���-�-�---�----�--_.

O Intenor em RevIsta

�����mmTI��
laoco Es�edal para aju�Br du�es a não ,eD�er

ITAJAI' - se-a' iniciado vendo regular interesse do
ainda esta semana a fase público.
finalista do Torneio de BLUMENA\U ';_ Se fra ...

futebol de salão, patrocina. cassar os entendimentos
do pela agremiação da Pím., para a contratação dos a ...

Pa. tacantes do Figueirense
Pimpa, Jacaré, CalÇara, Wilson e Ronaldo, a díre

'Securitários, ABI e Dlstri. toria do Vasto Verde, en.,

buídoj-a, jogarão nos Prélios trará em negociações com

principais encuanm que outro clube, talvez o Ct

Aliança, Clube dos, Quinze memporl, tentando a con

Acalti e Industrial, joga. tr-1tação de dois ou três
rão nas preliminares pelo jogadores.
bloco qos perdedoreR. CRICIUMA - A torcida

od
filho seja vendido ao Boca que todos êesee observ-do-: r,ão. nO'HO impor-ta -·ac:.·(·,' áLUMENAU - A cidade do Merropol, confia uma

seus �ra es CI'aques ,;:ll����:�be�eêle��:��:r�ir:� ��� ;!�� ;:���:��::m���; �i�n�e' �:��:,n� ;ra��t n�s��:Cj��á� ��ô:���adi�a��, �mg�:�d� �� ::i����: �: sU:m:ã
dinheiro multo melhor. E 11:\ remo-ente ce melhor em I dores. Palmeiras tentará a grande frente ao Paula Ramos,
Gerson, ninguém discute, é nesse .utebol. BOTAFOGO E SANTO� re<lbUitaçao dos '1 x 1, que iniciando o certame cata-
um grande jogador, e nome t A ro.t» de e('ncr\::i:;:l.�iio Grande parte da culpa, na lhe impôs os grêmios mar_ rinense, em sua fase semi...

Pág�IaO, els:���ii�ada,E�J:�.� fe.a;sOul���I:;::II���: �ã;el�í:i�� ���;i�:�:a, �:r�noaqtl:el:;��f ��'l.Jf f�.n;�����:�: jd�i��:;�-:: �:;�apdoe{s é :ZSt::í:l�;�S:!� ��iE�:r���.o�ae�� i:a:r���l� �:tlde�:ja�é:��I��v�eat;:2
nal do Brasil", P8blicou o de transição administrativa Seria mais um a ircae em-jmentc, de ncôrdo com n ne, como Betntogo e Sentes _ cotejo de abej-tuj-a da rase gat- aquela impressão dei ..

seguinte: brasileira atual não permi- boi-a. !l.esSidaue. do. momento. (I os únicos que sabem fa7.f!r o Rem"�inal do campeonato xada quando perdeu para
"O futebol bra�i1eiro che- t� que êsse órgão se r:�l'ga. OI.HO CLiNICO r ·lr,',rlJ._ .. ie�brlldo jJ�I') sr. verdadeiro profissionalh:mo do Estado. o Avaí por 3 x O.

1!'a a uma situação de cala. nrze em tempo suüctents - Dêsae modo - repete Ramos de 'Freltae. serra uma no Brasil - niio vendendo 'LAJES -=- A segunda ...agn BRUSQUE _ Lúcio de
midade. às vésperas de uma para uma emergência dessa o ar. Ramos de Freitas - fL'reuniã·: urgente dos cl,\b(>!> seus jogadores mas ao con- Para contlnunr nas disputas Oliveira, foi o árbitro in...

nova Copa do Mundo, ven- natureza. situação é de calamidade' do lrio c de São Paulo, llíllll trârio, comprando novos que do campeonato do Estado, clicado para apitar o cote
dando suas glórias em for- A Cooperativa, o� Banco, para o futebol braeíletro.! assentar as bases de '::'1:1 fortalecessem suas equipes, está entre Internacional e jo desta noite entre Amé
ma de jogadores famosos, que. �e propõe errar, para r-orque os antigos estão dl'!-I"t::"" ,., t.junta e proc;;'!t� é claro que poderiam vender ,Guarani uma vêz que o rica e Carlos- Renaux a se
sem que surja nenhuma rea, auxiliar os clubes nos mo- -aparecendo e os novos, aos atrair a e tenção do Oovêruo seus jogadores por mais di- peri, se classificou por an; realizar na Manchester
ção de dir-igentes ou até mee- �e�ltos difíceis, ta�b�� j� i quaia, sozinho�, talvêa ain_.' Federa! para a gra,'iri:de nheiro e dêese modo a si. jectpaçãc. Catarinense, no estádio a ..

mo - o que seria o ideal vma atrasada, pOIS ra vai da faltasse alguma coíaa 'un �itt!R',ào em que se está tuaçãc seria bem diferente.
-

BRUSQuE _ A diretoria mei-ícano.
- uma posição oficial qu; longe � avan�o de clubes e.s·lpara f.orlill\r. a seleção, já clf.und:md.c ? futebol,b,:,a:'i. - E o Brasil podia estar do GUarany, vem de con

I
BLUlVtENAU _ O mé-.

svttesse a fuga do que ha trangei rog sobre nossos

lO-f
tem sobre SI os ol�os dos ),11'<', •• u aves da vencn doe tranquilo para armar uma tratar o concurso de com, dio Danil [per-tencente ao

de melhor no nosso futebol, gadores. obeerv.rd -ces da Aménca do passes r'os nossos meuicn li boa seleção para 1962 -

p tente t em d di I Palmeiras esta sendo prerulpa de deficiência finan; E neste momento, em que Sul e da E mapa, para novas I jugarlúr(,�.· I encerrou o sr José Ramos
e r a ar dPara ris tendido pelo Vasto Verde;eira e má organização dos se prepa!a o reiní�io dos' co-uore». '!:: é p'Eciso CC'l1\ H - Camueões do mundo cu de Freitas".

.

�I;n:aS:=sl:u:eClu�eJu;:nrl� que inclusive lá manteve
clubes preparativos para mais uma ---

f
g

conversações com o deste-
O sr. José Ramos de Frei- Copa do Mundo, o Brasil' ------ �_

O Cirnemport está Inte- no seu ururo.
. cado médio, atualmente na

;:��is':P��:���:e�e:�::� �:�!:�:d::�: :�:�l����
,

�i:��:�O ::iu�:�?:�����: - ;�fO;�;'�:::'����,��:::� :����E ��no���sf�h!�Sul.Americana de Futebol, a� suas glórias futebolísti_ �::�:t��!a�l�m��co Grêmio �;e�;:d:;a:�I��éf���� p:� pois o contrato do atléta
que comenta o fato para o �:l�, :;�:.�ça�i;:�I�i�!�n���! • <:; .' as dis'Juta<' do torneio He- lerminará no pr6ximo dia

::�o�n��t:t f�l�:si�: :�:�!�� criou problemas a seleção e I O veterano Aduci tem �a'gon�1.
-

'.� ;.- 128.
,.

menta entre os dirigentes e seu comandado trouxeram o contrato com o clube gr�.
_

* o!<. ,.
t ITA�Al -, N_a tar�e. �e

indica o único caminho para título. mundial para d. . 1- LTI·M '?, •
ná de Bhnn'enál1 até abril CR!CIUMA -.0 Me�ro'l amanha? pubhco l�aJal�

conseguir reter o jogador Ei\qlia�to nes�a�sma se- U AS DO ESPORTE Barnga-Verde Até lá, estará .acumulando. paI nao consegulll at: o ense �er.a a oportumdade
no Brasil' criação de uma mana maIS dOIS Jogadores . o cargo de tremadcr e jo momento qualquer reforço de assistir a um bom cete-

organização .- Banco ou um dos quais campeão d� A d�retorin do Postal T.e. Célio, está sem eon.�rat?, eso. gador do quadro. Se cor�. ?�ra sua �q�itx: vizando os jo internaciona_l amistoso.
Cooperativa - capaz de mundo foram vendidos para

legráfleO estu.da o

progu-1
tando em experlenCln no

I
responder poderá ser con Jog<:.s selm�fma'is do Esta... Estarão em açao as repre ..

auxiliar os clubes. �(.ra d� Brasil, o sr. José
.

�a ��.e orgamzar� para c�· He��íl�o Lu�. Porém o Fer- tratado como treinador.
'

do. Domingo, contra o Pau- sentações do União, clube
CND É FANTASMA Ramos de Freitas disse que C

em ar aa conqUista do BI� rO\'larH�. mostra-se grande
•••

la Ramos, o clube de Cri·. amador loca.} e Fluminen..

O Conselho Nacional de o ),.ai de Gerson, .velh? can:
. ::�fne::n�� e�es!m;:s�:es� :�nct:rs�nteressado em seu

I A diretoria do Cal;Ios Re--. ciúma se apresentará para se, integrante da primeira
Desportos, a quem cabe ori- tonense, de NiterOl, esta

t"oiéu Agap·t V I' '. • •
n'a-ux, numa magnifica i.. o público ilhéu com os divisão de Joinville.

er,{ar o Govêrno para serem �r.tisfeito com a possibili-, t��'d 1 'FoC Fe aso, ms-
_, . nicialiva, vai homenagear mesmos jogadores que exi- TUBARAO _ Será mau-

.•.
.

d d d
hUI o pe a ... Amanha sera maugu,"do

I tlé b· L t ' A a' 'ema d h- st'd·tomadas as providencias que lia e � que o passe e

sel,ll
••• d F 'á

. ,seus a tas que se desta� lU ll'en e '-o av I .. . gura o aman a, o e a 10
------------------------ () campo o errovl rIO, apos caram sobremaneira na e. nas atrás. do F�rroviário, apó� as

Ra'ld a Cavalo - Flor'lano'poll's Tu......·'o Os apitadores Virgilio
l'eformas por que passo�. O quipe do tricolor, confec-. BLUMENAU - O tor� grandes reformas por q1,1e

•

. �

UCIlG
Jorge, Gerson Demaria, Gil.

clube tuba:onense fara as! cionando um quadro de nela Ministro LuÍz pallotti: passou. A diretoria do
o" rlespor:'istas Dr. 10'1'31" CI)!llpehçao.

.

berto Nahas foram rebaixa- co�e�oraçoes coJ_u os se�s bronze em sua séde com os I �::.ntrc em breve devera Ferrinho organizou um

cj!o\CI! Grilo e Capitão Hugo .A A pro�a "in�dih:' n'"l dos de categoria pelo diretor p.roprlOs recursos, IStO é, U�I- nomes dos atlétas, �ém de, ter continuidade po�s como fertivo programa.
<k <:"·"·:.l�.a estão organi7.e.nJ� �'_n,·ro sera :!(dlC'tH!l\)'C do Departamento de Árbi. hzando na festa apenas JO. �q,lomas que lhes serão sabem 9S despdrhstas o ITAJAl' _ Mentores do
'11.'1. nid a cavalo df' trotE: Governador Ce.s) RaTYlf"S.

,

J
tros sem qualquer explica- g�dores pertencentes ao Fer-

conferidos. Bolonini e Tei�. mesmo -encontda_se parali., BHroso, continuam man-
e,,:re e"ta Carital e a �irj.,.:le Com a realiz::r;.'.u d{· raõd ção. Sr. Presidente da F.C.F.

rmho.
xeirinha constam da rela�. zado em vista denão dis· tendo conversações CQAl o

fie Tuharüo. I:' cavalo FP.oli,;:-Tubarãl1• vamos tomai' uma atitude e ção de craques que serão por a Liga datas para a técnico Waldir Mafra, ten·_
!->";n ndo inílJrmaçl,cs l·O. f..t:!rá dado o miei'; P:'�'l" ('I esclarecei' os fatos? O ponteiro esquerdo Jacó, homenageados. l;ealização d'as pelejas. tando contratar definitiva-

!hi'�:L'; ,"ela ,p.portng ....m, vá. ;'essurgimento uo hlpl:�mú I ••• que foi revelado pelo Iris e Contudo, o caso deverá mente os serviços profissio ..

I'i,,!< '''':.epto.'l do hipisr,1') rp em Santa catarina: (hsse o Clóvi�, dianteiro joaça- com sqcesso atuou pelo �vai
.

O troftu ÂGAPITO VE. ser sanado opo.ttunawehte. flais do,. treinador.:<:!bel'l1111 com sathfação li 01'
..
Francisco Grilo

� C?ll� bense, encontra_se na es- en�ontra-se �om p�sse hvre� LOSO, instituído pela ITAJAI, _ O '.A-lfMrante
inldati,a e eRtão diapost?s dlllndo suas declaraçoe" II. quadra d, Mal'cilio Dias, O J.ovemat1eta�alando à re

I F.C.F. ao campeão do cer- Barroso ,� iniciar" 'J.llna
parte na atl·ar.1h� lf:portagem. ! com geral agrado, tendo de- �Oltagem manIfestou. dese· tame de amadores ficará �érie de j6gos amistosos, vi.I rnonstl'ado bôas qnalidadea. JOS de voltar a prahcar o

de posse do Post�l Tele'1 rando aperfeiçoar' o· COIlr

,Se c.onfirm�r nos próximos ���e�:�v�:::: que venha

a, W'áfico quq conseguiu o junto par;a o campeon:to

I
enSaJOfl �erH contratado.

• ; • Bi�Catnpeonato. Se o grê.. regional da temporada .•
__

• • •

Comenta-se que o Paula mio IPosta:list:a' repetir tal V�rios jogadores deverão
.

RIO, 17 (V.A.) - N��í-Jose "asquez, o popular .

dá' proesa em 1961 o valios', .ser ,estados e se catres cla� Procedentes da Itaha

,

I Jacaré, é o novo 'Diretor do :a;���i��ldea: �:::e��: ;�� tr�f�u; ficará erd sua posse ponderem serão contrata contam que .foram concluidos
Na noite de quinta feira O Aval com - Odernar 51 Departamen�o de Fut�bol do �erdo ue a�sim terá a definitivamente. dos como reforços.

.

os entendlme�tos para a

última foi realizada a ter - Samuel 2 - Bru?o 6 - Clube. AtlétiCO Ca.tarmense, �hance que deseja.

I
.... TUB�RAO - DOl!lmg? lutà entre Plero Rollo �

ceira rodada do torneio da Barreto 4 - MarclO 2 - es(:�lhldo que fOI pelo sr. q. $ • O media Loló, que foi em melO a festa sera Eder Jofre. O combate sera
Grtidão com dois matchs. João Eduardo 7 - Jaime Ra_ Amilcar Scherer, Presidente

rt atingido sêriamente no joe� inaugurado o estádio do disputado no Brasil, a 11 de
No primeiro efrontaram. mos 14 ---:- e Paulo sem do clube tricoIOI' do Conti�

S8�o:Poo araq�e:;oe;::ooz����: lho quando estava no auge Ferroviário, apÓs passar mflrço, n�cebendo ? it�liano
se os quintetos do Aval F.C No prého de �u.nd� defron nente.

• ••

I
foi inteirada de que o jovem' de sua forma técnica e fí.· por grand:s refo�as. O Piero Rollo dez mil do.�aresversus Clube Universitários taram-se em preho macaba-

d'- deverá mesmo se I sica, deverá voltar aos gra- clube Ferrmho esta se pre- para dar combate ao galo
tendo o clube Universitário do os quintetos do Clube' O amédio Manoel, do Pau- �r��s/:r�r para o Atlético, maàos hoje manten�o os parando para a tempodada de ourof'.
vencido pela contagem de 55 Doze de

.•

Agosto X Carava.na la R mos, es!:ve tre�ando e l.clube que defendia antes de

I
primeiros contactos com o regiçnal bJ'evemente a se

X 30_ dI) Ar . .logo sl�sp�nso no m- v�!�ou 9. s�ntll a a�tI�a con-I ingressar no AvaL Nesse couro após a intervenção iniciar.
,Dirigiu o encontro os ár- tervalo do pnmeu'o) p.ara o tu. ao do J�lho direito,. es._ sentido mentores do -clube cirúrgica no joelho. BRl,JSQUE - Sera �ea. Orlando seguebitros - Baracuí e Ivo. segund'1. tempo em. vlrtu�e tfln�? a,gOla .a parte atmgt-

atleticano já entraram em O Atlético, que conta lizado amanhã� nesta cld�-As duas equipes estiveram da� ChllV�S Que calram so- d� lll�<t maiS agra�ada em
entendimentos com o goleil'o, com o sr. An'lilcar Scherer de um grandlO,so t�rnelo hOJ'e para Buenosassim formadas, .com respec- bre a capItal. 1 vista �e se encontl.ar bas·

.::<. na presidência, deverá 01'. de bolão que contara com

tivos marcndores. Vencia o Cal'Rvana do Ar tante Inchada. O Jogador,
O V to Verde está no ganizar uma possante equi_ a· participação das melho·

A'Universitários com - pela contagem de 27 X 18, falando à reportagem, decla-
r a:oPÓSito de contratar pe para disputas do regio-! res equipes do Município. Ires

Mauro 7 - Lenio 6 - Mario com o Clube Doze de .Agosto 1'011 qu.e. agora .q�er ver co. o�rn;.�a�antes Wilson e Ro- nal, tendo inclusive, já a_ A equipe do Getúlio Var,.
RIO, 17 (V.A.) _ O médioCesar 22 -.Galotti

8 - sedend? .t�rreno no fmal da ;1:U�g�:�::. p:i�r����: dde� naldo, ambos pertencentes ao certad� .� .volt� do trein�.. �a� é a resp�nsável pelo Orlando, cujo passe foi re.Saulo 8 - Catlos Alberto <I etapa mlclal.
.

'
_ elenco do Figueirense. Nes. dor LlborlO SIlva ao trl- extto do torneio. centemente negociado pelo- Romeu 8 e ainda sem O Car�va�a do AI' 10- �Illr�d� que n�o. estava em

se sentido enviou à Fpolis., calor do Estreito. ITAJAI' - ° Cimem- Vasco com o Boca Juniora,marcar Viison. !o� ,est� prn��.�� �:P: �:: ��nd��:�o�:s tl��artr�:l�� o ernissârio Aurélio Sada, O Palmeiras continúa li. port:-;e p.repara �ara.o giro seguirá no próximo sábado
. (:gU

,

te f
d

ç
Ch- '·a n: d Ma para tratar dos pormenores. derando o troféu CARLOS que dara pelo mtel'lor do

para Buenos Aires. Também

�;r.�:;o-=-m;l���i�:e; =- COI� ��:; ��d� I :ai; ti��: e � • * • �O�ETTI, co� uma sér�e

I
Estado, at�.mdo nas cid�- o ponteiro Maurinho, do Flu-

E R 'I V mic..'1ol{' 6 - Tomé 4 - sem que havia era pouco interes- A diretloria do Postal mVlcta de 12 J6go!o\, segUi_ des de I�I�ama e Presl. minense, está de malas
m eCI e o asco �nrCl\ estiveram, Serafim, �e do atléta em participa:; Telegráfico, campeão do do do PerY de M:nfra com dente Getuho. prontas para �'presenblr.se
RIO 17 (V A) O Vasco FariasI' Conrado Meyer do ensaio. Manoel deseja, cet'bame de amadores IPe 11 e do Baependl de J�... JQINVILLE - _Joga� na "Bombonera .

da Ga�a d�e;á Ca_zer urna O C!ube .Doze' _ Os\:aldo agora, e com- razão, ser sub. 1�, recebeu. c�n;,ite do ranguá do �u� .com 10 j� t n:- tarde de amanh.a ne� a

tem d s fi _ Machado 4 _ Aloisio 4 metido a tratamento médioo

I
Tll'adentes de ItaJal para a goro Há pOSSibilidades mala Cidade

.

as represe�taço�sporada em grama.�
. 4 em marca' Il.dequado realização de duas parti- res para o PerY de Mafra I do Caxlas e do Palsandu,

dPer�,amb�can08. A eRstre1f,· -tyeclo p
� t' I A

I

.•••• das sendo uma em Itajaí que domingo enfrentará ao em prélio 'transferidq da

\o almll'ante" em ec e eS,lv('l'am elXO o, vo, n- '. tI· ai pod d·
.. d d d t' �Ó C,'II:: 1.1T';tá d d d

'

C I Ronaldo

I
O médio atacante Caré- e outra na capital do Es a_ nternaclon, en o 1- prunelra ro a a o ornelq OI i� lJ

:s pró���o daº-,:��:_ a para r�rbrt:::':__ Baracuf e Jo. quinha, male. -A:mlhecido no do. O convite está sendo gualar o.record batido pe· hex�gonaL.Há bôas perg.. L..-------.�- . _.

1· c: 1'ul(1)o1 metropolitano por estudni:1o. ]0 PalmeIra.". p ctrvns pnn o _,:atch, ha- •.se ... !lnros.

i_"-

SAB3ROSO!

JOFRE X ROLLO a

11 de Março

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



VENDE-SE C A S A

_ fi _ FLORlAN()I>OLJS, SAilADO, 18 de Fe\'erclro de 1961 �O .STAOO" O MAle ANTIGO DlARIO OI SANTA CA1'ARJN'-
------------------ ---- -----_._-- ._--------

t,MA óTIMA RESmgNCIA COM TODO O CO�,FORTO.
EM ITAGUAÇU, COQUEIROS.

PREÇO DE OCASIÃO.
TRATAR COM O SR. MANUEL F. TAVARES

RUA HERMAN BLUMENAU, 61.

V E N DE-SE
Um, Bar e Restaurante cito à rua Conse
lheiro Mafra, 139 por prêço de ocasião, I

Tratar no mesmo local ou no 5.0 Distrito
Naval no expediente de 12 às 18 horas.

PARTICIPAÇÃO
Djalrnn da Concetcêc e. genhora. têm o prazer de

participar aos parentes e amigos de suas relações, o

nascimento da primogénita '''EDILENE'', ocorrido na

Maternidade Dr. Cm-los Corn'i8. dia 12 de Fevereiro de

1!)61.

A V I S O
A DIREÇÃO DA ESCOLA PROFISSIONAL FE)n�

NINA "DR. ,JORGE LACERDA", TORNA PÚBLICO,
QUI': .Ar. MATRíCULA ACHA-SE ABERTA ATÉ DIA

�6 DO CORRE:-:lTE, NOS SEGUINTES HORARIOS:
DAS!) AS 12 HORAS, DAS 14 ÀS 1'7 HORAS E DAS 18

AS 20 HORAS,
JUREMA r. GONZAGA

DIRETORA

VENDE-SE
FAMíLIA QU. SE TRANSFERE PARA SÃO PAU

LO OFERECE POR PREÇO DE OCASIÃO UM DOR

MITORIO E UMA SALA DE JANTAR EM JACARAN
DÁ E PAU MARFIM MODJ!:LO FUNCIONAL.

VER E, TRATA H .0\ RUA nORVAL· ?'lELQUIADES,

I<1 APT. 102. .

PRECISA-SE
Precisa-se de um auxiliar de Armazém. com pratica

de balconista, Os Interessados -.<lUei,am dirigiu-ae a Rua

liVitor Konder, 28, da!! 8 às n.oo e das 14.00 às 17.00 hs.

ALUGA-SE I
LOJA DEODORO,?4. TRATAR NA CASA j

VENEZA I

I
I
,

I
CASA LAUDARES, LIMITADA

MOVEIS EM GERAL
Rua Deodoro, 15 - Caixa Postal 109

telefone 3820

APARTAMENTO
Aluga-se a casal sem filhos ou duas senhoras,
fino e confortável apartamento perto do centro,
-com um quarto, sala, costnha, banheiro c área.

Tratar à rua Silveira de Souza, 18.

Preço ('1'$ 6.000,00,

J,.'

,Iif,,_
, "
"'!-. -

1
.' "}

\..lV4 �i7�
� �.....

�-
,;.. ""

�
* com tarifas reduzidas

Comissão de peStcl �para
-

Santa Catarina
POR ERNESTO TREMEI.,' quantidade possível de pes- Nacional acêrca de todos de planejar, coordenai' e zação da r roduçêc pesquei
do Servo Caça e Pesca e' cada sem destruição dos 1

os assuntos relacronados . desenvolver, pendo-a em ra.

do Centro de Estudos 0- "stocks" futuros, como cut- com a pesca. � �
1 têrmos concretos, a colabo- Este orgão consultivo

ceanográficos. d�rá pa,l'� que os l?rodutos _ Exislen; ainda _Comi�-l ração e�t�e o Instituto O reúne as experiências das

alimentícios extraídos do soes Conl1.1-J\.tas de Concr- I ceanográfico e o Deperte- classes interessadas, dela

Cabe ao Govêrno do Es- mal." cheguem aO
.... p1íbl-icc -l-iação Pesq1Le1M, que vêm menta de Produção Aní. fazendo parte representan

tado criar uma "Comissão em geral. a ser o acôrdo de duas ou mal, para a realização dos, tes das entidades, consumi..

de Pesca" destinada a o- Esta "comissão"! não po , mais .zona<_; marítimas Ic- trabalhos de Biologia da; dores atacadistas e técni

rientar, a pesca, o comércio de permanecer estética e cais com problemas co' Pesca e de Tecnologia do cos de pesca.

e a indústria em Santa cs. invariável; pelo co,ntráJ.'ib: muns., Pescado Itarina. deve ser flexível. âdaptar-. No Brasil, sômente agora Essa Comissão tem �un Uma Comissão de Pesca,
A Comissão deverá ter se a problemas regionais do se está despertando para ção permanente de acom- formada para resolver os

presente a todo IJ momento pesca e formar uma estru- essa realidade e, no ano de oanhar a execução dos problemas de pesca, iria

o bem estar do Estado e tura em constante evolu-. 1.960, em S. Paulo crtou.se planos que forem elabora_' trazer grandes benefícíos c,

��� o:ó p::c::;oe:u�;�:v;: çã�, st�:n�� n�:s;:�a em I �:a S��;�1S!ii�e:cc:aM!:��' ��s'p��de7tcon�:�� a��es;�Ô: 7��ú�r��a���e�:�!r�i�e�,
:.�];� O;xt�:����os te���7�; �::���esncl��oc������x� ;ead:�:�:���l:el�;�������' qu�:doS:lti��tat;.s. paulo).! ��a 0�7e��:;� ���;�at: t�::

representa urna obra dema- mente os trabalhos relacio- foi criado um "Conselho balho do Govêmo, no Iíto

síadãmente grande para nados cem a indústria da de Pesca" destinado a co- ral de Santa Catarina,

ser . fei�!l: nelas emprêsas pesca e (I aproveitamento operar com os Poderes pu. oBO

prlvedss.
-

dos produtos e sub- produ blicos para melhor organi. ET1lesto Tremer

S�r!'i iJ-interêsse ativo do tos, o Governador criou

Govêr"ó ê muito difícil diretamente subordinada

conseguír
-

') desenvolvi- ao. s . Gabinete e presidida
mehto -

da pesca, A Eornis- per um representante ao

são de' Pêsca deve contar Chefe do Poder Executívc
com pessoas entendidas em uma Comiss�o encarregad.
Pesquisa de Pesca, Tecno

logia .

ãe' Pescado e Comer

ci�liz?-çãb:

I .Tive oportunidade de

demonstrar no Seminário
I Sócic�Ec::llômico, o quanto

I eram perigosas as decisões

que aH eram tomadas em

I relacâo a um "Plano de
.

Pese'a para Santa Catarina"
I e propus nessa ocasião a

! criação de uma Comissão

V � i Coordenadora de _Pesco;, a

cnUe-se \f��\n=�cOl��v�:m�:; 0:0.:cursos que ser-iam aplica.

terreno
do, nos p,oblem., que e-

xigem prioridades,
Nos Estados Unidos da

Sito a rua José Bolteux AdOmS&:!�:ddo: ��:;��C;���l;�32. Trata]' 110 mesmo,

�
F::::I1I11'15I!;lIl�4"i·:.I':::!.I·

çãc sôbre a pesca em sU,as
águas territoriais, a55l111

como possuem Comissões

U'A MAQUINA DE IMPRI- especializadas para o estudo

MIR (NOVA) MARCA "CA- do desenvolvimento da

�t���I��AD�2 CXO��A� �:� I f;��a;sas��:à�:e rt:�:�e:�
PEL, \ Conselho de Pesca da U�

TRTAR NESTA REDAÇAO nião; os resultados tem si-

COM OSMAR. do satisfatórios e mesmo os

Estados Unidos participam
como membro de várias
Comissões Internacionais
do Pescado,
No Japão, o litoral esta'

dividido em zonas mariti ...

mas, os quais são um núme '

ro superior a um milhar,
havendo-se classificado al..

guns dos principais lagos
zonas marítimas.
Cada zona marítima tem

uma Comissão de Pesca.

'esrl, �'�\�������l���/:o iJ��::
ao Govêr:1.o local e

VENDE-SE

diàriamente a:

CURIIIHA-SilO PAUlO-RIO
sarda às 9 horas da. m.anhã \

\

623j'_.DAS_9 AS 11 HORAS
I,

••lIIiiilííliliífllàiíiiI1l.lI�j·ilÍ'·'iii·-;Ii:·-íiÍ·�"""'-.-"'·,�;'(i!:'O;;,.._.,�:;l\i;,\��,�.i,��_1:.,ç::2.x.:i�·.:."'.,,;..;, .. t�/$"""""':,._t.i",,".,;';:,";J';;lÚi'f.;..,";;,_.,.�'-.Fjée-#tf:*.{*,e�

sarda às 18 horas

a pioneira

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAUr.A

(ALUGUEL 2.500,00)
TRATAR â Rua snv» JHrdim, R9 ou pelo telefone 2918.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



"o IBTADO" o ILAlS Al'fTIOO DIARIO DI e. O.&TAam.&

CALôR FOI DEI\oIAIS. NAO AGUENTOU O BATUQUE
E DESMAIOU. COI�·A RArA NO CARNAVAL DA ILHA

COLÉGIO E ESCOLA NORMAL

"CORAÇÃO DE JESUS"
INÍClO DO ANO LETIVO

Dia 1.0 de marco de 1961
No dia 1.0 de março, as alunas aoresentem_se de

uniforme de gala complet.; blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato preto fechado. E queir-am tra.
zer duas fotografias 3 x 'I, de uniforme. As novatas
4 fotografias autografadas no reverso.

'

TURNO DA MANHA - 1,40 1I01'lls

1. "s séries do Ginásio
3.:ls séries do Ginásio
1.Rs séries da Escola Normal
2.Rs séries da Escola Normal

TURNO DA TARDE 12.50 hm'(Is

2.as séries do Ginásio
4.as séries do Ginásio
3.íls séries da Escola Normal

11.11., 2.a e 3.11 sóries do Curso Científico
2·a série do Curso Clássico

INDIC!\ÇÃO DO MATERIAL ESCOLAR

Dia 21-2·61: 1.as e 2.Rs s áries do C. Primário
Dia 22�2 .. 61: 3.9.s e 4.8s sér-ies do C. Primário e Pré-

Ginasial
Dia 23.2·61: l.Rs e 2.as scries do Ginásio
Dia 24�2�61: 3.as e 4.Rs sé ries do Ginásio
Dia 25�2�· 61: Cursos Científico, Clássico e Normal

MÓVEIS VENDE-SE
POR MOTIVO DE \'JAGErtI. VENDEM-SE

MóVRIS "SADOS A r::UA DES. PEDRO

sr_L-1"A. 27R .. t Prútu rla �al\d:'lrle).

rTIEçO 1,('; OCASIÃO.
.._----- -

A�AJ)-A

PAlntDA DIMHAHtNH AS g�.
DiI:SUl

FLORIANóPOLIS, SABADO, 18 de Fevereiro de 1-961

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES
POBLlCOS DE SANTA CATARINA

.r••••••••••••••••••••••••••

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
,

bl
A Di�tO� � �,,�m:o AdO: s�vi�res pú-'

ICOS. de Santa Catarina convoca os seus associados,especialmente os funcionários públicos estaduais
para a �ssembléia Geral Extraordinária, a realizar:
se no oróximn dia 27, segunda.feira. às 20 hor-as nos

���:�7vo�o Clube 15 de Novembro, com o ;eg�inte
POSIÇAO DA ASPSC EM FACE DA ..
SITUAÇAO DECORRENTE DAS MEDIDAS
ADOTADAS PELO GOW;RNO DO ESTADO
COM RELAÇAO AOS SERVIDORES PÚ
BLICOS ESTADUAIS.

Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualidade
comprovada ...

* Eis os Irês falares de garantia que os Molores Arno representam poro o

consumidor.

* Os Molores Arno são rigorosamenle controlados pelo Sistema C. I. Q., Cen

Irôle Integral de Qucdidode, o único que osseguro perfeição máxima no

.

- produção em série.
-

-���=��� -; -

,Ir
"\ t·;·:�,
'\'1"";' �._ ,-

\t.. ;
;��� '��.

P'lo'l"Ül1Iópolis, ] 7 de [eoereiro de 1961

1VO GANDOLF1
PRESIDENTE

-------

CONSELHO FISCAL

EDITAL
Na conformidade do disposto 1101 pa1'àgrafo 3.°

do art." 120, do Decreto N. 1.918, de 27 de agôsto
de 1937, notificado a caruparecer nesta Delegacia,
cita ii Rua Conselheiro Mafua, n.? 35, Florianópolis,
Santa Catarina, no horário das 12 às 18 horas, o

interessado no processo de benefício abaixo relacto
nado, a fim de temer conhecimento da resolucãc do
Conselho Fiscal desta Instituição e dentro do

�

prazo
de 30 dias consecutivos contados, da data da publí..
cação dêste EDITAL, interpor recurso ao ÓRGÃO
SqPERIOR, sob cena de ser considerado perempto.

PROCESSO IAPtvj N.17.215/58 - ANTONIO
ARANTES NAZÁRIO

Florianópolis, 18 de fevereiro de 1961

®
ARNOSA.* Motores Irifásicos olé 300 H P

* Motores poro méquinc s de costure

* MOlores especiais INOÚSTRIA E COMÉRCIO

REPRESENTANTE EM FLORIANÓPOlIS: '\i�(\ � ...

\

MEYER & CIA::����!MOACYR PERE1RA
• Ruo Felipe Schmidt, 33

n ..

________

AGENTE I!f•••••••••••••••••••••••••

Novo estilo de -governo
(Cont. da 3.R pág.r

I
pital paulista, onde residia

O S,. Washington Luiz, mos, ocupámos a direção do

quando Presidente do Es, Grupo E s C o I a r "Felipe
tado de São Paulo,

deter-t
Schmidt,", de São Francis.

minou a redução dos horá co do Sul, educandário que'

�::o:�e��: ���a�o;�d�:= ���U��r�l���,ae28 �� ��=�o
sem as escores funcionar em então Superintendente Ge.
três ou mais turnos, medida ral do Ensino, professor
com que, pensava, num pra- Orestes Guimarães, de a

sa bem curto conseguir-se. côrdo com a legislação vi.

ia um IndlCe de aprendíza- garante, estabeleceu o tio

gem que situasse a terra rário de cinco horas. Em

bandeirante no posição in. consciência, raziemos res;

vejáve! de ao menos toda trições a êsse horário, quan
a infância paulista ficar to aos LO e 2.0 anos, consr,

sabendo ler e escrever. Não derando a tenra idade dos

conseguiu, contudo, sequer alunos, 'que, entretanto. Ensarilhemos estas peque.

êsse mínimo de emergência! ficavam a salvo de cansei, nêsas e minuciosidades. São
e os seguintes administra. I ras prejudiciais porque os o que convém à escola prl ,

! dores, em face da tnsun, � programas lhes propicia. mária, onde o professor de-

_.____
ciencla, retrocederam à te- : vam exercíctos recreativos ve ter sempre em msnta a

A L U G A _ S E :�SI�Ç��t:��er��r':!��r��d��: ��;:�:�t�O�\�OO �:::iOt�;: �:s�ri��çaP:��o:�e;<�i�=
Casa à Alameda Adolfo Konder nc 10. Tratar pelo i:::�� nhã:ras�e ���er:�;;�� ��sc�a:::��,- !:rc�ae�ae ��r:� Sln';:��: . .i�i�����r no go

telefone 2105 das 13 às 17 horas e pelo telefone 6262
por que, pela falta de pré- tos, também comuns, ao vêrno um legatário daque:

di\� 8.80 a���_hor:::.____ " cios, foi necessário o daa , som do piano, em o Inicio les píônaírcs da educação

DATILOGRAFO-rORRESPONDENTE � n:Uae'n�o�e'm��d:u�astotuh'O��.'o.;:;o��q�uOe� II �e�:sda: ;����e��:���� :fs��m�;�:�es�en�i/:-
..' • "

recreativas nas salas. e en

I
felicidade de repôr .santa

PRECISA-SE DE UM! (A) DATILóGRAFO-' causa descont�ntame�tos e saíos de canto em conjunto. Catarina em a sltuação prí ,

CORRESPONDENTE, COM REDAÇÃO PRÓPRIA.' �elo que o govern� vai m�l- �:�:��c�osde���re��:I,1�:� o� ��e!���:C1 d;ri�::I�� padrão

�S INTERESSADOS DEVEM ·�RESENTAR-. !:ll�:;a�oel:c��I:�:s �eco�s brigações de ordem intelec_'" �""'i
SE A RUA TRAJANO, 37, DAS 9 AS 12 E DAS

lIIIIl trução de prédios corres' --------'--------
14 AS 18 HORAS " pondentes, como se vê da

_ transcrição a.cima.
Em san-

.. '\� ta Catarina. onde a admí

V E N D E - S E �:�;ail��r�l�re�O�a�ZI:Ç�o�
ao atendimento das necea, I
sidades da alfabetização
que contou com forte con

tribuição das escolas muni.

cípats e particulares. todas

obedecendo à legislação re,

ferent.e às estaduais, o De

partamento de Educação
ao tempo em que o dirigia
êsse primor direcional que
o era o professor E1.pídio
Barbosa, alterou os horá,
rlos. Antes, porem, com os

mspetores escolares aquele
Departamento realizou reu

nlões para dtscussêo do aa,

sunto, do que resultou fi

xar-se D. maioria dos horé
rios de quatro' horas, en

quanto pequeno grupo in

cunava.ss pelo de três ho
ras e meia. Vinhamos da
reforma Vldal Ramos. quan
do, transferindo-nos da ca

tuai. Discordâmos da alte
ração sugerida, etenoo.ncs
apenas as restrições que ra
ziamos aos horários prlmi.
tlvos, propondo o parfodn
de quatro horas e meia;
cntértc que não pudemos
manter em face da opost,
cão genaralizada, fixando
nos em o de quatro horas.
A experiência nos tem

convencido de que na esco,

la primário o ensino com

hora rio de menos de quatro
horas e deficientíssimo, es

pectatmente para 3.0 e 4.0

Um bom terreno de esquina, situado em Bar

reiros, com 18 x 36, tendo frente na Estrada Fe ..

dera l e fundos na Estrada Estadual, com casa de

material. - Maiores pormenores pelo telefone 2832.

Preço convidativo"

V E. N DE-SE
Um ótimo lote, situado nas proximidades do

Canto, no Estreito. - Detalhes pelo telefone 2832.

Negócio urgente

ALUGA-SE
UMA CASA NA RUA SÃO VICENTE DE PAULA

(ALUGUEL 2.500.00)
'l'RATAR à Rua Silva Jardim, 8ü ou pelo telefone 2ü18.

Aai-M�'TA - S E QUARTOS
ALUGA.SE QLJARTOS PARA ESTUDANTES

COM REFEIÇOES E SE FORNECE MARMI
TAS.
RUA: AV. MAl}RQ RAMOS. 131. '!f"'Swja-;··��;.:��;,;:-

Auxiliar de ,Escritório, com PráticaDE-NTISTA GOSTA DE CAFÉ!
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO Necessita "A MODELAR" Trajano 7

Consultório em Blumenau, clientela Ioi-rnada e

definida. Renda Becetente. vende-se por motivos su

nertorcs que serã espltcndo no Interessado.

Informações nesta Redação ui-gente

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Cargos e encargos sem meios
Leis inconstitucionais

Mandado de segurança -

nr. 4211 _ Paralba

•I

UMAS & OUTRAS

o nosso país é o dos eon..
trastes mesmo, como dIsse
o sociólogo Roger Bastlde.
Enquanto a fome, a misé
ria, pairam sõbre os lares
de uma grande maioria,
duas dúzias de foliões car

navalescos gastam cerca de
16 milhões de cruzeiros em

algumas fantasias, para
concorrer no Baile do Mu,
nicipal.
Por estas e por outras, é

que existem os revoltados,
os descontentes, que se en
costam em Ideologias es,

tranhas, que não Se coadu
nam com as nossas raizes,
com os nossos costumes.
São fatos como êstes. que
clesnortelam a consciência
popular, 08 quadros dos
trabalhadores, e fazem de_
satinos em peeudo-revoíu-
cões pelo voto.

•

iEnquanto estas distên.,
ores deslgualltárias perdu
rarem. teremos sempre as

ameaças à democracia, as

ccnvuísões sociais, motiva,
tias nas pândegas de uma

minoria gozadora.
-0-

A notícia de que o Vice
preetdente João Goulart es,
tá articulando uma greve
nacional, caso o Presidente
Jânio Quadros intervenha
na Previdência Social, em
vês de granjear-lhe stmpe,
tias, veio, pelo contrário,
arreníer.tne ondas de des
contentamentos, mesmo no

seio das cresses operárias.
Também somos de opi

nião, que a dita Pl·evldên.
da Social, está viciada, mi
nada pela Interferência do
".partidarIsmo", prejudIcan
do o atendimento dos Ver.
dadeiros beneficiados, que
devem Ser os contribuintes.
A verdade é que nêste car

naval de IAPS, encontram.
Se os elementos represen
tantes da fina flor do pele,
guismo, do empreguismo.
Urge que se faça uma revi
são - mas revisão mesmo!
_ na Previdência. Medida
que venha endereçá-Ia aos

SeUS verdadeiros Objetivos.
e que não venha propor
danar uma espécie de rodi_
ate. com a. instalação de no

'os elementos e novas tá;
.

üces, a serviço do grupo
pclíücc d�l�a�te.
Outra medida oportuna

do Presidente JQ, é a que

l'}odifica. o norértc de tra
balho do funcionalismo pú
blico federal. Realmente, a

máquina administrativa da
nação, anda emperrada. .('

1'm dos fartes motivos, é a

demora, o bêrço esplêndido
('m que dorme o aparelho
burocrático indigena. Mais
lrabalho, mais produção.
Um pais novo como o nosso.

P.xtenso em suas frontp,iras
necessita de maior dina_
mização dos seus quadros
funcionais, de maior' ener
�ia e vigor, neSta. era de
desenvolvimento e Indus_

trialização. Para exemplo,
veja-se como dormitam nas

gavetas das reparti.ções pú_
blicas, quantidades enor

mes de processos_proble
mas, Que "pela falta de
tempo" - dizem os enten
didos _, não caminham,
advindo dai, complicações
que multa gente sofre na

pele.
Agora, Que o PresIdente

não USe a medida somente
para os pequenos funcIoná_
rios, os de menor gradua
cão; que seja de ordem ge_
ral, para grandes e peque
nos, para os altos e baixos

padrões. Se não, tambem
berraremos!

-o-

De nossa J;lequena e mo_

dest� coluna, um grito de
lepú(\io e I"evona pela as

sassínio do grande Uder
"'onllolés. Patrlce Lumumba.
1::inal dos tempos, quando
...emos a derrocada do colo_
1!la'lsmo opressor. Lumumbn
morreu npla sua gente, pela
sua pá�ria. p as sementes
de sua luta, darão maIs vl
I"OSOS ainda, os frutos da li_
bertação do seu povo.

A lei inconstitucional não
cria direito liquido e certo,
Os artigos 32, parágrafo
único e 41 da Constituição
da Paraiba .

Relator - O Senhor Mi
nIstro Candldo Mata FIlho
Recorrente - João Mon

leiro da França e oútros.
Recorrido - Estado da

Paraíba.
Acordão - Vistos, relata

cios e discutidos estes autos
de recurso de mandado de
segurança nr. 4211, da Pa
raiba, recorrentes; João
Monteiro da França e ou,

troa, recorrido - Estado da
Paraíba:
Acordão em Tribunal Ple

no, os Ministros do Supre;
mo Tribunal Federal, negar
provimento ao recurso, por
unanimidade, incorporado a
fOste o relatório retro e na
conformidade das notas ta
qutgráücas. S.T.F., em 30�
4·57. Orostmbo Nonato, Pre
sidente - Candido Mota Fi
lho, relator.

.

ni���atg�i�dJd� ���0�fi1��
- O GOverno do Estado da
Paraíba deixou de dar exe,
cução à lei nr. 1.551 sob o
fundamento de. que, crían
do encargos para o 'resou,
ro, sem recursos suficientes,
não podia realmente exe
outá.ta, Os prajudlcados,
João Monteiro da França
e outros requereram segu
rança, que fol concedida,
com recursos ax-orrtcto
para o E. Tribunal de Jus
tiça do Estado. Arguida a
lei de inconstitucional, rot
a arguição apreciada em
Tribunal Pleno e por êle
aceita. A ementa a fls. 83
é a seguinte:
"E' inconstitucional a lei

que aumenta vencimentos,
sem requisição do Bxacutí ,

tívo, e cria encargos sem
útribuições 'de recursos para
custeâ-Ios"
Os impetrantes não Se

'NENHUM

Decisão - Como consta
tia ata, .a decisão foi a se

guinte:
Negaram provimento, sem

divergência de. votos.
Presidência do Extno. Sr.

Ministro orosímbo Nonato
da Silva. Tomaram parte
no julgamento os Exmos.
Senhores Ministros - can,
dido Mota Filho (relator)
- Afranio Costa, Vilas Boas
Ary Franco, Rocha Lagoa,
Luiz Gallotti, Hanhemann
Guimarães, Ribeiro da Cos
ta e LafnYete de Andrade.

conformaram e baseados
no letra... interpuseram
recurso extraordinário.
Voto - Nego provimento

ao recurso. De acordo com

o que dispõe a COnstituição
do Estado da Paraiba, artt,
gos 32, parágrafo único c

';1, é de Iniciativa exclusiva
do Governador, quatquar
projeto de lei sobre aumen
to de \ enclmentos, não se
criando encargos sem os re
cursos correspondentes. As
sim diz, segundo a slstemá.
tica adotada pela Consti
tuição da República ..
Trata.se de assunto que

dispensa maiores explana- .....__..;... _
çõae por perteltamente co

nhecido, sem levantar mato
:eS dúvidas. Assim é incen.
surâver a decisão recorrida
pelo que, como disse, nego '- __'
provimento ao recurso.

No Oabtnete de Despachos do Palácio, perante o Governador Celso Ramos,
presentes I) Secretário de Inter-ior e Justiça Dr. ACRcio G. S. 'fiago, o Secretúrte
ele Educação e Cultura jernattsta Martinho Catlado Jr., o Prereíto João Colo
dei. de Cnnotnhas, O� Deputados Antonio Gome!'; de Almeida e Evíláaín Nery
Caen, tomaram PO;!s� os senhores José Felício de Sousa, Prefeito provisório de
Três Barras e João 'Walter Grabow&d, Prefeito pro\'isúrio de J\l'ajor Vieira,
representado no ato pelo Dr. Saul Oliveira.

- Posse de Prefeitos

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ ZITO

FI,ORlAN?POI,IS, SARA no, rs de Fevereiro de 1961

Nosso flagrante fixa um aspecto da leitura do lermo de posse, vendo-se .além
do governador Ceteo Ramos, o chefe da Casa Civil Dr. Nelson Abreu, o Dr.
Acácio G. S. Tiago, Secretário de Interior e Justiça, " Sr . Jos' Felício de Sou
sa, Prefeito de Três Barras e o Dr. Saul Olinil'a, representando (I Sr. .loão
Walter Grahow�'!,i. prefeito ele Major Vieira:

GERALDÕ WETZEL, SECRETARIO DA FAZENDA:

DesejO: in�!nrio de incom�aliMizar funcionalismo com
DOVO loverno
P L A N o

IEm declarações à imprensa o jornalista Martinho
Callado Jr., titular da pasta de Educaçã-o e Cultura
1in�orrnou não haver encontrado nenhum plano d�
açao no se.tor relativo à cultura, na Secretaria que
ocupa, muito embora o orçamento do Estado con-.
signe, nêste ano, para a .Diretoria de Cultura, ver..

bas num total de CrS 9.705.000,00 para "auxílios
e Subvenções".

Para dinamizar os trabalhos da Diretoria, num

plano de difusão cultural, entretanto, êsse orçamento
ainda não previu as verbas necessárias. Há nêle, por
exemplo, para "Serviços Educativos e Culturais",
uma verba de apenas CRS 50.000,00. Outro ponto
a considerar é a falta de pessoal especializado, como
tambem a exiguídeda de espaço, pois a Diretoria
de Cultura ocupa uma pequena área do pavimento
em que funciona a Secretaria de Educacão.

E' pensamento do Secretário faz�11 funcionar
o Conselho Estadual de Cultura, a exemplo do que
já se vem fazendo em outras Unidades da Federação.
Cogita ainda de aprimorar as normas que regulamen

tam o funcionamento do Teatro Alvaro de Carvalho.
o Museu Histórico de Santa Catarina, o Museu Didá ,

tico e tantos outros orgãos e instituições ele nature.

za cultur�l,.

(ota do Artigo 20 Paga por Adiantamento a Prefeituras Udenistas
- Verificada Existência de Meios, Aumento Será Pago

Secretário da Fazenda da IIdade dIreta, tem obriga,
quele govêrno, tem certa cão de Informar e mesmo
mente-� sua parcela de cut orientar o gcvarnador. Es-
pa e de responsabilidade no teu certo de que Se o meu
estado de coisas. Todos os antecessor tivesse seguido
que fazem parte de um go- êste exemplo, o runctonatís
vêmo, em cargo de têma, mo não estaria passando as
cha importância mais espe dificuldades por que está
cialmente, tem responsabl- passando no momento".

Para ocupar uma das mais importantes Pastas,
a da Fazenda, o governador Celso Ramos chamou
o Sr. Geraldo Wetzel, conhecido industrial, de tra ,

dicíonal fàmília joinvilense, a quem agora está afeta
a difícil tarefa de reorganizar àquela Secretaria
de Estado. Sabendo-se da situação em que a enccn.

tr;��:i:�or::d�d��te;��:d:�n �� ��:��:r d�u�i:n:;
a política de "terra arrazada" do govêrno anterior.

Com os cofres rapados, numa -situação- difícil,
no desejo inglório de incompatibilizar o novo govêr
no com a população e especialmente o funcionalis
mo como faria o govêrno para realizar os paga.

mentes e a quem pagaria a Secretaria primeiramente
_ for a pergunta inicial feita ao Secretário.

"_ Já tomamos providências e autorizamos o

pagamento com prioridade,' do funcionalismo civil

e militar,'magistratura, etc., na medida das díspcní .

bilíôades do Tesouro, atendendo as entradas de

numerário".
A pergunta seguinte, re;

terente a sustação do pa

gamento do aumento de
dois mil cruzeiros, ares.

posta veio imediata. e ob

jetiva:
� "Será pago, sim, uma

vez verificada existênci;l de

m�ios. Note_se qUe a -lei

que instituiu o aumento
não indica os meios Pelos
quais poderá ser pago.
E esta claro que a inten

cão dele não foi beneficiar
ó funcionalismo, mas criar

problemas para o novo go
vérno, que bem compreen•
de a situação do funciona
:ismo, tão logo verifique a

existéncla de meios, com

exceSSO de arrecadação no

presente exercício, proce_
ilerá a êste pagamento".
Desejávamos saber a si

tuação dos nwnerosos fun_
cionários integrantes do
testamento do govêrno an

terior. Qual a posição da

Secretaria da Fazendã com

�:�d�e�ros p;:=e�:,ú���
1'os aposentados, nomeados,
contratados, etc., no setor
rivil e militar?
_ "Pelo Govêrno, para

tratar esPecificamente des
tes casos, foram criados
Grupos de Trabalho, entre
os quais um que está'estu
dando justamente a situa.
ção dos funcionários a que
se refere a pergunta. So
mente depois de conclui_
dos êstes estudos e as pro
vidências tomadas, poderei
externar a minha opinião
a resPeito".
Queríamos uma ·conflr

mação do ilustre Secretá_
rio da Fazenda: se este sa
crifício

.....

dellberado do fun_
cionalismo público não re
sidià no fato de verbas da
quota do artigo 20 haverem

sido pagas adiantadamente
a Prefeituras da UDN e se

assim foi, quanto roí pago
e para quais Prefeituras?

_ "Sim, é exato. O go
vemo anterIor pagou, por
ADIANTAMENTO, no cor.

rente ano, a Importância de
!>O rnnnõee. Olga por adlan
lamento, porquanto não se

�abe ainda as cotas que ca_

bem a ca.da município, que
só podem Ser estabelecidas
depoJs do fechamento do
balanço geral. Outro fato
t>,l'ave: enquanto as Pre
feituras udenlstas eram

assim beneficiadas, outras.
totalizando 70 milhões, não
receberam ainda as cotas
referentes a 1959. Desejo
citar apenas um exemplo
de como agiu o govérno an

terior no pagamento da co
ta do artigo 20. Enquanto
o Oovêrno do Estado ficou
devendo a Jolnvllle a im
portância de cérca de 36
milhões, cUJo pagamento
c!everia ser realizado em

1960, a Prefeitura de Blu_
menau recebeu por adianta
l1�ento, no corrente ano, a

nnportâncla de 29 milhões.
Há outros casos que não me
ocorrem no momento, mas

�ue juntamente com o de
Joinville perfazem, como
dJsse, a importância de 70
mJlhões que o govêrno fi
cou devendo em 1960, en_

(")uanto, com a de Blume
nau, adiantou 50 milhões".
Por último desejavamos

saber as Impressões do Sr
Geraldo Wetzel a respeito
das declarações do Secre_
tário da Fazenda do gover�
no udenista, dizendo não
lhe caber • cwpa. Pela si-
tuação encontn4L .

- "Culpado é 0\ .....
que passou, e fazendo tJa!te
de um govêrno, é claro que
o Sr. Laerte Ramos Vieira,

Loteria do ,Estado de Santa (atarina
Florianópolis, 17 de Fevereiro de 1961
1. 941 - CR$ 500.000,00 - Florianópolis
1. 042 - CR$ 50.000.00 - Joaçaba
1- 213 - CRS 30. 000, 00 - Fj.erianópoli�
J.0:30 - CRS 20.000,00 - Caçador
3 833 - CRS 10. 000, 00 - Florianópolis

Auxílio Para
sr? c�:oer����sldO r������
para despacho, o Titular da
Pasta do Trabalho, Deputa
do Walter Roussenq, auto,
rizando o auxilio de Cr$ .

13.333,20 para o Sindicato

Sindicato
dos 'rrabatnecorsa nas In
dústrias Gráficas da cidade
de Blumsnau, a tlm de co
brIr parte das despesas
efetuadas por ocasião das
festividades comemorativas
HO DIA DOS GRÁFICOS.

Glosamos daqui alguns tapetes que, natural.
mente por serem tapetes "mágicos", haviam voa",
do de certas dependências 'do Estado.

O assunto, que ainda não está na ordem do
dia, prestou.. ·se a explol"ações. Já ouvimos sôbre
êle interpretação falsa· que os tais tapetes eram
dos palácios.

'

Não dissemos isso. Dependências do Esútdo
existem por todos os municípios.

Ainda agora não estão sendo encontrados
jipes oficiais' abandonados em garagens do in
terior, depois de longos mêses de servicos a09

cabos eleitorais da UDN?
.

Por evidente que EIS pel'tences do Estado,
nos Palácios, usados por direito pelo ex. gover
nador e sua família, estão onde deviam estar.
Se não estivessem, a vergonha era também de
Santa Catarina.

Entre os fatos, exatos, e as exploooções va1

distância, que n110 corre à nossa conta.

xx X� )0)(

Espalharam por aí - o mesmo caso, no

outro campo - que o funcionalismo não fôra
pago porque o dinheiro havia sido desviado parra
cobrir desfalques no SESI ou no SENAI.

�uem é que da UDN endossa isso?

xx XX xx

Quem. contratou a imprensa "m8I'r.on" para
sua campanha? Nio �i o sr, Bornhausen?

xx XX

Conosco, não mesmo!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


