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�;����:A��� eIS}.: Slfunto[s noSURD4S f 1�l4l DtSnPARRH4MfNlO
CELSO RAMOS
Repercutiu ea mane!!'!)

mats �impntica a . .cectsao

fomnda »ero oovêmo. a,

l�.1.VC;l .'9. aec-ere-ie. de

E:')'1.I�üçâo I- Cultu.' de

nl�ulaçãD da conc:'!��5.o de

b,')l�:ls eaculares (decreto

n. 6 de 26 rl.e janeiro de

I !l(1). em vista do critério

que havia stdo '�dotado

pelo govêrno anterior.
-rem sioo Inúmeras as

comunicaçõc.� recebl:l.!L,
louvando n medida de anu

lação.

Ainda agora Por rerue;

rímento d1 vereado-c (Jiga
Horn Arrur '

.. , a Cii.mar<'
Municipal de a-acc do

Nol"te se ruentrestou a res,

peilo, da seguinte munet

j-n :

Governador cetso I{,:_

mos:
"A cnn-e-a Municipal de

"1 BraÇ"o do Norte, aprovanc\o
rrquerilllenlo da ve-eadc,
ra Qll;""J Horn Arruda, -ccr

gratllla� se com V" Exciã.

Jlbl" motivo ria anulação do

Decreto n. 6. de 26 de �a_
neiro de 1961, referente à

conces�ão ele bolf;a<; esco_
lares. ES\h justa e acerta_
da medida repercutiu sa_

tisfatoriamente entre a

mo�sta População· dê"tc
municípiO, onde na m.llo...
ria os afortunados vem go ..

zando dê:;te beneficio.

Saudaçõe<;
TURÍBIO SCHMIDT ,

Pretidr-nte ca Câmara Mu_

niCi}}_1 ne BruCo do NOrte

SecretárIO do
Trabalho
Viaja

Com destino a cidade de

Criciuma, onde devera en_

trar em contacto com os

.slndieato� daQuela loca1i_
daue, seguiu o Deputado
Walter Roussenq titular dI'
Past.'l do Traball}o.

Nosso _flagrante fixa o momento da assinatura do termo
de posse do Engenheiro José Leão Dutra, nomeado Enge_
nhetro Hc:"idenle em Sâo Joaquim. Vemos ainda o Dire
tnr dn Dtretor-ía ele Estradas de Rodagem, Engenheirc

PelixSchmiegelow

Com 5 Presença "do �.
Presidente .Q!l. República
do Prestdenta do Banco

l\'_cionfn -::0 nesenvcav! ...
mento Económico, de mem,

brOs dõ GElA, aujuj-ídades
clvl", e militares foi inau,
g\lrndtl' a Exposicão da In_

t��lá��'�L p��gu�;,v:;trer�:'-
cer ao oúbJlco ..Ivisitante
uma visão global do que é
hOJe li.

I�dúst
Ia automo_

bUíttl.:.l no Br dI.
Dio:curs na ocasiâo

áa àtJerl:ura da mostra,
ressaltal';m eSse ponto
não só o Almirante Lucia
Meira mas também o Dr

F;'Jgrante da visita fei_
ta ao Governador -..tCel;:o
Ramos pelos Srs. 01'. Re_
nato e LanY Tate, (du
Ponto IV), vende.. se tam_
bém o Secretario da Agri_
cultura, DepUlLdo Federal
Atillo Fontana. Está prà_
Ocamente acertada a inf;�.
talação. entre nô�, de um

Centro AUdlo.Vlsual, �'Jra
a Produção de material
educ.:Itivo, de<;tinado as fa.
milias rv,rais do Estado.
EmL'� ixo !) GovernadOr
Celso Ramos em oalestra
com o Dr. J;tenato Lima e

Mr. Larry Tate, amb� do
Ponto IV, derante a visita
realizada ao Estado, quan_
dO trataram da lnstaláção

. do Centro Audiovisual. (A:
matéria sobre este assunto
ja foi publicada na edIção
de domingo. As tatos S0-
mente hoj, fotl'.m passi_
veis, em virturte de delel ..
tos técnicos em noilsa cli_
cherilj,l ...

Aposenladorias Serão Analisadas

A Ford expõe ali os seu�
3 Produtos: F.. IOO, F.. '350 e

Y�600'e rrh,is o exemplar
n, 1 do -Trator Ford
s..;SR... Diesel, exatamente o

Primeiro qUe foi fabricado
e que foi aPresentado, no
dia 9 de Dezembr.o último,
ao Sr. Presidente da Re_

públi0�, em Brasília.

dando e�orçot no senrí.,
do, de recolocar, aquele
InlpJrj:\nte �etor em cr ..
nem.

- Lr. Hildebran1, 01..··1
o ('l·it!!l';") adotado ncs ú'_
t!mo, mese, do aoverno
pc . ;10 no enenmtntia,
1 -c-to e ('nnce<;s:lo de _,

pD;'cnpdot·ia ?
,'- T, t'''ma. ':nda que

cunnr e r r-s processes de
r �'.PP),t dCI'�a relativos aos
!(',·i':.:i�rN �'!tb!i('o�; até
e,.: n o'Ortunld· de nada
podrmos adlsntaj' �õbl'e cs

critérIos adotados Pelo
zovê-nc anteriOr.

- V. S. nocleria nos ín.,
f'lrmnr se a ÇESP e tu'�s
decisões vinham sofrendo
interferência. sspectetmen.,

:rOl�O fim do gov. antf'_

- De ncô-do com o de,
CreIO 90 �e 24�4._59. a co
ml".�i'1O se manifesta '

.. trr_
vés de pareceres, nos ca;
sos em que for suscitada
duvida" OU existir eonjrc ..

vér�i:\fl JUrídicas; neerea
casos l� ros. ;:ubmeUdos à
comhgi'to. não houve .in_
terferência politica. Po.,
rém noa casos cue tnde.,
pendem ce manife<;taçço
da comIssão, especrstmen,
te nOS.I.C<lsOS >:le Promoção,
pj-evaleceu vlsivelmenje
lnteressc" PohtljWs.

.

Psj-gunjadn !10r no,�Sll.
repDrtagem como havia
encontrado a CESP - -0:0_
l11i".".\o de Estudos do" Ser
vidores Públicos EsL duais
- o Dr. Hamiltcn Bltle ..

brand. r:,ue ora responde
pela Presidência daquele
orgão .. assír se menrre-;
tou :

A (;ESP dej�:'l. muito a

desej; r como ortrão' re>,
ponsável pelos ,lssuntos CD
pe::soal. Encontramos a re-.
partição totalmente de-

�:�g:ftlt�,�:'� r��lf;°t��� dJ!
Provimento e' vacancas dos
cargos públicos. Hã nesse;
I.!etor, atrasos que atingem
4 anos. o (lue torna ím.,
passivei um tevant.mento
Imediajo dos cargos e rur.,
cões, especiD1mente, as ruo.,

dificações dos últimos me;

ses resultantes de eoncuj-;
sos públlcos e decretaçâ'o
de leis que Criam ou me,

A FORD filA EXPOSIÇ-O DO MUSEU DE
ruücmc m a natureza dos

n A diverso cargos. Por outroo

,,,doo é -üncn ""'o se de;

ARTE MODERNA NO RIO DE JAutlRO t"ominodo cargo é de pro,

n� vih1ent9,. efetivo OU em 00_

, missão; se esta. varo OU

f��'lat�jl�l�af<:'s �:t�ee(1if�� ,������� ����.? e�����;�:
norteado as Exposiçõet tn; '..nlo� sttua<!Õê's absurdas Cc-

�i���·t!l.dlretãO�o�Oe, ��: ��e�e�i!Óded:��:�����
foi lhe dar um sentido al., j-as privativa.s &" CES:e,
tll.rQente Institucional e Estamos� contudo, envi_

�.

o MAIS ANTJGO OlARIO DE

SANTA CATARlNA
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1

EDIÇÃO DE HOJE - 8 PÁGINAS

Devidamente vestidos, oficiais e IlI"UÇflS executam aervi
ço perfeitu c rápido, vãrfus processos são usados para
extinguir o fo�o, Na edição de quinta feira daremos

pormenorcs

Prof, Aldo Nunes, novo diretor do Instituto de Educação, quando agradecia,
após empossado no cargo, Vemos, da esquerda para a direita: Prof. Osvaldo

.Ferreira de Melo, Secretário da Congregação, Prof Mola Pires, representan
do o Secretário de �ucação e Cultura, Prof. Pedro Bosco, que estava

respondendo pela Direção e o orador

H:ub(>nq de An'uda Ramos

° Senhor Celso Hamos, Rfl
"eu Ilrimeiro contato CO.l
iUi>pefores e delegados do
Ensino, na oportuna l'eu_

_,.nião que o Secretário .fia

Educação e Cultura promo�
vell nesta Capital, nuo gas_

tOI.l. milis do que Ilm� fra
"e para fixnr as diretrizes
do seu govêrno nesse set (J't
da coisa. Pliblica:

"O QUE ONTEM ERAM COlUPHOMISSOS DO
CANDIDATO, SAO HOJE ORDENS DO GOVEH-

• NADOR."
{ Ratifican'do, dentro dessa sintese, os pontos do
seu programa administrativo e os têrmos das suas

promes.sas nos comíc.iDs democrii.ticos, o Governadol
destacou a determinação - questão de honra pat:a
seu govêrno - de afastar o partidarismo político de
Ensino.

Quem escutou ou leu o discurso, feito de cora

gem, trisleza e realidade, que o ilustre titular da

Educação pronunciara mOIUe-ntos antes, compreende_
I'á que a determinação governanlentai marca fase
nova 1)111"8 o Ensino ca\.nl'inense, sacrificado na sua

finalidad.:!, nos seus interesses e na sua eficiência,
}leia impenitente subordinação 1108 caprichos e aos

apetites da politicagem udenisbl.
O quadro que o senhor Martinho {'aliado Junior

I
expôs ao Egf\do e desalentador:

- "lIá escolas se.", professores e tlrofessol"(!:�
sem escolas."

,
_ "Nu;,; grupos escolares e nas escola� reunidas,

acumulam-se, às vêzes, professores sem clas_

�e e serventes sem serviço."
- "O número de professores· e de funcionários,

afastados de seus cargos e designados para
outra:. "funções, ate na Capital dn Republica e

I
em outros Estados, sobe a mllítas centenas,
sem qUI?" se possa precisar, em meio de tôda

essa confusão, o seu total exato,"
_ "As bolsas escolares eram, não raro, o des _

_....._�
, (rllte Je pnis al)a'!:;\:Hlos. num ('�cnrnio 1, 110-

L_::.....!i��:::....J���������m�1��::'.'" #:_:_-.-_o

'luzes �ue
se acendem

- "Nos concursos de remoção e de ingresso pa"
ra cargos de Diretor, Inslletor e Professor
Primário, escondiam-se as vagas existentes,

vis:ando' ao ulterior aproveitamen"t� de
�limdrinhados I)olíticos, c()mo diaristas.
Assim, a (jHantidade dêsses substitutos
e\'entuais atinge, hoje, a mais de quatro
mil e eles, Senhores, em ,l<!-i recente, fo'-.m
efetivaCIos após apenas um ano de exer

cício!"
- "En4uanto isso, ] 54 regentes-de-ensino, no

último' concurso, agora em vias de- ser anu_

lado, não puderam ingressar no Magistériõ,
ante a inexistência de \'agas."

Ocioso serja citar mais. Esses panos-de�amostra
justificam a conClusão de o sistema educacional ca
tarin�se "CON"STITUIR-SE UE UMA CABEÇA IN�
SANA NQ_l\I CORPO ENFERMO".

Sacrificando o ingresso no magist'rio dos que se

especializaram para ê.le, os govêrnos udenistas ma_

tavam a carr<:ira, estiolavalll as vocações, destruiam
as escolas e, ainda, lesavam direitos sagrados: pata
os verdadeiros prl'\fessorE's, os de lecionarem; para os

alunos, os de sere!'n ensinadôs 11M quem saiba ensi-

Não faz muito, envenJonhu(los, 1"cgisl"tamos deMo
tas colunas 11 inscriçuo de diversas normalistas. ex�

cluidas do En?õino, POR '(i'ALl'A DE VAGAS. num

concurso,. ,para servente, 110S COl'reios e 'felégrafos.
Não satisfeito em ha\'er transformado o Ensi_

no catarin('lIse DE UM DOS MEr..JIOHES DO BRA
SIL NVl\"l DOS PIORES DO MUNDO, o govêrno pas�
sado quis ainda evitar quo"! o ahtal pudesse consertar
as misérias pratil'adas!

Para isso .. , EFETIVOU os diaristas com um

ano de serviço! Para que os alunos coniinuem sem os

mestres que devem ter; para que se fechem defini
tivamente as vagas aos Tegentes_de"ensino; para que
os cabos eleitorais dominem as escolas; para que a

UOO se illimente do saerifício das crianças!
Nesse melancólico ambiente de trevas, as deter

minações do Góv<!tnlldor Celso Hamos e os propósi�
to<:: do ,c.;ecretá-reio Martinho lindo JuniOl;, ro.rn�

\",�",,:ei��=::���J.�;t:.A:,,·;;j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSA'RIOS:, 1
- Sr. Ari Cunha

1 -Sr. Cnlos Volgt Hema.
ROGMIO VAZ SIPITJBA - sr. Ondino Doin Vlefra
E' para nos motivo de I

- sr. Jaime Coelho dos
grande satisfaçiio registrar.. Sa�os
mos que, Ih efemeride de I __0---
ontem, completou seu 120

aniversário, o inteligente
menino Rogério Vaz Sep!tl ..
ba; dileto f1lho do casal 'ro,
go Sep1t1ba e tua exma. es;

6dpõse �.I_;.ria de Lourdes Vaz

Bepltlba.
O Inteligente garoto cursa

com grande brilhantismo a

Isegunda série ginasi'al do
Colégio Catarinense, sendo
que no ano Que findou obte;
ve com grandes méritos o se.

gundc lugar.
E' para nós JloiS, com In;

tenso júbilo. que andereçes,
mos ao Rogério Os nossos

mais ardentes votos de Pe.
j-enes felicidades, fazendo
votos para que você com sua

rára. e Invul�I':>.r capacidade
inteleCtual, continue a se

destacar nos estudos como

o tem feftõ até agora.

FAZEM ANOS HOJE: YBIDf-SE
- sr-a: Ceci Ferrei� Carlll V'A J\oJAQUlNA DE IMPRI·

dose , "lR (NOVA) MARCA "CA-
- sr. Elizlo Damasceno TU" RAMA 22 x 33 e V'A

da Silva MAQUINA DE OORTAR P.4.-
- dr. Ivo Seli PEL.
- sra. Marina Fernandes TRTAR NESTA REDAÇAO

Broggem'j,nn COM OSMAR.

.,

OSVALDO MELO I�AIS UMA GRANDE FARMÁCIA PARA A CIDA
DE L 'SegUlldo estam�s infol'mad03', a Capital \'ai ga
nhall màis um grande estabelecimeno farmacêutico, qUf!
ocupftrá todo o andar terreo do prédio onde se encontra I3 Confeitaria Chiquinho.

!Acrescentam os informes colhidos apressadamen�
te; de que se trat.a de um estabelecimento moderno e

modélar.
.

Vaj II noticia em primeira mão e breve, completa
rép'órtagem a I'espeito, que nos foi prometida.

�OLIGlA
MILITAR SUBORDINADA AO GOVER

NO O ESTADO - Ato recente do Governador Celso
Ra e, acaba de subordinaI' no Governo do Estado, a

f>OSSR corréta Policia Milital'" agom sob ,o comando ge
ral Ao Coronel Antonio de Lara. Ribas.

A acertada e apláudids providência faz assim cum

prir a lei nO 159, de 27 de maio de 1954, que fora vetada
pelo então go\'ernador Irineu Bornhausen mas, promul
gadâ pelo DI'. Os'W'aldo Rodrigues Cabral, naquela épo_
ca, presidente da Assembléia do Estado,

A s'Catacls e gloriosa Policia Militar recebeu com

nplausos gel'ais t!sse ato d!! inteira justiça do novo Go-

vern,'o.
-

TERMINOU O PESADEl1Q COM O TÉRMINO DO
RACIONAMENTO - .Gnças áa urgentes providências
tomadas para o pronto consêrto de um transformador da

Elfftt, R.lingido por uma faisca elétrica, terminou a ago
l!ia ,do racionamento na Cidade e Continente,

Cr��lIs tambem à boa vontade e sacrificios da va_

lorosa t�ll'ml\ entregue áqllele esttlfante e penoso tra

balho. �ob li diréta e �ompetente dÜ'eção técnica do dr.

AuglJilto CnL'los Kiel, foi possivel em curto Prazo. a no1'-

maljzaçflo daquele serviço.
'

SUL AMÉRICA TERRESTRES, MARITIMOS E

ACIDENTES - Essa poderosa organização de- SeguI'os,
f:tr{r innugUl'ur suas no\'as e confortaveis instalações,
I'OS 10 �.20 pavimentos do majestos? EDIFICIO FLO_

RIANÓP()L.IR. á I'ua Arcipreste Paiva nO 15, nesta Ca
,

RI, ás 17 hOl'IIS do próximo dia 23.
. _

Â fl·CIl�O�. negoCias da im!)orta. te ,"i0rgan.lzaçao
IIp,,ta ('ii!1H\i!. (>lltMJtl'a-Se .� no�",o f!_:;hm:tW. amlgn P

"enrplls1o lla\ricio sr, Paulo GUlm:ll'aes. •

1'11. o exer
d) _ Outros aaaunt de tnterêeee da Sociedade. �

Avisamos outrosairn. q e se' a-ham à disposição dos São convidados os Senhores Acionistas da F1UGAN-
senlíbres acionistas os doeu ientos a que se refere o ar- TI S.A. INDUSTRIA E COMERCIO, a se reu�il'em em

tigo 99 do decreto-lei 2.627 26 de setembro de 1940. Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 25
.

de

Tangará. 18 de fevereiro de 961. março próximo. as quinze horas, em sua sede RO�HlI.DIRETORIA nesta -cidade de Tanga rá, Estado de Santa Oatnrtnn.
afim de deliberarem sobre a seguinte I

ORDEM DO DIA
a) Discussão e. aprovação do Relatorio da Direto

r-Ia, Balanço Geral, Lucros & Perdas, Parecer do Con_
selho F'iacal e outras contas relativas ao exercício en

cerrado em 31 de dezembro de 1960;

-c,",�ãO
dos membros do Conselho Fiscal, para o

exercício de r.eu ,

c) Outros assuntes de inter sse t ," �ociedade.
A V I S O ...

Avisamos outl'oflsim que se acham a disposição do
Senhores Acionistas, os documentos n que se refere o

artigo \)9, do decreto lei nO 2.627 rl-:'! 26 de fletembl'o ele

1.9,10,
TanS-:ll'á. 20 de fevereiro de 1961

A DIRETOIUA

lo"" contecimentos
&
Sociais

_

(-�,��U{��
1 �� -;eô'hõ;ã Dr. H1..-n;--:l.a secretaria da F'J4<

delbf"ande t'rereamna Mar- zenda do Estado.
naval. a Carnaval de Uba,
tuba. segundo estamos ln.

formados, foi bastante ta ...

vcravet ao (liscutlrlo moço.

13 - a casar Mario ce..
sal' Cubas. eatá bastante
preocupado etPe\I�.ndo a

\'i�ita da cegonha. a ca..

"ai circulou ec- nossa ci
dade mais já está de volta
'
.. sua ter-ru natal oue é
Joinvile.

ques Souza, festejou seu

-ntve-'' com um jantar no
Querencla Palaee.

9 - Entre os habituais
do restarante do Lira Te.

ni" Clube domingo o cctu,
nísta anotou o casal sr. e

ara. Julio Gonçalves. tem,

bpm o ar- Amilcar Gonçal_
ves e o discutido George
Peixoto·

12 - A crta. Vara Avila,
foi eleita F.!�.Inha do cer;
naval da 'cidade de Lajes
Vara Us.ou uma boflit<l e

custosa .�_ntasla de "Dama

Antiga". onde conquiStOU o

título.

2 _ Hermes Fallgatter,
um dos discutidos jovens
da Sociedade de Jolnvile,
preporá-se para enfrentar
o vestibular cte Farmácia
Desejamos côa sorte.

10 - Em uma das reu..
ntões sociais as �enho)'as
Alei Dias e L(:I� Kre8be,
usaram colare" de Cristal
que chamavam a atenção,
pelo fino e I� purado lJosto.

11 _ O Dr. Rodrigo ou, Ivia Lobo foi ansiQ!::amente
esperado nos días de car-,

3 - Da cidade de Itajai
fomos inf.,mados de que
'J elegante e bonita sra.

Dr. José (Celeste) Malburg,
com uma sari autêntico,
rot e, venced6ra tio concur,

so de fântasia.

4 - Pelo oonvau- cru;

zeiro do Sul viajou ontem

l'Jra o Rio. a elegan1e Sra.

Bernadete víégas.

I5 - a sec-etérto da s'e,

zenrla e sra. G'eraído \7'!.l �

zel, em companhia cto c..�_
.

!,,'-1 Victor Deeck palestra_ i
vam no bar do cuerêncte
Palaee.

Aldo Ribeiro e senhora na i.mpossibi'Udncle de Sl

despedirem, pessoalmente, dos amigos e pa�tcs, o ia
zem por meio dêste, oferecendo sua residência "et."?l.R!'• .I>

sUia, na Super Quadra 114 - Bloco 2 - Apartamento
204.

PARA
QUALQUER
LUGAR I

�
CRUZEIRO

�PRAZ�

"U .1'�" O � .&..NT1OO UI.AHIU UI tlANTA LATAKIN..

"NO CENACULO"

COM A BíBLIA NA MÃO
TeRçA-FEIRA. 21 DE FEVEREffiO

Se, porém, não perdoardes aos homens, Ião pouco
vosso Pai vos rperdoarA as vossas ofertas. MI G.15.) Ler
Mt 6.2h35.

O Desejo de vingança de "pagar na mesma moeda"
p. tendência natural do co'ração humano. Mas Cristo di�
que devemos estar prontos a perdoar não uma vez, mas
continuamepte, "setenta vêaes sete". por mnito que
estejamos errados.

Seu mandamento resulta de conhecer a profunda
necessidade do homem. Vingar erros muito derrama
mento de sangue, sofrimento e perda. O individuo que
se consome no desejo de vingança destrói sua própria
paz e felicidade. Pior que tudo, possuido de tal espírito
ête não pode recebei' o perdão de Deus.

Como podemos manter o espirito perdoador? Pela
"ecol'dação de que nós mesmos não somos perfeitos.
Muitas vêaea temos pecado contra Deus por penearnen
-cs, palavras e ações. Os pecados do homem causaram ti
Jesus a agonia do Gebémani e da cruz. l!:le suportou
"em seu corpo, sõbre o madeiro, os llOS80S pecados, para.
que nós, mortos aos pecados. vivamos para a justiça"
(T Pedro 2.24). Quando coritembla-ncs 'Seu maravilhoso
perdão que nos ofereceu, não podemos perdoar as ofen
sas alheia� contra nós?

ORAÇÃO

Pai ceelsí.lal, agradecemos"te a oferta de perdão
que nos foi concedido e que tanto custou a Jesus. Dá-nos.
mediante nova vida, nêle espírito de amor e perdão
para com os que nos rode{am. Pedimos em nome de Je
sus. Amém.

PENSAMRNTO PARA O DI!\

Nova vida recebida mediante o perdão de Cristo
resulta num COI':IÇiío perdoador par-a com 08 outros.

Kenji Kawachi (Japão)
----------------���-------

AGRADECIMENTO

FUGANTI S. A. INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Ass""bl�ia" ,�eril\ Ordinária
I

I

CONVOCA(ÃO j.

IMARIBO S. A. - INDUSTRIA E
COMÉRCIO

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

São convidados os senhores acionistas da Imal'i_
bo S.A, Indústria e Comércio, a se reunirem em Assem
bléia Geral Ordinária a realizar-se ás 14 (catorze) ho
ras, do dia 27 (vinte e sete) do próximo mês de Março,
em sua séde social, nestn cidade de Tangará, Estado de
Santa Catarina, afim deliberarem sôbre a seguinte or

(:em do dia:
a) Relatório da Diretoria, Balanço Geral, conta de

de Lucros e Perdas e Pal'ec€l' do Conselho Fis_

.cal, relativos ao exercício encerrado em 31 de
Dezembro de 1960;

b} Eleição da Diretoria e·do C'onselho Fiscal e fi"

xação dos seus honorários;
c) Outros aS8untos de interesse social.
Avisamos, outrossim, que se acham a. disposição

dos senhores acionistas os documentos de que trata o

artigo 99 do Decreto_lei 2.627 de 26 de Setembro de
1940.

Tangará, IS de Fevel'eiM de 1961
A DIRETORIA

V E N O E-SE
Um bom terreno de esquina, situado em Bar...

reiros, com 18 x 36, te"lldo frente na Estrada Fe.
deral e fundoli na Estl'ada Estadual, com. casa de
material. - aiores pormenores pelo telefone 2832.

P,eço cOllvidaliv

�
'i. .c'> t'" '_

.....� tillt � ..:':l! .. '" ..�� .�
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I "O ISTADO" O aL&.l8 �ao DI.A.BIO O. 8. O&T&am&

•
para esçre".' ",�1nor .,nd.,
use I�moem '� r,Ma PilO!
Ind. t Com. de Caneta�
Püct Pen do BrasllLtda
Praça JO';o Mendes, 6�
2',ndar.Ca .. aPostal3906
T�lelone �1.8719· Sho Paulo

Florianópolis, Terça-feira, 21 de Fe"ereiro de l� _

/"

sua 'maneira

r;�d"- NO I
JARDIM DE INFÂNCIA "MARIA

ENSI KONDER BORHAUSEN"
..", A matrícula para o j ardim de Infância "Maria

A VENDA NAS Konder Bornhausen" far-se-a nos dias 22 e 23 do cor-

N'I' I rente mês, durante a manhã, das 9 às 11,30 hs. e à tar-

BlNClS DE IDR •• 0', 0" 2 " 5 horas.
_

I
Deverão ser apresentadas atestados de saúde e va-

• E REVISTAS
. Ina e 'certidão de nascimento das crianças.

A DIREÇÃO

CANETA

PilO.,,!,
PARTICIPAÇÃO

RAFAEL DA ROCHA PIRES FULVIO DA SILVA CRUZ

e SENHORA
Partic!Pl aos parentes e

pessoas de suas relações o

geu Contrato de casamento
com a Srta. Maria M.lrll.
nna Pires.

participam aos parentes

e pessoas de suas relações
o contrato de ca�'.lmen� de

sua filha Ma�la�Martmha
com o SI'. FulViO ela Silva

Cruz

sro. Antonio de Llsbôa, Fpolls, 12/02/61.

Curitiba, 12 '02/61.

Com a pena triangular. V.
escreve em qualquer positão
(Pilai se aju!la 'a sua me

neira de escrevei).
A ponta da canela Pilot é de
Ir!dium natural: maiS .esrs.
tente que o diamante.

COLÉGIO E ESCOLA NORMAL
"CORAÇÃO DE JESUS"

INiCIO DO ANO LETIVO

Dia 1.° de março de 1961
No dia 1.0 de março, as alunas apresentem-se de

uniforme de gala completo; blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato preto fechado. E queiram tra ..

zer duas fotografias 3 x 4. de uniforme. As novatas,
4 fotografias autografadas no reverso.

TURNO DA MANHÃ - 7,40 homs

lanc�e �e Homenauem
Um grupo de senhoras está organizando urn lanche

em homenagem à exrna. ara. BEATRIZ PEDERNEIRAS
RAMOS, sendo convidados de honra as exrnas. senho

ras EDITHE GAMA RAMOS, LICASTE MACHADO E

RUTH HOEPCKE DA SILVA. O referido lanche terá

lugar no LUZ HOTEL, na prõximn quinta-feira, à�
16,30 horas. As listas de adesões encontram-se no LUX

HOTEL e na Redação deste jornal.

Ruth Ramos
Sa1'lta Pederneiras

Anita Hoepcke da Silva

GrIllo
Rosa Pereira Evangelista
Olga Brasil da Luz
Maria de Lourdes Cardoso

de Aquino
Nancy ,�z Rosa
lná Assis
Suety Cunha

Odália Bllck

Maria Ji.tunos

Doris Ramos Gomes
Helena Ramos Gomes
Wilma Ramos Fonsew
Alexandrina Vaz Lehm.,

kuhl
Robertlna de castro Faria

Ecllda de cest-o Faria

Alice Pej rellí
Maria ptrajá Martins
Maria Tere,.!., Tolentino

de Carvalho
Maria Julia Medeiros Ra.,

Osvalutsa Cabral Gomes
Aurea Cruz
Leonor de BarrOs
Maria Leal M'anguilhot
Maria Aterino Apõsto10
Atceste nusst
Ilca Soares de Oliveira
Palmira Grillo

MarY R. cameea
Maria Madalena de Moura

Ferro
Gessen' da Costa Ramos
Ada Oardoso r.essa
Maria QuadrOs
Satabe-ga Mendes

Flávia Assis
Maria Ventura Teixeira
MlJrla S. de Andrade

Carrr.em W. Brito
Ceci Aleluia
Sebastl Dirr.fJ.ttos
Ivone de Aouino Avila

Iolanda Ra�os de Assis
Ondlna Simone Geur

Marley Assis
Maria de Lourdes Bastos

Mar'.l da Glória Correia
Maria Goulart

Hllda CoUaço

IRuthe Lenctr

Daura Costa vaz

Alda Cavalcanti Maga ..

,
lhães
Marina Sarmento ç�val"t'

cantl
Iracy Pereira
Leontina M'J.rtins Parto

Lidia Daux

LUa Pederneiras coeeee
Carmem A. Rosa
Maria S. S. de Oliveira
HUda xcescm
Raquel Rramos da Silva
Maria JuHa Ramos wen,

d}\a'ullen

AUlI1Iar de Escritório, com Prática

Necessita"A MODElAR" Trajano, 7

"
, ,Gi.._

* com tarifas reduzidas

diàriamente
_--

a:

CURITIBA-SAO paUlO-RIO
",

I

saída às 9 horas da. manhã 'i"'-\
a PORTO ALEGRE salda às '18 tiôras j

v.aA IG"í .r"!"'t",Jt
_ J. . - __,

a pioneira

COMO É GOSTOSO
O CAFÉ mo

Relógio
GRATIFICA SE bem
a quem entregar nesta
redação um relôgio de
senhora de OUI0, com

PUI!'lf'lln' flexível 'I'rn ,

MÓVEIS VENDE-SE
POR MOTIVO DE VIAGEM, VENDEM-SE
MóVEIS nSADOS A RUA DES. PEDRO SIL
VA. 278 - (Pj-áia da Saudade).
PREÇO DE OCASIÃO.VENDE-SE

U'A MAQUINA DE IMPRI·
enn (NOVA) MARCA "CA
TU" RAJ\tA 22 x 33 e U'A

::��J\' DE CORTAR PA-

TRTAR NESTA REDAÇAO
COM OSMAR.

VENDE-SE
Um bom terreno 'de esquina, situado em Bar

reiros, com 18 x 36, tendo frente na Estrada Fe
deral e fundes na Estrada Estadual, com casa de
material. - Maiores pormenores pelo telefone 2832.

Preço' convidativo.

VENDf-SEGOSTA DE CAFÉ!
ENTÃO PECA CAFÉ ZITO Três casas sendo lima efe kmat('rial e duas de ma ,

fieil'a à Rua M�jol' Costa (Servidão Celio Veiga n. 50).
Tratar a Rua Major Costa 68 com Acacio Lemos.

l.Rs séries do Ginásio
3.fis séries do Ginásio
Lês séries da Escola Norma!
2.as séries da Escola Normal

TURNO DA TARDE 12.50 h01"(IS

2.8s séries de Ginásio
4.85 séries do Ginásio
3.9.s séries da Escola Normal
1.R, 2.a e 3.a séries do Curso Científico
2.a série do Curso Clássico

lNDlCAÇAO DO MATERIAL ESCOLAR

Dia 21�2.6l: Las e 2.9.s séries do C. Pl"i�ário
Dia 22-2 .. 61: 3.lI-s e 4.as séries do C. Primário e Pré-

Ginasial
Dia 23.2.61: l.as e 2.3s séries do Ginásio
Dia 24_2�61: 3.as e 4.as séries do Ginásio
Dia 25--2- 61: Cursos Científico, Clássico e Normal

CONSELHO fiSCAL
EDITAL

Na conformidade do disposto no parágrafo 3.°

do art.Q 120, do Decreto N. 1.918, de 21 de àgÔS.to
de 1937, notl'fica� a camparecero nesta �ele.gac�a,
cita à Rua, Conselhetro Mafra, n. 35, Flonanopohs,
Santa Catarina, no horário das 12 às 18 horas,. o

interessado no processo de benefício abaixo re�aclO"
nado, a fim de tomar conhecimento da resolução do

Conselho Fi.�ca� desta Instituição e dentro do pra�o
de 30 dias consecutivos contados, da data da publí
dção dêste EDITAL, interpor rec.urso ao ÓRGÃO

SUPERIOR sob pena de ser conslderado perempto.
PROCEsso IAPNI N.17,215/58 - ANTONIO

ARANTES NAZARIO

Florianópolis, 18 de fevereiro de 1961

MOACYR PEREIRA
AGENTE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



OLTIMAS DO ESPORTE

BARRIGA-VERDE

Ftorranõpolís, Terça-feira, 21 de Fevereiro de 1961
-----_

-o .IITAOO·' O MAJ8 ANTIGO UlA.HIU u. t5ANTA t:Al'AKlN, ..
------

FICOU PARA DOMINGO A RODADA INAUGURAL - Conspirou o máu lempo que vem reinando há quasi duas semanas. A
rodada inicial da fase semi-final do Esladual de 60, marcada para domingo, leve que sofrer Iransferência para o domin
go seguinle. O gramado do esládio praiano enconlra-se, em consequência das copiosas chuvas, baslanle alagado, sendo
bem dificil que nele venham a ser efeluados Ireinos du ranle a semana.

A diretoria do Atlético es- --000__

tá no firme propósito de ar-, O aracanje Wernel, per.,
mar. uma equipe bestarne tencenie '

..io quadro do Ta...,

GILBERTO NAHAS Â REPORTAGEM: :::;��:�� ':.l��:::n:�:an� ;;::���::;, ';��ca���!�",:;
do ombro I.� ombro com as com algum sucesso n« equí,

"Fui re�aiIa�o sem qualquer' motivol�lausiYel !" Ef��:':;;: �!W::i;;'
Encontramos o apltador absurdas e tacanhas, com l",C.F. indicou o nome de orgão. Aguardaremos en- daquele orgão que têm a a,fastad? do futebol profís., --000-

Gilbert., Nahas ali na Pra" prejnizus para o nosso es- r.Hberto Nanas à C.RD. rrincheirados a decisão do capacidade necessária para
atonar e um dos grandes ví., Eis a colocação dos clubes

ça Quinze de Novembro. porte. Gilberto Nahas foi razão unha' de sóbra. G!l-' Departamento Técnico ou dirigi-lo, pois desconhece ·��.dO� pelo AtlétIco. Também que disputaram o campeÚ'"
Após os cumprimentos, tnc luaíyo apontado pela certo er-a competente! Ago- mesmo do sr. Presidente, as qualidades dos dois api- Séj-gío do �lgUeire�se figu", nato catarinense pel-a zona

Gilberto desabafou para a F.C. para figurar no qua- ra o sr. Diretor do Depar- para voltarmos ao assunto. tadores e os serviços p rea-
ra na :elaçao de Jogador�s serrana:

reportagem. Havia sido re- dro de juizes da Confedera, temente Técnico com suai Estamos ao lado dos juizes tedos à Entidade, nesta qUe estao nas cogitações "dos 1° lugar Campeão: Pery
baixado pelo dir,eto�' do De, ção Brasileira de Despor- atitude desmoralizadora: 1 injustiçados e ao lado deles ocasião pesando bastante eueucanos. de Mafra com 2 p.p.

partament., 'I'écníco da tos. Gerson Demaria, é um deseja impingir aos dOIS, pleiteamos nesta oportuni, na balança da justiça. --000-- 2° lugar: II1ternacional
F.C.F.. dos mais veteranos árbi- spítadores a pécha de tnca-. dade os seus direitos. Gil- Não sabe que Gilberto O meia esquerda Ernani, de Lajes com 4 p.p.
procuramos então saber tros da Entidade da rua 'I'L, pazes. Essa não! Gilberto

I
berto Nabaa possue grãu de figurou na lista de árbitros pertencente ao elenco do 30 lugar: Ouarany de La..

dos motivos e Gilberto de- radentes. Nestes anos tô- .cuhas e Gerson Demerta," inshuçi'.o t�lvez mesmo suo da C.B.D. o orgão máximo Herdlio Luz de Tutla.rãO, es .. jes com 5 p.p.
pois de �reve sorriso, co- dos, soube ser leal, dedi- estão magoados interna. oertor àqueles que perma- dos desportos do país e que ta sendo Pretendido pelo 4° lugar: Botafogo de Ca ..

rnentou: Desconheço a. cau; cada. mente. Mas, acreditamos neceram na primeira div Gerson Demaria, é um clôs Avai Que, inclusive artr; noinhlJs com' 9 P.P.
sa de meu rebaixamento _l'a- Sempre mostrou-se parti, que o j-residene da F.C.F. são. Na prática, como ârhi- mais antigos árbitros da rnam, já entrou em enten; --000-
eão porque clamo por hrs- dérto da-F.C.F. nos diversos sabetrú contornar a situa- tro, tem as mesmas condi. Entidade, O� dois foram dlmentos com o craque tu" O atacante Góin, também
tica. casos. surgidos e que to- cão, pois tem autoridade çõcs dos demai�. Gerson De punidos Pelo rebatxamento baronense. deverá reformar conttato
Na verdade 0, di.retol" do rum-am vulto nos seio da para tal. Deve, interferir maria, r hegou .a ser consí sem qualquer motivo pois --000--- com o Clube Atlético cata; t:l

Departamento Técnico an, classe. Gilberto Nahas e junto aquele Departamento derado o melhor árbitro da nem passaram pelas provas O ponta de lança Bl'aci.., rínense. O jovem a\'Jnte, já
dou ma!, ?u mel?o� dizendo, Gerson De��ria, �u� neste.

_ opo�u?idade, ! cidade .. Embora não seja a qu� foram submetidos os nho, pert�ncente ao elen_co foi c?nsultado e aguarda a

�:d:�ÔI::�n��mp::s�:ac���!� o �osn�:ss�P�:'��strita venta. ;aarl: ��;arve:, ��:ib���:P�:l ��s p�:��c:,U��o:: �:�o�s���� dee�;�",a���!o�:�b�� '��� ��n::rrO;�a:i�oldeco������� ���;�st:f'ld�o����;o,para re.

niências. de de tomar sem efeito asos cr-iados pelo próprio, do conhecínrentos. Nisso cleixa de ser grave irregu- ofjcialmente sôbre sua pro-, __ 000---
Aquel. ., desportista, sem aquela atitude desonesta tudo acreditamos que houve raridade. Vamos esperar palada transferência quer O ponteiro direito do Fi..

dar qualquer motivo e ex- do sr. diretor do Departn- rnêdo elo ar. direto- pois não que a justica -parta de casa para o Hej-cilin Luz quer gueirense Wilson, recebeu
plicaçãc ao conhecido api- Il}ento 'ré-níc., da F.C.F. teve coragem suficiente pois do contrário voltare. r..'_ra o Metropol, clubes que proposta para se transferir

�.:���'�al!�i�o:::teg:��.as a

F;�;.r::�I��r_áP�e;��Oecna�:j�: . t:t��i:��a::\l��i�:��:t:. ��:� �a���os ql�om���áel;�Z� '�:r��:��!a:� s:�tav:o�c:;: f�;:e:s::��b�� b��:�:n�:�::
co�u.:���:�:� j�Oiq�:C_����: colsas.llos eixos, assim que n,ha qua cortaI' alguns dai comPrometer o Diretor d" Soo Wilson e�tuda a prOppsta

signi(i�açiio não suscitou a ��:�:'�l" ��n�:����nãt� ée po�� �:�ó:��n :'��:sone D�����;�J �xetn����me(�:o q�:C����;te � I DentrO em°O:reve o novo �'��:ov�::���er ao clube

lIão ser que tenha algum sh:�l q�e, ? mental' da �n. ..
�el"\'iJ"am.de "vítimas": Es"lcom os registrados acima. ;Oovernador do Estado sr. --000-

���o d���:��� NCaoh:: �p�t�� luadc �il;';J�\ de nOS$.) .11' S � ta provado que o titular' l\'IAURY BORGES Cclw Ramos, nomeará os I A diretoria do Paisandu
tepol va deIxar que um

, L"\ L .__
>--- .' novos membroS do Conse� telegrafou ao seu atacante

foi negado pelo apitad?r.. membro do Departamentr..!
\J J,\ """III!"'!" -'" '" -,..

,

lho Regional dos DesPortos. I Alderi que se encontra li_
P?,rtanto, apenas uma dI- Técnico, anexo a F.C.F. ve·

"<t]""" .

�'I V,EN�ERAM PAYSANDU E \ Isabe....se qUe o nome do dr.lcenciado em Pôrto Alegreretnz .tomou o caso e que Ilha a i!esmoralizal" aquele,

�·I· . 11
Arnoldo Suarez Cuneo egtá I. licitando ° regresso 'do 'J�

110& delx�. bast�nt: a von-
?l'?"ão, ('O�l atos rlesleais (I IN F,f\: _

�

, coMo para ocupar' um dos I��nte imediatamente pois

�:;i� �:lqauif�d��edIZ:: ��� lIlJ�S�os: I

.
.

-

: i 'VASTO VERDE postas. deseja utUiz�lo nos próxi..

verifi.ca'ldo nos bastidores �nte que se 1\
r

t- --000--- mos comprOmissos do clube

r{ F C � J��"J!! ProsseguIU na norce de trtLvi'.d,) em BnlS"que o Pai_ O diretor do Departamen ... :pelo hexagonal.
llEs�a' a��malja, terá for.!j Para almoçar e jantar bem, depois de sua II qumta u TorneIO Hexagonal sandu, apos sensaCional, to de Futebol do Atletico I __ 000-

<:osamente que ser sanada U casa QUER2NCIA PALACE HOTEL I
Fi�dgal

..
d Schmelder, com a JOlnada (;OnsegulU vencer) entrou em Contacto com d' .. BIanchine que partiu -do fu ...

I;em que tenhamos que ape-
' Ieahzatao de dOIS encontros.' ao Ohmplco por 4 x 1, numn retores do Aval, tentando a tebol blumenaense para o

lar par:' O_RI'. Presidente da Em Blumenau, no estadlO

dai'
partida em que ,( ..:qu!fle e" laqUlslção do ponteIrO direito paulIsta, onde mgressou no

Feder.\çlio Catarinense de V E. N D E':"S E Balx.Lda. tIvemos a reahza- meH�ldma deslanchou 11

I
MoaCir qUe no momento en .. COrmttans de Plesldente

Futebol.
. I çao di) coteJo que .colocou etapa eomplemental, aca Colltru..se na suplenCla de Prudente, esta de retorno a

Tomamos partido de Gil. UIU, Bar e Restaurante CIto à rua Conse- I tIente a flente os conJuntos bando pai goleai seu opo [Renê O Aval �través-de seu Blumenau em Virtude de tel

berto Nahas e Gerson De', ,,_

II
rio Vasto Verde e Caxals. sltor O Palsandu, atUal tremador, lespondeu negatl.., SIdo o clube pauilsta rebãi ..

maria, pois o que lhes acon-
lhelro Mafra, 139 por preço de ocaSlao, I PeleJiI bastante movImen. numa nOite feiJz .como I vamente a consulta atleu.. xado Btanchme, tem seu

teceu foi acima de tudo Tratar no mesmo local ou no 5,° Dlstnto I tada, aparecendo o Vasto multo nao faZIa, não dand_ can9. I passe prêso I_O Cormtlans
uma injustiça. N I d' t d 12' 18 h i Verde "uperlOr na primeira H seg,lra defesa do clubc I -000-- mas os mentor� do Ohm..

Mago"ram os dois dedi-
ava no expe len e e as oras, I etapa, pala ceder telJeno gren3, qualqucl POSSlblll- O �resIdente Newton

JoselplCO
desejam contar com

:__ados árbitros com decisóep _- - - - - - - - - - - - na fase complementar quan- I
da de para eVItar a goleado ! Oarcez, do Clube AtletICG seu concurso para o Pra ...

do o onze caxlense

anunadOI
e o �show" fOI mevltável Guarany, esta com seu xlmo certame regional

....oro a tonqmsta de seu ten- A pnmelra etapa terminal!

I
mandato er.plrado, devendo

to, passou <I exercei fOl te com ° mal, ad01 Igual 1 x 1 oflt!a.r a F C F Re�ponde __ 000-

pressão ao aloCo do Vasto Fmal Palsandu 4 x Ohm- atualmente pela presIden., A tabela do TorneIO MI..

! ��;I�� sSe��lo�;e����� oco;!:= ��co\'e�if��;��hdacles não

l�:l!�rG���::er. o Jovem! ��SJ�o p���z L�:�lot�;u�!���=
LO Verdb foi ma.is entusias" __ 000- lense, deverá ser confeciona ..

mo e vontade de vencer O médio-atacante Jango da dentro de breves dias
enquanto o Caxias foi mais Juarez nesta (Jue este'i'a emprestado ao' pelo Conselho Divisional da",
clágsi _ o. A primeira etapa Olimpico, r',tornou ao vasto quela Entid'ade.

�:r�i�o�l p:or� asa I:���;a�:: (apitai :::�; p:;:o:ç�r::�or:��m d: 'o Carlos -��ambém
centos de Waldemal' e Qua" Em gaBO de férias conce- 1961 para o torneio hexa_ entrOu no páreo para contra
,Ol"ze. Tião de penalidade didas pelo Grêmio, esteve gonal que vem sendo dispu... tação _ do médio Biachine,
:náxima, conseguiu o ponto nesta Capital por alguns tado POr equipes de Joinvil.. recente-mente chegado do
elo Caxias na etapa comple- dias, tendo ôntem rumadc te, Blumenau e Brusque. futebol pa.ullsta, O jovem
'lw.ntar, terminando o pr'" para Hajaí e dali par! __ 000------- médio tem vários familiares
lio com a contagem de 2 JI Joinville, o vigoroso ataulll_ em Brusque razão pOrque
t favorúvel ao Vasto Verde. te Juarez, campeão pana' Estão sendo colocados no acreditam Os desportistas lo-

\Vilson Silva foi o árbitro mericano e que há cinc(; estádio do Hercílio Luz os c� que Biachine !preferi_
e a renda somali Cr$ .. ,

.:. an_os defende o tetl'll-cflJJ::!_ refletores, possibilitando a�_ rá assinar contrato com o

18.580,00. No antro prélw, pl"ao gaucho. sim ser realizados naquela c..'a-rlos Renaux fiO OHm ..

Praça de esportes, jogos no... pico..
turnos. Comenta_se Que o _� _

Hercílio Luz irá anaugurar

os refletores

enfren.tando la\r----------.�quipe do Vasco da Gama S A B O R O S O ?

��m:�e d:o�:�:à�· especi� 80 C A F E Z'I T O
__ 000-

CONSELHO FISCAL

EDITAL

TELEFONE PARA

Na conformidade do disposto no parágmfo 3.°
do art.o 120, do Decreto N. 1.918, de 27 de agôsto
de 1937, notificado a camparecer nesta Delegacia.
cita à Rua Conselheiro Mafra, n.o 35, Florianópolis,
Santa Catarina, no horário das 12 às 1& horas, o

. .. _ ,_

interessado no processo de benefício a� relacio-- Atende.ndo a várias SOhcltaç,oes, a, Dll'eçao do Ins-

nado, a fim de tomar conhecimento da� cio tituto D. Pedro II l'e,solve.u _

adiar ate _�8 do corrente

Conselho Fiscal desta Instituição e dentro dI) .- ..., .0 IPrazQ iPara as lll�rlçoes d?s candIdatos ao curso

de 30 dias consecub.vos, contados, da data da pub"-' de prepara�o aos �mes do Artigo !lI.
.....__ ,

cação dêste EDITAL, interpor recurso ao õRGAO
.

OutrosSIm, expIrado I!sse .praz�, _

nao mals�o
SUPERIOR, sob ]?ena de ser considerado perempto, aceitas, .sob pretexto algum, mSCl'lçoes de �andidatos

PROCESSO IAPM N,17.215/58 - ANTONIO que desejarem freque�tar as �ttlas do refe�ld� curso.

ARANTES NAZARIO Melhore", informaçoes serao prestadas dlárlamente

Fl"rianópolis, 18 de fevereiro de �961 ���'up�8':ode�� ��:so ;e��ao�'. à rua NeTeu Ramos - 39

M0ÁCVR PEREI!RA Florianópolis, 18 de fevereiro de 1961.
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COMUNICAÇÃO
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•
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"o .aTADO" O loUlS AlfTIOO DUBlO O. II. OATAllDA Florianópolis, Ter�a.-feira, 2J de Fevereiro de 1961 -1-

;'-;;Ci'Ub-e-Ooze;;tmem'ã�-Hõji��tãirn�õt-n�ier��cõmj�iiwài�êGêrãlffi�-rãge--:
�-i�sist;mà-Edu(ã(iônãi-êàtà-riiiense;j;�àb�à��-------

(Cont. da últ, pag.) funciona rios, afastados de proporcione instalações

con.lela
se divorvia de nossos' ção "o mais rentável dos cal de uma realização per- 'I'ranemito-lhe, com emo-

Não se �onhecem, no. �J'- seus cargos e.designados-Idignas do mister educecto- próprios problemas. investimentos que o Estado I feita e cuja presença hOje'lção, senhor Governador

gão superior, as condições para outras funções, até nal; um Plano, em suma,' Não será, por certo, com pode rneer' e cuja retidão neste recinto. é altamente Celso Ramos, as melhores e

dos prédios, d�s., i�sta_Ja. na Capital da República

elt
que reorganize o ensino sotucões simplistas e pre- de caráter e honestidade de

I signi�cativa, preSS�giando: mais respeitosas saudações
::�� :���Ia. mO��I�:I��íci�: :it:l�lr�:nt���:�os'se:b�u: ��m:���u��i���oe ea ::t�:� ���tl:ct;�dioq�en::S::m;:I:S� �:����.it�: r::I�zaçoãOm;::�: �:�ôr�:;�l;t�avô���;u�:�:�! :os:;'o!:�::��ec�t��n::��a�
vinham sendo construidos se possa precisar, em meio são," aperelhando,o para Não serã com medidas co- de seu magnifi ao programai comum.

I
balâvel nos gloriosos des-

pçla jjh-etorta. de Obras de tôdn essa confusão, o preparar as gerações, que mo aquela, que há pouco de govêmo, V. Exda. re-I Reconheço difícil, quando tinos de Santa Catarina,
públi,tas, sem qUalqUer. seu total exato. Há esco- hão de construir o futuro ainda, tivemos oportunidade presenta uma nova espe.1 não imposslvel, interpretar afiançando-Ihe, e o faço
audiê:Jcia das secções téc, las sem professores e pro- de nossa terra, de criticar e combater. que, rança para a educação pO·l com fidelidade, o pensa- tranquilamente, que de to.

l!ico-edllcacionais,

refu_I
tessores sem escola. Nos Como fiança do que vos sem qualquer discriminação pular em nosso Estado ej mtnto de uma assembléia! dos é unânime um pensa-

��I;'��: à:o�ai!SSO'ele::��:: ���:S03 �::o�7�'::, e �����: ����:'�ad�;,u�iS���Oo an�::� �;et���,��etéc�ka�r�;:s:���� �:�:ci���s ;�use�e:n��:tr:� I �:�:���a :o�� q:ai,u�o�u�1 ::�i�:à--;e;r:e::�u!� :::
res exigências pedagógi- Iam-se, às vêses, urores, Hzar essa reforma de grau- diaristas. em sua maioria ou vêm en-anecendo, à_fõr_1 011\18, recebi a distinção, e a servindo à causa. do enst,
cus. Há, por outro lado, sores sem classe e serven- des propor-ções. absoluta não titulados, com ça de dar àmais nobre das honra de saudar V. Excia -. no."

e�.colas em ruinas, ou fun., tes sem serviço. Nos con, f:le não chegou à Magis. um ano apenas de exercício misaõea, o que em si há de -co-------

���oan��ti��, �:11:��i�.�S g�� i�';:�:�,) d;ar�ema:Çã:ar�eil'�: ��:ti�:'� S��re�:�di::ta��s�� ��a�q�;:l�té��:·a!��oy.a� ��� �l�I:�r�e� .c�iac:;��hqOuedi��
I CONSULTE-NOS SÔBRE IMÓVEIS

t�jand,) às chuvas" velhís- de Diretor,
. Inspetor e

I

a��m. de prolo�gada expe- desconsideração .pa�a com de construir, a�anhã, a AGENCIA ·INTERNACI·ONAl DE IMOVEISsmws tr-astes r-udimenta , Professor Pr+mário, eS.j' r-ienera na gestao do SESI, o professor diarista. de grnndeza da Pátria. [ •

res, tudo num de�mentido (;ondiam·s� as vagas ex.is. pôde ,colh�r com abundân, cujo con�ur�o não pode ain., E na jornada que se ALUGA _ ADMINISTRA _ COMPRA _ VENDE
e

.

numa �fr_onta a verda- tentes, vlsundo o ulterl?l' Cl�, �� selo d.o recente .Se· da presel�dJr de todo, �a anuncia em favor d? are- I SERIEDADE _ SIGILO
õctra rrussaq de educar. aproveitamento de apadl'l-I mmano SÓCIO-Econômico, atual r onjuntm-a, o orgnma- vantamento do ensmo em DIREÇãO.: ARNO BECK
As bolsas escolares eram, nbados políticos, como dia, os cabedais de conhecimen , mo educional eatatinense, Santa Catarina, V. Excia.l AS. JURíDICA: Dr. Acácio S. Thiago'
não raro, o desfrute de! i-is-tas. Assim a quantidade

I
tos que o habilitam a pro- ma�, por determinação da não estará só. Na estacada Rua Anita Garibaldi _ Esq. Rua dos Ilhéus

pais cbeetados, num es·'dêsses substitutos even-;cedel' com firmeza e con- lógica e do bom senso, a encontrará V. Excia. o pro-I.liiiiiiiilP;::;:-----------�-cãmío d: �;;;�e:sa�resO en�; �l�ai:u�:!.�ge�il h;j:ie:, m;!� :�\��i�°cle �.e EV�:�. vo:� ��7�; ���i:lt:\��s�a�:�,��.�sossel�s; ::.:sdo�·a�:t��in;:�: ��m���� ��,

nbores, em lei recente, fo.'determiJ,ações. E no pas- permanecer transitória corno o primeiro toque de' Curso Particular "Nossa Senhora
i-am efetivados após um

I
sar-Ihe neste momento a mormente agora que. anual: reunir, aqui lhe dá ensêjo ,

ano apenas de exercido! pn:sidência dos nossos trn- mente, por nOSSO$ Cursos de encontrar os diretores,
f de Fátima r

r
Enquanto isso, 154 regen- balhos, quere exprimir a Normat; Regionais, estão os delegados de ensino e os

tes-de-ensino, no último. S. Excia. ° nosso desejo, a s{'n.do remetidos para o in. inspetores escolares e não I MATRICULA
oncurso, agora em vias nessa vontade, o nosso en, tenor do Estado, centenas só êstes, mas também, com .

de ser anulado, não pude-
I
tustesmo, o nosso leal apêio de proreseôres, legal e fun- honra e glória para nós, I Curso Particular "Nossa Senhora de Fátima", di.

ram ingressar no Magis-'::Io seu programa de govêr- ctonalmente habilitados. velhos e queridos mestres, rigido pela professora Rosa Fernandes Soares.
. _ .

térto, ante a inexistn ria de no, que, estamos certos, ...acertado seria, isso sim. cujas pegadas sempre fize- A matrícula ache-se aberta para o curso nnmane

vagas! I fará Santa Catarina reen- b(méficrJ e consentâneo com mos por seguir porque as l°, 2°, 3° e 4° ano, à rua Hermann Blumenau. 18 fun
,

Em quase todos Os seto· cetar a sua marcha" recu· os al!os e impostergáveis sahíamos dirigidas invarià- dos.
res, h,í o mesmo desmantê_' peral' os passos perdidos e interêsses da coletividade, \'elmente no sentido verti_ Horário: das 9 às 11 hs. e das i5 às 17 hs.

lo, a mesma desorganiza- subir a montanha empós de que a pl'ofessôres não titu·
:;\0. 0 sistema educacio· melhor{;� dias, dias mais lados que revelassem voca

�1I1 catarinense constituia_ iluminados de paz e ,de jus- �ão e dedi.càçãO ao traballló,
6e de uma cabeça insana1tíça so,ia!." ..ie ofe,ecessem' condições e

num corpo enfêrmo. I Em 'seguida discursou _ o élJ.'ortUllidade de aprimora·
A V')8;;\A principal tarefa: !)rofes�or Lauro Loclks, It1S:' t'er:l seu" conhecimentos e

�, pois, a de levantar exa- petor Escolar, saudando s. 1ua técnica, atrayés de cur

tamente o que de verdade excia., o sr. Governador ;os aJ)'.'opriados, para então
existe e o que devia exis- Celso Ramos, e que foi o ; só e:ltiio integrá. los defi�

til': joio e trigo, erros e seguinte: Jitivamente e de pleno di
a(;ertos, deficiências e éxa-' "Re�mem_se hoje. logo 'eito llll nobre classe do

geros. Grande, enorme é a' nos primeiros albOl'es do iag'jstél'io primário. _',

vo!,sa responsabilidade. O� atual Govêrno, Os int�gl'an- A r�"isão legislativa hít
.

_

I'("I:;SO_ es.copo deve fixar_sú tes da administração supe- ele abr.:nger o todo,. de jei-I -SUP RrN��TE DOS
la realidade dos números·{, rior da Secretaria. de Edu_ to a n-ao quebrar a harmo. D�RIO: ASSOCIADOS EM O JOrnalista Teófilo Pra� Sexta .. rei1i.J. à noite, na re ..

1;: i��\�;::��c������:. o�s�:" ���ã�ee i�!��:a�e o�sD:�!:: �'��fe:it:�:�:��7/id�:ra d�' S�A CATARINA' JORNA.. do, assumiu a direção de sidência do Sr. e Sra. Dr.
;untos do ensino primá ri c tores Escolares t'atarinen_ conjunt"l e de tal forma que, I LISTA MAURI� XAVI·ER Relações Públüf�,s do De... · Danilo Duarte. um grupo

,ob vossa jurisdição e in. ses, para o 'estudo e a aná- sem ferir preceitos de ordem

I
CONVI'DQU T A ELlT.A partamento de Promoções. de meninas inteUgentes, 01'_

'otmai ? verdade, apenas fi lise dos problemas que di-· superior, ponha a serviço PARA CONCORRER AO Ti.. do Correio do Estreito e da ganizaram e apresentaram

verdade, sem receios nem zem respeito a um dos mai! do ensino, o que há de me ..
TULO DE Mlss DO ESTA.. Tribuna Catarinense. As rui.. um tt!?tro mirim, muito ln",

restrições. importantes e tra.nscenden. lhor e mais eficiente nos DO.,. nhas felicitações. tersante, com a peça.

Esque(,:amos os males da tais setores da administra- modesllos sistemas educa-I A senhOra B�IJ,trlz Pedel"'l "PRINCESA PERDIDA". Te_.

,aSStld,l ingerência política; ção pública, quais sejam os cionais. neiras Ramos será homena... Na Prôxlma qUinta_feh;.l, lia Ferreira PUreUs,_Debora
'las e,'queçamos s'em nqs

p.roblemas
ligados à instru- P�ralelament�, deverá ser

I'
ge�da na Prôxima Quinta., a.Exma. SenhOra Beatrl<: Cardoso Duarte, Sõnia Mar--,

m,jtir. l'ôdas as fraudes e ção e à educação popular. ce\llSldt>rado o elemento hu_ Fell':l no Lux Hotel. Pederneiras Ramos, será ho"l ({ues, Ana Augusta PUren�,
ts irl'egulal'idades lesivas Feliz e oportuna a inicia. mano, que nem sempre tem menageada no Lux Hotel Sônia Cavalcanti. Leaa q,J,1..
'10 intêresse e ao patrimô· tiva d') ilustre Secretário recebido, nas mert:<�idas O PrOfeSSOr Aldo João com um L',ilnch, ofel'ecId� se Purens. Janete Maria
ni{' públicos devem sufgirl de Educação e Cultura o proporções, ° conveniente! Nunes, assumiu a dIreção por senhOras do High So- Bartolomeu, RosemarY Cs ..

i. luz do sol, punido�
,

os eminente se.nhor Martinho e5'tímulo mat.eria� e moral. I do .InstitutO de Educação, ciet)''' da Cidade. A Primei- valcanti e Raquel Cardoso

rl:�������\��: � ��;!I�en;;� ���I�la��te J::�::�\'e�ep���v�� rra;�'L�dh� �;��:��;::�nted�o��1
no dia 17 p,p, �:a�a��th�o �::�o. :::1 ��t��!��U!��gi;:�h::Sb:�

,olíticns e partamos para aqui n:�\O se en�ontra. o que ::rutivo� -'o exérci.to �e O Vereador Nerêu do Va., e Exn!as. Sras. Licaste Ma., tinhos e aplaudiram ..

'umos mais sadios. porque de me!hor e mais aCl'lsolado professores, das mais dl- le Pereira, Diretor do De., chado e Ruth Hoepeck da
tôda Santa Catarina impre_ eXIste no glorioso magisté-! versas tategorias, qlle têm' partamento Estadual de Es�,

I

Silva, serão convidadas de O elegante brOto Regina.
ca o vosso, o nosso zêlo de rio catarinense, já que he_ sõbre os ombl·os.o pesado tatistioJ, será homenageado honra. Pereira Oliveira, aconteceu
sei'vidorés públicos em prol roinas há sublimes e herois en<'argo de movimentar a � com uma peixada, por um nos bailes de Carr.'t.val no

de um'! educaçflO organiza- muitos. que no anonimato luta ,contra as trevas da grupo de amigos e correli� Sileide Costa, ex.radio no., LIra T. C., tom uma origi..
ia e I!ficiente, sem vicios de suas .cáte?l'as, dão de s! 1 i�norância .

e do analfabe. gionários. velista da Rádio GU�,l'ujá, nal 1Iantasia de "palhaço".

le�� :��:�a��a��::���� _ e ��::ÇI�I?es��:: s:�e��Vidaa�U�1 �1:C���ár�:;'I�;;a �sp;���,��� Ivana Trindade Müller. �:il �:i�u�:l�:�a do Cama..
No 'antigo "Ran�ho da

nós os temos bl·ilhaJltes e que h·í de mais respo�sávell so e � felicidade da gente aniversariou dia 15 pp. Em.. " Ilha", está funclonarfdo a

operosos - hão de !'llabo' pelo nor�al desenvolvlmen� I
catarmense.

.
.. bora {.rde, a coluna lhe fe.. Terezinha Spoganicz; Mar� SAUNA. Os banhos tem P,l'c..

1':0' um �la�J� Geral do En- t� do enSino em Santa Cata Outro pr?blema a.m�a,. e licita pelo

acon.teCimento,
Iene Abrahan, Léa Salum;

I porClon.
ado grande res.ulta

..

siDo Prlmano, que, cor- l'I11a.
_

. tal�ez de. todos _

o maiOl .e I Olga Vieill.,; Maria Augus.. dOS aos c.U�ntes. Atempe..;
I'igindo e sanando, restitua Passar_se·ao em reVista, maiS crUCiante, e o que diZ Procedente da. Belaca.p ta M·.HH Cascaes Alceu ratura. é bôa...

.

..;s 14,35 -. a austeridade e H eficá�ia; nas pl'óximns sessões de: respeit� à pobreza de gran-; encontra.Se nesta Capital: I Cl�udio e Luiz Feli'pe, fol'">

A�:(i��<i�o� Ouvmte
.

� ��1;101�� �:'�l��S�O c()�I���a:IO�ll ::�����ba: p:o��e:�a: ��: �:eCi����osd�:J:s�:i�O�s.����:I�a���,i!:� �!�;��o Je�et�s:l�, �a;oas� f�Z��:co�'u�:s�'V:� m:rÇO.��i�fare��o!� ��t�:Encontro das Tr& longo prazo, ajustado às nosso E.stado,. e�p�Clalmen'l clpalmente as escolas Isol�-, mente no Hospital Militár, bailes do Lira T. C. e 12 ne da Semana.

\ Re��s!!,3d50�ar \;': nossas possibilidades orça. te o ensino pl'lmarlo. d�s, n� que se_refel'e a pl'e_ onde exerce as funções de' de Agôsto no carnaval que
llentárias; um Plano justo,1 Ativid�de comPIex_a por, dJo e I�stalaçoes, �ferecen· Vice .. Diretor.

-

'passou.
'

A coluna regIstra o ani.Às 16,00 -

-

, "'Ili üendendo ao mais urgente 2xcelên(;la a educaçao po' do ambiente negativo para ti
.

domi d

�rse��,��d�te eua�ujé, !. s�m olhal' ?,onas pl'efere�·l pular" porque transcen.de a-mais positiva das ativida-
O Colunista foi homens.. O JOrnalista Ilrnar Carva.., ::��!;: �lce HO�� �::' e:'

lals; um Plano, que nao de mllito a e�e�entos pUla_ des .humanas. _ . . geado pelo sr, Nilson Perei.. lho anive �I. .ll'iou ontem. Os posa do dr, Osvaldo Ho nNas Asas da saudade lOde <ler i�provisado nem mente mate1'l8ls,. p�r� en- Ra, sem dUVida, mUl�o ra, alto llepresentant�' de me�s cUlrnprimentos pelo Juiz de Direito da Va.lla. ��
R:;;:*�;-ALPRED 'laburado as pressas; um ('ontrl'tJ' a sua ma�s hdlma e q.u� se fazer, qU� se COI.

gandes firmas comerciais do acontecimento. P'amma que assumiu há

As 18,10 _ :�:n�e;\:��el:tVee d:ss;er:��� ���I��/!���m:x:o�:e:�a�e��i�o��1 rl��, i::ias.� ::��:'l'.Gover- Paraná.
,. . p,?ucos 'dias, após uma au.,

Resenha J-7 \.�.. ,em escola, âs centenas dc tlinhados os fatos, em

suai
nador, realizará a obra in-I .' Na pr0:ctma qu�nta_felr.a, senela desta O;Pital, de vln ..

As 18,55 _
•

11ilhar; um Plano que re_ \'ealidade concreta, positi. gente.:! ci.clópica da l'econ!l_
O g�a?de Baile MuniCIPa� �Ia 23, as 17 hota,S, s:rao te anos. FeliCito o distinto

COrrespondente Ouarujá forme a Secretaria e servi.

vos.
que sejam Oll negativos, trução, pois traz consigo

a.
do proxlm� . carnava�, sera mau�uradas as no\ ,s ms.., casal ,pelo o acontecimento.

As 19,00 _ �os subordinados, equipan- ;:>oderã'l ser esboçadas as bagagem inalienável que �� .beneflCi.o. A SoCIedade tala.çoes el_a SUCUrsal da ��l
Momento Esport. Brahms Jo-os (le pessoal técnico e melhol'e� soluções e traça- lhe fo_i transmitida e lega.·. Ja fOi escolhIda. Amerlca -::errestre,.. Mal'ltl.., A SWIFT,

.

esteve pre ..

As 20,05 _

apaz; um Plano que nào do!'\ rumos seguros, para a da-. por Vidal Ramos e Nereu1 .\
mos e.AcIdentes, cUJO GI!.., .gente no .carnaval QUe pas...

O Mundo em Marcha. �S(,l1eca fi formacão do .mes· obtenção dos resultados ob- Ramos, fulgurantes e in-, . O. dr, do Sr· e Sra. ra_ I'�nte e o Dr. Paulo GUI�a .. sou na Lmd-acap.

Às 20,35 _ .I'e' p' cumpra � resolução jetivos ,eolimados. confundí.veis figuras de go_. dlahsta AntU?es (z;rlval�a) raes, �gradeço a gentileza

Telefone p.ara Ouvir l.s!<inalada pelo Br!lsil na De I'!Xame, mesmo Sllpel'_ vernantcs. que tiveram. ca·lsevero,. _

esta enriqueCIdo do C:omllte. DULCE RAUEN; MARI..

Às 21,00 _ 'VT Conferência

Interna-I
ficiª! �·p.e'l'funtório, da rea- da qual a seu tempo, a Com o nascimento dã 1'0', LENE DU!RA, R'alnha do�

REPORTER ALFRED fOllal de Instrução Pública,. lidade. .'atal'in'ense, sobrel!'· preocupaç_ão.

.constante �e I busta. menIna J'acqueli_ne, A Miss Santa Catarina de Estudantes de Cbape�ó, �ão
As 21,05 _ 'ClInida em Genebra: "nin. sai, desrle logo, no panora· levar ao aplCe a eduncaçao 0:orl'ldo n�. Casa de Sa.ude 1959, srta. Ivone Bonb�.urt, dua.s belas. !Docas Que ClI'<

Alegria da Rua \. 1: (uem pode ser convocado a' ma educacional, a neces- pública catarinellse, â qual Sao Sebastlao. Ao distinto aco:r.,�·.<nhará a Miss Santa cuIam na IIndacap. em go..

As 21,30 _ nsina" mesmo em caráterJsidnde de providências pron souberam imprimir rítmo (..':sal oS meus parabens. ;Catarina. �e 1961. ao Rlo,lro de férias há vinte ·dia.�,

COl'reg.pondente Guarujá emporá rio, se não possuit'l tas, que venham galvanizar, ael�rado de pl'ogl'esso, ma-.. para aSSIstIr o .desfile para. 'Este doIs brOte acontece--

A.9 22,Ii _ 'Ima qualificação profissio- todas a� energias, em nosso

1
terlal, moral e .cultllral, co_ Lea Terezlnra Salum. com a escolha de Mlss Brl.lsll de ram na praia Il�, Coqueiros

Grande Intormat, Ouarujá nal reconhe:ida"; um Plano Est,ado, se põem a serviço locando·a em lugar de ex· a original fantasia de "Mar�. 1961. ., durante êste perlodo. Ama�

As 22,35 _ que atualize permanente- da educação popular.
. _

'traordinário destaqu_e, nos tinlca", foi p�emiada �o ..
�nhã, deverão regressar Pll-

Musica e Rome.nce ' mente ° professor, em seus \ Impõem-se uma reVlsao quadros da Federaçao. Clube 12 de Agosto, no MI.. O Cha dos Vmte Brotos 1#.... shapecó, onde residem.

As 23,05 _ ,.1 métQdos e .conhecimentos da legi�lação vigente, so-I ,V. Excia., que acertada. le de Carnaval, de Terça., será na r'rÓxima sexta_feira, O "Ra�ar .

deseja a ambas

�_.ii��!lICS de H.OIt.e *....:.._ OP,da:ógÁ�_9S; um Plano'_'lue bretudo nos .ponto!! em que,mente entende ser a edlh'a· feim. no Lux Hotel. uma boa vJagem._.
.......

,.

a

PJ:qr. .

HOJE
00

RÁDIO •

GUARUJA
(TERÇA_FEIRA)

Às 6,35-
AlvoreceI' em Nossa Terra
Às 7,05-

Sucessos- Golumbia
As 8.00-

COrrespondente ,Guarujá
As 8,05 _; 1,([

Uma Voz e Seus Sucessos
As 8,35_

Sucessos Columbia
Às 8,55-

REPORTER ALFRED
Às 9,05-

Cocktail de Rock
As 10,30-

Firestone Nos Esportes
As 10,55-

Informativo Casa Brusque
Às 11,05 -

Musica Para Todos

A,,1l,35 -

Parada MusIcal Chantecler
As 12,05 - .rll
Al,moçando com Música
Às 12,30-

Carnet Socia.l
Às 12,40-

Na Linha de Frente
A 13,00 _ iC,il !

Correspondente Guarujá,
Às 13,05 -

:.• '1
Telefone Pedindo Bis

ÀS 14,05-
Show Musical RGE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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0
..� fliidlcadôr-Prôftsslôiiàií
!.'tfon. S�22 - Cu. Po."'llli .. .... ..._ .. J. ...
'.4"" •••1.",,,," IrSTAOO OH. 8ENHIQUI PRISCO 'Olhos _ Ouvidos _ Nariz e 6arganta�
•• u•• :':: �,��.H R.mo. L....,__.:��::: ....�,. DR. GUERREIRO I DA FONSECA

I
CHOle. o, 4�\lJ_

..ARAIMO

K • l) A 'r o K .8 Cur.a a•••peCl ..U.�IO DO BotPl-

Onaldo .Mello - F:16.vlo Alberto de Amorim - And.llll :�Ir��;o a�";��r·�t.fl:O ::-:.:
Xilo Tadu('o - Pedre Paulo MAcbado - Zury MacIt. 1lRd..). COWlult... : pII. mnhl1W
elo - Paulo da Costa Ramo3 - CarIo! A.. SUvelra LeD201 BOlplta} ao CarhUc1•• 'A 'lUdo clu

t..: O I. A 80 K A DO ttaS \5.80 hora- Im dlanll DO oo�

tório, l Rua Nun....Qb.elo, 1'1.

MATERNIDADE CARMELA DUTRA
SERViÇO DE RAIOS X

[tlltllolüll'islns: DRS. A. J .. NóBREGA DE OUVEI!\.,

'�.Intmlo 1>(" OODOVlO I•••"'_ t:s.awell du EstÕ:::�OV��i�;I�C��rF� Kln. _IJiiii=iiiiiiiiiiii=i.ii=i.iiiii=i.ii=i.iiiS:�
�)lh(Ie_i:aool. (Sltl\to 40 PtoI, Toras. _ 05501 _ Inteaüno etc.

::1"����:I: doR=;::0"41�-: 1ti�1t'r<lsalplngogl'alla � Radiografia Obstélrlu

fIo'PHII I,A,P.•.T,C. do R10 d.
(Gr.nldez) - Itndiologla Pedlátrlca.

J&lIelro. t.!flllao dO BOIPINJ d. lJ1SPOE DE APARELHAGEM MODJ!!RNA MARCA
ClrZOlde • d. .""�cll4, Dr. SIEMBNS RECENTEMENTE ADQUIRIDO
CIllo. comi. ENDERIÇO: Rua Irmã Benwartia elo. OnlblUl .. por. su. l.AHIA, 1.Y ANDAR I"ELEFONE, 2:.!'i1l

��:�g:s�. 01'S:::QOO-:S' = ,. (Almte. LamegO).
ii:;:;=======.>:===.".,,, . .,g====

PARTO ;:.!..���::o �.-

DENTADURAS INFERIORESÇOOlul\.6rlo: Ru. JOio PlD\o a. n.
II .. 1!!.oO li '18.00 ho .....
- hor.. llluoaG ·TeZ_..\ 1016 - alllldlaol.: , •• s.atral
BI$wo.OOIlM •. lIl.

Prof. HKrrlP'lru, F!lho - Dr. Oewaldo Rodrlrues Cebn
- Dr. Alcide, Abreu - Prot. Carloa da Coab Perelra . .

?rof. Othon d'Eça - Major Ildefonso Juvenal - Pr.
Manoelit.o de O.rlleH88 - Dr. Mi:ton Leite da Costa •

Dr. Rub�n Coetl! - "rot. A. Sebaa Netto - JlValkooo
LaBI' - Or. AI:1r l"in\o dI!. Luz - A<!'1 Cabral Telve
Dor..lécto 8oare. - Dr. Fouloutl ReJ - limar C'-"al�

Uz!:� ��oi;m�:.zendo Y. Lima - Maury Borges .-

F@OGRAFIA - AMILTON VIEIRA

PUBtjCIO .. 9.
Osmar A, Schlindweim - Virgilio Dias

M'l'K.S •• T..l.".
"".,....tàc"e A. .. l.Ara LNla
MUh·_ II •• BMa,., Dal.... - t .. "'1IÜ.r •

"01._"
.

• r•• ,. II•• Vlüria ., - Mal- II -

.

"oJ."'''"
.

"""1ft! l·el•• r.(ie......UN"'V PRU8 t V-P)
ÁGINTU • COB&ll!POIlD�

•• 'f.4" .. atulaelpt.. �� �AJ.i!TA C.t.''''llllU.
...... C .....

... ,..". �.'nl., .. acen, ee. a &aNI. ,. tia..

�'" ';
ASSINATURA ANUAL - CR� 1.000,00
A dtrt{�âu Dão ee respousahihza peloe

co..ceuos {Imitidos r vtiR'üs assmadoe

PINTURAS? Simpln, jubileu e Esmaltada,
só na R_AINRA DAS BICIOLETAS,
Rua: Conselheiro Mafra, 164.

'REPORTER FOTOGRAFICO
AMILT� N

Reportagens: Re,uniões Sociais·- Casaràentoi
- Políticas - Coquiteis -·Espol'tiva,
Atende a qualquer hora do dia e da noite
serviço rápido e perfeito.

'

Jornal "O ESTADO" Conselheiro Ma!,..
16(\ - fone 30-22.

e. A RAINHA DAS BICICLETAS possui peças e ..

acessórios para as principais marcas de bici_
clelas, e tem também a slIa disposição AR

GR�TIS. Rua: ConlU!lheiro Mafra, 154.

LUSTRA-SE - LAOUEIA-SE - e

ENGRADA-SE MOVEIS
Servi�o I'apido e perfeito, tratar com HOllriglles

Freitaa à_ rua CODselheiro Mafra. 164 fun'do�.

l O T E S
COm ,r�4e racWdade de pagamento, 'ende�"e lo.

a longo prazo sem Jurai, altoa .. rua Lauro Unhara, prt
ximo a PeniLencltula. Podendo o comprador construir I.
casa, Im:edJatamente.

YeDd.. : Bdlllclo MIlDteplo 3.° udar - Sal. 30& _

Fone 2S9í e 2867.

ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES

PúBLICOS DE SANTA CATARINA

CONVOCAÇÃO
.•..�

A Diretoria da âssociação dos Sel'vidores PÚ"
blicos de Santa Catarina convoca, os seus associados,
especiahnente os funcionários públicos estaduais,
para a Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-
se no nróximo dia 27, segunda .·feira, às 20 horas, nos
salões

-

do Clube 15 de Novembro, com o seguinte
objetivo:

POSIÇÃO DA ASPSC EM FACE DA

SITUAÇÃO DECORRENTE DAS MEDIDAS

ADOTADAS PELO GOVI':RNO DO ESTADO
COM RELAÇÃO AOS SERVIDORES pt)
BLICOS ESTADUAIS.

�i"""
Florilmópol1s. 17 'de fevereiro de 1961

IVO GANDOLFI
RESIDENTE

(LINICA SANTA CATARINA
Dr. Helio Freüas

I Clinica Geral
DOENÇAS DR 8ENBORAR
PARTOS - ClRUROU. -- Doenças Nervosas e Mentais -

�=����J,

pe-I
Angustia - Complexos - Ataquei - Mamu -

410 Demoro 1.427 _ 831.rel Problemático Afetiva e Mxual

to, daa le AlI 19 boru Ia:> I_ Tratamento pelo Eletrocboque com aneatwa -

do da J'<\rmicJa do Canto I lnsullnaterapla - Cardl02olorapla - sonoterapia e

_ S:'�re::.,an�aF::::1;2:7�
:

PSI�l�:�?ol�os PslqulátlfLS _

:..-1,.,111

.7, DR. PERCY JOAO DB BORBA
DR. JOS!: TAVARES lBAOBKA

DR. LAURO JJAUR,A : CONS��T���!�ãT�: l�Eh=RAD.
CLnJtC.4 ••a.u f Endereço: AvenJda Mauro Ramos, 288

I'Plolall". '<II mol6nl.. .1 ,.. .•
(Praça Etelvma Luz)

QlIOr... 'I •• IItIO"I ... Cu,. J&_ .�•..efJ.'.'.'."" ••••••••••••••••••••••
Ue.l "u ll11,c�li" AlNa... ar._
IIClI. CIO "!ln'IhO ..J:tlkl_Ull.llliflO
.m 100bC' o. "IM. Do.ao.. dO
,plr{llbo OI,MU,O I do lIiftemt
urvoao. 80r,rlo: to.,. .. 11 •

l% li 6 bor.. - Coneull6no:
RUI Tlrldtll''', 11-10 ....
- Foo. lue. R"lahl�I•.•••
,.e��. COll'll1bo, 11 (O........
E� • .Qb. _ ro.......

"QUln. a. Tlfld.n'. - TtMIL
t768. R,�\a.ncll _ ali. .vt�
�h.1 nua 0'.0' • o UI. - ,....
1110.

�t3 :tV4 ;aem S ""HJI<iJ
COHflWOIU.·!lOUitOUl;lJD

.","
bl:fltadlif!tlM,,'1I

DR. WALA-tOU ZOMEN
GARCIA

OZplQlIIl.<!O "'II 'aauJaM. M_"
�.) a. Ifedloto. d' Ualfll'llldaa•

ao lruu

� MADEIRAS PARA a;
CONSTRUCÃO

IRMAOS 81TENCOURT
(A'I �"D".Ó rO'H I�e,
A .. l,(.o t)f"6�,! o o ..... ' ...... ,

f

Dr. Hélio Peixoto
ADVOGADO

Escritório _ Ro. ,.Upt
Bchmldt. nO 37 _ lQ Andar _

Sala. t.

RelildênCla - AJlJ:Oeda

� I Adolto Konder DO J'I
Caixa P08�1 40t

Telefone - 2m .

TRATAMENTO das SINUSITES sem operação por
ULTRASON e IONISAÇXO. EXAMES dos olhos e

RECEITA de óculos com EQUIPO BRUSH-LOMB.
EXAME de OUVIDOS, NARIS e GARGANTA por MO.
DERNO EQUIPO RHENOL (único na Capital) OPE
RAÇÃO de AMIGDALAS - DESVIOS de SEPTO e

SINUSITES pelos mais modernos processos. Opera em

todos os HOSPI'l.'AIS de Florianópolis.
CONSULTóRIO - RUA JOÃO PI�TO 35 (em

(rente a Radio Anita Garibaldi).
RESID€NCIA - RUA FELIPE SCHMID'l' 99

FONE - 3560.

Bicicletas BEKSTAR, a ultima palavra em bi- II
II cíctetae, encontram-se a venda na RAINHA II
II DAS BICICLETAS, em todos Os tamanhos e pelo I!
II menor preço da cidade. Rua Conselheiro Mafra II
II 154. II

ATENDENDO DIARIAMENT& NA

METODO PROPRIO
P'IXACAO GARANTIDA

I

DR. MOORRIS SCHWEIDSON
CIRUROl1\O DENTISTA

OIPLOMADO PELA UNIVERSIDADE DO PARANA
RAIOS X - PONTES _ PIVOB
"TRATAMENTOS DE CANAL

1I0RARlO - das 8 às 12 e das 18 U 20 botai
f10R...s MARCADAS - das 14 àA 18 hora.
nUA ,TRAJANO, 29 _ 1.0 andar

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO· DENTISTA

_ Clinica - Prótese - Cirurgia BQCA;)
Raio X - Infra Vermelho

f'reparo de cavidades pela alta velocidade
nORDEN AmOTOR S. S. WHITE

Consultório 6 Residência:
({U8 .Ierônimo Coelho, 16 - l.0 andar - Fone 222S

Exclusivamenle com horas lUarcadaR

APRENDA INGLU
com o Prof. Mr. Edward Green

à rua Tenente Silveira, 42

.......

IMPRESSORA

IDlobilo rtbA.
CARIMBOS, ENCADERNAÇÕES E
SERViÇO DE CLICHERIA

COM PERFTIÇÃO E RAPI DEZ.
�'-

Ruo CONSELHEIRO .MAFRA. 123.
FL()RI'\�l)POLlS

TELEFONES DE EMEHGF:NCIA

Aeroporto Hercntc Luz
Casa de Saúde S. Sebastião.
COAP

Corpo de Bombeiros
Estação Rodoviária
Hospital de Caridade
Hospital Nerêu Ramos
Hospital Naval
Hospital Militar
Hospital Sagrada Família

Juizado de Menores
Policia
Policia (Estreito)
SAMDÚ
Serviço Funerário

Serviço Água e Esgôto
Serviço Telefônico

Serviço de Luz e Fôrça

26Ul
3153
3540
3313
S507
2036
3831
2222
3157
6325
3733
2594
6233
6282
3023
2088

O.
2404

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

STUDIO JURíDICO
Mauricio dos Reis - advogado
Norberto Brand - advo!tad',

Advocacia em geral no

Santa Catarina
Estado de

lNOt..ATERRA
Correspondente.:

BRABlLl.A
ESTADOS UNmos RIO DE JANEIRO

BAO PAULOARGENTINA

Ed. SUL A.Mt.RICA 50 andar

Fone8: 2198 e 2681
•••••••••••••••••••••••••••••••!••••••••• a

C. E. VIE'GAS ORLE

Advogado

-

CUNICA DENTARIA COM ALTA
VELOCIDADE

Segundo a evolução moderna Odontológica, V. S.
poderá dispor de uma Clínica Dentária capaz de lhe pro
porcional' um tratamento inteiramente indolor e efi
ciente,

Preparo de cavidades pela Alta Velocidade, 300.000
rotações pOI" minuto.

Dr. Nildo W. Bel! - Consultório modernamente ins
talado à Rua Vitor Meirelles n. 24 - térreo - Fone _

2545.. - Atende diariamente -com noras met"cadlis.

Curso Partitular São José
Professora: MARIA MADALENA DE MOURA FERRO

Curso correspondente laos Grupos Escolares, com

as seguintes- classes:
Pré-primário, }.O, 2.0 3.9 e 4.0 anos e Curso Médio.
Prepara alunos para o exama de admissão ao Gi_

násio.
A matrícula acha-se aberta à l'lIa ''Saldanha Marí_

nho, 34, de 9 às 12 horas diàriamcnle.

.IOTocrCLISTAS
* A RAINHA DAS BICICLET�, a\�isa que

está apta a executar o !ierviço de pintura em

Motocicletas e Lamb!·etas. RlIlI: Con�elheil"o
* Mafra, 154.

A L U G A-SE
Casa ii Alameda Adolfo Kondel" nO 10: Tratar pelo

telefone 210:> das 13 às 17 hotH.!i c pejo telefone 6262
das 8,30 as 10,30 horas.

VENDE-s,E
Um ótimo lote, situado nas proximidades do

Canto, no Estreito. - Detalhês pelo telefone 2832.
• Negócio urgen��

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PQGUI: OEPOI!l

LABORATÓRIO DE PESQUISAS

CLINICAS

Praça 15 de Ncvembro N, 10,

Sobrado)
-0-

Direção Técnicn
DU. PAULO OI BF:RNARDES PIRES

Farmacêulico
-0-

xames de Sangue, Udna, Fezes e Escarro. Antibiogra-I
R, PrO\'llS Hepâti�as, Ul'o-diagnóstico da Gravidêz
eaeão de Galli_Mainini) F:SlJcrmograma (Fertilidade),

I

.

Cultura�, etc. I

04TAllDA

ACHAS AO LUME

Cachorro Frio

PRAZO

LEIA
Panorama
A REVISTA DO PAflAI'<"

em tôdas as bancas

.Relógio
\ GRATIFICA-SE bem

a quem entregar nesta
redacão um relógio de
senhóra de ouro, com

pulsf'ira' f1exí\'el. 'rra_
ta-sc de jóia de esti
mação.

MOTORES ELÉTRICOS

ARNO
Funcionamento perfeito, durabilidade excepcional, qualido� '"

comprovado ...

* Eis os três fotares de garantia que os Motores Arno .epresenlom poro o

consumidor.

* Os Motores A{I1o sõo rigorosamente controlados pelo Sistema C.:. (,' , Con·

Irale Integral de Qualidade, o úllico que asseguro perfeição máXIma no

produção em série.

* Matares monofásicos olé 1 V, H P

* Molares I(:fásicos cté 300 H P

* Molares "ara máquinas de co�luro

* Motores especiais

ARNO $A,
H�<[)'Ú.s:T R I A E "c..OM É R CI O

Florianópolis, Terça-Ceira, 21 de Fevereiro de � _

; . Movo estilo de govêrno
����� ��::'�i,O ����:�g�e �::�::Ci�e ���i:� q�eró�r��� ���;O�e �:sC�!� i��:�di�� I ;:t��i��d:adeg::a:d�o��:p��:

Os americanos são 1.961 aos melhores resultados do rio depois dos números III, I mos à política e à edmtnts,
grande Povo. VI. exercício escolar. O que IV e V, o que nos trouxe tração catartnenae. Pois da-
Antes de a galinha pôr o Devemos ao, sr. Celso mais desagradavelmente im_' certo desalento. Como essa qui desta grande cidade,

ova já estão pensando no Ramos uma óttma oportunt, pressiona Os velhos educa- delonga, sôbre desestimu-I cujo núcleo primitivo João
gostoso granguinho � dade : quando de sua en dores vindos de épocas em lar-nos Q trabalho, levou- Ramalho fundou em 1.553
peta, que dará o pinto que trevíate aos jornalistas pau- que se tinha a sensação de nos a outras tarefas, deao- no planalto piratiningano,

vir�iversos médicos pensan �i��a��:ímo��Od�s����'�. �� ����:::('�o a n::iÇ��isaat:a�d�� �::':��:s:s s�������od�: t: I ��s�:���a�:�r��s�:s�� ;��
que se poderá enviar aos F�ol"iflnópoJis e "O Muni_ burocratísmo que as novas dedicarem os seus compc-Í tedo os votos que formula-
e�apços síderats e adjacên; �ipio",. de São Francisco do �o!ldiçõ�s so�iais, �con�m�_ I

nedores . . . I mos por qu� S. Excia. pos:,a,eras, um homem congelado. Sul, rmmosearam-nos com o cas e tüosõücas Imprimi- com entustaeme e petrfo-
O dr. Joseph Ma�glardl, estampar em suas colunas ram à." coisas escolares. Quando estas tiras che-, ttemc, cumprir a sua árdua

fêz expej-íêncJas com cacnoe.. 'tm artigo do titulo acima Convenha-se em que, atra, ga rem ao seu destino, já o missão pelo bem de nossa

ros. Essas experiências con, om que batiam os palmas vés das dissertações pr-imá; Sr Celso Ramos estará in-, terra .

sísjem em "esfrlá.los até :oS idéias renovadoras que rins em tôrno de questões
que morram e depals trazê... i. Exciu. preconizava para rudimentares, o pensamento
los de volta à vl':l�, 'por ) govêrno que iria Ina ugu- estava orientado no sentido
meio do reaquecimento pro- rar. Eutuaiasmou-se o ve- da revivescência dum este,
greasivo. Das sete expej-iên., ho mestre-escola com as do mental, espiritual e

ctas, urrh. deu certo· Um ca, linhas predominantes com cultural dos educadores, Falecido em Blumenau, a 16 de fevereiro de 1961.
chorro ficou congelado du, que o vitorioso político de dos alunos e da sociedade Em intenção de sua alma, será celebrada missa na

i-ante meta hOra e depois 3 ele outubro se afh-ma va em ger-al, de modo a rene- Catedral Metropolitana, no dia 22 do corrente, quarta-
foi aquecida. dispôsto a encetar em San- VIII' o panorama escolar pe- feira, às 8 horas, no altar de Nossa Senhora.
Viveu. (I Catarina um novo perio, te antiga inspiraçl10 de c ul , Para êste ato de piedade, os seus irmãos Henrique
Poris!.o, o método deve 10 de imprescindiveis re- tura pela cultura, de dida- da Silva Fontes e Emmanuel da Silva Fontes convidam

ser passivei de aplicação formas. notadamente em re, tlsmc pelo civismc, de aa- os demais parentes e os amigos do querido Morto.
aos homens, r,'.:ra vôos es_ ação ao ensino, revivendo, cerdõcto escolar pela ele, Florianópolis, 20 de fevereiro de 1961.
paeíata futUrOS. Seriam res_ aaaim, a trndtcão de con , vação moral da humanidade.
friado duj-ante alguns ."'!u.! .. snzradoa nominista-adores, Es an 10llceitllaçno ficou
lhares rte nnoe. e !luando es- ema o seu venerando pai. apenas builnndo na cena

tivessem próximos de urna "oronel Vida! Ramos, cuja (iênci:\ de velhos pr-in -Ipios
est-êía seriam -eeouecíooa ,:alafÓl'ma de zovêrno l'e-, noi-teudcres dos sistemas

automãtlcamentc. .umia 11"1$ palavras "insto-u- educativos, par um eecrú-
O refriamento é uma rea; ';�.i�;'nçfl� ��������� eA����.�; P��tr���.����m ����:.�:!����.,lid�d��'ocesso deu certo com t unisaima, pois cumpre,! reduaíndo-n às Proporções'

cachorros. afef.ivamente renovar o sen- verbais e correspondentes fi.

Logo, deve {I�.lr certo tam_ tdo e o objetivo- da educa-I gl"flduaçiio cultural, npficar-
oém com Os homens. ��II. l����lal�e i;:�����-;a��e: 1 !iO::CÔ!�Il��;�I�lç'i:o :e j���:Homens e cachorrOS, nos Y

IEstados Unidos, são uma [ue, pela ampl iude e impor- vevsidade expressa por

coisa só. â ...ela no assunto, ajusta- Egas Godinho na edição de

S. LIMA E SILVA ramase a mais quatro artí, 20 de dezembro de "O Es-

___ __ �l��t:e, l"��eti:::ea�a;�;ti��= I !:���: de"Yun���r���:�e.:
ei médio do meu l açula ritual entre uns e outros
unrentâo. Nesses eecrttos, (professores e alunos), é
·01" lima sucessão de idéias, afirmação de cultura pela
lillh!\mrys . um retrospecto ihlstraçdo e pela erudição
eferente li organização do bem conduzidas. Untversi,
:S·IlO em Santa Catarina, dade é peaquizn, é indaga

relaclonando-a com a de çêo, é busca, é debate, t
utrns Unidades da Fede- discussão, é análise, é cr-i

1"a('I\O, para registrar que, ttca. é contrfbuíção ns
esmo no confronto com a ciências, nbstl"il.ctaS ou posi"'I-'"__� --,.__--

'e Sp.o PHtdo, o nosS'"o Est·a- lhas, Vniversidade é l"evo-, ADEGAS DE PRO'''UTOS' C'S'A' gosou de p,;vil'gio, em 'u,ao que \,e"ov", é ""CO--I ' II
-

A;
--- --_.- :\�l�od;O:��!�' d:i���:ç��st�� �,\é�i�:} invenc:i\o, é eflpCC!I_ .

GRANDE SI A.
'.(!l.tnqlle e que eSSa posi- A tl'nnscl"içii.o a c i m fI.,
;ã, f.,; ol'an"da com "'''m de t,'.d,,;" "plend;- Assembléia Geral Ordinária'cformA do ensino efetua- damente o -juizo orientador

�����',a��e °e���:��uV::n_ �;a�d�c:::t:eel�a!U�e�: i��:\� Convocação
�int1adores do porte do ge- r.rl"opor�iona_n08 n vanta- São convidados os senhores acionistas da Adegafl
:ei'al Felipe Schmidt e do gem do:: podermos finalizar de Produtos Casa Grande S.A. a se reunirem em Assem
dr. Nereu Ramos. Com o esta séde sem mais remo- bléia Geral Ordinária, a realizar-se ás 9 horas do dia
!lropõsito despretensioso de (lues à f,ensibilidade ou es- 25 (vinte e cinco) do próximo mês de março, em sua

oferecer algum adminiculo quisiti:e jornalistica. So- séde social, nesta cidade de Tang.nrá Estado de Santa:
!I. obra educativa a que se mos infenso e nos molest.a- Catarina, afim de deliberarem sôbre a seguinte ordem
:.rropõe o novo governador, mos, mesmo, com a intermi- do dia.
}squematizámos o que mais têneia nas coisas que em_ a) _ Discussão e aprovação do Relatório da Di·
importante afigurou-5e-nos �reende:nos. Niío pudémos retoria, Balanço GerElI, demonst,ração da
�m o quadro do ensino pri- ,,(,1' iterativo: publicado o conta de Lucros e Perdas, Pa\'ecer do Con.
mAl'io, \'ersando com' sim- primeiro artigo da série,l selho Fiscal e outras contas l"elati\'a� ao

r��lz:ez�'Sse�e�na��:ic�� �:�: �;a�:C��li:malOc�:��t:�f;�� i �;���íciO eMerrado em 31 de dezembro de

!t����l:�;: li::sdO:d:�a���� �i�Oen::llto;é�s1�tO sIel;'vi;�! b) -

�:e�ç�:e��:Ci:e:b���I�o Conselho FiscR! pa-

I'io" e fi ilplicação de P2'o· postal {jue 1\ todos os bnl_ c) _ Outros assuntos de interêsse da Soc.iedade
-

Avisamos outrossim que se acham à c.iisposição dos

ATO DE RiEPARArÃO senhores acionistas os documentos a que se refere o
'" artigo 99 do decreto-lei 2.627 de 26 de setembro de

O_ "DIARIO OFICIAL", pobre funcionário, que há
1940.

.

���l��oud�o��a!� 0.�o�;.e�t:� �:��: deo:2 �:�: :':�v;= Tangará, 18 de fevereiro de 1961.

eretário da Segurança F"ú. .. serviços fi causa da ordem
bUca, tornando sem efeito pública e do Prestigio' da

y áto do seu antecessor, lei.

'EI f FI' l'laquo ,u,p.ndeu. Po, quin" A;nda ,ecen,ement., ce" As egan es· onanopo I nas
dias, ') Diretor do Serviço cebeu o sr. Alcides Bastos

O d elegante feminino desta capital anda co-
de FIs_calização de Armas e de Araúj� eJPress:vas de_ mentan;ou�uoe as coleções de saias para o próximo in
Munlçoes. Fez...se pois, ]us�l_ mom:traÇOes de a{.ata�ento verno são as mais bonitas e variadas de que já se teve
:"J a. dignidade e a .correçao le .valOr de altas autondades

conhecimento. E isto é realmente uma grande verdade.
funCionaI d� sr· .A:lClc'les .B�s_ .mllltares. Tudo

_

isso, que
Haja visto a comunicação agora recebida de uma im

tos de Araujo. vltlm� da I�- I enobr�ce uma tol�a de ser-:- portantissima confecção paulista para sua distribuidora
tempestiva e Irre�letlda VL,.

I
viço ja b'astante _�mga, r=sta

excl siva em Florianôpo!is, a respeito de seu novo
t'ulénch do ex-tltular da_la� de�melntlr qualsqu�r Pre.. mos�'uário.
quela pa�ta.

.'.
tensoes � a_mesqulnha_lo POr

Eis algumas características en�ontradas nessas ex�
Na verdade, aplicada a. uma pun�çao administratl- traordinária coleção de saias para o inverno de 61:

um Diretor - e sobretudo a
I
va, que nao somente aberra_

muito xadrêz e também cambin·ação de xadrêz e tecidos
um Diretor -. do porte mo.., va da lei, mas tam,bém da

lisos, com debruns e passamanarias de Jã, em moahir.
,1.1 ,d.O Sr. Alcides �astos d,: 1

verdade e da justiça.
lã pura e bouclé de lã. E não é só, pois há outras n.oviAraUJo. - a penahdad� fOi I O ato do novo tltul�r da
dades: saias pregueadas e também em forma de pmgo

motivo de jU�to des��r��o j pllsta da Segura�ça Publica, de água, além de modêlos estampados em mousseline
geral. O referld_o funCionaria ,dr. Jade Magalh�es, Impéde de lã. Enfeitando esta bela coleção, são encontrados

�:�� ::��.:.:�f::�;dO�m�:;: '���ôu::t:��:��a:��ulede:: botõ;;st:e�eo��a�;:iae�o:;�d��l:t,e p�:�ã:;c:iegantes flo'
cou as !l'.als honrosas re-jquela excelente rôlha de ser.. rianopolitanas se esquecêssemos de dizeI" que os dis.
ferenclas· das mais -repre... viços. Proclama· a sua 1ndes ... lribuidores exclusivos dessas novidades aqui na Capital
sentativas pergonal�d-ades que �ontin�ada limpesa e o seu catarinense serão os Estabelecimentos a Modelar.
tiveram oportumdade de malteravel brilho. Restabe_
conbecer.. 'he a atuação eri .. lece a justiça e tranqulUza
ciente e honeSta, Desde o aos que de conclência altea_
saudoso Nerêu Ramos, ho. �J, Precisam de estimulas
mens do estõfo mOrai do morais para não descrer da
coronel Antonio de Lara Ri .. nobrCZrl dos gestos dos ho..
bas e (;!e autOridades como

I
mens publicas.

a1l da Chefia da Guarnição Enviamos daqui o nosso
Mitltàr oé FlorianópoliS não abraço de congratu'açõefl' ao
ca.l�ram a sua admiração e sr. Alcides BElstos de Araú ..

-O seu aPr:e l!.Q diligent

•

,.:! "�;'" �:.'t .

CôneGo Thomás Adalberto da
Silva Fontes

IMPORTANTE NOTICIA

--PARTICIPAtAO
JOAO MARIA DA CUNHAERVIN ARNOLD

.

CLARA ARNOLD
.

ONDINA XAVIER DA
CUNHA

rela�Participam aos parentes e pessôas de suas

ções, o contrato de casamento de seus filhos
ANITA e DJALMA

Gannsvieiras, L7..9 .e�: ir de 196) .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'fÁ NA CARA

Como prevíamos na edr
cão anterior. o Diretér io
fiegional da UDN, soltou
a dita NOTA OFICIAL.
Rebarbativa, fraquinha ..•

fraquinha, vazia .. , vazia,
esoeltu o verde amargo
bütcso dOI; "raivínhas'
udenislas.
O que esperávamos Coi

feito, Ataque Incense.
quente e covarde a um gu
vêrno que inicia a sua ad
ministração, buscando a

verdade do "melé" feito
))0;>10 PRóDIGO e INDIGI·
TADO ex.governador H.H ..

Como o método dêlea lê
conhecido, ninguém deu
bola para a patuscada, que
pretende deCender o peca·
dor confesso H.H.. -

Da mentira, êles chega_
r11m na ilegalidade; sim,

�: �le���Ãd:�rC�SIJ.r
DA pelo Diretório Regio·
nal, se 08 componentes do
mesmo não foram ouvi.
dos? Não foram consulta·
dos? Ou então, êles per_
correram o Estado de
avião à jato!
"Tá na cara": aquilo

foi coisa de meia dúzia de
"raivinhas", ceguinhos e

obsecados. que perderam
as grandes mamata!; do
ex-situacionismo!

Ma"

Oficial de Gabine·
te do Secretário
da Agricultura

o Secretário da Agrteul-,
jura, deputado Atíllo Fo�
tana convidou o Dr. AntlJ..
etc Grilo para e,xercer as

tuncões de oficial rte gab'�
nete do.queln Pasta.

En,contra�se sur-to no

Port9 de FlorJanópolis-, DO

cal� da Florest.al. Q rebo_
cl.dor "TRIUNFO", navio

"lriunfo": �emonstra�ão �e com�ate a incen�io
Deste 'navio já( sabemos soai de bondo, constante ÁS 15 horas de quill

muito, atravêlt da ímp-en., de combate a incen'-io· feira PrÕxirrh, no m
na, Que noticiou com ces, Pudemos ccnstats.r Q_a en, local, haverá uma demo
taque o I:idlvnrnento do na; clencla do pessoal de con-, tração, da qual dare
via ARGUS, ocorrido em tj-ole de Avarias daquele detalhes.
principias deste rr�s e de rebocador.
um navio pesqueiro japo...

de soco-r do Marinha de
Guerra d'3 Brasil, operan ...

do, na área ele jurlsdlação
do 5° O. N., compreendida
entre o Rio oi'mce ao Sul
Paraná e SnnL'.1 Catarina,

Anulação de Concurso
o Chefe do Executivo a.. cur� de Ingresso e r�mo ..

cace de baixar DecretO, n-a ção dO: Pro�essores Publt_

Secretarlll- de Educação e cos Es�adunls.

;���;;;�:��S��� �istema Educacional Cata·
DO na COMISSAO rlnense: "Cabeça Insana
PA::E����:J�s num Corpo enfermo"

Importante pronunciam�nto do Secrefário· de -

�

C I <tquêles que ensinam peloEdutaçao e u tura �i:��10 d� ��� ::,;��. ,;:�:
nião�: �e�:�u::osd�: ���t��O�e dI�;;:;:;:;?t°E�:OI!l���� ����?, �os�����, a�� ��1�

Executivos, (I nosso Rede_ realizada dia 17 do fluente, ..no Salão Nobrc 'do lnstl- da, Incflclentes, també�tor F'iávio Alberto de Amo�
luto de Educação '"Dias Velho", o sr. Seel'et�r�o ,de ;��taOti;:-cal�ta;�� a co�-rim.
Edu0ação e Cultura do Governo Ce,lso Ramos,. JOlnal�s- preendt(ndo os 'no�'os
ta :Martinho Callado Junior proferiU o segumte dI!;' 1,ropó�itos, melhor enten-

mos, desde o primeiro ins- dendo a sua missão edifi
tante, a colaboração inte- �ante, ponham o seu em

tegral, o trabalho sem penha em corrigir-se, em
honidos e sem condiçõe�. g.primorar-se, -através de
tI e!'! serào e�teio8 nn I'{'uniões pedagógica;:, de
(,br,a que juntos vamo;: (·ursos., de férlnfl c dc
renliZHr, aperfeiçoamento,
DesE'jo ainda saudar, Espera-nos fi todos um

(om cordial sentimento, os t,'abalho ingente, Os de-
3rs, Delegados-de-Ensino molidores 2ssoJa1'am o en_
e In�Petore:<; Escolares Rino lJúblico. A restaura·
aqui reunidos, A alguns C;ãn compara dos ali�er
dêles imputoam_sc :lensa -

('es. E estamos nos um-

g�et ��':����lCSi� aJ�mo#�: ��� 1�0�' ani�s��th�Olgu�:��
der. Mas nesta hora nào eautellls, que, em absolu
lhe rabern recriminações, to, !If.o exprimem o nos!\o
pOl'qlíe ê umfl hora de fé :;,.cô,.do com a �itllat:iil)
c de trabalho, quando so- en�ontnHla.
pram aura!>! renovadoras. A palavra de ordem,
Em suas tarefas, 11este f-otretanto. é re�on.!ltruil·,
i,lstar,te apenas enxerga. atualizando. Niio e COIl·
mOR ri face po!!itiva, o que ,<el'�lll', não ê reparar, -

de ,bom efetivaram em ilOl'qll� nll.O se .consertam
proJ da instrução pública, I'u-rnas. � desent.ulhar, in.
ntal remunerados e deses' \ ellta.I'inl· o material apro
timulados, afrontando, yeitável, para, depois, TJro_além do mais, a agrestia. jetal' e reconstruir. 81'11.

dos sertões catal'inenses, l'3rliciPuntes desta Rl"u·
Dê&,ses dirigen�s e dêsse!l nião a vossa pril\cipal ta_
(Jl'ierltadores, devemos 11- refa. :leste momento, é o
!Tor[\ alrUDl'dal' uma ativi. desentulho e o inventário,
dade leal e abnegada, Encontramos fi Secretaria
desafogados da pressão desaparelhada para se�
polític.a, compenetrado!! Quer (:xercel' um (·ontrôle
Ile sua missão social. aceitá\'el _'1hbre as ati"i.
Aos que, Delegadas e ciades fun�ionais e esco

ln!\petores, de qualquel' lares. A legi:;lação do En.
maneira souberam resistil' "lno há mai� de um decê
� teml,estade, abrigados /lia não é consolidada,
pm !lua voc.ação e em seu SilO ha"ia até agora e�_
�spírito público, felicito n'ita do material pet'm:l
fraternalmente, louvan· ]iente na Secretaria e
do_lhe� O esfôrço em defe- "quêle enviado às Delega.
Fa do ensino. Êsses com das o era dil'etamente,
.certeza compreenderam �em '\ mínima fiscalizaçãO
que a mais aviltante e a. quanto ao s:a!üo e aos de,<;-
n�ai" dePrimente crise l'e-l'dicios.
bl'asileira é uma crise de (Cont. na 5a. pág.)edu·cação. No amargo de
lodos os nossos males, ,
��:�des�s o:sc�����!'nton�� Câmara Municipalaté a degenel'escência dos
costumes na Política e na de (ompíY"amilin. até às nossas '

;�aci�P���dand:.: i�r�!�siode Na eleição para cOMtS.
arl'emessal' fora as mule· tuição da mesa da Câmara
tas estrangeiras, tudo isso Municipal �e Corupa. veri..
l'erJetc a aridez educacio. fieou�se o segUinte resulO!
nn! do meio nmbiente, í.�do:

eo�n���diaJQ���ÇãO�a�d:�'� Presidente: KUrt Hil_
dos os mestres de nossa Ibrecht - Vice..Presldeilte:
tel'l'a -::::_ Os bons e os Waldemar Schults - 1(1

o lli_ secret�_-t;19 ;,.-�vim ��!t;it;l;-.L
�� .� -$�1r.e.(á:t.!:o W:>IM-ma!'

0.'31ul1o, �;\-';(!t..h�"t'""".;.- (,

;-.:_•.• > �:.V'� ..
n••..�_ <L,. _,,-- �"'--'

Por Decreto baixado pelO
Sr. Prefeito MuniclpHl de

Florianópolis, Osvaldo Ma ..

chaáo foi nomeado para
tomar parte <.h Comissão
Monicipal para Atsontos

Busca-pés

Rigorosa investiga�ão sô�re o Café
envia�o �a Bulgária �ara Nova Yort

Pt'ocedente de Nova YorK O Presidente do Acôrdo ceré de Uganda, adquirido
chegou ao Rio o Ministro Internacional do oeté de; em outubro ultimo pe�'a.
Sérgio Armando Frazão, verá ',',presentar As autôri.. Bulgária, esclarec!u o MI ..
presidente do Acôrdo rn; dades no decorrer desta nls__t:ro Sérgio FrZao:
ternacional do caré. que semana, o texto de um - �tes de deixar NOva
veio realizar consultas com trabalho elaborado pelo York_Já concerla�'.'. a rea ...

mun!'. autoridades federal� Grupo de Estudos n. I! que Iízaçào de uma mvestlga•
sõbre assuntos ligadoS a funciona j unto ",O Acordo, cbc rigorosa par parte do
execução do convênio, Ao e rtue contêm o le,'.mta- Acôrdo Mundial, a tim de
desembarcar o Ministro menta sôhj-e a determina_ apurar os � .spectos Ilegal�
Frazão dec!i'.:rou à. repor- cão do� termos de tnter., da n-ansacao. A Bulgária e

ragem oue sua permanen- câmbio entre cs países considerada "mercado no;
cio. no

.

araen deverá Re pj-odujcrea de café e os vo" e por isso existe re ..

Prolong_ar. apenas o tem- paires industriais, nos úl., comendeçâc '_ tôdos as
Po nec8Rsarlo pai-r a rea-, jlmos dez anos. Este tra- países prOdUJares para que
ueaeãc dêstes contrato', balho recebeu ? co:'�bora- adotem a máxima ca�tela
retornando a seguir a wa«, cãe do nrofessor e econo- nas s\�;s vendas;', estes
hlngton. mista Col!in Clark, além petses; a fim de evitar .a

de OUt.rOS renomados tér_ reexportação, nome a que
nicou e e-oecíauetee em agora ';:) verificou. O :9rO-
prOblemas (},_felros, Em re, '11·io "trade" no' \""ouino
sumo, sua conclusão asst- manifestou aos dirigentes
nala alie os países expor_ do Acôrdo I sua Injegral
tadores de café rece�em �",·"vação .. e-oa toveeü;
hoje do" oaisea Industrl'�lS .; çi\o. da mesrv forma
aproximadamente ii. mete- flue n rp,rese�tante do
de do que recebiam há dez o;tis eY'Jortador Junto ao
anos em trocO da mesma -onvênto
ouanndede oo produto, o

que ComPromete severa-

reenJ�s��of!�nt�rog::o��
mico. Aponta também sc�

tucões oue devem ser bus-,
" das' TI') ro-tarectmento
do presente Acôrrlo e na

sua cztensêo a longo pra ...

se, já Prevendo provider_
ctac para ampliar as é.r�3 s
de consumo, Incrementar
a propagam}_: e obter o

controle financeiro do!'! es
toQues mundiais.
-Sôbre as noticias da che

gada '.:. Nova York de uma

partida de '10 mil sacas O:e

Governador Celso Ramos Determina:

Martin Fierro. êmulo argentino do nosso Antonio
Chimango, farpeando os atos politieos que. em forma de
)ei, protegem e resguardam OS GRANDES e compri
mem e massacram OS PEQUENOS, versejou magistraL
mente:

"No la temenl hombres ricos,
Nunca la teme ai que mande,
Pues la rompe el bicho grande
Y sólo enrieda a los chicos."

O sr, Volnei Olh-eira - "eminência parda" do go·
vêrno dos Hulse - no meio do teslamento e do panamá
do fim-de-festa, anunciou que criaria para seu gôzo
a mais requintada das situações: um cargo para não
trabalhar e yiver regiamente pago pelo Tesouro. E" se
assim pensou, assim fez, sob a indiferença, à Luis XV,
do sr, Heriberto Hulse, incapaz de. reagir ao seu tele
guiamento. Da sua fertil imaginação nasceu, reserva_
da para seu desfrute, uma Procuradoria Administrati
va, localizada na Cidade Maravilhosa, compensada com
O mais alto padrão de vencimentos e servida por secre_

tárias e ajudantes e servente<;. Virios milhões de cru_

zeiros do povo, sem contrapartida de serviço, Um mi
mo de sinecura! Uma delícia! Melhor que isso, sOmente
ganhar a set'te grande da loteria espanhola, sem com

prar bilhete!
Para a pretensão de garantir-se, meteu no orça

mento as verbas da pepineira! Dotações para pagar o

aumento do funcionalismo e para pagar os PEQUE'
NOS, iludidos com nomeações FRIAS, não foram poso
tas no orçamento, emendado APENAIS para acolher
os recursos da PROCURADORIA gozadora. O resto
era tudo futuro risonho: dinheiro à farta, "dulee far

niente", matinadas e vesperais no colorido de Copaca
bana, "Sacha's", "Nitgh and Day··" Um sonho, à

Baby Pignatari e à Onassis, tornado realidade com os

dinheiros do sacrificado contribuinte!
..

Ü· ��\:� '���,ir��
.

_:_
.

diz'ia�' ���. �i '_:_: '��d�'
,

f��ia
contra t's8e al>�mlto ao Tesouro_ A ausência do "gênio
mau", da AS!lembléia, seria um descanso. Mesmo que,
:\ bas�e desse afastamento, o caso fedesse �, chantage�,
"alerin a pena. pensavanl uns fracos, " Que se \"a,

para nâo ficar encomodando" - era a garantia imagi_

Sábadu úll i.:o. o Governador Celso Ramos tornou

�enl efeitn a nomeação do Procurador Volnei Oliveira,
""-E'·\'/Ii ('omjlletal' o ato, propQndo 8 extinção da Procu·

!6+ I':H)lIrill..._a t'NIIlt'rilll,�n() �� ·ati,dadc íldmjnist,·al,h·a.-�::.. Oondt', 1'01' :\(jlll.'
a

•. I�',I-+��llrl('(lfl solnmpntc alaI<

chicos." .� .� ..

•V' ,.':. .. :...,..

'"

�r- � "�,,,,-.J{o,...:,,,
'

J�:.:_J;

nária,

curso:

"Declaro aberta esta
neunião e, no ensêjo, que
''o agrade�er, c.om o l'e�
pei4> devido, o prestigio
da presença do Exmo. Sr.
Governãdor do Estado.
Neste momento, como uma

homenagem nossa e �o
Magistério, eu d�\'erla
transmitir a S. EXCla. a

orienlaci'io dos nos!\Os tra.
halho!;.· Entretanto, pre-

!!��oi)a1�;�!'s ���gi;u:lf��
pressurosos. aQui aCOl'l'e

ram, palavras de, amizade.
ualavl'as de ('onÍlan�u, pa_
lavras de estimulo e pala
vras de ordem.
Uns raros cético!,! .ao

conhecerem OS propósitos
desta convocação, apreso
f;arl\m-Se em vaticinal' 9,ue
os seus resultados senam

infl'utllosO!'.. a semelhan.
ca de tantas outras I'eu

l'ifies anteriores,,

A essa gente descrida,
afirmo na plenitude de
."inha convicção: em boa
parte somos homens de fé
I'Hdda, homens que pai.
milhl:>IU firmes o seu ca·

minha. conscientes dos
nossos erros, .

dispostos ,a

corrigi_los e (i restam:n!',
em sua antiga magnlfl
cên,cia, essas ruina.s que
en�ontramos.
Dirijo a minha primeira

saudação a êsses velhos
profes&ores, a,posentados.
amigo!'. de longos ano!;, que
assinalaram a sua pas_
sagerl na vida pública de
nossa terra com os desve
los de um anostolado em

1)1'01 do ensino: meslres
dos mestres compreensi
vos mas enérgico!'!, bon
dosos mas justos, cientes
das dificuldades mas cer

t,o!,! dn grandeza de slIa

(,1)1'8. Êles anui estão ou·

tra \'ez. iluminadofl de ex

neriênr.ia. eMane�idos sem

que também envelhecesse
o seu idealismo.
Com a mesma efusão,

sflúdo ao,<; que, após tan
tos ano� oe sel'viço, ainda
ge mantém na estac_ada,
�rrost�nd? o o,'IÍ'I:acismo.

Deslocando, carregado. 8,5 toneladas, o Rebocador
TRIUNFO presta r-elevantes serviços. Opera na costa do
Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. jurtedtcão

do D_N_

A folo acima foi tomada per ocasião do treinamen
efetuado pelo pl's!'!oal de Controle de A varias do reh
dor TRIUNFO. que se acha surto no Cais da Florest
O nosso Redator PI{ivio A. de Amorim, sr-, Lauro Rch
e Almirante.Comandante do 50 D. N., AlIglI�to Hamm

- ILulemackcr Grunewald

LAGUNA: CONSTlTUIÇAO DA MESA
DIRETORA DA (AMARA

Em sessão reali':.lda na

semantl passada, a Cãma_
ra Municipal d.'. Laguna
elegeu as novos membros
que dirigirão aquela, casa
do povo <In pre�ente legis.
latura.

casião, ficou assim conSt!.:
tuidn:
Presidente, Boaventul"

Barreto, d(J PSP - Vice.
Presidente, Euclides Luclo

Na::C!lmento, (lo PTB ....' 10
SeCretario, Jaime Carnel.
1'0 elo PSD - 2D Sec�.
rio, Escobar de OliveirB,
do PTB.

A nova me.�", que roi
emposl;ada na me,�ma �

DEVEM SE APRESENTAR A
SECRETARIA DE SEGURANÇA

Porladol.l.� de Carteira.
fornecida pela Secretaria
de segurança Públlca, SI!

apresentem àquela Repar.
tição, no prazo de 'quinze
dJas, munidos dos re!;j)er.

reS, ComissárioS e pessoas t,ivos documentos.

o Dr, Jade Magalhães,
'Secreti'tr1o de Segu.'.Inça
Püblica, em Portaria de
nümerO 223, datada de 16
do corrente, detarminou
que todos os ínvesvgado-

Não houve milflgl·c. Ma!! o Pudl'e Godinho aban
donou 11 UDN!

xxx
E o Padre Calaza.ns, �enador udenista, fez a

mesma coisfl.
xxx

O govérno do Mal'echal Dutra foi forçado a

l'c.mper relações com os países da Cortina. Mas os

que o forçaram não I'onípel'am, E aumentarnm os
mel'canos que () Brasil perdeu.

xxx
Recebi sugestão para atacnr lt política de rea

tamento de relações .com êsses países, Nào ataco,
Arho certa a iniciativa do Pl'esidente Jânio. J{t e5'
tamos em maioridade. Podemos exportaI' mercado
!'in!; ,;;em importal' idéias,

.xxx

O Silveira Len:d dl"fendeli () horário de doi;
t.lll'llO!'. Exagerado!

xxx

ESl;a, não! O ato é anti-social.
imprensa janista, ortodoxa, topou
interé�se na ('flUIUI, "so)' contra",

xxx
Frase de um auxiliar do ex�governndol'

berto Hulse: "Homem bom, gO\ernou só até o di.
de outubro, Depois. relaxou-se."

x x x

Outra do mesmo: "O Lael'tc mio perdeu o

cartão." 'perdeu-se éle mesmo."
xx}"

Aillda: "�os último!; dias, em Palácio, os dep
tados assaltaram as máquina;; de escrever, datil
grafando nomeações: todos 1l0melll'flm todos."

xxx ,

Final: "Para. pagar os a.umentos, o novo S
vêrno tem os recursos qtle o govêrno anterior pi'
tau."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


