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mais antl'o la-�rio de S. Catarina�
� Ano XLII '�

�J

RIO, 14 (v. A,) - o Supe
rior Tribunal Eleitoral apro
iVOU ontem por unânimidade
o resultado do pleito no A

mazonas pai-a os cargos de

presidente e více-presldente
da República, com os seguin-
'tes dados: para presidente,

..- _ �'"7""...
- Juarez Távora, 7.582; Ade- A FAMILIA DE
mar de Barros, 17.994; Plinto
Salgado, 3.648; e Juscelino, LACERDA
16.0'25; para vice, João Gou- RIO, 14 (V. A.) - Embar-

-lart, 25.568; Milton. Campos .. cou hoje para os Estados I,
_ 11.143 e Danton Coelho .. ,. � Unidos dona Leticia Lacerda, �
4.972. -esposa do jornalista Carlos �
Fot tambem aprovada a Lacerda, com que vai se en- �

I"
• apuraçâô do pleito nos Ter- centrar naquele país. como,' �
.rttórtos li\edérais, com OS Se- 'se sabe, o diretor da "Tribu

guíntes resultados: para pra- na de Imprensa'' viajou para
sidente: Juarez Távora, 3.750; aquele país Ioga após os a

Adernar de Barros, 6.044; Pli- contecimentos de 11 de . no

nío Sàlgado, 474; Juscelino,
I
vembro, exilando-se voluntà-

!Kubitschek, 11.512; para vice, riamente. Dona Letícia s,e-

,...,_ João Gnulart, 12.508; Milton guíu em avião da Pan Ame

"Oampos, 3.738 e Danton Coe- rican, acompanhada ele seus!
lho" 4.662. filhos Sergio, Sebaatiâo e Ma- I

".,.
O SuPeI'ior Tribunal Elei- ria Cristina.
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EMPOSSADO �
�.

'.

Presidente-do INIC �
do INIC a solenidade de �_, '

I Se o sr, Martinho Callado Jr. lhes examinasse as datas, anteriores àquele dia,
transmissão do cargo. Falou l �

I �
ainda assim escreveria o que escreveu, apesar dessa prova, arrasadora contra as

o �ntigo dirigente d� autar-
suas afirmativas. E escreveria porque ao que visava era uma grosseira íntríga

quia, Dr. Carlos saooía. O dr. lit! tpo I rca, 110 in uito de envolver o sr: Nerêu Ramos.
Procópio Duval, em rápidas' ..

I �
O mesmo propósito carrapíehuso foi', aliás, postn em prátíca pela, U. D. N.

pal-avras, definiu li orienta
ção que seguirá à frente do I �

catartnanse que não escondeu haver telagrafadn nesse senttdo para todos os Es--

tado!'! do Brasil.
..

Instituto, prometendo dedí-
Interes.s,ante obse-rt'al' que o sr. Martinho Canado Júnior, nos seus cálculos .�.cal' especial atenção ao sele-I �

� golpistas, usa de uma taboada diferente das do, mundo inteiro. ,

.

cionamento de imigrantes I • A diferenca
..

de v,o,tacão entre os si·s. Juséelino " Jual'cz alc·ança 50".000 su- 'i':
para atender aos reclamos: � - -

� ..

WASH
.

.

Il frágios. Anulados, porventura, os 350.000 _ e. não 400.000 _ dé Santa Catarina, 5 INGTON. D. C. -:'" O povo, de Washington, aglo-
...............-.,..... �•••. ' da agricultura le da indústria

�.
"

mel' 1 b
'

n:acionais, a procura ele mão I es:;;;a anulação não afetada o cômputo' gei-al n,o pleito nacional. Mas _ matra- ,� ou�se pal'l:l c ar. oas vindas a Ike. quando êste e a Sra;

MI'NISTE�RIO DO I qtleia. (} sr. Callado - surgiriam recUrsos daqui, dali. .'i Eisenhower:" retomaram à 'Capital do país após o Presi-

,
' -, .

'

de obra qualificada. �
.

� dente-t" b' 1 lt d t
'

..

. C,omo? ,Os .prazos.não, eS,t�v.lln.}.e.sg.otados.? 0. sr..Cá:llado, como lSe vê acima. .
-

eI rece 1( o a a o �'Fi zSÍ111ons·.1\.l'm:y�Hospital' I, !)m
_, 'TR.."B.ALH,O : Tambel,n o. p.r.ohlem.a d,a. 1'1 -

- Denver· DepOis ele um br' ve f1'n1 d
< u' C

-

'D'

� _..'"1
. J Ens�el!-_L�. quç'sml, I.'::J;l.�,.íe.�.. '�._

a. �ntr!.g'�"a. �_ell!ah��d�.�,..-:ga an,�\)i.J3�mG:. o� 'pri.-·: :.,i!'
, .... ; . ,e .

-. e semana a, asa�ran-,

RIO, 14 (V. À:J _ O mi- ·il'D.igrM&9,·,nM�?��l J;>tõe�'-i::- l1'\!),ffo§..r�c�.afftantes:, �a? ��h�l n�éitu ao".�e��'j)-]J�o. �p�.,1. � e�'cj}pli!,' •.
,5 'ty.ca;lt,_.o�.J�S_i<dente V1ajO.li['��·a ;h�',faz,ep.da, pj:óXin10. �\�d.et-

BI'stro do' 'r:rabalho
-

'haI'xou' 'rand,o uma de f In.rt.IVa fT'''aca.-0'1
iI.-. j. -Jo. d'" .. l' I

� -

i
S .d n ·.,;knns·fil.... �'-�"-"'oh--'"'' 'a; SUb

-

co'.,.,,, .. 'les
J,.I.

""
- mas�os_ou'"l'OS, OS.'l-ue VieSSeln, 'Cp.olS, pO,J�rlam_l"eQor�,.... "'"

.

' o, .rre _.:t. ",u ,··tJCtLC,,,,, blHU",-, . a
_ ·,"'Va .-

porta1-ia designan�o o pro-
do trabalh�dor Imigrante pe- ,_� .A má fé,.�spirrada lt -'tôrça çle raiva, leva a .�ssa.?:asneiras,· das quais: a.Jógi�a cença. Perqlaneceu êle no Éstado de Colorado 13 !!�manas,

curadol' do Instituto çle Apo- lo. aceSsO as .pequenas pro- � se ausenta para (lar luga.r à intrujice!
.

_

_.

sete das quais no hospital, após ter sofrido m;n ataque Car-

sentaqoria ,e-Pensões dos In- Pl'ledades,
.

.fOI abord.ado pelo, �
r: diacõ em 24' de setembro. Na foto vê-se o Presidente ao

I dustri�Tios José Luciano Nó- "Povo presIdellte<do INIC em

,I .. .x x
ajudar a S·ra .. Eisenhower a rlescer do avião "Columbine

breogi:J. Filh�, para exercer as seu. dis�urso d� posse...
Ele-

. � ,
,x ..-�''''_� III�', à sua chegada no Aeroporto Nacional de Washington.

_ funções de seu assistente vado numero de au�ol'ldadles, � E por falarmos ent má fé estamos ainda sem resposta qua .u:ao nome ,da. ,MD-145
.

técnico. Por portar)a de hoje pa�lamenta:es e ar�llgOS com-l
que,le Juiz-pessedhsta, que' o sr. Martinho, Calládo Junior denu 10U, sem a c.ora ...

do ministro do- Trabalho foi pareceram a solel1ldade. En- g'e,tn de declinar o nome.

concleélida dispensa ao �ro- tre out�os, notamo�' um r'e- O silencio, no caso, é confissão de que a denúncia ,era falsa enão passou
,nista Rubelll Braga da fun- pres'�nt.�nte do pres.lde�te �a' � de uma. invenção p,ara ferir o·Pºder Jlidiciál'io.· � NOVOS PRECOS MINIMOS
ção de chefe de escritorio de Rep�blIca, o senhoI. GIlberto � .'

Propaganda e Expansão Co- Marmho, Dr. F�ncIsco Bro- � x x p'. 't' d t
7.

t b I
·

mercial do Brasil em,Sàntia- Ch1j.�O da Ro�ha, consultor :: . " x I ! 9r· () a es a semana nova a, e a
·

go do Chile e .designado 0- ge�ad da Republica e os de,-:. Há ainda remarcada má fé do redator da Gaz'eta, ao atribuir-n.os .o que cha- RIO, 14 (V .._A:) - O plená- sentido de obter uma formu-

diretor do Departamento de pu ,a os Hermes Pereira '. �ie

I'
ma de "tristissimo episódio questionandO' a nacionalid�de· do S1'. Jo-rge Lacerda".

'!
rio da CQFAP negou::-se a ho- la de conciliação.

Assistencia Técnica e Hospi- Souza, Nestor Jost, UJ;1ll'lO O assunto, sabem-p.o. todos, foi Íevantado pelo ST. Wand.edey Júnior', de'pu- rnol'ogar os' novos preços mí- . o órgão oficial "A Noite"

talar -elo Instituto dos Banca-I
Macnado e Silvio Sanson e

tado eleito pela U. D. N., através de vários discu�s(lS profe'ridos na Rádio Anita nimos para o trigo nacional. informa hOje ql� será baixa-

rias e membr� do Conselho Olmito Amado, Diretor do
� Garibaldi. Deles temO's ainda as respectivas gravações, para confundir os Mar- � Alegando' qúe ia onerar d�- da nova tabelá com a redu-

da Administração Central do [Serviço de Expansão elo Tri- � tinhos que tentam.ou tentarem jogar sôbre nós o que'·ás:.da sua grei fazem.. .� mais o bolso do consumidór ção dos preços"mínimos e de

Slel"d'iÇOpdr'eé I�dseSniSc'�eanscioaCl.MalédEil-I" gOo' pr'l'mel'I'o ato d'o pI-esI' _ � Essa nova denúncia do escl'evente gazete,iro é com.o aql,leloutl'a, que nos a.tri- :.: CnaOcFioAnpald' eOuppleonC'l��IieOs da�. n·.'ovo vme-°ndhOa,"aqUl·en:'follll·al'ÚnmOenptlo_eçOndã,oo
ca' a v·. I

� huia lll'ocess{)s illdJ-gUOS para manter maioria na. Assembléia, (Inando o compra- I,
'" • "'-

<Baia d"<;! Almeida para respon- dlente do INIC foi nomear o. 'I_
•

dor de antenores e romanOlV�s,ltis
-

é o sr. Irilleu Bornhausen! :- presidente çlesse órgão para pão, por um lado, e ppr ou-

der pelo .expediente 90 refie.- dr. Rafael pe�es Borges che- � "

, � f ent:nder-se dire�a�1ente com, tro, nãOl desestimule. a pro-

rido serVIço. fe do SeU gabInete.. �.� o titular, da Agl'lcuUura, �o d�ção nacionil". .

-

••••��•••••••••••••ee
,•••�. ' "Tão JogO' tenha concluido

, Não há carta Brandi, nao há defesa udenista. às

liber-,' RetraIo s,em.' Retoque" I lidai' e facilitar oportuni�ades magÍüficàs de grupos. E!}- a� conversaçõ.üs 001:1 o mi-'

da<ies do povo brasileiro, não há falt31 d��ua, falta de .CO-�-
. quanto os homens' da minha terra viverem orientados peio n.Istro da A�l'lc�ltUl a, o pre-

dução, elevação espantosa do custo da VIda, que preJudl- I individua-l e não pelo. c(jleti'vo, nenhum sistema de ,govêr- sI�ent� do. or��o dos preços

.:.. quel'n e desagreguem maiS o clima de respeito e seri'edade no processará o desenvolvimento dõ' País nem restabele- bançara portarIa homologan-

imprescindivel aos homens públiCOS do 'que a tarefa r'e- O puxa-saco
cerá a grandeza que o respeito humano oferece como fun- 'd� :'ad referendum" elo ple-

pugnante elo puxa-saco! A sua capacidade de corrupção é damento de um povo.
-

. nano a nova bas'e. Isso, sali-

-tremenda. Para êle não há figura que mereça as frontei- Graç3ls aOs céus que, num 'momento como êste que
enta-se, ocorrerá por-ioda'es-

I ADALGlSA NERY . .

. ta semana"

ras da consideração., nüm vê oportunidades descabidas atravessamos, tIvemos um Nereu Ramos com todos os 1'e-
.

Para o seu trabalho. A sua função é acafagestar tudo e to- - quisitos morais para enfrentár a onda de inconscientes
.

€ "'_�"".l"..""""��......�w�

de precipitados, viesse a ser o primeiro a condenar o Ne- '

· dos. ,Quer desmoralizar personalidades e anular caráteres. '. impatriotas que estava incumbida de promover o. desequi�
l'e'� Ramos, por tal fraq'ueza. l'b

.

l'
.'

Quer poluir com elogios sórdidos e sorrisos diabólicos o que
1 1'10 tota do Palls!.

ainda se lencontra.'intocado e firme. Vejam por exemplo, a Q puxa-saco é um tipo de gente qUé não· sabe. distin- Só uma figura do maior respeito às leis morais como

atitude de alguns 'vere�clores indo ao Catete pedir ao Pl'e- guir pessoas, circunstâncias nem oportunidades. Sf!.o cria- Nereu Ramos, poderia trazer uma parc-ela de tranquili'

sidente Ne1-eu Ramos a nomeação de uma pessoa da sua turas inteiramente libertas 'de 'escrúpulos e respeito.' Tem dade e respeito dentro da convulsãot dos acbntecimentoE

famma! A imprudência e a molecUlgem do puxa-saco são a técnica dissolvente de amolecer com elogio�'3 e. homena-. atuais. Estes lépidos e irrequietos v'ereâdores n'ão pararain

forças contundentes e .cegas. A êle não importa criar pro- 'Igens estapafúrdias, um cristão desavisado., Utilizam a �éc- pl!-ra pensar cinco minutos antes de enkarem no Catete.

blemas' onde até 'então não existiam. O seu ponto de ehe-I nica de desossar um pa.to se1.n lhe alterar a forma extel'lor! Se meditassem\ sQbre a -p'ersonalidade e o· valor do Presi

gada é enfraquecer com báju]ações ignóbeis, os compor- Barbaridade! Tenho urna longa experiência da ação per- dente Nereu, jamais se atrevüriam a tal ridícu'lo! O qUe

tamentos cligrios procurando infiltrar nos homens auste- mClOsa do puxa-saco! Quando. ouvi falar nesta comissão. : está faltandq aos políticos em geral, é o conhecim.ento sô

-ros a desmoralização. Foram estes vereadol'es pedir uma de vereadores organizada, para ir ao Catete com o ,fim de
.

bre alguns br�sileir0s de vida dIgna e impofuta. Além de

coi�a que jamais Nereu poderia fazer porcÍtle não é homem 'obter a nomeação, Pelo Presidente Nereu pai-a um sobri- redícuJ.os, foram ·sumamente desrespeitosos levando ao Pre-

_

acessivel a manobras ma1iciosas -e pr'ejudiciais à sua admi- nho seu,. nem, emendei assunto cQnfiada qu� estava .na sidente Nereu um pedido que' só poderia ser acatado/por

rável vida pública. Aconteceu que criaram entre o presi-' resposta do Presidente. Fico radian�e qua�do acerto ª' 'mi.. um homem de, espírito pueril e de vàidades minusculas!

dente Nereu e um dos s,eus familiares um problema de nha confiança numa criatura. No Ne�eu, Jogo de olhos fe- Nereu Ramos deu provas de ter superado altivamente o

Q,rdem afetiva que bem podia deixar de ser apresentada. O chados com a certéz� ahsoh:lta da vitó�ia. �'. br_asilei�o clima de bajulações, de concbavos lastimáveis e de home-

.. seu sobrinho goza da maior consideracão 'e do maior afeto muito bem principiada! Tivessem esCOlnIdo' esse catan- nagens sem cabimento. Nereu Ramos não é' unf herói! E'

do Presidente Nereu. Estou certa de que ninguél'n duvida I
nense par� candidato às :l,eições preSidenciais de OutUbl'O um homem e dessa virtude e·stamos precisando demasia

da sinceridade e dos sentimentos quanto às deGlaraçÓ'es Passado, -tIvessem OS partIdOS procurado atentar _p,os altos damente na nossa atmosfera política. Para ser um homem

feitas por Nereu ao seu parente! interês-ses do País e não fnterêsses de grupos e d'e pessoas: muitõs requisitos são neces'sários rio material humano.

Se nomeasse par:;t Pr'efeito um familiar, imedi�tamen- não teríamos passado por coisas
_

que � História: c?ntará Não se aprendê a ser homem. Homem nasce homem.

'te Ne.reu passaria a ser visto",de !ilaneira diferente mesmo com vergonha e aca�hamento! Nao �el1lamos aSSIstIdo - a Estou certa que o sobrinho do Presidente recebeu a ne

sendo um políticlf com� o Sl�"Ramos. Negando-se a nomeá- estas tremendas confusões e também a ta�tos.melancóli- gativa do tio com o maior orgulha pois foi uma atitude que

10, no .que andou pe_rfeitamente bem, ap'esar de todç)s� o.s
.

cos ridlculos. Mas ninguém no Brasil gos�a do que � corr�-, honra, enaltece e engrandece todos aqueles que 1azem par

méritos' do seu parente ta'lvez est'es imprudentes- vereado- to.",Q rigor no comportamento e a
..

austel'ldade na VIda pu- te da família deste homem pÍlblico admirá-V.el! Com uma

res tenham provoca-clo :susceptibiHdades domesticas. -E por blica são impe_Cilhos para a 'n::_aioda.dos políticos que vive tal bandeira, tedas as batalhas .estão ganhas com uma vi-

quê? E para quê? .E' a desgraça do púx,a-saquisl'11o! ,Ania- en�re.�lma cO.!ll�inaçâJo e otltra. MUlta, gente prefere a tória liml1a e e'Xemplar!
-

'

nhã,.- quando sair da ríresldêncla,. talve_z este fn�smo grupo contll}};lação de 'medi'das e figuras. medlOcres, t"ara Co!'lSO-
' .

(De "A HORA", dé 4-12-955)

J!:dição de hoje 6 pagínas FI.orianóllOlis, Quinta:feil'a, 15 de Dezembro de 1955 Cr$ 1,0.0

,-' RESUllADOS DO PLEITO
No Amazonas e nos Territórios

toral concedeu a prorrogação
pedida pelo Tribunal Regio
nal do Pará até 20 do corren

te, a fim de ultimar a apura
ção do pleito presidencíal de
3. de outubro.

A respeite de o candidato Francisco Gallotti .. e os partidos da, Aliança Social
'I'rabalhísta haverem interposto' reclamação ao egrégio Tribunal Eleitoral, o ST.

Martdnhn Callado Júnior, hístorlador às avessas, comentou:

" .

"Veio o 11 de novembro. Nereu no Catete era a chama que
se reavivava. Reacendeu-se a cobiça ..Dai o novo golpe baixo, de
nunciando divergências entre os totais divulgados pelas Juntas
Apuradoras e pelo Tribunal. Antes, o prazo da Lei esgotara-se __ e

êles nada haviam reclamado. Agora, todavia, .a música era outra,
pensavam talvez. De uma cajadada, envolveriam Jorge Lacerda,
Juscelino e Jango. Não é exato? Denunciando votos a mais (ex
cesso 'de 'eleitores) - e porque não seria possível' legalmente
anular apenas os sutrágtos dados a Jorge Lacerda; _: êles es

tavam, em consequência senão pleiteando, 'ao menos encamí

rihando, dentro dos seus próprios argumentos, a 'anulação de.
231.751 votos, mais de metade do eleitórado que compareceu às
urnas. pra; o artigo 125 do novo Código,. consídera, para essa

circunstância, "prejudicadas a-s, demais votações". Qi.iase 400 'mil
votos anulados! Jogados no pleíto nacional. Amffi disso, -uma
íncalculávél repercussão e medida idêntica em outros Estados.
Recursos daquí, dali. Novas eleições. Enquanto isso,' o :31 de ja�
neiro se escoaria. N.er'eu continuaria no Oatete e, em Santa Cata

rina, assumiria o govêrno o opostcíonísta Presidente da Assem
bléíaLegíslatíva, cujo mandato 'só termina em abril. Puxa farra!"

A 'má fé do eaneteiro paíaelano é confessada nesse tópico. Anunciando o

recurso, a 7 do corrente, escrevíamos:
O trabalho do advogado do eandídaro pesssdtsta-trabalhísta rep,resenta o es

forçol de dois meses de pacientes pesquisas e está fortemente documentado".
Na veedade, a declsâo do recurso foi tomada lago .após OI pleíto, Desde daí a

dr. Wllmar Dlas Inlcínu a coleta dos documentos que o Instruíram, Esses docu
mentos em l1úme_:<0j <de sessenta :t5 cinco 'nfto caíram do céu depois do dia 11 de

novembro.
-

RIO, 14 (V. A.) - O dr.

Procópio Duval Freit.as tomou
posse, ontem perante o mi

nistro da Agricultura, do

'cargo para o qual foi racen
temente nomeado, de presi
dente do Instituto Nacional
de Imigração e Colonização,
jún segu1da,.pouco depois das
16 horas, realizou-se na séde

,/

REfORMA CAMBIAL-
'Estuda.o Ionselhn Nacionafde,'

Econômia : ..

le orgão sobre o assunto.
O parecer, segundo o por

ta-voz do CNE é autentica
"bomba". O relator é o con

selheiro José Garrido Tor

res, que é tambem diretor do
Centro de Analise da "Con

juntura Económica".
Como se sabe, o Oonselho

.............-••�........_,- Ecoriomíca".

PRECAUÇÃO Como se sabe, o Qonselhq,
.. HOLLYWOOD, 41 (U. P.) Nacional de Economia, está
- A policia desalojou. do-· examinando com maior stgí-,
míngó, "1.500 espectadores lo o projeto de rerorma, ha- '

que assistiam a uma função vendo realizado uma reunião
no Teatro Paramount, no na 'semana -passada, com a

centro de Hollywood, por te- parttcípação de elementos de
mel' uma explosão ali. A po- destaque no comercio expor
lícía havia recebido miste- tador de café.
rtosachamada telefonica, em Nada porem transpirou em

que um homem afirmava ter torno da reunião em virtude
colocado uma bomba no Tea- dos' cuidados com que estão
troo ! ssndo cercados os trabalhos.

-! .

•••••••••••••••••••••It••••••••�•••••••••••••
'..t�

RIO, 14 (V. A.) - O pro
jeto da reforma cambial não
foi ainda debatido no plená
rio do.Oonselho Nacional de
Economia. Já. se encontra e

laborado, entretanto, o pare-'
cer do Departamento Econo

mico, nu qual se baseará
.

a

provável decisão rínal daque-

.' ,

BOAS VINDAS A IKE

. � ....

..

IRÁ A
PERNAMBUCO

RIO, 14 (V. A.) - eom des
tino a RecUe, pa�s�rá hoje
em transito pór esta capital,
em "Constellatilon" da' Pa
nair, o deputado Leonel IÍri
zola, pref'eito eleito de Porto
Alegre. Não se conhece aqui
o objetivo da viagem daquel,e
líder trabalhista na capital
Pernambucana.
....·······'!'IiII ..

AB.AT�U 3 AVES-
TRUZES

ADIS ABEBA, 14 (U. P.)
O marechàl Tito, em visita
oficial à Etiópia, abateu 3

avestruzes, duránte uma pa
rada, quando se dirigia para
esta capital. Por ocasião de

sua viagem à I.ndia, o chefe

do Estado iugoslavü tomou
parte numa caçada de feras,
armado apenas com sua: má:"

I quina fotográfica.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



2 o ESTADO

Diplomado pela Faculdade Na-.
cional de Medicina da Univer

sidade do Brasil
Ex-interno por concurso da Ma

ternidade-Escola
(Serviço do Prof. Octávio Ro

drigues Líma)
Ex-interno do Serviço de Cirur
gia do Hospital I. A. P. E. T. C.

do Rio de ·Janeiro
Médico do Hospital de Caridade
e da Maternidade Dr. Carlos

Corrêa
�OENÇAS DE SENHORAS -

PARTOS_- OPERAÇõES
Cons: Rua João Pinto n. 16,

das 16,00 às 18,00 horas.
PeJa manhã atende díà
riamente no Hospital de
Caridade.

Residência;
Rua: General Bittencourt n.-

101.
• _.......

Telefone: 2.692.

.

DR: ARMANDO VALÉ
RIO DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil
da Assistência Municipal e Hos

pital de Caridade
CLíNICA MÉDICA DE CRIAN

ÇAS E ADULTOS
- Alergia -

Consu ltório: Rua Nunes M::.
chado, 7 � Consultas das 15 às
18 horas.
Residência: Rua Marechal Gui

lherme, 5 - Fone: 3783

DR. JOSÉ TAVARES
IRACEMA

DOENÇAS NERVOSAS E MEN
TAIS - CLINICA GERAL
Angustia Complexos

Insonia - Ataques - Manias -

Problemática àfetiva e sexual
Do Serviço Nacional. de Doen-

ças Mentais. Psiquiátra do
Hospital-Colônia Sant-Ana.
CONSULTóRIO - Rua Tra

jano, 41 - Das 16 às 17 horas
RESIDÊNCIA: Rua Bocaíuva,

139 Tel. 2901
.

DR. ROMEU BASTOS
PIRES
MÉDICO

éom prática no Hospital São
-'Francisco de Assis e na Santa

Casa do Rio de Janeiro
CLINICA MÉDICA
CARDIOLOGIA

Consultório: Rua Vitor Mei-
reles, 22 Tel. 2675.
Horários: Segundas, Quartas e

Sexta feiras:
Das 16 às 18 horas
Residência: Rua Felipe Sch

midt, 23 - 2° andar, apto 1 -

Tel. 3.002.

DOENÇAS DO APARELHO DI
GESTIVO - ULCERAS DO ES-·
TOMAGO E DUODENO, ALER
GIA-DERMATOLOGIA E CLI-

NICA GERAL
DR . .JúLIO PAUPITZ

FILHO
Ex-interno da 20" enfermaria

e Serviço de gastro-enterologla
da Santa Casa do Rio de Jeneiro
(Prof. W Berardinelli).
Curso

.

de neurologia (Prof.
Aust.reges i lo ) .

Ex-interno do Hospital mater
nidade V. �maral.

DOENÇAS INTERNAS
Coração,

.

Estômago, ·intestino,
fígado e vias biliares. Rins, ova-
rios e útero

.

Consultório: Vitor Meireles 22.
Das 1'6 às 18 horas.
Residência: Rua Bocaiuva 20.
Fone: 3458.

,�-�----- - _

DR. HENRIQUE PRISCO
PARAISO
MÉDICO

Operações "'- Doenças de Se
nhoras - Clínica de Adultos.
CurSQ de Especialização no

Hospital dos Servidores do Es-
tado.

-

(Serviço do Prof. Mariano de
Andrade).
Consultas - Pela manhã no

Hospital de Caridade.
À tarde das 15,30 hs. em dian

te no consultório á Rua Nunes
Machado 47 Esquina de Tira
dentes. Tel. 2766.

�
Residência - Rua Presidente

Coutinho 44. .

CLINICA
'\

de
OLHOS - OUVIDOS - NAR.IZ

E GARGANTA
DO

DR. GUERREIRO DA
FONSECA

Chefe do Serviço de OTORI
NO do Hospital de Eloríanôpolls,
Possue a CLINICA os APARE
LHOS MAIS MODERNOS PARA

_TRATAMENTO das DOENÇAS
da ESPECIALIDADE
Consultas - pela

.

manhã no

HOSPITAL
À TARDE - das 2 as 5-

no CONSULTóRIO -'- Rua dos
ILHEOS na. 2

_
RESID-ÊNCIA - Felipe Sch

midt na. 1.13 Tel. 2365.

DR. MÁRIO DE LARMO
CANTIÇÃO
MEDICO

CLíNICO DE CRIANÇAS
ADULTOS

Doenças Internas
CORAÇÃO - FIGADO _o.. RINS

- INTESTINOS
Tratamento moderno da

SIFILIS
Consult.ório - Rua Vitor Mei

reles, 22.

DR. ANTôNIO MONIZ
. DE A�A(jÃO
CIRURGiA'. TREUMATOLOGIA

.' Ortopedia
Consu'ltô'rio : João Pinto, 18.
Das 15 às 17 diàriamente.
Menos aos Sábados
Res: Bocaiuva 135.
Fone: - 2.714.

DRA. WLADYSLAVA
W. MUSSI

e

DR. ANTONIO DIB
MUSSI
MÉDICOS

.

CIRURGIA ·CLíNICA
GERAL-PARTOS DR. LAURO DAURA

Serviço completo
.

e especiali:_ CLíNICA GERAL
zado das DOENÇAS DE SENHO- . . ,. d
RAS, com modernos métodos de' . Espeeialtsta em

. mo�estIas e

diagnósticos e tratamento. Senhoras e v.ms urmál'la.s. _

SULPOSCOPIA ---' HISTERO·- Cura radlC�1 das mfecçoes

SALPINGQOOAFIA _ METABO- agudas e. c;o.mcas, do aperelho
LISMO BASAL gemto-urmano em ambos os

Radioteiapia por ondas curtas- sexos.

Eletrocoagulação _ Raios Ultra Doenças do aparelho Digestivo
Viol_eta\ e Infra Vermelho. e do sistema nervoso.

Consultório: Rua Trajano, n 1, Horário: 10lh ás 12 e 2% ás 5.

10 andar _ Edificio do Montepio. Consultório: R. Tiradentes, 12

Horário: Das 9 às 12 horas _
- 10 Andar - Fone: 3246.
ResiBência: R. Lacerda Cou-

Dr. MUSSI.
tinho, 13 (Chácara do Espanha)Das 15 às 18 horas - Dra,

Fone: 3248.
.

MUSSI
� Residência: Avenida 'I'rom-
powsky, 84.

..- �...___. .-.:.._._.

DR . .JúLIO DOIN
VIEIRA

ras

Residência: Avenida Rio Bran-
co, n. 42.

Atende chamados

DR. ALVARO DE
CARVALHO

Flertanépolís, Quinta-feira, 15 d� Dezembro de 1955

Serviços Aéreos f,ruzeiro
do Sul-I.A.C.

-yARTIDAS lJE FLORIANOPOLlS
2a Feira - Itajaí - Curitiba - São Paulo - Rio.
Idem - Lajes - Pôrto Alegre.
3a Feira - Itajaí - Jolnvíle - Curitiba - Parana-

guá - Santos - Rio.
Idem - Lajes - Joaçaba .- Xapecó. SENSACIONAL BINGO NO DIA 15 ,QUINTA FEIRA,
4a Feira - Curitiba - São Paulo - Rio. ÀS 20 HORAS
Idem -L.. Laguna - Tubarão - Pôrto Alegre. Com Cr$ 20 00 ao cartão você poderá ganhar os se-
5a Feira - Itajaí - .Ma.fra - CUl:i�iba - São Paulo,' guintes e lindos' prêmios:
Idem - It�JaI - Joinvlle - Curitíba - Paranaguá I 1 vidro de água da Colonia.

- Santos - RI? ,

1 porta joia prateado, todo forrado com veludo.
c I�em:- Lajes ::-.Joaçaba� - Xapeco.

.

1 lindo jogo dachícara de porcelana, pintado a mão.
6 Feira - Curitiba - São Paulo - RIO. 1 bonita floreira. J

I�em - Lag�n� - T.ub�rão - P?�to Alegre.
,

1 maravilhoso abat-jour de alabastro.
Sabado - Itajaí - Joinvile - Curitiba - Paranaguá 1 boneca que chora e anda.

- Santos - RIO. 1 cobicada caixa de VERMUTH
Idem. - Lajes -:- �oaçaba�- Xapecó, .

1 bonita panela de pressão MAIÚVIICOC.,
Domingo - Curttiba - S�o Paul� - RIO. 1 Iin do prêmio que será para o BINGO surpresa.
Idem - Laguna - Tubarao -:- Porto Alegre. Festiva reunião nos salões do Clube, com a presen-Reserva de lugares, compra de passagens, despachos ca do grande mundo social

de encomendas e informações: I
'

Serão 9 rodadas com a' varied d
.

d •
�

d
S C .. - .

a e . e mal caça0 ' o
U l,JRSAL=

Rua Felipe Schmldt, �O - Fone 2500. sistema de Bingo Social-horizontal, vertical, qualquer,LOJA LUX LUX H�TEL - Fone 2021. Janela, pesado, letra t, letra I, letra X letra u etc.
LOJA l'AC - Rua Fehpe Schmidt, 24 - Fone 3700. •

"

DR. JOSÉ MEDEIROS

VIEI-RA

�A.DVO ADO -
•

Caixa Postal :8:0 -'- Itajaf -
Santa Catarina.

DR. CLARNO G.
GALLETTI

- ADVOGADO
Rua, Vitor Meireles, 60.
FON'&t-!�

Flortanõpt lis -

INDICADOR PROFISS.IONAL\
M É D I' C O S O ESTADO ) Felipe Schmidt, 43. �

DR. WALMOR ZOMER DR. YLMAR CORR1l:A ,
11 domingo - Farmácia Santo Antônio --'- Rua Fe:

GARCIA CLíNICA M:f;DICA ADMINISTRAÇÃO lipe Schmidt, 43.
CONSULTAS das 10 - 13 ho- Redação e Oficinas, à rua Caoo2n2- I 17 sábado (tarde) - Farmácia Catarinense - Rua

raso selheiro Mafra, n. 160 'Tel.
Rua Tiradentes 9 - Fone 3415 - Cx. Postal 139. Trajano.

Diretor: RUBENS A. RAMOS 18 domingo - Farmácia Catarlnense - Rua Trajano.
Gerente: DOMINGOS F. DE

AQUINO 24 sábado (tarde) -:- Farmácia Noturna - Rua 'I'ra-
Representantes: jano.

Representações A. S. La-ra. I 25 domingo - Farmácia Noturna - Rua 'I'rajano.Ltda
Rua Senador Dantas, 40 - 50 31 sábado (tarde) -, Farmácia Esperança - Rua

andar.,
.

Conselheiro Mafra.
'l'el.: 22-5924 - Rio de Janeiro.
Rua 15 de Novembro 228 50 O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

andar sala 512 - São Paulo. Santo Antônio e Noturna, situadas às ruas Felipe Schmidt,
ASSINATURAS 43 e Trajano.Na Capital

Ano Cr$ 170,00 A presente tabela não poderá ser alterada sem pré-
Semestre Cr$ 90,00 via autorização dêste Departamento.

No Interior .

Luiz Osvaldo D'Acâmpora - Inspetor de Farmácia.Ano Cr$ 200,00
Semestre . . . . .. Crij; 110,00
Anúncio mediante contráto.
Os originais, mesmo não pu

b licados, não .serão devolvidos.
A direção não se responsabiliza

pelos conceitos emitidos nos ar

tigos assinados.

INFORMAÇõES UTEIS
O leitor encontrará, nesta co

luna, informações que necessita,
diàriamente e de imediato:
.JORNAIS Telefone
O Estado 3.022·
A Gazeta '..... 2.656
Diário da Tarde .:...... 3.579
A Verdade 2.010
Imprensa Oficial ....•... 2.688
HOSPITAIS

Caridade:
(Provedor) 2.314
(Po rtar'ia) 2.036
Nerêu Ramos............ 3.831
Militar 3.157
São Sebastião (Casa de
Saúde) 3.153

Maternidade Doutor Car-
los Corrêa 3.121

CHAMADOS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros .... 3.313
Serviço Luz (Raclama-
ções) ,......... 2.404

Polícia (Sala Comissário.. 2.038
Polícia (Gab. Delegado) 2.594
COMPANHlAS DE
TRANSPORTES

TAC ,......... 3.700
Cruzeiro do Sul 2.500
Panair 3 553
Varig . . . . . .. 2:325
Lô ide Aéreo .. ,......... 2.402
Real 2.377
Scandinavas . . . . . . . . . . . . 2.300
HOTÉIS
Lux 2.021
Magestíc 2.276
Metropol 3.147
La Porta 3.321

Cacique . . . . . . . . . . . . . . . . 3.449
Central 2.694

HORÁRIO: Estrela 3.371
Das 13, às 16 horas. Ideal 3.659

Telefone: Consultório - 3.415 ESTREITO
Residência: Rua José do Vale. Disque .

Pereira 158 - Praia da Saudade'

�i�� .. '\
..

DR. VIDAL DUTRA FILHO
A D V O· G A DOS

MÉDICO DE CRIANÇAS
Consultório: Felipe Schmidt;

38 (das 14 às 17 horas).
Residêucia: 'I'enente Silveira,

130 (F.one
3165 )'.

�
..

-.�. DR:'EoNSTAN NO
•

.

DIMATOS
MÉDICO CIRURGIÃO

Doenças de Senhoras - Partos
_ Operações - Vias Urinárias
Curso de aperfeiçoamento e

longa prática nos Hospitais de
Buenos Aires.
CONSULTóRIO: Rua Felipe

Schmidt, nr. 18 (sobrado). FONE DR. ANTONIO G
-

-ES DE3512.
HORÁRIO: das 15 ás 18 ho- ALMEIDA

- ADVOGADO -

Escritório e Residência:
Av. Hercilio Luz, 15

Telefqne: 3346 •

D E N T I S_ TAS

DR. SAMUEL FONSECA
CIRURGIÃO-DENTISTA
Clínica - Cirurgia

PROTESE: - Pontes Moveis e

Dentaduras em

Nylon.
DIATERMIl.: - Tratamento de

canais pela al
ta frequencia.

Raios X e Infra-Vermelho
Consultório e Residência: R.

Fernando Machado na. 5
Fone 2225

MÉDICO
ES:pECIALISTA EM OLHOS
OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
TR�TAMENTO E OPERAÇõES
lnfJ;a-Vermelho - Nllbulização -

, Ultra-Som.
.

(Tratamento de. sinusite- sem

operação)
Anglo-retinoscopia - Receita de
Oculos _..; Moderno equipamento
de Oto-Rinolaringologia (único

no Estado)
Horário das 9 às 12 horas e

das 16 às 18 horas.
Consultório: - Rua Vitor Mei-

reles 22 - Fone 2675. .

Res. - Rua São Jorge 20
Fone 24 21.

MÉDICO- DE CRIANÇAS Consultas: das 8,00 às 11 ho-
PUERICULTURA - PEDIATRIA ras e das 14,00 às 18 horas.

- -ALERGIA INFANTIL Exclusivamente com hora mar-

Consultório: - Rua

Tiraden-,
cada.

tes n. 9. Sábado - das 9
_

às :12.
Residência: - Av. Hercilio -------------

Luz n. 155 - Tel. 2.530. DR. LAURO CALDEIRA
Hor�:i?:_ - Das 14 às 18 ho- DE ANDRADA

ras dlar13mente CIRURGIÃO-D'ENTISTA
DR. NEWTON CONSULTóRIO Edificio

Partenon - 20 andar - sala
D'ÁVILA 203 '"7 Rua Tenente Silveira, 15.

CIRURGIA GERAL , Atende diáriamente das 8 às
Doenças de Senhoras - Procto- 11 horas. I

logia - Eletricidade Médica 3as e 5as das 14 as 18 horas.
, Consultório: Rua Vitor Mei- - 19 as 22 horas.
reles n. 28 - Telefone.: 3307. Confecciona Dentaduras e Pon-
Consultas: Das 15 horas em tes Móveis de Nylon.

diante.
Residência: Fone, 3.422
Rua: Blumenau ,\. 71.

DR. MARIO WEN
,DHAUSEN'

CLINICA MÉDICA DE ADULTOS
E CRIANÇAS

Consultório - Rua João Pin
to, 10 - Tel. M. 769.
CQnsultas: Das 4 às 6 horas.
Residência: Rua ·Esteves Jú

nior, 45. Tel. 2.812
..

DR. ANTONIO BATISTA
JUNIOR

CLíNICA ESPECIALIZADA DE
CRIANÇAS

Consu ltas das 9 ás 11 horas.
Res. e Cons Padre Miguelinho,

12.
.

DR. NEY PERRONE
MUND

Formado pela Faculdade' Nacio
nal de Medicina Universidade

do Brasil
.

RIO DE JANEIRO
Aperfeiçoamento na "Casa de

Saude São Miguel"
-

. ProJ;'. Fernando Paulino
InterllO por 3 anos do Serviço

de Cirurgia
.

Prof. Pedro de Moura
OPERAÇõES

CLINICA DE ADULTOS
DOENÇAS DE SENHORAS
CONSULTAS: No Hospital de

Caridade, diáriamente pela ma-
nhã

.

RESIDÊNCIA:
Schutel, 129 -

Fiorianópo liso

DR. I. LOBATO
FILHO

Doenças do aparelho respiratório
TUBERCULOSE

RÁDIOGRAFIA E RADIOSCOPIA
DOS PULMõES

Cirul'gia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina, Tisiologista e

Tisiocirurgião do lHospital Ne-
rêu Ramos

Curso de especialização pela
S. N. T. Ex-interno e Ex-assis
tente de Cirurg·ia do Prof. Ugo·

Guimarães (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, 38 -

Fone 3801
. Atende em hora marcada.
Res.:_. - Rua Esteve!! Junior,

80. � j<'one: 2395
.

-. Rua Duarte
Telef. 3.288 -

J

Senho'res ,Advogados e

Firmas.do 4Ioferior
o ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ", instalado nesta capi

tal, -propõe-se a resolver com zelo e pontualidade todo e
DR. JOÃO

�

ASSIS FILHO I qualquer assunto no Fôro em geral, em Repartições ou

��RURGIAO DENTIS�A . L Estabelecimentos, quanto a encaminhamento ou retirada
Chmca .de Adultos - Cll'Urgla . _ . .

e Protese Raios x· de documentos, legalIzaçao de fIrmas, lIvros, contratos,
Rua Felipe Schmidt, 39 A - certidões, registros, etc. ·etc.

sa::en5dee c60m hora marcada
ESCRITóRIO "SÃO JOSÉ'� - Rua, Álvaro de Car-

Das 9 às 12 e das 14 às 16 valho, 25 - FONE: 38-83 - FLORIANóPOLIS.

FARMACIA DE PLANTA0

Colegio ,Coração de
-

Jesus
AvISOS PAlCA v ANU LETIVO DE 1956

Exames de admissão ao Curso Normal
Dias 16 e 17 de fevereiro; às 8,00 horas.
Inscrição para os mesmas

Dia 12 de dezembro de 1955, das 15 às 17 horas.
Dia 15 de fevereiro de 1956, das 15 às 17 horas.
Exames de admissão ao Ginásio
Dias 17' e 18 de .fevereiro, às 8,00 horas.
Exames de 2a. época
Dias 17 e 18 de fevereriro, às 7,30 horas.

Inscrição para ambos
Dia 16 de fevereiro, das 9 às 12 horas.

MATRíCULA M1!;S DE FEVEREIHO
Curso :Primário

Dia 20 - los e 20s anos e Jardim da Infância.·
Dia 21 - 30s e 40s anos e Pré-ginasial.
Das 7,30 - 11 horas e ·15 - 18 horas.
Cursos: Ginasial, Científico, Clássico e Normal
Dia 22 - das 8-11 horas - las. séries gínaslaís.
Dia 22 - das 15-18 horas - 2as séries ginasiais.
Dia 23 - das 8-lÍ horas - 3as séries ginasiais.
Dia 23 - das 15-18 horas - 4as séries ginasiais.
Dia-24 � das 8-11 horas - Cursos Científico, Clássi-

co e Normal.
-0-

Reabertura das aulas
Dia IOde março de 1956.
Chegada ao Internato - Dia 29 de fevereiro de 1956.
Dia. 1-3 - Turno da manhã às 7,45 horas.

__
Turno da tarde às 12,50 horas.

No primeiro dia de aula, as alunas apresentem-se de
uniforme de gala completo: blusa de manga comprida,
boina, luvas, sapato ,,:olegial.

.

06 LIRA TEMIS CLUBE
Dia 11 - domingo - Soíréé de Formatura das Gi

nasianas do Colégio, às 22 horas.
- domingo - Tradicional Soirée Elegante

de Natal - Ornamentação a caráter. Sor
teio de premies. Escolha da mais elegan-·
te de 1955. Reserva de MesHS na Relo
-joaria Müller - Cr$ 100,00.

-'- Majestoso �aile dê Sãó' Sílveslrre - às
22 horas - Apresentação das Debutan
tes, cuja ínscríção deverá ser feita para
o telefone 3633. Novidades. Traje a rigor.
Nas soirées dos dias 10 e 11 somente po
derão entrar os que tiverem convite.

Dia 25

Dia :h

NOTA

«NO teoaçU_O)
C-óm a Biblia na Mã
QUINTA-FEIRA, 15 DE DEZEMBRO

Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu

Filho unigênito, para que todo o que nêle crê não pereça,
mas tenha a vida eterna. (João 3:16). Ler Mat, 2:7-12.

JOANA estava abismada com o presente de um co

IHr que sua irmã mais moça <lhe ofertara. Estava intri
gada sem saber como sua irmã poderia ter pago tão pre-'
'ciosa jóia. Depois de inquirir disc-retamente, Joana re-'
solveu levá-lo à joalheria. O bondoso joalheiro afirmou
a Joana que Mary tinha realmente pago o colar. "Mas ela
não poderia ter pago o colar ; ela não tin ha êste di

uheiro", insistiu Joana. "Leve-o e use-o", replicou o

compreensivo homem: "ela deu o máximo que qualquer
um pode dar, deu tudo que tinha."

Podemos atinar com o significado real da Encarna

ção? Poderemos Se compreendermos que Deus- veio na

forma humana a êste mundo necessitado. Fazendo-se
semelhante à natureza humana, tendo o Calvário como o

inevitável epílogo da sua viela, Deus estava realmente
dando tudo que podia.

. Nesta estação dadivosa podemos contentar-nos em

fazer menos que isto? Não podemos senão oferecer-lhe
de novo tudo que somos' e tudo que temos - nossos co

rações, nossas vidas, nosso amor,. nós mesmos.

.ORAÇÃO
Oh Senhor Deus, tu nos tens dado além de tôdas as

.

bênçãos, a dádiva- preciosa de teu Filho, o Cristo. Em reli'

tribuição, nós nos oferecemos inteiramente, para que
sejas nosso Rei e Senhor para sempre; por Jesus Cristo,
nosso Senhor. Amém.

PENSAMENTO PARA _o DIA
A oferta que 'Deus deseja de mim hoje e todos os

dias, é a oferta de mim mesma.

ELlZABETH URCH (Escócia)

SINDICATO DO COMERCIO
VAREJISTA DE FLORIANÓPOLIS,

A V I S O AO COMERCIO

Avisamos que, de acôrdo com o que ficou. estabelecido
entre êsta Sindicato 'e as autoridades competente", o tra
balho noturno das casas comerciais desta Capital, no pe
ríodo de 15 a 24 de dezembro deste ano, obedecerá ao, se:'

guinte horário: do dia 15 ao dia 23 encerramento às 21

horas, dia 24, sábado, encerramento às 18 horas.
Comunicamos, outrossim, que os empregadores deve

rão conceder meia hora durante o turno da noite para os

empregados fazerem um lanche.
Lembramos ainda, que haverá rigorosa ríscauzaçêo por

parte da Delegacia Regional do Ministério do Trabalho.
A DIRE'rORH,

,.

Viagem �om segurança
e rapidez

so NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO
.

,RAPIDO {(SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itaía! - Joinville � Curitiba

Agência: r�l1a D60aOl'O esquína da
Rua

_
Tenente Silve-i:ta

CLUB� DOZE DE AGOSTO

Senhores Comerciantes'
e Industriais

o Impôsto de Renda pago sôbre o lucro real, apura.,
do pela escrita comercial, é mais justo do que o calcula
do pelo lucro presumido, com base na escrita fiscal. Pa
guem somente o impôsto devido, encarregando o nosso

Escritório <ia feitura das suas escritas. Aceitamos tam
bém escritas atrasadas.
ESCRITóRIO CONTÁBIL-IMOBILIÁRIO PERRONE

Rua DeQdoro, nO 11 - Caixa Postal na 355 --:- ).
"'one nO 3222 - Florianópolis.

Dentisfa para Crianças.
DR . .TUAREZ PHILIPPI

Edifício João Alfredo - 10 andar.
Salas 1 e 2 - Rua Jerônimo Coelho, 1
Horário: 8 às 11 - 16 às 18 horas
Atende exclusivamente com hora marcada.

IProcora-se Casa -, CaSA NA PRaiA
Para alugar, procuro, com •• . -

/.
.

UI'ge"nc'a t
Venae-se otIma casa constrUlda de roletes com 73

1 , casa com qua 1'0 t 2 b
quartos e demais dependên-

m s., em junto a praia, preço Cr$ 60'.000,00. �Trata:'
com o propl'ietario no local. ,Ponte de BaIXO - Sao Jose
- bem em frente a Capela.

Dou preferência a casa

com pequeno, quintal e sita
no centro ou em rua servida
por ônibus.

das.

DR. CESAR BATALHA· DA SILVEIRA
Cirurgião Dentista

CUnica de- Adultos e Criança.
Raio X
Atende com Hora Mareada
Fr,;Jipe 2chmldt 39 ]\, BaIall 3 � 4
�;-ts>;�

Ofertas e condições por
carta a Paulo Preis, Hotel
Majestic, até oito de dezem
bro.

Aõlomovel Hudson
Vendé-se completamente reformado.
Motor retificado 030 - Pneus banda branca, pintura

e acolchoamento novos.

Parte mecânica 1000/0 - Vêr e tratar na Oficina Che-·
vrolet.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



4 Flortanópolís, QUilltã.�fleiraj is de Dezembro de '1955
I

O ESTADO

AVA'x.,ctr.sa••S8
NÓ PROXIMO DOMINGO EM CONTINUAÇAO AO CERTAME CITADINO DE PROFISSIONAIS, TEREMOS O CHOQUE DAS
MULTIDOES ENTRE OS CLÁSSICOS RIVAIS AVAL E FIGUEIRENSE, -LIDERES �D'A TABELA. A RODADA SERA' COMPLE

TADA (O'M O PRElIO IMBITUBA X GUARAN,I, EM HENRIQUE LAGE. _.

................... ;a••�_••••••••••••••••••••••••••••••••••••••_ ..
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.........................................................•••••r
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Choque de emoções, .esta nelte
EM LUTA PAULA RAMOS ,E BOCAlUVAPElA PERMANENCIA .NA VICE-lIDE-

,
,

.

RANCA AOlADO DO IMBITUBA
,

Bocaiuva e Paula Ramos,
os protagonistas da exeelen
b noitada, sabem que em

caso de derrota muito dif'í-
-culmente conquistarão as

honras de vencedores do se

gundo turno. Para uma a

'lua cão condizente com o

cartaz que possuem, treí-

Diferença pró Caça e Tiro' 225 pontos.
Ao Campeão Estadual c.oube um lindo bronze oferta

do sr. 'General Vieira da Rosa, DD. Presidente do Clube
Doze de Agosto, assim como 10 ricas medalhas.

Ao Vice-Campeão coube uma taça oferta da Federa-
ção Catarinense de Bóchas e Bolão.

.

Noss'os .parabens.'aos componentes do Clube Blume-
nauense de Caca e Tiro pelo bélo feito conquistando o

mi:�� j��:t��:�����1�-1 :�:���E���te:�:�f:e� =:�o�MTN�Gn·�O�EN...�O::.1tolfriA�F- rU-:---�····�Paulista ofel�eceram os se, 'la, por pontos perdIdos, e u

guintes resultados: seguinte: RIO, 14 (V.A.) - A sex-

J Assim sendo, o préHo de,
1° - Santos - 8 ponto.s ta rodada d? returno apre. sábado será Vasco x Amé

Codntians, 1 - São Pun- perdido�; 2° - Corintians senta dois "clássicos". São rica. Domingo, o encontro
. 10, 1 (No Pacaembu); .XV" - 11; 3° - Palmeiras - êles Vasco x América e do Maracanã será o FIa x

de Piracicaba, 8 - São Ben- 12; 4'0 - São Paulo - 13; Flamengo x Flnminense. Flu.
to, 2 - (Piracicaha); Ja- 5° - Guaraní é Fortugue- De acôrdo com uma reso- Os demai's jogos são os

baquara, 3 - Portuguesa, sa --= 22";- i3ó - XV de Jaú -Iuçã'o da Assembléia Geral, sf'.gDintes: São Cristóvão x

2 - (Vila Belmiro); Linen� -" 25; ,'7°' - Taubaté ...L o líder não tem mais prio- Bousucesso, em Figuéira de
se, 2 - Noroeste, 2 - (Es- Ponte Pretà é XV de Piraci- ridade para jogar domingo, Mel!);' Bartg\1 x Madureira,
tádio do Linense); Ponte caba - 28; 80 - Linense - no Maracanã. em Mo�a Bonita; Portugue
preta, 2 - Guarani, O - 27; 90 - São Bento e No- O que prevalece é b nú- sa x Botafogo" em Campos
(Campinas) e Santos, 3 -

f roeste
- 29· e 100 - Jaba-, mero de pontos ganhos na Sales; CaBto do Rio x Ola-.

.

XV 'de Jaú" O. 'lyara - 30.
. ..

tabela.
.

, .riac, em Gaio Martins.

Dois vice-líderes estarão

emjienhados numa batalha
árdua e emocionante, hoje,
à noite, no "estadium" da
Prai� de Fõra, visando per
manecer no honroso pêsto
ao lado do Imbituba Atléti
co Clube, de Henrique La

ge.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

JA' NO RIO/EM FRANCOS PREPARATI
VOS, AS GUARN'ICÕES CATARINENSES
L:.� _)

31 pessôas na detegação
. Já se encontram em

fran-,
A delegação barr-iga-ver

cos preparativos na Lagôai de, que s�gnnd�:ftdra �h�-
. Rodrigo de Freitas; os re- .gou .ro RIO, esta constituí
madores Catarinenses que da pelos esportistas dr. Hei
no proximo domingo tenta- tal' Ferrari (chefe), J oão
rão a conquista do Campeo- Batista dos Santos, Ary
nato Brasileiro de Remo, Millen da Silveira, Adolfo
lutando contra as repnesen- Cordeiro (técnico): Hum
tacões do Distrito Federa], berto Mendonça (cronista
de' São Paulo, Pernambuco, do "Diário da Manhã), 1

Espírito Santo, Rio Grande diretor do Aldo Luz, 1 dirc
do Sul, Bahia, Pará e Esta- tor do América, de Blume-
do do Rio. nau, 1 diretor dó Martí-

Os nossos repazes tem nelli, 1 diretor do Riachu«-
sido alvos da admiração de lo, remadores Hamilton Cor-

,
-

',' .todas as....,dcl..eg3ççõ.es e seus-, deiro, WalmfJr Vilela, Sarli
treinos vem' send'o acompa- Berber, F'ranc iscc Schmítt,
nhados .com intecêsse pe!o
mundo esportivo caníoca, A�

guarn içoes de 4 e 2 COIl:

.patrão ·são apontadas, como'
favoritas e os jornais apon-:
tam-nos como os mais 'lê
rios adversários dos cario
cas tal eomo sucedeu na

disputa anterior- em 1952,
quando. fomos vice-campe
ões. O oito. tem se saido

, bem, assim como o dois e o

quatro sem. O double com

Silveira e Vilela espera
vencer a prova, apesar do
reduzido período de treir",
mento. SiLveira, no skiff es

pera exigir muito
I
do cam

peàó Medina que é, CI favo
rito da prOVll

_\ I

E'dson, Westphal, Àlvaro
. Elpo (timoneiro), Osman
Boâbaid, Gleno Schrer, Ka
IiI Boabaid e Orildo Lísbôa,
do Aldo Luz ; Wiegard
Theis, Harry Kreutzfeld,
Antonio Pedro Assiní, Wal�
demar AnllUi',eck, Edgar
Ann.useck e Edg'tr' Germer,
do América, de Blumenau:
ManDeI Silveira. Lino Fi·

lippi e José Carlos Tolenti
no., do Martine1li e Kurt

Kupka, Odilon Martins e

Nelson Pirath, d� Riach'ue.
lo. Ao tDdo 31 pes;;;ôas, o\�

seja a mai()�' Jei�gação' qUê
já el'yiarnos a' um ;"erta:;�e
IJal ioÍwl.

"

SOBRE A CRIACAO DO DEPARTAMEN-
, ,

TO NACIONAL DE ESPORTES

..t.

RIO. 14 (V. A.) - Os em reunião realizada ontem,
présidentes de confedera- à noite, na sede da CBD,
ções e fedel;ações esportivas fêz a dirigentes esportivo"!
vão examinar, detidamente, uma expDsição sôbre o pro
o projeto de cdação do De- jeto� da qual, por sinal é o

partamento Nacional de Es- relator na Câmara.
portes e, depois, encaminhar Parà proceder ao exa

ao deputado. federaI João me e, em conseqliência, ela
�eneses um trabalho con- torar o seu trabalho, os pre
tendo as emendas, rejeições 'sidentes de confederações e

ou -sugestões .que possam (lederar;,ües vão se reunir
formular sôbre a matéria., dent1'o em hl'eve na própria
Êsse foi o comprom,isso as- I sede da "eclética", o qu� ,d:
sumido para com aquele verá acontecer nos prImei
pahamentar, quando êste,! ros dias de janeiro. .

....
CAMPEONATO' PAULISTA DE FUTEBOL

naram com afinco os dois lances, emocionantes que
times e logo mais presencia-

1
por certo deixarão em sus

remos um dos bons espetá-I"penso a grande massa, d�
culos do ano.

'

aficionados que a�orrera, a
Na sua exibição anterior praça esportiva da F.. C. F.

o Paula Ramos' caiu fulmí-' QUADROS PROVÁVEIS
nado diante do Imbituba, no Para o confronto desta

campo deste, pelo escore de noite, os dois quadros pro-
4 x O, ou seja goleada. O vavelmente, atuarão assim

Bocaiuva, ao contrário, nes- .organizados r

te 'segundo turno tem rea- BOCAIUVA Hélio;
lizado uma bôa campanha, Bonga 'e / Romeu; Guido,
pois derrotou o 'I'amandaré Waldemiro e Nenem; Car

.por 4 x O e o Imbítuba por riço, Cobra, Rodrigues,
5 x 4 após estar perdendo Jair e Zaclky.
por 3 x O. Contra o. Avaí

I PAULA RAMOS - LeIo;
perdeu por 2 x 1. Nery e Erasmo; Marréco,
Jogam os dois quadros Ney e Jacy; Wilson, Som

com enorme disposição e: bra, Valério, Torrado e Her

grande entusiasmo e técni-' rera,
camente convencem, pelo Horário: Preliminar: 14

que é de se esperar um em- horas ; prin.cipal: 16 horas.'
bate equilibrado. do priu-] .

Todos ao Campo da Praia

cípio ao fim, com muitos de Fóra.

•••••••••••••••••••••�•••••••••••••••••••••i

ESPETACULAR TRIUNFO DA REPRÉSENTAÇÃO DO

CA'ÇA E TIRO DE BLUMENAU AO SAGRAR-SE CAM-
PE,ÃO CATARINENSE DE BOLÃO '

Excursionarido dia 10 do corrente a cidade de Blu

menau, a representação. do Clube Doze de Agosto,. foi
vencida com cérta facilidade pela representação do Clu
be Blumenauense de Caça e Tiro, pelas contagens de
639 a ·492 e 639, a 561 pontos, vencendo ou melhor sagran
do-se 'campeão- ÉS'J;'ABUAlr'de Bolão, 'com tmia' di'fere<b.·
ea de'150 pontos sôbre o s.eu adversário, tendo em vista
� Doze de Agosto ter vencido as duas partidas realiza,
das nesta Capital, com uma diferença de 75 pontos.

O maior bolonista tambem pertence ao Clube de Ca
ca e Tiro de Blumenau, Arthur que conseguiu 295 pon
tos média 7,37 .em 40 bólas, seguido de 'Paulo (Doze de

Agosto) com 283 pts média 7,05, Carlos (Caça e Tiro)
com 265 pts média 6,57 e Mario (Doze de Agosto) com

262 pts média 6,55.
O mais destacado bolonista da noitada foi Geraldo

com 166, pts em 20 bóIas, seguido de Fantini com 164 pt->
c Arthur com 163 pts todos pertencentes ao Caça e/Tiro
de Blllmenau.

Dos visitantes apenas se salv'a�am Paulo com 154 e

Rosato com 150.
O Urso Geral na disputa do Campeonato Estadual

foi o bolonista CADERNUTTO (Doze de Agosto) que con

seguiu apenas 205 pontos em 40 bóIas, seguido' de Um
berto (Doze) com 215 pontos.

.

Os pontos da ultima noitada realizada em Blumenau,
foram assim distribuidos individualmente:

CLUBE BLUMENAUENSE DE CAÇA.E· TIRO
Pedro
Geraldo Hi6
Fantini 16<1
Arthur 163
Bracke G8
Fernand,o 84
Rolf 159
Battistotti 15\:1
Carlos 158

DOZE DE AGOSTO
Beck 12&
Mario 137
Umberto 125
Cadernutto_ 112
Rosato 150
Péssi 121
Lange 128
Paulo 154

Como uma das mais soberbas' expressões do nosso

fuot-ball, o Paula Ram�s Esporte Clube da Praia de Fó ..

ra, pôde orgulhar-se, hoje, graças aos esforços de seus

mentores, de possuir um cartel invejável que o destaca
como o terceiro grande clube da Capital. Por três vezes

foi campeão da cidade e uma vez Vice-campeão do E:;
tado nos seus dezoito. anos de existência. Sua torcida é
das mais .numerosas, o que diz bem do. prestígio que de
fronta 'no ambiente futebolístico da nossa Capital. Os
irmãos Carjoni são os grandes baluartes do clube, a]l�'
sar de nenhum deles figurar na relação dos seus funda
dores. Com poucos anos de vida, já o tricolor praiano
possui um estádio em construção no distrito da 'I'rínda-
dade que será o orgulho da ilha.

, \--
Hoje, no ensejo do transcurso. do. 18° aniversário, de

10) Cine Noticias, Nac.í'undacão do Paula Ramos Esporte Clube, queremos feli-
citar sua diretoria, associados' e jogadores pela data tã» 20.) COMPANHEIRAS DA

cara .para o futebol barriga-verde, fazendo. votos' de NOITE - Com: Françoise
Arnoul

c�escen,tes proper idades. '30) NA TERRA DOSSalve, Paula Ramos Esporte ·Clube! , '

RiÜãiã�iiõliiiirõs:-··
,

!;�1�f�?�:�::;;,.JOhn-
.sébodo proxim«

o Veleiros da Ilha, come- às 9,30 do dia 18 do corren

morando a passagem do seu te. Serão conferidas 'meda-
130 aniversário, incluiu em lhas aos primeiros',' coloca
seus festejos uma regata de dos. A Direção Geral. da Re
longo percurso. Em 12 do gata está a cargo do. Como
'corrente, reunida a Direto- doro João Gonçalves Júnior,
ria do VISC, resolveu deter- ,e como Juizes fun·cio.iIar·ão
minar o percurso para esta os desportistas Arno Sch
regata. Saida defronté a sé- 'mi-ctt, ,GuaIter Pereira Bai
de do Clube, primeira mar- xo, Viriato Leal, Erni Rickj
ca Ilha do Carvão, 'segunda e o motonauta Werner.
1],fl:rça ºóia defronte _ao .T'ra- Grand,e, é a expectativa _ fi!!p
.J,1Í'che 'Munici"pail';da 'vliíh 1� -tõrno da reaiização da pró
cidade de São José;- tercei- va, pois é a maior até hoje
ra marca flutuante defron- Grande vem sendo. a faina
te ao trapicheda Base Aérea

(no 'galpão do Clube, pois es

de Flortanópolís, chegada peram os mentores do Clu
na séde do Clube. A hora da be

-

marcar época CDm a, rea

partida
"

fôi marcada para IUzação desta regata. .

157

18° ANIVERSÁRIO DE FUNDAÇAO DO
PAULA�RAMOS ESPORTrCLUBE

-

ASSOCIACAO DOS' SERVIDORES
POBLlCOS DE SANTA CATARINA

, ASSEMBLÉIA GERAL' ORDINÁRIA
Na forní.a do disposto nos" arUgDS 23 e 24 dDS Estatutos

convoco todos DS' associados desta sociedade para a Assem
bléia Geral Ol;dinária a reunir-se no próximo dia 2 de ja
neiro, na sede social da Associação dos Servidores PÚblicDS,"
sito 'à Rua Trajano, 37, com a seguinte ordem do dia:

1°) Deliberar sôbre as contas e relatóriDs' da Diretoria
referente ao. -exercício de 1955;

2°) Eleger o Conselho Diretor e a Diretoria Executiva
para o exercício de' 1956/1957.

De acôrdo com o artigü 96 os candidatos 'serão obriga
dos a inscreverem-se na Secretaria até (lO) dez dias antes
do pleito, na forma dos Estatuto$.

Florianópolis, 13 de Dezembro de 1955.
Antônio Matheus Kruge,r

Presidente do C.onselho Dire�
tor da Associação dos Servi-.

dores Públicos

Irmanilade do Senhor Jesus
dos Passos

EDITAL DE FORNECIMENTO
De ordem da Mesa Administrativa da Irmandade do

'Senhor Jesus d�s Passos �.Hospital de Caridade, previ�
no aos interessados que até o dia 27 deste mês, às 12 ho-
ras, receberá esta, Jrmandáde e. Hospital, na sua Secre
tária, proposta, em cartas fechadas, para o fornecimento
de todos os artigos necessários ao seu consumo, durante
o seme.stre ,de janeiro a junho do proxomo ano de 1956.

Consistório, 12 de 'dezembro de 1955
, Américo Vespúcio Prates

Secretário em exercicio

f ComissãO':r,NacioDál de Ilstõria
Seéção de S. Cafarina
Os Delegados da Comissão Nacional de Histó

ria, a'baixo assinados, na forma dos Estatutos da
aludida Comissão, conVOcam, aos que aderiram à
Entidade, de acôrdo com as circulares expedidas,
para uma Assembléia Geral, dia 7 (sete) de janeiro
vindouro, às 16 (dezesseis) horas, na Casa de San
ta Catarina, visando:
a) -"Instalação da Secção Regional da Corrüssão

Nacional'· de História;
b) - Discussãu e aprovação dó Re,gimento da

Secção; ,

c) - Eleição dos órg'ãos diretores.
Florianópolis, 10 de dezembro de 1955 ..

Carlo.s da Costa Pel'eira
Walter F. Piâzza

d'

CINE SÃO JOSE
As 3. - 8hs.

"Na Téla Panorâmica" I

ALice MIRANDA - Al-
fredo NAGIB Sorria
MARIA DORCE em:

A UM PASSO DA GLóRIA
No Programa.:
Noticias Universal. J'or,
Preços: 11,00 - 5,50.
Censura até 5 anos .

I�II�••
As 5 - 8hs.

"CINEMASCOPE"
Marilyn MONROE - Do
nald O CONOR - Mitzy
GAYNOR em:

O MUNDO DA FANTASIA
Technicolor de Luxo

No Programa:
Desenho Colorido.
Preços: 18,0.0 - 10,00.
Censura até 5 aROS.

As - Shs,

As 8hs.
Humphrey BOGART -

Ava GADNER - Rossano
BRA'ZZI em:
A CONDÊSSA DESCALÇA

techn ícolor
No Programa:
Reporter na Tela. Nac.
Preços : 8,00 - 4,00.
Censura até '14 anos.

As -r-r- 8hs.
MiCkell SPILLANE

Peggie CASTLE Biff
E'LLIOT em:

EU, O JURY
No Programa:
CiNe Reportel'. N;.'tc.

I Preços: 10,00. - 5,00.
Censura até 18 anos.

.Ql__Cl...O.-.().-.O....C>!

Vende -se
vende-s�, uma Plaina de

3 (três) fa.ces para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, ao preço de
Cr$ 35.000,00.
Ver e tratar em Oliveira.

Martins & Cia.
Rua Francisco Tolentinc..

ou Fone 3802.'

CASA MISC.LANIA '.tl'Jc
b\lldora ... RádJell )Le.A.
Vit.r, ValV1llu • DIIae.

VENDE-SE
Uma casa de madeira

pintada a óleo sita á Rua
Lauro Caminha Meira 61)
Es'tando a mesma desocupa
'da.
rrratar na Prefeitura MI.i

nicipal com o sr, ,Manae-l
Dias.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



o ESTADO Florianópolis, Quintá-feira, 15 de Dezembro de 1955

"1--

RIO, 13 (V. AJ - .Tele

gramas de Washington afir

mam que os cientistas do

Féder,ao'ão�das ) ISlocla'!ões Rurais governo norte�americano,de�
• Y ram um passo a mais na di-,

do Bstado d8�;Salta ÇatariDa�J\, ��;áã� ��t:r���� �uoe r�:;���
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

do comum, aperfeiçoando um'
la e 2a - CONVOCAÇõES novo tipo, graças aos traba�

De acordo com ,os arts. 27, ,28 e 33 dos Estatutos, são
lhos do dr. Robert Huebner,

convoc3Idos 'os senhores membros da Assembléia Geral '

da Federa"ão das Associações' Rurais .de Estado de San-' que será efic_az contra um d�f
" muitos virus relacionádos

ta Catarina, a se reunirem nesta capital, pal;a a seguinte
ordem do dia: ('

, com aquela infecção. E eS-

, clareceram que as experiên-
1°) - Discutir e votar o relatório. do Presidente, cias foram . realizadas com

bem como o parecer da COlilissão Fiscal re- voluntários de um estàbele
lativo as contas do último exercicio. cimento penitenciaria de
:ij;leger ° terço dos membros do Conselho 'De- Ohio.
liberativo.

30) - Discutir e d�Hberar sôbre qualquer' assunto
de interesse da Federação e da Classe, den
tro da lei e dos Estatutos.

Fica marcado o dia 11 de janeiro de 1956, as 9 ho

ras, na séde da Federação, na rl;la Aristides Lobo s/n,
r,esta capital, entendendo-se caso não haja número, a

Assembléia se realizará e� segunda convocação com

qualquer numero de delegados presentes, no dia 16 as

mesmas horas e no mesmo local.
Florianópolis, 10 de dezembro de 1.955.

Clodor.icó Moreira
Presidente

t ,Agradeci'mento e ,Missa
TIBURCIO RAMOS DA SILVA

•

Vi-úva Maria Setembrina Corrêa da Sirva e filhos,
genr9s e nétos, agradecem a quantos enviaram pezâmes,
pessoalmente, em cartões, telegl'amas e fonogramas, es

tiveram presentes, conforta:pdo-a, e acompanhando' seu
inesquecivél esposo, pai, sogro e Avô à última morada.

Convidam' a todas as pessôas amigas e ao,S paren-

"Negocelo de Ocas,ea-o tes para as�i�tirem. a mis�a de 7° Dia, que �Il;ndam, ceie,
,

I
brar no proxlmo dIa 17, as 7 horas, na IgreJa . de Santo

, Vende-se um prédió na Rua Felipe Schmidt, Centro., Antonio, pelo quer desde já, manifestamos: ,gratos aos'
,

Tratar à Rua Felipe Schmidt nr. 7. - ._ que comparecerem a este áto de fé. .

. , ,"..
----�-------------------------------

AVENTU'RAS DO ZE-MU,TRETA
,�'-�<====-=�===',,;;;;.�-���..,....�-_._----

Sociais
Os Ríano-s,Brasil agora lam

'bem são vendidos em

Florianópolis
Poucos são os produtos de' qualquer procedência,

que tenham alcançado tão elevada. reputação quanto os

Pianos Brasil.
'Desde 1891 que os Pianos Brasil estão sendo fabri

cados com igual rigor de critértn e honestidade profissio
nal. A quantidade da produção sempre foi um pormenor
secundâr io

.

em relação ao inescedível zêlo dó perfeito
acabamento.

Os' grandes virtuoses nacionais e estrangeiros re

conheceram, sempre, as apuradíssimas qualidades dos
pianos Brasil e são 'realmente entusiásticas as' suas apre-

ciações algumas das quais publicamos abaixo:
.

.JOÃO DE SOÚZA LIMA - grande pianista e re-

gente patrício, disse: (,'
"Trata-se de um magnifico' instrumento à altura de

tôda e qualquer exigência de um virtuose. A sua sonorí
dade nada fica a dever a nenhuma marca estrangeira e o

seu mecanismo é de-urna precisão e 'obediência notáveis.
Conhencendo-o agora mais detalhadamente reforço com

entu)siasmo minha primeira 'imp'ressão. ,Trata-se, real
mente de um instrumento excepcional".

GUIOMAR NOVAES PINTO - nossa gloriosa pa
trícia, assim falou: .

.

"Tenho me utilizado constantemente em meus estu

dos, dos afamados pianos Brasil tenho prazer em ates
tar que possuem êles tôdas as qualida-des necessárias

Irara' serem recomendados como ótimos instrumentos".
H, VILLA LOBOS - grande maestro e compositor

patrício, assim se expressou:
. '.

( "Garanto que nenhum piano estrangeiro é melhor
que o Piano Brasil sobretudo' porque é um produto na

dona'! e tenho tido provas constantes".
. ANTONIETA RUDGE -, virtuose do piano, disse:
"No momento em que por todo o Brasil num aposto

la�o de misticismo patriótico, nossos artistas erguem
tão alto o espirita nacional, muito me orgulho como bra
sileira em registrar que nossos concertinistas já encon

tram nos pianos Brasil, um instrumento de genuina fa

bricação nossa, capaz de exprimir magnificamente a:'
sua arte",

.

DINélRÁ DE CARVALHO - Inspetora federal do
Conservatório de São Paulo, assim falou:

.

"O Piano Brasil eleva bem alto ã indústria brasilei
ra representada na grandiosa fábrica que v�m sucessiva
mente progredindo, dado os esforços não só de seus dig
nos diretores como. também de hábeis operários. Visitan
do a 'fábrica fiquei encantada corri os pianos de cauda,
f[U1 na1a ficam devendo as afamadas marcas estrangei
I3IS, De uma· riqueza de sonoridade, de um acabamen
to' perfeito, hoje os pianos. Brasil, com jU,itiça, são os

preferidos dos artistas tal!to brasileiros como estrangei-
ros".

.

ARTHUR RUBINSTEIN - celebridade mundial, f

disse i. ,
.

I
_

"Os pianos Brasil que seus- fab.ricantes· tiveram a .
amabilidade de por à minha disposição me satisfizeram
plenamente! Sua "sÇlnoridade, mecanismo e volume não

.poderiam ,s�r melJ:;Q';e_$; �m tOdo; ,o� deta�h��
- feitos" ,,'

,..

sao p.�!1..el 9,s ';.!>",','tJ'!"'," ;' " .-

, :pan:do r�s� 'lig�h\r resumo da opinião dos mais des-
NOIVADO taca,d9,s . pian,istas

.

dá átualidade, prestamos uma patrió-
guelra Com a graciosa e prend'a- tica e, mel:ecida. homena.g�m a um produto do qual se 01'-

_ sra. Irma Reg'o ela sta. Eliéte Maria d'AvI- gulha:a i'ndústri·a' h!flcional e cújo exclusivista em nossa

_ sra; Édula Athaide Me- la: fino ornam'ento da nossa Capita.l é ,"A l\'tODELAR" o conhecido e conceituadíssijUo
.deiros" esposa do sr. qid sociedade e filha do sr. Po-,. estàbeleciíne:rito comercial:

.

MedeIros, residente em Blu- libio d'Avila, e sua exma.

menáu; 'ésposa, ·d. Olindina Muller

_ sr. ,Aor' Seixas Ribeiro d'Avila, contratou casamen�
_:. �ra. Maria Farias Di- to o sr. Delcir Iguatemy da '

. .1

niz, �sposa do sr. Othoniel, Silv.eira, chefe de'Contabili- Vvá. CAE'fANA MATILDEI Vva. RU.BIA PALMAS

S. Diniz, Sargento da Base dade da firma "A Modelar'�, \ FORTKAM'P- AMANTE

Aérea desta Capital.
M

.

d L d' Aos noivos e exmas famí�
_ sra. ana e our es

Torres lias- os cumprimentos de O

sta. JSula.mita ,Pereira ESTADO

���������������

ACALANTO
ALDERACY MURICY

\

Não chores! Defxa que a vida

Se vingue de ti,
/

que és bela.

Quando acalmar a procela
Não estarás mais sentida.

.

Deixa que seja cumprida
A voraz vontade dela;
Quando estiveres perdida,
Olha o céu, fita um� estrela.

E assim,' sorrindo e chorando,
Na face - o pranto rolando,
Na boca ;- o riso a cantar,

Vai pela existencia em fóra.
_ Teu sorriso é como ao>tturora

Tomando banho no mar! ...
'

I

Fpolis, madruga.da de, 1l�12-55
ACONTECIMENTO SOClAL

.. ENLACE �A:MPAIO - SILVEIRA

Realtza-se. h�Üe,\�'. enlàc'e . matTimonial da graciosa
e prendada sta.: b:d�nâfn:a." Ca,:�:heil1o, fi�ha

.

da exm�,
snra, viúva Mària Silv�ira.,\ C'.q!rt' o nosso Jovem contec

râneo �r. Jai�é:rHtÚriR'e1·to;-Sarrrpã,ie. . Cardoso filho do

nosso conÚade' e' co'rl;eligiàruido 'Sl'l }p;bel Sampaio Cal:
doso, alto funciü�ãho d� .Companhi� Navegação Costei

ra, e de sua eX'mar.·esposs d. G}ga, Péluzzo CardOSO ..
O áto civil realízar-se-á nf!: residência dos. gemtores

do noivo, à Rua Tenente Silveira (esquina �om Alvaro

de Carvalho), às 9 horas, tan do corno padrmho,' pe,lo
noivo seus genitores, e pela: noiva, seus Tios, sr, Valmor

. Pires' e sua exrna. esposa. el. Iracy Silveira Pires ..
O ESTADO formula aos nubentes os melhores vo

tos de felicidades: extensivos aos das exmas. famílias..

� �i. '\�' .i" 'Jih1�._rb.:
, ANIVERSARIOS

..
...

._ sra. Or landina Garcia

Lucia

FAZEM ANOS HOJE:

_ sr. Oswaldo -Pio AI�

meida de Oliveira> funcioná
rio público estadual
_ sr. Roberto Lapagesse

Filho, funcionário aposenta
.

do do Ministério da Fazen-

da;
- sr. Osvaldo Eloy de

_ sra. Filomena Bitten

court da Silveira
_ sra. Isoli�a Penedo:
- sr, Olivio O. Pereira;

do comercio local;'
- sr. Antonio Machado,

auxiliar de mecanica da
L O. E.
-=- menina Zára Lucia M.

da Costa, filha do sr. Adal-

berto Costa
.

- sr. Max Muller'
.

- sr. Antonio Carlos'Qui
. tana Brito

-- noa. Elmosa Paulo

Oliveira \

_ menino João Batista

Ribas;
_ sr. Ar'lst.ides Fernal�-

des de Souza, coletor Fede-

r�l em Campos Novos
,

_ sra. Vanda Claü,diü Ri-

participam aos parent,es ,; pessôas de suàs relações
contrato de-cas'amento de seus filhos Léa e Francisco.

Léa e Francisco
\ Confirmam
Florianópolis, l{) de dezembro de 1955'Participação .

.�"
; -.' ""'��

��IOACIR I(;UATE�I DA 1"'-"-- POLÍBIO ÀVILA
\,

SILVEIRA . e \

e I OLINDINA MÜLLER

DEÜ;WES CLíMACO DA I ÀVILA

SILVEIRA I Têm o prazer de partici-
Tê,m o 'praier de' PFlrtici-, par aos parentes e pessôas

par a,os parentes ,e pessôas de S1laS relações o c,ont�·ato
de .sllas relações o contrato de casamento de sua. fIlha

'de easament<Í
.

de Sêl.l f�lho I
Eliete �om' � Sx;r. Delcir

Delcir 'com a srta.. Ehete IguatemI da SilVeira.

Maria Avila.
-, .

- BORDADOS A MAO
Ensina-se na Rua Feliciano Nunes Pires 1Z.

TerreDO";'-Vende-'se '

Sito à vila Lopes Vieira
nho). Preço: Cr$ 250.000,00.
Câmara,lí

(transversal Pi'es, Couti
Tratar à Rua D,- .Jaime

DELcm e ELlETE
confirman

< Florianópolis, �4 de Dezembro de 1955
.
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. SUPOSTOS INCAPAZES
Muitas vêzes se exige da

criança trabalho superior
às possibilidades do seu de
semvolvimento físico ou

. mental. Não obstante seus
esforços e -boa vontade, não ',I.I...,..u..r.

consegue 0- êxito desejado.
É levada, então, a atribuir
o ma1ôgro à sua inferiorj.da
de. Erradamente convencida
de qUe é incapaz, desanima

, e . acaba tornando-se mesmo
pouco aproveitável ou útiÍ.

HOJ E PASSADONO
A data de hoje recorda-nos que:
em 1.646, o então Mestre de Campo Francisco

Rebêlo, comandante das fôrças bahianas em

observação na margem direita do São Francis

GO, destroçou completamente uma coluna de 500

.
holandeses do Capitão Samuel Lambert, em

Urambú; ,

em 1.647, o General Siegemundt von Schkoppe
I evacuou a Ilha de IrUfarica seguindo para Re

cife, que ainda estava sendo bombardeada,
em 1.650l em Salinas, nas margens do Beberibe,
os Capitães Antonio Ferreira Machado e Apoli
nário Gómes Barreto derrotaram um corpo ho
Jandes e durante a perseguição Gomes Bârreto
foi morto;

,

em 1.808, o Fortim de Aprouague, na Guiana
Francesa, foi atacado e tomado pelo Cornan
dante Yeo (inglês) e o Capitão-tenente Luiz da
Cunha Moreira, mais tarde Almirante e Vis
conde de Cabo Frio;

-
I em 1.836, foi suspenso das funções de Tutor do
Imperador D. Pedro II e das Princesas, 'arran
cada do Paço de São Christovão � remetido
preso para a Ilha de Paquetá, José Bonifácio de

Andrada e Silva, suspeito de conspirar contra o
Governo Imperial;

.

em 1.842, nasceu' nesta então Desterro, /hoje
Florianópolis, José Candido de- Lacerda Couti-
'nho, vindo a falecer em 2 de Novembro de 1900;
em 1.861, f'a.leceu Francisco de Paula Brito, li
vreíro-e dmpressor, animador no Rio de Janeiro
dos' primeiros ensaios de 'muitos dos nossos es

critores e poétas. Nascera no Rio de Janeiro em

2 de Dezembro de 1809;
.

em 1.864, a Brigada de Voluntários da Pátria,
de Cavalaria Brasileira, comandada pelo intré
pido General Neto, reuniu-se aos sitiantes de
Paíssandú';
em 1.864, como de São Miguel, foi instalada a

Comarca de Bíguaçú, hoje prospero Municipio;
1.869, em Iguaçú-Cuá, no Paraguai, o Major
Francisco Antonio Martins' surpreendeu com

suas tropas, e dispe,�'sou, a coluná do Coronél
Caneta, que. ficou prisioneiro com mais de 40
soldados, juntamente Com dois de seus estandar
tes. Os brasileiros constavam de 60 homens de
Cavalaria da intrépida Guarda Nacional;
em 1.896, foi fundada a Academia Brasileira de
Letras;
em 1.923, foi pacificado o Rio Grande' do Sul.
Uma revolta tivera início a 25 de Janeiro quan
ao da posse no Governo do Estado, do Dr. Bor
ges de Medeiros..

"

I PRECBITO DO DIA

Evite que seu filho ten
te executar tarefas .em

qUe possa malograr, pa- .

ra que êle não se con

vença de que é incapaz
ou inferior ao.s demais.
- SNES.

..
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FOGO E ,BELEZA
PREJUDICAM
OSLO, 13 (U. PJ - Uma

italiana muito bonita e um

incêndio impediram que o

Principe Herdeiro da Norue-

ga" Olaf, pudesse dissolver o

Parlamento à hora prefixada,
sábado'último. Quando o

Príncíps següía em seu carro

para o Parlamento descobriu
que a "estrêla" cínematogra
fica italiana Sofia Loren,"que
acabava de sair, do "Grand

Hotel", na Rua "Karl Johan",
por onde passava o carro,

estava atraindo. tanto 'O pú
blico como êle próprio.'E
quando chegou a vista -do

Parlamento para. presídír a

cerimônia de. dissolução, ve

rif.icou que no edifício havia

irrompido um incêndio.' Os
bombeiros puderam sufocar
as c,hamas, que causaram al-,
guns danos, e se realizou, por
fim, a cerimônia, da díssolu-

.

çâo. Sofia Loren havia saido
do hotel para comparecer a,

uma recepção em sua honra
na Embaixada Italiana. Di

plomatas estrangeiros e fun
cionários do Governo assisti
ram à cerimônia da díssolu- -

ção, mas deram-se pressa em

seguir para a Embaixada .

.,

Via{Jens DIRfrra,s
Fl ORIANÓPOLlS ..0-. RIO ÁS 3as
fFOUS;';'S. PAULO':":RIO " .4?!,
I'POlIS.!. ÇURITI8/i-RiO AOS SASS.

S'ERYJÇqS AÉREOS <L:
CRUZ.ÉIRO' OQ�,sUC

·FIM DOS
RESFRIADOS

/.

O dr. José Guilherme La

corte, um dos cientistas de

Manguinhos especializado no

as,sunto, ouvido sobre o as

sunto declarou:
� Não temos maiores in-.

forme;; acêrca dessa desco

J:;lerta, mas, creia que, ela é
uma sequencia dos trabalh,os
ingleses, que se aprofunda
ram no assunto, conseguindo
isolar .e .,fazer a cultura do

virus, inoculando-o em diver-
SOs voluntários, pois não' pá /"
animais sensiveis ao resfria- j
do. Num parênteses podemos p

acrescentar que, _entre nós/
êsses, estudos cientificas se-

riam extremamente difíceis,
nãa só por falta de recursos,
como porque certamente não
apareceria ninguem para as

experiências ...

Acrescentou, s.s. que no

Instituto Osvaldo Cruz, des
de 1944, preparamos vactna,
contra a gripe. E acentuou:
- Ela é do mesmo tipo da

vacina Salk que, aliás, par
tiu dos es,tudos da gripe pa
ra chegar ao seu trabalho so

l;lJ;,e a poliom!elite�.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA
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Câmara· Municipal Gu:::::m�::::�:':::::::OIi'
• Por Nazareno Coelho

10 A ,15 DE DEZEMBRO
A SESSÃO, DE TERÇA-FEIRA Apresentação na 16a. c. R., dos Oficiais e Aspíran-Presidência: Vereador Armando Valéria de Assis tes a Oficial R/2.

(PSD). 16 DE DEZEMBRO
Secretários: Haroldo Vilela (UDN) e Walter Olivei- 08,30 horas _ No 140 B. C. - Concurso de tiro ao

ra Cruz (PSF). alvo, de pistola ou revólver 45 para Oficiais e AspirantesAta: Aprovada. a Oficial R/2 e de fuzil ou mosquetão para os reservistas
Expediente: O vereador Frederico Verás (PS'D) 'S b T S t os. Sd)\ u - en., g., . e .

trouxe ao conhecimento da Casa o fato de aproximada- 20,00 horas _ Conferência, no Clube 12 de Agêsto.

mente 17 casas da vila do lAPI (Vila Operária, em Saco pelo Major Fortunato Ferraz Gominho sôbre o "Dia do
dos Limões) se encontrarem fechadns em virtude da de- Reservista".
cisão tomada por parte do Presidente do IAPlno Rio, 0'----
que aumentava de Cr$ 100,00 para Cr$ 750,00 o preço dos O QUE É O RESERVISTA
alugueis, numa época em que a dificuldade na proc_ura Enquanto existir o homem sôbre a face da terra, com
de casas é enorme. Justificou o representante pessedísta as suas grandes virtudes e qualidades; mas também com
o requerimento que fez ao presidente do IAPI, alegando os seus grandes defeitos, jámais a guerra desaparecerá.
ser um verdadeiro absurdo tão grande majoração. Ter- A guerra representa para as Nações como as doenças paminou suas considerações, apelando para as autoridades ra o 'corpo humano. Evitam-se, mas nunca se eliminam, e
autárquicas competentes no sentido de solucionarem tão quando elas aparecem, só resta combater com todas as

·

grave situação. Aprovado. fôrças para viver ou morrer. Antigamente, as nações,F.ôlha corrjda - O vereador Genésio Leocádio da mantinham a sua existência, com um Exército Mercená
Cunha (PSP) requereu à Casa fôlha corrida de sua a- rio, isto é, constituido por elementos que só se interessa'tuação na Câmara Municipal. Aprovado.

,
vam pelo dinheiro, e quando uma Nação não podia pagar,Abono aos operários municipais - O vereador OS111 eles iam para outra, muitas vezes para combater a Na

Lisboa (PTB) apresentou sugestão ao sr. Prefeito Os- ção que meses antes o acolhera com todo o carinho. De
mar Cunha para que estude as possibilidades de conce- pois, os povos verificaram que a sua sorte, não podia es
der abono de Natal ao operariado do municipio. tal' ligada somente, ao fator ouro, e com a RevoluçãoPedido de informações - O vereador Haroldo Vilela Francesa, reviveram os Exércitos Nacionais, constituí
(UDN) requereu ao Legislativo Municipal para que se dos pelos Francêses, para defender a sua nação até a
informe na Caixa Econômica e no Montepio do montante morte.

,
, da dívida da Prefeitura. Aprovado. Mas a manutenção de um Exército, para defender

O vereador Carioni e os InsTItutos - Com a palavra uma Nação, fica muito dispendiosa, Então apareceu a
o sr. Liherato Car ioni (UDN) que, após se referir ao re- idéia do RESERVISTA. Tôda a Nação de acôrdo com as
querido pelo vereador Haroldo Vilela, teceu críticas se-

suas finanças, mantem um pequeno núcleo chamado E
verás aos institutos de Previdência pelo descaso com que xército, constituído pelos seus melhores filhos, física-
olham os seus contribuintes que, às vezes, necessitam mente, int,:lectualmente e mo:al�ente.., eidarr08dos seús-re(;uYSos.-RM�g_e j._faltft Üê médicos es-p·ee{{l..,. O -govê'i'l1O-� convocaçao de seus filhos para a

f
�

listas em diversos casos, o que leva a crer seja verdadeí- prestação do Serviço' MUltar,�destgn-.a--üjL,<1..�e �s�� enE�n- �� .-'_.
1'0 jogo secreto para impedir o tratamento dos segurados. tram fisicamente capaz, isto é, aqueles- que devem ãpreii:l-E, terminando, disse que, em absoluto, os institutos não der a defender a sua Pátria, a sua Família" o seu Lar e a .

.

correspondem integrálrnente às suas �inalidades. .
sua própria liberdade. Estes, depois da aprendizagem,Previdência - O vereador Nereu do Vale Pereira Isão declarados RESERVISTAS, tornando-se o elemento

(PDC) teceu considerações em tôrno do Congresso de com que a Pátria conta para a sua defeza, nas horas do
Presidência Social realizado em Blumenau e tachou-o de !perigo. /

falho e irregular em sua execução.
Também na mesma oportunidade, requereu ofício ao

sr. Prefeito Municipal agradecendo a inclusão no próxi
mo orçamento de recursos necessários à construção de

um marcadiuho e mictório na localidade denominada Ca
nudinhos. Aprovado.

Ordem'do Dia - Redação final do projeto 39, que
institue o Serviço de Trânsito Municipal com a denomi- A Execução do "Acôrdo Florestal" firmado entre o

nação de Seção de Trânsito. Aprovada. Ministério da Agricultura e o Govêrno do Estado, torna
,

Redação final do projeto 41, que dispõe sôbre o Ser- júblico para conhecimento dos interessados, que de con

viço Funerário de Florianópolis ao encargo da Associa- formidade com o Decreto n. 37.884 de 13-9-55 e da Por
cão Irmão Joaquim. Aprovada. taria n. 928 de :)3-10-55 do Exmo. Sr. Ministro da Agrí•

Foi aprovado o projeto que denomina Rua Presidente cultur,a, fo] .regulamentada a exportação de plantas 01'

Nerêu Ramos a atual rua Nerêu Ramos, com substitutivo namentais, notadamente as da flora epífita, que além de
de autoria do vereador Antônio Apóstolo. Aprovado. outras exígêncjae legais, só será permitida mediante pré-

Redação final do projeto 40, concedendo área de ter- via autor-ização das .autortdades florestais federais, que
ra à, Associação .Catarinense. de Medicina .. Apro.vada. e�. cada c�s(}, fornecer.ão o necessário certificado libera-

: -T":' ...�,Q"'���etl�.().r,��vtõ!,li�� fpó�to!o requ.:�eu e��l? de te- .tórío, dep�I$ ....�·e...J?f?-cedId,0:.2 arrolamento e exame dos es

legti?ma ao dr ..�erêu Ramos, atual Presrdente da Repll-'. pê'ci�""a -:cõnrer� -ã sua-procedência, berrr corno das=con-:
blícae dando' ciência da mudança do nome da atual rua ven lências crentif ica e econômica de sua exportação.
Nerêu Ramos para Presidente Nerêu Ramos. � Flodan�p�lis, 7,de Dezembro de 1955.

.

Em seguida, 0.- vereador Armando Valéria Qe Assis, ''':_ José Carlos de Mattos Horta Barbosa
Presidente dá' Câ�ara, ao anunciar o término de mais Executor do "Acôrdo Florestal"
um período legislativo, agradeceu a colaboração eficien-·

.�- ,

te de todos os vereadores, funcionários da Casa e da im- --�����,_;..........._,------------

prensa representada pelo IlOSS0 colega N�zareno Co��h?
Após o agradecimento, marcou sessao extraorctma

ria para 10 minutos depois, afim de ser discutido o pro-

jeto de lei n. 44.
,

, A sessão extraordinária - Abertos os trabalhos, o

vereador Liberato Carioni solicitou, ouvido o plenário,
seja enviado reqúerimento ao ar. Prefeito Osmar Cunha

perguntando em que verba foram consignadas as impor"
tâncias arrecadadas dos funcionários e devidas à Caixa
Econômica e Montepio dos funcionários públicos do Es
tado. Aprovado.

O vereador iNerêu do Vale Pereira ocupou a tribuna

para agradecer, ao presidente do Legislativo Municipal
as palavras pronunciadas de agradecimento aos verea

dores, bem como os votos de Boas Festas e F,.e1iz Ano No

vo. O representante pedecista extendeu seu agradecimen
to aos seus colegas.

Também, com a mesma finalidade, falaram o sr. An

tônio Apóstolo do (PSD), Altair Rodrigues (PTB), Wal
ter Oliveira Cruz (PSP) e Gercino Silva (UDN).

Foi apreciado após, o requerimento assinado pelo sr.

Antônio Apóstolo de congratulações ao sr, Presidente da

República, dr. Nerêu Ramos. Aprovado.
Foi aprovado também outro requerimento do líder

-'

'pessedista, felicitando o general João Batis�a. Rangel por
·

sua nomeação para, executor do estado de SItIO em Santa
Catarina.,

"

Ordem do Dia - Aprovada a redação final do pro

jeto 44, que denomina de rua Presidente Nerêu Ramos a

antiga rua Nerêu Ramos.
.'

Explicação pessoal: O vereador Haroldo VIlela solí-
citou informacões sôbre os jetons dos vereadores. O sr.

Gersino SiNa >falou acerca da promulgação do projeto
que concede anistia Fiscal.

A Presidência, em seguiqa, encerrou a sessão.
A Câmara Municipal somente' voltará a reunir-se em

·

fevere'iro do próximo ano.

----------------------����

rlDê um novo sentido ao

seu Natal',
Convidam-se' as famílias de Florianópolis para as

s!stirem, no dia 16 do corrente, às 20 horas, no �o andar
da casa Hoepcke, secção de presentés, á rua

_ FelIpe Sch

tnic1t, a inauguração da Exposição de Mesas para o seu

dia de Natal.

Academia M. de Agulbas Negras
De ordem do Exmo Sr. Genera� Comandante desta

Quarnição, levo aO conhecimento dos candida�os ab�ixo
relacionados, que devem comparecer, com a maIor breVIda

de possível, no Quartel General ç10 I D/5a, para tratarem
de Assuntos do seu interesse.

1 - Emygdio Geraldo Sada
2 - Guida Kleis
3 - Guida Schreiner Pereira

AYRTO,N CAPELA. - Cap, Ajtidante ,Geral

..

"

-Ei do 'AmazoniJ$ a planta
mais eficaz na cara das

- BRONQUITES e

AFEC(.ÕES- CATARRAIS
A Amazônia' é uma das regiões
do Mundo de flõra mais rica
em aplicações terapêutioas. For
nece' à Medicina uma poderosa
planta - a Dipterix odoráta -

componente básico do remédio
ODORATON, arma de combate
às bronqui tes agudas, crônicas

-

e dos fumantes; gripes, asmas,
tosses rebeldes e afecções ca
tarrais. Tem ação curativa pro
funda. graças à energia medi
camentosa adquirida por um

processo científico empregado.
11: bem significativo saber-se
que Odoráton é um dos produ
tos modernos mais recomenda
dos pelos que comprovaram o
seu valor, inclusive membros da
ilustre classe médica, do que
damos abaixo um exemplo:

«Atesto que tenho empre
gado na minha 'clínica o prepa
rado Odoráton, em casos de
bronquites sub-agudas e princi
palmente crônicas com real,
sucesso, tais são as suas pro
priedades f1uídificantes e bal
sâmicas. aliadas ao seu valor
tônico, 'quiçá vitamlnico.
DR. RICARDO A. WEBER»

Distribuidores neste Estado:

CARLOS HOEPCKE' S. A.

.

_ C. R.. "6 DE JANEIRO" -� ESTREITO
A V I S O

Por deliberação do Conselho Deliberativo, em
l'eunião extraordinária _realizada a 30-11-55 foi
elevada a lO IA de Cr$ 100,00 para Cr$ 5001°0.

'

CARLOS W. pACHECO
,.

PRESIDENTE

eom um
r

dos prazeres
da vida

o prazer de cear 8 • �

...

d.e ponta a ponta fi} m.elhor 1
�

BI-CENTENÁRIO DE MOZART
Festivallnfernacional de Música

realizar-se entre 15 de maio
e 30 de junho' do ano vindou

ro, dedicado ao bicentenário
do nascimento de Wolfang
Mozart.
Do referido festival, segun

do informa o. Itamaratí, que
tem por finalidade esta'bele
cer o mais amplo íntercãm-

<", -"sio- de íntormações. e expel'i
êncías na 'vida musical, por
íntermédío de observadores e

criticas, constará de um con

curso de violino para jovens
executantes de- todas as na

cíonalídades que tenham
nascido depois de janeiro de
1926.

.

Para tomar parte nesse

certame, deverão os candida
tos, dirigir-se, até o fim do
ano corrente, a Secretaria do

Festival Internacional de
Música, em Praga, a fim de

:><';%1 fazer a devida inscrição. Os
'. � exacutantes terão permanên-. "

cia paga por uma semana e

mais honorários referentes
ao contrato." Os criticas e

compositores que desejem ir

corno observadores, deverão
inscrever-se até o fim de fe

.

vereíro do próxímo ano. A

passagem será paga para to
dos os ínscrítores, seja qual

...·.....•..·..�······!·..·•·•···•...··-:"·i VENDE-SEI Resta'ura,nle Hapoll II Uma casa de madeira

à "

-

t�1���a C��!��a'S�:h�a R6�}aMETAL USADO i· �UA �eohal DlOdore II. I �::ando a mesma des�cupa-
Compra-se bronze, metal usado ou cobre em qual- �m Lall� n9 luI dO Braau. O mll1lOlf

• Tratar na rrefaituI�à1vIu-
quer. quantidaod,e .. Os. interessados d�verão dirigir-�e, ao, ! �CODto e,apec1al para oa IIIDhoru flIJU":'- ,I ni,cipal com o sr. Mano'el,Comando do 5 D1strIto Naval das.9 as 12 e das 14 as 17. j"li...ei iíiJnlf'üttit"'••4Ptiii1iü'._êRitüOWétfiW.a DIaS.

IUO, 13 (V. A.) - A Divi

são Cultural do Itamaratí
enviou nota à imprensa, re
velando que receberá infor

mações de nossa missão di

plomática em Praga, Tche
coslováquia, sôbre o Flestival
Internacional de Música, a

S,fAGERS
GIM

(DIGA SIGA)
••• nos lares e em

for sua categoria,
.na E;uropa:

uma veztodos os bares I
..

Irmão Joaquim'
CONSUL.TÓRIO PREVENTIVO DO CANCER FEMININO

(da Maternidade Di.. Cal'lo;s Corrêa, em eolaboraçâo
com a Campanha contra o Câncer da Assoe. Cato

Medicina)

Exámes sistelnatizados do útero, ovarlOS, trompas,
órgãos g'eniais exte_rnos e seios, para diagnóstico e tra�
tamento - o mais precoce possível - do câncer femi
nIno.

COLPOSCOPIA - CITOLOGIA EXFOLIATIVA (Papa
nicolaou) - EXAMES CLINICO E HISTOPATOLÓGICO
(biópsia) - RAIOS X.

FUllgiona todas as quartas-feiras, 110 período
das 8 às 12 horas, na ·Maternidade Dr. Carlos

Corrêa, ã,_-Àvenida Hercílio Luz .

J

O CâNCER TRATADO A TEMPO É UMA DOENÇA
,

CURAVEL
Faça-se. examinar; ao menos uma v� por ano

Preceito do Dia
PERIGO IMINENTE

O abcesso da raiz do den
te pode evoluir sem dor ou

qualquer outra manifesta
ção. É preciso ter sempre
em vista que um dente, ain
da que aparentemente são,
pode conter um foco de in
fecção. Algumas' vêzes, os

micróbios dêsses focos in
vadem e organismo ou .Ian
çam contra êle seus vene

nos ou "toxinas", pondo em

grave risco a saúde. e a vi-
da.

.

Tire uma radiografia
dos dentes, estejam ob
turados ou não, uma

vez por ano, pelo me

nos, para verificár ó es

tado das raízes.
ENES.

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

Vende -se
Vende-se uma Plaina de

3 (três) faces para benefi
ciamento de madeira. Fabri
cação Alemã, . ao preço de
Cr$ 35.000,00.
Ver 'e tratar em Oliveira.

Martins & Cia,.
Rua Francisco 'l'olenLin(,

{lU Fone 3802.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA



PARA TRANQUILIDADE DOS
BANHISTAS

lrstrucões às embarcacães
'J - ,

A Capitania dos Portos do 2 - Os infratores da pre":_

. Designado para exercer as funções de Delegado do Exe- Estado de Santa Catarina sente ordem serão punidos

cutor dOIEstado de Sítio em Santa Catarina' é de meu dever baixou as seguíntes Instru- severamente, de acôrdo com

"

I
-, � ções para o tráfego de quais- à Regulamento da Capitania

exerce- a tal como tenho.desempenhado as minhas atribuições � quer embarcações nas praias dos Portos.

de chefe militar - com isenção, cumprindo e fazendo cumprir � de banho: (ass.) Ruy Guilhon Pereira

di
'N

d di'
'"

��
'1 - Visando coibir abusos de Mello - Capitão de Mar e

I
as isposiçoes o texto a er que InStItUIU essa medida. de segu- que não só molestam os ba- Guerra-Capitão dos Portos.

prl·melarO
'

Duar' ;,

..

� rança, alheio às lutas partidárias, no intesêsse da preservação .nhístas, como em inúmeros ••••••••••••••••,•••••

.. da segurança interna da Nação, '

casos representam ameaças CONSTITUIÇÃO

�
contra as suas vidas, o, Ca-

.....__,._.. � ,.......,__.._ li GD=C-' G '.-' - > Estou certo que os catarinenses, como bons brasileiros; sa- pitão dos Portos do Estado ,CAIRO, 14 (U. P.) - A no-

Trabalbos,Jnfantis ua Semana' de l� berâo sobrepôr às suas opiniões partidárias, os superiores inte-

-I
de!�rmi�c�ue:xpressament'e ��b7i����t��ã�i:���Ciag'e;=�:'

Vombate. à Lepra, Mais de 5.000 rêsses da segurança, da honra e 'do bem estar da nossa Pátria, proibido 10 tráfego de qual- no dia 16 de janeiro próximo,

b Ih
desarmando os espíritos, entregando-se aos seus afazeres e con- quer embarcação a motor, a

anuncia o sr. Abdel Nass�.'::,

Ira a OS} k'�:>: � correndo dêsse modo para a crescente expansão da progressi- � ��o f��X: ;:l��md!����s�: ��:��r:.:���::•.OI••••,.
� va e ordeira terra catarinense. '

.

� largura ao longo elas praias. di�BE,'liTO DÁ SIL-
.. FI'

"

I' 13 d D b d 1955 �
b) - As smbarcaçôes que

� onanopo IS, e ezem 1'0 e ,

se dirigem às praias, deve- VA PEREIRA
-. Geri, JOÃO 'BAPTISTA RANGEL rão fazê-lo nos lugares- me- Terminou com brilhantis-
\

' ,

� 'J nós densos de banhistas e m0.o 3° Cientifico em Curi-
• em marcha vagarosa, em di- Mba, o jovem Gilberto daSil-

O
•

reçãio perpendicular, e com va Pereira, filho de nosso

I esconuestlon8ndo �:::: r�fi:���:�:::�::�:�:
,

Prevídêacl d
f'

G
'

F d I
Doze de Agosto, será realiza- cerimonia da formatura da

rovI enCl8S O overno e era ,do um Bingo, que constar� grande turma, com um pro-

,

iIIl, de 9 rodadas, estando anun- grama festivo e animado.

OAb e os 'postos'
ciados Inúmeros e valiosos Aos pais de Gilberto, os

sr. prémios. nossos mais cordiais cumpri-
A Sociedade de Assistência aos Lázaros e Defesa con- RIO, 14 (V. A.) _ Tratan- zer sentir em varias praças I to Alegre, rec'ebe.ng.o t_r�""1) p.m. � mG9-àtH�,art.ãQ_: Cr$ 20,00;.. .,entõS':- _.� _

-

t:a a Lepra, em Santa C�::..��:��o�y:;��;_�.e�Q�!,�, do do congestionamento do do, Estado. O r��f...p.t.�utgJ-RtJ -� "Paraguai", �..J"<ftW'_-_.........-...r,;;::--.t"�_J'IJ

cao de trabalhos glu��d-"" ,

d
'

S d d de Assí
, �-��to.."'�-."·"·"· ..... r e, ".... "J_��--.,1r.'-" "''''--f di., - .

"A
, ..' �':.::?-;. L' e eraçao as ocre a es e SSlS- porto do RlO Grande, objêto !5"'uc,!!O 10i ln orma o tam- partirá amanha daqu! para

.

I

.-rt"� �,���L1't?i'':tl'os, realizou no Rio de Janeiro, no dia 2j, duma reportagem publicada bem da proxíma viagem dos Santos, P a r a n a g u á, Rio \
'

de novembro do corrente "ano, A 'esta exposiç-ão concorre- no "Correio do Povo", na sdi- seguintes navios para o Rio GraI!de e Porto Alegre; "Ar

ram todos os Preventoríos do Brasil, do Acre ao Rio Gran- cão de sabado último, o de- Grande do Sul, a fim de a- gentína", de Recife, amanhã,
de do Sul. Santa Catartna apresentou 360 trabalhos os mais putado Adilio Martins Viana, menizar a situação que pode para Rio, Santos, :gio Gran

variados e artísticos, merecendo na classificação do certa'- em companhia do sr. Plínio ser eonsíderada de calamída- dte-e Porto Alegre; "Araran

me o 1° lugar. O 2° lugar coube ao Estado do Piauí e o 3° Kroeff, conselheiro da Asso- de publica, pois o valor dos guá" do Rio, no dia 24, para
ao Paraná. Cortou a fita simbolica dando abertura a expo-I ciação Oomercial de Porto A- produtos retidos anda, ao re- Santos, Rio Grande e Porto'

sição a snra. �e�triz p�dern.:iras Ramos, esposa do Presí- regre, esteve ontem 'em demo dor de 700 milhões de cru- A.legre. "Itaité" do ,�i,\> no

dente da Repubhca, Dr. Narêu Ramos. Esteve presente arada confererrcía na Comls- zeíros: "Goiás Loide", par- dia 26 para Santos, R10 dran

exposição a snra. Maria Madalena de Moura Ferro como são da Marinha Mercante tíu hoje de Santos Para POl'- de e Porto Alegre.

representante de Santa Catarina, D. Eunic'e Weaver, em cujo titular declarou que ab;
belo discurso, reító nésta ocasião, enalteceu as qualidades solutamente a cabotagem' não

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

de administrador, de grande jurista e sobretudo amigo e resolve sozinha o problema
-

colaborador das grandes causas, o Sr. Dr. Nerêu Ramos por falta de meios. Nossa- CaP l-ta Iem q.!:!�m ela sempre' encon�rou apõío pa�'a a causa dds Em razão disso, o presiden-
hansenianos em Santa Catarina, quando fOl fundada a, Bo- te da República já autorizou
cíedada estava êle no Govêrno e foi o seu maior colabora- ó transporte por navioses-' Osvaldo Melo Idor. A�sua ação não se restrigiu só a Santa Catarina, sem- trangeírns convindo acentuar Aproxima-se o Natal. As mos não vaíu á tona. Natu

pre auxiliou a Federação conseguindo verbas para todo' o que foi levado em conta não
casas comerciais se movi- ralmente, despesas que os

Brasil. só a grande quantidade de
mentam. Não há dinheiro, di- nossos academicos teriam

A socíedade de Assistência aos Lázaros e Defesa con- peixe, cebola, arroz e trigo
zem. Para o Natai, porém, que fazer para apresentarem

tra a Lepra em Santa Catarina agradece a todos quantos retida no 'porto de Rio Gran- sempre ha "algum" e com uma coisa á altura de seu

colaboraram para o bom êxito da exposição. Agradece às de, mas ainda a falta de açu-
ele, todos saem para suas programa,

Sociedades iiHais de Tubarão, São Francisco, Palhoça, Blu- cal', que já começa a se fa- compras,... Agora, passada já muito

'menau e sobretudo Joinville pela colaboração valiosa que
A Capital apresenta como tempo, res'olv'eram devolver á

muito contribuiu para a vitória do nosso Estado.
r ..-,..· '

sempre nesses dias, um as- Prefeitura aquele ex,celente
Os 360 trábalhos da Sociedade d'e Assistênci?- a-os Lá- NA DELEGACIA RE- pecto novo. Iluminam-se as logradouro público. Em tro-

zaros e Defesa contra a Lepra de Santa Catarina da expo- GIONAL DE PO- montras das nossas lojas, ca, receberão um terJ:1eno,

sição foram vendidos, e a renda reverterá em auxílio a ma- LI'CIA
artigos dos mais baratos aos para mais a v'agar: resolve-

nutenção doEducandário.' mais luxuosos são expostos, rem o problema.

'A propósito do que foi a exposição o Jornal "A Tribu- Hipolito Silva, estabelecido para tentação da garotada e O sr. Prefeito, no intuito

na" do Rio de Janeiro, p,ublicou o seg�inte: com Bar, denominado Notur-I sacrificio dos pais. Disse, de tornar aquele próprio mu-

Mais de cinco mil peça;s diferentes fazem parte do ba- no, sItuado no Cais Fl'ederi- desde oS artigos mais baratos nic1pal capaz de não somen

zar que a F'ederaçã,o das Associações de Assistência aos.co �ola, que,ixou-se de que o aos mais ·luxuos'os. Isso "é te o'Ontribuir decididamente

Lázaros está apresentand-o na avenic}a Calógeras; 15, }\]D motorista conhecido por A- apenas, Ínaneira de, dizer, para o embelezamento da Ca

andar, em comemoração à Semana de Combate à Lepra. NIZIO, c'om ponto em frente porq�e o que é tido hoje c9- pital, como torná-lo de inteira

E' a primeira vez que se faz uma expo3ição dêste tipo.
ao dito café, além de procu- mo barató ainda está classi- utUidade pública;, está com a

A presidente da Federação, senhora Eunice Weaver, deci-
rar alguma,,'caixas de maçãs, ficado na pauta dos, artigos maxima atenção ,estudando o

.

diu ollganizá�la, a fim de mostrar ao público as atividades ainda lhe insultou. caros. Nem nos afamados meio de ali fazer uma trans-

das crianças internadas nos Preventórios das vários Esta-
I)l_O_O O.-.o....<)\ baratilhos. Ainda ontem, fonnação completa. Breve-

dos. Nesses Preventórios estão as crianças filhas' de pais CURSO DE bem. Vamos parar ,de choro mente, sabemos, será publi-

doentes que dêles foram afastadas logo ao nascer, e estão MEDICINA com um motivo' tão alegre. cado um edital a res�ito e

Perf.eitamente sãs. São criadas e educadas de acôrdo com Completaram o 20 ano de Passemos a outro assunto. que por certo, será recebido

suas próprias inclinações. Medicina, da Faculdade da Falemos, por ,exemplo _
do com justos aplausos pelos

Milhares de 'crianças enviaram SeUs trabalhos. Há de Universidade do Paraná, os
nosso MIRAMAR. O ponto 'munícipes.

tudo no bazar. TrabaÍhos típicos do Acre, do Pará' Bahia jovens A n-t o n i o Silveira
mais apra:<r,ivel e pitoresco do Temos fundadas esperan

Mato Grosso, Paraná e vários outros Estados.
' ,

Sbissa, �filho do Jornalista
centro da Cidade. Há tempo ças de que ainda desta vez,

As meninas cuidaram especialmente dos bordados, cos- Antonio SbiS'sa; Ney Gonza- que está pedi:p.do uma refor- como das outras vezes, o dig-

tura, tricô, crochê, l'end8!s e enfeites feitos de mariscos. ga, filho do sr. 6arlos Gon-
ma geral, uma completa e dle:-, no e ,operoso prefeito ha de

Os, meninos escolheram trabalhos de fibras, cordas, vi-j zaga; Oswaldo Kersten filho
finitiva melhoria, cuidados e, acertar.

'

me e ate' fl' d li'nh N t'd d t
' carin,hos com que deve ser I Com a praça por acabar e

,

'

Os e .., o· esse sen 1 o, eS aCam-se os do sr. Willy Kersten.

"abatjours':,. garraf8!s e c:opos para b,ebida, cpapéus," chin1e- Estie último está cursandó a
tratado ,um dos mais fre- que está ficando muito boni

l.os e s.a�daha? para praIa, sapato: para homens e SenhO-] Faculdade'de Medicina' ela quentados lugares da Praça ta, cercada de modernos a

las e ate moblh�s de bonecas e uma eletrola vinda de Be- Universidade do Rio. 15, principa1mente, agora, brigos de aluminio, o Mira-

10 Horizonte. Aos jovens, universitários, com o vlerão entrante. mar retomará sua posição in-

Disse-nos d. Eunice que o dinheiro arrecadado cóm a nossos para'bens. Assim como está, não é vejavel. Gostaríamos de lem-

venda dos objetos se�'á rem�tido, aos, Preventórios que en- .__ possivel alguem frequentá-lo. brar aqui, para finalizar esta

viaram trabalhos para serem distribuidos com as crianças NOTICIAS DA'CI-' Há, até, perigo, diante das' crônica, a necessidade de ser

que 'mais trabalharam. Acha ela que isso -servirá de estí- ameaças que oferece aos que
I
montado ali com a l'eforma,

mulo, aumentando o gôsto �elo trabalho.
DADE ali vão ter, pois, os pilares, a I

um serviço de bar completo,

O bazar foi inaugurado quinta-feira última e a 'Venda
O Instituto Brasileiro de coberturas, as amurada e londe a caninha fosse total-

tem sido tão grande, q�e já houv,e' neces'sidade de ser re-
Geografia e Estatística fará até o pizo, estão ruindo. O

I
mente abolida para que as

novado
-

o estoque da exposição. realizar neste Estado, con- bar que ali ainda se encon- t famílias possam frequentar
cursos para, pre:énchimento tra vive ás moscas. Agora que I aquele ponto magnífico á

de cal'gos vagos das carrei- tanto de fala e préga-se tu- I noite, sem ter incomodos ou

ras de Contabilista, Datilo- 1'is111'0, t�rismo, turismo e II assistir cênas pouco r.eco
grafo, Escriturário, Estatísti- mais turismo, por terra e pe- mendaveis que a branqumha

co-Auxiliar, Estatístico e Ofi- lo ar com a TAC ou mesmo em exagero sabe produzir ...

cial Administrativo. sem. .. ataque, que nenhum .."....().-.()....O�l...

As inscrições ficarão aber- turista se, aventure, atraido �

tas até o dia 21 deste mes pelas delicias que suponha IDENTIDADE
na séde da Inspetoria R1egio- I gozar, a ir até o Miramar, RIO, 14 (V. A.) '7 O gabi-
nal de Estatística, à rua Vi- porque so lra mirar ruinas. binete do executor do estado

tor Meirelles, 11, em Floria- E aquilo não é Pompéia de sitio esclareceu não estar

nópolis. !:I'em os restinhos elo Circo' em cogitação a instituição do

Poderã'o inscrever-se os R1omano. salvo-conduto. Mas o Depar-

candidatos brasileiros natos E' ainda pelo nome, o Mi- ta!llent{), Federal de Seguran

oU naturalizados, d,e idade ramal' em plena decadência. ça Pública decidiu fazer exi":

mínima de 18' anos completos Até aqui, a cêna á vista. gencia � tO,das as pessoas que

.............i.:.�_.; e máxima de 38 anos com- Agora, alegremo-nos pelo pretendam deixar o Rio por

pletos e que satisfaçam as que vamo.;; )êr. via aérea, marítima ou ter-

demais condições' previstas Ultimamente, aquele ponto restre - de prova da identi-

no edital.. (turístico?) estava entregue dade, através da carteira for-

Na séde da Inspetoria Re- aos nossos estudantes, aca-', necida pelo Ínstituto F,elix

gional encontrarão os inte- dêmicos. Iriam ali montar a Pacheco ou outro qualquer
ressados as instruções e pro- capricho um restaurante. O! documento considerado hábil.
gramas referêntes' aos con- tempo passou e o restauran-I A eXi'gencia será feita �o ato

Ite p@r .. nlotivús que ignora- de _aquisição das passagens.
�,

'�,� �. ,

M.''''''

Florianõpoli,s, Quinta-feira, 15 -de Dezembro de 1955

/

...........................................

c O M UNI C A-C Ã O
1

Cerâmica Aurora Limitada, sucessora da Sociedade In�
dustrÍal e Comercial Aurora Ltdá., esj;abelecida ,em éaneli
nha, município de Tijucas, comunica que foi extraviado o

talão de dep�sito n. 19, de 23 de novembro de .1953, da Co
Letoria Federal de Tijucas, na importância de Cr$ 5.000,0'0,
depositados, para recorrer ao 1° Conselho de Contribuintes,
da multa que lhes foi imposta pela DelegaCia Regional do
Imposto de Renda.

'

Caneliriha, 18 de novembro de 1955.

CERAMICA AURORA LIMITADA

Loteria do Estado
HOJE:

2 ,.0

Quando da última campanha eleitoral, contei, ao

microfone amigo da Guarujá,"um episódio ocorrido no
'

Estreito, e que era um exemplo da raiva e dos pro

cessos da U. D. N'.
VbU' repetir o caso. Entre as alunas do Curso ,Re-:

gíonal "Haroldo Callado", no grupo "José Boiteux",
uma havia que já decidira não comparecer à 'solenída
de da formatura. Era filha de país humildes e muito

pobres, Não poderia fazer o vesttdo para o a to. Aluna

exemplar - cumpria sempre, com extremado zêlo,
seus dêveres; filha modêlo - passava as horas de

lazer auxiliando sua genitora, já atendendo OS irmão

zinhos, já na fonte ou no ferro de, engomar.
Estimada das mestras e das colegas, teve, um dia,

'

o coração inundado de alegria: fôra designada para

substituir uma das professoras do Grupo, em· gôzo de

'licença. Com o ordenado de três mes'es, faria seu ves

tido e ainda-'poderia ajudar em Casa.

Ma's. .. no dia de assumir o cargo, foi chamada à
éasa de uma udenilqa, chefeta bornhauseana no Es

treito. Ali chegada, acusaram-na do ,elXecrálldo crime

de' ser eleitora do P. S. D. Fulminou a acusação com

a resposta de não ter ainaa idade para 'possuir título .

Como. na velha fábula do lobo e o cordeirinho,
transferiram a acusação para seu pa�. Informou que
havia engano, pois êle, infelizmente não sabia ler nem

, escrever. O libelo foi derivado para sua mãe. Novo en

gano, que também, pelos mesmos, motivos, não era

eleitora.
A inquisitorial udenilda já em desespêro, d'eu o

golpe:
- Mas iV'ocê tem uma tia pessedista e a sua desig

naçã'o para substituta já foi tornada sem efeito! No

meamos outra, da U. D. N.,!
x x

x

Contando êsse tristíssimo caso, apelei para o De

partamento Feminino "Antonieta de Barros", no sen-,

tido de presentear essa desolada _menina-moça com o
"

vestido de fo.rmatura.
Esse apêlo, disse, eu o fazia com o pel1.âamento no

espírito iluminad() de Antonieta de Barros, em cujo
coração nunca se abrigou um sentimento que não fôs

Se superiormente cristão.
Ainda no estúdio da Guarujá, pelo telefone, re

cebi da sra. Lourdes de Aquino, devotada presidente
do Departamento Feminino, a informação de que, a

oferta do vestido era compromisso seu, ·pessoàl.
x x

x

Vilma Delfino receberá hoje, às 20 horas, no Cine-

'Império, do Estreito, o seu diploma de professora re

gionalista.' Pela manhã, na missa votiva, pedirá a

Deus que abençõe quem lhe deu ° v'estido e tantas ou- .

tra:s pessoas que lhe enviaram, com o enxoval, nume
rosos pres'entes. E, também, estou certo, pedirá o'Per
dão divino para os maus, insensíveis à solidariedade
humana.

Aos que tiveram a satisfação de favorecê-la, a

Professora Regionalista Vilma Delfina já agradeceu e

recompens_ou: é a primeira aluna da turma.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA


