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o sr. João Vilas Boas. udenista de Mato Grosso: - "" tuíção
não exige a "maioria absoluta". A lníerpretação literal da- Carla-Magna
p a da "maioria relativa". Isso já foi observado nas<ele�ções de 1947

para governadores dos Estados. tendo sido eleito o de São Paulo,'
o sr. Ademar de Barros, côrn 35 por cento dos votantes" .

.

o S1·. Artur Santos, udenista cio Paraná. foi .idêntíoo em seu pare

cer : -'- "Em face ela Constítu ição não há necessidade de "maioria ah.,

soluta" .

Foram estas as palavras do sr. Ernesto Dorneles, pessedisba no Rio

Grande do. Sul e governado!' eleito do Rio Grande do Sul: - "Mesmo

os- leigos sabem que não existe na Constituição a exigência de "maio-

\

Assinado, em Curi!ibJ, o �contrato para a conclusão do ramal1Díversos senadores .-Ialam sêbre a'

JOINVILE, 23 (Of�!r��!)I�,rlo do: Bnearem. em n�!��!i1JLJ' " qu : consti

I «maíería abselutJl��j�â�i�stan-
Sügundo fonte' autorizada, [L'� as- ua, o contrato para a extensão do

.' k

tujam velha aspiração das elas- d
\ �.� "

't
sinado ontem, em Curitiba. entre ramal ferroviario do 811Ctll....ein at\! ses conservadoras Ioca.s, deverão

o-se con•.í a' '�>Ja;;' 'e
os representantes de di v-cr-sas firo !I praça Hercilío Luz.

"

-.'
'\{,

tl'f
.

inicio imediato. tS)H';llH1o-5C RIO, n (v. A.) -. A propo ,,:" . . -",;;" t

mas de Jo invile e a dirccão da
.

A b
-- v ""', 'fa maioma �f.r,epor a�

,
. s o raso de grande importan- qUE' estejam concluidas ati' f ins d "O I

" . l' '.

Ade Viacã P '-" f ::::1,ta. rí-
'" L g'em c . li oba" realizou uma hg .m_,;.�nq,... uet'e,·,,!r.0..'.,.•..,..,s.:,e.'.Ila.'.d;�{\t.,iil:.'lVi_B.do

r,e ' l, i o al'ana-;::,an"a �_ cia 1)ara o desenvolvimento {'f;O· ,. d I
-�� ... . ,;;;-.

e março co prüximo RUO �nad�9 filjad� � di�re�M correntes·p.�,� �;
_ -.- -_- -. EIS o r-esultado dessa enquete :

.

"I":�
f

,
Q lIAI8 .ANTIGO DURIO DE SANTA CAT.UUNA .

• D. Gere.M. SmNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE .lBBUD.l IUI08

florlln6polls- �Sexta·felra, 24 de Novembro de 1950
ria absoluta". Além do aspecto juridico. é preciso, também. conside

rar o as·pecto moral, que não admite o exame da questão depois de

Atentado contra o gral. Zacarias Promovido' a general
. d.e Assunr..a·0, em Delem do' Para'

RIO. 22 (V.,A.) - o presidente

_ y
(la Hcpu!'.J'ca assinou llocrêlo pro-

\ mZ;endo a general de bl'j�ada da
O sr. Kerginaldo Cavaloandi, do PSP do Rio Grau·d'e do Norte, de-

BELEM, 22 (V. A.) Na madrugada de hoje, explodiu, na porta reserva do Exerclto, o coronel durou:

da residência do sr. Lapa Alvares Castro, presidente da Associação Lecni Oliveira Machafh atual di-
- "A tese da "maioria absoluta" não é novidade. Logieamente não

Comercial. onde se encontea hospedado o general "Zacarias Assuncão 1 dor_secretario da Cu.npanlria Si, merece restrições s-ob o aspecto democrático. ,Mas, na, espécie, não se

uma bomba de alto poder ofensivo, alarmando os moradores locai�.
'

derurgica Nacional. Antes .

deste trata de apreciação de teor-ias, mas da aplicação' prática da nossa: Cons;

Outra bomba. préviamente preparada, explodiu na residência do cargo, o novo general da. reserva tituição. E esta repele inteiramente o conceito de "ma.ioria absoluta"

dr. Moura Palha, juiz do 'I'ribnnal R:egional Eleitoral. O petardo .não Ex-r,rreu durante quase quatro anos
no que se refere à eleição para presidente e para a vice-pl"esid'encia dfl

. ...--_

f'êz nenhuma vitima. estabelecendo, porém, grande pânico entre os a direção das empresas íneorpo- Rlepublica.' A "maioria absoluta" 111 nosso país. com o sistma presi.,

_ moradores da casa e do bairro de 'sã-o Jerônimo. A mesma hora, aradas ao patrimônio da União. dencíal 'e a multiplicidade de partidos, conduziria a um verdadeiro

policia prendeu duas pessas suspeitas, sendo feita uma pericia no lo. - �.-.--_-
absurdo".

;�ssou O estado de guerra
Não

R
have�á Dia«-C-a-r-ta�d-�-''-Im-p-r-e-n-sa--

--

com a Alemanha
.. d�O,-22 �sA�r.!!�t�Di''''O' Inleramerlcani»

;�;l:S���:r:an�I):I:, �:�:l::��)ti�aapd::� Declara�ão' de principios aprovada
f(�ntaçE,} a 7 de dezemr.ro, ({!.te é pel C 01 ê I-

-

rii. t;:;_ coi.s.igr ada as a1'II'.1:; Na 1\1a. a o er DC a "

-

realizado o pleito".
Com quatro palavras lo senador Jonas Santos Neves, governador'

eleito do Espirito .Sant.o•. definiu o seu pensamento: - "Tratacse do
".

.

exterior dos vencidos ... "

Fala mais uma VêZ o g�ne'ral Espí
rito Sinto Cardoso sêbre

«maioria absoluta))
--

aVia0 incendiou e explOdia
Trazia para a

..
Bolivia e Brasil.

21 missionários.
.
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SINOS DE NATAL é a festa dos que tem um coração generoso; e
que repartem o· pouco que·é seu com aqueles qu� .nada tem ..

AtO$
.

Oliolal* c��o�� do�'�r�!te ��ao ���n�t�
srs. associados que, a partir do dia 26 do corrente mês, na.

Secretaria do Clube, se encontrará a lista para' inscrição pa
ra as senhorinhas que desejarem DEBUTAR no grade Baile de'

'São Bilvestre que este Clube ralízará em a noite de 31 de;

Dezembro.
Florianópolis, 22 de Novembro

despesa por conta da dotação 27-1-1
do orçamento vigente:

Pedro Silveira de Sousa para substituir,
no Grupo Escolar "Francisco Tolentino",
de São José, no ;Período de 10 de julho
a 15 de dezembro de 1950, o contínuo
Paulo Manoel de Sousa, que r"equele� li-

Decretos de 18 de novembro de 1956 men Sulamíta Nahás para regerem duns
O GOVERNADOR RESOLVE secções (uma série), no Curso Primário

Conceder dispensa: Complementar do GruP9 Escolar ,"Proff>s,
A João Por'rírfo dos Santos; das fun- sol' Venceslau. Bueno", de Palhoça, com

ções de 10 suplente do Delegado de Po- a gratificação mensal de Crg 300,00, cor
Itcía do município de Itajaí. rendo

..

a despesa por conta da dotação ..

A José Celso Pereira, das funções de 10 26-1-21 do orçamento vigente, a contar
suplente do Sub-delegado de Polícia do I de l° de junho de 1950.
distrito de Canelínha, município ãe Ti- Com a gratificação mensal de trezentos
jucas. cruzeiros (Cr$ 300,00), correndo q
A Olávio Reck, das funções de Delega- despesa por conta da dotação 27-1-1

do Especial de Polícia do município de' do orçamento vigente:
Jaraguá do Sul. A professora Irmã Celina Maria (Bene-

Decretos de 20 de novembro de 1950 dita Moreira) para substituir, nas Esco-
O GOVERNADOR RESOLVE las Reunidas "Capitão Osmar Romão da

Conceder aposentadoria: ' Silva", de Barra Fria, distrito de Leão,
,De acôrdo com art. 198, combinado município de Campos Novos, por 1l dias,
com o art. 19!}, item I, da lei n.249, a contar de l0 de julho de 1950, a pro
de 12 de janeiro de 1949: tessora Mathilde Leite (Irmã Maria Ce

A João Moreira Filho, no cargo de Por- leste), qUe requereu licença.
teíro, padrão G, do Quadro único do Es- Solange T. Chaves para substituir, no

tado. Curso Normal Regional "Artur C. do Li-
De acôrdo com o art. 197,. § 3°, da lei vramento",.' da cidade de 'I'Ijucas, por 12
n. 249, de 12 de janeiro de 1949: dias, em prorrogação, a contar de 10, de

A Dario Garcia, no cargo de Fiscal da julho de 1950, a professora Lenira Bley
Fazenda, padrão M, do Quadro único do Pereira, que requereu licença.
Estado, com- os vencimentos integrais. A professora Neusa Lopes de Almeida

Nomear: para .sunstrtuír, no Curso Normal Regio-
De acôrdo com o art. 15, item III; da nal "Artur C. do Livramento", da cidade
lei n, 249, de 12 de janeiro de 1949: de Tijucas, por 12 dias, em prorrogação,

Reinor Soares Aranha para exercer o a contar de 1° cI'e julho de 1950, a pro
cargo de Porteiro, padrão G, do Quadro fessora Lenira Bley Pereira, que requereu
'único do Estado, vago em virtude da apo- licença.
sentadorla de João Moreira FilhD. A professora Cfotilde Machado para

Designar: substituir, no Grupo Escolar "Ruy Bar-
De -aoôrdo com o art. 88, parágrafo bosa", de Joinvl]e, por 10 dias, a contar
único, da lei n. 249, de 12 de janeiro de 4o;te julho de 1950, a proressora Na
de 1949: tálía do Amaral Maia, que requereu Ii-

Manoel Simões de Oliveira, ocupante cença.
do cargo, da classe. U da carreira de Mé- O díreto r=Célio Goulart para reger uma
díco-Sanítarlsta., do Quadro nníco do Es- secção (uma série) no Curso Primário'
tado, para exercer a. função gratificada Complementar do Grupo Escolar "Ale
de Chefe de Distrito - 4° dtstrtto-sanícâ-" xandre de Gusmão", de Bom Retiro, com
rio, com sede em Joinvlle. a gratificação mensal de Crg 150,00, cor-

Retlficar: rendo a despesa por conta da dotação.......
Para Grupo Escolar "Professor José 26-1-21 do orçamento vigente. ,

Brasilício", ele Biguaçu e não Grupo Es- A professora Aurora Goulart para su
colar "Nossa Senhora da Conceíeão"; de bstituir, no Curso Primária Complemen
Roçado, muniCípio de São José, o nome tar do Grupo Escolar "Princesa Isabel",
do estabelecimento para o qual foi remo- de Morro da Fumaça, murucipio de
vida, a pedido, Dirce Noemy de Sousa,. Urussanga, no período de 24 de maio a

Professora Normalista, classe F. 15 de agôsto de 1950, a professora Zulei-
necreto de 21 de nnvembrr, de 1950' ma BÚ1'lgO GUglielmi; com ,\). gratificação

O GOV-ERNADOR RESOLVE mensal de cento e cinquenta cruzeiros
Designar: \

(Cr$ '150,00), .correndo a despesa por con-
Benoni Laurtndo Ribas, ocupante do ta da dotação �7-1.1 do orçamento vi

cargo da classe S da carreira de Médico- gente.
Sanitarista, do Quadro único do Estado, Com \a gratificação mensal de cínquen-
para representar o Estado na 2" Conte- ta cruzeiros (Cr$ 50,00), correndo a

rênci� Nacional de. Saúde, a se realizar despesa por conta da dotação 27-1-1
no RIO de Janeiro, em novembro. do orçamento vigente:Decretos de 22 de novembro de 1950 A professora Irmã Celina Maria /Berie-
O GOVERNADOR RF(SOLVE dita Moreira) para substituir, nas Esco-
Tendo em vista o processo n. !.299, de . las Reunidas "Capitão Osmar Romão da

1950, d� Secret�ria do Interior e J1.istlça, I' Silva", da Barra Fria, distrito de Leão,
Educacão e Saude, município de Campos Novos, por 11 dias,

Aposentar: a coutar/de l0 de julho de 1950, a díre-
De acôrdo COm o art. 197, item III, § : tora Mathilde Leite (Irmã Maria Celes-

3°, tia lei 1;1. 24'9, de 12 de janeiro I
te), que requereu licença.

de 1949:
. I O .prQ,ressor llson Chaves de Sousa para

João Gualberto da Silva Filho, no car- substituir, nas Escolas Reunidas "Profes
go de 2° Tabelião de Notas e Oficial de i sor João Duarte", de Paulo Lopes, dístrí
Protestos em Geral, da comarca de La- / to do mesmo nome, município de Palho

jes,. COI11 o provento que por lei 'lhe com-I ça, a contar de 1° de julho de 1950, o
petír. '. diretor Francisco Elesbão de Oliveira,

Designar: que requereu licença-prêmio.
/De acôrdo com a lei n. 252, de 15 de I A regente de ensino primário Dalglsa

janêiro de 1949:

I Pereira para substituir; nas Escolas Reu-
D'arci Ribeiro, Escrivão de órfáos, Au- nidas "Professor Ernesto Sousa", de Can

sentes, Provedorias e Resíduos, da co· gicas, distrito de Maracajá, município de
marca de Lajes, Raulino Francisco da Araranguá, por 90 dias, a contar de 4 de
Rosa, ocupante do cargo de Fiscal de julho de 1950, a professora Adelina de
Fazenda, servindo na 25a Zona Fiscal, Bittencourt Francisco, que requP!eu li
com sede em Lajes e Cândido Freitas, cença, com a gratificação diária õ" de
Coletor Estadual do municipio de Lajes-_zesseis cruzeiros (Cr$ 16,00), correndo 8
para arbitrarem o provento de aposenta- despeSa por conta da dotação 27-1-1 dn
doria que caberá ao serventuário vita- orçamento vigente.
licio João ?ualberto da Silva Filho. Com a gratificação diária de quinz,;Nomear:

cruzeiros (Cr$ 15,00), correndo a des-De .acôrdo com o art. 169, do decreto-
pesa por conta da dotação 27-1-1 dolei n. 431, de 19 de março de 1940: orçamento vigente:

.

Guilherme Sousa S'õCas para exercer A reg�nte de ensino primáriO Maria Jo-
,/
o cargo de 2° Tãbelião de Notas e Ofi- sé Batista Para substituir, na Es.::Qla, mis ..cial de Protestos em Geral, da comarca
de Lajes.

ta de Volta do.ISilveira, distrito e muni-
cípio de Araranguá, por 60 dias, a con-PortarÍ3j 'de 20 de novembro de 1950 tal' de 20 de junho de 1950, a professoraO GOVERNADOR RESOLVE

Conceder licença: ����:. Freitas Gerhardt, que reqooreu Ii-,
De acôrdo com o art. 172, da lei n. .• A corriplementarista Maria de Lourdes24.9, de 12 de janeiro de 1949:. V. Velloso para substituir, no Grupo Es-A Henrique Stodieck, Lente Catedrático, colar "Barão do Rio Branco" de Uruspadrão ,Q, do Quadro único do Estado·

�anga no periodo de 10 de a�ôsto a 15(Ins:itu:o �e' Educação "Dias Velho", de.. dé d�embro de 1950 a professora FIo.Florlan_Opolis), de dois anos, sem venci- rentina \VendhaUBen Rocha (Irmã Anun'

��:��o, a· contar do dia 1° de março de -

CÍata), que requereu licença-prêmio.

cença-prêmio.
Palmira'/' C. Cordeiro. para substituir,

no Grupo Escolar "}{uy Barbosa", de

Joinvile, por 20 dias, a. contar de 2 de
maio de 1950, o contínuo Júlia de Olivei
ra Cordeiro, que requereu licença.
Maria Conceição Flor para substituir,

no Grupo Escolar "Hercílio Luz", de

Tubarão, por 60 dias, em prorrogação,
a contar -de 3 de junho de 1950, o zelador
Irene Costa, que reqcereu licença', com II
gratificação diária de onze cruzeiros ....
(Cr$ 11,00), correndo a despesa por con

ta da dotação 27-1-1 do orçamento vi

gente.
Admitir: \.

Isabel Nunes para substituir, na Esco
la mista de Paleta, distrito' de Pouso Re
dondo, município de Rio do Sul, por 90
dias, a contar de �° de agôsto de 1950, a

prbfessora Libãnia CUnha Pereira, que
requereu licença; com a gj5Ltificação diá
ria de treze çruzeiros (Cr$ 13,00), corren
do a despesa por conta da dotação 27�1-1
do orçamento vigente.
Com 'l�, gratificação diária de doze
cruzeiros (Cr$ 12,00;, correndo a des-

Nauricka Martha Felsckl na função de

Zelador, refer'ência H, correndo a despe
sa por conta da dotação 26-1-26 do orça-Imento vigente (Grupo Escolar "Polidora
Santiago", de\Timbó).
De acôrdo com a lei n. 277, de 18 de
julho de 1949:

A regente. de ensino primário Valma
Mafra para; na qualidade de extranume
rário-diarista, exercer a função de Pro
fessor na Escola mista de Canto dos
Ganchos, distrito de Ganchos, município
de .Biguaçu, com o sal§rio diário de .,

Cr$ 22,40, correndo a despesa por conta
da dotação 26-1-26 do orçamento vígente.
Cesário Almeida Neto para, na quali

dade de extranumerário-diarista, exercer
a função de Professor na Escola mista
ele Barra Nova, distrito de Perimb6,
município de Jtuporanga, com o salário
diário de crs 19,60, forrendo a despesa
por conta da dotação)26-1-26 do orçamen
to vigente.

Tornar sem e·feito:
A pórtaria n .. 4.437, de 20-7-950, que

designou Horácio Hipólito da Silva para,
no Grupo Escolar "Olivio Amorim", de
'I'r índade, município de Florian6polls,
substítuír, por 25 dias, a' professora licen
ciada Clotilde Kraemer Pmbe íro, por já
ter sido designado pela portaria n. '4.227,
'de 8-7-950. \

Conceder licença, em prorrogação:
De acôrdo com o art. 162, allnea a, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

A Edite Pereira,�rofessora Normalista,
classe H (Grupo Escolar "Ruy Barbosa",
de Joinvile), de 15 dias, com o desconto
de uni. têrço do vencimento, a contar de
15 de -ftlllflO de 1950.
A Etelvina Dealtina Vieira, Professora,

referência III (Escola mista de Vargem
dos Bugres, distrito de Agutí, munícipio
de Neva Trento), de 20 dias, sendo 15
com vencimento' integral e 5 com o des
conto de um têrço dó ve;{cimento.

.

Retificar:
A portaria n. 3.285, de 23-5-950, que

designou Laudelina Grassi para substí-'.
tuir, no per-íodo de 2 de lharço a 15 de
dezembro de 1950, a professora licencia
da Otília Fraga Stepaniaski, na parte re

ferén�e à localidade, que deverá ser 'Cha
padão de Brusque, distrito e municipio
de Orleães e não como 'foi mencionado
na supra citada portaria.

Dispensar:
Hulcla Calaz�s Maes da função de

Professor diarista e de educa.ção física,
do Grupo Escolar "Carlos Chagas", de
Piratuba.
Marina Maria Vieira da função de

Professor diarista (Grupo Escolar "Car
los'Chagas", de Piratuba).

Remol'er, a pedido:
Fanny Wiethorn, Professora Normalis

ta, classe F, .�a Grupo Escolar "Honório
Miranda", de 'Gaspar, para o. Grupo Es
colar "Nerêu Ramos", de Santo Amaro da
rmperatrlz, município da Palhoça.
P(i!tronila Marta Schmidt Heinzer, Pro

fessora Normalista, classe F, das Escolas
Reunidas "Professor Mário Pedr�lIi", de
Carú, município de Lajes, para o Grupo
'Escolar "Araújo Figueiredo", .da vila de
Urubicí, município de São Joaquim.
J�O Gul1herllle Kussler, Professor Allr

xiliar, referência II, da Escola mista de.
Ai-rol0 !3onito, distrito e município de
Piratuba, para a mista de Campinas, dis
trito de Leão, municípiO' de Campos No
vos.

Marcolino Pedroso, Professor, referên
.

cia III, da Escola. mista de Campinas,
distrito de Leão, município de Campos
Novos, para mista de Arroio .Bonito·, dis
trito e murticfpio de Piratuba.

Portari� de 27 de julho de 1950
O SECRETÁRIO RESOLVE
- Designar:
O diretor Célio Goulart para reger uma

secção, em três séries, do Curso Normal
Regional "Odília Nocetti", da cidade de
Bom Retiro, com a gratificação mensal
de erS 450,00, correndo a despesa por
conta da dotação 26-1·20 do orçamento
vigente.

/
ps professores Dagoberto Silva e Car-

de 1950.
ARNALDO DUTRA

·Secretário Geral

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERJNAS
.Emprega-sé com' vantagem para
combater as Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap"'8 o

parto, e Dores nos ovários.
,

É poderoso calmante e Regula-
I

l'
.

dor por exce encia.

"'LUXO SEDATINA, pela sua

iJrovada cficacia é receitada
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontra-se em

toda parte.

Crédito Mutõo Predial

com

pOI

Conceder lic,ença: Licenciar, "ex·officio":
De acôrdo com o art. 162, alínea a, da De acôrdo com o art. 162, alínea b, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949: lei 11. 249, de' 12 de janeiro de f949:'

A Rute Ramos Melo, Professora de Antenor Rodolfo da Silva, Vigilante da
�

Educação Física
. .<Gl�UPO. Escolar "Lauro

I penitenci�ria,' do
.

Estado, por dez dias,
Muller", de FlonanopollS); de 30 dias, C0111 venCimento mtegral, e a contar de
com vencimento 'integral, a contar de 6 11 de novembro corrente.

Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es--

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que são basea-
dos nos resultados da extração da referida loteria não eSltãOl'

.
. I .

sendo :realizados.
Entretanto logo .aue volte a mesma loteria a, runcíonar.,

realizaremos cada semana um sorteio até que os mesmos fi·

quem em dia.

Deseja um �mpr�g�'
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no [nteríon

do Estado, de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União

e Rio do Sul devem escrever, telegrafar para c�ixa postal 270

Florianópolis dando os seguintes dados: nome, ldade,. grau de

instrução e ocupações anteriores e se possível fotografIa.

T E R R E NO
VENDE-SE 1 lote situado á

Avenida Mauro Ramos perto
do Campo do Manejo.

. Tratar nesta redação com o

sr. Sidnei Noceti.

J. MOREIRA � cu.
CONCESSIONÁRIOS

Di .f'

de junho de 1950.
De acôrdo com o. art. 169, da lei n. 249,
de 12 de janeiro de 1949:

A Maria da Graça Borja MaestTini,
Professora Norm�lista, classe F (Grupo
Escolar Modêlo "Pedro II", de Blume

nau), de 30 dias, com vencimento inte

gral, a contar de 16 de março de 1950.
A Ludmila Schllckmann, ocupante do

cargo da classe F da carreira de Profes
sor Normalista, do Quadro único do Es

tado (Grupo Escolar '''Dom' Joaquim", da
vila do Braço do Norte, município 'de

Tubarão, de 30 dias, com vencimento in

tegral, a contar de 9 de maio de 1950.
A Generina Testl Maia, Professora, re

ferência III (Escolá mista de Três Bar

ra;;, de Canela, distrito de Pirabeiraba,
município de Joinvile), de 10 dias, com

'vencimento integral, a !lontar de 22 de
maio de 1950.

I Dicenciàr, "ex-officio�':
,
De acôrdó com o .art. 162, àlinea b, da
lei n. 249, de 12 de janeiro de 1949:

.
� Maria JOse' Nunes Pires Castelan,

Professora Normalista, classe F (Grupo
Escolar' "Professor Lapagêsse", de Cri
ciuma), de 45 aias, com vencimento in

tegral, a cõntar de 12 de· julho de 1950.
Portaria de 17 de novembro de 1950

O SECRETÁRIO RESOLVE

ESTA
FRAQUEZA
ATINGE
PESSOAS DE MAIS
40 ANOS �r;

',,\.y

Diz-se que o organismo muda.!
completamente de sete em 8ete,'�_
anos. '0 certo é que com o pa�sar' ":
do- tempo a saúde s.e modifica e

em muitas pessoas de mais d�·
40 anos começam a aparecer dis
turbios, muitas vezes de naturez&"
séria. Entre estes o principal é .G>'

disturbio da bexiga, uma fraque
za cuj-as ex1gencias, que se ma

nifestam principalmente. â noite-'
quando se estâ bem quente n...

Cama. são muito irritantes. E_·
debilidade da bexiga ê um resul-

'

tado de disturbios renais e si fôr' i
desprezada, poderâ tornar-se pc--!
rigosa, transformando-se em cal-I
cuIas, pedras ou cistite (inflama- I

ção crõnica da bexiga).
Não ha meiomais rapido e efiçaa-'
de conseguir alivio desses. perigo!),.
do que uma série das afam.ada!),.,
Pílulas De Witt para os Rms 0>;'

i3exiga, conhecidas em todo e..

mundo.
PILULAS

!!�.�al!!1
eM VIDROS DE 40 E 100 PILULAs,,:
fJ GRANDE e MAIS ECONOlrl/CO;P·'

� '---�--,
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Q EST�DO- Sexta-feirai 24 de Novembro de 1950 .3

Llnho.belqe para vestidos em' todas as cores metro a Cr$ 89,00
.

�
- (custa raor rrre.Irrr e o te Cr$ 120,00)

�Sedas em p:xdronagem moderníssima a Cr$ 20,OO� Sedas 'estampadas a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr$ 39,Oa
,

", ,�- �-..._.._: 14
_ Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maillots, por preços qae sâo

e -- -.

,

Um verdadeiro desafio à época, na A MODELAR!!!

"VIRILÀSE" - Expoente máxí

Alguém afiançou que a criança carica não tem meios mo da vírtlidade, combinação eíerr

Alguém .afiançou que a criança carioca não tem meios
tifica de vitamina "E"; hormôníos
totais e sais fosforados. Regenera'.Río não esteja ainda à altura dos grandes centros mundiais dor racional das glandulas-emam-

no que se refere ao entretenimento da petizada, já pode apre- bos os sexos. Esgotamento nervoso,
.sentar aos seus futuros mentores e futuras mães. um pouco faUa de memória. Moderno revigo-
de distração adequada. rador do sistema nervoso e tônico

Com a proibição da criançada entrar nos cinemas geral. VIRILASE, um produto do
, _ ". .em Laboratorio JESA é vendido em

.certos filmes tornou-se necessario um cinema para a gunza- todas as Farmácias e Drogarias.
-da carioca, assim pensou o Cineac quando lançou as suas (P,edidos p-elo Reembôlso - Caixa

.secções infantis e que foram aumentando com o Odeon que .PostaL 3383 - RIO •

. é para 'guris mais velhos, com fílms em série etc. e agora tam-
.----

'bém o Capitólio. Levam estes cinemas aos domingos, films polis Tenis Clube, em 1922, que

educativos, desenhos do Pato Donald, do Popey com a velha em 1926 fez fusão. com Clube Ma,

propaganda do espinafre etc., Agradam bem ao gosto da sical Lyra, surgindo então o Lyra
Tenis Clube do qual foi presitlen'"criançada e os pais se tornam "habitues" mesmo porque aprerr ,

te alguns anos. - Hoje presidente
, dem muito tambem. do Conselho.

Outra distração predileta da criançada é "a praia. Nela, Em 1926 foi eleito presidente do

contemplando o mar ínftnito, embaixo das barracas multí- Avai F. B. Clube, presídencía qUI>

côres e multiformes, a meninada pratica esporte, nadando, ocupou até 1941, ou sejam 15 anos

sem interrupção. Foi fundador da
'COrrendo, jogando peteca, voley-ball, futebol etc. As praias são

Liga Catarinense de Desportos
.de grande preferência para a criança mas só existem para (hoje. Federação CatarineíÍse de
-deterrninados bairros. l Desportos), de cuja diretoria foi

Somos pobres de Parques? presidente e vice-presidente duran-

Atualmente existe um regular numero de "Play-grounós", te muitos anos.
,

Em 1949 foi nomeado membro
espalhados por diversos bairros. E agora com o sistema de

do Conselho Regional de Despor,
,apartamentos, muitos são OSI lêdifi?��OS Iqu,e possuem seus tos, por decréto do Governo do

�próprios "play-grounds" onde a criança prevílegíada da elas- Estado.

se média e alta.sse diverte. / "O Estado", prazeirosamente
Os' clubes cariocas também possuem distrações para, a felicita-o, cordialmente.

'

D. NA�R CALDEIRA GONZAGA,sua petizada e nas piscinas, nos seus salões, a criançada as-
Passa, hoje, o aniversário natalí

siste a festas que distraem, divertem e instruem. cio da exma. sra. d. Nair Caldeíra �
O parque de diversões da Quinta da Boa Vista, com, seus Gonzaga, atualmente exercendo G ,:. ...

_..:- �

-carrocéís. montanha russa, cavalinhos etc, Os barcos da Quin- cargo de Secretário do Tribunal A bandeira da, Organização das Nações Unidas tremulando 'em,
ta e a própria Quinta, por si mesma constitue' um ótimo lo ríe Justiça do Estado. e esposa de frente ao Edificio do Capitólio em Seul, Capital da República da Coréia.

1 Ih d di
sr. Higino Gonzaga, destacado Ser.

logo após, haverem as forças das Nações Unidas expulsado daquela cí....ca para recreio, com sua aco e ora grama, com seus rver- ventuárío da Justiça.
Lirnentos naturais. Às muitas - homenagens que a dade as forças comunistas norte.coreanas.

Assim se diverte a criança carioca. E a cri&nça carioca é distinta (lama receberá "no dia de CFOTO USIS)
iieliz porque delas é (T"Teino dos céus. pelas é o reinado da hoje, juntamos as nossas. ,

-------�-------'--�----,---------
. SR. JOAQUIM FERNANDES-alegría, da alegria pura, ingênua. A cidade ama as suas crian-

NEVES
. ças com devotamento, com carinho, porque as crianças são
os botões .que ;fiesabrocharão e enfeitarão os jardins da vida,
<da metrópole. , .

,(Lida ao microfone da Rádio Guarujá).

Transcorre, hoie, a data ard,'
versária do venerando ancião sr,

Joaquim" Fernandes Neves, do alto
comércio desta praça.

O fáto ensejará aos seus nume
-o-

id l'OSOS amigos e admiradores a cu.,ANIVERSÁRIOS:

I
durante sua gestão, como prest eu,

1-'VALTER LANGE te do' Riaehuelo, que êste clube rinhosas : homenagens a que, nós,
'- jubilosamente, nos associamos.

A data de hoje assinala o ani-I conseguiu
- levantar o campeonato

_ Faz anos, hoje, o sr. Mnstafá
-'versário natalicio do nosso. preza�' brasileiro de out-rigger" a qun-

I _. Ipê e Silva, alto funcionário· da
-do amigo sr. "\Vatter Lange tesou "tro, com a guarni.ção que foi r. epr,e'

I 01 Alf'andega desta Capitãl., '

'feiro do Banco do Brasil, e figura presentar o Brasil, nas rmpia-
,

- Festejam, hoje, o seu aniver-
+destacada na sociedade floriano- des de Berlin.

sário natalicio:
oolít d t com lurno Um dos fundadores do Clube "

M I. ,:., 1 ana, on e con a � :_ Menina Eugênia-Maria galan; 1) _ O Esporte em ; are la

circulo de
.

igos Náutico Marcilio Dias, de Itajni,"

, arm aos,
',. .

"'.
te filhinha do sr. Oscar Meira, pro' Nac.O ilustre aniversariante, qul',' ou seja do Spoi t Nau.tIco naquela .,.

d: P d
.

M''. pr-ietário a a arra erra,
"1ambém é elemento de realce lWS cidade e um dos fundadores da

M' Z 1 d' filhi h dI L' Atléti C t
.

(h
-

- ernna �u a I I nn a .0'

"llleios esportivos desta capital se, 19a e ica a annense I),le '. J li M d' d 'OI' .

. , I
F I

-

AtI 't' C t' )
SI. U 10 arcon es e Ivelra.

·rá a/Ivo, hOJ'e, ,de homenagens >ios

I
< el el·a.çao. ..;e Ica

..
' a a.nnen, s.e ,

.

E f'l- Memna liane, 1 hinha do sr.
',setis amiaos e admiradores. de cUJa prImeIra dIl',etona fOI CJ

� Dabuiro Caldeira de Andràde, fuo.'\ d: Socio fundador dos Clubes Ná'l-' vice-presidente e, mais tarde, pre
I cionário público federal., ANOS" .'!ticos Francisco

, ...

Martinelli e Rb- sidente ainda. Um dos fundadores ,

, l d T
. -

- Sr. Jose Wladimirsky, comel'_,'ehuelo tendo sido presidente do do Sport e elllS em nossa capI. ciante.
;,,ultimo durante varios anos r'Ji, tal ,com a fundação do Florianó' .

, - Srta_ Adélia_Mede'lros Vieira,
filha do �r. prof. Alfre<io Medeiros

com

Basil Hathbone, Presten FOS,.TEH.
No Programa:

1) - O Jornal .da Téla - Nac.
FALECIMENTOS: I
Ocorreu, ante_ontem, nesta capi-; 2) - Fox Airplan News - Atua�

tal o falecill1cnl(J (]a ·exma. Vva. d. IÍdades. -

Ieda Mora�s, que residia no Estrei'l Pr.eços: Cr$ 5.00 e 3.20.

t?, sen�o o seu sepultamento reu- "IMP. 14 anos".
hzado, Il tarde do mesmo dia no!

y
,

C ·t'· I C' 'I ROX ·1eml ena (e oquelros, com gran� ;

de acompanhamento. � A's 7,45 11s,
"'

. _.

Baile dos
BacharelandosVida eocial
o Lira Tenis Clnbe avisa

...

ao Baile dos Bacharea-tos de 19;;'0,
� r:lrmitido o traje ]-1rall� l •Diário

'.
da Mefropole

s

\ - "NÃO SEJA NA-VIDA UM FOSFO
RO QUEIMADO"�

(ALVARUS DE OLIVEIRA)
COMO SE DIVER'I'E A C.RIANÇA CARIocA

Cr$ 1.750.00
Vieira.
- Menina Nelita da Silva, filhi

nha do sr. Renato Tito da Silva.
-0-:l

-

I'
,

�.

,.

J

o quantQ custa uma enceradeira

ARN-O,
ELECTROLANDIA

tina 'Arciprestt:. Paiva �dificío Ipase--Terreo
,,---- --------.---------------

\.

ijUll

�

Panelas de Pressão ARNO
a os 5tO,00

Grelhadores Etétricos
a Cr$ 300,00

na 'Elefrolandía
Rua '\l'cipreste - Paiva - Edf. Ipase _ Terreo

A· LUTA. NA COREIA,

o D
•

.1
•

a
•

r-i -o
•

1 n e -

RITZ, Glen FORD - em -

O CAZAR NEGRO
I

Ás 5 e 7,45 hs.

A PEDIDO com

NINA FOOH.

No Programa:
1) � Noticias da Semana -

Nac.

2) - Metro Jornal - Atualida

des. -
• Preços: Cr$ 5.00 e 3.20 •

ULTIMA E DEFINITIVA
EXIBIÇõES

NO FRENESI DO DESEJO

com

Isa POLA e Rossane BRAZZI.
. ,7 ,

,

NO PROGRAMA

2) - A Voz do Mundo -

"R igorosamente
18 anos".

IMPERlO

Proibido até

Atualidades

P-r-ec;:os: Cr$ 6,20 e- 3,20:
"Rigorosamente Proibido até '18

(IEs lreito)
A's 7,30 horas.

BANDOLEIROS DOS PR4IJOS
com

'Charles Starret.

I CONTRA A 5a. COLUNA

11/12 Eps. (FINAL) •.
RITZ - Amanhã

Georg MonLgomery, RULd Roman e

Red Camel'on - em -

A FIT./HA DA FORAGIDA

DOMINGO RITZ - ODEON

ODEON

A's 7,45, hs.
Os ullimos dias de POMPEIA

'llYvone
de CarIo, Tonny Martin .e

P:eter LOR.RE - em

,CASBAH /' I J
I (O H�cI�lio da Perdição),

;."

j

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

___

Q E�ADO- Sexta-feira, 24 de Novembro de 19"5{l ,4

DIA 25 - SABADO - AS 22 HORAS - GRANDlOSO BAIL� -, OFERECIDO PELO CENTRO ArADEMICO XI DE FEVEREIRO AOS BACHARELANDOS
DE 1950 DA FACULDADE DE DIREITO

Irmandade do' Senhor Jesus dos
Passos e Hospital de Caridade

Fesíividade 'de Santa Catarina
Realizando-se no próximo dia '25, às 16 horas, a SoleIlÍS--;

\ sima Procissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de or

dem do snr. Irmão Provedor, a presença dos, Irmãos e Irmãs,
na Sacristia da Catetlral Metropolitana, às f5,30 horas, a fim

de revestidos das insigneas da nossa Irmandade, e à esta in

corporados fazerem 'parte do préstito em honra à Nossa Par

droeira.
Consistório, 20 de novembro de 1950. ,;r

."
I

(Ass.) Luiz S. Bezerra Trindade .- Secretario.
_'----/ )

Para ENTRE:GA em. DEZEMBRO

) I

Ass. dos Servidores
- Públicos

de Santa Catarina
Comunicação

De conformidade com o resolvido pela Assembléia Gerlll

Extraordinária de 19 de agôsto do corrente ano, na qual foi

aprovada a reformá dos Estatutos. comunicamos aos senhores

associados que o Clube dos Funcionários Públicos Civis de
, -

.

Santa Catarina- passou a denominar-se ASSOCIAÇÃO DOS

SERVIDORES PUBLICOS DE SANTA CATARINA.

Comunicamos, ainda. que, entre outras alterações, figu
ra a de poder pertencer ao quadro social os militares inativos,

autárquicos e extranumerários.
"

Os novos Estatutos, impressos em folhetos, encontram-se

na séde social, a' venda, ao prêço de Cr$ 1.00.
NALDY SILVEIRA
2° Secretário

Temos O eraser de comunicar aos 5enh�res
interessados que estamos recebend5' .Ins�, .

c ri9ões p'ara e�tr,!ga dos famosos� �J.��p
J

Universal no mes, .... proxlmo
vinâouyo.

FIGUERAS&WOMS,LtDA.-
-

PORTO ALECRE-R.G. SUL

-=-LORiANÓPOLiS (FILIAL) R.Tn�ADENTES, '5
.

AGENTE 5 EM:' Brurn�nau, J oinv;le, Cacador Cresciuroa
, ,_ I ,

Ara,rangua, Lages, Joaçaba. Tubarao e",Videiya ..

f

I
,

VENOE�SE
i SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

V A -L V-U L A S

"1\1"'$
MAIOR ESTOQUE

Atlântida Radio Cat. Lda.
Rua Trajano, 31

� «B A C C E L I·')
�()m ..an« ..jr'larfp. nars 1ôÔ lif.;'()� -d .. sorvete, paniD"fI� �Ol11 com

pressor "COPELAND" original. motor de 3 H. P. e batedeira c;1 mo

tor de i H. B. em perfeito estado de funcionamento e conserv ão.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSAn. ,',

.'

Loide· aéreo Brasileiro
Agentes: Z. L. STEINER & crs,

Rua Alvaro de Carvalho, 1. - Telef.: 1.402 .,-

NOVO HORARIO
Comuniéamos os seguíntesborarios: .

Para o SUL (Araranguá e Porto Alegre):
Terças ,e Sextas, as 11 horas

Para o NORTE (Itajaí - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro)
.

Quartas e Sábados, .as 9 -horas

Em combinação com as linhas para o Norte do país até ; Fortaleza

(linha. litoral) São Luiz (linha"centro) e Belo Horizonte.
SEGURANÇA - RAPIDEZ - CONFORTO E ECONOMIA

\,..--1

'+. ++. �M • • • • ++.· ·..t- � .
� � � � � � � � � � � � � � � �-..� � . � � . � � �

,

t Pés tortos=Peumatsmo - Praturas - ':�
�:.. Torceduras Defeitos Fisicos .�
Y f
:!: ,DR. MOHTV DOMIT )�t�
+.' T
:1= (IRURGIA ORTOPEDICA E GERAL :;�
.:+ Tratamentos especializados das doenças, defeitos, :

I

.r Ce acidentes dos ossos e anticulações. =: Doenças :�
': �... de senhoras, varizes e úlceras das pernas. :..��

. � - !:I
.!. CONSULTo R. Marechal Demoro, 220--Fone: 1226 �t�
+. Das 2 às 5 horas da farde. 9,

.:.. -Pela manhã com hora marcada, no ��.l
�:.. Instituto de Medicina e Cirurgia do ..�.1

,

.:+ Paraná.--Fones: 67 e 2706. ���
••+ f:�
.... RESID. R. Pasteur, 419.-€uritiba.-Atende chamados �t'
�. . -

�
........................................................................................................t...:..!++....� � � � � � � � � �. � � � � � � � � � � � . - - �
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o ESTAUO-Sexta-feira 24 de Novembro de lJ5J 5

Os irmãos "(ausentes), filhos, genros, nóras, netos e bis
-netos da saudosa e sempre lembrada

ROSA MUTRAM BOABAID
ainda compungidos pela irreparavel perda daquele ente

.quel'ido. agradecem penhorados, a todas as pessoas que os con

:fortaram no transe doloroso por que .acabaram de passar, e às
-que enviaram flores; corôas, telegramas e .acompanharam o

.fêretro até a sua última-morada.
Tornam extênsivo este agradecimento ao amigo e dedica-

\

.do médico assistente Dr. Polídoro Santiago, pelo carinho e des-
.

-:-:-:-:: .

'velo com que se houve, e ao Exmo. Sr. Dr. Governador do
-Estado, por se ter feito representar ,nos funerais.

Para a missa de 70 tiia, a ser rezada na catedralno Altar
-do Sagrado Coração de Jesús , sexta-feira, dia 24, às 7% hs. os
.membros da tamãía enlutada convidam e agradecem às peso
;soas que comparecerem à esse ato de fé catolica. -

AGUARDE A PASSAGEM DO MENSAGEIRO DOS
"SINOS DE NATAL" E CONTRIBUA COM SUÁ
PRENDA PÁRA ALEGRAR AS CRIANÇAS PO-

BRES DE NOSSA CIDADE.
'

\.

-t AGRIDE'CIMENTO E MISSA
RosaMutralD Boabaid

QUER VESTlR·SE COM CONFORTe E ElEGAMClj'
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rue Felippe Scbmidt 4A

Colégío.c Estadual Dias
EDITAL

Velho

]EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
.sÓc".

.�-;;

1 - la época:
a) - ínscríção - 'de "15 a 30 de novembro
b) - realização - Primeira quinzena de dezembro nos dias 13,

14 e 15.
' .'

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida:
- Atestado de vacina, com fi'rma reconhecida;

Atestado de saúde, com firma reconhecida.
Os documentos estão isentos, de sê lo por lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou

lilor seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento; com a

-declaração de que não se inscreveu, nem se inscreverá, em exames

-de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época.
Só serão aceitos candidatos que contem, pelas menos, 11' anos

-eompletos ou por completar até 30 de junho de 1951.
4 - Provas: O 'exame de admissão constará de provas escrr

'(as de português, de matemática, ele geografia re de história do Brasil.
"sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não
:'llodendo prosseguir nos exames o candidato que não alcançar pelo
;tnenos nota 5, em qualquer delas.

Viagem com srgnraneae rapIdez
<' so NOS CONFORTAVEIS !uICRO-ONIBUS DO

RI�IDO «SUL-BRASILEIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

\

i1
,

A SOCIEDADE EXPORTADORA CATARINE'NSE LTDA"

,ylte�a ao conhecimento de quem interessar possa que constí
:', UlU seu procurador nesta Praça o sr. WELADIMER COR-
--�EIA, em substituição ao sr. Procópio Dárío Ouriques que
vmha até a presente data excercendo aquela íuncão.

Florianópolis, 16 de Novembro de 1950.
ANTONIO RAMOS ALVIM - Gerente.

"

Vende-sé-
Barco à vela A I,uga-se
Vende-se, com urgência, um Confortável casa, sita à rua

barco à vela (TABÚ) em ótí- Bulcão Viana nO. 61, com recente
mo estado de conservacão, instalação de agua fria e -quente,

Icompletamente equipado, 'por eampainha elétrica, dispondo de

preço irrisória.
.

amplas salas de visita e jantar, -4
Tratar com Santos no INCO quartos, espaçosa cozinha, quarto

8v.�\4 de banho novo e completo, com -

• lU. ••••• ••••

chuveiro para empregada.
CASA MISCELANEA: dlttr, '

A tratar na Avenida Hercilio
buidor. dOI Rádio," Rj�CI '� Luz, nd. 3i-Fone 1076.

ictor.�Válvul•• ef'Dllcos.' , , ,

....��� .�??.���e�t.o:.: . ����� . .. Casa de negóc ío

umY����-�r�no àl p" =�vo �e!�� vende-se ,

Id T :l_' 5'2 no Estreito, uma casa de negócio
A�enl a ro�pOWSfi.l,. com muito boa casa de moradia.
Tratar o preço, na mesma. Aprovei-te esta oportunidade. :

• • • . . • . . • . • . . . .. . .•.. - ....
"

.. ,

Informações na agência deste jor.

fRAQUEZAS EM GERAL
YlNHO CIEOSOTADO \

"S I L!V E I I A ,.

·CLINICA E CIRURGIA DOS 0-
LHOS - OUVIDO - NARIZ E GAR
GANTA- DO \

DR. J. J. BARRETO
Formado pela Faculdade Nacional

Ie Medicina, da: Universidade da'
Brasil. EX'assistente dos Serviço's
de Oftalmología, do Professor Caldas
Brito, da Policlinica Geral do Rio'
ie Janeiro, e de 'oto-rfno-Iartngología
do Professor Leão Venoso, Hosprtal
Moncorvo Filho.
Consultõrto : Rua Trajano, nO 31

LO andar
Atenderá, diariamente, a partir do

dia 1° de Novembro, no horário da
\4-ás 18 horas.

Para colocar SOLI
em seu Sapato

PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

P.15 de. Nov. n.22- 2·.andar

1

SENHORITA!
A ultima ct'eação � em re/ri·

gerante é o Guaraná KN07
EM. GARk8.FAS GRANDE�

Preferindo-o'] está
acompanhando: a moda-

I ••••••• • • • • • • • • • • • • • • ..... • •• •

Procura-se casa

para alugar
Procuro alugar uma casa de me

tertal, que esteje em 'boas condições,
não precisando ser no centro. Da

se preferencia a que tiver garagem
ou galpão.
Tratar com o agente do Rapido

Sul Brasileiro - Telefone 1172.

EstiriÍ6riô
.

d�8 "CoÜ tii
bilidade Santa

Catarina
Dirigido e orientado por té

cnicos diplomados e compe
tentes. Aceita-se qualquer
serviço atinente ao ramo, in
clusive correspondência.
Precos módicos.

Cx. Postal, 3�8, Florianópolis
Rua Crispim Mira, 41

Sta, Catarina

FERIDAS. REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS"'

Elixir de Nf'onelra
M.dIOQcão Quzillcu no tr�tam'Dt

da .!fUl.

..................................................etN

I LENZI I
! O Alfaiate que veio ªe São Paulo para servir
: os elegantes de Florianópo.is.

i BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO JORGE

.: Salas u-7 1° andar. - Florianópolis
. ,�

.................................................�
f *

*
- se inicia nos

�("'G� PEs��.E!��.� �:;.�� I
.

-tr: \ zar uma saúde perfeita, deve �llldar
do seu lígado, auxiliando a mn2ao sn-

� , ti-tóxica dêsse importante orgao. He-
/. patina N. S. da Penha, que conte;'ll 3

I "
. normal za em pouco, tempo as fijnções

j/ do fígado. ,

) . H E PAr I N A produto do Institu-'
l' '

to Farmacobiológico
N 5 DA PENHA a. da Est,êla, 57-Rio

• •

•

}

/

•

*

DATI LOGRAF.IA
(orrespon hne! I

tomercllJl
Confera,

/

Dlplom.

DtREÇlOI
\méHa M PigUlZl

METODOI
Moderno e. Eficiente

Ru. General Blttencourt" 48
(Esqujn� Alber.&ue Noturno)

--------------------�

Admissão ao r ano do Curso f'un-
"dame,ntal� do Inst.�Tecnológico

de Aeronéutca '�'.
.

o Comandante do Destacamento da Base Aérea de Flo�

rianópolis, faz saber que. se encontram naquela Unidade, as

instruções no concurso de admíssão ao 10 Ano de Curso -

Fundamental do Instituto Tecnelógico de Aeronáutica em -

1951, encerrando-se em 8-12-1950, Ó prazo para e!ltrega de

requerimentos. ". '«�:::.r:''!'Ir.''''--�,�"", ..-

Florianópolis, 9 de Novembro de 1950.
-

-"';';:i'�:ITTI11 :
CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tenente - Ajudante

Elimine as

ESPINHAS
A causa Combatida no 1.0 Di.
Logo á primeira aplicação, Nixo

derm começa a eliminar as espi
nhas como si fosse por mágica.
Use Nixoderm á noite e V. verá sua

pele tornar-se lisa, macia e limpa.
'Nixoderm é uma nova descoberta
que combate os parasitos
da pele causadores das espinhas.
frieiras, manchas vermelhas, acne,
ímpíngens e,' erupções, V. não po
derá Iíbertar se destas a r e c ç

õ

e s

cutâneas a menos que elimine os

germes que se escondem nos mi
núsculos poros de sua pele. Portan
ta, peça Nixoderm ao seu farma

cêutico, ,hoje mesmo, � nossa ga-
...... ti

.Irantia éa

nlXO er.. suamaícr

'I,. as Afecçles CulAnlas proteção,

)

CASA-Alpga-se
RECl1:m-CONSTRUIl,)A, / A RUA

rosa BOITEUX N° 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO.
\ .

•••• O'O' .O'O'. ..O'O'. O' ......

.O' .. .. .. .. O' f

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

•-Ihe••• ,Idbrloaa' ii CaillG wA CAPITAL- Clhcama. "·.to=gl!io do.
9'1&dta canteI dG efotua'iI'61M SUOI oom.prall' MATRIZ em
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o ESTADO--Sezta-!etra, 24 de Novembro de 1951

No Estádio da F� C. D. j-ogarão amistosamente doningo as equipes do ftvaí,
local, ,e do Grêmio Espor.tivo Olinípico� de Blumenau, CalD1leão do Estado

_,

•

R a t h i n ii. Pôsto
Mairin Cregan
190 págs. =- ttus

traâa

Edições. Mel/zo

ramentos Cre 25-,00
Na sugestiva linha de ro

mances leves publicados pe

las Edições Melhoramentos

aparece agora "RATUINA" da

autoria de Mairin Cregan, que

graças a esse lançamento

oportuno tem o seu nome em

boa hora divulgado no Brasil.

\ RATHINA é leitura agradá
�el para todas as idades por

quanto a cada uma delas ofe

reee encantamentos próprios.
�xiste nas suas páginas a mo

tvimentação e a aventura tão

tio agrado dos jovens como tam

bém uma tessitura de conflitos,

e posições sentimentais requeri-

,

das pelos apreciadores adul

tos. I

; O volume conta a história

ce um potro, bonito e fogoso,
enchendo de esperanças seus

nonos e amigos' e que afinal, /

depois de uma dura seríe de

'Vicissitudes termina por 1e

vantar em memorável carrei-

1"a o Grande Prêmio Nacional.

contemplando dessa maneira

àqueles que nele conríaram e

desveladamente o assistiram e

treinaram. E como se vê uma

lição de amor ao animal e de

eomo se deve atendê-lo para

que se possa" esperar dêle ' a

muito de serviços e de satisfa

ções a que estão naturatmen-

te destinados.

Este volume apresenta urna

sene de magnificas ilustra

ções devidas a um artista ori

ginal e genial, Eduàrd Leof

fler- Graças a uma técnica peso

soai e inconfundivel, fêz de ca

da Ilustração uma precíosída
de que sobremodo realça o

texto já de si atraente, Tra

üução de Luiz Galantée. I

Em todas as boas livrarias

ou pelo Serviço de Reembolso

Postal nas Edições Melhora,

-mentos- Caixa Postal 120 g -

São Paulo.

J '-l___'

de observações

MoenDick Icíentiíica aos clientes e amigos, que estará ausente

até fins de Novembro, fazendo estágio de aperíeí-
_
çoamento no Rio de Janeiro. .

t
--::-- ::;;_""'-Desfibrador

- Cx. Rostal �4ª - �ahia�,,�: �---t �,_, , . ..di.,_��': � J .1

""" VOt.UffTARIOS DA pATRIA N.- Ci8 .... AtII\9
CAlU�".u.NJ .YlLUOM. ...O'.(��

- _geneia Geral para S. Catarina
Rua F�pe Schmidt. 22-sob.
c. Postal, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS

Não de esmola nas ruas. Auxilie

fIS associações henef'icientes.

Hamílton Alves

O Figueirense conseguiu-de maneira rotumban

t,e sagrar-se campeão de futebol depois de' 9 anos.

Aliás, deve-se dizer que, efetivamente, o alvi-negro
vinha fazendo jus a essa conquista. Preparou-se me

lhor, armou um grande quadro e, assim, galgou o de

grau tão almejado: a conquista do cetro maximo de

futebol. O Avai, entretanto, foi um' adversário que

lutou com muita fibra, com muito,entusiasmo, eom

muito amor mas não conseguiu. muito. embora, des

fraldar .o empate que esteve' iminente. Felicitamos
todos os pertencentes da grande família alvi-negra

r pela significativa vitória.
XXX

o Botafogo, pelo campeonato carioca, conseguiu

um doloroso e custoso 3xl frente' ao Canto do Rio,

que lhe roubou, no turno, dois pontinhos preciosos.

iSU;rgiu uma excelente oportunidade ,para revidar

com uma .goleada aquela derrota, porém, o que se co

menta é que os alvi-negros suaram a camisa para

ganhar o aivi-anil niteroíense. Todavia, o Botafogo

ganhou, e isso é o que, realmente. interessa ...

XXX
,

Domingo proxímo, na Rua Bocaígsa, deverão jo-

gar as equipes do Olympico e do Avaí. Preliminar

mente- se defrontarão os quadros de aspirantes do

Avai e do Treze üe"Maio. O Figueirense, ao que apu

ramos, entrou em negociações com: o Palmeiras e com

o Olympieo para a disputa de uma partida amisto

sa. O publico esportivo da cidade aguarda desde já o

sensacional choque entre "azurras" e alví-rubros. Pa

ra a segurança completa da partida será o árbitro o

Sr. Manoel Machado da F. M. F. Os nossos juizes não

terão mais vez... O melhor é ficarem de fora para

aprender...
-

XXX

Um leitor que se assina Falcão nos pergunta .se

somos Botafogo. E mais: qual o nosso clube na cida
de. De fato, amigo "Falcão", somos botafoguensés e

muito botafoguenses ... 8e está muito interessado em

saber qual o nosso clube aquí, devemos-lhe dizer é

o E.C. Treze de Maio, valorosa e apreciada agremia

ção/pertencente a. categoria de amadores, Mais em

baixo o nosso prezado Amigo nos pede para tecermos

rapidas consederações sôbre as arbitragens do árbi

tro carioca sr.Manoel Machado. Meu amigo vai ficar

, numa fraseo que você nos solicita: Sr. Manoel Macha

do- até o momeonto, vem agradando, demonstrando

largo conhecimento de futebol. 8.8. não deixou a dese

jar em nenhuma partida que arbitrou.
XXX

O E. C. Tr,eze de Maio por !I1�SO íntermedío avisa a

topOS'"'(7S S!US cracks e associados- que domingo vin

douro, no campo da Rua Bocaiuva, tem "expedíen
te" ...

XX� I
r

V E-N DE-S E
Casa residencial,. construção/ sólida, 15: compar
-timentos,3 instalações sanitárias completas.P gara-

\

gens, terreno todo cercado, medindo 33x80ms.
. Aceita-se, como parte do pagamento, automóvel

Mereury, Ford ou Chevrolet, typo 48 ou 49.

Vendem-se, também, os móveis.

Ver e tratar à rua Rui Barbosa, 20

(Pedra Grande), nesta Capital.

Dr. Ed.

SÉOE.:
.

FLOR,lANOPOLIS'
•

SANTA CATARI�A

-VIVER! -MORRER!

-

"

Depende do. sangue. O sangue" i a vida
Tonifique-se com SANGUE

NOL que contém excelentes

elementos tônlcos, tais como:
Fósforo, Cálcio, Vaaadàto e

Arseniato de -Sódío, etc.

Os pálidos, anêmicos, esgota
dos, depauperados, mães, que
criam, magros e crianças ra

quíticas tonítícar-se-ão com o

���iF-

,

\,

Colégio 'Calarinense
,

'Edital
Exames de Admissão: Inscrição: dias' 15 a 30 de novembro.

Bxames dias rq à 2 de dezembro, ás 8 horas.

Documentos: Certidão de idade, atestado de vacina e sanidade•

.t:xames de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.

I Para os alunos do quarto àno e do III Cientifico:

Bm fins de [aneíro,
II Para 08 demais: Prímeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: IrlScrição: Dias 1° a 13 de fevereiro.

Exames: Dias 14 e 15 de fevereiro .

I Pa:_a_ os candidatos ao" exame de admissão haverá um curso de

,preparaçao regular desde 29 de janeiro. Mais informes com a díretoríe,

J

Desfibrador de lD'adeira
Compramos um desfibrador hidraulico para polpa dê ma-

/

deira, de bom fabricante e em perfeito estado, capacidade

aproximada de uma e-mela tonelada por dia; ofertas para '!
:" �

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I
Dr, (LARNO G.

GALLET,TI'
ADVOGADO

Crime e oi..1

Ooastltulção lia Socl..dade,
NATURALIZACOE �
Titulol Dlllolarat6rio.

./

, ServiC,o comp�eto e espeeíalísado das DOENÇA! DB
SENHORAS. com modernos método. de diagnólltieo e tra
tame�o.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

..

I
'

S

�

, I
1Pedidos .com Representante I'

'

Para Santa Catarina '

'

,

DORIVAL S. LINO

'IF�::!!J�i���\12�!t::�11 Aue;�i;'�6;��j';;�"St;:�C;t;IDa
Rua Felipe Schmidf. 22-Sob.

Caixa Pos1al, 69 - Te. "Pi'ofectora- - FLORIAHOPDLIS'

Eeorit6rio e Re.id.nola
Rua Tbad.:nt•• n. IFONE •• 1468

I ORA. 'WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
e

DR. ANTONIO ora MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-PartOll

Radioterapia por ondas eurtas-Eletroeoqulaçlo
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbo.

ConauItório: Rua Trajano, nO f, fo andar � Ediflcio
do Montepio.

'

Horário: Da. 9 6. t2 boraa -' Dr. MasII.
Das 15 ás i8 boras - Ora. MU8111,

Residência - Rua Santoa'Dumont, 8. Apto. I.
I

f"

DR. I. L08-'TO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de .lIr2ediéina; Tisiologista e

�isioc�rurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de espeCialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Ciruroia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimarães., (Rio).
Cons.: Felipe Schmídt, ij8
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: RQa Durval Melquiades, '

28 --- Chácara do, Espanha

Agora, SIm! _�����E=ea�====a
"CÔMPANmA""'AIíANÇÃ·Dl�""liAliiÃ,f&"'·�

Fadada em 1870 - side: IAHIA
INCANDI08 E TRANSPOR'!'.
CIira. t. Bala�,e t. '11«4

CAPffAL B REsERVAS ct.
Responaabildadea .••• • • •• • • • • • • • • • • • CrI
Receita •••••• - .•••••• • ••••••••••••• : • • Crt
Ativo •••••••• • ••• :.,. •••• �. ••• -CrI
Sinistros pagol noa últimos 10 anoa •••• Ctt
,Responsabilidadea .••..• •.•• •••• . • • • • CIi

, Diretorea:
Dr. Pampllilo d'U&ra Froire te Canal••• Dr. FraaelH., t. IA,

�

hiato M.gerra. Dr. Joaquim �rreto de Aratjo e Joú AIII'."-
IF..,..-_..

-

...-_-.-_-_-_-....- ....-.-,.- -

..-.-.-..........-,..-_....._.............-,_-.-....-&-&........... = ........... u ...

80."0,nol,lo
1.t7U{l1.765.17

'7.058,245,10
142.176.603.80
,s.e87.8te,lo

71.7...401.101,10

).11 '"�L

----- .•.• --'-'-....�,J••.�"
s

é

e e SOCIAI..�

,<-" �� ."

PC?�!�_AlfEGRe �r
RUA VOL(}N ..ÁRIOS DA PÂTRIA N.· 69 • 1.° ANDAR

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODEStO '

,

Ateade. tliàriameate. ao Hospital de earwa••
,

'

�-...-...- _ -&..,J _ ._-&- -A.-.-..-_.._-�-.-•.•
r

_-..�.�.., .

,Dr. Polydoro E. S. Thiago
......1' .. Maternidade e mé4l1il. .. IIHleo e ,ara.ue

-

Ho.pita! ele Caridadfl •• Boapital de Caridade de f'lo.

GLlNICA DE SENHORAS - CJ- rl&nópoli•• Aaaistente da
RURGlA PARTOS Maternidade

ílapóatieo, controle' e tntaruentc Joenç.aa dOI órgios internos. .....
�aliudo da 81'avid�a. matur ,elalmente do caraçio e ftaOlI'

,ioa da adoleJC�ncla e da meUQP.u- Joançaa da tiroide é demais 1kA..

.. Pertubaçllet menstrual., j 'ln"
.

du1U interllu
'

uçflês e tumoree do aparelho gu! 'JlJltca. cirurgia de seuhor.. -

d feminino.
.r

_ .---- Partoa '

),eraçaea do otero, ovirtOl, trom- FISIOTERAPIA - ELECTROCA,ft4

lU, apendiee, hknk., ",uislMl, etc. DIOGRAFIA � METABOLISltIO

J.mrgia pliJtica' do perlneo (mo BAm
U'U) j IORARIO DE CONSULTAS:l -

..UISTENCIA AO PARTO E orE· DiAriamente das 15 la 18 hOo /
RACOES OBSTETRICAS ruo

'oeJlÇH glandularea, tíroíde, oT6·
to.. hlpopiae, ete.)
'tsturbioa nervOlOl' - &terilidade
Regímee.

oasnltõrtc R. Joio Plnto, , - 1td.

.11
./

\

Reaiod. R. 7 de Setembro - ItdU.

tlU -fi SOln:a - Tel, 8411.

Dr, lins Neves

CONsúLTóRIO:
Roa Vitor- Meli'elea a. ti

Fone manual t.7'"
RESIDKNCI.l�

"nnida T.rompowak1 n
Fone manual 711

-------------------------�

,,:0,. Roldão Consoni
•

CJ:R..URGIA Gl!tRAI. :- -AI,TA a.
"URGA - MOUtS'l'IAS D. •..

NHORAS - PAIro.
Wanaado peJa :l'uuldade ele 1I.a·

.... lia Ulliv.mdad. d. 818 Paat..
onde foi ...i.tente por rirlOI _ da
8erY1ço Cirúrgico _do Prof. �.

�I J(iIIiI
Cirurcla do eltõmago • riai árftIa·
_, lIIteltinol delgado • tr_e. tini
de, rin.. prÓltata. beld... •...

.ririo. 'e trompa.. VarlcoeeIe, lIJCri.
ceie, nris.. e bernu. ,

Conaulta.: n... J t.1 5 .1Ioru, • '*
l'eUpo Schmfdt. n (altOl da cu.

ParllflO). Telef. u,a
Ruldbcl&: Rua EIteY. JuIti, n.',

rI'elaf. K. 764

Dr. A. Santaela
(.ormado pela Paculdade Rae1o
Dal de Medicina da Univers1dad..

do Brast1)
lU<!1oo por concurso da .... idatto--

.

c1& • Ps-icopatas do D2atrtto
•

Pederal-
'

II:J[-Intqno de l'Iollpltal Pliqu1A-
tr1co e IlanicOmIo Jud1cü.r1o

_ da Oapital Pedh..-al
b·lnterno da ,Santa Oala de MI·,
eer1c6rdta do Rio de Janeiro
OL!NIOA IUDrOA - DODOU

NDVOSA8
.

OonrulWr1o: �lc1o A.m'I1a"
••to - 8ala I.

Restd8ncta :

Avenida Rio Branco, 144'

O M'I S P
DaalIUl.bor..

Ir.
i ton - imone eleira Telefone:

'

Oonsultório - uea.
Clínica Cirurgica "'id8ncta - 1.1...

lIolutiu te Senhor.. O "ALB »e I'I'UJ.J

J ,..'!������of��r�s�=e. p���r·"
J t!eto lIontenell'o e PÍragib8__ N� 'LIV:RA.Ra 41. LlVJU,�

peira (São Paulo) ! - BOU
Oouultas: OaB ti ia t7 boru

.....•..... -

....
,

' (l0AlJ II 'l'JJBBD0II
BD Fernando, Machado. 10 POIIIU. T. •• Cuu, ou wrra.. ....

�der'
'NAo encontra oompra4or'

,

Entregue ao Ilecrlt6110 ........... '

... L. AI'V.., ,

Rua. Deodom' I,t.

r

Transporte. regulares de carga. cc fhto d.

sIo FRANCISCO PD SUL· para NOVA fOBa
!nfol'tnag5•• oom.o. Agent••

Plori.oOpoU. .

- C.rlol HoepckeS/A - 01- Telefone 1.211 ( 8:'11. tele,:
Sio Ptaocile6 do Sul-Oarlo9 H3epcke SIA -C(- Telelolle 6 \{)")R�MACg

j

Dr. Newton d'Avila
atn11ria geral - DoeD�" de s.. lao

UI '- ProetoJogia
FJetrieidacle 'Médiea

Colllultõrio: Rua Vitor M:eirelel a.

" - Telefone 1.307
Consultas: As 11,30 horas e Q lar,

t. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vida! Ramol ..

" - Telefone 1.422.

Dr. MárioWendhausen
dtlliea .Miea de adultOl • lriutU
?oUultól'1o - Rua JoAo PInto, l'

Tele!. JL .16' �

C;:CUulta daa • 'a 6 lUrU
1I,....,:.....cl&: I'dl,. w•.,. ... ...

TeId. ltiI

·Or. Paulo Fontes
CIlnioo • operador

Ie-...ltório: Rua Vitor M..,...., IN.
TeI.follll: 1••1. '

c....ullai 4u 10 ii 11 • W 14 U
t, ..... Ilaldhcl.: ll_ B�

Ia. - 'Tlletoa'u 1.'"

r

I,

Dr. M. S. Cavalcanti

'_

"VI:RCiEM ESPECIALIDADE" da
elA,WETZEL'1I NDUSTR,lAL·JOINV [L L �� {M�r3Q

TORNA A ROUPA BRANQUlSSIMA

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'" O·�vIT lEI BriGuramos lUendi .. Vida
" - &,_ _ gos por causa dos _

O Comando da Guarnição Militar de Florianópolis í.ern a honra de '.,«pontos»! 4 colacao de gráo dos contadores ds 5e
convidar as autoridades civis, eclesia,stic�miJitares e ao novo em genal BELO H�RIZONTE, 22 (V, A.), OS cõntadorandos da turma

11ara assístíeem a missa, a ser 'realizada 'às 8,00 horas do di.a 27 do cor�
Comentando a prisão de uma de- "Dr. Vitor Lin1')', da tradicío

rente, na Catedral Metropolitana, em suftagio das almas dos militares zerua de falsos mendigos, ontem nal Academia de' Comércio de
,

<II
•

efetuada 'pela Rádio Patrulha, di- S 't C t
.
,..

1
-

rausacrirícados à sanha comunista em 1935. an a a arma, co ogarao g
II - Agradecendo, aproveito o ensejo pana convidar V. Sa. e Exma. vulga-se interesse ocorrência ve- em solenidade que !Se efetuará

.

d rificada no reduto principal dês- T" t AI d C alhof'arnilia para assistirem a solenidade acima programa a. no ea TO varo e arv

(a) Paulo Gonçalves Weber Yieira da Rosa - Ten. CeI. Comandante". ses espertalhões, a avenida Oia- ás 20 horas do proximo dia 9
peque, nas proximidades ela zona de dezembro.
da boemia. A.pós oonfer-irem o lu,

Academíca

ra, Cid Carlos Porto, Dagober
to Walmor Silva, Darcy Brasi
liano. dos Santos, Déa Cunha"
Dinorá Flaviano V1eÚ'a, El
Irieda Lina Hummísch- Eronj.
Joaquim Alves, Estefano Nico
Iau Savas, Gerson Bosco dos,
Santos Guilherme da Silvá.
d'Avila, Gunter Stroich, Ha-

cro do dia, vá,dos mendigos se de- Do programa organizado, milton José Berreta, Hélio Pra
savieoam, entrando em luta cor- cinstarrt as seguintes solenida- zeres- Helka Miriam Baasch,
poral. No auge do "surucu". facas des, . Helladío Olsen da veíga, Her-
'e canivetes entraram em ação, I 8 horas � Missa em ação de cílio Pedro. da Luz, Hidalgu
despertando a atenção dos popula- I graças na Catedral Metropoll- Homero Soares de Araujo, RU.
res 'e dos guardas-civis, Na Dele-; tana. ton Gouveia Lins, Ilka Marí31
gacia para onde foram conduzi-

'I
20 horas - Cerimônia da da Costa Avila, Iolanda dos.

do� ficou eschlr,ecida�. cansa da colação de grau, no Teatro Reis Martins Camilli, João Al'
pancadaria: uns mendigos esta-

I
Alvaro de Carvalho. fredo Campos, João Batista!

vam invadindo o "ponto" dos ou- 22 horas - Soirée no Lira Beiin; João Cirilo Vela, Jorge
-----

a -tros, contra o regulamento que' Tenis Clube. ' Anastácio Katícíps, Krassína-

Encontro entre equipes dos 1° e 2° anos dos cadetes d estabelece v:'rdJadeIÍra delimitação I' Ê paraninfo e patrono o dr. Livramento, Leo Mauro Xavier
Policia Militar. ��� O campeão brasileiro de espada faz geográfica para a índustr ía de, Vitor Lima e homenageado es- Ludgero Níehues, Luiz Nunes,
referênci3;s, a esgrima ca!,arinense. �-- Ca,<!_etes das Policias. pedir esmolas, pecial O dr:--Prof. Fernando Lya Lopes Viana, Maria Dalva

l\hlJtare� de R. U. do Sul e de Sa? Paulo Mac-hado Vieira, sendo ainda lfarias, Maurícío dos Reis, Mil.
competiram com os colegas catarmenses. '- ressô,

homenageados os pro essores ton Cunha, Narbal Almeida"
A Policia Militar franqueou,' bem do elevado padrão da es- Antonio Vieira daquela Academía, Noely Bosco, Mendonza, Pedro:

ontem e hoje, os seus portões grima catarineI�se que, mar- �'b d' Os contadorandos de 1950 José de Souza, IOOberval Silva·
ao publico para assistir ao tor- chando só, sem alardes e .sem

r
l�ac a o são os seguíntes: Silvino Lang Jacques, Silvio:

neío que está se realizando en- apôio, por isso" mesmo �a�a ,( SAN F O R O ) Aarão SteudeT Areão, Aldo ',' Lehmkuhl Meyer, Sulamita Pe·'

tre os cadetes da mesma.
,

vez mais temperada na fiara
"

- Santos, Alex Ramos- Alínor reíra, Ulda Maria Filomeno;
Equipe florete. 'la categoria: dos verd.adeíros esgrimistas __Em. sua re�idência, à rua! Mello (Orador), Amau�y

- Bot.'Walmor Berretta, Walter Mel-

3° ANO: Carlos Hugo, Newton que persistem como os bons Bocaíuva n.,?3 (�undos), fale-I' to Guimarães, Antônio Gusta lo, Wilton Bíttencourt, Yolan"
:ft.. .' "ceu ontem as d horas o • .' ,. ,

, ,
,

iI:".I.ado e Airton Sousa. lutadores, vai aos poucos mar- nosso' estimado conterrâ�eo vo W�:ner, Army, Faísca, Au·, da Bonassís e Zeno Barbosa na:

1° ANO:, Wallace Capela, chando para o campeonato sr. Antonio Vieira Machado \ rélío Bessa da Veiga, Basilio- Silva.

Zizimo MbT�ira e Décio Lago. brasileíro onde colocará bel� (Sanford), pr,?genitor no nos-I Uniat, C.arl Werner KTu�ge::) I .,Agradecemos o �m�vel .

con-

2a categoria: 3°�O,- Car- alto o nome ,d�, �anta catar:� so companheiro de trabalho

I
Cesar Atlla Batalh� da .Sílveí- .víte com que nos dístínguíram.

los Lauth- Oscar SIlva Roque, na e conseguira, e bem prova Pedro Paulo Machado. Sel;l ... ."",

, sepultamento efetuar-se-a

���!ii::e�O -�asto Mar- ;�i:���:��a��:��l���se- hoje, à tarde.' !

O-Iversos "·ISpO·s·II·lvos da te·I do,Espada _:. Equipes - 3a ANO Consta-nos terem sido con- • li '

�:���S s����' 1�a���:L����� ;����� �� ���d�as��i�a�: �erá prbWovido' O serviço militar serão alterados
Moreira, Hamilton Zimer e da Força Publica de S, Paulo gal. Zeoobio

'

Walmor, Marcelino. para o torneie de esgrima que RIO 22 (V.A.) _ "Tribuna de RIO, 23 (V.A:) - Chegou hoje ;'1 o serviço militar 'em tempo de pu'

.......� enc'ontros� acun'a tem '.·nl·' f-� , •

'c' n'o dI'a 21 de de [,,, '(. ;; _
_. -, Camara dos Dep�dos uma men· começará no dia 1° de janeiro rlc-

'I.R> .,.;:;ra Ini 10
-

.,lijJrensa _lllforma qu., ,) gencr.ll ,sagem do ministro da- Guerra eu- ano em que o brasileiro atingir cs

cio as 19,30 horas. zembr('), o ultimo que, como Z"nobio da Costa vai ser promovi· I
caminhando um allte projeto' (f'le 17 anos de idade até 3 de setenbr<l'

alunos, farão os futuros te- (.!,o, como é do seu direito Em! altera vários dispositivos da L<:!i desse periodo a partir doe 18 anes

o, C'AMPEAO BRASILEIRO nentes da nossa valorosa Po- ��.)nsequencia. deixará, o cOlnando
I
do Serviço Militar. Diz o titular Paragrafo 1°. - Dentro dess2'

DE ESPADA licia Milttar. Acentecimento, .

. "

R>'- 11'1'0",
,da pasta da Guerra que se torna LU_ periodo a partir de 18 anos de ida

,n p,rlmeua eguw h.d" I tI' ,.

t- d t h
-

tdRenô Todeschini, que há de gJ:1ande significaç.ão pois .- 'gen e so UCIOnar varias _ques oes, e, quer eu, am ou nao. pres a 0$

.. I '

e,ntre as quais, pela sua importa n' o serviço. militar, poderão os hr:l'
pOUCO tempo esteve entt,e nós representa um grande passo r b 4 ' cia se encontram as seguintes' sileiros ser convocados em quaL/,
COrno ,componente da ,equipe de congraçamento tanto mUi· "'0m a.a a I idade de prestaçã'o do serviço mi. quer tempo e nas condições q'Jt':
da SOGIPA frente a AABV, tar como desportivo, caracte- Bron"u.- 'e Ilitar i?icial; selecio.�amento �o� forem ordenadas ou autorizaCs.5

em carta dirigida ao capitão rise pela propriedade do des- _ 'lI:f I ?onscrItos .

para a �ncorporaç:o, pelo presidente da Repuiblica, ieE

Rui Stockler de Souza, após -o porto escolhido _ a esgrima t'f' d . .

I
epocas e sIstemas de lllcorporaçao; do em vista a participação em ma'

l
-.

•

OllI Ican o �s. vias respl.
I
adiantamento 'e reengajamento rle nobras e exercicios ou ainda, em;'

eampeonato brasileiro de es' - que ma� caractensa as tra ratonas
praças; adiamento ou antecipa.çã� casos 'especiais para 'o preenchi.

grima recem realizado,' assim dições mili&Tes, como tam'
A B

"

I
do licenciamento e co.nvocação d. mento dos claros.

•
_

. , ronqmte e uma porta ah�rta
'

�' -
.

se expressou: "caro amIgo bem as de nobreza, lealdade e ã g
,

f
-

'd d C t ]
reservas para manobras de exer Pámgr�to 'segundo. -_ Em �em

. .. ,,", '. . traves en erml a es. or e (' ma
cicI'os etc -.

d ri'RUI, espero que ,esteJam trer! fIdalgUIa. Tudo 1SS0 preme e \ p.ela raiz tomando "Satosin" _ po-I '
.

.' .',. po de guerra esse perlÜ o po. ma:

nando bastante (mas não gri- a repeti�ão de elegantissimas deroso anlissético e descongestio. �m seglUld� PdassSa a .cItar MV��I�tLOS ser ampliado, de acordo com oS':

.! . I' ., • '
, , artlO"os da el o ervlço ! I I aI interesses da defesa nacional.

tos e SIm esgrrma "'bastante' noitadas, como as que Ja tIve- nante da traqueIa, bronqUlos f' pnl- o

d d d E'nt·, Um outro' artl'go reformado, pas"
I

-

"s t ." 'f '

'j que evem ser emen a os. l(

esgrima"), pois foi ai ainda I mos oportunidade de prespn-
moes. a OSlll tem e eIto ral)l1 o,

a novas redações pro"'ostas fi sa a ter esta r,edaça-o: "Aos brasi.,
, ... '. .' Fluidifica o catarro diminue a

tOS-I
s

, .' /'"
que se VIU dISCIplma, paradas' Clar quando o Barnga Verde, s t

.

'
-

l' f gura a do artigo 4°, que é como leiros naturalizados com menos de--
I e e orna a resplraçao Ivre e ,'\- , . <.... '

corretas, etc .•• não se joga es-
i
na sala d'armas da Policia Mi- eH. Nas Bronquites asmáticas. cro-

se vera. a �egUlr, de relevante i�,-I. 30 anos é facnltado o volunlana',

grima hoje em dia nos grandes llitar enfrentou a Sogipa, nicas ou agudas "Satosin" é o seu I portanCla, Pelos. termos d� men"a. do para incorporação no corpo fl:r'

, I' , '. gem, aquele artIgo passarIa a tel tropa ou matricula em tiro Ilt-
'centros, somente vê-se gOlpes-, Ao que parece 4a feira dia remedlO de confIança. Peça ao see

a seguinte redação' guerra, ou em centros de formação.,
. .. '

, . , . farmacêutico "Satosin" - c domi- '. � '"
_

'

afOltos e uma gl1.tarla danada' �9 realIzar-se-a o torneIO in -

d d' b '
' "Artigo 4°. _ A obngaçao par:! de reservistas .

......as esgrima ,,� I d' 'd
-,

I d
,

f'" d P M
na or as grIpes, tosses e ronqUl- a;;:-&;:C'-:JE:�-�UII!l�'--."'---�- "'�'t�...;:;.;.-;;:::::a<lU • •• • IVI ua os O leIaIS a . . tes.'

",... '-- ��� - _..'"

Réferências como essa dizem; e a 30 drlABV.
4 l'eestrotoraçãe das Vida Escolar

/

C!!�!!t�!�� !�!e!.!.!�dO Maqistrandas de 1950
r .,ie'DeJa .camara a ree.sLrutnra;;ã,1 Realiza�se, às 20 horas do dia Arcebispo Metropolitano.

As residências. com grande area de terreno, situados à rua Frei J J,'-E Coletorias Federais. O prole- 7 d,e dezembro, no Colégio "Cora· Do programa consta, além ,dli"

<:aneca, urs. fW e 158.
, Ilo Io,ójy.á agorla a sau'}ão prE'�i- ção de Jesus", desta capital, a 80- solenidade, missa, em ação �le �ra-

'l',raltar à Tu_a, Saldlanha -Mari,trho, nO 18, diáriamente. , '.(�n(:,ÍaI: lenidade da colâÇão de gráll dos ças, na Capéla dõ ColégiO, às 7,30·
magistrandos d'e 1950, sendo Pa� horas.

raninfo -S, Excia. Revma, D. Joa' 'Gratos 'ao ge.nUl con:vite C(})'])·

quim Domingues de Oliveira, iI,d.
I que fôrÍlos distinguidos.

....-.·_ ·.·_- _- a- ·.·.-.·_-_·_·.·_ ·.-_··-_---.--- -••- •••••-.�

______________
4� ••

�. _

_ FLORIAMOPOLlS - 24 de Novembro de 1950

Esgrima

VENDEM-SE

Fp e G Q,a,n ao
Eles não traíram .. , os seus interesses!!!

GUILHERME TAL

PA R A F E R I DA Si
E C Z E MAS,
INflAMACÚES,
C O C E I R A S"
F R I E I ,R AS,
ESPINHAS, ETC.

\
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