
Doas senhoras faqoeadas� DIO., delas pelo próprio marido,
às últimas horas, do. ano de 1950.

o cI:,tminoso, Wald'emiro ,Rocha, prêso em flagrante, foi' recolhido ao xadrês da Policia
Civil' 'ond,e aguardará o destino que a lei lhe determinar.
Um crime passional que -ensanguentou lares humildes.

ÀS 2Í horas de' 3í� de dezem-i madre, Vergtnía Gomes sua ,tântaneame;:rtê. Em meio à
bro- do. ano" ,findo,' o distrito f vizinhá. " confusão que se' formou, o cri
da Lagôa, norte da .üha, foi I Aguardavam todos. corno é minoso agrediu ainda a pró
teatro de um crime passional, tradição nos lares' brasileiros, pria comadre, de nome Vergi
na própria residência do cri- a passagem d9 'ano, e" par� nia Gomes, com a mesma ar

ruinoso, Waldemiro Rocha" que o tempo passasse até-que, ma, deixando-a, no entanto,
.maís conhecido pela. alcunha: às 24; .horas, pudessem' trocar caida à sala, .esvaíndo-se em

de Miro., os abraços, com os desejos de sangue, enquanto a outra vi-
.',Segundo apurou a-nossa' re- Bom Ano,' Waldemíro, após tíma exalava o último suspiro.
portagem, ',Miro estava reuni- palavras azêdas, 'em tôrno de A noticia correu célere,
do em sua, residênçià,. pales- assunto de -famílía, faqueou acorrendo ao Iar fatídico, vá
trando com a esposa, de nome de maneira fria" e brutal, a rias pessôas, para prestar os

Máximl:!: Julía Pires, que esta- própria esposa, Máxima Julia socorros às vitimas. enquanto
va acompanhada pela sua co- Pires, que faleceu quasi -íns- o criminoso, prêso em fla-

.---�.,----,.--,------.---- grante, entregou-se às autorí-

Almoço de confraternizaçãu dades

�OJj::�ADA
Verginia Gomes foi -Iogo

Funcionários da Federação I ofereceu � homenagem: aos 8r8· após, transportada, para- esta
do Comércio, do SESC (e do Charles Edgar Moritz e" Prof- Capital, sendo internada no

SENAC ,.bomenageiant·� seus Flávio Fel arí, cm. nome -dos Hospital de Caridade, onde

dir�tores. " '. ""� ,

.seu� col�s, dizendoda Sl\t�·1 inti.Ift.-:Mé-:::�lCQnka; em. eB-tatio
AS , doze horas -de 3rt ,lu.e.. d_e- j�o. m :-assilif nro'Mderern. me�� )

zembro ultimo. retlPirluM-:se no�12ó�"mai5 ti.tn. "tl'lio' de atívídã- ,

,� >Res,Laurante_ Pérola, no Estrei-, d s. Agradecendo, o sr. Char- ° MüWI,. DO CRLl\1E

,to" para se confraternizarem 11es Edgar Moritz, Presidente .Fóí um crime passional ês

e, ao mesmo tempo, prestarem I da Federação e do.Conselho do te, pois Waldemíro Rocha as

sígntücatíva homenagem aos SESC e SENAC teve palavras sim agiu ferido" em seu amôr
'srs. Charles Edgar Moritz, Pre- de elogio aqueles que, em 1950, próprio levado segundo pa
sidente da Federação do Co- souberam desempenhar suas rece por méras questões de
mércío de Santa Catarina e funções naqueles Serviços, ví- ciúme.
Prof .. Flávio Ferrari, Diretor- sando o bem estar da classe
Geral do Serviço Social do Co' I comerciária. Finalmente, fez IN�UERIT<?
mércío e do Serviço Nacional votos para que prossigam todos A_. Deíegacía Regional �e
de Aprendizagem Comercial, no mesmo desejo de trabalho, PO�I�Ia e:st� procedendo a 1�
pela passagem de mais um ano d� honestidade, de compreen- .quéríto. afm� de ser esclarec:" Washington, 2 (V,A.) - O agiria melhor obedecendo ás
de atividades naqueles servi- soo, ao dever, afim de que se- �a e determmada a .cu�pabl� administrador da defesa civil, instruções de defesa civil que
ços inspirados pelas classes pa- jam as finalídades daqueles de- lldade, �o' esp()so:cnmmo�o.

sr. Milard Caldwell (ex-gover- fugindo das cidades. Esclare
tronaís.

•

< partamentos cumpridas com
.

O distrito ?e Lagoa, nos úl- nador da Flórida), julga prá- ceu Caldwel� que os pla:r:os go-
Foi unia oportunidade ,de verdadeiro espirito publico. tímos 1�0 m.mutos do Ano .de ti�amente impossivel ataque vername�ltaIs d,e ,proteçao dos

chefes e funcionários. reuni-I E, assim, nesse ambiente 1950 fOI aSSIm, teatro de um aer.eo de surpresa aos Estados centros índustriaís que traba

rem-se, mais uma vez, numa fraterno, comungando chefes dos .mais ho�riveis c�imes já I
Umdos, em fac� da rede. de ra- lh�m para a defesa naci(:m�l

festa que se tornou tradicional,; e funcionários 81S mesmas ale· pratlcados alI, terra tao paca·
dar que ce.rca as fronteIras. �e- terIam, naturalmente,- pnon

'na passagem do 'velho para o I irias, reunidos democrática· ta .de gente tão laboriosa e or- reas, do paIS. Caldwell admItIU .dade ,com relação a todos os

ano novo, e, nessa ocasião, sig- mente, transcorreu o almoço ruma! .

no entan�o, q,ue, sel?�lhan_!;e demaIS.

nificarem aos seus� chefes, tes-I' de confraternização que, como constataçao nao sIgm�lCa n�o -------.........-----

,

possa ocorrer uma mcursao Não de esmola nas ruas. Auxilie
temunho de gratidão e respei-, nos anos 'anteriores, realiza' A esmola dada nas ruas -agrava I ,', t' d 'E t dt I

.

t' f t'
.

I
ram f

. ,.

d F d
em a gum pon o os s a os as associaç.§.es beueficientes.

O pe a maneIra sa IS a ona
_

os uncIO?a:ros a e e- o, problema da menqicanciá. Unid s ac esc ntand
'

como decorreram, em 1950, as raçao do ComercIO e do SESC o,
t\ e

t l�d �orem SERVICO DE METE0..

atividades daqueles serviços, e SENAC. queto' �dmd a evile.nt ua lê a e,. as -

i I' S I d E h
au rI.a es m I ares. sena� ROLOGIApatro�a s.

"I

eh-I . 11 d
' e os a span

'

a prevemdas e procurarIam eVI' '

Ao agape estavam presen�es ' I e e ,QU8 o r na . .

tar as consequencias da in�ur' Previsão' do Tempo até as
os s�s. Charles Edgar

_

MOrItz, ,

d I -t'
Foi encontrado na via pu· são. 14 horas do 'dia 3:

pr'�SI?ent� da:e�eraç�o tdO,Co- pOSS� O, prese e 81 o blicá um envelope contendo I Referiridq�e à defesa civil 'I1emp9: Bom, com nebulo·
merClO

, � an a. a ,arma: .� ,
diversos sêlos, novos, da Espa- própriawente dita, declarou sidade. , ,

Prof. ,FlavIO Ferran, ,DIretor SantIago do Ch.lle, 2 (U.P.� nha. O interessado deverá pro· que era contrário á ideia de Temperatura: Estavel.Geral do SESC e do �ENAC, �. O governo �hlleno far-se� curar á rua, Fernando Macha- evacuação dos granq,es centros Ventos: Variaveis, frescos�Dr, Adalberto. Tolentmo .de representar n� posse do presI- do, 25. . urbanos ou industriais, acen- Temperaturas extremas deCarvalho, AsSIstente ,Tecmc� den!e do B�a�il, ..com uma dele- tuando que, no caso de bom hoje: Máxima 27,2 Minim�do SESC, dr. Raul. C�l�a�, re, gaçao-"preSIdIda pelo chance- Co'mpr'lem'enio's de' I bar�io inimigo, ( a população 20,6.
presentan� do MImsterIO d? ler .�alker. A 12 de janeiro,
Trabalho" Junto aqueles SerVI- partIra para o Rio o transpor·
ços, ..sr. Arnoldo S. CJ,lneo e sr. te, de guerra �hileno "Presi- DoAas FestasI:saias Ul'hsseia, �OlIlvidados dente Pinto", levando os cade-

-

,

e�p�ciais, e os funcionán;os tes navais do ultimo 'ano do Recebemos e retribui:n1os
S�lVIO Machado, J'Onas An?na- curso, aos quais assistirão a 'cartões de Boas F,estas das se-
m, Demerval .AmaraL HIltonl posse,

do presi�ente .,b,rasUeiro, guintes firmas e pessoas: I,P�azeres, �taV1� Fra,ga, Herna_ no dI� �1, d,e l_aneiro,
,.,'__',

.T. W. Thom!)son, A.S.P. A-
m FerrarI, Jose Seara e o fo lJ"'j4,I"', .... ;,1',1::' genciaS. Paulo PublicidadeE-
t�grafo Waldemar Anacleto, e, Quito, 2 (U.P.) - A delega- cléticâ S/A Co�ercio e Trans
amda, um representante de 01 ção, e�uatoriana que. compare- pórte C. R�mos S.A., Tipogra'ESTADO.

. 'I cer� a posse do presId�nte G�- fia e, Encadernação N. S. Fa.,Em m�lO .

ao almoço o sr. t1;llIo Varga�, no, B�asIl, partI- tima, Brasiliano de Sousa, CiaJo�as Adnam, Contador �o ra .para ? �IO no dIa 25 de ja-I T. Janer, 16a C.R"Dr. Altamir.sESC e SENAC, com a palavra 11eIro prOXImo. i Azevedo.
'

'o II.AI8.ANT1GO DUKió DE's4NT. CATARINÁ
I'

"fde� • D. s.n.... SIDNEI NQCETI- ilket.or Dr. RUBENS-DE ARRUDA JUJ(OI
r

'

11.031
.

'Flol ianõpolis- - Quarta.felra, 3 de' Jane ro de 1951

,

I

J
•

J

Mensagem do . Minislro�' ':'��:Guerra� "

, ao· exérci·to�· -

�

-, I�
,

"
..

o general Canrobert Pereira da Costa, mi�t:r:o da Guena, ;
!.t

dirigiu ontem ao Exército a seguinte mensagem de ano novo: "

'

"Ao concluir o ano de 1�50, volto á presença de meus com-,
panheiros, sem distinções -híerárquicas, para. agradecer-lhes a

prestimosa e valiosa colaboração que vêem, Ininterruptamente,
prestando á administração da Guerra.
\ Trabalhamos, não obstante as dificuldades de ordem mate
rial consequentes das restrições orçamentárias, com a intensi
dade e o ínterêsse costumeiros .

Realizamos, graças aos esforços de todos, muito mais do
que esperávamos e se tudo o que planejáramos não pudemos
executar, isso se deve a óbices que não puderam, infelizmente"
ser removidos.

Graças a perfeita e equilibrada consciência profissional dos
quadros, atravessamos a intensa campanha polítícaque marcou

o ano sem nos devíarmos de nossos compromissos com a Nação.
As poucas dificuldades que surgiram pretendendo amea

çar os princíJi>ios disciplinares que nos regem, foram reduzi
das a 'seus devidos têrmos e deverão ser resolvidas pelos ór
gãos competentes que" por certo, não são parte do Poder Exe-
cutivo.

'

As tentações de tôda sorte que nos cercaram foram afas
tadas pela nossa elevada compreensão e pela vocação protís
sional nos mais visados pelos interêsses em choque.

Sem alardes, sem demagogia, interessados pelos proble
mas da classe agimos junto aos ,Podere� 'competentes da Re
pública para a obtenção de leis, decisões e recursos de váríaã
espécies que propiciassem o melhor aparelhamento do Exér

. -íto e dessem a nossos comandados uma sítuacão moral e ma
terial compatível com o meio em que vivemos,

A obra de assistência social, tão necessária, se torna agora:
uma realidade e estende seus beneficios aos ínvíos rincões de
nossa Pátria, onde vela, pela manutenção da integridade de
nOS8'O território um pugilo de homens que hoje dispõem de meios
eficientes para cumprimento dê sua missão em ligação estrei
ta com os centros populosos e contando com recursos matéríaís
que amenizam sua vida de segregação.

.

.

,A erícíêncía de nossa instituição foi.mantida graças ao,
funcionamento pleno de nossas! escolas e cursos de formação,
aperfeiçoamento e especíalízação e graças á obtenção de mate
rial bélico oriundo, algum do estrangeiro, mas em sua maior
parcela, de nossa eficiente indústria civil e militar.

Assim realizamos, numa ação coletiva, com esfôrço e má
ximo interêsse tudo o que nos foi possível realizar. E neste mo
mento de despedida do ano de 1950 e de terminação, em breve� ,';
de nosso período administrativo, fazemos questâo de repetir, a
todos, nossos agradecímentos e manifestai nosso veemente
dese-jo-de que continuem a trabalhar pelo Exército e pelo Bra
sil com a-mesma dedicação, espírito de sacrírícío e sublime de-
sambíção que caracteriza a nossa conduta.

'

'.'
....

Peço. que '\1(fltefitós-UQ$OS pensamentos, neste momento,
para aquêlcs que sabrtfícaram suas preciosas vidas na paz e na

guerra em benefício da Pátria e manifestemos ás suas f'amí
lias nosso profundo e .respeítoso reconhecimento pelo holocaus-
to de suas vidas tão preciosas, afirmando-lhes, que, sem res-

trições, dignificaram a nossa profissão. '

.

A todos, os nossos cordiais votos de um feliz ano novo. -
General Canrobert Pereira da Costa, Mínístro-da Guerra",

Impossível D.m ataque -aéree de
surpresa, graças a rêde de radar

.
" t,

Havendo mudado sua agên
cia e 'sede para a rua Felipe
Schmidt n, 14. Telefone 1053,
A T. A. C. - Transportes Aé-'
reos Catarinense S. A. esper�'
continuar sendo a. preferida.

r
\
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2 Q ESTADO- 'I'erça-feíra, 3 de Janeiro de 1951

o Clube de regatas Aldo �
Luz, 'comunica aos possuidores
dos bilhetes da rifa de 2 apá
relhos de jantar e café, que
devia correr no dia 23 do cor

rente, que a mesma ficará
transferida para o primeiro
sabado de fevereiro próximo.

A DIRETORIA

�..,�..,�..,�..,�..,�..,�..,�...�..,�...............�..,.....,�...�..,�...�...�..,�...�..,�...�..,�...�..,�..,�..,�..,�..,·..,�..,�...�...�...�...�...�..,�...�..,�...

··I���_� � � � � � � �JT.TT� � � �. � � � � � � � � � � � � � � � � I� � � � � � � � �

i Machado &� Cio. SI <\-Comércio p. Àgênc as t�t� distribuidores das afamadas balancas FILlZOLA, comunicam q�e estão aptos
.

�t"�t� a garantir assistencia permanente'às balanças adquiridas em uas lojas, COD- ��

�t� tando para isto com 'à's serviços de mecânico especializado na' Fábriza Filizo- .!.
�t� la, de São Paulo, onde o mesmo vem de realizar completo CUrso de especia- ..+.
�t� Iização em consertos, ajustamento e reformas. de balanças. ..�•
•+� Rua João Pinto, 12-Florianópolis.-Santa Catarina -_.: Tele�ones: 1658-1500-1362 �+�.

' "'.
'. . +f

"�"'+"'�"'+"'�"'�"'�"'�"'�"'�"'•..,�..,•..,•..,�..,•..,+..,+..,�..,�..,�..,�..,t...+..,•..,+..,�..,�..,�..,�.�..,�...�...�..,�..,�...�...�..,�..,..,� � � � � � � � �.� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �� . � � � � � � � �

c

A NOSSA COMPANHIA

I
Serviços .Aereos «Cruaeíro Escritório de VootU-J

do' Sul» Lida." , bilidade Santa
VatarinaFundada em 1927

Dirigido e.orientado por té
cnicos diplomados e compe
tentes. ' A ceita-se qualquer
serviço atinente ao ramo, in
clusive correspondência.
Preços módicos.

Cx. Postal,. ?.j�. FI�Í'ianópolis.
, ) Rtlat.CrI�Im MIra, ti \

r '::sta, \Catarina" I
,

,I

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

'

DR. J,. J. BARRETO

Conforto - Seguança - Rapidês
NOVOS HORARIOS

SEGUNDAS-FEIRAS - Fpolis. - Joinvile - Mafra

��s�a Vitória�{
Lajes (Ida e volta). Salda agência 7 há-

,

TERÇAêl- . i'IRA� - Fpolis. - Curitiba, - S. Paulo
- Rio. - Sai a agência 5,30 ,horas. .

./ )
Idem - Fpolis. - Curitiba: - S. Paulo e Rio. Saida agên

cia 11,15 horas.
Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba :- Itararé - São

Paulo. (Ida e volta) ..L Saída, agência 7 horas.
-

QUARTAS-FEIRAS - Fpolis. - Curitiba - São Paulo
- Rio. Saida agência 9,30 horas.

QUINTAS-FEIRAS - Fpolís. - Mafra - Curitiba -

Itararé S. Paulo (Ida e volta) - Saida agência 7 horas.
Idem - Fpolis. - P. Alegre - Saida agência 2,30 horas
SE'XTAS-<FEIRAS - Fpolis. - Curitíba t--, São Paulo.

- Rio. - Saida agência 5,30 horas.
Jdem - Fpolis. - S. Paulo - Rio - Vitória - Salvador

- Saida agência 6,30 horas.
Idem - Fpolís. - Joinvile - Mafra - U. da Vitória -

Lajes (Ida e volta) - Salda agência 7 horas.
SABADOS - Fpolis. - Curitiba - S. Paulo - Rio -

Saída agência 5,30 horas.
Idem - Fpolis. - Mafra - Curitiba - Itararé - São

Paulo - Saida agência 7 horas.
DOMINGOS - Fpolis. - p. Alegre - Saida agência

9,30 horas.,
'

MACHADO & elA S. A. - Comércio e Agências.
FLORIANOPOLIS, - Rua João Pinto, 12 r+: Telef. 1.500 ..

BLUMENAU - Rua 15 de Novembro 1.326 - Telef. 18.
ITAJAI - Alvaro Luz - Rua Dr. Lauro Muller, 26 .....:.

Telef. 211.
SUB-AGENTES em Laguna _' Tubarão - Criciuma

Formado pela Faculdade Nacional
1e Medicina, da :Universidade do
Brasil. Ex-assistente dos Serviços '

:le Oftalmología, do Professor Caldas
Brito, da Policlínica Geral do Rio
leI Janeiro, e de oto-rIno-laringologIa
do Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Fil.ho.

.

Consultório: Rua Trajano, nO 3]
la andar
Atenderâ, diariamente, 'a partir do

día 1° de Novembro no horário da
\4 ás 18 horas.

'

A'V_! s o

CURITfBA _TEJ.LClfAIIA; PROSEBRAS PARANA �

JOÃO SeCHLEGEL I
ESMERALDINA SCHLEGEL
participam aos seus paren-
tes e pessoas de suas re

lações .o contrato de casa

mento de sua filha Esme
ralda com o senhor Léo
PoUL

ATILIO POLLI
e

VICTORIA POLLI
participam aos seus pa-

,

. rentes e pessoas de suas.
relações o contrato de
casamento de seu filho
Léo .com a srta. Esme
ralda Schlegel.

ESMERALDA E LÉO
.

confirmam

Fpolis, 24--12--1950

DAli LOG,RA'FIA
Correspondenel,
Comerciai

Conrere /

rD1plom.

, DJREQlol
Amélia M Plgozzi

Mn'ODO.

Moderno a EJaclBnle

Au -1 General Blllencourt. 48
. (Esquina, Albergue Noturno)

DR.

Ae DAMASCENO DA suvA
ADVOGADO

AÇOES CtVEIS E COMERCIAIS '

.'

: �"-7;;. �
·�;::Jio.{., , I�'.(.�

. .t...

Praça 11 t1e Novembro, 22 - Z" ....

(Ediflelo 'P6rola)

1'.... : 1.IZC • 1.181
•

l'lorlall6pollj _' s..ta Catarl..
---"l!�

ftllânlida· .Rádio Calarinense Limiladi
. apresenta mais 2 'insoperaveis modelos para .1951

" CARACreRISTICAS: �,

:; 5 valvulas: Ondas: longas de 550 a 1709., kc[s; curtas 6 a 18 mcs. 50 a 16 mts.

== Alto-falante 61[2 polegadas, tipo pesado ... Tomada para toca-discos.

=: Trar:sformador un�vers.2'l para 90, 110, 180, 200 e 220 volts v. \

=
Vanavel de 3 secçoes _ FI com nucleo de ferro: Caixa de IMBUIA de luxo.

_ Grande alcance: Alta sensibilídade : Som natural.Modelo A:RC-5--P Modelo ARC 515

I

�����=:��------�----------------------------------------------------------�---/------- 1
I s:
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LlRA TÊNIS CLUBE - PROGRAMA PARA O M�S DE JÀNEIRO - DtÁ 7 DOMINGO - SOIRÉE, INICIO 21 HORAS. DIA 13 SÁBADO - GRITO DE CAR�AVAL
- SOIRÉE DENOMINADA "NOITE CARIOCA" O MA lOR DESFILE DE MÚSICAS PARA O CARNAVAL DE 1.951 - CONFETIS - SERPENTINAS - ALEGRIA.
DIA 21 DOMINGO,- SOIRÉE INICIO 21 HORAS. DIA 27 SÁBADO - SOIRÉE CARNAVALESCA DENOMINADA "O BAIÃO DA BOLINA'\

'

;8 Filueir,nse derrotou um adversário que soube dar expressa0. ao. seu tnunfo e
I soube' receber a derrota comi uma. contingência logica do·· esporte I· 2x1 .

1'1
' Major LUIz Lemos I,

. do Prado'
Faleceu ante-ontem, na Ca-

sa de Saúde São Sebastião,

Inesta Capital, em consequên
cia de pentínaz ,enfermJidada,,'o Major Luis Lemos do Pra-

I
do. ,

R ". t P
.

Edf I T 'J' 'Oficial com larga fôlha de
__J._u_a_'_I'1._l.·_CI_p_f_e_s_e_-__al_v_a_:::-'__I__,_·_p_B_s_e_-_'"",e_rI_e_o__o:-,-, 'serviços na Policia Militar; °

Major Lemos, incluido em 26
de julho de 1922, passou por
todos os postos e desempe-
nhou, as funções de Aprovisio·
nador, Almoxarife, See,retá
rio, Ajudante da P. M_ e do
B. I., Cmt de Cia, Cmt do B.I.
e importantes comissões, além
dos cargos de Delegado de Po
licia em diversos dos munici
pios. Participou das campa
nhas revolucionárias de 1926,
1930 e 1932. últimamente de-

Há um bom par de anos atrás, agitamos, pela imprensa, empenhou as funções de Fis

.idéia que consideramos ótima, com referência à questão do ser- c 1 Administrativo e Chefe

-viço militar. d Serviço de �tendencia da-

Já se discutia, àquela época, o verdadeiro êxodo dlf gente quel� corporaçao.
..'

. do campo para as cidade e a lavoura, a mais atingida por isto, FOl sempre um ofICIal. tra-
·teria que se ver prejudicada. � balhador honesto, dedl�a�o

. De alguns anos para cá, estes problemas crescem ainda aos. deveres de sua profhSsao
.maía, porquanto não só o serviço militar provoca a saída da amigo de' seus superiores, d�
-gente do .cal!lPo para,os m�ios ma;iol'es, a in�ustrializáção do seus colegas e de seus subordí

P��. a criaçao da grande síderurgía, etc., esta promovendo a nados
..

-vmda para os grandes centros de bom número de trabalhado- Nascído- a 18 de agosto de
�-:res da lavoura. 1896, graduou-se 20 tenente
" F�lta de confôrto, lá fora, falta de hospítaís, de escolas, em 16 �e março de 1925, sen

.de meios, d.e saláríos ma� convenientes, etc., e a idéia de ga-
.do ef�tIvado a .9-1-1926.. Por

.nhar-se mais sem se pensar' que onde se ganha mais mais se merecimento fOI promovido a

'gasta. ..' '10 tenente. a 20-9.,'31 e, a capí-
A

Há dias, !oi com pr�zer que lemos, pois, noticia de que o tão, por 'antiguidade, .em
-governo estaria pensando em criar núcleos militares, levando a 14-8-36, chegan�o .a Major,
�mstruç.a�. das armas ao "hinterland". tambem por antíguídade em

É Idéia magnifica, não-resta dúvida. 20�3·47. 1

A gent� simples que vive lá fora terá-o seu servico militar O sepultamento do seu ca-

�pre�tando la mesmo, sem prejuízo das .suas atividades e sem daver se verificou, ontem, ás
�pe:lgo - o que é melhor - de vir a conhecer os centros mais 10 horas, no Cemiterio local,
.adíantados e de nele� fícarem, pois naturalmente é difícil a com ,grande acompanhamento
-quem con,hece o que e melhor vq"ltar ao que é pior. . .

sendo-lhe prestados as honras
Q?e:lamos lembrar, porém, outro ponto de vista agitado militares.

J�or nos aquele tempo, .referentementa a idéia que agora _ fe- "O ESTADO" apresenta a

l1zme�te - se concretiza: .......: que se consigam meios, gente e exma. familia 'enlutada condoo
.materíaal capazes de levar aos núcleos, conhecimentos técnicos lêncías.
·e apertecoados, E no.caso da lavoura; que levem conhecimentos ------------

"e ensmamento� possivelmente materiais para fazer com que se
CASA MISCELANEA: dlltrl

-desenvolva mais ainda a produção do campo Os núc1 '1'
buidor. do. ·RAdio.·.. R.:C. A

'-+ares passarí
. eos mi i- t Vál 1 "O'." . .

ssariam, a ser al�m de escola de civismo e de obrigações cor. 'f'U.' e, '.co ••

.mílítarss, e escolas de te�nica de campo. Ensínar-ss-ía, assim
Ru. r-. "'.I'!lh�;·t' . � ........ '

os homens do ca;mpo � CUIdar da lavoura, cientificamente pro� 80' e", 'velho.curando produzir rnaís e melhor
'

.

.

Aí fica o le�brete. E temos certeza que postos em rátícu.mais e�ta sugestão, adviriam ótimos resulta'dôs. I, P
(LIda ao mícrotone da Rádio Guarujá). queltl ,quer

.

/
-0-

' Velhos portadores da descrença,
ANIVERSARIOS '

I feito filhinha d N' moços.jcombalídos pelo esgotamen-
SRA. MARIA DE LOURDES . S . t' P f ít

o sr. ícolau
to, macas indiferentes aos praze-

MACHADO GANDRA I.
an os er ei ? e de sua exma.

esposa d. Mana da Rosa M' res da vida não desesperem! Com.
-:- Tr��scorre, nesta data, o Perfeito.

ala
batam estes males de fundo nervo-

'�IVerSarIO patalicio da exma. I
.

_ X r- SQ usando. o remédio de plantas in-
a, d, Mana de .Lourdes Ma-I "

LAUDELINO SARAIVA digenas "Gotas Mendelinas", cujo

,âhado �a;ndra, digna esposa CALDAS NEVES ! efejto extraordinário está assam.
O sr. RUI de Castro Gandra. I _ Ocorre hoje .,

I brando o mundo. Enérgicas e de
'

- X ' , O anIverSa- f"
•

..

-

rio natalicio do galante mení-:
e eu.o seguro, sem contra.Jndíca-

_!IRTON DE O!-IVE�RA I no Laudelino Saraiva Cald "ção, podend? ser .nsadas até por
.

A ?�ta de hojs assinala o Neves filho do .

as
pessoas de idade avançada as Ia-

-aruversarío nr4ta1icio do ga-I S '

'

C ld
sr. LaudelIno, mesas "Gotas Mendelinas" hA

Jante mení A" t
.oaraiva a as, Sub-tenente '

.,.
,

�nIno :r on de Oli- do 14 B. C. e de su
fonte da Juventude", adotadas nos

'Veua, fIlho da. I,lustre casal d. Lacy S.' Caldas
a exma. sra. hospitais e receita!l,a� diáriamen.

Gustavo de OI�veIr.a e �e sua!
_ X � te po: centenas d,e medicas ilus·

ex�a: esposa
.

d. JordelIna de I NOIVADO
' tres, e o eSPjlntalho d::t velhice, do

Ollvelra. esgotamento nervoso e da neuraste-
,

Ao �n.iversariante desejamo-, Contrataram casamento nes- nia. Distrib�idores Araujo' Freita�
Jhe felICIdades. ta Capital, dia lOdo fluente o & Cia. Não encontradas gas drgs

- X - '

.

sr. José Julio da Silva, filho de e farms. do local enviem anlecipa 1'

,

ELI MARIA PERFEITO Cicero Batista da Silva, e a d,amente, Cr$ 25,00 para o End. Te I
-:- c'0:n-,emora, hoje, o seu srta. Irma Cunha, dileta filha legráfico' "Mendelinrrs", 'Rio, que

I
'

, amversaTlo. natali�io a. inteli- i d.o �r; Tolen�ino Cunha e D.· remetemos. Nãp atendemos pelo re-

gente menIna Eh Mana Per-' AlaIde FerreIra Cunha.' en1bolso,' ,

----

Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00

Grelhadores
-

Etétricos
a tr$ ·500,00

.ne Elefrolandía

I'

l'

Vida.eocial
f '

Diário da Nefropole'
Os Dur,leos

(ALVARUS DE OLIVEIRA)

Dr. J�4Ité Boabaid
ADVOGADO

Rua' General 13itteritourt� 112
.

Pôste :'de óbseryações
/

\ I. Hamilton Alves

É bom de se lêr as edições esportivas dominicais
do "Diário de Noticias". A última edição trouxe pia
das-gostosas como estas:

,NO D�NTISTA
O FREGU:a:S: Ah! Doutor, a minha dentadura

está quase' toda est1agada!, ..
O DENTISTA: � sua dentadura está, realmente,

com muitas falhas.
O FREGUtS: Igual a defesa do Flamengo, dou

tor!. ..
-x

INDIGENTES

INDIGENTE: 'Uma esmolínha pelo amôr de Deu,s!
TRANSEUNTE: Qual é o seu defeito?
INDIGENTE: Sou cégot
TRANSEUNTE.: Ora. vá .ser juiz de futebol!

-x-

OUTRO INDIGENTE: Uma esmolinha, por favor!
TRANSEUNTE: Qual é o seu defeito?
INDIGENTE: Tenho uma perna de pau!
TRANSEUNTE: Então esta tudo resolvido! Vou

arrumar-te um lugar no quadro ae �nais do
São Cristovão.

-:-X-;-
PIADA 'BANDEIRANTE �

, ,

Um paredro do Palmeiras de' São I Paulo quando
o seu clube caiu pela' segunda vez no certame paulis
ta, botou a boca no mundo, No entanto, a torcida do
periquito achou ridícula a atitude femínína do referido
,mentor, quando, então, êle, mui espirituosamente
cantou; _

'j
I
,

-: I
.. ,� ..

''Chorar, como eu chorei

Ninguém deve chorar."

Depois:
Chorar prá que
Não adianta, não!
Devemos ter resignação ...

Sua balança precisa de conserto, ajuste ou reforma ?
�Dispomos de mecânico especializado na Fábrica

Filizola, em São Paulo.
Machado & Cia. SjA--ComercÍo e Agências

:Rua João Pinto, 12 - Florianópolis
Telefones 1362-1500-1658

'

o quanto custa uma enceradeira

ARNO
EiE'CTROLANDIA � ..
'--------------�------�----------------

}tua Arf.ipreElte -Paiva Bdificío Ipasel-Terreo

.As última� novidades em Maillotsj
Praia, pelos menores preços,

Shorts, Çalções e Calças
na A MODELAR! !!'

" • ,/
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4 ' O r:STAOO-Terça-feira 3 de Jàl{leiro de hJt1
---- ------------------------------------------------------------------���----- ,---------------------------------------

VENCE-SE
.' f �

1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

-,
i

"O

-a A-C C E L I))
•

cnm l'anl'll·irlarfp. narll in]) 1it.ro,� dp. sorvete, pqnirilltf� �oJ. com
pressor "COPBLAND" original, motor de 3 H. P. e batedeira com mo

tor de f H. B. 'em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

-,

I' 'rasnportes A�reos Càtarinenses 1.1.
Agora, sob 8 orientaçã,o técnica 'da Cruzeiro do Sol

ESCALAS:
As SEGUNDAS, QUARTAS E SEXTAS-FEIRAS:

Rio-santos-Paranaguá-Curitiba-Joinvile-Itajai
Lajes e Porto Alegre.

AS TERÇAS, 'QUINTAS E SABADOS:
Porto Alegre-Lajes-Floríanópolís - Itaja,i-Joinvile
Curítíba-c-Paranaguà-esantos e' Rio.

Mlderoos e.passantes aviões; Doaolas
Tarifas

, r

reduzidas
.,

Crédito Mútuo Predial
,I

r

•• • •••••••••• ;•• ,••••••1e •• eu .oe;
'

• .,

Fabl'laant. e dl.tl'lb1Jldor•• da. afamada. aoa- (feogCS•• -DISTINTA- • RIVET." PO••'!J. um gl'aa�

IeI••Ol'tlm.nto eI. aa.emizoal. .I.�u�do.: bl'la.
boa. • bal'ato'; algodl••• 'mo"lI. • aylam.ato•

. pare .!falatu•. ,qud recebe . ellI'.tam••t. dQ.

I1ft«lho... 14bi'loal: A Ca.a -A CAPITAL- .hamQ. ··ate.alla do. Bar,i OomerGI••t•• do lntel'lo. DO ••ntlcio cI.:lh. fa.el'.� i.1D1I

vi.lia cu\tera d••f.tuCli'�r"'" 8\1\1.., oomp.(u •. MATRIZ :.111 FlorlaD6poU••.:;t "1111&19 .m
. .'Blum.nau:o·2La.ir....

.

� .. .".. • __7 _4$4 AD." iliBilfilE1vBQJm7:757? •..,.,..,....-aw le PCSiQ&& rm'i8lFMMIIIiI1fI""Ht<! 4*. ,1_�l�rl_-

Comunicamos aos .nossos prestamistas e ao publico 'em geral que
em firtude de já estar novamente funcionando a LOTERIA FEDERAL
reínlcíaremos nossos SORTEIOS normais a partir de dezembro, em

diante mensalmente, pela ultima extração de: cada mês.
Outrossim comunicamos que por, determinação do Sr. Fiscal ' de

,

Clubes de Sorteios, fica esta Sociedade aguardando o despacho da au
/' -

torídade competente para designar a data da realização dos Sorteios

( atrasados, face a paralisação da LOTERIA FEDERAL, agora já em no,

1
� vas atividades.

•

I
l

FIUZP LIMA & IRMÃOS
Cons. Mafra, 37
Florianópolis

f

/

'�lA
j �

(

QUER VESTlR·Sf (OM CONfORTO E ELECiA"CIA 1
PROCURB

Alfaiataria
A

Mello
Rua Pel�ppe Scbmldt 4A

ASS. dos êervíderes Públicos
.de Santa Catarina

\-
'

• ii.
,.. -. ' �,,,_ � .....

"

", ��.
. SERVIÇOS MÉDICOS

.

Dr. Danilo Duarte ,
- 2as., 4as. e 6as. das 17 às 18 'M.

'

Dr. Paulo Fontes - 3as. das 17 às 18 horas e 5as. das
14 às 15 horas.

,

- 3as. e 5as. das 14 às 16 horas
_ (doenças de sénhoras em seu

".I�":;:-; consultório) . Aos sábados, na

.,;-� ,,< k' sociedade, clínica em geral, das
14 às 15 horas.

Dr. Miguel Sales - Diáriamente das 15 às 17 horas
Cavalcante - (exclusivamente 'crianças e�

.
seu consultório).

Dr. Antonio D. Mussi - Operador."
Observações - A Associação não se responsabiliza

por nenhum tratamento especiali
zado sem a prévia índícação dos,
médicos da sociedade. Nas visitas
à domicilio o transporte correrá: -

por conta do, associado.
Naldy Silveira - 2° Secretário

Dr. Renato Costa

��------�-==-�----�----------------------

C'Olégío �EstaduaI
I Dias Velho

EDIT4L
EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL

f - 1 a época:
'

.

a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro
b) :- realização - Primeira I quinzena' de dezembro nos dias i3

. 14 e 15.
'.

2 - Documentos: Certidão de idade com firma reconhecida'
Atestado de vacina,' com firma reconhecida;�
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por lei.
, 3 - Inscrição: Dev�. s�r reque�ida pelo próprio candidato, 011
por seu responsável, e dinigída ao diretor do estabelecimento com &
declaração de que não se inscreveu. nem se inscreverá em' exames
Ia admissão, em outro estabelecimento. na mesma época.' ,

Só serão aceitos candidatos que contem, pelos menos 11 anos
completos ou por completar até 30 de junho de 1951.

'

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escri..
tas de português. de matemática, de geografia e de história do Brasil.
sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não
podendo prosseguir nos exames-o candidato que não alcançar pela
menos nota 5, em qualquer delas.

:r

'\
-----------------------------�

� Vi.?gem com srgnrancae rapidez
so NOS CONFORTAVEIS lhICRO.,ONIBUS DO

BA?IDO «SUL ..BRASILBIRO»
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

VENDE,M-SE
As residências. com grande area de terreno, situados à rua Frei

Caneca, nrs. 152 e 158.

Tratar à rua Saldanha Marinho, ,,0 18, diáriamenté..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



u E6"TAI'O-l'e'rça-feira, 3 ne Janeiro de 1951
------�------------------------------��--------�----�------�--------------------------------------------�

5

Iribunal, Regional Eleitoral
, ,Faço saber aos 'interessados que, tendo o egré,

gio Tribunal resolvida, de acôrdo com o artigo 107
do Código Eleitoral, mandar realizar eleições suple,
mentares para vereadores nas seguintes secções: 13a.
do municipio de Biguaçú (2a. Zona); 55a. e 73a. do

município de Chapecó (35a. Zona; lia. municipio de

F'loríanopolís '(12a. Zona); 43,. do município de .Ita,

Iópolís (22a.; la. do mumcipio de Jaraguá do Sul
,(17a. Zona(; 7a. do distrito da séde do municipio de
's. Joaquim (28a. Zona; 20a. do município de Urus,

.sanga (34a. 'Zona), ó exmv. sr, des. Presidente desíg,

.nou o dia 14 de janeiro p. vindouro para a realiza,
", "<ção dessas eleições.'

'Secietar�a do Tribunal Regional Eleitoral, em
;Florianópolis, 27 de dezembro de 1950.

SOLON VIEIRA, diretor

VA'LVULAS

I'b.ili,'$
MAIOR ESTOQUE

Atlân�!� r���l�o��!. Lda·1
Curso·de

,

'"

a"dmissão

,�

Dirigido pelo Prof. José Warken '

Funciona em Janeiro e Fevereiro.
Exames para ginási() masculinos e femininos
para a Escola IndustriaLe Academia de Comércio.

,lnicio das aulas: 4 d'8 Janeiro.
___

Inscrição: .días 2 e 3 de Janeiro, dali 8 as 10 horas da manhã.
Local: Altos do Albergue Noturno, Av. Hercílío Luz N° 20.
Cw'so completo: Cr$. 200,00, pagáveis no ato da matricula.
Informações anteclpadas: Rua Afm. Lamego 67.

'Dese;a' um
r.

Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior
do Estado. de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União

,

e Rio do Sul devem, escrever, telegrafar para caixá postal 270
Florianópolis dando os seguintes dados: nome, idade,' grau de

instrução e ocupações
\ anteriores e Sle possível fotografia.

"

AVISO
NICANOR CONTI, proprie

tário da Casa Agro-Pecuária
sita nos baixos da Pensão Vi
tória, e que há dias sofreu um

incêndio, comunica aos seus

amigos e freguêses qué reabri
rá, dentro de poucos dias, aquê
le estabelecimento, no predio
fronteiro aquele.

Para colocar SOLA
em seu Sa'pato

PROCURE

Oswaldo
telefon es 1536 e 1324

PJ 15 de Nov. n.22- 2'. andar

Casa I de, negócio
à 'venda

Por motivo de tviage'lll vende-se,
no Estreito, uma casa de negócio
com muito boa casa de'moradia.
Aprovei-te esta, oportunidade.
Informações na agência deste jor.

"EtNADO

ONDAIII

411Ts/A
3398_SÃO PAULO

"

DURAVEL
e Elaborado com material betamUzoso
inalterável e libras de alta resistência.

e Recoberto com mineral rehatário.
e Moderníssimo sistema de labricaçao
norle-ame1cane.

\.

• Pesa 5.1'J Kgs. aproz. por mlll.
e l.oOOmts2.transportam-se làc:ilmeDte em
um caminhão pequeno .

• Requer mui pouca madeira para 1IIC1
c810ca'1ão.

'ECONOMICO
e Baixo custo inicial.
e Grande ecoDomia no transporte.
e .MadeirameJite levíssimo.
,e ColocaçãQ lácil ,com pregos oomwur.

,

Distribuidores prn Santa CaÍ:�rinr:
CARLOS HeJEPCKE S;A

"'_._-----------�---'------

ColégiO Cctormense
Edlta'

E�ames de Admissão: Inscrição: dias 15 a 30 de novembro.
Exames dias 10 a 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 P�ra os alunes do quarto ano e do III Cientifico:
Em fins de janeiro.
II Para os demais: Primeira quinzena de fevereiro (12 e 13).
III Exame de admissão: Inscrição: Dias 10 a 13 de fevereiro.

. � .. -

�Exames: Dias 14 e 15 de 'fevereiro.
Para os candidatos ao exame de admissão haverá um cursa de

preparação regular desde 29 'de janeiro. Mais informes com a diretoria.

Aluga-se
Confortável casa. sita à rua

Bulcão Viana nO. 61. oom recente

instalação de agua fria e quente,
eampaínha elétrica, dispondo de
amplas salas de visita e jantar, 4

quartos,' espaçosa cozinha, quarto
de banho novo e completo, com

chuveiro para empregada.
. A tratar na Avenida Hercilio
Luz, nO. 31-Fone i076.

""" VOLUNTA,Rros o... pA 'fRIA N .• " • , • .,.,.
4ML\I'I,Ji,'," ·frUSa.. .....t��

Agencia Geral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt , 2.2-Sob.
C. Postal, 69� Te!. «Protetora>:

\ FL.ORIAN'OPOLIS

I p;�����':��""����
� para alugar'

Procuro alugar uma casa de me

terial, 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
.Bul Brasileiro - Telefone 1172.

, ,
o' •••••••••••••••••••••••••••

VENDE-SE
i Uma casa e um terreno a
Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço. na m�smà

CI!IOl,••e, Gravata.. Pitamel
Meia. <ta,' meJhQn:l. pelo. J m.
'.ore, preÇO' ;6 n. CASAdUIS
CELANFA - RuaC,r·Ma'raj

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

Avenida Mauro Ramos perto
do C.ampo do Manejo.
Tratar nesta redação com o

sr. Sidnei Noceti.
A esmola dada nas ruas agrava

o problema da mendicancia.

Bom' binóculo
, '

I, Brande .visá.,

Visão maier e mais perfeit.,
que a de U Il\ bom bin6culo

alcaDg8 quem tem lólide
tnstrucão.

Bonl livro" ,obr� todo, OI
"iWurrti:ã:

LIVNARIA ROSA
Rua Deodoro. 33 - Florian6po!J$

r
f

.. . . . . .. ·····-1

tERIDAS. REUMATISMO B
PlaACA8 SIFILITICAS

Elixir de NpUDeira
Y.diGCloiio audUG. DO trQta "UDt

�

dD .lIm.
'11N'rAS P.ARA IMPRESSl\.

c o 'J' T 'O M A \R
'

••••.•••••. OI .•••.. ,. .•... "OI .

o Mucus da'-ASMA
Disso�vido Rapidamente
Os ataques desesperadores e vío

tentos da asma e bronquite envene
nam o organismo, minam a energia.
arruínam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos, Mendo.o,
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o primeiro
dia 'começa a desaparecer a dificul
dade em respirar e volta o sono re
parador. Tudo o que se faz necessã
rio é tomar 2 pastilhas de Mendoco
ás rf'feições e ficará aliviado da
asma ou brÓnquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos, Mendoco tem
tido tanto êxito que se oferece co,!,
a garantia de dar ao paciente respi
ração livre e,fác4 r a p

í

d a rrren te e

completo aliVIa do so-fnmento da
\

asma em poucos dias, Peça M ..n�a,co
hoje mesmo. em qualquer farrnácta,
A nossa garantia é a suamaior pJ'(l<
teção.

\
J
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6 o ESTAOO-Quarta-l'eira
------�--�---------------------------------

3 de Janeiro de 11l�1

Decreto de 19 de dezembro de 1950 A professora Luci Künzel dos Santos da dotação_'26·1·20 do orçamento vigente.
O GOVERNADOR RESOLVE para reger mais uma classe, a titulo Heber Lebarbenchon Poeta para exer-

No.mear: precário, no Grupo Escolar "Horácio cer a função de Professor de Educação
De acõrdo com o art. 15, item lI, da Nui1es",' da vila de Valões, murrícípío de Física (Secção' Masculina) no Grupo Es
lei n. 249, de 12 de janeiro de "1949: Pôrto União, com a gratificação mensal colar Modêlo "Dias Velho", de F'lortanó-

'Valmir Dias 'para exercer. o carg-o de de Cr$ 420,00, correndo a despesa por polís, com a gratificação mensal de ..

Geógrafo, padrão R, do Departamento conta da dotação 26-1·26 do orçamento Cr$ 150,00, correndo a despesa por conta
Estadual de Geografia e Cartografia, vigente, a contar 'de 2 de agôsto de 1950. da dotação 21·1-8 do orçamento vigente,
criado pela lei n, !04, de 16 de agõsto Com a gratificação de Cv$ 350,00 men- a contar de 15 de setembro de 1950.
de 1948.

"
. sais, correndo a despesa por conta O professor Henrique Bueno de Olí-

Decretos de 23 de dezembro de .1950 dos Depósitos Especiais do Estado, veíra - para lecionar educação, fisica aos
O GOVERNADOR RESOLVE . sub-título AuxtÚo do Govêrno' Fe- seus alunos de letras, com a gratificação

Promover, por merecimento: deral para o Ensino Supletivo: mensal de Cr$ 50,00, a contar de 'maio
De acôrdo com o art. 54, da lei n, 249, Maria Lourdes de Oliveira para exercer de 1950, correndo a despesa por conta
'de 12 de janeiro de 1949: a função de Professor do curso de alra- i da dotação 21·1·8 do orçamento vigente.
Júlio Corrêa da Costa, do cargo _ da betização (Campanha de Educação de I A professora Ruth Pereira para subs-

classe D da carreira de Guerda-Santtâ- Adultas e Adolescentes Analfabetos, do títutr, na 1� escola mista de Maracajá,
rio, do Quadro único do Estado, ao car- Ministério da Educação e Saúde), loca- distrito do mesmo nome, município de
go da classe E dessa carreira, vago em lizado em São João do Itapertú, distrito Araranguá, por 60 dias, a contar de 10
virtude da promoção de Tancredo Castro. de Barra Velha, municipio de Araquarí, de setembro de 1950, a auxiliar de íns-

Promover, por antiguidade: no período de 15 de maio a 30 de no- peção Amélia Duarte Darros, que' reque-
De acôrdo-com o art . .58, § 20, da lei vembro de 1950. reu licença, com a gratificação mensal de
n. 249, de 12 de janeiro de 1949: ' João Serafim da Silva para exercer a cinquenta cruzeiros (Cr$.50,00), correndo

Tancredo Castro, do cargo da classe E função de Professor do curso de alfa- a despesa por conta da dotação 27·1·1 do
da carreira de Guarda·Sanltário, do Qua- betização (Campanha de Educação de orçamento vigente.
dro trruco do Estado, ao cargo da classe Adultos e Adolescentes Analfabetos, do Com a gratificação diária de dezessete
F dessa. carreira. Ministério da Educação e Saúde), toca- cruzeiros (Cr$ 17,00), correndo a

Decretos de 28 de dezembro de 1950 lizado em Canto Grande, distrito e mul despesa por conta da dotação 27·1-1
O GOVERNADOR RESOLVE nicípio de Pôrto Belo, no período de 10 .do orçamento vigente:

, Reformar compulsõriamente: de maio a 30 de novembro de 1950. A normalista Helena Mansur para
De acõrdo com o art. 42, da lei n, 346, Leonel Maríano da Silya para exercer subst_ituir, no Grupo Escolar ",professor
de 10 'de dezembro de 1949: a função de Professor do curso de alfa- Balduino Cardoso", -de -Põrtc União, por

Abelardo Elias Sumar, soldado da Po- betízação (Campanha de Educação de 90 dias, a contar de 10 de setembro de
lícia Militar do Estado, por ter sido juI- Adultos e Adolescentes Analfabetos, do 1\)50, a professora Ladlslava Kowalenski

-, gado definitivamente incapaz para o Ministério da Educação e Saúde), localí- Sousa, que requereu licença.
serviço ativo, percebendo os vencimen- zado no 130 Batalhão de Caçadores, de A normalista Alzira Domingos para
tos mensais de Cr$ 700,00. JOinvile, no período de 1° de maio a 30 substituir, no Grupo Escolar "Professor

Dispensar: de novembro de 1950. Balduíno Cardoso", de Pôrto União, por
José Carlos Veloso, Capitão�da Policia Maria Isabel Falcão para exercer a 20 dlas, a contar de 10 de agôsto de

Militar do Estado, das funções de De- função de P!:_ofessor do curso de alfabe- 1950, a professora Irene' Emilia Faraco,
le_gado Especial de Polícía do município tização (Campanha de' Educação de que requereu licença.
de Joaçaba. Adultos e Adolescentes Analfabetos, do A aluna da 3R série normal Neyde de

Decreoos de 30 de dç_zembro de 1950 Ministério da Educação e Saúde), loca- Castro para substituir, no, Grupo Escolar
O GOVERNADOR RESOLVE lizado na vila de Barra Velha, muni- "Duque de Caxias", de Mafra, por' 15

Tendo em vista o processo n. 1.584, cipio de Araquarí, no per'íodo de .10 de dias, a contar de ;30 de agôsto de 1950,
ce 1950, da Secretaria do' Interior e Jus· junho a 31 de julho de 1950. a professora Martha Sfeir Ratacheski, contar de 24 de agôsto de ISSO, a pro.t;lça, Educação e S.aúde, A professora Altair S.chwartz para re- -que requereu licença

,

J
'

gel' 'uma' secção' (duas séries) no Curso
.

fessora Zeferlna Bittencourt Telles, queAposentar:
93' II d 'Primário Complementar do Grupo Es.

A- regent: �e ensino prlmbártiio. Maria
requereu. licença.De acôrdo com o art. � ,Item , a Julieta Vírfssímo -para su s tuír, no
A complementarísta Vanda CarválhoConstituição do Estado: colar, "Horácio Nunes", da v!la de Va- Grupo Escolar "Professor José Brasili-

para substituir, na escola mista de Na.Durval Matos, no cargo de Distr lbuí- Iões, munic'ipio de Pôrto União, com a cio", de Bíguaçu, por 15 dias, a contar
valhas, distrito de Rancho Queimado,dor e Contador da comarca de Araran- gratificação mensal de Cr� 300,00, cor- de 30. de agôsto de 1950, a professora El-
município de São José, por 45 dias, aguá, com o provento que Pllr lei lhe rendo a -despesa por conta da dotação vira Faria da SUva,-que requereu li-
contar de la de agôsto de 1950, a pro.eompetír. 26·1·21 do orçamento vigente, a cantar cença, com a gratificação diária de de-
fessora Eliziete Pôrto Santana, que re-Nomear: 'de �2 de agôsto de 1950. zesseis cruzeiros (Cr$ 16,00), correndo a

De acôrdo com o art. 169, do decreto- Com a gratificação mensal de trezen- despesa por conta da dotação 27·1.Í do
lei n. 431, de 19 de março de 1940: tos cruzeiros (Cr$ 300,oo}, correndo orçamento vigente.

Jamil Jorge Nicolau para exercer o a despesa por conta da dotação ...• A complernentartsta Dora R. Hilde-
cargo de Adjunto do Promotor Público 27·1·1 de:, orçamento vigente: brand para substituir, no Grupo Escolar
da comarca de Biguaçu. A professora Beatriz Roberg Stqueíra "Prof. Orestes Ouímarães", de Silo Bento-

Fortaria de 22 de dezembro de 1950 para substituir, nas Escolas Reunidas do Sul, por 15 dias, a contar de 24 de agôs-
O GOVERN:ADOR RESOLVE "Almirante Viriato l\�achado", dé Rio to de 1950; a professora Mercedes As-

Conceder licença: Fiorita Médio, distrito de Siderópolis, chenbrenner, que requereu licença, com
.De acôrdo com o art. 168, da lei n. 249, municiplo de Urussanga, por 8 dias, a a gratificação diária de quinze cruzei-

de 12 de Jane)ro de 1949: contar de 2 de agôsto de 1950, a profes- ros (Cr$ 15,00}, correndo a despesa por
De noventa (90) dias, com vencimen· sora Irma Tomas!. conta da dotação 27-1·1 do orçamento

to Integral, a partir de 15 de dezembro A prOfessora Teóf!la Fid�lis da Silva vigente.
do corrente ano, II Zelia Maria Soncini, para substituir, na escola mista de Rí- Com a gratificação diária de catorze
Estatistico·Auxiliar "G", do Quadro úni· beirão Grande, distrito de Ribeirão Pe- cruzeiros (Cr$, 14,00), correndo a

€0 do Estado. queno, município de Laguna, por 10 despesa p�r conta da dotação 27·1·1
Portaria de 27 de lIezembro de 1950 dias, a contar de 3 de setembro de 1950, do orçamento vigente:

O GOVERNADOR RESOLVE a -profes'sora Joana Costa da Silveira, --Carlos José Frantz p!l-ra substituir,
Conceder licença: I que requereu licença. no Grupo Escolar "Marechal Câmara",

De acôrdo com o art. 162, alínea a, O professor Adolfo Steiner para subs· distrito de Uruguai, municipio de Pira-
combinado com o art. 164, da lei tituir, na escola mista de São João, de tuba, p�r 90 dias, em prorrogação. a

I n. 249, de 12 de janeiro de 1949: Armazém, municipio de Tubarão, por 90
A Henrique Carlos Marcondes, Guarda' dias, a contar de 28 de agôsto de 1950,

Fiscal, de noventa (90) dias, sendo ses· a professora auxiliar Maria Rodrigues
senta com vencimento integral e trinta Mendonça, que requereu licença.
com o desconto de um têrço. A professora Ruth Pereira para substi·
Portarias de 28 de dezembro de 1950 tuir, na la escola mista de Maracajá,

() GOVERNADOR RESOLVE distrito do mesmo nome, município de
Conceder dispensa:. .

Araranguá, por 60 dias, a contar de 10
A Lucidório Alves Oliveira, das funções de setembro de 1950, a professora Amé·

<;ie Sub-Delegado de Polícia do distrito lia Dua,rte Danos, que requereu licença .

.
de Ponte Alta, municipio de Curitibanos. A prOfessora Sônia Mainchein para

Designar: substituir, na escola mista de Salto do
Loisartino 'Alves Rodrigues para exer. Mand, distrito e munlcipio de São José,

-cer as funções de Sub·Delegado de Po. por 90 dias, a contar de 2 de agôsto de
licia do distrito de Ponte Alta, municio 1950, a professora Edite Schmidt de

;pio de Curitibanos. Sousa, que requereu licença.
Bàzílio Zeferino Alberton para exer.

I A professora Simone Pereira Milioli
ceI' as funções de Sub·Delegado. d,e Po. para substituir: na escQla mista de içara
licia do distrito' de !tá, municl'pio de II, distrito de Içara, municipio de Cri·
Concórdia. ciuma, por 15 dias, a contar de -6 de se·

Portarias de 20 de setembro de 1950 tembro de 1950, a profe?sora Carmen
O SECRETARIO RESOLVE Vargas, que requereu licença.

O pTofessor Igínio Men Garda

Ofioial$

,I

Designar:
'A prof�ssora Malba Barreto para ter
exercicio na Coletoria Estadual da clda·

para

substituir, na escola mista de Estrada
dos Pomeranos, distrito de. Arrozeira,
municipio de Timbó, por 45 dias, a con·
tal' de IOde agôsto de 1950, a -professo

Com a gratificação men,sal de •.....

1
ra auxiliar Olinda Glovanella, que reque·

Cr$ 600,00, correndo a despesa pOl reu licença.
<conta da dotação 26,1·20 do orça· A professora Erotides Paes Pereira
mento vIgente: para substituir, nas Escolas Reunidas

A professora Maria Santos para reger "Professor Fernando Walter", de Congo·
"uma secção, em q\latro séries, no Curso, nhas, distrito e município de Tubarão,
Normal Regional' "HaroldQ Callado", do por 90 dias. a contar de 14 de agôsto de
Estreito, cidade de Florianópolis, a con-' 1950, a professora Maria Isabel Vieira
;tar ele 13 de setembro de 1950. ,Faustino, que requereu Úcença.

A professora Celina Cardoso ,para re· I A professora Amália Zanini Linhares
'ger lima secção, em quatro séries, no I·para reger uma secção (uma série) no
Curso' Normal Regional "Carmen Linha.: Curso Primário Complementar do GrUDO
res Colônia", de Biguaçu, a contar de 10

I
Escolar "José Boiteux", do Estreito,

,de setembro de 1950. ,cidade de Florianópolis. com a gratifica·
A normalista Baselisse Virmond para' ção mensal de Cr$ 150,00, correndo a

su�tituir, no Curso Normal Regional despesa por conta da dotação 26·1·21 do
'·'Roberto Grant", de São Bento do Sul orçamento vigente, a contar de 13 de
pór 15 dias, a contar ele 24 de 'agôsto d�: setembro ele 1950,
3.950, a professora Mercedes Aschen- A professora Maria Corrêa Machadol
õrenner, que requereu licença, com, a (Irmã) para reger uma secção, em umai
gratificação mensal de quatrocentos e série, no Curso Normal Regional "Pro·
cinquenta 'cruzeiros (Cr$ 450,oQ), cor· fl"ssora Judite de Oliveira Simone", de \

rendo a despesa por conta da dotação l
Rodeio, com a gratificação mensal de

27·1-1 do orçamento vigente. Cr$ 150,00, correndo) a despesa por conta

oe de Imàmi.

Aceita-ss rapreSgntClnte no

Caixa Postal

l

.�----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Fraq·ueza --I ·exg,otament-o
FRAQU�ZA E ESGOTA- nos hospitais e receitadas dia

MENTO no velho e moço, per- riamente por centenas de mé
turbações funcionais mascu- dicas ilustres, Mendelinas 'fir
Linas e femininas, medo ínfun- mou-se como o mais completo
dado vista e memoria f'racas, e categorizado revigorante da'
mania de suicidio,· tiques ner- sistema nervoso e das energias
VOS0S (cacoetes), frieza, desa- vitais. Sem contra-indicação.
parecem com um só vidro das Nas drogarias e farmácias.
Gotas Mendelinas. Adotadas
�

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

. .....

(o REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

ALIVIA AS CóLICAS UTERlNAS
J.mJprega-se com vantagem para,
combater as Flores Brancas, Cóli·'
cas Uterinas, Menstruaes e ap"'s o

parto, e Dores nos ovádo".
t poderoso calmante, e Regtlla

dor por excelência.
'<'LUXO SEDATINA, pela sua

t)rovada eficacia é .reeeítada
médicos Ilustres,

FLUXO SEDATINA encontra-se em
'-

toda parte.
'

com

por

� .

Tela de�Seda
x X 7, 8, 9. 10, 11, 12 e 13

Pronta entrega de estoque . ..,- Vende-se.
YOZO ITO-Rua Quintino Bocaiuva, 176 4°

Sala 423�São Paulo,

quereu licença.
o complementarista Ivo Braz Lezan

para substituir, na escola mista de Serra

Grande, distrito de Poço Preto, muntcí

pio de Pôrto União, por 90 días, a. con

tal' de 1° de setembro de 1950, a professo
ra Aurora Lezan Niedzwelcki, que reque-

TINTAS' PARA IMPRESSlO
COTTOMAR

Combafa a

BÍ'ODfJuiae
tonificando as vias resri•

ratórias

reu licença.
A complementarista' Benedita Cargnln

para substituir, na Escola mista de Lajea
do, distrito de Treze de Maio, município
de Tubarão, por 20 dias, a contar de 22

de agõsto ele 1950, a professora Louren·

ça Cargnin, que requereu licença.
O complementarlsta Nelson da Silva

para substituir, 11,3S Escolas Reunidas

"Professor Fernando Walter", de Con·

gonhas, distrito e municipio de Tubarão,
por 30 dias, a contar de 28 de agôsto de

1950, a professora Teresinha Lúcia dos

Santos, que requereu licença.

A Bronquite é uma porta ab�a:ta
à graves enfermidades. Corte r mar

pela raiz tornando "Satosin" - po
deroso antissético e descongestio
nante da traqueia, .hronquios I' p�JI
mões. "Satosin" tem efeito ranido,
Fluidifica, o catarro, -diminue a tos
se e torn� a respiração lívre e t�

, ./
clt Nas Bronquites asmáticas, cro-
nicas ou agudas "Satosin" é o geu',

remédio de co:nfiança. Peça a() ·sec

farmacêutico "Satosin" - G domi
nador das gripes, tosses e bronquiJ
teso

interior do E:itado.
139 Florian6polis
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I
Dr. (L_ANO G.

GALLETTI
ADVOGADO

.

Crime e 01••1 ,

OozwtltUIg6o II. Socledod.
NATURA,LIZAÇOE;
Titulo. Oealorotórl0.

EIIorlt6l'io e Re.ldanota
Ruo 1'ltodente. 41,

POIfE -- 1468 .

DR. I. LOO 4TO FILHO
Doenças do apa.rêlho respiratório

TU8ERCULOSE ,

Cirurgia do Torax
Formado pela Faculdade Nacio
nal de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Vgo Pinheiro Guimarães. (Rio)'.
Cons.: Felipe Schmídt, B8
Consultas, diariamente,

das. 15 às 18 horas. \
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara d<? Espanha
....................................: ........

.. .r-eune som ... acabamento ..

solidez... no plano perfeito!
Além de vários modelos para
pronta entrega.', este maravi

U10S0 píano pode ser seu hoje

(Q'lellmo, através do plano de

pagamento 3 longo prazo!
...

�-- . SvhwilrtzwilOD
REPRESENTANTE
para Santa Catarina

KNOT S/A
CX. 134. - Tel, KNOT .

Praça 15 de- Novembro n.20
. 2°. andar

,

Florianópolis'

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

I ORA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ
•

DR. ANTóNIO om MUSSI

Médicos
I _.

Cirurgia-Clínica
.

Geral-Partoe

Serviço comp�e,to e especiallsade das DOENÇAS 011

SENHORAS. com modernos método. de diagnóltieo e tra

tamento,
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - ME

TABOLISMO BASAL

-I,
Radioterapia por ondas cur-tas-Eletrocoqulaolo

Raios Ultra Violeta e Infra Vermelbó.
Consultório: Rua Trajano, na ·t, tO andar - Ediflel0

do Montepio.
.

Horário: Dali " ás 12 horae - Dr. Musgt.
Das t5 lill 18 horas - Dra. Mus.si.

ReaidênLÜa - Rua Santol Dumont, 8, Apto. I.

roMIPANIHI� e ROS CO�1r�
L�CCIDENTE� 0'0 TRABALHO 4

51!. e e SOC'At..�

PORTO ALEGRE

RUA VOLON' ..ÁRIOS DA PÂTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA posrAL, OU • TELIiFONE 6640 • TE1.EGRAMAS.: _PROTECTORA>

Age'neia Geral para 8ta.· Catarina
Rua Falipe �chmidl, 22 - Sob. ,'"

. Caixa 'os.la1. 69 - Te) "Plotectora" - FLORIANOPOLI S

---_ "êOMPÃNiiír':'llllNçr·DÁ'''B�''''·&-
Faódaila_ em 1870 -_ Séde: IAIDA- - -

INCANDIOS- E TRANSPOR'!'.
Cifra••• Bala.c••• '1144

CAPITAL J! RESERVAS •.•••..•••.... Cr,
ReapoDSablldadea ,...... • . • • . • . • • . • • • Cr'
Receita ••

'

• • • • •••••• • ••• -. • • • • • • • • • • • • er.
AUvo .•....••. :.... .....•. ••••.•••. Cr,
Sinistros pagol no. ú1Umo. 10 anOl •••• Cli
Responsabilidadea .••... ..•• ••.•••.• • Crt

Diretora.:
Dr. PamphUo .'Utra heli'••e Can.IIl•• Dr. I'ra.else••• IA,
Allfllio MUIIOlTa. Dr.' Joaqllim Barreto d. Arat)o • 1 Ahr•••

._ ", _ ,.._ " w"" , ..,. w ,... •••• •• w ..

18.100.aee,lo
1.178.401.761.'7
11.053,m.so
142.178.801,80
11.88'.1.81',10

71.7".481.101,]0

: e'

(. th t. t e lel�
�)O��l\fACK

o Saltil,

-

..........

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO MODESTO
Ate.de. mnameDte. 80' HOlpital tle euw.4.

".,...A.....-_-_-.&-_-_-.._·_-...-:::.�.-_-_-............-_....-_":--_._-.·_-.--.....--
....-1'... _ aP_ Ça ....... _ u _ ..........

I

Dr. Lins Neves

./

Ureter ti. Maternidide • mUli!. ••
Ro.pital 'e C.ridatl.

GLlNICA DE SENHORAS - \;1-
RURGIA PARTeS

I1a4nÓltiéo, controle- 'e' tratamento
,peclalludo da granilS.. Ditltur·

tOll da adolescência e da menopau·

a. periUbaçõe. meoatruala, .i 'i�'"

'Ul�. e tumor" do IlplIl"elho pni·
tI feri:ünino.
�per.ç&il do .utero, ovirioa, b'1lm·

..... apendiee, h6rniu, vartlllell. etc.

:iJ'ur1da plhUca do períneo (n·

.....)
�ISTENCIA AO PARTO J!I5 OPE-

RACOES OBSTETRICAS
'...çu g)andularea. tlroide, o... ·

101, blpopiae, ete.) ,

'btturbioa nervoaOll. - &terllidac1.'
Regimee..

.ouoltórlo R. Joio Plnto, , - 'hL

411
Ra.ld.. R. 7 de Setembro - adi1.
:ru e Souu - Tel. 848.

_,
�OJ'gQ i f àq �d.() de'� ,

,S40 FRANCISCO' DO SUL _pira N�vl-,';Y1JfíK
I

(nfol'magõ•• como. Agent••
Plorí.oópoli, - C.rlol HoepckeSIA - C(- Teletooe 1.2U
São Pr.rici.co do Sul - Carlo, Hoepcke S/A -CI- Teleloo, fi

? Dr. Newlon -df-Avile
CIr1Iqi. ,eral - Doellç.. d. s.....-

ru - Proctolopa
.

Fletrleld.ae BUle.
Couoltório: Rua Vitor Meirela. D.

• - Telefone 1.907
Cooauttas: As. 11,30 hora. e l taro

•• da 16 boras em diante
Residência: Rua Vida! RamOll :a.

• - Telefone 1.m.

Dr. MárioWendheusen
d!Iüea .Mica 4. adul_ • m.....
00B.Wlt6r10 - Rua .Jof.o PInto. 1.

Telef. II. 769
ç,oaaulta daa 4 " II .......

1!otl4iula. �eU,. ......... .. Ia.
TeIeI. III -

Dr. Paulo Fontes
Clbúeo e operador

Odll1l1t6r1a: Rue VltGr M.reI... n.
Telefou: 1••"

o.-ltN daa 10 i, 11 • ... U II .

lIJ lIlre. Jlaldhcla: Jla 111_
I•. .;_ Tet.fou: 1....

,Or.Milton Simone Peleira
cP.nica Cirurgica

,

••l-tiu •• Senhor..

CIRURGIA GERAL
•• Serviços do. ProfessQl"es Bene
U.eto MontenelP'o e Piragibe No

lOeira (810 Paulo)
·

Oo..ultu: Da8 tA ii 17 horo
... Fernando Machado. 10
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I
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..to - 8ala'.
. Besld6nc1a:
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_trepe ao Dcr1t6l1e •..,...

.. L. AITeI. -' I
._ DIodoN ..

I ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



•
•

�LUBB DOIS BB AGGST8
• PROGRAMA PARA O MÊS DE JANEIRO

DOMINGO DIA 7 -- "SOIRÉE", COM INíCIO ÀS 21 HGlRAS. SABADO DIA 13 -- "SOIRÉE BLANCHE" DE 1951, PARA REPEUR E ULTRAPASSAR O

GRANDIOSO SUCESSO ALCANÇADO NO ANO PASSADO. DOMINGO-DIA 21 -- "SOIRÉE", COM INíCIO ÀS 21. HORAS. SABADO DIA 28 -- PRIMEI.RO GRITO
DE CARNAVAL DE 1951. -- TODAS QUARTA-FEIRAS, DAS 20 ÀS 22 HORAS, ','SOIRÉE MIGNON".

Novo seminário de
verão para proles

,

sores de Inglês
A exemplo do que vem, sen

do feito anualmente, a União
Cultural Brasil-Estados Uni
dos oferecerá, entre, 10 de ja
neiro e 10 de fevereiro deste

-----------�------------------------------------

fLORlAMOPOLlS - 3 de Janeiro de 195'

t.

. I União dos Bscoteiros
Dr lorllo 8eraldo d B·I

ano, um seminário para pro-
..

,

\ O rasl fessores de inglês do Estado de

8a' rC·la-
.

Todos os membros do con-
S. Paulo e estados) vísinhos.

.' selho, da Diretoria, Chefes e Contar� -o Semínárió com a co-

�No hospital de Ur�ssang�� Associados da Região estão operaçao do Depto. deBduca
nes.te Estado fa�ec�u, as _pn cónvidados para a Reunião a çao do Estado de S. Paulo e do

meI�a .horas .d�.nOlte de sába- realizar-se hoje, dia 3 às 20.00 Depto.. de .Estado do Govêrno
do ultimo, .v�tlma de um b.ru- h. na Catedral. Assunto: A- norte-americano,

, ..tal a�assmlO, fato ocorrido provação dos estatutos. O prospeto Impresso com de-
terça-feira daquela semana, o talhes completos, será dístri-
nosso distinto conterrâneo en- buido aos professores das esco-

genheíro AgrônomoMurilo Ge- E,'.·ml·D8 a tortura da las oficiais e oficializadas da
raldo Garcia, chefe do Posto capital e do interior, pelo Dep-
.Agro-Pecuárío daquela cidade tossA to. de Educação .o qual, alem
sulina, e. filho do, sr. Dario ti de reconhecer o certificado do
Garcia, funcionário públco es- Porque sofrer tanto? Bato- seminário como !prova de ti-
tadual, aposentado. sin é- o seu remédio de confi- tulo para inscrição nos concur-

9 sr. Murilo Geraldo Garcia, ança. Contem poderosos in- sos de inglês e promoção no

era casado com a exma. d. gredíentes anticatarrais e an- magistério, concederá aos pro
Vera Vieira Garcia, filha do tisséticos

.. Desde as 'primeir� fessores do interior passagens
sr; Deputado, Federal Rogerio colheres tira a opressao do per- gratuitas, de ida e volta.

Vieira, e deixa na orfandade to, solta o catarro e acalma a ' A União 'Cultural oferecerá
um menino com 3 mesês de tosse mais rebelde. _Os médicos trinta e seis bolsas de estudos
idade, Dario Rogerio. I recomendam �atosm para a a professores do sexo masculí-
O corpo do inditoso jovem tosse e bronqUIt�, das crianças no, vindo .do interior do Esta

foi transportado paa esta Ca- e. adultos. Em. tod,�s as �a��á- do de S. Paulo e outros esta
pítal na manhã de domírigo cias e. drogarias S.ato.sm - dos. Dez dessas bolsas incluem
último, sendo dado à sepultu- o domma�or das gripes, tosses alojamento e refeições, enquan-
ra. no Cemíterío de Itacorobi, e bronqUItes. , to as vinte e seis se limitam a

a tarde com grande acampa-I alojamento durante o decorrer
nhamento, destacando-se o sr B t· CI b d0t\Seminário. Pelo menos me-

Governador Aderbal R. da Silo serea IVO u e tade dessas bolsas será reser-

va, Dep. Leobe�to Leal, .depu- CODcordl'a va�a a paulistas. Só serão ore-
,tados, comerciantes, , índus- recídas bolsas a professores
tríaís, runcíonáríos públicos Com inicio as 22 horas de que não tenham parentes na

federais" qstaduais e munící- sábado, dia 6 do corrente este Capital e que necessitem dêsse
pais e elementos da sociedade

I
Clube fará realizar em :seu sa- auxilio. Os interessados deve

florianopolitana. Ião grandioso baile. rão dirigir-se por escrito ao Di-
"O Estado", envia à exma. Ao que convida 'a todos os retor do Depto. de Cursos da

família enlutada condolên associados e não associados União. Cul�UEal. , '\

cias. para J,ssfstir:em esta reunião As mscnçoes para o curso 1

dançante. estarão abertas a professores
de cursos secundários oficial e

oficializados .oú de cursos téc
nicos, 'profissional ou, particu
lar. As matriculas serão feitas
dia 8 de Janeiro e as aulas te
rão inicio dia 8, com a aula
inaugural, ás 20,00 horas, no
Salão "Joaquim Nabuco".
Alem dos cursos intensivo e

de aperfeiçoamento, regular
mente oferecidos em. todos os

Seminários, serão dados os se

guintes ·cursos· especiais: Mo
dern American Prose R'eadings,
Poesia Americana, A Pintura
Européia e a Norte-americana,
Metodologia do Ensino de In
glês, História dos Estados Uni
dos, Aspectos da Vida Norte
Americana e Canções Ameri-
canas.

I

T O N I_C A R DIU �
looico do coração

Rins, �sma, Fraqueza geral; Molestias agudas perturbações
na CIrculação do sangue, "Arteriosclerose Disturbios na

pressão arterial, Cansaço, Falta de ar, Inchaçõeo Edemas
Molestias dos Rins, Reumatismn. Nefrites.

- '. ,

Farmacias de Plantões
6 Sábado - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmídt.
7 Domingo - Farmácia da Fé - Rua Felipe Schmidt.
13 Sábado - Farmácia Moderna - Rua João Pinto
;14 Domingo - Farmácia Mode�na - Rua João Piu'to.
20 Sábado - Farmácia Santo Antonio - Rua João Pinto.
21 Domingo - Farmácia Santo Antonio - Rua João Pinto.
27 Sábado - Fármácia Catarinense - Rua Trajano. .

28 Domingo - Farmácia Catarinense - Rua Trajano.
O serviço noturo será efetuado pelas Farmácias Sto. An

tonio e Noturna situadas ás ruas João Pinto e Trajano nO 17.
A presente tabela não poderá ser alterada sem, prévia

autorização d@flte Departamento.
Departamento de Saude Publica, em 26 de dezembro de

195Q,
'

A esmola dada Dias ruas agrava
o problema da mendícaneía,
-",-:c----;-'-----'-----

AleX80Hre DOlDes
de" Miranda

Acha-se nesta Capital o sr.
Alexandre Gomes de Miranda,
alto tuncíonárío do 1.A.P.J., em
Joinvile.

CO.IRA CASra. I
I �

QUEDA lOS CI-

saes f DEMAIS
�

AFECCOES DO
I

COURO CABELUDO.
e���,�f�ÇAf!"ÃR"
tº}I:"Ptç,��ttÇI"1'

I

Sindicalo Nacional da.
Indústríc de Fosfores

Imposto Síndical de 1951-
& =2__:,'"

,

Ficam avisados os industriais fabricantes de. fósforos

segurança estabelecidos em todo o território nacional que
Impôsto Sindical de 1951, devido Fl- êste Sindicato, deve ser r

colhido á Agência mais próxima do Banco do Brasil S. A., du
rante o mês de janeiro de 1951, de acôrdo com os Artigos 580
586 e 587 da Consolidação das Leis do Trabalho (Dec, lei

5.452, de 1-5-1943).
-

Êste Sindicato expediu .pelo Correio, em registrado, a

guias próprias para êsse recolhimento, e péde àqueles que, porj
qualquer motiva, não receberam ditas guias em prazo razoável,
dirigirem-se á Secretária do Sindicato (qu e tem sua séd€ socíaã'
á Avenida Calógeras, 15·- 9° andar, no D. Federal) solicitand
os impressos próprios.

Rio de Janeiro, 30 de dezembro de 1950.

João Dale, diretor-presidente.

t MISSA' DE 30 DIA
.

ARISTEU PORTO LOPES
A família de ARISTEU PORTO LOPES convida aos pa-

rentes e pessoas amigas para assistirem à. missa, na Igreja SãO!.·
Francisco, às 8,30 horas, do dia 6 do corrente, pelo transcurso",

do 30° dia do seu falecimento, confessando-se, desde já, agrade
cida aos que comparecerem a êsse ato de fé cristã.

Fve'GQanão
A U. D. N., pelo seu delegado no Tribunal' Eleitoralc,

soube que os jornais noticiaram alguma coisa sôbre a não

diplomação dos .prefeitos que se elegeram deputado.
E vai daí um recurso!
P'ra que espiar na Constituição?

*

:j; *

Justamente na véspera desse recurso, o Superior Tri
bunal Eleitoral decidira que não havia ínelígibilídade pa
ra os aludidos prefeitos. /

*

* • *

O sr. Wanderley Junior recorreu da diplomação da:
sr. Nerêu Ramos.

Se o recurso não fôsse uma bobagem, Santa Catarí-:
na ficaria devendo ao sr. Wanderley Junior mais um,

,

deservíço-
\

E o sr. Wanderley Junior ficaria "também, perante o>,

Estado, na obrigação de substituir o sr. Nerêu Ramos.

Com que roupa?
*

* *

O recurso carece de interesse. Os votos dados ao Si"•.

Nerêu Ramos, se anulados, não modificariam o número

de candidatos eleitos por partidos.
*

* *
I

O sr. wanderl�y Junior tresleu a Constituição: a me

legibilidade 'que pretende s?mente .vigora quando, d�ntre"
de determinado prazo, o Vlce-Presldente, como substítarto

ou sucessor, assume a Presidência.
O Superior Tribunal Eleitoral já decidiu assim; por

unanimidade de votos.
*

* *

Então, para que o recurso? Uns dizem que é para que
à sr. Wanderley Junior não seja, na Cãmara, boca de siri!

O sr. Wanderley Junior quer campo livre para habJar_/
E Santa Catarina, como o judeu holandês, pagando

pelo mal que não fez!_
*- >]to

A versão mais corrente, sõóre o recurso, é de que êl�-:
visa a evitar a candidatura do sr: Nerêu Ramos à Presi '

dência da Câmara. Com o diploma contestado, o sr. N�rêuí
Ramos não aceitaria a indicação- do" seu nome! É esse C.�.

golpe .do recurso! ..' .
.

'

Como se vê, o sr. Warrderley . Junior contmua a ser,

aquele ilustre paranaense em trabalho permanente 'contra(
Santa Catarina e seus homens. ' \

*
.

Complexo de pirulito ...
• GUILHERMET1\L,
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