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VIENA, 20 - (A.F.P.) - O de dôres. reb"�í'd!��;'>t€;:i:iitfõ'1erá...

• •• ·'I"_"I"':�:�';"y�t' .. ,(, �

professor Mandl, chefe da clí- veis, que resístíram a todo -tr,a"

nica cirúrgica do. Hospital tamento, e consequência d�
Francisco José, desta capital, um tumor' no .pulmão ,

comunicou á Sociedade dos Alguns minutos depois da;

Médicos um métodos que per- injeção, o paciente viu-se com

mite, ao que êle afirma, .su-I pletamente aliviado e seus só",

florlan6polls- ..Terça·felrêtn 21 de Novembro de 19�0 ,'M. 11.006' iprlmír a dõr sem recorrer á 10- frimentos não reapareceram

�������=��==����=�===�==��=======�==�==
��m������oo���,�fu�� m�s � um m�. Q
em, injetar novacaina na' parte tratamento, segundo afirma o

frontal do cérebro. , dr..Mandl, apresenta, sôbre ai
lobotomia a vantagem de que
não ameaça, alterar a perso
nalidade nem o caráter do pa
ciente: f

o tiI8 ANTIGO DUIUO DE SANTA CA'1;ARINA
�,,�I(l • D. G.rote. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA B.lI08

,Ano XXXVI

,R'aiva canina'
, . - &

ciado pelo D. S. P., dos

proprietários _de cães que de
vem mandar vacina-los, pren
dendo-os, -para que o mal não
venha a constituir sério peri
go à população.

-,

Suprime

O dr. Mandl acaba de ope
rar, por êste meio, um jovem
de dezesseís :

anos, que sofria

�,

I�(_�_.,.; ...

V�:;':1�
j-.. ..-;�

farias pessoas. n!sta .Capltal, mordidas. por cã�s .raivosos.A F� A. C. agradece· ao
- As proVIdências dd Dep. de Saúde Publlcd ',.. d�/ Aderbal

.

R. da Silva
o Departamento de Saúde tá sendo desenvolvida nesta

Pública do Estado, atravez de capital, deve merecer o apolo
um dos seusserviços especíalí- do povo para que a raiva ca

zados, distribuiu à imprensa nina não venha a se alastrar,
desta capital, a seguinte no- dependendo, em muito, o' êxí
ta: � to dêsse iIIlovim�nt� ora jllji-

O Departamento de Saúde
Pública tendo em vista nova

-�&."_'."."._""".""-""_'._""._."."••••"''' _._•••_ '_- _- -
_•••••.- .".

�rudescencia de 'raiva ca- I:'s"Bsse'l de plenbo braQI-lel-'ronina, aconselha aos 'senho- Li ,,� o;;:J

res proprietários" de cães na A,rgenfina'
./

,

que os vacinem' e os tragam
'presos, prevenindo, _

assim, Seria resolvido' o problema da importação mediante'

maior extensão da' epizootia." ,a direta intervenção do Estado

A nossa reportagem, em BUENüS AIRES, 19 (V.A.) "Segundo se depr-eende da in-

campo or$em, 'cônseguíu 'co" O jornal "La Prensa" comenta Jo�mação que alguns industriais

.nhecer que vário�' são os casos hoje 1. importação de madeira 'de exprimiram, afirma o jornal, o

. já registrados d� ;pessoas vi- pinho do Brasil e a escassez que problema seria resolvido medían-

tímas de cães raivosos. dêsse material hoje se registrá, te a direta intervenção, do Estado.

Sábado, ,registrãra:rp.-se, ao em Buenos Aires. Relere-se espe- Não se adverte .a razão que pode
que sabemos, vãriqs dsses ca- cialmente RO comunicado dado ria haver inspirado este critério,

'

AI d'Brít
'

A
Assim agindo, aquela Federação rina.

;sos a rua ves e', ri o' a
-

pela Comissão Provisional da Fe- diz "La; Prensa" e pergunta .. se:
'

id M R
'. , Aquática, entidade que tem pro- O ,g,e�o, portanto, daquela en..

vem a aura amos e a rua deração Argentina da Industr-ia "Porque deixar de lado os impor-
..,.

curado elevar mais ainda' o es- tidade náutica. não pode-ria mes..

Brusque, estando já essas pes- Madeireira, depois da visita feita tadores 'estabelecidos, se o único í
t

.

doí porte na'utíco, em nossa terra, mo ter s do o utro porquanto Oi

Boas, en re as quais OIS me- ao gerente d,a, Direção Nacional de que necessitam são Iicencas r
,

t t D veio, de pu'hlico. justiçar quem, atual Governador do Estado sem-

nores, em tra amen o no e- das Indústrias do Estado. Esse or- Além disso, que motivo pode haver"
"

'

rde Publí
como o .sr. dr. \Ad,e,rbal Ramos da pre amparou e, pugnou pelo desen- ,

partamento de Saude Pu tca, ganismo terá a seu cargo, a im7, para que o, Estado insista em tornar
Sílvr em r'e

\
olocou I d ,H

•

Face ao vulto que está to -

istrih
. -

d
'

dei
.

ónrt
I I va, s p se c á frente, vo vimento. ' o ,esl'lorte catarínen..

d' .

tí
.: 'ra" portação � dístrí uiçao e ma ei- seu. c.argo os �egOclOs pr pn�s i como grande' animador, dos, mo- Se nas suas várias modalidades.

'

man O a -epizoo la, a prrmei ra hraslleira, tarefa esta que se .da atividade pr ívada? De hoje ,
,

'provldência a ser tomada pa- efetuará H-através de um reduzi- ,em diante, ser'á a ,impQrtaíiãQ,/ '>'li}. __....._._,.-__-,,'-'_-........._'---..----....."--_..,...........,_,.,..._---

�:m�n��t�nç�el��o��i�:JU;;1 ,��iV�'Ú��e�o�:r fl::l)at;ol��lllm�ll��� �����i;�v��a:!11::r::�t�r���i�;�� 'Fix�,aif��a '.-mârge.�?'�dí� 'fiei'os _ de'
autoridades competentes -

sua ulterior "comercíalízação". termina o artigo de "La Prensa". brínqaedes êm Sa-O Paiulo
'

1)8 proprietários de cães 'de- 1;1 .

vem prendê-los, vacinando-os.
A·.· d G

'" ri Feder�. s. PAULO, 18 (V.A. - A COmiS-j35 por cento a margem máxima

E, para tal, devem procurar UXI lOS O OVerDu u ) ,dt') lucros nos preços dos brinque-

�-.::;;��le Departamento que en

p.nra Joaç�b2.'
são Estadual de, Preços fixou em dos e artigos de Natal.

caminhará -OS animais rai-
�

u .. <UI _

vasos aos Serviço de Defesa JOAÇABA, 18 (Do Corresponden, Cr$ 100.000,00 para a Escola S�o Centenario de' morte de Balzac
-Sanitária Animal, em São Jo' te) - O sr. Guerino Dalcanele, re-' Vicente de Papuan. '

sé, onde' serão os cães doentelS ceb�u do Dr. Nereu Ramos, com da· Cr$ 100.000,00 paJ'a,. Hospital
vacinados. ,dos os seguintes auxilios do gover- Roque de Luzena.

Quanto às pessoas que, por no Federal: Cr$ 100�000,00 ao Instituto

ventura tenham sido atacadas João Batistl;l, de Luzerna.

por êsses animais doentes, Cr$ 100.000,00 para o Hospital Estamos informados, que o sr.

convem, sem perda de tempo, S,anLa Tereúnha de Joaçaba. Guetino Dalcanale"" e' Oscar Rodri7

que se dirijam também àquele ,Crei 100.000,00 para o Ginário gues da, 1\ova, e,stão se, interessan-

Departamento. para que ve- Cristo Rei. de Joaçaba. do; para serem incluid/6s no Or�

nham a ser tratada�/ainda a ça�ento FEideral, outros auxilios,

tempo. \ Cr$ 100.000,00 para o Colégio que virão benefi:cia'r as obras de

Assim, a campanh ue es- Ima-culada .con�eição de Luzerna. assistencia, do nosso Municipio.

.<\ Federação Aquática de Santa

Oatarlna;' em r-eunião que realízbu

o 'seu ,Çonselho Superior hem co

mo a sua' Diretoria, às 19,30 de

sex,
ta.1feir-a" em sua séde provísõ- Iria no edificio "Clube de d-e Re

gatas Aldo Luz", nesta Capital,

lacertou vários providências. como

faz certa a Nota 'Oficial nO 5/50,
que publicamos em outro local.

'

Dentre essas medidas ressalta

aquela entidade a de "agradecer
ao Exmo. ,Sr. Dr. Aderbal Ramos

da. Silva, D. D. Governador do Es

tado, pelo apôio moral e fínancef

ro prestado a esta Entidade, pos-
sibilítando o êxito absoluto da (
presente temporada do Remo em

Santa "Catarina".

Suo RIO, 29 ,(V.4-.) - Em com�mo-

I ração do prim�iro oentel!ário da

São lllorbe de Honor,é de Bãlzac, rea.'
Iizou-se no', ":h�ll" 'da Biblioteca
Nacional, a' 'inauguraçã;o de uma

eXiposição das'· obras' do grande
escrito,r franqês.

'

O atI! coÍItou c�m a presença
do emoaixador da França, sr. Gil
bert de Arvengas é 'senhora, do
adido cultural dessa representa-

vimentos desportivos de Sia. Cata..

ção, diplomática, madame Mineur,
de todos os secretário,s da embai�
xada, de figuras ,rep'resentativas
dá colônia franoesa radicada nes�

ta capital)l de várias p'ersonali.
dades de destaque no no.sso mun

do 'cultural. Fêz-.se, r,epresentar a
Academa Brasileira de L,ell:ras pe ..

·los aoadêmicos Antonio Austro..
gésilo, Ma'noel Bandeira e Rodri�

go Otávio Filho.

E lendo Ludü com avidez e deleite, dos classico3 aos

;romanticos; dos Úrieos aos naturalistas; dos atêus aos es

,piritualistas; fech,ando a NOVA FLORESTA ou a SOMA

'l'EOLOGICA para abrir as FA�PAS .o� as PROSAS BAR

BARAS; meditando sôbr,e a uHllna pagllla de Musset P:1;:\
..,-euLir, após, os rudes deslumbramentos d� Z.ola; anolam:?
iSchelling ou 00mentm'lldo Marx e o, mate:lahsmo determl

,!lista: - éontinuavamos nós mesmos, llvres e pes,soaes,
acrescentando ape11as ao nosso' pe�samento, para .

.o alargar
-.e o ergue'l' bem alto, no'YOs matenae,s. e noV'a'S t�ntas, s,em

modificar, de resto, o arcabouco onglllal - feito de ar-

,gila nativa e sol ilhéu.
"

No entanto, ol'hemos paJ"l3' Os lados: - ?S moços do

"'mod/,rlúsmo" como pensam, trabalbam ,e Vivem por es

tes Brasis à fóra?
Nada lhes faJta: são eleitor,es, têm o ampare sorri

;dente do Estado .o seu Teatro, o :seu Cinema, a sua cláque
'Ilividida em cl�sses com um numerO. ,na's -etiquêtas e a

disciplina d:.l,� mesdadas �orgonhêsas � 'e têm, ainda, .?S
\Seus ,iornaes e as suas reVistas, que' na.o lhes cusia sena�

, o esfôrço conjugado de alinhar, sob quadros em que ha

bananas par,ecidas f.lOll1 garrafa.s ,e garrafas. semelhan[es
'ta. taVús, algumas palavras insonoras, :s,em polImento, como

"tiras de camurça ...

E, na verdade essas r,evistas nada têm de nv.o e de

�riginal: _ coloqu'e V. um velho magazine de 1890 ao pé
de uma r.evista "moderIÚsta" de 1950.

,

,

Que, nota V., meu caro AlUno, de diferente, além do

iPapel, que é mais ordinário e daquel,es _?ese,nhos em que
se vêm, num fundo de manchas e borroes, I�ulheres ln

drópicas' de pel'Oas chatas, os seios nos quadns, Os braços
saindo das or-elhas e são considerados pelos "mod-ernis

tas" e a sua eláque obras primas de expressão e, plasUca?

f
,Sejamos menos modestos: ponhamos ao I:;l'do de TER

RA, na primeira fáse, por ex-emplo, o nW!1S�rlO SUL - e

!Sentiremos, estou cerlo, .eu, V. e' Ivo de Aqu�n?, o eon[.cn

lamento e o orgulho CJue dão os trabalhos ot'lgmues e IJer-

;feitos!
_ I

, .

I !�.�!!. e do· Mld.!!�!!�1
E é isso, sem ,addrellt,es, como uma ,planicie, por toda

a parte: aqui, na Argentina, no Perú, em Nova Iork e, até,
nos ,s,arongs do Hawai '"

'

Excepttua-s-e Mos'Co'll, ,está visto: a Arte llli é um aces

sório do PoliLburo: não há mais necessidade de torná-Ia
um instrumento. de agit,a'ção e de controversia: Item a sua

medida, a sua fórmula e, o seu campo de"concentração ...
,

'E os rapazes "moderni!t�as" - ,como eu lamento 'em

dizê-lo! . '.
-'- não se distinguiriam dos

-

velhos comenda

d�res: - são sizudos, timoratos, sem um traço siquer d,e

'petulancia: caminham balouçando-se, de-01ho vago, como

si estivessem sempre preparlj.dos para alçar, o Vôo 4, imor-
talidade. ", :. i,'.

Nos seus IhTos ou nas suas távolas redondas não têm

nem calôr, nem genio inventivo; ,parecem' catedráticos'

austeros di,scutindo � expond.o; com pr,ecauçõ'es
e metodo. uma idéia �eqúentadla ou cavalheiros. abismados,
misticos num fundo hurhiC,lQ �cle, botica, em torne) .d\) um

taboleir� com_ d,ecor'ações>Õl)c.enlls, praticando o garnã,o ...

Estamos ,em Santa Catarina: falemos um pOllflO àe

nos&a terra, do Circulo de;> Arte )\{.oderna\ ,desse nIo.vimen

to sem .ondulações ,e sem"sn1iencias ,e quel,Íne dá :l imí1r'2�-,
são de uma' lata de sa!"dinJ"l em gelatin�.

Reconheço que V. tem \ii6,o, ao julgar alguns dus seus

levitRs, demasiad-amente l'eaEsLa, vendo apenas o l�do po

sitivo, o -aspéeto exterior do f'enome'ho liIerá,rio, d'e que
são eles a -causa fisica.

, Mas, penso com V, qtl'a:ndo ad�ite Jes ,estão se�-
do reduzidos e limados pelo mesrlUsmo: ta-Ibes aud�I,Cla

inteleetual para crear: tepétem, com tll11H lisa e pcsudJ.
•

Il!0notonia, os têmas, as téses,' os "motivos", ,como nós di
Zliamos, de todo,s os modernistas do ,universo, de sorLe que
V. os lendo J;lão os distingue, 'como não pqde dif,erençal',
'entre as, lanternas de uma rua de Pekin o letrado -Chi-Põ..
Li, facundo comentador de Confuncio, do' frivolo Fú-Chi
Lá, voraz comedor de camondongoiS em calda d'assl;lCar.

E é pena, porque, na verdade, há entre esses moços
,
do Circulo de Arte Moderna" alguns nomes de futuro, al
guma,s inLeUgências vivas e saudáveis, como entr,e outros,
Odi Fraga,'Salim 'Miguel, Nunes Pires etc., �apazes de so":
breviyerem, si quiserem ser 'eles mesmos, ao cáos dos tem

pos atqaes ,é que fa�em lemlmar o nos,so rotundo e preten�
siôso planeta, antes da ohI1a imortal dos Sete Dias, quan
do rolava, inutil e inquiéto, cheio d'água ,e de vapÕ.fes pe-
los intermináveis _caminhos sideraes ...

'

Por desgTaça o bom 'esfôrço desses rapaz-es vae-se tor�
-Dando, como, diria o meu amigo P,rofessor M1adeira Neves,
tão' ineficaz como um 'colirio em olho de vidro!. .. '

• _

'.rodavia não sãd eles os cUlpados: - deram-lhes pri
·rneiro, com vodka e caviar, dóseis muito .f.ort,es de Ma,rx
depois: - fizeram-lhes devor;ir, sem rep'ouso para a mas:
tigação, Sartre em maionése e materialismos em conser�

va; ,e quando. os rapazes estavam saturados 'e radiantes.
disseram-lhes .aos ouvidos que eles e'ram definitivos, g-e
uiaes, dest_inados a r·ealisal·, na, terra avassalada pelo ca�

pinl do academicismo e o mata-páu da, Igreja - a Litera
tura sem prosódia, a Arte sem beleza e -a Emoção sem

ritmo..!
Fizer,am-n'os, d,e inieio, aceHar a ,existência. de caria'3I

Artes - sem exclusão da culinaria - _principalmente da.
Arte Antiga e da A1:f e Mod-erna: a tése e a antítese hege ..
hunas. I

.

Após, ensinaram-lhes que deveriam tran,5portar pa,ra
o campo do pensamento, ,a Luta de Class,es: - de' um lado
os academicos, pseudonimo do Capitalismo e do ontro
os modernistas, alcLlnha do proletJa,riado.

"

Conti.nua na 3a. pa-gina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Orqqe é aMaçonari8'
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VII - .SIMBOLISMO
-

f'órma def'ínitiva - -cuhica, polida
e bela.•
Por isso os emblemas do Apren

diz são o cinzel e o malho. O cin

zel simbolisando o julgamento, o

discernlmento . O aprendiz tem de

perceber .
o que deve corrigir em

si mesmo pa:ra ser perfeito. Atra
véz de profundos exames de con-]
ciência, e auxiliado :pelos irmãos I
mais velhos e graduados que o

torientam e ensinam, êle saherá
onde deve o cinzel sulcar fundo

II
.

dpara aparar as arestas e retirar a

pedra 1'\"ts.fÓrme um cubo perfeito
e polido.

-O. malho simbolísa a sua vonta
de fór,t.(;} para. como bom maçon,
melhorar-se; por um trabalho' per
sistente que durará a sua existên
cia lpteíra, muitas vêzes atravéz .

de agruras e scfr ímentos. ;
Assim aperfeiçoado será a pe

dra cuhica, símbolo do iniciado,
, I • ').

apto a desempenhar a sua missao

social na \vida. É uma pedra soli
da e perfeita do grande templo
simbolíoo ,-que erigem em honra
do Grande A:rquHéto do Universo-
Deus!

r .

O simbolismo maçonico, reco-

lhido que foi dos mais antigos
ritos da humanidade, dos sagra
dos mistérios da. antiguidade, é

muito 'belo.
O templo maçónico representa

o templo de Salomão, e ali figu
ram inumeros símbolos sagrados,
Iigados a muitas relig'iões.
Em determinados rituais, Jesús

crucificado é a figura central do

templo.
'Os maçons representam as pe

dras dêsse Templo monumental

que aspiram erigir, onde reina

uma harmonia que as divergências
não destroem, onde.. .mistícamente,
se respeita a religião de todos, pefl,-'
eebendo que o fundamento de

qualquer seita é o mesmo que o

das outras e que, no amago, tô
das as religiões convergem para
UID fim único - Deus, 'e não pó•.

dem s·e combater.
.

o postulante 'ao ser admitido,
.....

no gráu de Aprendiz, é compará...

.v:eI à pedra bruta, inf6rme, sem

cuidado, sem perfeição, mas que
sob 0'S talhos do cinzel, à ba,tidas

_ 'I.'lsperas do malha, tomará sua Hiran

Assustàda!
\

Feliz com Kolynos!

2 o mais seguro é .usar Kolynos que destroi as i
• perigosas bacterias que produzem esses ácidos. [ .•.

Kolynos .

clareia os dentes e torna o sorriso ��):l encantador. Kolynos tambem refresca a boca e o t;:
hálito, e seu sabor é delicioso. ::{

, }:.s $ § K ,***.:,#$":.:.*::::. �:�::�::��j!:r:::;;;�:?!:�:�::::f::::;�w�dl�
Combate as cáries:

Agrada mais
Rende mais

Como ,

Sera

o Natal
-

<
�
,

r- I
';

dos 1
seus 't!

." l
/

em

1960?

n NATAL VEM AI... E seu lar já se agi
ta ... Um Papai Noel. que ,é você, está
ouvindo pedidos. está se preparando

, para realizar o sonho dos 8�US. Mas é

justo que êsse Papai Noel, que é você,
pense, também, nos Natais futuros. É

sejam quais forem os imprevistos qU\}.

/
a vida lhe reserve. Esta é a hora, por-
tanto, de fazer o seu seguro 'de vida.

Sua apólice de seguro de vida é o me

lhor e o mais duradouro dos presentes.
porque se prolongará pelos Natais Iu

turos, garantia do encarréíramento e da

felicidade de seus filhos. E você terá

a melhor, sensação de tranquilidade.

\ preciso que assegure. desde

hoje. á. alegria e o confôrto dos
\ ,

seus nos Natais que hãode vir,

\
,.

,
.

Ouça como a .voz de um
amigo a palavra do S I A

•

Agente da Sul Amerlca. D Dlerlea
, .

í
COMPANHIA NAJ!IONA� DE SEGUROS DE VIDA - FUND.lDA EM 1895

" ,

.

-------------------------------�-------I
Qy.�IRAM ENVIAR-ME UM', FOLHÉTO COM

r
NOIotE )J.

i

DATA DO NASC.: DIA ANO

PROFISSÃO ( CASADO '1 TiM FILHOS '1

N.·RUA BAIRRO

I CIDADE ESTADO

11-VVVV' I T8 o À SUL AMERICA - CAIXA POSTAL 971 - RIO DE JANEIRO '

I
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Admissão ao r ano do Curso f'un- Escritório de Conta...·

damental do Inst, Tecnológico bilidade Santa
/

: de' Aeronáutica .

.

Vatarin8
o Comandante do Destacamento da Base Aérea de Flo-, "<, Dirigido e orientado por té-

ríanópolís, faz saber que se encontram naquela Unidade, as cnícos- diplomados e compe-
tentes: A ceita-se qualquer'instruções no concurso de admissão ao 1° Ano de Curso -
serviço atínente ao ramo, in-

Fundamental do Instituto Te.cnelógico de Aeronáutica em' clusive correspondência.
1951. encerrando-se em 8-12-1950, o prazo para entrega de Preços módicos. ,

'

requerimentos. �. Cx. Postal, 3-18. Floríanópolls-
Florianópolis, 9 de Novembro de 1950. Rua Crispim Mira, 41

CARLOS DA COSTA DANTAS -1° Tenente _ Ajudante Sta; Qatarina
. 1

<,

QUE. VESTlR.SE (OM (ONFOITI E ELEGAN(IA'
.

. PROCURE AJ .

alfaiatar�a
. (,Mello

.

Rua Felippe Schmidt 4R

TINfAS PARA PINTURA
COTTOMAR

.. �I •••••• e,. � ••••••••••••••• OI- •

VENDE-SE
Uma casa e um terreno $

Avenida Trompowski, 52.
Tratar' o prêço, na'mesma..,-/

VENCE-SE
1 SORVE'J;'ERIA DE 8 FUROS MARCA

,

-Não há nada melhor IKOLYNOS para combater a cárie dentaria.

:--- � ...

L.··ENZI I
O Alfaiate que veio de Sã'o Paulo para servir: com r.an"l'inaOp. nars 160 1it.ro.� dp sorvete. pqniDlln" r.o� corn-

os elegantes de, Florianópo.is. : pressor "COPELAND" original, motor de 3 H. P. ,e hatedeíra com mo-

IBREVEM : t?r de 1 H. B. em !perfeito estado de funcionamento e conservação.
:

ENTE NO EDIFICIO SÃO. JORGE
.

• -, TRATAR �O "EMPóRIO ROSA".
.

: Salas 6-7 1° andar. - Florianópolis ••
..........5•••••••••••e � ,..

!
__----__--� � � �__�

'

(eB A C C E L I"

, !
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Q ESTADO- Terça-feira, 21 de Novembro de 1950 3

!linho belga para vestidos em todas as cores metro a Cr$. 89,00
.

-' (cLls,ta. Ilormq.;lmerite Cr$ 120,00) ..

:Sedas em padronagem moderníssima a Cr$ 20,00. Sedas estampadas a Cr$ 15;00. Combinações de seda a Cr$ 39,00
Milhares, mitharee 'de vestidos, blusas, saias, maiüots, por preços que são

.

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

fJMliâi.iM! Tllriadormldo do· Cine--Oiário�- rante o jUlgamento. . :RITZ omWN

RIO, 29 (V-:A,) -r-t- No dia 13 ul-
. SIMULTANEAMENTE

timo, teve' lugar no Júri o julga- A's 5 e 7,45 hs, - A's 7,45

hS'1menti do guarda-civil Carmo Mu- Sessões das Moças
niz de Lacerda, acusado da morte
de Híldo Dias, seu filho de cria-

. Uma historia deliciosa, roman·

ção. sendo absolvido. Neste; jul- ticCl e alegre I

gamento, a defesa esteve a 'cargo .

Um drama de 'amôr emoldurtula
j

do advogado -Hugo Severiano Ri. por suaves melodias I
.

beiro e a acusação fôi feita pelo
-:

, ,sINFONIA ROMANTIU,\

promotor Didimo Agapito da Veiga, Franoes LANGFORD,' RalP�o��auxillado pelo advogado Clovis I
'

d d d S h J d
\

Ramalhete. Este último na tarde WARDS: Gene K:RUPA e sua or- rman a e O' ·en or esus os
de ontem, deu entrada' no cartõ- questra. p

,

H· t I de'd drio;do Júri com .uma petição -na
NO PRüGRAMA: . assos e OSpl a e arl a e

qual apela da decisão absolutória 1) - Jornal da Téla Na� -

F'· ·d d' d Q t C t Ipara .o Tribunal de Justiça, apre-
2) - Bermuda - Shot Colo* eSllvt a., 8 aBD a a ar na

sentando entrê outras razões a de rido - Realizando-se no próximo dia 25, às 16 horas, a Solenis·
o jurado Nilo Pinheiro Barroso Preços: sima Procissão de SANTA CATARINA, venho solicitar, de or-

haver dormido durante o julga� Sras e srítas Cr$ 1.20 -

.

Estudantes 2.00 dem do snr. Irmão Provedor, a presença dos Irmãos e Irmas,
3.20 na Sacristia da Catedral Metropolitana, às 15,30 horas, a fim

de revestidos das- insigneas da nossa Irmandade, e à esta ín

corporados fazerem parte do préstito em honra à Nossa Pá-
droeira."

.

Consistório, 20 de novembro de 195.0.'
.

(Ass.) Luiz S. Bezerra Trindade -;-- Secr.etario,·
A's 7,45 horas .

NO FRENEZI 'DO D1�SEJO
com

Rossane BRAZZI e Isa POLA.

1) 0r :��)O���g:�in�arCha Ford construi,rá motor'es de aviação
-

Nacional. .' S. Paulo. A Ford Motor Co. propriedade do· governo, a2) -:- Metro Jornal -

Atu_ahda-I Exports, Inc. revelou hoje que qual será chamada Fábrica
�es. :- a Ford Motor -Company, de Ford de Motores de Aviação.;'r�ços. Cr$ 5,00 e �,�o'. , Dearborn, Michigan, EE. UU., Oonhecido como Wasp Mo�

RIgorosamente Proíbklo ate 18, assumiu importante compro- tor, Pratt e Whitney é o mo",anos". misso com o governo norte- tor de -explosão mais "possan-
ameríeano para a tabrleàção' te,dó:mundó�E do mesmo. tipo
de motores de avíação.. Tal que foi usado pelo avião Lucky,
acôrdo prende-se ao programa Lady II em.seu raidesem eta
do' governo daquele pais, de pas, ao redor do mundo, realí
defesa nacional e apoio ás Na' zado em 1940, em que percor-
ções Unidas, em sua politica reu 23.452 milhas em 94 ho
de assegurar a paz mundial eras.
proteger .contra a agressão os Esses motores serão também
países- amantes da liberdade empregados no E-50, no Boeing
de todo o mundo. C-97 stratecruíser, no Dou'
A comunicação dá partící- glas C-74 e ,C"124, no Martin

pação da Ford nesse programa AM-l .Mauler, no P-4.JM Mer
foi feita aqm pelo sr. Kristían cator e no Fairchild C-119.
Orberg, que dirige as atívída- 'A Eord foLpela·primeira vez
des da Ford no Brasil. licenciada para produzir os
Disse o sr. Orberg que a Fôr- motores Pratt e Whitney' para

ç!a Aérea Nonte-Americay.,a aviação por''Ücasião da ultima
acaba qe tornar público,-- em guerra. Ern suas usinas de Rio
Washington a assinatura de Rouge, perto de·Detroit, a Ford
um contrato com a Ford Mo- chegou.a fabricar até a cessa·
tor Co" de Dearborn, Mtchi- ção das hostilidades, 57.851
gani para a construção de mo- motores Double Wasp de 2.000
tores Pratt e Whitney' de 28 cavalos.

CASA-Aluga-se cilindros, .de aproximadamen' '.�' .. ""'1""' •• """""'"

te 3.500 cávalos, para bombar- Se rico quereis ficarRECllim-CONSTRUIDA, A RUA
a-eiros B-36.JOSlfl BOITEUX N0 9. De modo taci! e elege!

TRATAR COM o SR.. MILTON OS motores serão fa'bricadO$ Fazei. hoje uma inscrição
CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO. • numa. usina de Chicago, de Credito Mutuo Predia

----========�----������----�----�--�----------------��-_��----��---
Desse conflito de antagonismos, f�l'ido �ob a �nsp�r�- . realidade tr perenemente, como as .águas límpidas de um

"'Cão e o estimulo marxista - resultana � szntes-e IJ:.evI�a- o.a, �·a·rl.e e do Mo.dernl·smo rio. ?S diferent,es aspectos do meio em ql1·e êle vive e que
"vel: ultima etapa no .processo materillllsta da 11lsto�Ia, contmLlame�te se renóva, al.arga e apel'feiçõa.
;ê\li{ls pl'Pvisl.a, esquematisada e vitoriosamente conduZida A manemal porque o ·ArtIsta . ..sent,e e exprime -eSses as-

identl'O do i'at3lismodialptico.: pétos e as ,paisagens que o decoram - é .qlie dá à obr·a de
Do ['oslo omitiram a esse·s moços, muitos deles dom.I' Ela não é,. nem pod{�ria ser, hirta o dura como um Arte um colorido novo e faz com que .ela/des,perte na gon·

nados pejas doiraclas abi'tn1t;:õf.'s da juventude, quaL sel'la COl'pO niorlo, enfaixado dcnltro de taboas pintadas. te uma nova sensação do beleza, ale'gr�a e consOladôl'u
'-essa sinlese o as capitulaí;'ões,. o·s tormcn�os, as dolorosas Como uma sombra amoravel e dôce, acompanha Ia cari.cia.

.

."l'enl1.llcias em que ela. ass,('nLana 2 scu Lr?no �e c�ul11bo:. vida do homem e a sua civilisaçã.o, produzindo f'Ól'luas que
..

Com ou .sem .'a',,"mais-va�ia". ou � "interprdaç:ão catas-
Com a viloria assim, dos mo(lermstas, nao maIS se renovam, reaçõos plaslicas que se manifestam atrla1vez tro�rGa da �lIstona .

- PortJnan sena, como é, um grande
·«existir{l a LUTA DE ARTES: o :\'IODERNISMO, se torna de' cada temperamento, :';,']11 perder, todavia, a primitiva artlsta e CIro Martms - um poderoso escritor
,definitivo. cristlalisa-se como '0 sulfa lo de sodio e passa substancia emocional. .,' Mas isto é assunto para um começo de ca'rta e esta
:a .LeI', entãQ, aplicações medici.naos .. , 1\'a verdade, mou caro Aliino, não é po,Ssivel fixarem- Ja vae longa e vas!;a, como o vasto mundo.

Se os homens, come f:ll1 velho imls'gü, à crósla de um ve-
-

De"o Ih" po'� t f' I
.

• v'. -.�' 1,', um pon o ma: clarldii:e, .iam riv(),�,lbo mueo, nem asfix ar o seu espirito, cristalino e livro, que sIgnIfICa, :-tn português irreverente: Basta, cavalheiro.feito por. Deus J)ara,OS altos e poten�es remigios, na estl'ei- Velho amIgo ex-corde,ta catacumba de uma discipllria ideológica!
O homem - e isto anda nos compendios e na Retó

rica - é um ser social: não pode defxar de �'E"netir, eom

. .Aniuersárioe
'I'ranscorre. nesta data, a data

,matalic}a da senhorinha Emil-Te
.reslnha, aplicada aluna, do Cole
.·go "Dias Velho" ,e filha do sr, Ra-
fael Peluso.:
- Faz anos, hoje, . o sr. Otávio

tRegis Junioi-, da Policia Militar.
- Passa, nesta data, o aniversá

"rio. natalício do sr. René Tolentjno
-de Souza, comerciante nesta prn,
1)a. _

- O sr. Otávio de Almeida Ma,
..-ehado.

- Faz anos, hoje, o sr. António
.Felíz pa. Cunha. '

- Passa, soie, a data natalícia,
.<do sr, Temistocles Muniz Filho.

Sr. Hugo Dornbuscli

Pesteia nesta data, seu anver- mento, "conforme fizera na sessão

.ssário natalicío, o veneranda ancião anterior; desde a leitura do r:ela.

:Sr. Hugo Dornbusch. que perten- tório cerrou os olhos e pôz-se in

.:ce a conhecida e tradicional fa- diferente ao· depoimento do réu,
'I' taríuense aos debates da acusação e da de-

Ifl l 1,a! ca '1 . •

Reside, desde muitos anos, na tesa, que não logr,a:ra� f�lár mais

. <capital. gaucha. porem, de quando I
alto do que a c?,nsclencla dele,

-em vez, volta a nossa terra para para o despertar.
rrever parentes amigos que o são

.

A esm�la dad'-a-n-:a-s-��va
-em grande numero. Presente- o problema da mendicanéíà,
.mente o Sr. Hugo Dornhusch a

.cha-se entre �ós e, ao ensejo, 03.

]lresentamos abraços de parabens
"e votos de felicidades.

.

VIAJANTES:

/

Cavalheiros
"LIVRE" - Orianças maiores de

5 anos poderão entrar na sessão
de ,5 hs.

ROXY

contra-se entre nós, o nosso dis

tinto conterraneo o sr. dr. Hans

Buendgens, brilhante causídico.
'O "O Estado" o cumprimenta,

feliz estada nesta
. Dr, Hans Buendaens desejando-lhe

Procedente de São Joaquim, en- capital.

,..lMPERIO
EstreitoE_ MISSA

Boabaidt AGRADECIMENTO
Bosc.Mutrcm

A's 7,30 liso
Sessão das Moças
SEDUTORA

__="'"""� 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

-querido, agradecem penhorados, a todas as p�ssoas que os co�
.fcrtaram no transe doloroso'por que acabaram de passar, e as

. .que enviaram flores, corôas, telegramas e acompanharam o

.:féretro até a sua última morada.

Tornam extênsivo este agradecimento ao amigo e dedica

..do médico assistente Dr. PolidorQ Santiago, pelo carinho e (les
-velo com Ique se houve, e ao Éxmo. Sr. Dr. Governador do

. -Estado, por se te'r. f,eitb representar nos fu?erais.
Para a missa de 7° dia, a ser rezada na catednen0 Altar

.do Sagrado Coração de Jesús , sexta-feira, dia 24, �s 7 Y2 hs. os

:membros àa fumiHa enlutada corividam<-e agradecem às peso
;'soas que comparecerem à esse ato de fé catolica.

(

/

Ij;.<;� .

J

I
r

Cr$ t.750.00
o quanto custá' uma enceradeira

ARNO
ELECTROLA�DIA

tlua Arcipreste Paiva Bdifieío Ipase -Terreo

* •

Ol'a, tóda a gente sabe que a Arte, e� todos ?S t�m
Vos e em lodas as lati ludes, é e srmpr(' sera uma so, .selaI!!
"QS riscos ondulados do homem de Cro-Magnon, ou os fi

':!los lavôl'es de I]elini ::nas bórda:s de uma taça de ouro.

·r

.a •

Panelas de Pressão ARNO
a (Cr$ 5tO,00

Grelhadores Etétricos
Cr$ 500,00
EIefrolandía
Paiva - Edf."Ipase - Terreo

a

na
Rua Arcípreste

_. ,_0'
.�. -< 1

o Remédio de Confiança da Mulher

OTHON D'EQA

Florianópolis, 2 d� novembro de 1950. - :i

.

I
, v.
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I Dr. (LARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crim•• ai...l

OoD1Üt1:'Jgão ct.. Soot.elad..
NATURALIZAÇOE3 -?
Tituloe D.alarat6rlo.

Et�lt6rlo !. R••lel.nola
Rua Tbad.nt•• 47.

IFONE •• 14S8

DI.I:L084TO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia: do Torax

lFormado pela Faculdade Nacio-
. tull. de Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurçuio do Hospital Nerêú
Ramos. Curso de especialização
peLo S. N. T. Ex-interno e Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
.Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Felipe Schmidt, i18
Consultas, 'diariamente,

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

Agora, S1Ift!

Pedidos comRepresentante
Para Santa Catarina

DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

1Caixa Postal '260
Florianópolis - S. Catarina

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

DR. ANTÓNI� nrs M�S8I'�:.r�JaIIl
Médicos

Cirurgia-CUnica Geral-Parto.

, Ser:yico comp1eto e especíalísado das DOENÇAS Da
SENHORAS, com modernos método. de diagnó.tico e tra.,
lamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - 11.11:

TABOLISMO BASAL

Radioterapia PCfl" ondag eurtas-Eletr�oagulao&o
Raios Ultra Violeta�nfra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano. nO 1� tO .'n4ar - Ediflc10
do Montepio•.

Horário: nas g As 12,.horall -"Dr. MOUI.
.

Das 15 ás 18 horas - Dra, Musal.
Residênoia - Rua Santos-Dumont, 8. Apto. L

1ft í#J�;g�IPf.i5iêt:�������
COMPANiüA-"AtiANçA°ÔÀ& -úAiíiA"···

U.

FlUldada em 1870 - Séde: lABIA
INCQDI08 E TRANSPOR'!'ES
CUra. d. Bala.�. do '1"-'

CAPITAL IS RESERVAS ••• Crf
R�ponaabildadea •••.•• •. • • • • • • .. . . . Crf
Receita •••••• •••••• •• • . • • • . • • • . • • • • • erf
Ativo '....... cre
Sinistros palJ� nos óltimo. 10 anoa •••• eco
Respooaabitldade•••.•.•••.•••••.•.•• Cri

Diretor.:
Dr. PampbUo dOUtra Frolre de CarYa•••, Dr. Frase.. d. lIA.
Asf.I._ M m. Dr. J••qalm Barreto d. Ara.'. o JOM Ahr .

"'.,..:..-...- ...-_-...- ".- -_..",..-.-...-.-,.-........-_.,,_....- ......'.-..-,.._:.._...,,_-..-..- ...-_-.... aY_ ..

10.100. ftOft,lo
1.IJ78.401.765.17
'7.05S,2ü,so
142.178.601,80
88.887.81',10

7'.711.401.I0Il,lo

s e c e SOCIAL:

PORTO ALEGRE

R!JA VOLON ..ÁRIOS DA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANDAR

CAIXA POSTA.:', óB3 • TEL�FONE 6641) • TELEGRAMAS: .PROTECTOR,,"'

Agencia Geral para Stae Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Postal. 69 - TeJ "Plotectora" - FLORIANOPOLIS
-----

-

r

, \

O Sabio

-

RADIOTERAPIA �

R'AIOS X
DI. ANTONIO MODESTO

Ate.de. tliàriameate••0 Hospital.,�..
,.

Dr. Polydoro E. S. Th�.oMHlco • ,.....'"

.. Boapltal de �de eh
.

rianópoUI. Assistente d.

Maternidade
()oençu do. órgãos internol, ..

dalmente do coraçio e
.

()cençu da tiroide e demaia ..
dulaa inter"••

'Jtnlca • cirurgia de Ie!lhora -

Putoa . _

nSIOTERAPIA - ELECTROCAll
DI9GRAFlA - METABOLISMO

BA8AL
'ORARIO DE CONSULTAS: -

Dtàr1amente das 15 àa 19 ....
ru.

CONSULTóRIO:
Rna Vitor Meirelea .. li

Fone manual 1.701
RESIDtNCIA:

Anntda Trompowski n
Fone manual 7..

------------_.

':OrJ Roldão (c;»n,oni
•

CIRURGIA GERAL - ALTA a·
.URGA - HOL2STIAS D. II»

NHORAS - PARTO.
J'onu4o pe1a J'uuldade de ......

.... .. UIIi.enlclade de SIe l'1IaIIt.
nde foi a..i.tente lJ'lI' .lriOl - ,.,
� Cirúrgico do Prof. AlI,..

�aR_ __��
CltarlSi& do e.t6mago • 'ri&II eIneJII·
,tt, inteatinos delgado a jIrOM4I, tInIoo
de, riu., nó.tata. b<!:ldp, .....

.riria. e trompa.. V&rlcoceJa. ......
ceie, ••rlz. e berDU.

Coo.ultal : r-a. J ti ! horaI, • nII
J'eli" ScluDidt, 21 (altot da c..

PerailO). Telef. 1.591
lteeidbela: Rua I;lte.,ee Jaaler, 170,

Telef. 'M. 764

Transportes re-gulares/ de corga l cc lélto de

slo FRANCISCO DO SUL para' NOV4 YOBK
.

Infol'magõ•• Gomó., Ag'ent••
1'1onao6poUI

.

- Carlos HoepckeS/A - C( - Teletone 1.212 ( I!; 1 i. (ele,;
São FraDci.co do 8ul- Carlos Hoepcke S/A"-Cl - Teleloae 6 �)) � ';MACK

___�_�:'6�jJ � ii

Dr. Lins Neves

Dr. A. Santae'êJ
(Pormado jlela Paculdade IIIaeio
DAl de Medicina da Uni.enidade

do Brallfl)
M$d1co por concurso da A.I81at6Jl.

0111 • ps·\copatas do Dh1trtto
Pederal

1IlI:·lnterno de aospital P81quJA.
tr1co e Man1cómlo Judic1U1o

da Oapltal Pede,al
1IlI:-lntemo da Santa Oasa de lBo
Hrtcórdla do Rio de Janeiro
OLmIOA....,iUIDIOA - DOIIlIIOAll

NERVOSAS
Oonsultrlrto: 1kl1f1clo �

.etc - lSala I.

•

.

a�ld&nc1a ,

Avenida Rio Branco, 144
Das 14 .. li nar..

Telefone:
Oonsultório - I.lMI6.

�ldencta - 1.-.

MMter .. Maternidad•• _"Ie•••

Ho.pltal 4e Caridad.

CLINICA DE SENHORAS .... ci-

RURGIA PARTeS

IlapÕlticO, eontroíeve tratamento

...,eclaliudo da gravid&a. Dinar

,ios da adoleJc�ncia e d. menopau·
.. Perlubaçõea menstl'uat., i,�"'·

u.çka
.

e tumorea do aparelho ,eni·
ii feminIno.
,�..çõet do ntero, ov6r101. ·trom·
... apendice. h�rniu. vartsea, etc.

:trorgia plutica do perineo (ru

.....)
'i.SSISTENCIA AO PARTO B �eE-

RAÇOES OBSTÉT1nCAS
'k)eaÇH glal,1dalarea. tirol�e, od·
toe, hipoplae, etc.)
iatnrbio. nervosOl - EaterlUdad.

. Regimes. (

:Ouultório R. Joio Pinto, , - 1"11.

..1
RMid. R. 7 de Setembro - Bcm.

, nu e Sousa - Tel. 848.

\

o,. Newton d'Avila
,;inrc1a geral - Doen�a8 d. s.•••.

ras - ProetoJo�a
FJetrleida4e Médica

Àn.altório: Rua Vitor Melrelea D.

'I - Telefone 1.307
Consultas: . ÁS 11,30 horas e � tar

to das 15 horas em diante
Residência: Rua VidaI- Ramo. a

" - Telefone 1.42.2.

o 'A.LE DO J'l'..u.u
ProftHIII u A,-.e"

Pro�ê, .

LIVRARIA ü.-LlVUm.
aoü

.

........... e .. .. e •••• e4lO

CASAS lO TIlRRIIlf_ .

Po.ue V. •. CUU OU &IrnIIOII ..'

.,ender1 -

Nilo encontra comprador'
Entregue ao Eacrttól10 bDoIdIfIIi;.,

IL. L. Alvea."-
Rua Deodoro U.

Dr. Mário Wendhausert
""..... .6Uea 4. adula • ert.....

"?&lUUltól1o - Rua Jolo......P1nto. 1.
Telef. M. 16'

._

.:. Ç"lIIOUlta d.. • ii 6 .......
a""6uia: l!'eli,. Sêlulli4t .. ...

.

Teld. 118

Dr. Jleulo Fontes

I· í Cllalco e operada:r
.....ultórlo: Rua Vitor lhlreJai, li.

Telefone: 1.405
J c.uultaa dAlI 10 AI ur • .... 14 U

I (I..... lt..id�1IC1a: Rua Bl_-
II. - TeIefoae: 1.PI

I -.--�-

II Dr.Mílton Simone Pereira
: Clinica Cirurgica
i Molelltias .e Senhor'a.

CIRURGIA GERAL I

... Serviços dos Professores Bene�
.

""l1eto Montenegro e Piragibe No
� gueira (São Paulo)

Oon.ultaa: Das U ia t7 horu
Bu Fernando Machado. 10

----

Dr. M. S. Cavalcanti
�Iea exclutoi..lllenle de ......

Rua Saldallha MutaH, II
Telef_ II. rJ. -

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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FLORIANOPOLIS
SANTA 'CATARINA

\

a p1ia�a
A <SOCIEDADE EXPORTADORA CATARINENSE LTDA.

.leva ao conhecimento de quem interessar possa que consti:
tuiu seu procurador nesta Praça o sr. WELADIMER COR
:REIA, em substítuícão ao sr. Procópio Dário Ouríques que
-vinha até a presente -data excercendo aquela função.

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

/
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para compreender porque

HE-VROLET
/

está acima de todos em,

o que mais cdnta num caminhão é o

que está por baixo - .e no novo

Chevrolet V. encontrará ainda mais

potência, r ig id ês , durabilidade -

para lhe dar mais quilômetros de

operação econômica... mais anos de

serviço lucrativo. Antes de decidir a

compra de um caminhão. veja o novo

Chevrolet, que apresenta caracte

rísticas que reverterão em mais lucro

para o seu negócio I

MAIS TEMPO NA E,STRADA
MmOS TEMPO NA OfICINA I

rendimento

economia

lucro

'-

TINTAS PARA IMPRESSÃO
COTTOMAR�

• Motor de vál,ulas !Ia tampa
....

• Embreagem de mola·dla.
'ragma

• filO 'razeiro Hypold .'

'. Freios de dupla artlculaçl..

• Rodas de aro largo

• Olreçlo com mecanismo dO
•

esferas
.

.��. ,
.

Para vendas e servI•

�O prOCllre os conceSoi

slonários Chevrol_
em tQJIo o pGía. ;

'.10d.u�o do

'7ENERAL MOrORS '00 BRASIL S. A.

r
)-

....-----

)

o Sangue é' a ,Vida
DEPURE o SANGUE COM

ELIXIR 914.

INOFENSIVO AO ORGANISJ\IO
AGRADAVEL COMO UM LICOR

REUMAnSMO! S,IFILISl
_
Tome o popular depurativo composto de

Hermofenil e plantas medicinais de alto
valor depurativo. Aprovado pelo D. N. S.
�. como medicação auxiliar no tratamen

to d aSifilis e Reumatismo da mesma

ortgem .

J

5

}
..

I

*

.
,

PERFEiÇÃO zs: nos

internos!
Se V. deseja go- .

zar uma saúde perfeita, deve �Uldar
do seu ligado. auxiliando a fun2ao an

ti-tóxica dêsse importante orgao. He
patina N. S. da Penha, que conte!ll 3

tipos diferentes de extratos hepátlcos,
nocmalza em pouco tempo as funçoes
do fígado.

-

HEPATINA
N. S. DA PENHA

produto do Institu
to Farmacobiológico
a. da Es" êla, 57-Rio

*
*

lia gem com segurança e rapidez
.

sO NOS CONFORTAVEIS l\lICRO-ONIBUS DO

R4?IDO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajaí _:_ Joinville - Curitiba
'\ -

'AgeAncía - Rua Deodoro e�qui_na da
• Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Clube Náutico
América

NOTÀ OFICIAL. N. 5/')0, Recebemos e agradecemos o
) Foi o melhor triunfo da equipe bugrina. - Campeão de

. O Conselho ,Super_ior e a Di- TARfNElNSE DO REMO DE 1950, 'seguinte ofício: "Blumenau, aspirantes � Paula Ramos

retoría da Federação Aquatica "por ter vencido o SEGUNDO PA- 31-10-50 - Ilmo Sr. Redator Buscando a terc-eira coloca- Arí I· Naldi') e Dinarte; Dadi-

kie Santa Catarina, em reunião HEO (out-riggers a 4/patrão � do Jornal "O ESTADO" ção no Certame citadíno . de ca, Itamar e Nenem; Jati:ne..

Extraordinária, hoje realizada, 2.000 mts, CLA33J<; ABERTA), o Florianópolis. proüssíonaís, tas equipes do Ari lI, Astro, Fornerolli e Man:-

iã.s 19.30 horas, em sua séde CLU.I:Hi; DE RE'1ATM, ALDO LUZ; Tomamos a 'liberdade de le- Guarani e Paula Ramos de- díco,

]JIOvis6ria no Edüicio do "Clu- g):- proclamar o CLlJBE DE var ao conhecimento.de V. S. frontaram-se sábado no esta- Campeão de aspirantes o

, 1:e de Regatas Aldo Luz", re- REGATAS ALDO LUZ. vencedor que em Assembléia. Geral 01'- dia da rua Bocaiuva, perante PAULA RAMOS

solveu: I da SEGUNDA HEGAl'A OFICIAL, dínária, realizada em data de um publico reduzidissimo. O Decidiu-se em- favor do Pau
.

a) _ aprovar a regata de realizada e� rs de no�mbro, l)Or 27 do pretérito, em' sua séde prélio entre os- dois tricolores, la Ramos o certame de aspi-
15 de novembro (2° regata ler obtido maior número de ne- social, foí eleita a nova Díre- a não ser uma ou outra joga- rantes. Faltam ainda váríos

orícíal realizada nesta Capital; tos, conquistando assim, derínítí- toria desta sociedade, para o da que fez o expectador levan- jôgos, mas a diferença é enor-

b) '\ desclassífícar, com a vamenle. a TAÇA EFICIE�CLo\ período 50/51', e empossada no tar-se emocionado do assunto, me. Com a vitória de sábado

devida perca de pontos, o Clu- "LIBO.ItrO SONC::INI"; dia 12 do andante, a qual fi- não conseguiu agradar aos frente ao Guarani, o onze'

be Nautico Franci>Sco Martine- h) - f.azer constar n:\ ata d;4 cou assim constituida: olhos dos poucos que passa- paulaíno, manteve-se invicto"

li, no 10 lugar do Quar.to Pa- sessão d� hoj-ev UM VOTO DE Presidente: Manoel Pereira raro pelos portões da velha- com 2 pontos perdidos. O

reo (Estreantes - Canóej , por LOUVOR E AGRADECIl\ffiNTO, ao�- <Jor... praça de esportes. A turma bu- Guarani está em 2° lugar com

ter entrado fóra do limite da Clubes e seus Amadores que par- VICe-PresIdente: Otto Abry grina realizou, pode-se dízer- 7 pontos perdidos 3 x O foi (J

raia; ticipaeam da referda regala, pe- 1° §ecretário: Aldo B. de uma das suas melhores parti- resultado do embate da saba-

c) _ não contar-os pontos i
la maneira COR:REl'A' E DISCI- Ma�edo ".

.
das e o escore acusado no mar- tina. O conjunto campeão>

/ do segundo lugar ao Clube. PLINAR com· que se 'portaram 2 Secreta�lO. Nilton Russi cador foi O espelho fiel da con- atuou com Santiago, Luiz e

:N'autico Martinelli,' no Sétimo: na mesma, contríbutndo assim ff10 TesoureIro: Nicácio .scne- tenda. Notamos maís' movi- Dante; Quidinho Dinarte e;

Pareo (Juníors.,- out-Riggers, para o completo �xito da regata'; e er .'. "
menta e articulação nos qua- Valflor: Flávío, Luízínho- IJÔ'"

a 4 c I patrão) , devido ter par-I i) - dalI' conhecimento aos 20 TeSOUreIrO: ;:\lcIdes Pera dro de Isaías, enquanto que no víta, Manava e Gessy, Mereee

ticipado da guarnição' dêste: Clubes filiados, por oficio, O es- O:ador: Dr. Arão Rebelo
.

"onze" contrário apenas se menção especial a atuação de:

Plube" amador irregularmente tabelecido no item anterior; pIr�tor de Regatas: Fellx apreciava o esforço do seu Manava, sem duvida o melhor

substituido; j) - agradecer a IMPHEi'iSA 10- HIe�dImayer. _
guardião que, diga-se a verdade homemem campo.

d) _ mandar contar ao Clube cal, a RADIO GUARUJA', desta DIretor de Galpao: Edgar sobressaiu-se entre os 22 cote-

Nautico Riachuelo, oS pontos re- Capital e aos jornais "A Noticia'... Germer [adores. Tainha foi outra ma

!er'enLes ao 10 lugar do Quart.o e o !.Jornal de Joinvlle"," pelo Conselho Fiscal: Willy Belz- gistral figura, sendo o melhor

Pareo (Estreantes - Canões); muito que fizeram para o maior Carlos Souto e Arthur Castro. da ftílange vencedora. 3 x O'

e) _ mandar contar para a br ílhantísmo da COl\fPETIÇ10 Sendo só o que se nos �fere' foi o resultado da porfia, sen-

classificação geral da regata .e de I MA'XIMA DO REMO CATARI:\1E:X· ce para _o �ome�to� contínua- do os tentos, obtidos por Toi

acôrdo com os boletins dos Jui- SE, realizada em 15 do corrente: mos ao ínteíro díspôr de V. S., nho. Jaime e Orlando, êste de

zes de Saída, Raia, e Chegada, os I k) - 'igualmente, agradocer as e prevalecêmo-nos do ensejo penalti.
seguintes resultados em pontos: I exmas .. autoridades civis e mili- par:=t apre�ntar-Ihe as _nossas :Na. a/bitragem funcionou com

10 lugar - Clube de R. Aldo' tares, que '. prestigiaram com sua mais atenciosas saudaçoes. acerto o sr. Manoel. Machado,

Luz, com 19 pontos. I presença ao magno cel'fumen;' Aldo B. de Macedo da Federação Metropolitana
20 lugar _ Clube Nautico Ipí- ) - agradecer ao Exmo. 81'. Dr 10 Secretário de Futebol. Os quadros joga-

ranga, com 16 pontos. I Aderbal Ramos da Silva,' DD. Go, ram assim constituídos: QUA-

30 lugar - C. N. Fco. MártíneIli,; vernador do Estado, pelo apoio
. _ ......•• _ ..•.. -.. . .. . RANI - Isaias, Juca e Bote- .' - - .•.•

com 11 pontos. Imoral e financeiro prestado '1 1's-
Não de esmola nas ruas. Auxilie lho; Orlando, Frederico e Aní- Não de esmola nas ruas. AU'ldli�

40 lugar _ C. N. Riachuelo, com' ta.Entídade, possibi litanjlo o I�XitO
as associações benericíentes. bal; Vitor, Jaime Acíolí. Toi-] as associações beneficientes.

8 pontos. I absoluto da presente tempor-ada. di'
•• � ••••••.•• <. - . -

.

nho e Didi. PAULÁ RAMOS - . :. _. õ. • ...

40 lugar - C. N. Atlantico. com REMO EM SANTA CATAR[NA.

� pontos. Sala das Sêssões em Florínnópo-
50 lugar - C. N. Cachoeira, com tis, 17 de novembro d'l 1950.

(j pontos. Eurico Hosierno

f) - proclamar CAMPEÃO CA- Secretár io Geral da FASe

Federação A. de Catarina

Dr. EtI.. Moeooiek
cientifica aos çlíentes e amigos, que estará ausente
até fins de Novembro, fazendo estágio de apertei-

-

çoamento no Rio de Janeiro.

Para lê .. no ônibus
(

Mário Freyesleben
se com esmero e, �obreludo, pen
sar um pouquinho no bôrn, nome
do clube, e, só assim, será possí
vel conseguir aJ:guma, coisa de

uh!. em qualquer "üerLamen",
E -assim fez a rapa·ziada do Al

do Luz.
O j;esultado está patente.
As gÍórias do espçtáculo rfáuti

co, concen.tram-se tão somente em

torno do Aldo Luz. \

Foi um triun.fo merecido, bOlh
lo, revesLido d;e completa lumino_;
slc1ade. que muito veio a alegra�
e, com jusl1á, razão. a grande fami
lia alvi-r�lhra.
Enviamos daqui, as noss_as feli

citações a diretoria do Aldo Luz,
na pessôa de seu, presidente Alci

des Rasá (Duâ'Ú), aos seus atletas

que tão galha'rdamente se porta
ram e. finalmente, aos fans do no

vo Campeão, que. Jão nervosos

ficavam, ,quando era dada a larga
da.
A iodos êl,es, as

..
nossas saud,a...

ções.

(; Após' uma prolongada fase de

!ConsLa.ntes insucessos, eis que,

Ftgor.at, em pleno ano santo, o -Al

�o Luz consagrou-se brilhante

:l11ento, com Ó seu surpreendente
!triunfo nàs Regatas, de Novembro,

�eSJbancando, a -base de uma con

duta firme, por todos admirada,

Os que, até ·então. moropolizavam
'�s louros da 'Vitória', nos campeO
natos desLe salutar ·esporte náuti

�o: o Remo!

í O Martineli, um dos clubes mais

coLados a vencer, dado a sua no-

...-
la'Vel atuação no 'Principio do ano

�scorregou lamentav,elmentei dece

pcionando cem por cento aos seus

'adeptos já que, os páreos em que

,conseguiu sobresair-se não foi

o bastante p�ra salva): o tra

(ficional �rêmio rubro-negro, da

itr.emenda der.rocada a qu�e se <iub-

.Ijugou. -.,

-Domo disse José Elias, presi-
.d;nte do Ma,rtineIli. (informação
'(lue nos foi gentilmente prestada).
�'Não é somente tomando Toddy
·que se ganha regatas!· ...
,Francamenle, esperavamos mui

.to mais dos rapa-zes rubro-negros.
f ]� n.ecessário t�Har, preparar- ,

A esmola dada nas ruas agrava
o problema da mendicancia.

Vende�se
Barco à vela
Vende-se, com urgência, um.
barcoà vela' (TABÚ) em óti
mo estado de conservação,
completamente equipado, por
preço irrisória.
Tratar com Santos no INCOo

8v.-2

Para ENTREGAem DEZEM8RO�óI"

Temos o -praser de 'comunicar aos senhores
interessaaos que estamos recebendo in.s

cyi9ões \p'àra e�tr�ga dos famosos'a��pt)
Universal no.mes

.

proxlmo
.v i n â o_u I' o.

�,J
•

•

FIGUERAS6IJ.lOMS,LTOA.
pBaTO'ALECRE-R.G. SUL

. , '. �

.'

�LORIANOPOLIS (FILiALJ R.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 EM: Bjurnenau, J �i"V!'e, Cacador, CresciufQa,
Ararõnguá, La ges, Joaçaba, Tubarão e Videi ra .

I
l
t
,

I,
J
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(o(eira dos Pés
(ombalida no.1�o Dia
I Seus pés coçam, doem e ardem
_anto a ponto de quasi enlouque
cê-Io? Sua pele. racha, descasca ou.
sangra? A verdadeira causa destas
afecçõeS cutâneas é um germe que
6e espalhou no mundo, inteiro e é
.conhecido sob diversàs denornína
,ções, tais como Pé de Atleta, Co
ceira de Singapura, "Dh�by" co
ceira. v. não pode Iívrarsse destes
;sofrimentos senão depois de elimi
nar o germe causador. Uma nova
descoberta, chamada N i x o d e rm,
:faz parar a, coceira em 7 minutos,
combate os germens em 24 horas e
toma' a pele lisa, macia e limpa
.em 3 dias. Nixoderm dá tão bons
resultados que oferece a garantia
de' eliminar a coceira e limpar a

pele não só dos pés, como na
maioria dos casos de afecções cutâ
neas, espinhas, acne,· frieiras e

impingens do rosto ou do corpo.
Peça Nixoderm, ao seu farmacêu-
1ico, hoje mesmo. A nossa ga-
U· ode

rantía é a

-A"1lI: sua maior

..... II." CIeMu. proteçao.
.... " " ,. .. . .. .. .. .. .. .. "

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

DR. J. J. BARRETO,
Formado pela Faculdade Nacional

de Medicina, da Universidade @
Brasil. Ex-assistente dos Serviçol
ie OftalmologiJ.l, do Professor Caldae
,Brito, da POliclinica Geral do Rio
de Janeiro, e de otc-ríno-larfngologta,
do Professor Leão Velloso, Hospital
Moncorvo Filho.
Consultório: Rua Trajano, liO 31

1° andar
Atenderá, diariamente, a partir do

dia 10 de Novembro, no horário da
\4 ás 18 horas.

, " " II! " "

/
r

R.ápido alívio _i�

para dores nas cos

tas,dores reumáticas,
contusões, lumb�go"
torceduras, etc.

Emplastro Poroso
�----� ,

IISABIAII
��,

•• • ••••••••••••• .,1. • • • • • • • • •• ••

Casa de negócio
venda

,

a

POr' motivo de ,viagem vende-se,
:no Estr,eito, uma casa de négõcto
com muito boa casa de moradia,
Aprovei-te esta oportunidade.
Informações na agência deste jor'

I
....................

0

•••••••

Aluga�'se
Confortável casa; sita à rua

.Bulcão Viana nO. 61. com recente

instalação de agua fria e quente,
campaínha elétrica, dispondo de

amplas salas de visita .e jantar, 4

,quarto,S, espaçosa cozinha, quarto
de banho novo e completo, com

chuveiro para empregada.
'1\. tratar na Avenida Hercilio

Luz, nO. 31-Fon.e 1076.

--�----------------�-----
FERIDAS. REUMATISMO fi

PLACAS SIFILITICAS

Elixir de NpDueira
"'dloacllo ousUI... DO, tJ'QtomeDt

ela ,II1U,

f

MOTOR OIL
/

dESISTE AO DESGASTE EM CADA

ETAPA DA VIDA DO MOTOR· DE SEU CARRO!

I)

I
I

EM 'CARROS NOVOS: Nos motores que estão sendo amaciados,
I

ponha óleo para uma prova exata! Shell X-'lOO é ideal para essa
prova porque é bastante fino para penetrar entre as superfícies
internas; aderente bastante para alí permanecer e resistente bastante
para suportar as mais fortes pressões nessas superfícies. EM
CARROS VELHOS: Os 'puros e dispersivos "aditivos" contidos em
Shell X-IOO removem os resíduos existentes e protegemCls partes
vitais do motor, impedindo a formação de camadas- de impurezas.
Todos Os detrítes são dispersados e mantidos em-rsuspensão no
óleo em forma de pequenas partículas, evitando, desse modo, uma
das causas do desgaste. EM TODOS OS CARROS Shell X-IOO
protege o motor contra as mais traiçoeiras formas de desgaste _',
corrosão causada pela mistura de vapor d'água e ácidos produzidos
pela combustão, que atacam as superfícies internas, principalmente
quando o motor está parado ou funcionando em marcha lenta.

}

_ r

, .

-

•

SHELL X-lOO pode ser misturado a qualquer óleo mineral já contido DO

carter, mas para obter melhores e mais rápidos resultados: ,

DRENE, LAVE e�EENCHA O CARTER COM SHELL X-lOO"'" '

oU

\

Detergente • Protetor

Loide aéreo Brasileiro Celecina Bezerra da Trindade
Cavalcanti

Agentes: Z. L. STEINER & CIA.

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

Comunicamos os seguintes horarjos:
Para o SUL (Araranguá-e Porto Alegre):

Terças 'e Sextas, as 11 horas

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

Quartas e 'Sábados, as 9 horas
Em 'combinação com as linhas para o Norte do pais até: Fortaleza

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

.Míssc de 7- dia
Luiz Sanches Bezerra da Trindade e Familia convidam

seus parentes e amigos para assistirem à Missa de sétimo dia;
que mandam' rezar, às 7 horas, no dia 21 do corrente, na Igre
ja de Santo Antônio, por alma de sua irmã, cunhada e tia --;

CEr'LECINA BEZERRA DA TRINDADE CAVAiLCANTI, fale,
cida no Rio de Janeiro, a 15 de novembro.

Florianópolis, 16 de novembro de 1950:
- \

VALVULAS
� I. 'ra

I
cMl", "

.... '-) . ,,-
MAIOR ESTOQUE.

Atlântida Radio Cal. Lda.

"ORESGO"

Rua TrajaDo, 31

"URGANIZAÇÃo ESP'ECIALIZADA DE SEGUROS,
,

RESP., LTDA."
Sede: Edifício IPASE. 4° andar - Florianópolis'

AGENTES' GERAIS DA
COMI>ANHIA DE SEGUROS RIACHUELO

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais
CORRETORES OFfCIAJ.'S DO

Inst. de Prev. e Assist. dos Servo do Estado (IPASE)
- Seguros de Vida, sem exame médico até Cr$ 500.000,00

.

Seguros de Garantia Hipotecária, com prêmios mensais
reduzidos sem exame médico até Cr$ 500.000,00.
ACEITAMOS SUB.AGENTES NO INTERIOR DO ESTADO

'.� ,
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FLORIAIHlPOUS - 21 de Novembro de 1950

Expressíves festejos assinalaram o

i- aniversário de Clube
((Sul América»

Pos,se da Dova diretoria do clube

visitam nosso
sinou os seguintes átos : •

d- Lei n? 11'10, de 7 de Novem- vIagem e
hro corrente, aprovando o novo (

.

Begulamento, da Junta Comercial Acham-se desde ontem em :1OS' Ontem mesmo os referidos téc-
do Estado e criando a T.N.M. da sa capital, os naturalistas Apari- nicos, estiveram em companhia do>
mesma, Junta. cio Pereira Duarte e Joaquim Iria, A'gr. Dr. Elcias Machado Lima, da,

- Nomeando Moacir de Olivei- cio de Almeida Fãlcão, do Jardim Acôrdo Florestal, em visita da:
ra para exercer o cargo de Dele- Botaníco do Rio de Janeiro e que cordiulidade ao Exmo. Sr. Vida).
gado Regional de Policia, padrão vieram ao nosso Estado em via-. Ramos Netto, D.D. Secretário il�·
Q, do Quadro Un ico do Estado, gem de estudos e 'principalmente Agricultura, onde se dernorararm
para ter exercicio na Delegacia a colheita de material na Reserva da animada palestra.
Begional de Policia 'de Mafra, JTlorest,a,1 dos Pilões, além de ou- Desejamos aos visitantes natu-.

Lras regiões do territorio catarí- ralístas, exito completo na. missão.
A esmola dada nas ruas agrava nenses. em animada palestra.

o problema da mendicancia,

BTOS OfiCIAIS

Em 15 de Novembro p.p., na Sr. e Sra. Adalberto Sabino.
séde social daquele clube, si- Sr. Daniel Lopes Ma;fra e

ta à Avenida Hercilio Luz, n? Exma. noiva, Srta. Wilma
119, teve lugar como príncí- Kuenzer.

.

pal programa das Jestividade.s Srs. Vivaldi Garofallis, Sid
realizadas, a posse da nova 'DI- nei Noceti, Hilton Gouvêa Lins,
retoría que regerá os destinos Próspero Leonidas Lapagesse,
do mesmo, de 15-11-50 a .... Saul Moura, Clemente Rovere,
15-11-51, ficando constituída Dínorá F. Vieira. Itamar da
dos seg-uintes membros: Costa Xavier, Luiz Carlos Bra-
Presidente de Honra - Sr. sil, Eroni J. Alves, A1do Bar

Antonio Sanchez de Larragoit- bato, Valéria Marcilio Za

ti Junior.
.

guini, Silvio Xavier Gonçal
Presidente - Sr. Vivaldi ves, Paulo Amaral, Tito Livio

Garofallis (reeleito). Baião, José Mangrich e Henri
1° Presidente - Sr. Próspe- que Noldin;

ro Leonídas Lapagesse
.

Srtas. Ney Lopes Vianna,
20 Presiderite - Sr. Hilton Hely Maria Lopes, Marisa Sa-

Gouvêa Lins. bíno- Dallelma Zomer Neta,
Secretário Geral - Sr. Luiz Arnaryllides Meirelles e Edi

Carlos Brasil. , Lopes.
.

Sub-Secretário - Sr. Tito As' festividades prolonga-
Livio Baião. ram-se até as 20 horas daquele
Tesoureiro Geral - Sr. tta- dia, num ambiente de amíza

mar da Costa Xavier. -1 de e simpatia motivo pelo qual,
'10 Tesoureiro Sr. Aldo estão de' parabéns a Diretoria

Barbato. e Organizadores dos festejos.
2° Tesoureiro Sr. Saul -------------------------

Moura (reeleito). I
\

Bibliotecário - Sr, Helll'ique
Noldin. .�
Diretor de Publicidade

Sr. Hamilton Plinio Alves (re-
eleito). \.

Diretor G. de Desportos -
Sr. Luiz Gonzaga Dias (reelei
to).
Orador Oficial - Sr. Hipó

lito do Valle Pereira (reeleito).
Em seguida o Sr. Secretário

Geral que substituía o Sr..
Presidente do Consêho ·Ad:�IJ.i
nistrativo, convidou os presen- ,

tes a comparecerem a mesa de -.

finos dôces e bebidas, instala
da rio local e artisticamente
ornamentada' que o clube ofe
-receu aos seus associados, fa
lando, nesta ocasião, o Orador
Oficial, Sr. Hipólito do Valle
Pereira, que teceu com suas

.

brilhantes e profusas palavras
comentários elogiosos aos an

tigos diretores daquele Clube,
pela maneira eficiente, de co

mo uma pleíade de moços, de
uma simples idéia, tornaram
em realidade, em pouco tempo,
os anseios de todos os funcio
nários do "Grupo Sul Améri
ca"� nesta cidade, e si.rgpati·
zantes daquela Agremiação.
Finda esta parte,. foram or

ganizados torneios de "Tenis
de Mes� '. "Xadrez" e- outras
d1ver�õ�� com que o Clube
brinda ,os sell� .:1.,-,sociados em
seus associados em dias de
reuniões.
Dentre os presente' nota

vam-se as seguintes pessoas:
. Sr. e Sra. João Tertuliano
Pereira.
sr. e Sra· Orlando Neves de

Almeida
.

caiu suas graciosas
filhas.

o ·Sr. Governador do Estado as-

Domlngr.s fero8ndes
de Aquino
'I'ranscor-reu, ontem a data na

taliCiia �o '1'OSSO distinto conter

raneo, sr: Domingos Fernandes de

Aquino, gerente de "O ESTADO':
e elemento destacado na sociedade

flor-ianópoljtana,
Afável e prestimoso, o aniver

sariante tem' sabido grangear a

amizade. e simpatia de quantos com

êle privam, razão porque, no dia

de ontem, muitas foram as home

'nagens do seu vasto circulo de

amigos e admiradores.

E, nós - {)S de "O Estado"
levamos a Domingos Fernandes
de Aquino, no dia. do seu aniver

sário, o abraço de companheiro
de. trabalho.. com os melhores vo

tos de felicidad'es.

Charles EdgardMoritz
, Na data de hoje transcorre 10 aniversári natali

cio do Snr. Charles Edgard Moritz, Presidente da F/e,
deração do Comércío de Santa Cataeína, do Conse
lho Diretor do "Sesc" e do "Senac".

.

Desfrutando, nos meios sociais, comerciais e in-

distriais de Santa Catarina, de largo e justificado con
ceito e prestigio, graças ao seu dinamismo, espírito
progressista e, sobretudo, pelo seu cavalheirismo, ca
rater franco e bondoso, o aniversariante, no dia de

I

hoje, verse-á homenageado pelos seus inúmeros ami

.gos e admiradores.
E' ainda Charles Moritz í'ig'UJ.·1! de proje�io nos

círculos náuticos de Santa Catarina, esporte que sem-

pre o teve à frente, visando o seu prestigio cada veZ!
maior em nossos dias, pugnando ardorosamente no

sentido de que alcance os seus verdadeiros objetivos
que são os do desenvolvimento fisico da nossa Juv\m
tude,

As muitas homenagens que lhe serão prestadas
pela passagem de tão magna data nós de "O Estado"
juntamos nosso abraço de felicitações.

./

. Não' de esmola nas ruas. Auxilie
as associações nenef'icíentes.

Associacão Profissi.onal dos Contabilistas
.

.

. de Florianópolis
Assembléia geral extraordinária em 27-11-1950

Ficam convid(ldos os associados
d'esta associação devidamente ins.
critos no CONSELHO REGIONAL
DE CONTABILIDADE DE SANTA

Caso não se verifique·, em pr!.
meira convoc.ação, como' acima,
número para ·a assembléia geral,
essa se .realizará, ás (20,30 hor,a.s.
coq 'qualquer núméro. /

.Florianópolis. 20 de novembro
de 1950
Lindolfo A. G. Perera -Presi

dente.

CATARINA ·a se reunirem, em As
sembléia GeJ'l:IJl Extroadinária, em

27 dêsLe mêli, na sala onde funcio
na o Conselho, no Edificio d{) IPA
SE, �ala nO 3, segundo andar, ai!
19,30 horas do dia 27 ,pllJra eleg9-
I'em os delegados pal'a composi
cão dos membros do CONSELHO
REGIONAL, sorteados, e daquêles
que renunci,a.r.am ÇlU' perderam o

mandato, tudo na forma do Decre
to-lei nO 9.295, de 27�.5·1946.

SENHORITA!
A ultima creaç.o � em relri
gerante é o Guaraná KN07
EM GARkJlFAS GRANDBS

Prelerindol..oQ eatá
acompanhando� • moda

CONTRA CASPA,
QUIDA lOS ti·
BftOS f DEMAIS

1AFfCCOÉS DO

COURO CABELUDO.
rONICO CAPilAR

POR,fXCEl!NCIA

. Jardim BotanicC)
Estado em

. Estudos,

doNaturalistas

AVISO
A DIRETORIA DE OBRAS

PÚ-,
possibilidades das novas linhas,

BLICAS - SERVIÇO DE LUZ E recém-construídas.

FOfWA - avisa que em conse- Comunica, outrossim, que pro
quência de um desarranjo num vavelmente poderá restabelecer o

dos motores da Usina do Largo tuncíonamento do 'referido motor

Fagundes, será obrigada a racio- no próximo sábado, dia 25.
nar energia elétrica em várias zo-I Flor-ianópols, 20 de Novembro
nas da Cidade, de acordo com as : de 1950.

Na Faculdade de Direito,:
A Sessão Solene de Sábado último

.

Healizou-se sábado niltimo no Silva, os representantes dos srs.;

"Salão Nobre da Faculdade de Di- Comandante do VO Distrito NavaH
reito de Santa Catarina, conforme e Arcebispo Metropolitano, corpos
fôra previamente 'anunciado, a docente o discente da Faculdade
sessão solene com que a Ordem de Direito de Santa Catarina e"

dos .Advogados do Brasil; Secção exmas. famílias.
de 'Santa Catarina, comemorou a Usaram da palavra, nessa ses···

passagem do. 20° aniversário da são comemorativa, os srs, dr. Ed-
sua' fundação. mundo Acácio Soares Moreira, o'"

�

Àquela sessão compareceram, acadêmico Paulo Blazi, pelo Cen
além de grande nu'mero de advo- tro Acadêmico XI de Fevereir-o e.,

gados desta Capital, {)S srs, Major por fim, o sr. Des, Alves Pedrosa-
Duarte Pedca Pires, representando cujas orações merecerem fartos>
O sr. governador Aderbal R. da aplausos da seleta assistência.

/ Clube de . Cinema, d.e florianó'polis,:
Convite

São convidados todos os sócios do Clube de Cinema desta

Capital para assistirem dia 22, quarta-feira, as 20,30 horas".
na sociedade 20 de setembro gentilmente cedida pelo seu pre-:
sídente. a exibição do filme de Roubeu Mamouliam, "O MUN�·
DO É MEU".

A DIRETORI�-_;
Colação de Grãu dos neves

Bachareis . em Direito- I

. /

No próximo. dia 25 de novembro A's 11 horas - Homenagem ao>"

j corrjinte cíilla:Jfci.o g'l'áu, no Salão Patrono da Turma, De.s. José Artur'
Nobre da faculdade de Direito de
Santa Catarina, os novos Bachareís
em Direito, turma de 1950, e que
são: João de B01'ba (orador), Abe
lardo Arantes, A.lcides A'br1e'll,
Duarte P·edra Pires, Edua·rdo Pe
dro C. Luz, Gécio

.

Sou:sa Silv,a" Hé
lio Galado Caldeira,. NeLson de
Abreu, Ney de Aragão Paz, Reinai
do M. Lacerda, R·enato Ramos da
Silva e Romeu .sebastião Neves.
O programa, caprichosamente or_

gani:bado, é o seguinte:
Ás 9 horas - Missa votiva cele�

.

.I
brada na Capela do ColégIO Cata-
rinense, proferindo a Oração Gra
'tulatória o Protessor Rev. Pe. E-r�
ne·sto Seidle. 8. J.

Boiteux, no Largo Fagundes, usan
do da palavra o bacharelando Ro-
meu S.ebastião Neves .

Ás 20 horas - Colação de Grau, ..
no "Salão Nobre da Faculdade'·.:.
com a presença de .Sua Excelência;'
o Senhor (fovernador do-Estado &.

de .sua Excelência Rev·erendissim!l·
o _Senhor Arcebispo Metropolita.no.
sendo Paraninfo. o P·rof. UrbanCl'"
Muller SaIles e orador da Turma.l'
o bacharelando João de Borba.

j
Ás 22 horas - Ba,ile de Gala.. ·

nos salões do Lira Tenis Clube.
'.'0 E·stado" agradec.e o éonvite'"

com que foi distinguido ..

Vistos e estudados. .. Assim os ilustres diretores

da'Evolução começam a resposta, aos meus humildes

embargos declaratórios!
/

'
\

I
Será que a figura jurídica do embargo permite

aquele vistos e estudados?

Depois .. , sou eu o ...

Guilherme Tal

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


