
° sr. Governador do Estado
assinou, ontem- .os seguintes:
DECRETOS: - 822, cessan

do o desdobramento das Esco-
las Mixtas de Ribeirão ela Ve- Sim, mdis triste é a mortel de ventania", diz ele. Alma de

RO, 21 (V. A.) -Informam de Belo Horizonte que para' lha e São Valentim, ambos no dos jovens. Mais triste pelai' ventania: nos versos seçuin
l-:elamente ao emprestímo de vinte milhões de dolares . solící distrito e munícípío de Nova que oterece de incompleto e tes, dirá o- poeta que a sua al:

t Trento· 836, transferindo pa- mutilado. Mais triste porque ",ma de ventania deseja a gran'"tacto peo govêrno mineiro ao Banco de E!xportação e Impor a
ra a localidade de. Sertão de dela irrompe "a vida inteira, deza .âo mar, do espaço dos

ção nos Estados Unidos, outro emprestimo também no valor Santa Luzia, distrito de Porto que podia ter sido e que não! descampados. Em verdade, ha
de vinte- milhões de dólares em francos está sendo pleiteado Belo, a Escola: Mixta de Sertão foi", como está no verso de) nos seus versos, a par com a

por Minas junto a Sociedade Impex, de Paris. A fim de ultí- dos Marretes, distrito de Itape- Manuel Bandeira. natural uacüação de quem fi·
H' t e ma, ambos em Porto Belo; 837,

,
cou na primeira mocidade,mar as negociações, chegará hoje a Belo orízon e, proce-

cessando o Curso de Alfabeti- ..Se triste é' a morte dos jo" sem atingir aquele estagio em;-dente da, França, o conde de La Baune.
'.. zação localizado lla� Escúlas uens- a de um jovem poeta, en" que o superjluo se elimina pcmFalando aos jornalistas a proposito dessa nova e impor Reunidas "Prof. LUlZ Alves' tão, transmite sensação dupli-I si mesmo, tui nos seus verso�

tante operação do goferno míneíro- declarou o sr. candído ] Gevaerd", da: vila de Majo! cada: não é só a vida que se uma força que não é ilusoria,
Neves, secretário das Finanças do Estado: "Ç> conde de La Vieira, munícípío �)e Can�)l� interrompe antes de -vivida: é I porque autêntica e essencial.
Baune vem discutir conosco detalhes do contrato, cujas ba- nhas; a contar de 1 de outu a arte que se encerra antes dei' Não foi a poesia um' jogo d6.

.

9 'd t b bro de 1950. se' realizar e de que só ficam diletante em suas mãos cedo
ees preliminares foram assentadas em París a e ou ':1 ro

1': ,y., .tt::ANDO : Leonel' hesitantes, esbatidos reflexos.' paralisadas. Soube ele fazettultimo pelo sr. José Barbosa Mel�, representante credenciado
E'í'lges para exercer e- ca:'go de Na morte �s poetas j01?ens l� experiencia .ai�ica o itinerar

do nosso Estado naquela transação. ( O{':{:�al de Justl.;;t\ (!I) JUlZO de pen;;o a� ab�}r o �ume!o 11 dc:, rto de. seu es_pzrzto. "A alm�
Se as conversações de hoje se coroarem-de êxito, o gover- V!, reito da c�n��ll.·;l\ d� Campos revista Su� J reauzaçao hero�-I quer ficar sozinha e1T! seu mun»

d Milt C ainda êste mês mandará seu secretá' ;-rnvos; DOmIC'? Pereira p��a cc: d�s e�cntore8 nooos=. Flo_" do abandonado e frio ", escree:na ar on ampos.I. ._ exercer o carg. de 20 Ta�":!ao 1�zanopolzs. Passadas as pruner ueu. Mas embora o solicitasse'rio.-de Finanças a Parts para a assinatura do contrato dofí
do Público Judicial e Notas e ras paginas, lá se vê um retra- esse mundo abandonado e trio,nítívo. Taí crédito possibilitará aos futuros governantes

.

do Oficial do 'Registro de }:mQveis. to com duas datas !xtremas: havia nele um desejo ueemens
nosso Estado o desenvolvimento de importantes obras llg� e dos Protestos el� Geral d?s 2�"8"25 e 2():5.-95tJ. Sao as da" te de ._çomun�ão .com os hCJlO
das ào soerguimento da industria mineira, como sejam USl" distI�tOS de �omtrlo. Passo do tas que assinalam a passagef!l mens, de souãarieâaâe, mes«

_ híd - lét
.

fábricas de cimento e materiais de labo' Sertão- Jacmto Machado e pelo ,"!undo do poeta Antonio mo qu� p_ertubado po� uma-nas I 110 e e ricas, a
Praia Grande comarca ce Paladino. O retrato o revela: ançustia 'insoireaoet âiante dtlratório. Araranguá.

'

em atitude que- até se poderia tanto equivoco. Eu trago a po:
Max Baíd para;mterma-nen- dizer confiante, não fosse a ex" eira do mundo nas minhas fa.

te, exercer o cargo de Promotor pressão do olhar, antes
. pro" ces mortais", lá está no seu P�

,Público da comarca de Joaça" fundo que jovial, Olhos de ema X.
ba. qu.em terá visto se aproximi�, Destaquem-se aqui? ali ver-

. .' -
, •

,_

-

�'-=--""�'--------.-.
,

mar a morte �em que lhe So" sos capazes de revelá-lo .como

llntre"ue a U O N o nro)eto respectivo Nao �� e�m()la �as. �,l!a.S., A_UXlh_e �asse te.mp? .para alcançar a em, impetuo�o. á procura deJj' y
• ... l' as aSS-OClaçoes benefIclentes. lznguagem lzrzca que se furta uma expressa0 intensa e ca-

Rla 21 (V.A.') _,... ° presi- tante da UDN de Pernambuco, '

'

·caprichosa, ao 1(remito 'vital movida;
,

,

F" para' relatar o proJ'eto do' Aba" I dos nossos vinte anos
.. Olhos, ..

i
,

"Eu .sou gquele. que dançadente da €omissão de mano.
d

cas da Câmara deputado Ho- no de Natal ao funcionalisqlO. em suma, e quem se vzu com.. : a crepztante muszca dos bos-

r4a,cio Laffer distribuiu ao de- de autoria do deputado Ben- peUdo tão cedo embora, a olhar, ques q11:e se in!famam. ., iamin Fará.' . pa.ra der:tro,. e se debruçar. sO", Eu vzbro ar��nte' e lumm��• putado João Cleofas, represen"", bre o süenclO, quando afmal so, entre os bez]os do ar que �
era a vida que estuava lá· fora, o meu amor".
irresistivel. <lSó' o teu ser infinito sacia�,
Ass-im o imagino, a este jo- ria o meu infinito desejo de

vem poeta morto. Penso ain- existir!",.
'

da em outro, de uma-inteligen" Essa a sua maneira riutis ca
cia e uma sensibilidade extra" racteristica. Mas não lhe f{ll�
ordinariamente agudás, e tão tam os acentos de umç ternura
cedo amadurecidaS: o paulista que tende para o acalanto..
PÇLulo S,ergio: Penso por fim Paulo Sergio, Antonio Pala...

� em Enock Santiago Filho, poe- dino, Enock Santiago Filho ...
ta baiano que se foi �5 anos, DeSte fecho o -livro de poemas,.
a exemplo do catarinense An- para cogitar de seu futuro im"
tania Paladino, e de que se possivel. A vida inteira que per
publicou. em 1946, 'uma cole- dia ter sido e ·que não foi. As
tanea de poemas. palavras desUzam, inuteis. O
Logo o primeiro verso dessa resto é silencio,

coletànea - singelamente 'in· (Transcrito de <lO Estado de
titulada "Poemas" - dá a- no" São Paulo" de 11 de novembrQ
ta geral do livro: "Minha alma de 1950).

A nova torre de controle do
Aeroporto de Congonhas, sem

dúvida a mais moderna da
America do Sul, perfeita sob
todos 'os pontos de vista téc
nicos. tambem, já entrou em

funcionamento, oferecendo a
máxima segurança, às opera"
cões de aterragem e decolagem E 1,4. Pt'·'Explodiu 'uma b0!llba atirada na resi- dos aviões. SCO II repa_'a Orl8dência de um JUIZ do T.R.E. Com referência às pistas do '

,RIO, 22 (V.A.) - Informam de Belem que· cer;ca d�ma hOla (la grande campo de�_;pouso, po" Cadet'es' do'A rmadrugada /uma bomba explodiu no interior da, reslde?Cla �o sr. MOI�- demos informar qu1e vai. ser '

l'a Palha Juiz do Tribunal Regional Eleitoral, a .A�'e'lllda Sao -!erom. traçado �m novo p ano para Acham-se abertas as inscri- nológico de Aeronautica atê
lIlQ, 247 'naqueià capital. Um guarda noturno asslstm. quando tres .ck. con�ttoruçao dlasElrestan!es n? ções para o concurso de ad- o dia 8 de dezembro futuro.
mentos 'atiraram uma bomba de alto poder explOSIVO, consegumdo J proJe, gera, as serao m,;u- miSiSão e matricula na Escola Informações sobre as condi�
:preender um dos. assaltante, enquanto os demais fugiram num autu_1 to maIS reforçadas que a� exIS- Preparatória de Cadete do Ar çÕ€s e documentos podem ser
moveI preto. O detido cha�a-se Alfredo Fernande! Costa, que confes" te!l�s, .completan�o assun a! até 15 de dezembr? do cor- obtidas no Quartel General da
05,(lU �a policia ser vigia do jornal "Folha d? Norte

, send? .um de scus �fIcIencIa de Co�gonhas nesse II rente ano e do Instituto Tec- .4a Zona Aérea, 3a. Secção.companheiros de empreitada, Luiz Magalhaes, tambem vIgIa daquele Importante particular. Outr<;> \

jurnal. ,�
, ,detalhe das obras

.
que es�a II a "a iii. lili -I)] , lB, ,a iIJj '.

Ad' t·
.

d Alfredo que )haviam sido ele' e seus companheiros. mere.cendo a maIOr atença9
T O N I C A R n/ I U Ucontratl::o���;\�sé Miranda, ;esidente no bairro da Pedreira e' ]id�r dos e:ng�Ílhe,iros da ��cretár�a 1••

<da coligação, o qual lhes declarara ser autor intelectual do atenta�(), de VI�çao, e o que. Ja prev2a' T· d
'
_

,

t) sr. Lopo Alvarez Castro, atual presidente' da Associação ComerCIa} um .s�st�ma de il1:1mmaç8:0 I ODICO O coraçaod6 Pará. Miranda prometeldhes, segundo ainct.a o depoi:nento de A.l, perfe�tIsslmo, qu� sena o maIS '

,

.fredt> melhoria de vida caso o general ZacarIas Assunçao fosse pro- perfeito do contmente. Entre-I RI'ns Asma Fraqueza goraI MoIestl'as d 't t..�"-, ,
.

Alf I f ,,- t t
.

d '. - " y , agu .as per uruaço€sclamado Governador dÓ Estado, Em seu depOImento, rec o ez m_nçan an o, a1n a aSSIm pensa se
na cI'rculal'!ão do sangue Arter'l'os I D- .

.

'"
• - '" d A I

- .c' f
. .

t - Y, •
' �� c ernsé, lsturblOs naode outros nomes amda nao revelados a I eporta",em. exp osao �Ol em aper elçoar o BIS ema pro

I pressão
arterIal Cansaco Falta de I h

-

Ed. . - d " d I I ' 'd 1 l'a 0]--
.

t d adotando se luz fluo- '. , ar, ne acoeo, emas.OuvHla em todo. o quartcu'ao ten o avaU3 o a sa a (a I__CSI e IC. • Je a o, -

Molestías dos Rins Reumatismn N n

't'
>

_, ,
. . '

I t ,. errl es.·""e caiu. Felizmente, não houv,e vlÍllua pessoa.
-'-' _.' ._,.

l'escen e.
_.," hh__ -",. ���,mz(l��

o lUIS .ANTIGO DUIUO DE SANTA. CATARINA.
'.....:tdeürtCl .' D. O.r..... SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA BA.I08

, M.flo,lln6polís- -Qulnta.felra, 23 de Novembro de 1950 11.008

contrairá emprestímes
Washington e Paris)

em

--

ATOS OFIC111SMinas

Vinte milhões de delares

o Abono de Natal

Encontrado em aUo· mar. um torpedO FIUZP UMA & IRMÃOS
.' '. , Cons. Mafra, 37•

RIO 22 (V.A.) - Hoje, pouco, antes do meio dia, as. antürida�lcs t . Florianópolis
, ..

b
.

de pesca haVIa recoll)l\lo
navais foram informadas de que um arco '"

. , d I
- .

doum arande torpedo intacto em alto mar e o levava para � CalS Phalou,x" A fllmo ,8Ia�ao.

'"
. '. .. ,

preensao do engenho I (] V
_Foram logo determinadas prüvld,enclas para. a

,

, • " t dde guerra. I
"

'd' esca e' do' aeropor O e
O torpedo encontrado em alto ma.r por .um balco. e p

1 �,1 b '

qUllll damos noticia em despacho antenor, fOI enc��t�ado entr,e a ��� UOl1gon as
Fej,ticeira e o baia da milha. Transportado, como Ja mfo�mamos, t '

.bem para a terra, foi examinado pelas autorida�es nav�Is. O torped.?,
pelü estado em que se encontra parece que_ esta h.a mUlto tem-p� JI::
gna. E ao que tudo indica, foi utilizado pela Mannha de Guena f'.. "

treinamentos. Tem o numero 78.595.

-' Em Belen do Pãrá

�S��Il"", �.�.;,�,.""",�,ç..:y§�

'A opinião do ga meQ,�à:R�,�Fr�.!re
e

sêbre a' elei �, ·s fi'
j

,

"r: r�!
RIO, 21 (V. R) - Teleg

.

- �lmtt�S;R;�� ",. '�xter�
ma de Recife informa qfle ,n��àHl. �� ;.1i1I�tI�;tWi�� um:

o general Americano Freire,' :-Gt�ve,J;!i a
.

".�� bp),p.i-�o .eu-
comandante da 7a. Região Mi" bl1-«�" '_

1) nlterpré�çoes
litar ali sediada falou nova- malevolas de 'tal assunto, do
mente à imprensa justificando pretendido esbulho que se quer

� ,

perpetrar. Não há argumentos,
a atitude de vários ofiéiais que politicas ou juridicos que pos
externaram suas opiniões SO"I sam ali apagar a consciência
bre a debatida tese da "maio- popular nas eleições de 3 de ou
ria absoluta"

_ para a eleição tubro 'que "deu ao sr. Getulio'
do presidente da Republica. Vargas tão ampla maioria, as·
Ponderou então o seguinte o

I segurando-lhe,
o direito íneon-

general AI?ericano Freire: teste de ser diplomado":
---

Amorte dos jovens
A. Guimarães Filho

de
,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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./

·SINOS DE NATDl é a festa dos que tem um (ora�ão generoso, e
/

,que repartem o pouco que é, seu com aqueles qu� n�da tem ..

De t:inema

.

r--

Ccvclccnfí fala sôbre o

i'Dccumeníenío Inglês
Em importante artigo pu- Abant-garde. Primeiramente, (

blicado na revista francesa teve uma doutrina bem defi

Ciné-Club, nosso patricia nida, Teve seus líderes uma

Cavalcanti, que foi um dos hierarquia muito complica
esteios do Movimento da A- da. Na pessoa de John Grier

vant-garde do cinema íran- son, dispunha de um brílhan
cês, antes de o ser também te publicista e chegou a con
na Escola Documentárista tar com um' certo número de

Ingleza, examina os efei- inodestos historiadores. Foi
tos de ambas as tendências patrocinado por um govêrno
no cinema mundial. Da generoso, e por grupos índus
segunda parte dêsse artigo, criais ainda mais generosos.
extralmos o seguinte trecho: Desta-maneira, sabíamos de
ACOMPANHE'I na Inglater- onde vinha o dinheiro. Para

ra uma experiência da mesma onde
c:

ia, não. tinha realmente
natureza \(da iAvant-garde). muita importância, dado o I
O cinema comercial inglês es- sistema Inteligente de patroci
tava em piores condições que nio. Mas creio que, de fato,
10 s.eu congênere francês rios nossos- melhores filmes h1am
dias que precederam a Anani: rendosos.
garde. Quando vimos apare-

-

( ... ) Os documentaristás
cer os primeiros sinais de um acreditaram na consciência
movimento em muito seme- social. C... ) Técnícamente. o

lhante. ao da Avant-garde - documentário fêz- pela faixa
o Movimento Documental -, sonora o que a Auant-çarâa
sabíamos que era necessário, tinha feito pela imagem, liber"
e que podia tirar proveito da tando-a' das convencões e mu.

experíêncía de seu antecessor ttplícando suas posslblltdades.
francês. Esperávamos igual- Mais tarde, definiram-se duas
mente ajudar o seu desenvol- tendências distintas: a primei
vimento apoiados em conceí-. ra, apegando-se ás pesquisas
tos muito mais claros. experimentais, tanto 'no domí-
Para começar, protestamos nio do som como da imagem,

contra o rótulo de "documen· e, a segunda, tentando símplí
tario", tal como os vangardís- ficar a técnica, proclamando
tas franceses tinham protesta- que o conteúdo social do enrê-

'- do o seu, A palavra "documen- do é a unica coisa importante
tário" sem querer era nova. e que uma sucessão de ima- 'CLINICA E CIRURGIA DOS O

It RGRADECIMENTO E MiSSaEstava ligada às primeiras gens simples, ligadas entre si ����� g�V�DO
-

NAR�Z E GAR

.'ii'
'

.

.: ..produções Pathé por um lado por um comentaria límpido, DR .

o que hão era lã. muito Iíson- prescinde de tudo o mais. J J R4RRETO R M t Bcobcdd[eíro) , e por outro, as obras' (.,.) A Escola Documentaris- For:ado ;ela �ac�a-�e Nacional
osa, u ram. ,-

primas como
_ Grass, Chang, ta americana é quase 100% de- :ie Medicina, da Univ.ersidade dp ,

. _ .

'

'. •

Nanuc e Moasiã (a que dímí- rivada dá ínglêsa, e os doeu- Brasil. Ex-assistente dos Serviços 'OS irmaos (ausentes), filhos, genros, noras, netos e bis->

nuia as dimensões de nossõ mentarístas suecos, dtnamar- de- Oftalmologia, do Professor- Caldas netos da saudosa e sempre lembrada
f

A

) M di Brito, da Policlínica Geral do Rio
es orço. as isseram-nos queses, holandeses e belgas de Janeiro, e de cto-ríno-Iartngojogía -ROSA MUTRAM BOABAID
que êsss nome, 130m seu odor" são imensame-nte influenciados do Professor Leão Velloso, Hospital ainda compungidos pela irreparavel perda daquele ent�'
zínho de poeira, era susceptí- nos dias de hoje, pela escola Moncorvo Filho.
vel de impressionar os serviços inglêsa. ( ... ) Só pdoemos de- Consultório: Rua Trajano, nO 31 querido, agradecem penhorados, a todas as pessoas que os con-

,

oficiais do govêrno, e que por sejar que se' forme um terceíro LO andar ..' .

fortaram no transe doloroso por.que acabaram de passar, e às:.·

consequência, valia a pena ser grupo de jovens corajosos cuja Atenderá, díaríamente, a partír do
que enviaram flores, corôas, telegramas e acompanharam . o' ,

d .
.

fl
A • -. dia 1° de Novembro no horário da

. conserva 01.
.

In uencia na evoluçao do CI-_ \4 ás 18 hora'
.

féretro até a sua última morada.
O Movimento Documental nema seja similar á da Avant-

s,

foi construido sôbre bases mui- garde e á do Documentário in'
Tornam extênsívo este agradecimento ao amigo e dedica- .

to mais restritas que as da slês.
, ,... do médico assistente Dr. Polidoro Santiago, pelo carinho e tles-'

6 P I SOLA velo com que se houve, e ao Exmo. Sr. Dr. Governador do-
--:-----------------..-----.:__ .a-ra CO ocar .

Estado, por se ter feito representar nos funéraís,

Ir 'a' d d d S h J dos! em- seu Sapato Para a missa de 70 dia, a ser rezada na catedralnó Altar-
m n a e o' en or esus os

PROCURE do Sagrado Coração de Jesús ,sexta-feira, dia 24,às 7% hs. os-

Passos e Hospital de. Caridade .Oswald,o·
membros da tamãía enlutada convidam e agradecem às pes-

FesUvidade de. Santa
.

Catarina so�que comparecerem à esse ato .de fé catolica.

Realizando-se no próximo dia 25, às 16 horas, a solenís-
teleíon es 1536 e 1324 -------

-.

P
. - P.1Sdé Nov.n.22-2·.andar

sima rocissao de SANTA CATARINA, venho solicitar, de oro

dem do snr. Irmão ProvedQr, a presença dos Irmãos e Irmãs,
na Sacrlstia da Catedral Metropolitana, às 15,30 horas, a fim
de revestidos das ínsígneas da nossa Irmandade, e à esta in
corporados fazerem parte do préstito em honra à Nossa Pa-
droeira.

'

.....
Consistório, 20 de novembro de 1950.
(Ass.). Luiz S. Bezerra Trindade - Secretario.

/.'"

... ;
, ....

-

\

��------------------.. QUER VESTlR·SE C-OM CONFORTI E ELEGANCJ'"
A

Mello
J;

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

PROCURB

Dlfaiataria
Rua Felippe Schmidt 4�'

_SENHORITA!
A ultima creação! em retri
gerante é o GuaranálKN01
EM

.

GARIUiFAS ,GR'ANDES
Preierindo-os está

iicoin.panhlüldo: a moda

-

Rua Trajano, n. 31 Telefone n. 1459.

....�;
l'\!

ONDAS LONGAS E c
..

u RT A S
Atlântida

-<'

O sucessojda técnica' electrônica - Atlântida Super construção para durar mais - Allântida - Som natural - Alta sensibilidade

Grande alcance - Otima' seletividade VENDAS Á VISTA· E A LONGO PRAZO

Rádios' Electro.as Transmissores Amplifícadores

Atlântida Rãd'io Catarinense Limitada

.' �

,.

Ir

. Diretor tecnico WALTER LANGE Jr.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Linho belga para vestidos em todas as cores metro a Cr$ 89,00
(cLlsta normalrnen te Cr$ 1-20,00)

:Sedas em p:rdronagem modernisaimo a Cr$' 20!OO� Sedas estcmpcdcs a Cr$ 15,00. Combinações de seda a Cr,$ 39,()()
Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maillots.' por preços que são

' -2..........
,

Um- ver�adeiro desafio ii época, na A MOOEl-AR!!!

Vida- eocial
';'�Djário d/a Ne'ropole,-�
'é;

t (ALVARUS DE OLlVEIRA)

__
A vida [íléscjc. I • "

Fôramos .a Boüatogo, num meio dia cheio de sol, de calor sene

'galês, e enquanto esperávamos ser atendidos, analízamos o prédio
.suntuoso, em meio de terreno ajardinado e bem cuidado, com portas
·,re' janelas ricarrrente ornadas de cortinas. Por rora bem víamos o luxo

v' .que ia lá por dentro. .. a praia longa. mostrava por sôbre o muro da
.Avenida Beira-mar, sendo aterrada e 'aTa'rgada para dar conta do trá

fego que aumenta e dos automõveís .que 'entHlha� as ruas da cida
,,·d'e. .. limpamos a baga de suor que descia . Ientamente . pela nossa

') testa, com o lenço ligeiramente perfumado ..•
I Foi quando se aproximou de nós, bateu e ficou esperando, um

pobre homem, maltrapilho, de sapatos furados, barbado. Tinha' a., fi-
· stonõmía destes entes que dormem ao relento, no banco de algum

, jardim, ou em baixo "de alguma ponte, que esmolam sem enriquecer
por não peetencer-cao Sindicato dos mendigos ou não ter dado luvas t.

pOr um ponto que rendesse bastante ... Destes, indivíduos que vêm
ao mundo para sofrer ou para cumprir pena, que traz�in o sorrirnen-

( ,

"

to estigmatizado na fisionomia... .:
E ali estávamos nós dois, 2 em contraste de situação. mas ambos

· ià espera de algo que fóramos solicitar. Informações-para nos, esmola

pa,ra êle, Ambos, porém, p,edintes... Esperávamos algum tampo ao .

, sol. Suando corno nós, limpava as eamacínhas de 'suor com as pontas
· do d·etlo. enquanto usávamos o lenço semi-perfumado; � .

O mesmo ent.e humano todavia ... Haveria diferença entre nós

.xíois ?

E a vida atiráva-nos aos olhos e aos sentldos.ia sua profunda fi-
·

.Iosoría - que é a filosofia do próprio Deus. - Todos nós somvs

iguais - a quem. o homem deseja contrar-iar, fazendo diferenças que

não existem ...
�

. -
'" --....�. _,'f _,·"' ....:<·,H'.. ..,._.'

•.• '_

A 'vilta não é mais que ume politica de Deus onde os partidos
-se degladiam, em que uns sobem e outros descem, na balança da SOT- 'r

[,
'

te' ... E há ensinamentos que só a 'própria vida pode erisínar ... E só

+se vive, quando se sofre. A vida é uma balance, que poucas vezes para

no fiel. E' oscilação constante... Esta a filosofia do viver e a rno- \

:sofia é "um narcótico que a existência nos orerecejiara que não sin�, I·;-:taÍnos a vida, que,' passa e a morte que chega .. ,
--____....;...______;.--- ..

o homem e bom' quando filosMa. Quando filosofa a. vida é má...
- Faz anos, hoje, o jovem C

. -:

D·
I •

(Lida ao microfone da Rádio Guarujá. .

'

(
. Walmiro Mafra, filho do nosso I 1 n e-I a r 1 o

t saudoso conterrâneo sr. Agapi- ,

.

ming, diretor de Rios, Portos e to Mafra. / RITZ - As 5 e 7� horas. MONSTRO

Canais, neste' Estado, e figura
.

- Passa' nesta data o ani- Sessões Chies Com: Boris KARLOFF

Thierz dé Lemos.Fiemiiiq destacada- da.iengenharía bra- versárío natalicio da 'e�a. sra. Uma história real! Sinistro ... Eletrizante •••
sileira. . esposa do sr. Alvaro 'I'olentino. Si fôra: .revel�da antes, �l· No proçrama:
Em Santa.Catarina,

'

onde há esposa do sr. Alvaro Tolentino. guem teria pago com a propna Jornal da Téla - Nac.
" longos anos desenvolve o ilus-

.,

- A data de hoje assinala o vida! Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

1íI'êengenheiro as suas atíyída- -aníversárto natalício . do sr, O CZAR NEGRO Imp. até 14 anos. ,

des profissionais, a execuçãode Iracy Romão Siqueira. \. Com: Gleen FORD - Nina . .....••,

importantes 'serviços maTcam - Festejará, hoje, o seu aní- FOGH .
..

·ROXY - ÁS 7,45 horas ,

a sua atuação proeminente à versárío.natàlícío a menina Te- 1). - Noticias da SeElana - Ultima e definitiva exibi-
frente de' uma' das mais impor- resinha de Jesus Calado Bento. - Nac, '- .

. . ção!·
tantes., ,repartições publfcas] - O s:-. J,o�é MarqueiS Tri-I .

2) - Metro Jornal - Atua-I'
VENDAVAL MARAVILHOSO

Iederaís, Vale lembrar, nesta lha, funcíonário publico esta.,'
Iídades, ',.. Com: Paulo MAURICIO _

oportunidade, a realização das .dual, raz.anos, hoje. Preços: - Cr$ .5,00 e 3,20 : ámalía RODRIGUES.

importantes obras nesta capital' NASCMENTOS " "Rigorosamente proibido até '- Um filme que gira em tor-
na Laguna; em ItajaJ e' Join- -Acha-se em festas com. o 18 anos.

" i no da VIDA E AMORES DE
vile, em cuja execução o ílus- nascimento, ante-ontem, na I . ......•

1 CASTRO ALVES. '.

,trado patricio se colocou à Maternidade "Dr. Carlos Cor-!'
"

No programa:
frente, realizando-as com a � rêa;', de uma linda menina, o! ODEON - ÁS \7,45 . horas. 1) - O Esporte em Marchai
pacidade e. o zêlo .de um pro-. lar do sr. Eny Moura, Iuneioná-] Uma' .sensacíonal e eletri-I- Nac.fissiOI�alemér�to.

.

rio da fir�a.Carlos Ho�pckeitrizaIl:te aventu�a vivida nas Preços: Cr$ 5,00 e 3,20
�sslm; no dia· de ,hoje, o dr. S.' A. ComercIO e Industna' e campmas verd�antes do. oes-l 1m,p. até 14 anos.

ThIers ,de.. L-emos ,Fleming .te- de sua exma. esposa d. Ida 'Go· ,te! .. .. . �

,rá ensêjo de receber :�s home- mes Mendonça Moura.
. �. N;> FIM DA .PICADA 'IMPEInQ (Estreito) 7,30 hs.

/
A efeméridé que hoje 'trans- nagens dos iSeus �numeros· �m: Tom KEENE lsa POLA ..:...... em:

'

'Corre, assinala o 'aniversário amigos e admiradores, às quais A esmola dada .nas ruas agrava 2) _. Uma horripilante his- NO FRENESI DO DESEJO
: nataJicio do nosso distinto pa- "O E'Sta�o", praz.eitosamente, o problem{l d� -mendicancia.

'. �tória de mistérios! Rigorosamente proibido até
tricio dr. ''Í'hiers de Lemos FIe· se aSSOCIa. . : .;- ..

�! Q ICK TRACY, CONTRA O até 18· anos.,
'-

•

ANlVERS,AjRIOS

TRIGO NACIONAL
o� Moinhos do Centro e Norte do Pais, comunicam aos agriculto

res dêste Estado que iniciaram as compras das suas quotas de trigo na

cianal, ao preço oficial de Cr$ 150,00 por saco de 60 quilos, na base
do 'pêso hectolitrico 78 qúilos, de acôrdo com a Portaria n. 353 de 16
de Maio de 1950, do Exmo. Sr. Ministro da Agricultura.

As ofertas' devem ser dirigidas diretamente aos signatários OU á
Comissão Compradora, instalada em PÔrlo Alegre, a'Rua Uruguai, 81
- Sala 529.' ,

'

..,
\

\
r

,

Moinho FIÜminense S.A. -' Rio' de Janeiro
S.A. Industrias Reunidas F.I Matarazzo -- São Paulo
S.A. Moinho Santista _.-Industrias Gerais -- São Paulo
The Rio 'de Janeiro Flour Mille & Granaries
Ltd. - Moinho Inglês -- Rio de Janeiro
Moinho Paulista Limitada -- São Paulo
Cia. Luz Stearica -, Secção Moinho dá luz - Rio de Janeiro
Moinho Fluminense S.A. - Secção Moinho Central -- S. Paulo

....--., Moinho Fluminense 'S.A. -- Secçã� M�inho Barra Mansa
Moinho Fanucchi - Cia. Brasileira de Moagem - São Paulo
Moinho Santa Clara S.A. - Industria ,do Trigo ,- São Paul..
GraDde� Moinhos do Brasil S.A. - Moinho Recife
S. A. Moinho da Bahia ,-' Salvador
"Moinho Paranaense Ltda. -. Curiti�a

>-

S. A:lndustrlais Reunidas F. Matarazzo - Curitiba.

.

,
\

'" "Cr$ t�750�OO-
o quanto custa uma enceradeira

ARNO
E.L E (; l' R_O LA ND I A

, <.

PARA OS .MALES D�O
f" FrGADO�
ESTÔMAGO e INTESTINOS":"')

,,'-, "_'-'---

, ·!{ua .Ar(jjpreste Pàiva ,,- �_�difi<qío Ipase�Terreo

, �-� '��---'�;"�'----�---------- ,I
\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I I Dr. (L"ANO G.
GALLETTI

-ADV OG ADO,
Crime e cinl

OODllti9:iloão li. Socledad..
NA'Í'ÚRALIZA<;OE �
Titulol Dealarat6rlo.

DR.I. LOBATO FILHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
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.
Ugo Pinheiro Guimarães. (Rio).

,

Cons.: Felipe Schmidt, D8 ,

Consultas, 'diariamente,
das 15 às 18 horas.

Res.: R1!_a Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Bspanha

Agora, SIDl!

.)

Pedidos com Representante
PM'a Santa Catarina

._J DORIVAL S. LINO

I
Edificio IPASE - 2. andar

'1Caixa "Postal 260
Florianópolís - S. Catarina

Q ESTADO- Q/uinta-feira, 23 de Novembro de 1950
--------------------�----------------------------------�

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA Mussf
•

DR. ANTONIO nra MUSSI
Médieos

Cirurgia-CUniea Geral-Partoe

Serviço compjeto e especialisado das DOENÇA! DB
SENHORAS, com medernos método'•. de diagnó.tico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFlA - IIllil-

,

TABOLISMO �ASAL

Radioterapia por, ondas eurtas-EIetrocoaau1a91o
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: Rua Trajano, nO t, tO andar - Edifle10
�Mooh�� \

Horárió: Das 9,ú t2 horas - Dr. Ilusll.
Das ti) As i8 horas - Dra. Musal.

ReslClênoia - Rua Santos 'Dumont, 8, Apto. I.

Eacrlt6rlo e R••ld.nolo
Rua Titadantee ,1. --

I
LU I

FONE •• 1468 m

, Fundada em 1870 - Séde: IAHlA
...

IN�NDI08 E TRANSPOR'l'ES
'

( Cifra. dó Bala•.:e d. '1'44
CAPITAL B RESERVAS.............. er,
Reaponsabildade.' •••••. •• • • • • • • • • • • • CrI
Receita •••••• •••• • •. ••••••••••••••••• Cr'
Ativo . � •• ': • •• •••.•• .•••••. • •••• �. • • CrI
Sinistros pagol, nOI último. -10 aooa .••• Q-f
Responsabi,lidadea ...... .... ... .. .. • • Crt

.Díretores :
Dr. PamphUo d'Utra Freire de CarTáillo, Dr. "raDe"•• d. N,
ADI.lo Mauona. Dr. Joaquim Barreto de Ar.Ajo e 10116 Abr... t

•

"'_-_-.-.--..
-

...-.,&-_-:.-_-.-&;,.....-.-;,.-...-......- ...-_-.-_......-.-..---...-...-.-...-.--0. - • w _ w. _ ..........r.....

.().too .1IOfl,l0
1.978.401.755,17

17.053,245,lJo
, 142.176.603J!0

18.687.815,S0
7'.711.401.106,20

SeDE SOCIAL:

po�ro ALEGRE

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

CAIXA POSTAL, 583, TELt;FONE 6641) • TELEGRAMAS: .PROTECTORA.

AgenCia Q'eral para _ 8ta. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob. ,

Caixa Pastai, 69 - Tel nPi',otectoraD - FLORIANOPIJLIS
,�----------------------------------------------------------------,----------

(

Tl'an.porte. regulares de carga I C( fb1CJ de

----_- ----'

•

RADIOTERAPIA
RAIOS X

DR. ANTôNIO 'MODESTO
Ateade.�màriuaeDte., ao 1I01Pita) •• euwa..

Dr. Lins Neves

o Sabio

""ter da MaterDidade e '.é.UIil•••

Hospital .e CaridãíÍe
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

JlapóltiCo, eontroíeve tratamento

l8PflCialiudo da gnnidêL Diltor·

oioe da adolesc!ncia e da menQPau

á. Pertubaçõe. menatroala, :i ,ft""

:1Cçõel e tumores do aparelho ,enio
d 'feminino.

}peraç6ea .
do ntero, ovirioa, trom'

:u. 'apendiee, hérni4u, variSe8, 'etc,
:lrurgia plástica do perineo (ru

U'U}
JlSISTENCIA AO PARTO B 01'8,

R.\COES OBSTETRJCAS
i.,llÇH glancm1.area. tiroide, o",

\0., hlpoplae. etc.)
�.turblo. nervosos - EÃÍerilidad>l ,

Regimes.
on.ultório R. Joio "Pínto, , -- 11>1

�1
RMM. R. 7 de Setembro -' I!tdJl.
MU e Souu - Tel. 841.

Dr. Newton d'Avila
=tnrcia geral - Doenças de s.•••.

�. - Proetol�a
FJ!uicid.de Médica

AJUlnltó�w: Rua Vitor Meirele. D

" - Telefone 1.307 I

Consultas: ÁS .11,30 horas e � tu

t. das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramo. •

" - Telefone 1.m.

Dr. Mário WendhlJusen
� .Mica de adlllu. •.ert_
?ounltórto - Rua Joio PiDto. lf

TeJef. II. 7'6'
Çc..ultá du • la 6 ._

- ft_'beia: .ell,. 8ebIU,t ... III
TooIst. 111

i Dr. Paulo, Font�s
I Clinico e operador
i .::...... lt6r1o: Rua Vitor VdNlM. ...

\ Telefoae: 1.405
• o...aJta. 4.. 10 te U'. taa 14 h

j "kn llald�lIc1.. Ilua 111_

I
4 n. - Telafoae: 1.'8

,

. ;

I
Dr. Milton Simone Peieir.

! Clinica Cirurgica '

í .ol..tiu tle Senhor••

,) 'M's!��� 'lo��of��r��f�
!ido Montenegro e Piragibe No,

gueira (São Paulo)
OoDlultaa: Das U ia 17 horu
K.. Fernando Machado, 10

Dr. M. S. Cevalcan;i
.::uaica exclaaiT_t. doe ......
tu 8aldaalla IIIarIÜII, 11

TIllefeM II. 'U

/

I slo FRANCISCO DO SUL Jlara NOVA JORH
Infol'magõ.. Gomo. Agente.

l"lorian6polil - Carloa HoepckeS/A - OI - Telefone 1.212 ( E 11. telel�
São Fr.•"Dci� do Sul - Carlol Hoepcke S/A -CI - Teleloae 5 "')'),� �MAC g

'''VIRGEM· EsPECIALIDADE"'· da
.

elA,WETZEL]INDUSTftIA.L·,OIN' V [LL�: {"1uu
I

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

Dr. Polydoro E. S. Thiago
ll6dico • ,arte1l'.

I. Boepltal de Caridade de l'Je.

rianópolil. Assistente da

Maternidade
,

lloeDçu dOI órgãos lntem., .....
etalmente dõ coração e VUQ8j

l)oeDçu da tiroide e demaJa ....
dulaá lnter'llu

�ea e cirurgia de tenho.... -,
Partos

fISIOTERAPIA - ELECTROCAiJr.
DIOGRAFIA - METABOLlSilO

BAeAL
IORARlO DE CONSULTAS: -

DtArtamente das 15 la 11 b.O-
l'U.

CONSULTóRIO:
Rua Vitor Meireles L II

Fone manual 1.701
RESID:&NCU:

,

.lnnida Trompowstl U.
Fone manual 711

:0,. Roldão Con.oni
�CIltURGIA GaRAL - AJ.TA CL
tURGA - MOLtSTIAS D. •..

NHORAS - PARTOS
.oraado pela 'WacuJdade Ih ....

.... .. Usi..enidade ele sa. '

onde foi ••• isiente por riria. -- ..
lleniço Cir6rgieo do Prof. .AJIIiIf

CeITII& ...
OrlUlPa do estômago e .w. ..,.....

IV, Inte.tino. delgado e cr-. llftI>.

de, rlD', pr6.tata, �... •.....
....rlOI e trompaa. Varlcocele. ....,.

ceie, ....ri... e henIu. '

Co"...lta.: r•• S '1 5 llaraa. I ... ' ,

'Wellpe Schmldt, 21 (ala ela Ola
ParailO). Tllef. 1.5,.

a.lcYnda: Rua .ate"ee JuIIii. JRI'
.TeIaf. :II. 764

'

Dr. A. Santae'a
(Pormado pela Paculdade Racto
Dal de Iledlclna da Univera1dade

do BraaU)
MAId1co ,,ºr concurso da AIImtaD
ela • 'ps-tcopatas do DlltrUo

pederal
h·lnterno de l!ospltal P81QaJáo
trtco e Manicôm.lo JucUcU.r1o

da Oapital Pedetal '_'

h·lntemo da- 5BIita OaBa de III
Ier1Córd1a do ato de JIlDeD'O
OLlNIOA :amoIOA - DOlINQ....

NERVOSA8
OonsulU'rlo : lCdiflcl0 A.nI61lIi
••to - lSaIa I.

"'''''ldt.:nc1a"
Avenida Rio Branco, 144

-

Das 18 Ila li !:loru
Telefone:

'

Oonsultór1o - 1.16...
fteatd6nc1a - U8I.

a • • • • • • .. • .. • • .. .........................••1._
CASAS .. TJIIRROo.

,

Possue V. •. euu OU ten_ _
..ender?
Nilo encontra oomprador'
Entregue ao E8cJ1t6no

... L. .AlVetI.
Rua Deodoro ".

,S(l.\V.���R(jtAt
Esp EC!AUDAOE

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Admissão aoI' ano do Curso fun ..

- damental do Inst. Tecnológico
.

de Aeronáut.ca
o Comandan�e do Destacamento da Base Aérea de FIo

::xianópo2is, faz saber{ que se encontram naquela Unidade, as

:instruçoes no concurso de admissão ao 10 Ano de Curso _

:Fundamental do Instituto TecneIógico de Aeronáutica em _

1951, encerrando-se em 8-12-1950, o prazo para entrega de
_::requerimentos.

Florianópolis, 9 de Novembro de 1950.
CARLOS DA COSTA DANTAS - 10 Tenente - Ajudante

,

A SOCIEDAf>E EXPORTADORA CATARINE'I'JSE LTDA:.
leva ao conhecimento de quem interessar possa que consti
tuiu seu procurador _nesta Praça o ,sr:. W:E�ADIl\1;ER COR
:REIA, em substituícão ao isr. Proeópío Dano ounques cue
vínha até a presente data excercendo aquela runcao..

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

:- e.e e•••ee �
•

•
• •

i L. 'E: N Z··I I i Magnésia
�. I ee '8- d': o Alfaiate. que veio de São Paulo para servir e·

.

IS'U'ra .a .

... os elegantes de Florianópo.is. e

i BREVEMENTE NO EDIFICIO SÃO" JORGE I ., .

i .

Salas. ;;-7 l' andar. - Floríanópolís I Aluga-se
"C.lH.flT�Se·····G-õ" BU���!U�::! no�a��.. ,:�a r�",:�:

.- instalação de agua fria e quente,
. campainha elétr-ica, 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, na. 31-Fone 1076.

PREGUIÇA E FRAQUEZA
VANADIOL

MOÇAS DESANIMADAS!
HOMENS SEM ENERGIA, _

---

...Não é sua culpa:
É a fraqueza que o .deíxa cansado, pálido,
com moleza no corpo e olhos sem brilho.
A fraqueza atrasa a vida porque rouba

.
'

as COfças para o trabalho.
VANADIOL�/\

"
aumenta os glóbulos sanguineos e VITALIZA o sangue en-

Iraquecido. É de gosto delicioso e pO,\e ser usado em todas

as idades

Colégio _
.

Estadual Dias
�EDITL\L

!!EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
.

1 - ia época:
a) - Inscrição - de-15 a 30 de novembro o

b) - realização - Primeira' quinzena de dezembro, nos dias 13,
14 e 1l;í.

2 - Documentos: Certidão de idade, com firma re-conhecida;
Ateslado de vacina, com ürma reconhecida;
Atestado de saúde, com firma reconhecida.

Os documentos estão isentos de sêlo por' lei.
3 - Inscrição: Deve ser requerida pelo próprio candidato, ou

".Por seu responsável, e dirigida ao diretor do estabelecimento,"com 'R

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

-de admi.ssão, em outro. estabelecimento, na mesma época.
Só serão aceitos candidatos que oontern, pelos menos, 11 anos

-eompletos ou por completar até 30 de junho de 1951. '.

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas escrr

"tas de português, de matemática, de geografia e de história do Brasil,

-sendo elíminatóriasvas provas de português e de matemática e não

�odendo prosseguir nos exames o candidâtc que não alcançar pelo
'<Imenos nota 5, em qualquer d�las.�--��----------�-------------

Velho

Viagem com segnrancae rapidez
,

NOS CONFORTAVEIS' l\lIORO-ONIBU.S DOSó

R4�IDO «SUL-BRASILEIRO»)
Florianópolis - Itajaí - Joinville - Curitiba

Agência: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

"URGANIZAÇAO ESPECIALIZADA DE SEGUROS,
RESP. LTDA."

. Sede: Edificio IPASE, 40 andar .,,- Florianópolis
AGENTES GERAIS DA

, COMPANHIA DE SEGUROS RIACHUELO

Incêndio, Transportes e Acidentes Pessoais

CORIlETORES OFICIAIS 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 INTEIUOR DO ESTADO

AVISO
A DIRETORIA DE OBRAS PÚ- possibilidades das novas linhas

BLICAS - SERVIÇO DE LUZ E �ecém-conslruidas.
FORÇA - avisa que em conse- Comunica, outrossim, que pro

quência de um desarranjo num vavelmente poderá restabelecer O

dos motores d'3' Usina do Largo funcionamento do 'referido motor
.

Fagundes, será obrigada a racio- no próximo sábado, dia 25.

nae energia elétrica em várias zo-I Florianópols, 20 de Novembrd
.

nas da Cidade, de acordo com as. de 1950.

Colégio Calarinense
'Edital

Exames 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.
�xames de 11 época: De acôrdo com a Portaria n. 163 e 636.
I Para os alunos do quarto ano e do III Cientifico:
Em fins de janeiro.
II Para os J:mais: 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 curso de

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

� ",.._- -

.

-�".,;�.:i

,
' ·SÉOE. :

'j)'
.

FLORIANOPOLIS

PO;ALEGRE �I'{
_

SANTA CATA�IMA

DATI LOGRAFIA
(orrespon Je1ÍC11
Comercial

DIREÇÃO.
(méUa M Pigozzi ...

(onfere
Dlplom.

METOOO.
Moderno 9 Eflciecte

Ru-- General Blttencour.,
.

48
(Esquina Alberl1ue Noturno)

_.

)

DIGIRI BEM
DIGIRa EM PIZ I

Casa de negóci�
venda

,

a
,

,
,
•
,
•
,
•
•
,
. ,

a(
•
,
•
•

Por motivo de IVfagern vend-e-se,
no Estratto, uma �asa de negócio
com muito boa casa de moradia.
Aprovei·te esta oportunidade.
Informações na agênCia desle jor.

-TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

o segrêdo está
em adotar o USO

da Magnésiã
Blsurada, que pro
,p'Orciona Imediato
alívio, nas digestões
difíceis, porque neu
traliza a hlperacldez
estomacal e as Ier-

r mentações gástricas.
CASA-Aluga�se
RECt:m-CO�STRUIDA, A RUA

JOS-m BOITEUX N° 9.
TRATAR COM O SR. MILTON

CUNHA, NO TESOURO DO ESTADO.

.............. _. . .

VENDE-SE'
Uma casa e um terreno à

Avenida Trompowski, 52.
Tratar o prêço, na mesma.

_.

. ,.

ADMIRADA?
use KOLYNOSI

Nilo se admire de que o Creme Dental
Kolynos combata as cáries, pois Kolynoll
destroi as baeterías que produzem es-

, ses ácidos bucais causadores das cá-
ries. Kolynos protege a saúde e embe
lezo o sorriso I Experimente Kolynoe
hoje mesmo e•.• U8e-O sempre I

KOLYNOS :::..:.cáriN
••ad.......

te. :•••:•••• �,••••••••••• � • • • • • • • ••

Procura-se casa�

para alugar __

Procuro alugar uma casa de me

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

se preferencia a que tiver garagem
ou galpão.

.:

Tratar com o. agente do Rapido
Sul Brasileiro - Telefone 1172.

. . . . .. . .

Escritório de ,Côotá
bilidade Santa

Catarina _.

Dirigido e orientado por tê ..

cnicos diplomados e compe ..

tentes. Aceita-se' qualquer
serviço atínente ao ramo, in..

clusive �orrespondência. .

Precos módicos.
CX. Postal, 3�8. .Floríanópolís.

Rua Crispim Mira, 41
Sta, Catarina .=

__ .

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SlFILITICAS

Elixir de \ Npuoeira
M.dtClCll;éio ou:riliel' DO trQtamlDt

da 111m.'

Vende'-se
Barco à 'Vela
Vende-se, com urgência, um
barco à vela (TABU) em óti ..
mo estado de . conservação,
completamente equipado, por
preço irrisória .

Tratar com Santos no INCO
8v.-4

� .. • • • • •• .. lO .. • .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .... .. ....

CASA MISCELANEA: dl.t�'
buídera dó. Rádio.· .. R,':C. A

tctor.�Válvul•• erDi.cosl
Rua CODlelheiro·:. Mafr.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 Q ESTADO- Ouínta-teira, 23 de Novembro de lP!'\O

No Congresso _Brasileiro de Cíctism()f que se instalou em Porto Alegre segunda-feira
última, foi a nessa Capital 'escelhida para 'sé,de' do Campeonato Brasileíre de

Ciclismo, a realizar-se em t 952, Fel, não resta' dúvida, mais' uma

retumbaute vitória da Federação Atlética Catarlaease

lolary Clube, de , Florianópolis
Foodaçãn Bolga R6taria-Convlte
-./ ENGENHEIRO. ARMANDO BITTENCOURT

Quinta-feira dia 23

, .Acaba �� regressar dos ,E,s-I ínteressantíssíma pales�ra,
-

em
tados Unidos, o' n-isso patrícío] torno de suas observações feí
dr. Armando Bitt:encourt, na- tas, durante a sua permanen
tural da cidade de POQta Gros-, cia nos Estados Unidos.
sa.. Paraná, e' que, come bol- .Para esta reunião publica,
sístá 'da Fundação Rotária, estão convidadas todas as pes-
-conseguíu matricula numa Uni- soas que se interessar.em, pe
:ver�i"ade; e�peeializantllo�� l-lo assunt�, o qual Indícutivel
durante um ano, naquele- pais mente sera coroado de sucesso,
amigo, em Engenharia sanitá-,' como ovem sendo nas' demais

�\ ria; _ cidades, onde o dr. Bitteneourt
De acôrdó com. uma das,exí- Já teve oportunidade de faJar.

gências do regulamento da I Havendo no nosso .nreío aca
Fundação Rotária- deve o can- demico- um candidato para a

didato contemplado, efetuar I Bolsa do próximo ano é de se

'palestras, não só durante a sua i esperar que a sala será peque
estadia no pais de 'lua escolha, I na. para 'receber o grande nu
como também no seu próprio, f mero de pessoas que ouvirão:
estabelecendo assim uma maior .o-iltrstre conrerencísta.o- ,,' "

união nas relações entre, os Agradec-emos a gentileza do .

países amigos, um dos objetí- convite feito pelo Rotary Clu
vos do Rotary.· be para assistirmos a palestra

Este ilustre engenheiro, eS-I' desta noite.
.

t<\.

pecialmente convidado pelo .."•• iIê'Uetd.l• .,el,) _.e:Ct.�

Ro�ary <?lube de Flori�:r;ó:polis, jltl 41ft .1111 filhilliílll. J
fara �oJe, J?-� �ala audítórío do

I
M&IlI". do esq1leça,. ......eU,.,

(. SENA"", edlflc�o- Oswaldo Ma- ,tNel!to ,ara fi •• "'POlPOLJl!O'

chado,. rua Joao Pinto, 10 an- 6 ll11ft. eadeneta .� -GlUliDlTc?
dar, ias 8 horas da noite, uma 'lilJ'I'110 PUDlA.L.
"

'

, ,

EI•. :M()eonick "

cíentífíca aos clientes e amigos," que estará ausente
até fins de Novembro,' fazendo -estágío de apertei-

-

çoamento no Rio de Janeiro,
.

\ --Dr.

<;

S\1�G3S0�d :�IfVH:Jf:1l "

VSI..LIHn:'
-'l)

tDp�D OO{ 'r"r 'olopoad ,"I.P�JOfí onl:l) . .{:�

.

rÚ-4TAS
..

pÃRÂ : irdPRÉSSAÓ'
-

,·("0 T T o' M'A I
ri! � _ �

Elimine ii tortura da '

tosse
Porque sofrer' tanto?

-

Sato
sin 'é o seu remédio de' confi
ança. Contem poderosos ín-.
gredíentes anticatarrais e an
tíssétícos. Desde as' primeiras
colheres ,1;ira a opressão do peí
to, solta o catarro e acalma :li

tosse mais rebelde. Os médicos
recomendam Satosin para a

'-- tosse e.._bl'onquite,' das crianças
e adultos. Em tôdas as farmá
cias e drogarias "Satosin" -

i () 'domínaríor das gripes, 'tósse�
J

e bronquites.
'

,
.,
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o ESTADO--Quintl'l-feira. 23 de Novembro de 1950 7

--------------------------------�------�--��--�����_::_����::�_:��::-------------------------------- --..-

DIA �25 - SABADO - AS 22 HORAS .; GRANDlOSO BAILE - OFERECIDO PELO CENTRO ACA DEMICO XI DE FEVEREIRO AOS BACHARELANDOf
( , DE 1950 DA FACULDADE DE tnRElTO '

--

Para ENTREGA em. OEZEMBRO-

/'

'.
; I

\ i'l
)

Temos o praser de comunicar a-os senhores '

inleressedos que estamos recebend9 ins-I
cri9ões para e�tr,!ga dos famoso's(���P�
U�lI.versa' no mes '

.

proxlmo
v I nâoul' o. ,,-

FIGU"ERAS&J.I·OMS,LTDA.
pBRTO ALECRE-R.G. SUL

"

. . .
'

'

�LORIANOPQLIS (FILIAL) R.TIRADENTES, 5
AGENTE 5 EM: B'umenau,Jo_jnvji�1 - -Gacador Cr�sciuma
Araranguá, La ges:' Jo-ãçãbâ�'Ti/b�ârão e"Vld-eTya .'<-

I VENO'It-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA

t

)

cnm l'll.n<l ... jrlarl" nara 1ôO 1it.rn_� dI' sorvete, pqniOllilA �om com

pressor "COPELAND" original, motor de 3 H. P. e batedeína com mo

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRAT4R NO "EMPóRIO ROSAn.

--

\

I

Ass.. dos Servidores Públicos
de Santa Catarina
Comunicação

De conformidade com o resolvido pela Assembléia Geral

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

aprovada a reforma dos Estatutos. comunicamos aos senhores

associados, que o Clube dos Funcionários Públicos Civis de

Santa Catazína- passou a denomínar-se ASSOC�ÇÃO DOS

SERVIDOR�S PUBLICOS DE SANTA CATARINA.

Comunicamos, ainda, que, entre outras alterações, figu
ra a de poder pertencer ao quadro social os mllitares.jnatlvos
autárquicos e extranumerários.

Os novos Estatutos impressos em folhetos. encontram-se
"

,

na séde social, a venda- ao prêço de Cr$ 1.00.
,

NALDY SILVEIRA

2° Secretário

VALVULAS'

I-bilip-
MAIOR ESTOQUE

Atlânlida Radio Cal. lda�
Rqa Trajano, 31

loide A�reo Brasileiro
- Agentes: Z. ,-L. STEINER� & 'CIA. '

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

NOVO, HORARIO

Comunicamos os seguintes horarjos ;

Para o SUL (Araranguá e Porto Alegre):
-,

Terças é Sextas, as 11 horas

Para o NORTE (Itajaí - Paranaguá -r-' Santos e Rio de Janeiro)
Quartas e Sábados, as 9 horas

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

(linha litoral) São Luiz (linha centro) e Belo Horizonte.

SEGURAt'IÇA - RAPIDEZ - CONFORTO E ECONOMIA

,..�t+.--,..�,..�,..-Y,..--t+.�,..�,..-,..-t+.-,.. - t+.
-

t+.-t+.�,..
-

t+.-,..-:+;�t+.�"'--:"-:+'''''''-t+.--''''t+.�
�.W."."....."....."."."......"..".."..�.".�.".�.".".."..�."..�."....

t -�éS tortos=Reumaüsmo -- Fraturas - '- ���t� Torceduras - Defeitos Físicos �.,�... .. ..+..
t+. ��j
:!: DR. MOHTV ., �DOMIT ,���
+!. �: I
�.. ; CIRURGIA ORTOPEDICA E' GERAL �.,
�t" ..+.�
�... Tratamentos especializados das doenças, defeitos �t 1
� I,��
...� e acidentes dos ossos e articulações. -'- Doenças .:+'I
i� de senhoras, varizes e úlceras das pernas. �+..:
y ,W
�. CONSULTo R. Marechal Demorô.vâzü-Fone: 1226 �: I
�. Das 2 às 5 horas da tarde. �t'
; �+' Pela manhã com hora marcada, no �t'� I Instituto de'Medicina e Cirurgia do '.'+1
�t�, Paraná.--Fones: 67 e �706. ....�
�... h d !..�J.
�i., RESID. R. Pasteur, 419.-Curitiba.-Atende c

"

ama os

�!�,
":+}:�:":�:�:�:+f:�:�:+:+:�:+=+!":�:�:�:�:�:�:�:+:+:�:�:+}:+Y

_'

\

Dia Nacional de ação de Graças
De acôrdo com o que se vem fazendo �m todo o Brasil, resolveram

os' Govêrnos do Estado e da Arquidiocese celebrar este ano o dia Na,

cional' da Ação de Graças, no, dia 23 do corrente, (4,a quinta feira de

novembro) I ás 19 horas, na Catedral Metropolitana, obedecendo ao se

guinte programa, e para o qual convida o Govêrno do, Estado, as demais

Autoriidades Civis e Militares e o povo em geral:
_- P R O G R A M A -

1 -- !lino Nacion�l
. 2-

3-
4-

5-
6-
7-
8-

t'

Canto IiDe� Eterno"

Transladação do, Sso
Canto "Eu Vos adoro"

Alocução
Te Deum

_

Benção do Sso Sacramento
Hino da Arquidiocese. r, ;

I ._.....,_ •.•.• _

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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São convidados todos os associados e filiados ao Circulo
_)

Bsotérico da.Comunhão do Pensamento, bem como todas as.

pessoas interessadas em esoterismo para assistir a ses

são solene comemorativa da passagem do 6° aniversário de

fundação deste- Centro de Irradíação Merital.

I A sessão terá inicio ás 20,00 horas em ponto, na sede' so
cial á rua Conselheíro Mafra, 33 - .2° andar.

,
,.. _-_-_-..-_-..-_- __...- ..- _ _-_ -.-_-_ -••_- _-_-••_- _- -_ ..-w

I

No dia 19 do corrente, seguiram para Canasvieiras cêr

ca de 60 escoteiros e lobinhos, pertencentes ás seguintes as·

soçíações: "Silveira de Souza", "Dias Velho.", "Lauro Muller"
"São José".

.

Em uma condução cedida pelo Exmo. Snr. Qomandante
d"o 50 Distrito Naval: embarcaram com destino áquele locaL

quatro grupos com oito patrulhas.
Em Canasvieiras, foi determinado pelos chefes que, um

escoteiro de cada Grupo preparasse o mastro onde seria iça
do o Pavilhão Nacional. Isto feito, formaram os Grupos,
sendo a Bandeira içada pelo Chefe Lauro. Em seguida, foi

pelo mesmo pronunciada uma pequena' alocução, em come,

moração ao dia da Bandeira. Pelos escoteiros foi cantado o

Hino à Bandeira, ao encerrar-se esta prímeíra parte do pro
grama.

(Várias pessoas que se encontravam no local, tiveram

oportunidade de observar o garbo 'e a disciplina demonstrada

pelos pequenos-homens,
Foi dado prosseguimento ao programa pré-estabelecido,

sendo disputadas inumeras provas esportivas, tais como:

"'-znatação· futebol, voleibol, etc.
� Ao finalizar, foí 10 Pavílhão Nacional arriado, tendo-se

proceãído uma limpesa completa, deixando-se em ordem o

lugar do acampamento,
Formados em Grupos, foi, pelos Chefes procedida a cha

mada geral, não se observando nenhuma falta.
De regresso, os escoteiros alegres, satisfeitos e cantaro

lando, embarcaram na condução que os deixou em seus

lares.

E 5 O T E"�' I S M O 'Prúfessor C.artos da
_

K
�

. VOSla Pereira
(-'f(_).�TV .. I rI".. Ü-'_IJ. A 'data de hoje assinala Aproveitando o feriado do I seus lares, vinham os escoteí-

/ .... � .I. _'I_. Costa Pereira, âiretor .
âa dia 15 do corrente, foi levada ros cantando alegrements.,

sr. Professor Carlos tia a efeito mais uma excursão pois aproveitaram bem uma,

Biblioteca Pública do Bs- pelos' escoteiros dos Grupos linda manhã concíentes que-

taâo e Presidente da Co- Escolares "Dias Velho" e "Sil- estavam no cumprimento dos

missão .âe 'Estudos dos veira doe Souza". . seus deveres de pequenos ho-·

Serviços Públicos Esta- E'm um caminhão cedido Be- mens.
"

duais e nosso brilhante co- 1'0 Exmo. S111'. Comandante do CONSELHO DE CHEFES

lega de imprensa. .5° Distrito Naval, partiram ás ESCOTEIROS

Espirita culto, o ilustre 7,30 "hs, rumo á enseada de

conterraneo de há muito "Sambaqui", onde chegaram' Com a presença de novs-

se creâencioú ,4 estima e as 8,30 hs, Chefes, esteve reunido o Con-·
-à admiração de todos, Inicialmente, foram esco- selho para tratar de vários as·-

não
•

só pelos notáveis ser- lhidos os locais apropriados suntos em pauta, C\Specialmen-·
viços que vem prestando para o hasteamento do Pavi- te os relativos a uniformidade:
à tuiministração pública Ihão Nacional e arrumação de da instrução.
do Estado, como, também, barracas.

.

(l.argamente discutido, to'
pela sua atuação marcam- Finda a primeira parte do ram �onsiderados pontos ca-

te na vida cultural e so: programa- rumaram -es esco- pítaís da técnica escoteira:

'cuü de nossa terra, onde a teiros para o morro, seguíndo - 10 - adotar o sistema de:
sua inteligência lúcida e a os sinais de pista deixados pe- patrulhas;
sua alma boa sempre estão los que iam á frente. 2° - realisar seguidamente-
a serviço de toil'iÍs as 'ini· Neste e�-ercicio, de maneira Consêlhos de Tropa e Tríbu-
ciativas nobres e utets. geral, demonstraram todos, nais de Honra;
_ .MrJdesto, possuidor de grandes conhecimentos e bom 3° - manter em dia o Li--

inteligência aformoseada aproveitamento dos ensina- voo da Tropa;
por sólida e vasta cultura, mentos que lhes são ministra- 40, � trabalha� para que 0$

o ilustre conterraneo âes- _ dos. EscoteIros se uníformízem; .

tacada figura dos r!..ossos �o .al!,1) do morro, <t vista de 50 - realísar muitas atíví-
meios culturais e sociais. todos, descortinava-se um pa- dades de Campo.
terá ensêio, na data que r.orama;.. de indelS?�itivel DC�,�- Dado um balanço geral, nos.
hoje transcorre, que é a. ZR. Colmas verdejantes, um 14 Grupos em funcionamento
do seu aniversá�io naiali-: msr azul e profundo e un.a regular, verificou-se um eretí-

cio, de receber homena: fresca briza que, leve c suave-
j
vo de 294 Escoteiros, em gran-

o gens"'do seu vasto circulo mente nos acariciava as
.

ta-' de parte com as provas para
de amigos e admiradores. ces. I Noviço terminadas. aptos .por-:
"O Estado, com o presente As .10,qO �., ;foi Jhes

.

dada
I t�nto para realisar a cerímo-

registo, apresenta ao sr. uma Instrução sobre meteoro- ma da Promessa.

Professor Carlos da Costa logia, orientação pelo sol e 80- Existem ainda 32 Lobinhos;

Pereira, o seu corâuü-aõra- bre o movimento das marés. agregados.
ço co�. os melhores votos As 11,00 hs. fo� fei�i) o ,fego Compareceram ao Consê-
de ieuciâaâe pessoal. para a preparaçao

c.oyeqUe-llhO os seguintes Chefes: Riet,.
DI? almoç�, o qual, CO�5""\1, de Renê, Carneiro; PadresQuin-.

A esmola dada nas ruas agrava pao, queijo- lIngUlça. assada, to e Santos; Irmãos Leão e,

o problema da mendicancía, chur�asco � o�rl)S. cozidos- .�m Florentino' Lázaro e P t s-

segUld�, fOI s�rvldo o delícío- kí.
'- e ro

T E R R· E NOS') ·-ltfe jJa(l,Jelfl).,

As 12,30 hs, houve uma dis-
puta de "bola militar" e, logo
após, um banho de mar.

As 13,00 hs. foi reíniciado o

fLORIAKOPOLlS - 2S de Novembro de 1950

('Iube' D_oze 'de Agosto
De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento�) do

srs. associados que, a partir do dia 26 do corrente mês; na

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

São Bílvestre que este Clube l'alizará-em a noite de 31 de

Dezembro,

.Florianópolis, 22 de Novembro de 1950.
...

\
. ARNALDO-DUTRA
Secretário Geral

Nova
-

excursao

dos Escoteiros

VENDE-SE 1 lote situado á
Avenida Mauro Ramos perto
do C.ampo do Manejo.
Tratar nesta redacão com o

sr. Sidnei Noceti.
�

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

Não de esmola nas ruas. Auxilie
as associações beneficientes.:

s�atiJ�.
•• ,l'cune som ... acabamento �

solidez••• no piano perfeito!
Além de váríos modelos para
pronta entrega". êste maravi

lhoso plano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de

pagamento a longo prazo!
...

Suhwartzmãnn
REPRESENTANTE

\<:' pára Santa Catarina

KNOT S/A

I ex. 134 -: TeI. KNOT

Praça 15 df;' Novembro n.20
2°. andar

FIorianópoIls

de

V EN DE· SE

C.m".a, Grav.,t.'J Pilam••
Mei., d••�melbore., pelu J�m.·
.Dorel preço. 16 Da CASAdUII
CELANEA - RUGO.' Mafraj

.

Casa residencial, construção sólida, 15: compar
timentos, 3 iJ?stalações sanitárias completas, 2 gara

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

Mercury, Ford ou Chevr9let, typo 48 ou 49.

Vendem-se, tambem, Os móveis.
Ver e tratar à rua Rui Barbosa, 20
. (Peq,ra Grande), nesta Capital.

Domingos. de
Aquino

exercicio, com o '<::.I.�ql!� (lú8 De sua viagem à Capital da
índios ao Acampamento". Republica, onde o levaram in-
As 13,30 hs. foram feitos os teresses deste jornal, regressou,

preparativos para o regresso, ante-ontem, via aérea, o nosso

deixando completamente lim- conterraneo sr. Domingos 1"er-
po

_

o local onde acamparam. nandes de Aquino, gerente de-
AS 14,00 hs., de retorno aos i "O Estado".

COURA CU".
QUEDA lOS tA·

aELOS f DEMAIS
I.

AfECCOES DO
f

l'
COURO CABELUDO.
TONICO CAi>llAR

�OR 'Ex'c'ELh<lClA-

;fj., ,

Panelas de Pressão ARNO
ti fr$ 5tO,00

Grelhadores Erétrícos
6 os 300,00

na Etetrolendíe
Rua Arcipreste - Paiva- Edt. Ipase - 'I'erreo

. Não sou muito do mano a mano·,Mas é forte escrever
'<li:

.que na Assembléia se pretendia votar meia duzía de sa-

f�dezaJS. () Tribunal de Contas, no caso, seria a maior'

apesar de estar na Constituição. O termo foi anotado:

safadeza..
Se o sr. Irineu criar o Tribunal, oomo vai criá-lo, o:

têrmo voltará à baila.
Promessa é promessa.

x x

x

,

- Eu não trai nunca! <Nem os meus! Nem os teust

\.'
Mas tú és outro caso! A vontade I O proveito é teu! DEr

derrotado passaJS a vitorioso I Ficas com tudo e não ficas:

prosa ... porque o remorso não deixa!

(Isso foi dito, ontem nesta Capitál. Quem disse?
Quem escutou?)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


