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einqueutenário da Provincia Marista .e
décimo aniversário da fuodaoão

.
do, Abrig, de Menor.es

IS'olenidad·es hrillia!!J:,es assinaIa.' sa na Capela daquele educanda,

rão, hoje e amanhã, a passagem rio, almoço de confraternização
do Cinquent.enário da fundação d3 dos la.ntigos alunos e Irmãos. festi

Provincia Marista Sul-Brasileira. vaI no sal-ão apropriado, c, domino
,com a chegada dos três 'P:rimeiro.� go. às 20 'horas grandi�sa reunirio
Irmãos Maristas .ao Rib Grande do ofer·e5Jda às autoddades e convi

Sul, e o décimo a.no de e.xistên dados. A noite, hoje e amanhã,
'-

�

Fia do modelar 'estabelecimento, fogueira maritima e�gos.
!Sob li: oompelmlte direção daquele�

"O ES '8'0O·' '.Irmãos. nesta capital - o Abrigo '

,

-d-e Meno�.es, o.bra de notável mere- ,. ,se

Para os ([ue mourejam na im

prensa catarinens·e, o ato de ontem

do sr. Goven�ador do Estado, apro..
v,eitando o nosso pr·ezado confrade,

jornalista José Borges Cordeiro

da Silva, no cargo de 'Fi.scal de

8 Brigadeiro Bduardo Domes entregoo' a Fazenda do Estado, veio jubilar a

s. s. ,o Papa �ma carta DSli'nada pelo ��::::' ;:s�:;��: j:S�: :ed�:: I
, '-res' Dotr8, Vlce.Pres Nerêu ,�'3ro �' �elho batalhador de lides,
-. , • lornahstlcas.

Ramos ft outros, o iJustre confrade, q'ue exercia,

RIO. 23 (V. A.) - O tenênte brigadei::,. Edwld·) (,íomes f.steve no no momento o cargo de Inspetor
Pa]aciu do CateLe, em visitâ a.O pr·esident<l da nepublica. EIll pa}')strH do extinto �pa�tamento das

MU:Ui_jcom o galo Eurico Dutra, comunicou-lhe haver entregue a Sua Santida' c1palidades, tendo. ainda, sido Pre�
de o jJapa Pio XII 'a, carta em que' o pr·esiJellts e :J ·viec.pr·esidente da reito Provisorio do Município de

Republica e altos prelados formularam votos para que fosse promul' 'Massaranduba, �.quand'O êste foi'll,
gadu'" (j Dog!'oa da ASSUlição.

/ criado, de. há muito é

ineansavell'É o seguinte o teor da carta:
"Católicos �' Brasil honraram-se com a incumbencia de entregar'ii batalhador dos ideais �s l10mens

Vossa Sai1ti:dadl.' uma representa�ã,o. escrita peios srs. pl't'�Íllente, e de imprensa. de .santa ·Cata'rina,

VÍce-prr:'sidente da Republica, por aftos .prelados 2 por ilustr�s patrL -sempre se colocand'o ii frente dos

cios. faz,end.o votos para que fosse promulgado o. Dogma d<3 Af..sllueão. movÍmentos de reivindiclfC}ão des·

"Quan'do é satisfeita .essa aspiração da Cristanr.f:l.qe. prço lieença seu anônimo colaboradores da

para .as<l:Jcim· o povo IbrasHeiro à.s manifestações jubilosas. que prC' _ grandeza de nosso Estado.

As . Classes Produtoras contra a

tese da «maioria absoluta))
RIO, 23 (V. A.) __ Com o comparecimento de delegados de várias

Estados, €stev'e reunido ontem Q Conselho de Representantes da Con-
1frederação Nacional de Comércio, sob a. presidênoia du sr, João Daudt

•
de Oliveira. Após 'a discussão e resolução dos assuntos de ordem in

terna o sr, Luiz Maia Bittenco.urt de -Menezes, díretorrsecrstárto da

entidade. pronunciou um discurso justificando. o pronunciamento das

dasses conservadoras sôhre 'os resultados do pleito de 3 de outubro e

'll tese da maioria 'absoluta.
'"

Sôbre a questão falaram ainda os SI'S. França Filho, Orlando Soa

res Carvalho 'e Oaleb Le-al Marques. J'«)r aclamação unaníme. o Conselho
r-esoiveu incluir nos seus anais a íntegra da entrevista concedida à

imprensa pelo sr, João Daudt de Oliveira, publicada recentemente S(..�

-bre o assunto. Coneluídos os debates, o SI'. João Daudt extern6u seu

agradecimento pela ,solidariedade dos membros do Conselho da üon

fooeração Nacional do Comércío.
Assinalou que não teve duvidas em conceder a referida entrevis,

ta, diante da evidência dos grandes preluizos que a anulação das elei

ções de 3 de outubro a carretará para as classes produtoras e, eonse

-qnentemente, para os altos interesses econômicos do país. Em reunião

eonjunta presidida pelo sr, Hortencío Lopes. o. Conselho Díretõr 'da
"'\

AsooCÍlação Comercial e o Conselho. de Representantes da Federação
das Associações Comerciais do. Brasil decidiram Ú.mhém aprovar a in-

'

eerção da entrevista do sr. João-Daudt de' Oliveira em seus anais.

cimento na as'sistênci'a aos menores

abandonados, que vem, prestando,
i1 nossa terra, serviços de elevado

,ale;a.nce social e de 'educação reli.
�iosa.

Aos fest.ejos comemorativos. que

serão efetivados durante 0lS dia� I
de hoje e de amanhã, constam mis- I

Hoje, fe1'iíldo estadual - dia

de Santa (Jatarina - "O ES.

TADO", associando-,�e ,is fes.
tividades qlze se j'ealizal'ão,

sllspende1'á os trabalhos de

oficina e redação, lJoUando a

circulaI' na próxima tql'çl1�fei
��cv.

'S�!.iCiamo,', e l'ea,firmar a expressão. de sua fi:delid�je à à(,nlriJiét rali

�fjiU, f.m qUe. 'se formou a. consciência de nO�5,) pais. r� de. ,�en ac:lta.

menlc à aul-oríd,ade espiritual da Igrej'a'. mais ne0e.ssá:'Ía hoje do.' <lue

Ilunr·a à_s esp;e·ranças d,e paz ,entre as nações e ao.3- desejo,; de ct'lmpre
;ensão e cOllcordía dos individuos e dos, povos. p'ara qu'e a órdem

�ocial continue inslJÍffida nos valores permanentes da, civilização
, f'"

4!l'islii"
':Ir.
....�._,-- - . �'-- .'

,

•

l ....�;�_'-.,
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Estes nao
traíram ...

mas , . ••

Antônio Vieira Machado
Antullio v teira Machado, ° peitado, loi;,riando_s'e �';íifH}1t/ l .

nosso velho e leal amigo e co- da estima dos ,Pj:�P'{'(Os �!:!iif, "

lega Sanford. faleceu, às 21 de profissão e'. dg,�:Y!ieus�, j :,'

horas ele unte_ontem, conior- [es,
. 4::""�."'. ,'''··:,�':'l,·'r

me noticiámos, à rna Bocoiu- A noticia de ;�ig/I1i01'!e.,··o. I

va, nesta .. capUal. cercado do corrido. à noite d/'ante-ontem, \
carinho e dJesvêlos de sna e»: [oi Ifecebid'!J) . com profundo (

pezar por quantos o conl«ecimn j
!
}

ma. esposa, d. Alvina Sclt1'oe

der Machado e filhos.
SanfOJ'd, roubado à vida a.

pós longos pcuj,ecimen'/'os, do

tado de nm eoraçõo boníssimo,

teve sempre a alma tôda de.

votada d pl'ática do bem� '1'0-

dós quantos dêlle se ,acerca..

Ivam, ora pedindo uni an:miio,
ora earecendo de UJ,n" conselho, '

amigo, eram atendidos com a

solicitude de nm modesto •

mas Deal chefe de familia hõ.
nesta e nonrcao. A S1/.a vida

foi a de Iml verdadeiro homem

denotado aos amigos e, ao

cnmprimento exato do dever.

Em todos os movi�entos q.ue

objetiva1'wn Q bem da su,g gen

te, o pl'ogl1esso das várias asso.

ciações a que pel·tencia
sanford estava presenteI Pre

sente com a ,ma palavra ami;

ga e conselkeira; presente
co'l11 � stta colaboração decidi

da li. franca!
Fnndador .t; memb·ro �esta.

cad» dQ União Benelvcentre
dos ctuuüteus» de Santa Ca

tarina, a. pranteado confrade,
muito embo1'a, Q sen estado

de sonde não permitise atua.

ção nas ativida�es j01'naUsti
cas dos dias presentes, deixoú

na vida daquela modelar assO•

ciação de classe tmços mar

contes da'sua persollJQJlidade
de organizador e sobretudo,

de p1'ofissional emérito. No

l'eatl'o, . $anford tamb�1n 'foi
um'dos' seus y,N.piáes aninw_

dores e' entusiastas, tendo ti

do ao lado de Eugenio Dal
, I

Grande. Palmeil'o da Fontou!.

ra, Deodós'io Drtiga, ,1IEário

Schmidt e outros, destacada

al:twçáo. Nos .d,esportos o seu

e�pil'ito entnsiasta

destacou, quer como

�uito o

verda-

e estimavam, e o septtlta,mento
do seu corpo, on,te7l1!,.à tarde

realizado, no Cemitério local,
, .

êeue grande acompanhamento.
Anl6nio

.

vtetra -

..�['acdado ..

era casado com a exma. sra;

d. Alvina Schroeder Machado·

e deixa .os sequintes filhos;
Pedro Panlo, fnnC'ion'ÍlI'io da.

ela Imprensa {)fiCi�'J do Esta.; \

do e redator esportioo di!! "O'

Estado"; MaJ'Ía de Lourdes,
casada com, o sr. Rui de Castro

Grandra. funciolUirio da Sula

cap; Antônio, motorlsta; casa_

do com a Sl"a. Clioomda Perei
ra; João, funcfon'árif) 111,1 "e

nolução'"; José, funGion,trio
do I. â. P. T, E. c.» jogador
dó Coriti�a F. C. e da Seleçrl,)
Pal'anaen�; Olga, casada com

o st: Hilton l'ie.i!',;,. Lopes.

funcionário do Inco: Manoel,
csttUJ,qnte do Instituto Dias

Velho e, Fernando. estudante.

A [tunilia enltLla:1a, apre;

sentamos aoS nossus condolãn-

" . ,

" - ,
'

v�.noeram., .'

·Joro. José Cordeiro deÍ1'o cronista. quer como um

dos seus mais pJ'{)eminentes
elementos, anos at1'az, 'M�

SanfOl'd sabia. além tk exce.

lente amigo e companheiro,
ser leal aOs compromiSSOS
assumidos. Era êle Q mes1nQ

homem,-fJ'a!ywo e decidido, no

exercício das snas atividades�

Elemento destacado, nas cam

panhas dar Aliança Libetal.
então SQb a esclarecida Chefia

eln 1929,

cias. '�.

Por essas l',�zõ·es, o 'al)roveita
mento 'de �Jos(' Cordeiro, como o

conhecemos, naLj:. ,.! cargo pUblico.
foi motivo de jubilo d\!:,. classe e,

nós, 'mui,to à vontade. levamos ao

ilustre confrade, o noss; oordiall
abra.ço de felicitações.

de Ner.êu Ramos,

Sanford fornwva ao lado de

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

A esmola dada nas ruas' agrava
o problema da mendicancía.

'

Mtamiro Guimames, Batista.

Pel'eim, Olivio, Amorim, Os ..

valdo Melo e. outros. partici.
panda �e rnemoráveik comi.

ci�s, quando II sua 'j){JZ pre--

,gava. os postulados da ReIJo.

lução de 30. E a s·na palavra,
consciente e franca, fala})r# a

voz do pJ4.óprio povo. cujos
sentimentos encarnava.

Atualmente, ex:ercia ° car

(lo de [napel01' de Veiculas,

sendo, nêsse mistér verdadei"

1'0 camaríida dos seus colegas
de prof'issão - �s motol';.�t(Js

_ procnrando, sempl'e que

possi'vel, hat'monizal' os inte

rêsses da clas�e com o impn rl.
.

li' E
'" .

tlVO c:a et. Ta. pOI' ISSO, 1'es-

(Dia da Infâmia»
o Gomando da Guaruição �fiJi.

lãr de Plor íanópolis, fará realizar,
segunda.feira próxima. na Cate

dral Metropolitana, missa à S ho

ras, ·em sui'ragio das almas dos mi.

lHares sacrifi'oados _à sa�)hã comu

nista. de 1935.

Além da leitura, no 140 Balal!!_i:ío
de Caçadores, dó Boletim do Co,,!'
mando, alusivo ao fato, um oficial

da:queIa brilhante. corporação mi

litar fará, ao microfone doa Rá.Uí�
Guarujá. naqlle�e dia, interessant,*

pàlestra.
Não de esmola nas rua.s. Auxili�

as a·ssociações beneficientes.

Carvão para �
Ioglaterra/
LONDRES, 24 (V. A.) - A Grã!..

Br'etanha - um do<s principafs pro.
dutores d,e carvão do mundo - te..
rá d·e importar carvão este inverno,
ao qtie' declarou nos cümuns o mi,..

nistro' dos Combustíveis Nóel Ba�
kel'. ExpliCOU 'que-o consumo au..

mentou gr,andemente', as condiçõe$
metereologicas afetaram o trabalhô.
e -está havendo 'esoassez de mão d�
obra nas mina,s. 22.000 mineirO$
abandonaram este ano as minas,
socializadas. Declarou Noel Hake:a

que parte do carvão será compral'lq
nos EB. UU. Embora tenha de irn�
portar: combustiveis a Grã-Bretanh�
d,ev·erá tambem continuar a ·expor..
tá-lo, pois não pod·e deixar d'e cu�
prir c'ertos contratos.

A Inglaterra. -Lambem importoQ
carvão em 1947, dep.ois de um in ..

verno extl'ehlamente s'ev'ero.

tRAQUEZAS t:M GEIlAl
VINHO CREOSOTADO
,. S I L V E ! I A ,.

_ J
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ADMIRADA?
use KOLYNOS!

·ém;�.!!!�.�i::!i
Não se admire de que o Creme Denta)
Kolynos combata as cáries, pois K 01 ynos
destroi as bacterlas que produzem es

ses ácidos bucais causadores das cá·
ríes, lÇolynos· protege a saúde e embe
leza o sorriso I Experimente Kolynoe
hoje mesmo e ... use-o sempre I

KO LVNOS Combate a. cáries
Agrada mail
Rende m....

Trate as gripes
e, reslríades

,

Ao primeiro. espirro, dôr de gar- :
ganta ou dôr no peito, comece ime"
diatamente a tomar "Satosin" em

doses máximas, recomendado pelos
médicos. "Satosin" descongestíona
os pulmões, tira a opressão, soita o

catarro, desinféta e acalma a tos

se. Pela sua poderosa ação revl-]

íorante combaie a fraqueza dei
sada pela· gripe, levantando ràpi·
damente as forças. Procure em

sUa farmácia "Satosin" - o: domj··
nador das Gripes, Tosses e Bron

quites.

Se fôr a lugares de condições sanitárias
deficientes, previna-se contra a disenteria.
A água que bebe pode estar poluída.

Q�atro· veitu!o5 c:omuns da perigosa
disenteria. São êles: os Alimentos,
as Môscas, as Mãos e os Líquidos.
E êles vão longe e caminham de
pressa! O "habitat" favorito dos pa
rasitas da disenteria é o intestino
humano. Uma vez expelidos, êles
vivem, literalmente, "da mão para
a bôca", As môscas apanham êstes
parasitas. Levam-nos aos alimentos,
aos pratos de que nos servimos.
Daí, nós os levamos à bôca, O leite
é outro veículo. E pessoas cujas
'mãos estão ·contaminadas podem
tocar os nossos alimentos, antes
que nos cheguem às mãos - quer
seja no lugar onde são vendidos"
ou preparados.

Pa"a combater a disenteria devemos com

preende1' quanto ela é séria e contagiosa
- e agir· sem perda de tempo.

A disenterta é ma;s comum em pessoas
de vinte a trinta anos, embora não seja

rara entre crianças.

Que é disenterib 1" Ê uma doença
cQnta,osa usualmente caracteriza
da por forte diarréia. Há dois tipos
principais: disenteria bacilar e ame

biana A disenteria bacilar pode se

revelar repentinamente. Sintomas:
febre alta, diarréia aguda, às vêzes
dor no estômago e -náusea. Mas a

disenteria amebiana em geral não
surge bruscamente. Sente-se can
saço, um vago mal-estar no estô
mago, talvez um pouco de diarréia.
A disenteria pode, nos casos mais
graves, causar até a morte! Não
facilite. Procure imediatamente seu

.

médico se sentir qualquer sintoma.
. :ele sabe como curá-lo - mas a demo-
ra pode tomar a cura lenta e dificiL

Conselhos para evitar a disenteria:
a) expulse as rnôscas de sua casa
- use telas ou mate-as com DDT
ou outro inseticida: b) Ferva a água
que bebe e, também, a vasilha em

que a guarda. Cozinhe bem os ali
mentos. (Os parasitas não resistem
a 10 minutos de fervura), c) Lave
com água quente e sabão talheres,
pratos, etc. Use água quente e sa

bão para lavar o assento dos. apare
lhos sanitários. d) Lave :

as mãos
frequentemente: sempre depois de
ir. ao banheiro, sempre antes. de
comer. e) Isole qualquer pessoa da
família que estiver com diarréia e

consulte o médico. O perigo de co",",

tágio é maior nos primeiros dias.

,

,
,

,

r
j

SQUIBB.. Esta é uma série de conselhos s6bre problemas bds!cos de·
aaflde. Neles, você verá como uma estreita cooperação com o

aeU médico pode, não só SALVAGUARDAR, como também
MELHORAR seu bem·e�tar diário e suas possibilidades de
,,_ vfd4 lollga fi ,audcivel.

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

PRODUTOS FARMAEtUTIClOI
DESDf 1858

....uls.r rec.ber, aura"t. I.t. mi., .eu .xempl�r gr6tis do lolh.to "Como Prot.g.r Sua Salid.,i,

.._va para I!. lo Squibb & San. do Brasil, Secç80 de Publicidad., J·6, Caixa POltal 225... - S. Paula
_ ___./- ••

I As ''',"ênYc���!�,:o��"S
Caneca, nrs. 152 e 158. .

Tratar à rua Saldanha Marinho, nO 18, diáriamente.

DATI 'LOGRAFIA
à rua FreiVENDE-SE Confere

Dlplom.
Correspondenel I

(omerclalUma casa e um terreno à
Avenida. Trompowski, 52,
� Tratar o prêço, na mesma. -

DIREÇlol
Amélia M 'iuazz!

METQDOI
Moderno e Elicien��.

VAE AORIO?
.'

QUARTO C/BANHEIRO
E TELffONES V EN DEr.SERu. General Blltencourl, 48

(Esquina Albergue .Noturnoj
Casa residencial, construção sólida, 15 i compar
timentos, 3 instalações sanitária�completas, 2 gara
__g.ens, terreno todo cercado, medindo 33x80ms.

�Aceita-se, como parte do pagamento, automóvel
Mercury, Ford ou Chevrolet, typo 48 o� 49. .

Vendem-se, também, os móveis.
Ver e tratar à rua Rui Barbosa, 20

(Pedra Grande), nesta Capital.

De�eia um emprego
Pessoas ativas que morem ou desejem morar no interior

do Estado; de preferencia nas praças de Joaçaba, Porto União
e Rio do sei devem escrever, telegrafar para caixa postal 270

Florianópolis dando os seguintes dados r nome, id:ade, grau de

instrução e ocupações anteriores e s>e possível fotografia.

ENO TELEGR. "ARGENOTEt"
TEL. 25·7233

RUA CRUZ LIMA, 30
nA'A 00 fLAMENGO

Atlântida
l

I Rádios
'\

C-U R TASE[.ONGASONDAS
\, ,

.

d ais AtJa-nll'da Som natural _ Alta sensibilidadeAHântida .: O sucesso'[da técnica' electrônica - Atlântida - .Super construção para urar.m ._

-

.

-

Grande alcance Otima seletividade VENDAS A VISTA E A LONGO PRAZO
i

Electroras Transmls�ores '-.._

Catarinen-se
•

Am plifícado r.e,s

'Limitada
Rádios

Atlântida Rádiõ
r

tANGE Jr. Telefone n. 1459Rua Trajano, n. 31Diretor técnico WALTER

,Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Linho belga para vestidos em todas as €ôres metro. a Cr$ 89,00
(custa' normalmen te Cr$ 120,00)

·

.... ", .

Sedas em padronagem moderníssima a Cr$ 20.00. Sedas estampad9s'ã Cr$ ·15JOó..:Cõ:'�liaç�� E.sed���$�9t�Milhares, milhares de vestidos, blusas, saias, maiüots, por preços que são
.. 4

lJm verdadeiro desafio à época, na A MODELAR!!!
.

-Exposição de
. �

cesmra Panelas de Pressão .ARNO
A -EscoIa, Profissional Feminina.

O 00situada a Rua General Bittencourt, ia (r$ 51 ,
(ALVARUS DE OLIVEIRA) abrirá hoje" com inicio as 14 ho- Grelhadores EtétrícosO cinema tem a .vírtude de, assim como deseduca erncer- raso sua costumeira exposição de

I� ,c�s� ensina� também com facilidade. Trás novos mét� trabalhos a' qual e�cerr�r.se-ã na

j ..._'ai Cr$ 300 00 '

�OS� novas maneu:a� e trab�lha, gr�demente pela padroní próxima segunda-feira, as 18 ho·
I nA

.

Ele.rolan'dia'-zaçao de c�rto.s hablt�J mmt? embora .se possa .oon�essar que I
eas.

'.

lU •
.1) mundo, a custa do cínematógrato, vaI se amerícanízando , . . Estamos certo de que. como em; Rua Arcipreste - Paiva _._ Edf. Ipase _ 'I'erreo

A "fila", tão glosada e "gozada", pela critica dos jornais, Unos anter-iores, a exposiçâo dp._I.:..._:=:...,;,::�:;.;..
.....-----------�-------�

-das. rev�stas teatrais,
. da. música popular. da� anedotas q�e moustrará, clara � i.nsonsmav�- ,C 1- n e _

-

.D 1- ai r í 'o-canoquizam os fatos, veio, parece-nos. pelo CInema que nos mente. o valôr profissional de tão
,

imostrou prímeíro a� filas. nos Estados Unid�s e depois as 'ím- importante aprendizado, �ondo; RITZ _ Às 2 deras. RATTON
:;pos nas propnas bílheterías, fazendo, assim, valor o pro- em evidência não só a capacidade

"
.

A PEDIDO e em, ultima e. defini. I A MARGEM DA LEI
-cesso comodista e educado de guardar a vez. da respectiva Diretoria ·e Profes., tiv,a"'exibição: Censura: até 10 anos.

Ê aliás- uma, prova du.díreíto dos fracos, um exemplo, sores. como tambem das alunas
i VENDAVAL MARAVILHOSO Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

.. 'Sem dúvi?a, de s.á democracia. . .
.

,

'

"

que, num verdadeiro espirito ,�� I (Vida. e amôres de Castro Alves) Às 7,45 horas.
Depois dos cmemas e consequentemente das teatros, lo- compreensão procuram aperfei- I Com: Paulo MAURICIO _ Ama. 1) _ Esporte na té1a _ Nac.

:"tam OS "ônibus".
.'

A • . coar seus dotes com conhecimentos
lia RODRIGUES 2) _ Gle�n �ORD _ 'Nina QECK

Antigamente, á hora de pegare�-se os ônibus, no. pont� elevados e de real utilidade. I, Direção de: LEI'fÃO DE BARROS CúAR NEGRO
'ou onde quer que fosse, quando o veículo chegava, havia gen

. "O Estado" muito agradece o
No Progl'ama 3) _ Prestou FOSTER

'.te apinhada e então se tin�a de fazer valer os mtllS:_ulos pará. amável co�vite ,rece:bido da Dire" j Noticias da Semana --Nac. ULTIMOS DIAS DE POMPEIA -c,

/ -conseguír-se lugar. E quanta luta, quantos empurroes, quan- toria deste EduC'a,ndário por inter-
Preços : ér$ 6.20 e 3,20 Censura.: até 18 anos,

:tos socos: médio das Exmas. Sras. Eulina Pi..
"Livre" _ Crianças maiores de .. ,..... . .. '.� ... .... . •....••.

Ora, era hábito feio, deselegante e primitivo. res e Srta: Bosa d-o Carmo Pioren-
!5 anos poderão entrar. ROXY _ Às' 4,30 e 7,.4'5 horas

Ê muito máis 'comodo, humano, quem chega prímeíro-
zano, desejando êxito na expsi-

,....... . ...•.. , ... , •... ,... 1) _ Marcha da- �ida _ Nac.
,.;guardar o�lugar que- de direito, lhe passa a pertencer. çãó. RITZ _ Às 4,30 _ 7,15 e 8.45 hs. 2) .: Charles STAR'RET e Smilell

,Do ônibus) e dos cinemas e teatros, passamos ás filas da
RIO. 23 (V.A.) - "Tri1)una 'da

Sessões Chies BURNETTE
.

.rnanteíga, 'do leite, da carne. . . Imprensa" noticia hoje que o sr,
George, Montgomery _ Ruth Re, BANDOLEIROS nos PRADOS

E hoje o Rio de Janeiro é um imensa fila, Benjamim Vargas endereçou ao
maun _ Rod Cameron Um western de Iutas e torcidas ...

Para qualquer coisa. lá está a bicha se formando, ás vê-
deputado Aliomar Baleeiro o se·

A FILHA DA FORAGIDA 3) _ Buck JONES _: Tim Mao
·'-zes se esticando, enroscando-se, em caracol; outras vêzes per- guinte telegrama: "As afirmatí,

A mais linda. mulher do farwest COY e �d HATTON
-dendo-se de vista. E a, gente fica procurando o rabinho, sem

vas do seu discurso ultimo não me
desafia a lei e, os homens que a lei ,A .,MAj{GEM J:!A

.

fRI.

-encontrar , . . atingem; por saber que aquelas
procura. 4) _ F'inal do empolgante se-

O carioca "Blaguer", inventa histórias-r: -: Qp€! se fa-
palavras retnatam de modo ahso-

Proíbido até 18 anos, riado :

':zem trajos para afila, que se arranjam casamento, que se fala
luto a figura de vossa senhorta

NQ Pro,grama CONTRA A QUINTA COLUNA
-da vida dos outros, ou se marcam encontros nas filas.·..

ou de sua. progenitora. (assinado), Esporte na téla Lutas, .. Torcidas ...
Quando um lugar anuncia precisar de gente para trabalhar, Benjamim Vargas" ,. Noticiário Universal Censure.: até 10 anos

.Iâ está as portas do felizardo empregador, a fila dos candída-
Preços: Or$ 5.00 e 3,20 Preços: 5.00 e' 3,20

·,tos E por falar em candidatos, como esteve grande a "fila"
TINTAS PARA IMPRESSlO ;

,.. . ' : ,'

para as vagas' dos Legislativos Nacionais!
,C O T TOM A R I"����� �·��·�·h�;;s·. IMPERIO (Estreito) - Às 7,31J.

Assim, na-s filas. apesar do rigor, há os que "furam", .. ,_E " V1esperal do barulho horas:
-o carioca apélídou-os de "paraquedistas". São os que se tín-

1) _ 'Marcha da, Vida _ Nae. 1) _ Esporte em Marcha.

4-�
-

it d ez e cetti. virtuosa esposa. do sr. Sidney
gem de inocentes e passam a frente, nao respei an o a v

,

2\ _ BANDOLEIROS DOS' PRA- 2) _ Clif'ton WEBB _ Shirley;
Nocelti, diretor-Droprietário de r

<'0 direito dos outros. . .

DOS TEMPLE
O carioca filósofo diz: - As filas são boas, e amo_ as fi- "O Estado",

, I Um western cre lutas e tOl'cida.s ... O GENlÔ VAl PARA A ESCOLA
'

b A distinta dama, ,elemento dest,a. :.las ... Se há "as que nos entristecem por lem rar a escassez
.

d d 1 l-s.ara' pe-
I 3) _ Os três-hambas: Buck JO. Censura: até 14 anos

t t b' h' s que nos cada da SOCle a e oca, v)
.

'

20I()_o leite, da carne, da manteiga e c., am em ' a a
_

I de NES _ Tim Mac COY e Raymond Preços: Cr$ 4,2Q e 3.'

';alegram como as dos cinemas. dos teatros, dos campos de fu- los &e;:llS dotes de ooraçao. avo
.

'tebol etc.. justas e carinhosas homenagens,

E. .. pensando bem, qu� é, afinal, a vida' sinão uma "fi- naquele dia.

"O Estado", com prazer, aprcsen_
.:]a· dos que esperam a merte?

dallla 'I'esneilosos'do G .,) t,a à ,ilustre J_J(Lida ao microfone da Ra 10 uaruJa. I

-o- _

cumprimento.s,
Fazem anos amanhã: D, Lilian Wanderley Pr'isco

�a senhorinha Nadir Silva. A 'exma. sra� d. Lilian 'Wanderley
-'0 sr. Eslefano N. Savas, co-: Prisco. ,esposa do sr. Carmelo

merciante. 'prisco, faz ano�, Lerça-feira pró. '

J I d S-I- o eng'enheit'o civil ViLor - a senhorinha Laura Cardoso·; xima, d,evendo. Dor isso, ser h·omé�

t Alfredo uvena a I VI.Fontes. fUl1cionáeio d�.D. O. P. e -o ·sr. li'rancisco Xavier MedeL i

g,eada Dela sociedade local. H' _

;:::o��:li�·nm" Municipd
d, co,;

o "'. Al",,,,<leino Sely', a.1 p'�m��t�;':�i::·�O:�i:i::'"ou:.
.

,Missa . .

- o sr. Francisco Barreto, fàr. çoug·uejro. residente no Estreito. J Fazem a11OS, terça_feira: -

Sua família éonvida aos parentes e amigos par� assisti-
'maceuLico. Sra. Sidney NOfC�tti ,.' 1

- � sr. Ro<be.rto SCh�iC-ht{::g. rem a missa que mandam rezar por sua alma, na proxima
- a menina- Heloisa, filha do A data de seg'und,a_ eIra prOXl- I - o sr. Manoel Nascllnen

" terça-feira, dia 28, àC'7 horas na Capela do Oolég'io Catarinen-
sr, Zenon B�nnas;sis. fllllci�n{\l;io ma, a'ssinala o aniversário natali-l - ° sr; Valdir Varela, da nossa

se (Ginásio). .

'.

da Peni�nciMia doEs�do. cio daexma. srL d,A�ideaN�;a_f_al_i_n�h_a_M�&_C_a_n_�_.������__�������������������������

,I

As ({Filas)). Marco de Ulla.Epoca•••
Dfáriu da Netropole

�
'

-

ANIVERSARIOS

Dr. Ed.

Fazem anos hoje:
.

�a, genW ,senhoripha Helga

J3urst, filha do sr. Edmundo Burst.

cientifica aos clientes e amigos, que estará ausente
até fins de Novembro, fazendo estágio de aperfei

çoa,!1lento no -Rio <!e Janeiro.

1
.,.�

1

Cr$ 1.750.00
,.,

Sua bé'leza e sua mocidade dependem de sua saúde
E sua saúde depende do remédio (onsagrado: CII
I

.

'

REGULADOR· XAVIER
o quanto custa uma eç.ceradeira

ARNO
·

ELECTROLANDIA

11,
I,.
,,,
l"

Iii"
I

I' Ao N� 1 - EXCESSO N� 2 - FALTA OU ESCASSEZ
. REGULADOR XAVIER - O remédio de confiança da mulher

I

.:;:::::-::;Y
ltua Ardpreste Paiva - �dificío Ipase -Terreo-
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___

\
"

•
..

•

r-

_\
.

\

melhor arma

..• irmãs gêmeas das peças

originais .do seu Ford. Ajus
tam-se como uma luva, rendem

mais e duram mais.

;
I .

.

,

METODOS APROVADOS PELA FABRICA
�

... planejados pelos mesmos en-

genheiros que construíram

seu Ford. Mais um fator

de economia e rapidez
do serviço,

.

\'
MECÂNICOS FORD
ESPECIALlZADOS

... que conhecem com perfeição
o seu Ford e, por isso mesmo,
podem oferecer um servíeo
meÍbor e mais econômico.

EQUIPAMENTO ESPa..CIAL FORD
<,;,,-

'

... fabricado de acôrdo com especifi
cações dos técnicos Ford, especial
mente para dar.maior precisão
e eficiência ao Serviço Ford ..

,.

o Revendedor Ford
conhece melhor o seu Ford

/

REVENDEDORES NESTA CAPITAL:

IRMÃOS AMIN
- Rua Duarte Sehutel9 11

,

FRAQUEZA PULMONAR?
Tosses, escarros sanguíneos, cuidado!. "

Se a tosse o atormenta e exige do .seu organismo' um esfor
ço sobreumano produzindo ansias e ruptura de vasos capilares,
evite chegar a esses extremos,' tornando algumas doses do RE
MEDIO REYNGATE, as gotas que dão alivio imediato nas tos
ses e bronquítes crônicas ou recentes, secas ou-com catarro. Um
unico vidro de REMEDIO REYNGATE_é o bastante para desobs
truir as vias respiratorias, normalizando a sua respiração, dan
do alivio e bem estar, porque o mucus é dissolvido. Quem tem
bronquite, encontra nó REMEDIO REYNGATE a sua salvação.
Nas farms., e drogs., locais. Dstr, Araujo .Freítas, Não

encon-,trando nas farms. e dorso do local, envie antecipado Cr$ 25,00
para o End. Telegráfico Mendelinos 'Rio, que remetemos. Não
atendemos pelo reembolso.

.

�.'
.

-

...........

,
._._.._._._......_._._._.._._._w_._._._._._._._._._._....._....JI••_�_D_""J', ,._•••_._•••_• ...,..,._._._...

PRISÃO DE VENTRE
ESTOMÃGO - FIGADO - INTESTINOS

'PILULAS DO ABBADE MOSS
Agem directamente sôbre o ap

parelho digestivo, evitando a prí
são de ventre. Proporcionam bem
estar geral,.:4acilitam a digestão,
descongestionam o FIGADO, regu
larizam as funções digestivas, e fa
zem desapparecer as enfermidades
do ESTOMAGO, FIGADO @_INTES.
TINOS�

VALVUL'AS

I'bili

(

�
�...,,__..._._._. .-...__. �_._._�......_......___-.- - -.-_-.-_-..-_- -_-_-_w_._-_-.-.w."...

/

I" • �.++,.M.�•.
-

......-IIY.I-,-- •.��:.........++,....�..M..M..M... •% � .......,. • .'.+��. -
_ t!."":".......... '" ."'+ ..• • :

:�: Pés torlos-Re -Fraturas,. =?
..�. Torceduras s físicos �t+'

'

..�. �t"

.!. ,_DR. Mo DOMIT �t"

....
'-- �t"

..�. CIRURGIA OI � GERAL ·t"

.t ••+

J: Tratamentos especia' doenças, deíeltos .:.
�f e acidentes dos OSS acóes. - Doenças ..+:.
+.+

-

de senhoras, van as das pernas. ..�. _

� .
� �
..+:. CONSULTo R. Marec 0,220-:--Fone: 1226 •
� D 2· d ..+:.
..... as

:

às atar e. :.
;; Pela m hOra marcada, no +t+'t_+ ,," Instituto na e Cirurgia do .. �

r Paraná., e 2706.
�

.i�·I :�: RESID. R. Pasteur,41 chamados .. �

L .•!.
......,..�..+: i+. +#.

-

�-���..:..:..:..:..:..:..:.;.� � ... �., * • � • � � w.•. �
_

..

I
"

J

eSQtI(/tJ IJlt) p_ara
"BANDEI

.0 pneu' .

Tudo é
/

aNTE"-.l. .

, c_

smã, qualidade supe-,
r, 12 poses, 6x6 cm, SIlla por 300.00. �

.

-

Forte e resistente, o; BANDEIRANTE é o pneu
feito '�ob medida para serviços onde se precisa
_"ir apanhar a carga fora da estrada, trazê-Ia para

.

a estrada e transportá-lá com rapidez", come
c

por exemplo, em derrubadas,' pedreir�s e minas•
A banda de rodagem. do BANDEIRANTE - com

barras longas e curtas juntando-se no centro -

foi desenhada para essa dupla função : puxar
de fato onde se precisa grande tração, e rodar
macio quando a estrada é boa. Ks:'barras altas e

fortes do pneu BANDEIRANTE agarram. o chão com

firmeza �_ são uma garantia contra atólamentos
e derrapagens. Sua banda de rodagem extra

grossa e extra-resistente �ferece proteção -extra

contra cortes e. rachaduras.
\

.

-

I' .

Só não tem máquina foto.

gráf!Ca- quem não querl
Veja que preç;;;:! E cada

máquina dá direito a 2

filmes gratís t

A banda de rod9gem,
de desenho espeetel,
permite suavidade, '"

éiifu::

.

Alemã, fo le, 8 poses, 6x9
cm, o r j. 45, com bolsa
por 1.000,00.

rlTIPTI 510 BENTO, 35!
'osrAL, 20lO-S. PAULO

\()
)27 anos de

-cine-ótlca é

podeJ]l(V

faça já o seu reembolso!
'""

Loide aí Hiional
i ->

Agentes: Z. L. STEINER
Rua Alvaro de Carvalho, 1. -

NOVO HO
Comunicamos os seguintes
Para o SUL (Araranguá e

Terças e

Para o NORTÉ (Itajair"
Qtiartas �

Em combinação com as

(linha litoral) São Luiz (linba
SEGURANÇA � RAPI

1 horas
Santos e Ri� de Janeiro)
9 horas .

Norte do país até: Fortalesa
elo Horizonte.'

_

FORTO E ECONOMIA

o MAIOR

)

GOOO;
N O M E-�N A I N D Ú S /T R I A DA B O R R II C H A

EJlR
15.385

VENCE-SE
1 SORVETERIA DE 8 FUROS MARCA�o_TEaUópolis tem .a honra de

, llliliLar
-

::-:::.. ........-es e ao povo em genal8,00 h
ra .

oras do dja 27 do cor-
S'lO d '

as 'alma.s dos militares
. .

• 00.,
. O Comando da Gual'nl,çá

.

. �
convidar as autoridades (lI"I J

� - '> a ser
para assistíeern a missa.

,

1
rente, na Catedral Metr.Qpol� I
sacrificados à sanha comUlllS

. II _ AgradecendO, WfOV
família para assisLirem a sol

- web(a) Palllo G{)nça[ves

MAIOR 'ESTOQ" E
fttlântida Radio Cal ldà.·

-

Rua Trajano, 31

GAN.HE
"

UM
corte de ca s Im í

r a

- _inteiramente
de GRAÇA

Peça explicação jun.
tando um envelope

selado

Caixa Postal, 4587

SÃO PAULO

1 \
�()m ('fln�(-;danp nar" 1ôO lit.I'().� OP sorvete, pqniDlltlll �om com-

pressor "COI'ELAND" original, motor de 3 H. P. e hatedeíra com mo

tor de 1 H. B. em verfeito estado de fun.cionamento e conservacão.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".Dana co .

, nVldar V. Sa. e Exma.

�� prOgramada. I

sa_T.. en. Gel.. Gomandante".

•

-r

;

)

-
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_

l'

, .

Mecanfcós
Estamos selecionando dois' elementos-ativos e de capacidade com-'

'provada, que possuam regular instrução, boa aparência, Idade de 18
a 30 anos, para a função de balconistas na Seção de Peças para auto
moveis em Firma de grande movimento.

Os interessados poderão se dirigir por carta do 'próprio punho,
para a Caixa postal BB em Curitiba, indicando fontes de referências,
'empregos

_

anteriores e pr�ensões, anexando uma fotografia' 3 x 4.

Show da Bemana
Q mágtco da cidade

.

,

Continuare-hoje.' na Rádio Guarujá, a grande programa
tão noturna, com os seguintes programas:

__,

As 20,00 horas: Orquestra de Salão Guarujá, 30b a díre-
�ão do Maestro Carmelo Prisco. ) .

'

, \, ," ..

As 20,30 horas' o grande "Show da Semana", apresentan-
ijo em seu desfile musical:' bnor Campos, Irmãs Cordeiro,
.Dlno Souza, Neyde Maria' Daniel Pinheiro, Zi:hinho, Jorge Car
doso c outros. Na parte comica, gozadíssímas e novas cenas que
proporcionarão aos ouvintes e áo auditorio, gostosas garga
lhadas, lia interpretação de PITUCA, Ma� Alice, Helio Rosa
e Seu Narbal.

'

,Brincadeiriis com premias em dínheíro para/ o auditorio.
flO minutos de intensa alegria. Hoje.xás 20,00 toras, assís-

:ta a big programaç�" da Rádio Guarujá.
'

t' INGRESSO:.,., ,'., ... , .. " .\ ... , ... , ..... Cr$ 3,80

... porque �panham pjolho� de

seus próprios companheiros.

Nêste coso, f r i c c i o n e logo
NEOCIO em pó e os piolhos mor-

.

;erõo em �co tempo,,:'Aplique
' <-

o--,pó, que não i r r i tá'apeie
• é al»olutomente inofel'lsivo.

Contra qualquer espécie de

pioihos - use o latinha de
'

NEOCID '!"IF .

CUI\'YOL\lNrAAfOS·OA PÁTRlA N,· Of • V".....
--- ��.a:w'QII ......�"-"'"

"

'AgenciaGeral para S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob�
C. Postal, ,,69· Tel. «Protetora" ,

.

FL.ORIANOPOLIS -.

SV..S3S0.... '''lfYIr.J:1T.ll

Para r;:NTItÉGA em, DEZEMBRO
.�,.

'Temos opra;er de comunicar aos senh�res
interessaoos que estamos recebendlàrlftiQcri9ões para e�tr�ga dos famosos ,.

r

Universal no-mas proxlmo
vindouyo.

.

F IGUERAS&�OMS tlTDA. .»:
,

PORTO ALECRE�R.G. SUL
�LORiANÓPOLis (F'L'�L1R.TIRADENTES, 5
AGENTES EM: Biu'11enau, Joinvíle:,

. Caçador, Crescjuma, �

Araran'euá, La ges, J oaçaba, Tu ba rão ,e Videi r:a . ; .:

1m"�E9"""�"�EG..amBE�"""�""""""aEaE....�aa..�.a�a[�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTAOO-�ábado 25 de Novembro de 1J!l.) 7

FQNTE MARAVILHOSA DA -VIDA
-

\
E DO AMOR •.•

Desde os primeiros tempos, o

homem tem procurado por todos
os meios descOibrir r-ecursos para
combater as moles tias de fundo
sexual, infelizmeníl:e tão generah
�das. A tristeza, o estado de irr i

tação constante, o medo infunda
do, a frieza afectiva, msonia, a

asthenia sexual e falta de memo·

ria pelo excesso de trabalho men

tal são os sintomas alarmantes
que podem ser cortados. com o

tratamento feito com o novo já_
popular medicamento Gaitas

Men-tdelinas, Formula indigena sem

contra-indicações, adotada nos

hospitais e receitadas por cento-I
nas de medicas ilustres, Gottas
Mendelinas contêm vantagens to
nicas e estimulantes' de maior
proveito para os homens e mulhe
res esgotados e cedo envelhecidos,
os quais recuperam novas ener

gias e vigor salutar, logo no inicio
do .tratamento. Distribuidores
Araujo Freitas & Cia. Não sendo en

contradas nas farms. e depois. do
local, envie Cr$ 30,00 antecí
padamete para o Ind. 'I'elegraflco
Mendelinas, Rio, que remeteremos.
Nilo atendemos pelo reembolso.

. outros assim...

Porém, todos podem d.or_mir
.

tranquilamente, usando' os

ESPIRAIS FUI. Queimando

se lentamente durante toda

o noite, as ESPIRAIS FUT afu

gentam os mosquitos, borra

chudos, pernil�ngos e outros
insetos. E as ESPIRAIS FUT

têm cheiro agradavel! Ex

perimente-as! À venda em

caixas com 12 espirais.

---------------------------

TERRENO
VENDE-SE 1 lote situado á

Avenida Mauro Ramos perto
do Campo do Manejo.
Tratar nesta redacão com o

�"J:.. S.idnei Nocetí."
�

.,

fam Oseu
CAMINHÃO

\
-,

J. .:
,

•

um serviço

sem perdaCle .tempe l
,/

•

DEI 10

serviço de que o seu De Soto vorrha precisar.

Para obter um trabalho rápido, 'econômico

e eficiente, confie o Caminhão De Soto aos

cuidados de um Mecânlco Especializado De

Soto, que o Concessionário 'De Soto, cioso da

responsabilidade de responder por um pro

duto Chrysler, mantém à s'tla disposição.
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O· Serviço Esp,ecializado De Soto é feito por

mecânicos especializados, que se habilitaram

na Escola Têcníeo-Mecânícg.ede Automóveis

Brasmotor. Conhecedores profundos do veí-
1 ._ ._� :'"W--- � _ .--:l

eulo, em todos os seus pormenores de técni-

ca, construção e funcionamento, são natu

ralmente, os mecânicos indicados para todo

c.a,.q)�cllibug�
lBrtt&tnotor,

SÃO BERNARDO DO CAMPO .. E. S. PAULO

SERViÇO DESOTO ATRAVÉS DOS CONCESSIONÁRIOS DA

r '
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, J .. COOPERAR COM A AS'5,QCIAÇAo PRÓ BOAS ESTRADAS E OBRA DE PATRIOTISMO *

•

Clu'be D�ze de Agosto
De ordem do sr. Presidente, levo ao conhecimento do

srs.' associados que, a partir do .día 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 Silvestre que este Clube ralízará em a noite de 31 de

Dezembro.
- FlorianÓpolis, 22 de Novembro de 1950.

ARNALDO DUTRA \

Colégio' Estadual Dias
, -EDITAL .).

EXAME DE ADMISSÃO AO CURSO GINASIAL
1 - ia época:' .

a) - inscrição - de 15 a 30 de novembro
b) - realização - Primeira quinzena de dezembro, nos dias 13,

14 e 15.
2 - Documentos: Certidão de idade, com firma reconhecida:

_ Atestado de vacina, com frrma 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 �sl�bej.ecí�ento, com a

declaração de que não se inscreveu, nem se mscrevera, em exames

de admissão, em outro estabelecimento, na mesma época,
Só serão aceitos candidatos que contem, pelos menos, 11 anos

completos ou por completar até 30 de junho de 1951.
.

.

4 - Provas: O exame de admissão constará de provas eSCJ:'l

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

sendo eliminatórias as provas de português e de matemática e não

podendo prosseguir nos exames o candidato ,que não alcança!' pelo
menos nota- '5, em qualquer delas.
,

. ,

/

-Velho
r

Via gem com segurança e rapidez
so NOS CONFORTAVEIS J\.iICRO-ONIBUS DO

ltA?IDO «SOL-BRASILEIRO»),
Floríanópolís Itajai - Joínvílle - Curitiba

\

Adrníssãoao 1- ano do Curso Fun
damental do Inst, Tecnolóqtco

de Aeronáunca
o Comarrdante do Destacamento 'da -Base ';érea de rro

rianópolis, faz saber que se encontram naquela Unidade, as

instruções no concurso de admíssão. ao 1° Ano de Curso -

Fundamental do Instituto Tecnelógico de Aeronáutica em - :

1951, encerrando-se em 8-12-1950, o prazo para entrega de

requerimentos.
Florianópolis, 9 de Novembro de 1950. I

CARLOS DA COSTA DANTAS - 1° Tenente - Ajudante.

Agência,: Rua Deodoro esquina da
Rua Tenente Silveira

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Lá por vota de 1944, falava
se tanto da falta de agua, nes- O Departamento de Jogos, Recreações e Turismo da ,-\s�,.
ta capíta- que se chegou a es-

socíação dos Servidores Publícos, em prossegui�ento ás suas.
quecer até, a defícíencia da

atividades, fará realizar o concurso par-i � Rainha d03 Servi-.,
energia elétrica, já:-- naquela dores Publicos de Santa Catarina.
época, o maior problema da

O fato 'pela sua real significância ,originalidade e �bre-
nossa cidade. , tudo por interessar a uma classe tão numerosa, está Iadado.,
Vale a pena, recordar a si-

sem dui ida, a despertar vivo e palpitante entusiasmo no seio;
tuação porque estava passan- da classe, coroando-se de pleno e integral êxito, como no ano
do a população da capital, na- anterior.
quele verão, principalmente. O Departamento referido resolveu para maior brilhantis-,
Nos morros, por exemplo, o

mo do concurso traçar as seguintes normas reguladoras do.
problema da, agua éra resolvi- 'mesmo �

do diariamente, por meio de 10) _ _ A oomíssão organizadora do .�,oncurso será com

"potes" e bacias que trafega- posta dos integrantes ti;_, Departamento de Jogos, Hecreações:.
vam nas costas

_
de homens, .

dAS P S Ce Turlsmo a .....
mulheres e crianças, vindos de

20) _ Considerar habilitada a concorrer ao pleito qual-
quintais de vísínhos maís aror

quer candidata desde que satisfaça aos seguintes quesitos:
.

Os nov-os Bacharéis em Direito, d I h- t rtuna os. Pe a man a e a
.
a � a)...;_ ser funcionária jpublica (federal, estadual, muní-que hoje colarão gráu, são os se·.

.

M d "M 'quidinha, no. orro a an .

cípal ou autárquica);guintes : 'João de Borba, Abelard-o
nha", da "Caixa Dagua", "TI-

Arantes, Alcides Abreu, Duarte b) - ser solteira.
00, Tico", "Mocotó", "Gazoza", 30) _ Os votos serão vendidos a Cr$ 1,00 e estão a díspc-.Pedra Pires, Eduardo Pedro da "'João Cancio,í e tantos outros síção dos interessados nos seguintes locais:
o espetáculo era um só. O po- Livraria Progresso e na Associação dos Servidores.
vo desfilava nas ruas levando

40) _ As urnas receptoras de votos acham-se no' cíne-
para casa o liquido precioso Ritz e na Assosiação dos Servidores Publicos (Rua Trajano, 37) �

para beber, lavar e cozinhar. 50) ._ As apurações serão efetuadas aos sábados na Asso-
As torneiras haviam secado. ciação dos Servidores Publicos, podendo assístí-Ia qualqueríri

No centro, em muitas ruas. a teressado a partir do dia 25 de novembro proxímo.
situação não era muito diíe- SO) _ Serão computados sómente os votos com o carím-
rente. Até nos Hotéis, Cafés e bo da Associação.
Restaurantes a íata dagua se 70) _ A apuração final seguida da proclamação e coroa
fazia }>entir, �eses'Peradamen- ção da Rainha, rar-se-á em "soirée" que o Departamento da:
te. Jogos, Recreações e Turismo promoverá no Lira Tenis Clube; .

Contou-se até, naquela oca'
no dia 17 de dezembro vindouro, data' da fundação da Asso

síão, que, determinado .víajan- cíação dos Servidores Publícos.
tes ao chegar.em um dos ho, 80) _ A Rainha eleita. será ofertado, além de brindes;
teís da cidade e, ao verificar uma passagem de ida e volta 8.0 Rio de Janeiro, pela T. A .. C..
a ínexístencía do liquido; nas

torneiras do Apartamento,
mandou adquirir algumas du-_

F'zias de "Agua Minerai" com as

quais poude satisfazer o seu

intento que era o de tomar um

bom banho, de. qualquer ma-

'neíra.
Este era o drama da Agua,

até que o Governador Aderbal
enfrentou cor�josamente o pro
blema conseguindo já em fins

de 1949, a concretização de

um dos mais seriOlS obstacu·
o.s para o progresso da cidade.
Os serviços da nova adutora

atingiram o Estreito é locali

dadés
.

circunvizinhas �vando
boa agua a todo o nosso povo.
Mas" a verdade é que muita

�t M,·ssa' de, 1- anl·Ye��arl·o �:��alf:aç�;U����O:::j:r:��
_

'

_ semos em nota anterior, o

(N M eh b)
atual governo resolveu os 3

e'usa e aria .81 en maiores problen.l,as da cidade:

As Famil)as CeI. Lopes Vieira, Jorge Elias Chaiben e Viu- Agua, Leite e Lu:l'.
va Baldina Cúri, convidam ás pessôas amigas e conhecidas, O primeiro p1Ta mata�' a sê·,

para assistirem á Missa que mandam celebrar no dia 28, ter-. 'de, o segundo, para matar a

ca.-feira, na Catedral Metropolitana;, em intenção das sempre fome e o terceiro para rest-abe

lembradas Neusa e Maria Chaiben.
'

t!�r a: visão de muitos eleit{)

Muito agradecem a todos que comparecerem a. este ato '. res que só "enxergaram" di·

de piedade cristã. I uheiro no dia 3 de Outubt'o.
- ,

,f D. G.
'

FlORIAKOPOLlS·_ 25 de Novembro de 1950

Os novos bachareis colarão grãu,
solenemente, hoje, na F. de Díreüe

Patrono o saudoso Des. José Boíteux e Paraninfo
o sr.' Bes. Urbano M. Salles.

.

N-o Salão Nobre da Faculdade de ção, convidando-nos para aquelas
Direito de ,Santa üatarhia , realí, solenidades, os Bachaéelandos

za-se às 20 horas .de hoje, a soleni, Duarte Pedra Pires, João de-Borba
, .

,.

dade de colação de gráu dos
.
srs, e Abelardo Arantes, à cuja gentí;
de leza somos- gratos.Bacharéis em Direito, _

turma

·1950.
'

Conforme já tivemos ocasião de

moticiar. assínalarãc ,o grato acon,

t,ecimen,to, vários atos solenes,

além da sessão já referida, desta

I>rad'a na Capela do' Colégi-o Cata, Luz, Gecio Bousa Silva, Helio Ca,
- -'

lado Caldeira, Nelson de Abreu,
Ney de Aragão Paz, Reinaldo M. La-

cando.se:

À.s 9 horas � Missa votiva cele-

\

Il'in'en�e, prof.erindo a Oração Gra- cerda. Renato Ramos da Silva, e

tulatória o Professor Rev. Pe. Er, Romeu Sebastião Neves.

neste Seidle, S. J. "O Estado", 'agradecendo a gen,
Às 1 f horas ...... Homenagem ao tileza do convite, apresenta' aos

Watrono da Turma, Des. J-osé Ar- !;lOVO;S. Bachareis os seus cumpri..
itur Boíteux, no Largo Fagundes, mlWto.s muito cordiais, com os vo;

�san,!lo da palavra' o bachareland-o tos d'ff felicidade pessoal e trlunros

iltomeu Sebastião Neves, na carreira abraçada.� - .

·Aa 22 horu - J)aile de Gala nos

salões do Lira Tenis Clube.

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

Joro. Pedro Torrens
À sessã-o solene, em que falarão O sr, Governador do Estad-o, em

,o sr. des, Urbano Müller' Sanes. ato de ontem, readmitiu no' cargo

Diretor daquele acreditado estahe, de Fiscal de Fazenda, o nosso pre,

- / -ledmento de ensino superior
.

e zado confrade, jornalista Pedro

Paraninf-o da Turma -em aprêço. I'orrens;

e o orad·or oficial,
.

bacharelando A readmissão "do ilustre conter

'Joã,o de Bor-ba, estarão presentes, rãneo naquele" cargo, foi recebida

além de exmas, íamílías. autorida- com geral agrado pois Pedro Tor.
des, professores e estudantes, os rens, que já 'exerceu aquela função
srs. Dr. Aderbal Ramos da Silva, pnblíee. sempre se houve. com ele-

Secretários d'Estado e o Revmo. Sr. vado critério, ahengação e zêlo.

Arcebispo Metropolitano. '" A Pedro Torrens, ao registro d�s.
( ,

"
.

'. sa Hgeira nota" as nossa.s efusivas

Estiveram, ontem, em nossa reda- felicitações.

Bússola
_"GUARDEM, pelo Natal, '-o primeiro n'Úmej'o da Revista

I'

Utrd!'ia, BÚSSOLA, 'Sob a direção de Juvenal J\1.elchiades de

Souza.

água

Não de esmo-la nas ruas. Auxilie
A P-reteitura Municipal de FIorianópoli�, IJlar"ticipa ao comércio as associações benefici.entes.

� indu,lria em gera) que hoj-e, d-ia 25, é feria.,l;) estarlua!, cleve;ndo, _! ••

porLanto. manter f'echados"os seus estabeleci-nenLo3 na fl�im; geral. Se riàl quereil 6cllr
De modQ taclJ e elegalP: llf ..·:'wra Municipal -de FlorianópoUs_ em ;.>1 Ite nl)y�mhro de
Fazei hoje uma ialcriçio

1950., Credito Mutuo Predia

.;; I:,

•
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COIfRA CASPA,

QUEDA lOS CA·

tELOS f DEMAI� t
AFECCOES DO

COURO CABELUDO.
TON,(O CAP,LAR

POli EXCEL�NCtA

('

Concurso para a Rainha dos Ser
vidnres' Públicos de S.' Catarina

l

t?0GQanão
Dr. Cidadão. Sebastião

Você, 'h-oje, passa de praça.de-pret � oricíal graduado; de'

advogad-o provisionado, de fato, a 'advogado também de diriito.
E eu aqui me apresento, com o meu abraço .carregado de pa--

ra'bens. r

,Somos, de agora por fr'ente duas v,ezes colegas, em que pe...
s'em as advertêncifa-s jUridicas do in bis non idem.

Bacharelissimas criaturas, temos nas y-eleidades jOrnalistic'lis;
tra'ço oomum, que também apflre0e em outros momentos da 110S-'

sa vida. Am'bos-, para chegarmos ao Ego promitto rne, tivemo's que"
dar bofetõ'es na adv,ersidade·e qU'eimar a,s pestanas sôbr,e os cader_
nos do Direito, nas poucas horas de recreio que- a vida nos dava."

.>- Essas .horas, as de estu,do e medilaçã-o; eram as do Sonho, que' as
outras e,ram as da garantia ao direito ... do Feijão!

Eu iS'empr,e quis ser m�di00. Não po.r inveja ao Cabral. NãoF.
Nem o conhecia e êle," afinal, não é Advogado, como'" nós somos..

É que, na Meãicina, há mais cri'ação, que no' Direito. O médico".

quando v'ence a Morte e a Dor deve sentir-se ,1m deus .. O Direito>

também cria,. Nele e.stão a Liberdad,e, a P-ax, a Justiça. Mas tam_

,

bém cria muita confusã-o. Sôbre uma alínea g, dum § 17, dum art.-

301, nós' n_9s consumimos, exaustos de· argumentas, a de,sco'brir

o espirito da lei. Quand,o, afinal, topamos com .êle, ,estamos IlJO-'

vamente ao bico de um dilema: se o eSPÍ1'ito nos aproVleita aQ'

cliente, moit1J oom; s,e o 'espíritô é mAu, cumpre_nos Lorcê-Jo o

re.generá·lo, afim d·e que ainda aSS\Ííll nos sirva; O legislador, eIr-

trelanto, não ·encheu a lei de dois ,espíritos� Uma falha na provar
um cochilo no prazo, uma imprudênda, na citaçã'O da juris;prudên�.
cia, liquidam c.om a. gente. E a proVia lá fica, no.s cartórios. que
são os cemitérios d-os advogados. Também é verdade- que a médi
co não ,est.á escapo a 'enganos fatais. Mas, cemitério, medicinalmen....

te falando, é cemit.ério de ve·rdade·! Neles de,scanSlam ('ria+,uras:1='
r-

quem r'eceitaram 'aguardente alemã ou elixir paregóri'co para do,r.·

de�harriga, e que o. curso. da m-oléstia l'ievelou, 'at�av.�F. do ,atestadoo',
de óbito, que fo.ra a�êndicite o ataoante dos'fJ<Úses qa'ixos!

.
.

Deixemos, todavia, as digre.ssoos, para voltar ,à,s afinidades;',

.Politicamente começamos juntos, num oomicio r'6\',:>lucÍiJnário. .

'em Laje,s, no dia 25 de ,de.zembJ.lo d,e 1929. Você"arist!!ianista; eu,.

nereusista. Você caiu. Eu subI. Agor,a você sob.,. Eu desf;o. Se jU
di� de v'ocê, resta-lhe o consôlo de que o fiz civiliz.adalI}enle, com

as responsabilidades de bachare'l em direito: Toca-lhe a veZ)
agora. E comigo, 00 mesmo motivo consola,dor: o Cídwwo é Doutor!'

, �

Com um reforçado abraço di; colega. tlU!)]" e as permanen,_,Jg;
l'üsLriv'e" d·e adversário, meus Y,)Ws d·� ;,rosperl'!Jdes

é,,;)!nHERJIE T:IL

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


