
, o IU.I8 .üITlGO DUBlO DB 8.ANTA CATARINA
,

"'Jr"tú� ,. �. &eH.... 8mNEI ;NOCETI - Db'étor Dr. RUBE�8 'DJ!! A.BRUDA. Il.lI08

HQJE, DATA NATALICIA DO PRE_CLARO' GOVERNADOR ADERBAL RA.MOS DA SILVA, RE(E_;

BERÁ S" E�A. GRANDES E INEQPIVOCAS DEMONSTRAÇÕES, DE CONFIANÇA, ESTIMA E

APIrnÇO DOS SEUS CORRELIGIONMUOS,' AMIGOS E ADMIRADORES. 'ÀS 16 HORAS,' NO PA�
/" f

'

LÁCIO, SERÁ SEU RETRATO INAUGURADO' E ÀS 20 HORAS, NO CLUBE DO'ZE DE AG()STO�
. -, ,

OS CIRCULOS POLtTICOS' E SOCIAIS LHE OFERECERÃO GRANDE BANQUETE. NO -PRóXl-
-

,

MO SÁBADO, NO COLÉGIO CAT�INENSE, SER·LHE-Á OFERE�IDO, SEM CôR POlíTICA, l�
"

CHURRASCO POPULAR. TODAS ESSAS HOMENAGENS REFLETEM, DESDE AGORA, A JUSTlfA
I

,I" •

QUE, A CENtrE CATARINENSE ANTECIPA A9 SEÇ HO�RADO- � EFICIENTE G()VÊRNO.

:IDADE DE HOJE NO' PALÁCIO DO �
GOVÊRNO'

'DO 'REnATO DO GOVERNADOR ADERBAf!
RAMOS DA SILVA

� i(I.JJh}íti .'�, ; 0op.s_oant��I_loticiamos.: realiza-se, hoje, às,:f6 horas, no' Palacíe
(

" do Governo,A���mauguracao do retrato do Governador J\d�;rbal. Ram()St'
't��.,""" Q;a. SiJv�, m.tígi11;fico tra�al110 �e autoria do conhecido Professor Mal"-

"

. ünno 11e Haro, e que t:Igurara na galeria de retratos dos governantes;
,

catartnenses.
Não ha convites especiais para. a justa homenagem ao emíneate

hOI11em publico que lhe' prestam seus amigos e admiradores. na' dai�
de seu nalalicio. mas a ela aderfrão Lodos quantos conhecem e admí-

, j.ram as altas qualidades .do ilustre governante,'
N. Il.049 Em nome dos manifestantes falará o Deputado Nunes Varella. li-

der da bancada do Partido Social· Democrático.

SEGUIU, ONTEM, PARA CAMPOS DE JO'RDÃO;,.
, O SR. GETúLIO VARGAS

GOVERNADOR ADERBÁL R. DA SILVA

VÃU ENCON�KAR:SE OS SRS.)CETúIJO VARGAS
�:"" � "

'E :ElJRICO DUTRA
MOMENTOS DE'-INTENSA EXPECTATIY� NOS '�IOS

POUTCOS" as inumeras conferg,ncias de que
•

, o sr. Danlon Coelho 'veJO Ilartici-
RIO. 17 (V,A.) - O sr. Dantonl contras entre Var.gas e Dutra. pando nas ul!imas horas, sobres-

Coelho mad�u'gou' óriúnn, na resi- Ao chegar �o Ri03 sábado, o pr�- sai a que manteve pouco aIltes do
dência do ga.l. M'onteiro. E segniu sidente eleito ,lo.go se !a;vistará COql meio dia 'de ontem com o 'gal. Du
á tarde'haFia 's.. Pai.n��a: fim d'e 'via- gal. Góis e, a seguir, com o, p�esF tra, O objetivo foi acertar os' ul
jar com o goV'ernador bahd:eir.ante dente da :SepubIÍca cujo mantl:i.Lo timOis pormenores para os próxi
para. o Rio GJ1aIÍdé 'do Sul. o�de está expirando. mos encontros entre o novo presi
ambos - voltarão lro1e já em com-

.

.outros encontros do .8l". Getulio -dente 9a Republica! e o chefe do
�, '

panhla do sr. Getulio Vargas. A Varg,as com difer�ntes poersonali- Estado cujo mandato 'está termi-
conferência -de ontem entre o ge:" dades foram :preparados, !pelo pre- nado,
neral Góis e o sr. Danton Coelho sidente do PTB. que desenvolveu Os meios politicos estã,o 'viven
foi evidentemente pára tratar dos nas ultima'S horas uma atividade do momentos de intensa expecta
detalhes finais dos próximos en- mail> iIitensa do que nunca. Entre tiva,

Homem de partido, mas tam

bém púhlico . na melhor acep

cão do têrmo, o governador
Áderbal R. da Silva, cujo man

dato está a expirar-se, venceu

com galhardia e com honra 3:
etapa histórica para a qual fôr�
conduaido à Chefia do Executí
vo catarinense pela opinião ma

jodtária' do Estado. Cumpria
lhe mais do que apenas condu
zir a-coisa pública e salvaguar
dar o patrimônio administrati
vo de Santa Catar ina r cumpr iâ
lhe repôr o Estado. na trilha
constitucional, reestruturando
lhe os fundamentos políticos e

reajustando,o aos novos impe
rativos da. recon·stitud,o,naliza·
'ção nacional,

. .

_ ",4 �r��illa.J},e.�s��u�\s�t;PQ.r�,tou;"sobrepliIrandó 11:" cnntingen
tes solicitações de Irrterêsse me,

nor para auscultar as' razões da
sobreviv:ência· democrática ' é
virtude que amplamente sereve
la, através de tóda a- sua atua
ção governamental, -em.atos que
lhe dignificam a earreira políti
ca e recomendam a cultura.
Sem repetir o registro de sua

longa e grandiosa série, de rea

lizações administrativas, con

vém todavia acentuar-lhe a preo
cupa�ão pela melhor sorte do
povo, especialmente de quantas
anônimas creaturas, hostilizadas
pelos males do anâlfabetismo e
Idas end.emias, reclamam melhor
'padrão social nos âmbitos das
relações humanas organizadas.
E dai o haver o' governador
_Aderbal R. da Silva sido o con
tinuador de um gr�nde plano
,antes. iniciad,() no sentido da
;:assistência social e ,visando 'a
'valOl;ização do home,m e do
'meio fjsico I em que êsté preci
"sa viver.

Ném sempre compreend:ido,
'mn-itas vezes combátido pela
-mã.fé ou pela inveja, nem as
sim se desvioú da linha de su- ,

'perioridade ein 'qúe a-nnal se
manteria até o "têrmo de SUll·

. :gestão.
'

Como exemplo de $ua 'ten,,�i
dade na' concretização· de suas

prom.essas, ai estão. soluciona
d�!'I" O!l' problemas; da: eneriia
elétrié•• 4á.�água: e do forneci

. mento de leite à capital e ma·
1.,,> '.'

r
I • ,."

','

30 MULHõES DE' DO-
mcrpros visinhos, - obras que LARES PARA A elAvieram confirmar-lhe o desejo .•

de não deixar o govêrno sem

haLvê'las t�ealliza:«I°t" .

s SIDERúRGICA URUGUAIANA, 17 (V.A,) - ° correspondente do "Correio do-
amen ave lI)en e, rmperrosa Povo" acaba de regressar da Estancia d-e São Pledro, .Q presidente"circunstâncias o, retiveram au- It I it

' .

11
'

C de f'.� o segun-a oje para: ampos do Jordão, tendo hoje cheg-a o asente do cargo por um largo .pe- NACI.ONAL aVIa0 especial conduzindo os srs. Adernar de Barros .e Danton Coelharíodo, durante o 'qual, porêm, , que acompanharão o sr .Getulio Vargas. ,

'

nunca esteve alheio à sorte' de
.

Bieferindo-s.e aos três ternos que o sr.. Getúlio Vargas acabàv3l'sua gente, cujo bem-estar cons- RIO, 17 (V,A.) � ° presidente de rec-eber de uma .alfaiatar ia de Uruguaíana, alguém fez eomentârfes-tituia sua preocupação constan- da Repuhlica sancionou a resolu, sobre o g,rande calor reinante no Rio" aludindo à casaca que o nresí-te, Desde que, entretanto, Se lhe d t 1
-

restauraram as energias, aplica- Cão do, poder legislativo que 'auto- ,�n e e ��to teria de envergar no ato' de posse, O sr, Getulio Vargas..
as inteiramente ao serviço de, riza o ministro da Fazêntla 'a dar rmdo,. disse que estava pensando em abolir les�a.parte do. proto�olo_
sua terra" "ara t' 'd T ,... N

-, I)' Sabemos 'que o presidente, apos sua posse, segurra para, PetrópolIs_
_ " n la o eso{", -o - aCIOna. pa-

De sua elevada conduta - em ra o eniprestimo até ° montanteface das p.ugnas partidárias, tem , ._

o governador Aderbal R. da Síl- de trinta milhões de délares a ser

va,

sem,
quebra Yde seu espírito

"

contraído pel'tl Companhia Sid.eru�-i-parfidár io e,,' de
sua lealdade ao - gica )'{1,l.cipnal <"o,m Q E���A�q, ->: ';; �

k����;�����=f;;·�t:::?·- ��IDmk:-'{QIrl� Sldé e;n"'Wã&-'" e= :,�-:-

as idéias e na. preservação de hington.
CARTA A SR Ctodos os direitós. Ainda -agota" ' 9' . IRIJ,O- .JUNIOR; 'pESLIGANDO'SE DO P. S. ,�

mal-saídos duma campanha elei-
.

\
toral de extrâordinârta signifi.' A" C'ONDENA(1 iO DO

" RIO, "17 (V.A.)· - Ooncretlzando o !que vinha anunciando repe.
cação, ninguém' haverá que re-

, ,. ' ... �. tídamente.vo' Q-elll(}ral,Gois Monteif\O d'i/rigiu ontem, a. seguinte cartié'
cuse ao governador Adeybal ,R.··· ao deputado CiTilo Junior, presidente em exel'Cicie do ·PSD deslíg;m-
da Silva as qualidades de um Loc,mOR CARtOS do-se do PSD: "R!Q, de Ja1:leiró, i6,de Janeiro de'1951. .i. Pr�àdQ;.
verdadeiro _dempcr'ata, cújo �

.

.,
U .1" amIgo �eputado "CIrIlo ·Jumor, presld·ente do Dir;etório Nac�onal dor

exemplo de liberalismo e de P'!3D. :Qentro" de duas sen:laIlas �stará o meu mandato dé sellador Ver-
acata.mento a tôdas as creanças FR'IAS

lo p�m .t.ermmado :e ,tereL/\le_ I;e,tqrnar �o E:x::ército. Desde já, soIicitot
políticas saltam à evidência in- '_ consld'êrar-me deshgado. do partIdo VIsto não poder ,ex·eroer ativi-
contrastável,

.

,

- d.ade� p�rtidari:as. ,Ei;peciwlmente ao pl'esado ami'jl'o e' aos mernlm:Jsf·
Dai a justiça do regosijo com

.

_

da dlreçao do ;PSD" que me ·'horiraralp COI;ll .as: suas ,consideraçi�
que, na data de hoje, que é a-dó RIO, 117 ..(VIA,) ""'7 Como j,á in-laIlresent?_

(JS m,eQs sinçer?s.agradecimentos. CoiíÍ cordiais saudaç.ões;.aniversário :do ilustre Governa- formamos o Tribunal Regional o seu'-amrgo atento e obrigado. (as.) - Gois Monteiro".
dQr� representantes de tôdas as Eleitoral decidiu não oiplomar o

"

,_.
classes sociais organizam de- ---�-:--�:-\--:----�---------------__
monstu,ç'ões coletivas .de sill\:pa- vereador.Carlo,s Frias conijecido 'I

tia e d,e estima ao querido'ho- locutor'de rádi,o eleito pela UDN. OS MEUlORE� SAM,RA,S/CAPACIDADE
I"IDn D�mem p'QbUco,.já, quando se a- sob o fundamento de _que o mes- �

"4' lIA
ptoxima o dia em 'que te.rá de mo, perderá' os direitos politicos E U.lDCHAS, DO MULHER 'iCAS lin',.ltransmitir o cargo ao novo man- 'UI(I..l\ _ lI..VA
datário da vontade popular. visto ter sido oOndenado ,por fa-

Essas .'demonstraçõe,s, espon- lencia fraudulenta pelo iuiz. da - .

RI.o 17 (V A ) N -
. �

CARNAVAL ',"
- a remna.cJ!ttànea� e entusiásticas, têm al'nda 15a v'ara c'rI'mI'nal fj\ dese' 'b � \'

..
• '-li .' m a.ga-. de ante7ont-em ,d,a C,'omissão •

-"'....um sentido flagrante: querf',in \' dor Guilherme Estelita em<séu vó.,
-

significar ao governador de ho. I ' .
.'

• ,i ,Ili -I
J11S lica da Camata. dos Dep.ukld_.

je, ao aÍn'igo dê sempre, ao de-
to 'sust.entou a tese de' que o ve- coube ao sr. Plinto Barreto apre..mocrata e político, que a sua readop em' causa. deveria ser di- RIO, 17 IV.A./ - No teatro Mu- t·'

.

sen ar seu parecer sobre. o Proi€-gente, em cujo coracão nunca se plomado, uma vez .a sentençà ,.nãô nid;,Pal, ;l'.ea�iziOU"'8e li 'seleçãio � to que reduz as restrições sobré. ai,.anil"haria a ingratidão, lhe. fará passa:ra em julgado,
.

quin:zfe sgmlJas e ,de identico nu- cap.,·nl·dade cI'Vl'l d,.",."mulh-"'r�sempre justiça aos méritos de _

"'" ... 'V _
estadista e à lealdade democrá- Ob'

,mero de marcha.<;, que, no dia 22 e regula .os destin·os. dos filhos _tica,
. Jetou porem o relator do fei- do <(;orrente, no Teatro' João Cae- -

to, juiz" Jl,{achado -Guima:rães, que
casos de .desquites. Por esse pro..'tano. disputarão, resp�til1a.e11.;fte J'éto. fiea a mulh."r ''''m i__.d__nos termos da Constituição (l dO' • , ,

l
v '" .e........._

. . os tres pr,metrO$ ugares· no ,t;On- de eondip.ões ao ID,an.,ido_Çódigo.. Eleitol'ai�" não deViérá �ér curso de musidas. carnm;atescas, ]i'

diplomádo '·aqlleie' que esteja cou- patrQcÍfwdo pIJia pref�itira, DWd.eFlado. �ssim comO' para' a,pelãr. o zentas te vinté musicás fOram ins�
réu deve se aprese'ntar para ser critas. A comissãq, composta. de
recolhidO' á penitenciári.�•

.' esta�a destacados elemJn'tQs do meio .ar- DESPEDmAP'?rtahto ,o locutor Carlos, Frias tistico desta Cid.pita·l entregou-se a.
sob os efeitos da condenação. um arduo trabálho que dwou mais Walmor 'Wend'hausen . 'deveJldRt.

de oito 'horas, a fim de s�leclonar regressar a Curitiba �ado ...
aquelas c.omposições para o jul- Paranà e jmpo.ssibuitado de des..
gamento final. '

.'
. pedir-se de toda as pessõas da

.•A$ mel/tores
_

m�rchas foram; suas relações de amizade. o raa'
"Zum-zum" "TQmara que chova", por êste meio,. continuando ao dis
"Papai Adão", "March!!' do CaJ'!.a- por, de tocJos naquela Capital
cÓI", "Lobo mau", "De ôlho ne_ FI?ri.anópolis, t2 «te, janeiro do
la". ..R,*rato do 'Velhà!', �Sereia HI5{.
de Copacabana''', "Marcha do. nê-

,ne.", "saia Curta" "Rita sapeca".
"0,8 g�efios eram assim". "IBêbe

chorão", "Holand�sa,. "Morena tk Antônio", "506" "Velha Faceirlll"'.
-Copacabana", Sambas·: "Ai cacha- "Nega pelada". "O vizinho é d4
ça", "MadJctl'ena", "Novo lar", •. contra" "Lili". c<Deus Ute pague".
"Sambou até pé no chão", "Para "Vai acabar nosso amôr", "Sap«"
.seu governo". "Morro de Santo to ,de pobre" e "Meu. apitQ". �

VAI RETORNAR .AO ·EXÉRCITO,·O GAL
_" .,) kóE'� �MI'\�JD:A'�w"'" _",

� '�', �� �"" .�.�,·.l�Dq:.!u- ·.�.il· � -

-:
'h'

"O Estadol' se associa a essas

ma�i�estaç�es de júbil'o e envia
.

ao 'governador Ad·e.rbal R.; da.
Silva sinceros cumprimentos, e
votos de 'f.eHz aniversário •

\
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO Quinta-Feira, 18 de de Janeiro de 1951

Âs üttlmas novidades em M:�iUôtsj .Shorts, Calções e '-Calças.
Praia, pelos menores preços, na A<MODELAR! H

..

';.. {
"

, CCINE�DIÃRIO" TRIDUO CARNAVALESCO

DwnO .,DA �
..
:fRÕP.9LE ...'. r.> '..

A' 5 '-8 'hRITZ 1 PORTARIA DE DELEGACIA DA ORDEM POUTICA E. socin, ',
"

..' >;,Á,H', .... ; .,'. .' " '.
"

.•',__,. se
":',oras." COM INSTRUÇõE� PARA OS FOLIÕES

• ó'

O ''''j\DNAVAL VEM AI'
,

,'."
rr

Sessões' caros l" . ··,t·Y·�··' ,

;( �c.�..
:' . UU\..!.. .

':

••

'

,,'.. " I, -'- -- -0- -- - o CAPJTAO LEÓNIDA,S CABRAL HERBSTER Delegado da Or-':

;1:.1• :'
t: • • 3 I� ,

. .:._ Um fil�e extraído 'dá' faino- dem l?o�itica e Social do Estado de Santa Catarina, no .uso de s�Ta?,
\,:. ,A.h:a:t;lls·de Oliveirl'; .sa, peça de DAVIJ) BELASCO! _ atribuições, etc.

•

.r1 ". '

,'; ",' .'. I
• .

A' '.11istória de uma mulher fasoi- �. �endo em vista os f.estejos carnavalescos a realizarem-se t, 'llqs:,Passada.s·;�5r"fêsta.s'.' �r:amiliares' pelo carnàvak-> Ga.r.nav·a.l:�iie,hoje .�,
t

.

b I
próximos dias, 3, 4, e 5 de fevereiro, baixa a·s . seguíntes ínstru-.

� são 1;18_. de :'Natal, � ';carioca já está bem diferente d'o�' 'tempos
�!l e, uma sereia que em a ou ções :

. I"
. ,

.

N9va Orleans nos ,prim�_i'I'os anos' " "

1°) -T Nenhum. baile 'públic'o poderá realizar-se' sem a prév.ia li-
'eiada se eetem trm pouco nas fes- passados, muito �mbora ainda se- :4:�ste século I ',"i " . cença. das -respectívas Delegacias .Begíonaís de PoIici,�,.'

.

.:': .

'ti�ades' de �pa'ssag,em de ano ..• ja o maio'!'!'
.

:�ç . LULU BELLE 2°) :- Nenhum agrupamento carnavalesco podei-á transit�";p'e':'
,

�
com � -, l?s;_,passelQs das rua,s, ,nem. penetrar nos bares, càfésvou casas oemér-

,� ficam maís em vog�.\os. "revai- Há uma grande parte da popu-' "
. .

. ç1aIS. .

.

.

.

.' .'., ..

)Ions., os bailes elegantes dos, clu", l,a.çao que- prefere aproveítur a ;��rothy LAMOUR,
.

George Mont-.. 3�) �,N�o é perimit�do .0 'uso de fantasias atentõrías .,à. m9,rl-\(
;'1

" �. ". ��mery, 1-lbert Dek��t.,,�,ç>tto Kru- nas VIas P'Ul?hcas, n?,s baIl�s, nos co�sos, ete., os que se apre$e�ta-,..�� e de algumas casas de fa!lli-, ,época .para as férias,' .Amplia' () pe- .ger, ,_. \ I ' � , rem COIU tais, fantaslas'·,serao conduzidos a respectiva Delegacia, '
,

'lias_._ E estas festas têm ca;ac- ri.odo .d,'�. descanço e os qUf prefc-
"."

Porque o escãudala se@Ha.,!·,40)· �. Não ,é .permífído o trânsito pelas ruas de grup�' càrna-
.

'

,
'.

< valescos de que., façam parte indívlduos maltrapilhos empunhando-
fFr

.

mais car�,avhl.�c? /,.'
"

rem
'.
as montanhas frescas minei- \LULU BELLE'? ' .

"
.

I�tas, fragmentos" de .

madeiras e' outros. objetos, Tais' ,grúpos serão
• Logo após. �órêm, o Carnaval-to- iras' ou' .pa�listas,' ou os sítios Ilu- :'p- Um filme adoravel e 100% dissolvidos e

_ set,Is co�p:onentes 'apI'esentad{)� a Delegacia, .:'
..

.t ('

.' ,- '.r" ..' _.

." '. -v-' .

- . '.
" -:

, ,J-I'f'"rente.' '.' ... ' 5.,0) ,- Nao.e permitido o uso de f'antasias 'constando de uníror., .

.::ma, conta' do c,aríoea, Nada mais o n e b d
ti c-

� �lBe s s, a an onam a CUi)JLal e. No Programa: mes, �ist.in,�!VOIi, .ernblemas, bon.és,. fitas, golas, botão ou outras .quais-
'Il�pa a não ser' os preparativos dao o fora \.t) N t" d S

...
. qu�r I�SI�n!a� adot�das .pelas classes armadas, os que" tran-sgredirern..

• •

.

• -, "
'..

• ••

;.:.1 � o lClas a' emana:":" Nac. essa dISPOSIÇ!1� serao a,pr,ese,ntado ..
s a De:lega,ia e terão apreendida,

�a�" � g�de fOlia. Ai as costu- O.s hoteis, sitios epeI1isões do· inte� '2) - Atualidades Warner . as peças pr-OlbIdas de suas fantasIas.
-.eiras passam a fazer fantasias e rior não' dão par,a' as encom;n'l.as e .P.ath'é - Jotnát· , 6°) - Não. é permitido o uso como fantasia, de uniformes per-,

·

d
. '.' - .

- .... Pr
'

.. C· '�� 5' 3 ,'J
.' ,

. tencentes a qualqu,er -outra classe,- para nã'O estab,elece.r confusão<�s gr.J;U es magaZIUs espoem as nao ,se acha' lugar, à ultima' hora
.

eços: r'l' .00 e .",0. .

I�

.

<. I
. (.,. , "Proibido até 18 ANOS".

com aque ·es que tenham de andar uniferinisados NO exercicio da(
..as em' série, lançandõ ca�a uma para ficar. Nesta' 'época: os telegfa- , .

.
.

,
resp.�ctiYa função pública ou. particular. 'I'

-

4las
....

ri f
'

'
. � -e - OP,EON �--. . '.. 7°),: � Durant,e ·OS dias de carn/aval . .fica...· prpibidô a venda -de be-.

�� Impo '�ntes antas ia es- �as �stão. sendo trocados eD.:! pro- A's 8 horas.' bld� )�lcoólicas em bares, cafés, hotéiS,. r1esta;urantes, botequins e'
eiaJ.' No�a-s�, aliás, no earioça' a fusãQ e os ·hoteleiros ,reClilS�IJdo ._ ""':0- ._:_;_ mercadmh.os, exce-tuand-o-se ·0 vinho, chopp', C'erveja, whisky e. cham-

P:edominancia do 'mais'prático ou hóspedes . , Um n 'vim t d
'

d panp,at. .

.

� "

/ .'
, ,..'.,'

. ".

';

-

_ 1,��'."ll1:0. �p a o'. ,e
.. �:;:,ªO) - ..�'uso de mascaras na via, .pÚbÜca;será permitido sómen-

40 <lWmodismo. "� não ser para os Assim se a.presta o Rio {l o pais proporçoes ·IIlIl'l1tadas I ".
"

te ,�O:� dia� p,rópr�<?:s �d�' ca�n�val; ficam porém sujeitos, a qualquer-'
cranàes bailes onde se exibe o para outra "season" a' do carna- Éncurl'alado_ entre o. Oeu e a m�m�nto, .a fl,s�ah�açao. pohclaI. ....'".,: .. _,,' ""_,.. ,,,.,

.

'

.

, �.. " . " Terra,.:.: A seu IadQ, á. ÍDulhe�: +,I;ue . � ,�'
9 ) ,,:---;,.:�eli�. �re�eI;ltad() a DelegacIa,�tod'o �quele. que, fizer uso

cr.anfinismo e lls. poss�, de cilda ,vaL F,a�tasi�s, bailes, farras para o amavatlllté ai.,--:m�fe'!�';"""',-:*,"i"�"",,,·�der;;Jan�a-'PélfU,m.e orno entoq�e?,ente, aspIrando-o ou mgermdo <1 •

.rnrniL onde se' disputa,� lugar. de os que lI'\ermamleem Fé-:eiáS" ,,'o"uas ".
10 ) -;E Igualmente prOIbIdo' a entrada com lança-perfume nos

-..--
.. '. . ....-".;.- ...... _ .. �'" '. .,..... I,'· ..' .....,

..
' GOLPE DE MIsERrcqRDIA reCl.ntos onde se' realizarem bailtes j)úbIlcos inclusive "dancing" e:

4eslaque �pêlos prêmlos,' com o monta�ll3;S,· sos.�êgo" p.ara . os que , com i . "bOltes".

'.uBi'Ci�I·.�á ''-'i��xiie� :'��dO '�f? 'mai.s parte·m.,. '.
.

.

�. Joel Mc CREA, Virginia MA.YO" .,' 11) - E'. expre,ssamente proibido o uso de ar�as nos locais car"' .
. " ( "'" '. _._--;! --"" ,.,,, . Doroty MALQNE e Henry fHJLL. na:v�lescos, ,amda mesmo aos possuidores da respectiva licença for-é trajo de pouca ·roQ.p�, ',bem' .cô-

., As emissor.as· estão 'Uos 'fartando .
'.. '".. !leClda ,p�lo (S,eFyjçQ' de Armas. ,_

modo e fresco _!)Çlra cqmbater 'o ra Íliusica. c)r�avalesca... Quan-
Duas mulher�s; ..

,

Uma éra rimá :CUl\Íl>RA..SE PUBLIQUE-,sE
, '. , ... ' -'

" qualquer, .. a outra era umâ san- Dega.cia da, O-.P. e' Social, ·em Florianópolis, 15 de J'aneloro d 1951�l" 5en�gaJês que- ,béSta 'época: da musica carnavalescÍl:... Quan- C L' d C
e. .'

, "'t' -:.,' ;. -",.-\., �'''' tá mas Q criminoso teve de com-
.

�P'1 eORl as_. abI'a� ILerbs ter, deI. da O.P. e Sodal.
toma o Rio. '" tarãoJrartos das melo�ásl.dl'! 1\19- . partillútr. a Sua .sorte COll), a que �", .�

.

A.ssi�, p�s�s�o o' periodo do Na-' mo! soube compreendê-lo!
'

.
.

-.....:.------_..;.-....:...----------------,------'-

tal: e Ano Novo, :passado a azára-

G' (L\i-��) a, ... Ín,·.fi..c,,'r._:o;�;:IlO,
ne �da' oR,a

....

'�:liO FOR�!:��o�M�.����S�SION�,Nr�í.. :':
SEGUIU ONTE� '.A, REPRESENTAÇÃO

... �::PeSSoal.nàs. c_��.pr,as p.arft.: uarUla \
""., < _.,. í', ·�:",..,.nj'NENSE DE A""'LvITl�l\.ffi' !

"

A MàrcÍl3;" a: Y-I A'':-1 �ô;"_-':' .

..:. r lo- 'r �d-tl'I" .
• .'1:' ,fi ,:,iflU"<{� ."��saépocà dQ ano,',V'e,�;� agitação,

.

"ZAiV;'�'1Tt�i\Jin,'i Preços: Cr$'l'1.ód 3.20.!
,,'

•
• ,'" >C

"Imp. 14 ANOS'1-·�"l'� ..

·

J.�':;" Sob a ,chefia,·do· nosso prezado 'jaudo em avião da Cruzeiro do sur
I ANlv:vRSARlOS

. 1

'Ianos
o J·ov.,em Joã6 Artur qúe, 'éom

.

" '

\
.

"-'I.
,

- ROXY �".(, .. i '. confradie' jornalista Wa,ldir Gri' .3" deI.egação 'catapinense qlle dis-'
" " - ','" especial apli,cação'" 'cursa d 'Colé- A's 8 horas '." ". �

d
.

d
" ;.. CIa 'n'':' TILA' CLOTILDE BUSTA

. zar, elxoll onvem es.ta apitaI 'p'utara' o Campeonato Brasl'lel'ro de'
�.

.

� ",'
,

-

gio eat�l'inerise" tUho do benqufS-
.

,

MANTE
, to casal.

' ---.u-·;�-'-a-,,-da:;�ais-g.-en-s-acionais rumo a' Capital da R�pública, via- Atletismo, marcado para os dias

; '� �f�éride de 'lÍOj,B cons,igpa o Como dos 'êlnos aJllt,eriores, logo e eletri,?;antes, �istoria fIe amôr e --......:._ 19, 20 e 21 do corrente. Aêompa-'

.,uversário :"J!l1ltalieio da exma. mais, os numerosos amigos e çole:
. aventuras! NO VELHO COLORADO

# nhando a nossa embaixada s·egui-"

.ta. d. Da!iÍa' Cl�tilde Bustamante, gas do aniversariante' se dirigirão Technicolór ram também Os srs. Helio Quint,.

Jdi,'"gna �pôs,a '>. q() n�,s,so ,distinto à ,residên�ià, de �eus pais; a rua De- �, com ;6�cretá.rio d-a, Fed,eração Atlética ..

. ,-

é'
. a srta. Juraci de Souza;

'llOuterrânoo engenheiro agrônomo
m triO RIbeirq,. para feste1ar con- William HOLDEN e Ellen

�auro ForteS' Bustam�nte, .

compe- dign�menie o feliz eV,ento. e abra-
- a sra� Ma�ia Gomes; ,

NO PROGRAMÁ:
. - a ,sra. Nair Baq;zadona Pena; A Marcha da V'd N

J,ente.e operoso chefe da Diretoria ça-Io com efusão_. <'" .

' . I,. ,..' I a -

.

ac.

, " '- l), sra 'Etelvina P·eixoto
.

de Pl'eços' Cr$ 5 00 3 20
Àt1a Produção Animár-,�no Estado.

"

.o "O Estado" �

o cumprimenta'
. , " . .

AndTadé, espôsa' do sr. Higino de IMP. 14 anos.
1\' dama' natalieiante que 'alia a também, desejaQdo_lhe reli cida-

, ' IMPERIO -, (Estreito).
tl![oolsaS virtud.es cora.ção bonis- des. Andrade, 2.° t,enente reformado; AOs 8 horas. chel, João José Schaeffer, OriOIY..
isimo e afábiIidâd� ca,tivante,de-.. - a, srta. Mar.ia Leite; � --- -'0- --- T r W ld J" dê
Ilicando-se' ativamente, às campa-

MENINO DJA'LMA CHAVES .

- o menino Mauro de Oliveira; REC.oRDAÇõES DE ONTEM
ono I, a emar oaqmm··

.

alhas assi;teÍlci�S ',entre nós, ver- Comemor�" hoj�', o aniversário - o sr. Aldo L�ntla,l'�s §õbrinno, Technicolor' Araujo, Waldomiro Montoeiro, Wal-·

�-á•. por certo, peJo transcurso de natalici-o, o pequeno pjalma Cha- representante do 'Laborat.óltio Fon- Dennis MORGAN. demar Thiago !8 Sousa, Nabor-'

tã� auspiciosa da,tá muit� felici- ves, .filhinho �o sr. �ilson Chaves .toura;
- IMPERIAL Schlichning, Paulo Otto Schei ..

.

. , . As 8 hs.·
\

d nt I L tha Schieffer. As
tá.da pO�., suas .�.umerosas relações I e d_a ,sra. Adelaide Chaves'; . - a srta. Wilma Merizio, filha ema e e o r

, ULTIMA Exibição d' t e o
-

a'
Je aro'l·zade. .

. DR. PAULO FONTES do sr. Pedro ,José Merizio comer- provas que ISpU ,a,r- m s sao s'

fi AMOR PO� TELEFONE
As manifestações que lhe s'erão Faz anos, nesta" data, o si'. dr. ciante em Brusque; 'cpm seguintes: 100, 200, 400, 1.50fr"

tributadas, o "O Estado" se asso- 'P,aulo Fo'ntes, clínico nesta capi- - a srta. N'9eJPiá SOl.l�a.· GINO B(3cchi 3.000, 5,000 le 10.000 metros ra-·

$ e peitosamente nvianilo lhe t I - O maior cartaz da atuali- sos; 4 x 100 e 4 x 400 m�tro,S com�, r s ", e -, a.
I

SR. JOS� ELIAS·
d d d'ne.ste ;registo, os melhores votos > . , .

,

"

. \,. a e revesame�to'; Salto >em altura, IS�'

( de felicidade 'pessoaL. FAZEM ANOS HOJiE Ocorre, hOJe; o, �ll�v.ersarlO na- No Programa: tân,cia .e .trjplo;, arremessos do pe'"
Ú menino AntÔnio Carlos Du- ·talicio do nosso 'l'lrez.ad'o conter- Çinelillldia Jorna.1 _ Nac. .

I
' so ·e do dardo.'

tra filho do >sr! Antonio Med·eiro's râneo sr. José Elias, do altti co- Preçol): Cr$ 5.00 e 3.20.
, Aos bravos componentes da'.

É' de intenso júbilo a data que Dutra; i,mércio ��sLa capital· e'. figura. d.e �
"IMP. ,14 anos".

J
. SI'" d

. F, A. C. os nos:sos votos de f,elici-,
,�- t

'

I d - a sra. uram a es, 'esposa o m,rOJ'eção em nosSOs meIOS SOCIaIS. .

J.t-OJe
/

r,aillscorre para o ar o nos-
sr. tie. Sale'!;

''''

Presid.ente do veterano Clube 12
-'--"-------------'--

dades na árdua
.

missão barriga-'
�(} distinto patricio sr. . Alvaro

.Açj(}li Vasconcelos, Chefe 'da Con- __: o menino Farly Franklin Ro- de Agôsto, ao qual vem dédicando que o prestigiam,' enalt,e.cendo-Ihe verde no clenário nacional.

1l;)dori� Seccional junto it Delega- os·eveIt, filho do �r, DavÍ da .oos- seus máximos esfôrços, i ü ilustr'e a direção ;segura e eficiente .

. ,

I d G ta Lima, 2,0 sárgento da Polícia ainiversariante tem gr,angeado a De maneiras distintas e �duca-ela Fisca
,

oe &la exma. sra. . e- I _

°

f MI'II"tar' sI'm-natia d·e t,odos os associados 'ça-n esmerada, aliando à retidão de
�y Sanford Vas,onoelos, pOIS az.

.

F'
I

�f..li'I!'}'l'@.!i'••�J{�2_,���!!�It��I__��.+���;.7.":'I"_..?'._:'�.'
-

---=, -:-....':'�.:.J carater 'in�ulgar op,erosidade'; 6

DRE%. 'Catarinense e o jornalista Manoel

P,ereira Júnior. Os atIétas que ês-

te ano d·efenderão as cores eata-·

rinens'es são os seguintes: Arlete

Perf'eito, José Barão, Roland Pues-'

JOÁ-O ARTUR

ride, cordiais abraços.

RA'DIO GUARUJA'

sr. José .Elias se impôs, de há mui'

to, à '8stüna ·e à admiração de um

,
vasto circu'lo de amigüs que, hoje,
por certo, aproveita,rão a oportu

nidade para testemunhar-lhe uma

vez Inais o qUillltO é benquisto en

tr,e nós.

A essa.s homenagens, por justas,
nos associamos, enviando-lhe, p·e.

'lo transcurso de tão grata efemé-
1

Programação noturna
Hoje:' 'C�loui'os 'ao �icrofonJ�'

,
'.

(auditório)
Amanhã: 'ZiIl:Ínho' e Onôr Cam

pos (auditório)
Aguardem! ' "Deslumbramento"

- o· 'programa' ma,is querido do>

rádio Calarinense.

- I PARA· OS MALES DO

FrGADO
ESTÔMAGO e INTESTINOS

fUQUEZAS EM GEIAt
YlNHO CREOSOTADO
�SIL�EII.A'!

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Dr.' eLAaNO G.
GALLEY'"

. ADVOGADO) ,

, cnm. ti ,01..1
oO.tltulg&o de SoaIedad.

.' JlA'J.'URALlZAOOEa·
'l'Itmo. D..lcuat6ftoa

&alt6do .' RealdaDOla
Rua TIJaDntea, U.

FORE, -- ,1t88

.................................... � ....

11.1. LOBITO, flLDO
Boertças do a�lho respiratóTio,
..' ,

TUBERCUlOSE,
'

'ChUl'gia, do 'I'orax
,

FIJ'T11UJdo �la Faculdcide Nacio

�se . .lfedici7UJ. Tis_i,ologista e

Tisiocirnrgwo'do Hospital Nerêu
, Â27JW8. 'CUTSO' de especializqç(io

I ,PeÍô -S::,N. T. Ex-interno e Ex�'
úsi,stfmte ,dJe Cirurgia do. Prof.
Vgo:Pi_nheiro Guimaroes. (Rio);
'C&ns.: Felipe Schmidt, �
Consultas,. 'diariamente,

das 15, às 18 hor�8. ,

Be&.:·,-Ru& Durval'Melqui&des,
28 "'-! Chácara do Espanha

:,

i

•

...reune som •.• acabameDtO' ..
solidez... no piâno perfeito!
Além de vâríes modêios para
pronta entrega.; êste maravi-

. ( , ]boso piano pode ser seu hoje'
/ mesmo, através

.

do plano .de ,>.

pag�ento a longo pr:azo!'
""

- �"- SulnVilt1znrilou--'
.

REPRE,SENTANTE
para Santa 'Catarina" '

',KNOT S/A
·'ex. 134 - TeJ. KNOT

báça 15 dE'; Novembro n.20
,

2°� andar
, FJorianópoiis

lflNTAS PARA PINTURA
r- COl'l'OMAI.

_�"'%�_TJh.._..r�;r_�"""_T""""_"""7_"§,,,T""_""T_T""_",,""
...T,,;r.....&T......;....&��,,;r&T_��::/.;, �

••

:_
Dr: Lin' N�veJ Dr. Po,Iidoro E., S. Thie:s'o

1:Nter da Maternidad. e .HJee •• .6cUce ....... :
.

.

BOQltal •• cari4aM .

.. IIoItpltal de,� ... �
íaJNIcA DB SENHORAS - Q.

'

rianóPOJiI.' ,"-A_latente, da
BURGIA PARres Maternidade

.

'iQDóaico controle"e tratamento i)oeJlÇÜ doa órgioa blte.,.OI...,..'
" - ,,; ,

,..."

�lUldo da gravidêa. Dl'lar·
.

eIaboente do' cora� ,e YUoe
.

, �OII de ..toleedncia e da menopM1- Iloeneu da Ib'oide � �. atu-'
.
!lo Pertuh.çõea menatFUala. 11.��·

-

d� .lnt� r

�

Uç3e1 e tumOl'ell � aparelho pDi- �ea·. clrpr� ,de "'orae' -,
.1 fem1Dino.

_ P8flOl
�.,.rae6ea �o otero.·ovárioa. Irom- 1J8IOTERAPI4 ,,� Itt.BCTROCliI
�. apendíee, hérniU. TaFlIIes, ete. DIOGRAFIA - ,:METABOLImlO ,

· inlrlla plbtica' dQ perineo (l'IJ.
.

"" BAI5AL �" ,

taU) .tORARIO DE CONsULTAS:. -
�

;" '.sSISTENClA AO PARTO B VF:' DflrIamente_ .15" 11 no-,

RAçõEs OBSTaTBICAS ru. , , .

J_çu gJa� tir�de, 0-.," C9NS�TOBIO:·. j

j'080'c',·,a 6'8ra�·I· Da'r.a Sta·. '."a·t'ar.·na' .<,

'

10.1; biWpiae. etC.)
.

aua Vitor MeireJee .. Ii "
,

11 ,. 'blhlrbioa aervoaoa � &terfijdad. Fo:óé nlanuld ,l.7U '�
. Rua Fatipe �chblidt. 22-Sób. ' <'

.
Regimes. REsIDUCUs --•

'Calxa Postal. 69: ..
' Tel ·Plotectora· ...:_ 'FLORIANOPOLIS .ouultó!'Jo R. Jo� Plnto. 't'"'" 'Isl. � :&�eni� TromPõwül ai ,

"" .... "_ .. " - ... -�.,..-�----r- ..... ---._----- \
----..::-...

.

..... .401
"O;

�one WIlJUIal 'II �

l�-��"��!�OL�'�'. ·'�"T�·�-..u·�;o;.·R����.êo:::'·
"'Cll\URGIA GÚAI. - Al,TA CI•

I," INCQ'DI08 E TRANSPOR'l'll'B ,Dr. N'ewton d'Avila:-,' llURG�Hb�O�Si!N-nPa. n-,

• Cifru .. Ba�.c••• '1'44 teia ..�, a. ...., ' .

,

� !retal - Doe.c.. d.,S..Ia.. u..ftr'IIIdaM .. .. ......CAPITAL II RESERVAS ••••••• ,. • • • • • • Cr' 8O.1OO�.,10
ru _ Próc:tolOKla DIIIIe. foi ...iatente·por riria. _ ..Reaponaabildadea •••••• • ••••• •• ••••• Crt ,1.178.401.7....7
Fletrlclda.. .Mlca

a.m;o�d,o.-� AIIIII

R�ita ...... • .. � • • • •••••••••••• -=:: • Crt 17.051,241;50 . ,
-

. ararpa do eat6mqo • 'riU lIiIiiIIIIo
Ati Clt 142.176.M.80 ;onaaltó:çio: Rua V1tor MeheI.. .. ... mte.tiDa. deIpda • P8*. ....�9 •••••• '.. •••••• • •• '. • •• •••••••••

• _ Telefone 1.307 ' !lei riDa, JW6atata. lIalp, .....Sinistres pago. DOa óltimOA 10 anoa •••• �� '8.&8"?�I,Io
.

ewUaA trumpu. v� ....
, ConaDUas: As 11,50 horu e • taro ,/ fleJe. ..m. ........Beawnaabilidadea " ,.... • Clt 71.711•.o1.1Ot,]o CaDnJtu: nu I .. S • ttIII

Dh--etor.. : ,. du 15 hora!! em diante ...,. SdImfdt, II (altaI da QIííI

Dr. Pamphlló tI"Utra rr.lre .e Çarv..... Dr. Pra...... ...... Residência: Rua Vida! Ramo. .. .-.Icf;bcfa�.!' ::::;. It.:.r, .,.;
, • _ Telefone .1.03.. ,TeId. JI. 764

,

...��!':..��� T»_:; ��o:��fJ! T�P!"�,,'!_...�� • !!H A'reL
"-r&P& - __ .ar -:a-" oV_ .ar•.. v_ ..-r__ "'!- .. _ .. .. _ u • u __

\

,

"
'. r

'

"DRA. WLADYSLAWA, }VOLOW� �U!SJ
., "

DA. ANTONIO DIB IIUSSI
.

.édi�'.
GInIrgiao.(llfnioa' �Partoe .'

) f
Semço compJ.eto e es:pecijllisado dae DOENÇA! DJl

8ENBO� co. modeinoe métodOl de dialnóatico e tra-,
tamento.

.

I
,. �:)

\ ""' ...
�

OOLPOSCOPIA - BI8TERO - SALPINGOGIlAPIA - 10..

TABOLlSMO BASAL
,

'

,-RadioteTapia � '1101" ondas curtu ..EleÔOOêoqu....,.
Raios Ultra Violeta é Infra Vermelho. I' .

Consultório: RIi. 'Trajano; nO t� lO ahdar t_ BdÍflcio
do Montepio. : .,,'

Horirio: DaI � ii 12 hor.. - Dr. 111184
Da.� t5 6a 18 horas _ Dra. lluuL,;,

ae.idê� -"Kila: SáDt.oI?'PUplODt., ,�. Apto, L

OO.MPANHIA. !)
ã ACCIDENTES

5 t DI! SOC'AL�

PORTO ALE�RE ..

,
<

RUA VOLON .-ÁRIOS DA pA.TRIA N.o 68 " 1.- �NOAR
�AIXA POSTAI.,;U3··�oNE 6641»-�. el!ROl'�CTORJP

Transportes regularés' de, carga t (I) t ) 1(. de

slo FRANCISCO no SUL D'ara NOV4 fORI
Infol'mGQõe. oomo. Agente.

.

P)ori.n6poU. - Carloa QoepckeS/A - CI- Telefone 1.212 ( Ead. telel:
8ão PrancilCO do 8ul- Carlol Hoepcke S/A -C'I- Telelone 6 MOOR8:MACK

. ,

RADIOTERAPIA,'
RAIOS X

,.

. DR. ANTôNIO MODESTO', .:

.At8d.,AV-. 110 .... iIe c.w..

\,

Dr•.A. 'Sentael.
(:.ormado pela < "culdade •..,.
ai cs. 1Ied1c1na da UDI'feraldade

dO BrUII)
lUd1eo � concurso da .uas.tIDo

C!18' • Pslcopatas do DUtrlto
Pederal

b-lDterno de lIospttaJ I'JdqQll,
tIr'.eo e IIanlc6D11o Judtc1Arlo

.
da Oa�lta1 Pedeal

b-lDtemo da &anta O... de ....
eer1córdta do' Rio . d.' .Jane1rO
OLmIO.& ...,10.& - DODOM

NDVOSAa
OoDaUltarlo: lIdJf1c1o &mtUa

lIeto .,.. lIaJJI ..
:&eII1d1Dela: >

Avenida Rio Branco, 144

10r.Milton Simone Pereira
.

T�!!:" II Ilor..

OoD8Ultóno - 1.1fIll.Clinica Cirurgica .

" 8ea1�Il,lc1a _ Í.III.
Mol.Riu de Senhora.' _.......,,�O�Y'"-A-LJl-·-D..:G=',;'::rr;':'.-U-,'.u----o-

CIRU�GIA GE�Al �rCtftN••• Ase.. ,&:

li.. Serviços dos Professores Bene-
'.

ProI'NlH," I

'

!:teto Montenegro e Piragibe .. No- LIVllARIA. �I.�
,

gueh-a (São Paulo)
"

JtOR&.'
.

·

Oouulta!: Das U ii 17 horu
·

a.. Fernando Macha!io. 10

Dr. MárioWendh.usen
4IIWia _MIca .. adalto. • .......
OoIInlt6r1o, - Bna . .10&0 PlDto. 1.

Telef. II. 7.
c:e-Jta da 4 .. I......

........ : :.eIi" .............
.

"'éI. 'II.

Dr. Paulo Fontes
CIlBiI:!l ii lIJIG'ador

c-Jt6rio: Rua Vitor K"�' R.
Telef_: 1••"

c.uaJ'" da lO, li 11 • tiiI 1;...
15 !In. 'RMld611da: 'Rua B�

II. - T.,ou: 1....

... -.... . . . . . . ',- �

.

,
. OABAII • ftBBD'0II.

.Pouue V. .. cuu 011 ternu8 ...
,.ender1 ,'\
: Não enéontra eomPftClort
Entregue ·ao Ilecl1t611o fIDoIiP..."

.. L- AlTea.
.

It,., DeodoIe ..

·
Dr. M. S. Cavalcanti
DIaIia ia:cI"'_., de .......
.... SalduIIa Mui... I.t
� .. '-II

o Sahão
'.

''VIRCiEM ESPE(IALlDAPE�' ,da "

. I
•. . �

elA,WETZE�lINDUSTRIA.L ..J'OI��I..LL1U:{M4rca "1'811
• ; ., /\1 �: � _ ; � \ oi

_,

TORNA A ROUP.t\c· BRANQUlSSIMA'. :) I
,\

., 1.·

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o P,REFEITO DA CAPITAL, DR. ADALBERTO T OLENTINO DE CARVALHO, ENTREGARA, HOJE, OFICIALMENTE, À CIDADE QS PARQUES DE
RECREm INFANTIL "CONTRA-ALMRANTE ,BENJ AMIM SODRÉ", À RUA BOCAIUVA; "TEREZA RAMOS", À PRAÇA GETULIO VARGAS"; E
"PADRE ITA�AR", A INSTALAR-SE, EM OUTRO LOCAL. ESSE ATO ASSINALA UMA HOMENAGEM AO SR. GOVERNADOR ADERBAI. R. DA r

SILVA, NA DATA. DE SEU ANIVERSARIO, QUE TRANSCORRE HOJE.

I'

"

GRANDE iNTERÊSSE EM TODO O ESTADO PELA REAUZAÇÃO DA'
6a EXPOSIÇÃ,O AGRO-P;E�RIA DE ,LAJES
a .'

(

------ -_ .._�--

Florianõpolis-- 18-, de Janeiro de 1951

a seguinte a lista ide ad��ões
essas justas homenag.ens:

Celso Ramos eosra., Joaquim Ma:;
deira Neves, Rubens. de Arruda

Ramos ,e sra., Wilmar Dias e sra.,
José Elias, Vida I Ranio,s Netto e

sra., Otávio Oliveira e ,sra., A.nto
nio de Lara Ribas e sra., Gus.tavo
Neves ,e srao., Sidn:ei Noc'etti e sra .•

üthon Gama d'Eça,' Vitor Lima, A

nelardo Gomes e sra,., AgTipa .de

C. Faria e sra., Lauro Fortes Bus;:-
itamante, J. Batista per.eira" :Qeno
ilÜ Ribas, Pedro Lopes Viei�a, AI.,
f-redo Campos, Alfred.o Chérem,

JVitor Peluso, Ylmar C9rr.ea e sra.,

Flavio Ferrari 'e sI:a., Roberto' La- ,sI"a,., Wilson Chaves, Fulvio Pau

cerda, Renato R'amos da Silva, lo �a .silva" Hami�ton Arauj.o, Jor.
E'loi M:.endes, Leonidas C� Herbs- Osvaldo Melo .. AlCIdes Rosa, Af.on- �

ler Arão Cunha Pedro de Alcan- �o Veiga,e sra.,. Ribas Ramos, Rei-
". I

. , ' I

tara, Osni Ortiga e sra'., Miguel noldo Alves, José Matias Filho,
jDaux, Armando Calil, Ant(;mio AI- Cap. Mauríci.o tSpalding de -Souza

Imeida, Antonio Padua Pere.ira, Silvio F.errar.o, Waldir, Campcs,
lAcelon SouZ1a" Rudalfo Schelde.

A G F M li J' r
mantel, Emílio Mey,er, Vasro Gon- yres ama . de e o,' ove mo

ldin, Eduarda Nicolich, Adalberto Savi e Henrique Fil!-lho e sra.

T. de Carvalh.o e sra. Nelson Nu- tSavi, Henrique Fial!lO e sra., -Ze-
, "-

nes, Duarte P,edra Pires, Edi.o' 01'- dar P. {ia Silva, comdle. Plínio M.

,tiga, Osmar Cunha, Alvaró Millim Cabral, prof. dr. Oslli Regis, Die

lia Silveira, Jairo GaIlado, Mario Ltrich v.on Wangennein e sra.,

Nocetti, Domingos Trindade, Mar- Haus v-<)ll' Wang,enhein, Gel. Gan
�iÜo Motta, "Mario Wendhausen, zO Fernandez. e sra.,_ Syriaco Athe

�ndré W,endhausen, Celso Ramos rino, dr. J.orge Lacerda" Miguel'
Filho, Milton Leite da Cost.a, Raul Atherino, Ivo Silveira. Ari Wag
CaldRs, Gastão dé'.'Assis e sra,., Da. per, Man.oel Julio p.ereira Alcindo

:vi Ferreira 'Lima e sra., Romeu Espeziin, Pr?tógle,nes Vieira, des.'

M;_oreira, Osvaldo. Ramos, Solon Medeiros Filho, Pe. Itamar Luiz

Vieira e sra., Mario Garcia, J.o�é da Costa, Pedro Bittenc.ou-rt, Cron

Felipe Boabaid,' Wilson' Abrahàn, ge Santerre Guimarães, Francis

Jaime Abrahan, Ul�aIdo Abrahan, co �QjJerto da Silva, Mano�l Fer
João de Assís e sra.,�Rermes Gue. r.eirá de 'Moel.o, Antônio' _t\põstolo ... ,

des, Fxancisco Assis, Lauro Linha- Raul, Schaefer, Osvaldo Goulart,

res, Hubert B�ek, João Bonassis, dr. Hamero, Gomes, dr. Alta�ir
Elias M. Elias, ,oa.rlos da Costa P,e- Azevedo, Frederico :veras. dr.

reira: Osvaldo Maclia�o, Dio'nisio H.orta Barbosa, Lourival Almeida,

Damiani, Bruno Silva, João Ricar- Orlando Salum, Clarno Galletti,
do Mayr, DalmU"o Duarte Silva, Mário Abreu, Salvio Gonzaga F;i
Raul Wendh1ausen, Cap., Dr. An. lJJ,o, Gilberto Porto Lopes, Ader

t9nio Batista. Domingos Aquino, san. Horn Fer:r6, Nivio Pinto de

Oscar RQdrigues da Nova, ,
J.oão Andrade, João .Eduardo Moritz �

Gonzaga, Nereu-'Riamos ,Filho, Acy sra., e Carl(l� Bastos Gomes.

GOVÊRNO E POVO PRESTIGIAM O MAGNIFICO CERTAME. DAI SUA I,RREMARCÁVEL IMPOll�'
:, " " TÂNCIA E SEU SUCESSO GARANTIDO, "

,

':

Promete revestir-se do mais am- dos os meios ao. seu alcance. para a 6a Exposição obter comple-
plo êxito a realização da 6à• Ex- Art, 2° - A Exposição será to êxito e fartps deverão ser os

Iposi.ção-Feirla
.

Agr.()�Pec;'u:lria de inaugurada no dia 31 (trinta e aplausos aqueles que, no momerr

Lajes, organizada peJa J\s�ociação um) de março de 1951 e .seu eneer- to, labutam nesse desiderato. 'para
HOMENAGEM AO SR. GOVERNADOR DO Rural daquele M:unidpio' com o ramento realizar-se-á no minimo que maiores estímulos aos peoua-.

.

. apoie do 6-ovêrno>do Estado 'tttra- três dias depois da Inauguração. ristas e lavradores catarínensesi
ESTADO E' À EXMA•. SRA" ADERBAL RAMOS vÓs da. f :SeS��t�r�ài,da. Vi�ção, Art. 3° -:o local do certame deem maior desenvolvimento; á,

DA SILVA
.Obras Publicas 'e A,gl'ÍeuHüra e da será o' Parque de Exposições. economia de nossa terra.

Diretoria":'·!I�_·.Pl'QdtiçãO A�ií:na.L ArL.
•

4,0 - A Exposição, . co in- Assim, �ais do que. just.!UcáV;e�
Consoante anunciamos, no ,pró. Cahral Tleive,' Aristides .Qliveira,

. O' cej.farú{t'será no, 'dia. 31 de preenderá as seguintes secções. ,
é o interêsse que vem despêrtan

ximo dia -18 do corrente, os nos- Buchele Barreto, Gustavo, Lem- março próximo vindouro na prÓs� � a) Bovinos, Equinos, Asininos e do já, tanto em nosso. Estado 'cu

sos círculos . politioos e SOCIaIS kuhl, M;ado' D'Acampora, Artur pera- comuna (\0 -l)laÍlalto eatarí- Muares; mo nos Estados vlzínfios do Riu

prestarão ao eminente governador Rosa Filho, Dr. Newton Avila e nense, Sabido é qU1l" a economia b) Suínos, Ovinos e J::aprin(ls; Grande do Sul, e Paraná o cé'ha.-

d,9 Estada, dr. Aderbal R:amos da sra., Franci�co Sousa. Lima, Heitor do progressita nuÚrl'ê1pfo se f'un- c) Produtos de origem .animal me de Lajes; que refleÜrá, Dá

Silya, significativa 'homenagem de Sousa Lima, Manoel Cardoso, Or- da:ne�ta na. pecuária, \des�e as e agrícola, produtos veterlnárlos e prosp-eridade de' nossos rebanhos:

apreço e solida.riedade, traduzida lando Cunha, Joel Lange. Mario prrmetros dias de sua colonização. industriais, relacionados com a e representarâ fator de grande
num jantar, a realizar-se, ás 20 hs., Couto, CeI. Faustino, Dr, Dib Mus: a (ja Exposição há-de proporcio- vida rural". , I importancia para o íuturo de San-

no �alão nobre do "Clube Doze de si" Silvino .. Russi,' Hamilton Hilde- nar-lhe oportunidade-para demons- Grande é o esforco díspendído ta Catanina.

brand, Renato Gutíerres Moacy'f- trar' a. 'Pujança de suas r-iquezas,
Agosto", Coíncindído essa data '

, Oliveira', Nunes Varela e sra. Jo; a valia. d'e seus reharíhos e_ o in-
com a da . passagem danatalício,' -

ão Ribas Ramos e sra., José Costa cremento que vem tendo ali a in
do preclaro Governador. os seus

Vaz, Franclsca Barreiros Filhc, dustria de derivados.
correligionários .

e admiradores, r

..

f' I
..

d Luiz Dami,ani., Artur Poli, Astro- Graçasvà deferência do ilustre
para não urtá- a ao convrvio a.

Ifamília, decidiram, em feliz íns- gildo Machado, Tancredo Hoster- engenheiro agrônomo'; Lauro' For-

liiraçãa, associar essa 'j�sta e ex, no, Amim Srunm, Myriam C. Pc- -tes Bustamante, digno diretor da

l>onronea, homenagem, _

a exma. reira, Nicolau Haviaras, João Viei- Produção Animal,' que, como nos

sra. Dnê. Ruth Hoepcke da Silva, na, Teodoreto Ligocki, Tte-Cel anos anteriores, vem empregando

sua dignissima consorte cujo no-
Vieira da Rosa, Celso Almeida, a máxima atívídade . para _o [nte-

me, hoje : como antes, -se acha- 4h- Dr. Cavalazzi, !Ra.im,und() Vie,ira, gral Sucesso da \�a 'ExposiQ'ã'o,-te- .. _-- ...�."

.' Otaviano Botelho Abelardo A- mos "sôbre:::iiossá mesa�-liã'halho --__,.......-------------------...--------
tirpamente ligado a todas as lUI.- '

. '"
oi' ,

brahan Francisco Roberto da Sil- o seu Regulamento;
"

c:'. '

eiiativas ·de caráter' social empre- , .- ";}

endidas no'Estado. Até ontem era va, Nelson de Abreu, Julio Oesar De, .coní'orrnidads ,com;"o ,Ç,api-
-as

Neves Domingos Navaero e sra., tulo 1°, a, 6a Expos!ção�Feira :i\gr..o
,Narbal Villela, Ari Ramos Castro, P,ecuá:ria .e Produto�( ,DerivÇídos,
Nero�y Nunes Neve'S, Dr. Mário promôyitla 'pela Associação,; Rural
Ferreira' Ageno� Alv,es Lydio Ta- de 'LâIes', c'dm Ü-POil.CÜrso,.de.,epa-

, _, ... {I • .... .

var,es, Gustavo� Z'immer, Ned Mund, dores.:e agricultores� tem por.·Jim
Gercinõ Batelho,Claudio Valente cangr�ar a classe. rural catari

Ferreira, Ari Mafra "e Sl"ao., ,AristL 'nense no 'sent1{iÓ:i de demonStrar
des de Oliveira 'Dr. Gemano Fa-'o 'progr�sso de Sua pril!lcipal in

ria Wilson Sch:i�fler Dr. JJ. B:u- dustria 'e ao mesmb tempo fal11en-
., L '

r�ta ' A}j.pi�' Castro, Dr. Osval P'e- tar.a se,u -desenViolvimentq pqr to-
o,

'
",

•

•

t'
' .i I "I •

reira Baixo,--' Lúiz
'

Ganzaga Poli,
,

\. (" ',:0, .\'
,

Oscar R. Perrei�a e sra., Reinaldo
A.S S' U S· T' A'1\0·'lJ.,.'Ili.'Brito e sra., Alfredo Silva, José

1 14
Lisboa, Hug.o Amorim, Adão Mi-,

U' 56. ·,KO· I,'YNOS'"randa, Gilberto Gheur -e sra.; Jo. V li
sé B.oabaid e sra., Salvia d,e Oli

veir'á e sra" Ivo Bandeira C.orte e

Não se IUlSllSte I ••• o ere_ Dental

KolYDó� acaba com -o ....�to"
clareia os dentes e fIaz brlUíar o
1000riso. A Iém disso, KoIya.. eJllIIIaa
aS ,�.cter.IWI, .que 'produem .. licl-
'-dos bucais cauHdores da Ciria.
C�pre Kolynoa bole _"'0 ••••

use-o todos os di.. !

KOlYNOS,=.:.airies
...........

Jt·42I-P

I

CASA. MISCELANEA: di.tll
buidor. dOI : Rédiol'''' R.:C. A

icter. 'V'lvul.. e' Di,coa.
Rua Coolle1beiro Matr.

R. C. C.

Deverd realizar na n� ã�
sábado dia 20 do - corrente com

inicio �s 22 horas no salão' dest�
Club. grandiosa Soirée ao qual
convida a' odos associados e não<
associados 'para' assistirem esta

_

Beuníão D�çante..

A esmola dada nas ruas agrava
o proalerna da mendieancía,

-'-

Embora esteja muito mais ligado, carnavalescamente fa-
lando,. a.os Tenentes,:4o Diabo, eu faço parte da diretoria. c:if;)s
Gl'ctnadeirf!s da H/ia, coro. as_ eJeyadas. funç��,!I1} discqr�eiro.

A turma do galpão da Mauro' Roamos, nem ·por isso me' acr&-
. dita. 'Ou par isso' mesmo. ./.

.

.' ,

O fato é qne, sabendo o desfile deste ano ,em ultima demão..
por três vezes tentei furár a caverna granadeiro. Nem o Jairo..
herl' chaper,',on da milicia, nem o Machadü ,e nem o Lisbôa, cien
tes 'da minha in-ren!Qão. me deram o navice.rt.
-, 'Todos mui gentis. c.om pois não daqui e qlHindo quiser daIL.
despistavam sempre.· Há quatro dias quis acompanhar o' Astro;..
gildo que ia cit ao ..galpã{). Antes de sairlI1()S da.Praça 'o h,oDiell'Jl
arranjou uma ,desculpa: precisava passar no Katcipe,s" e lá se, ,

loi d,e Circula.r!
Tentei, depois, :al:relhar no 'Lishôa quase'em freJ}te à caverna..

Mas o Lisbôa nesse dia estava com vontade de joga,r boIão_ Ifiàl'
eu sai, êle a,pagou as luzes da cancha e mergulhou no ,g'a!páo.. Q

. J'air� é me,str.e na arte de salamear. C.om êle parti várias v:ezt!$

rumo aos granadeiros. E não cheg·amos lá nunca: Chiquinhe.
Rosa, Dozel ,

Ontem cerquei o Prof. Ferrari, do primeiro ao quinto. Ar-
mnjei um motivo para in'OOressR-Io enquanto 'caminbá.�

E fui indo. fui indo, com a promessa 'de levá-lo até à�
do antro. E :ali, qUando misteri.osameJlte, a fresta se abriu para_
têle entra;l', enltrei eu!

"

Creio que se um daqueles três f�éis, cujos clichés freqúen_
tam ,assiduamente n.oss,as colunas entrasse. na sede do 'P. S. D�
serüa recebido mais.; -cordialmente. 'Caras patibulal'C$ me olba:�
va;m�de, través, enq,anto, o Flávio, l� no cant.o. 'cercado por O�
tros, esten'dia .os braças oe jurava .

desculpas de inoeência. �
IÍro se essa hostilidade toda lião fôsse comig'o eu. comecei a re-

portagem, com a sorte a meu fav.or. E' que obém à minha frente.
sob en.orme mesa, estavam o programa do desfile' e (lS desenhos.
dos ea_rros. Thdo claro, explicadinho, de cOlher para (l furo. O
cort.ej6' vai ser abert.o pel.o 'Leão, símbolo da ,força dos Granadei_
ros. Sobranceiramente dominador .o rei das florestas é uma.

a.gradáv,el �oncepcão llrtistica, de grande efeito. ·Em se�ida virá.
A sombrinha. delicadiisimo trabalho. de Braulio Jacques IYi3$
em 'estilo ori'ental e ,engenhoso efeito de luz, com três muta'ções_
O terceiro carro � de criti,oa: A panela do caldo, do sonho. 'Nela
a.o que parece, 'todos mexer.am, pois na ,ocasião lá 'estavam de cft!.
lher n'a ml\o" em tôrn.o dela, '.o Gevaerd, o Barbato, o Romeu:
Vieira, o Faisquinha,_.o Helio. Cidade. o João Dionisio. o Emil�
Uáinineli e .o Péric(e,s d·e pincel e brocha. '.

,Essa panela é enorme ,e, 'regulando pereebi à falta. de eJr.pli_
caçôes, f.oi roubada' na -cozinha do Inferno_

'

E: um caldeiràQ.
reversivo, isto é, não faz ,cozido de almas, mas põe diversos dia.-
binhos em banho:_ml\ria.·

'

, o

O carro chefe é _o Carrousei. trôno da 'rainha, que' se apr-e
s'entará n.o ·alto, ,enquanto os sudit.os girl!-m, em baixo, ,>prestaI$
lhe homenagens. Nele .os -Granad.elros ,puseram o seu máximo d.
beleza.. O trono é uma peça muito bem arquitetada e se .�uSta

. pe-rf.eitamente ,ao e0njunte.. Nele,·. Oh-Eduardo 'R'9Sa na '(lcasi� i

dava ret.oques_de luz.
"

. '.'
Finalmente, lá atl'áz. sem lugar. no desfil.e, - pelo menos 1\0>

,programa - Carambola,' meio aberta e mei.o fechada. Deve-
rá. ao ,que pal'ece, impressi.onar pela r.apidez da muta�ã.o, feífa
â e,letricidade para ler ,efeit.o de uma goonada que ,explooe. li:
então apareceu...

o '

Bem, ,prametemos o máximo· sigilo em tôrno do que vimos...
E de fato, o que aqui fica, como Os próprios Gr,anadeires hão-de
compreender nada adianta que, possa

-

comprometê-l(ls. Entendo
até, que possa, agu�aÍ' mais. ainda a curiosidade popular.

•

E. sobretudo, não· .escrevi estas linhas com segundá intea.
ção

'

Uma coisa não compreendi: quando .o Adalberto' C.ozinheirO!
tr.ouxe café para a t.urma não sobrou xiriara para mim.

�UrLHERME TAL ....'!' i
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