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.FORAM ONTEM INAUGURADOS OS SERVIÇOS, DE' ABASTECIMENTO' DE ÁGUA E LUZ À CAPITAL.

HOJE, EM " TUBARÃO, SERÃO, INAUGURADOS O AERO'PôRTO E OS SERVIÇOS OE ABASTECIMENTOi»'� ÁÇU�:;.ú
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. AINDA ESTA SEMANA SERÁ INAUGURADO O SERVIÇO' DE EXGOTOS, DE, LAJES.

A HISTÓRIA FIRMARA,
I

PARA SEiVIPRE, QUE
-!GENEROSO QUE UMA 'VEZ GOVERNOU SANTA

JAMAIS SAIRA DO CO�ÂçÃo. DO SEU

o. MOÇO
CATARINA
POVO

ELOQUENTE ORAÇiiO
O:FE.RECENDO O

DO :DR. FERREIRA
JAN'rAR DO DIA 18

LUlA.,

Oferecendo o grande jantar 00 dia 18, ao Exmo. sr. Governador

Aderbal RaJllOS da Silva: o sr, dr, João David Fer-reira Lima proferiu

:a brilhante oração que abaixo transcrevemos e que mereceu demorados

:aplausos:
Governador Adcrbal Silva

Mil}has senhoras.

Meus senhores.
'

A voz que se ergue para vos saurlar, poder-ia tra:<:er sombras de

I \-:suspeição í senhor Goverhadór '- se cuidassernos .que quem vos fala, Ino XXXV I Florianópolis - Domingo, 21 de Janeir� de UUa .

�lesta hora de consagração, é lU11 velho amigo de velhos tempos, que con- ___,_/_�_ .......===__..-'"'.....;;;.0,;; ==-._-._-
.. ;;;.-;;.;._--.....-

..
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_-...' ==-"'''--''--':'"-,,;,,;,,;,;==-;,;;,;,,,--,,"==__

'

-vosco palmilhou,) lado a lado, subindo muita vez ao mesmo sonho c
I

'Vivendo anseios comuns, largas etapas que se iniciaram l:'t na quadra
. .l\IOÇÃO DA ARI AO I' HóSPEDES

, -da juventude, que duram hoje c que ainda por mercê dos Céus _ João
SR.' GETúLIO VARC'AS,'-de ter demorada continuidade, Afj�n de assistirem à inauguração dos serviços de �bastecim.cnto de--

Se falasse apenas, o companheiro de sempre,' é possivel que a fir-
PELA SUA PRO'CLA- luz à Capital, chegaram ontem a Florianópolis, os srs. Paulo Martins,

.mesa do juizo se turbasse pelo fluxo daquela permanente emoção que e CeI. Pinto da Veiga, vice-presidente e diretor da companhia Sjelerúr:gi-

.entre amigos, transforma a serenidade da opinião em dcsu,rrum:;Hla, MAÇÃO ou, Nacional, respectivamente. Os ilustres hóspedes' viajarão hoje cnm:

-obra de simpatia e de hemquerença. destino a Tubarão, em· companhia do Exm. sr. Governador Aderbal lla;-'

'f: dai' porque pretendo em que no cumprimento desta' honrosa ta- , mos da Silva.
.refa de interpretar exatamente o, pensamento .comum dos que ora nos RI.O, 20 (V.A.) __:_ Na reunião do Aos eminentes visitantes, os nossos votos ele feliz estada em iloss:!!

-eercam, com o intuito de vos fazer reclamada justiça, se calem os arre- Conselho Administrativo da Asso- terra.

batamentos do amigo dos bancos' escolares, para. que fale a serenidade ciação Brasileira de Imprensa,

.de quem teve o privilégio de servir-vos como auxiliar imediato e, por realizada a 28 de outubro de 1950,

conseguinte, ser testemunha presencial e-diuturna da vossa obra, de foi aprovada a' se�uin� ino.çãO'lCONVOCADO O
.governo, que teve como marca substancial o empenho sempre mantido COJI!_- a recomendação de �na .divul- ,- ,:.
de servir, generosamente,' aos interesses de Santa Catar ina.

'

gação. após ser proclamado o $1'. ,DOS NOVOS
,

Não caberia nos limites naturais desta fala, sem dar-lhe porte dc- Getulio, Vargas, o que ora se faz:

f' t"d d t t li
-

- ,"A seu eminente presidente. de RIO, 20 (V.A.) Assinado pe-'Ilacio 'I'Ir-adentes, para recebereae o'
.masiado, enumerar esmiuçadamente ,

os eítos o os e anta rea izaçao
, .honra, qualidade' consagrada nos 10 sr. Melo Viana, o "Diário do I cornprornissd do presldente e d ....

•quantos ao vosso govêrno fica, a dever a nossa terra natal. ,
....

Esta obra de Govêrno, com a eloquência das cousas Imor-redouras, estatutos, vem o. 'Conselho Admi-! Congresso" publicará amanhã, o� vie,e-lll'cllidel'lLe· da Repuiili..c.tkr
_ eminente amigo _ falará por si. traçando, bE'111 alto. à sull e vossa histratí.vo da AssQci'á�ão Braaileí- I instrumento ,

da ,convocação do
í el'eiws nó período de ,1951-1956..

'história. Não' reprnuo todavia, a intima solicitação de aludir; sem por- Ta 'de 'ImprelL'>.a, apresentar os Congresso para a sessão eonjunta;' nos' termos dos' d�spo;silivü5 COll'S

menores embora,' a dertos empreendimentos que, pelo _vuho e pelo al- cumprimentos pela eleição para � solene.: a r�a1iza�-se h3 31 do� n;êS I titudüWlis�
-

-cance, só êles hastar.iam para definir o desígnio e a. ação' de UI}} admi- posto de .supremo . magistrado 'da ,em curso, -as quiaze oras, no a- .

nistrador.·
'

Nação. «Isso o faz alheio '3 preo---
'

:--

"

.-- _

Aqui mesmo, na Capital da Provincia, erguem-se como atestados cupações partidartas tanto conser- -'
'

incontestáveis da vossa atividade .as soluções brilhantes que destes a va b�m a lembrança de quanto tez.O SR. GETúUO VARGAS SE DE�ORARA EM
.serviços como- o da água, o da luz e o do leite, riscando das' preocu- v. -cxcia, pela Casa do Jornalista, CAMP"O''S DE JORD

-

O 11J1ú O
'

pações do po_vo e dos futJ..H'os.."goyer1lantes problemas-.qu inham rc.;- C9nüCd·enQ.9.-I]l;h9�� m�is m�t,,::!1'Íais
"

' A, A.ln' DIA 23
clamando tratamento especial. .. ' 1:3ra a edificação de 'sua 5�de� E,

_,

'ltft>,. 20 (V.A.) - Informa, ur"1 ali altl li dia 28 do corrente. Por-

Essas, obras .públlcas, não apenas pelo seu vulto financeiro, mas Iormulendri votos para o plenp despacho procedente de Campos isso mesmo já leria cadeneíaõe Q

,
caim!�J�tIF�,..,-.I$���YP.1o....naR11ibJ;!í.çãu�)C1.l;I.,estar Qt,le trq,��r.!!l1l,., li �,xito da,_' admin'istração nnc'ona! .do 'Jordãp qúe, ·ao cont:r-ario dI',) .,.. ..-"':' ....' .,..�u.._�.�" __�t._.

'", ." oc., v-�- �8: 1-,' Ll!"*'''�.�á "
" -, �"'�JQ p,.:ra. ��- @II

"lil, coletividadel ilhô!I, 'consUtue111' (i mais atltt prf.>stímo -que 1!1Í1 govcrminre tlu,\' \I�...,:'I" :.l:.... -J'�� re;.� .; -m����.a�� �:;.fJ., ,.,
'"",��";.•:i.:' :.-

.

'.. -

. 'ci-f.'i�poçlia' C'oncedér a S{l'a terr.a de nascimento. ��jh: ;porísso, entretanto,'m peoxlD;lu; envili á· Yi '. . ,_

.não virá já d� de ��:.l,).3- �� .�aR4%:-� !.ft,bWf4 -,

-,:Jereis concedido à Florianópolis fôros e titulos dJLcidade privilegiada, suas mais ekvadas sàudll·®S':?:.,��:,9l,� Rio, preten ��_SUP(l1"IOl:.-��l�� ..' _>' ..

'

�\porv.entura elei,ta entre as demais paro as llriln..ccia da vossa'<teclica-
�. ::,;:�,{,�.�)�", , .... �..�

.

'

ção. La.jes, "Tubarão, Palhoça e São José elevem-vos tambéin be�e.fício ','.. :�

-ite igual porte sem conta.r outras, cujos estudos e ,projetos estão' conclui- M'ENSAGEM iI)O','SR. CRISTIANO MACHADO AO
<dos ou em fáse de encaminhamento avançado. --iJ E ainda sen})o'r' gover- \ , . " , -

.

nado no róI das 'vossa:; contas 'há que ,acrescer as ile�enas de' :
,
.. ' ", 'SR.· GE-TÚLIO VARGAS '

grup�s edifi�ad�s; as' centenas de escolas' qlle se erigY-'am por todos os ;;"

recantos da terra ca,tarinense; ponte& mOnulllentais como 'as de �lume· RIO, 2�" (V�.\.j .�,: () -SI'. dr'iSti\l-fSinCeros que formulo, pelo êxito
,

nau e Videira; a multiplicação dos trigais pelo donl de lima obra de no Mac!1ado 'endereçou, ontem" de seu governo, na conquista da

'fomento e defesa que alcânçou re"p't'fr�ussão nacionai;' o esf()rçado pros- ao sr. G:tulib ,Var;;-.as, em CarnliQS i gra�deza .e felicidade da comunhão

seguimento do porto. de S, Fra,ncisco do Sl;l; a melhoria do, rebanho ca- do Jordao� o segumte, telegrama, naCIOnal, su.prema aspiração de
·'tarinense p�la compra de dezenas de reprodutores da raçil fina; a·· aber- distriquido, peia Agencia Naéio- todos os brasileiros. a) Cristiano
:lura de novos centros. e postos, de_ saúde; a ampliação de rêdc rodoviá' nal:

.

-: Mach·ado"'.
ria; o sistema de cola.bora�ão éom o Govêrno Federal, Mravés de acor- "Gomo um' dos concorL'entes" à; .

/

-dos, visanQo, sobretudo, 111e"1hor resguardo da nossa produção e eco- campanha' da .suc.éssão p\'esiden-I - __
.

--.----------------------------

nbnúa, '''_
6al, já leria oumprimentado v. ex-' RESPOSTA DO SR. CIRILO JÚ.NIOR À CARTA

E tudo isso, meus senhores, e o mais CJ.!:le arrolar não é possível, cÍa. pelo .resultado das eleiçõ.es,'
'eu vos afirmo - pondo na assertiva a autorida.de de quem P9r varios se não me' ÍJ))'pusesse ag'llardar, I DO GAL., GÓES MoNTEmo
,anos exerceu a Pasta das Finanças....!.. foi levado à termo sem r'Utura do como me cumpre, a ultima fase, .,;

.equilíbrio 'orçamentáriQ, circunstânç:ia que nos concede' posi,ção singll- desse pleít{),' agora ex'pressa na lUa 20 V.A.) _' Em· res�osta á juntura de ver D eminenle llatri-
lar no seio da Federação, pois nenhum misterio ou' sigilio envolve a debi- manifestação do m,ais alto 1.'ribu.- cm·ta '{lll'('! ibe enviou o g.en�ral cio e dignü amigo afasLar-se d�

:Iidade em que se angustiam os erários dos demais Estados. nal Eleitoral . ! Góis M,onLeiro desligándo-,se, do nosso convivio paT.'tidario de 011.'"

, Contudo, em que peseni, os elevados encargos decorrentes de tais Pugnando pelos principios e' PSD, cm virtu'de de voltar .para o I tro 'curvo-me ao respeHa;el 1'lK!lli-
,obras públicas, agravados outrossim; pelas campa.nhas em <Iue sc ell1- ideias das COLTentes partidárias Exercito, o sr. Ci.rilo Junior diri- vo que a determina �

penhou o Govêrno contra a praga rios gafanhotos e a !leste suína, não que . L'ecomen�;laram m'eu modes- giu--se ao missivis·ta no seguinles I Perde .este Partido Social J>em.o

<cs.qu�cestes meu ilustre amigo, a class� nllmerosa e digna, dos servidorN; tI') 110me' para a chefia oa Nação, I termos:
�Acuso o recebimento de �ratico ·uma das sua.s g,randes 1'1)):

publIcos dando·lhe ampla reestruturaçao dos quadros e a possivel melho- tenho a' ccnúiência 'd,-e não me 11a-' sua eslimada carta .em que me so- çás, mas o Exercito Brasilejro :w

Tia-de proventos.
.

ver desviado dos deveres de leaI� I licita consirl·era·lo desligado do conquista um dos seus mais bri

. �om l�rgo cabedal d:e benemerências, consequente dr 'Uma obra €jlW, dade 'e apreço para com eminénte' P'ar:Lido Social Democr'aticü, visto 'lhanle.s expoent�s. O Partido �o

J�ll1aIS' buse0u o alari�() da públicidade, sahido que sois um homem lyivre competidor ·it'" qu-em' me vincula-I n1"to poder exercer atividad,·es poli- daI DenlOcratico, por meu inter-
a volupla das lqtras gorda� de primeira pagina, terieis podido, credor dt: vam laoos d� amizade, p..essotl,' tieo'partidarias desde que, na ,ter- �édio" deixa aquta exp�'essão d.e

tanto, pretender a continuidade da vida pública ·em postos de alta repré'- fortalec�Õos em 'lutas comu�s. '

mínaçã.o do seu mandato de sena- sua gratidão, e eu,' pessoalmente:
sentaçãa, _ Entretànto; ouvistes o ditame da desambição preferin'do tor- Peço a, v. ex. ql1� receba minhas dor, terá que retor'n-al' ao E�érci- pela? colab_oracão inestimavel que

nar, por entre os apl�usos da gente, cata,rinense, ao recesso da vida pri- sauda�ões e, com elas, ris votos :.0. Se por um lada lamento a'

con-I
nos pre-stou nas, ho.ras ditíool:s;

vada, donde, ontem amda huscav�l11-voS os :melas do povo que vos ele- ,

- atravessadas por essa agremiaçãOt
geu, pa.ra que asslUl1isseis a pri,meira magístratül'a do Estado. '. I partidaria. CC.m cordiais saudaciW..s

Pod.eis assim aguardar, se�en-a e' cÓ'nfiantemente, ? JUlgllment,o dos O ABONO' "DE" NATAL DEVERA SER DECIDIDO i do ,·seu amigo atento e grato. (ai _.
vossos atos, certo ;de' que, quaIsquer que possam ter sido aS malllfesta� -, '.�

.

_' Ciá!o ·Jlmio-r" .

çõ�s :leitor�is de cbestàd�lanos vossos, cm �r()l dess�, ou daquela �gl'ei.
.

AMANHÃ I

�mlaçao polItica, o veredIcto a 110SS(\' respeJto havera de. exalçar 'iS
I

•

vossos !nerecimentos" de homem -pÚblico a vossa illdesviá,vel reti!iãQ. RIO, 20 (V.A,) _ A!presentan-] Na forma regimel1t�1 o r.equeri-,
,

'

d d' t d
-

d t'o f'- a' ôb a mesa lo8 ho ça l'-eira projéLo terá sido ·vota.uu,
luoral, firman,do, parÇl. �empre,. que Q lnoçb

t..'eneroso. ,(rue,
ipna vez go- o-se no expe'leu e, a s,essao e

I
meu IC ra s re ,!. -,

vernou 'Sta, Cata-rina'jamais sàirá do coraçãq (lo seu' povo. 'ante-ontem do Senado' o ofício da ra.s áuLcs de ser votado. ASSIm, e, )H'es\.Hl1e-'qe, a:peovado ·diante.-

Recebei pois as nossas homenagens senhor Governador c 1>er- Camara dos Deplltados encami- de,:er'á êle entrar em volação na I das manifeslaçõ'es já feitas em eu

miti que eÍa� se e�tenda.m também a Voss; Exelentissima espôsa 'D. Huth nhando o proje19 de Abô.no de sessão de amanhã
, � s� aprovado, � q�letes jOl'nal'i�tic-as I

por gJ.1!inde

H?epcke ,da Si.lva, a q;qem.l\ sociedade catarinense presta os melhores -:\atnl ao funcionalismo público, cemo tudo indica, também, o

pro-,
numero de senadores.

tributos de apreço e admiração.
" \lllBdialamente foi enviado à Me� jeLo será. na mesma sessão', apre� Aprov�do pelo Senado O' �r�_ie::-

Saudando-võs, eu vos' transmito a nossa tranquila confiança de que sa um requerimento firrn�l(Jo pelq cjado pelo Senado e tem-se como tot �_e nao !or e�-eudado sublr� a..

ficareis na história, sempre presente,1 como um. vulto destacD.do, por- sr. Braga Pin_Qeiro e oútros sena-l certo ·que. nenhuma emenda. sflrá sança� pre:Hd:nclal, e a�tes do f�m: ,

que como já lembrava Analole France, ,,_ UUl homem só é homem dores, solicitando urgência �ara' at' al:ll'êsentada ou, pelo menos �pro- do mes pod:�:a ser sanclon�d.O. atu..pelo' que dele se recorda".
.

discussão e volacã9' da materla. vada. Ccnsequen.L.emenLe ate ter- \da })e10 _prbld-ente DuLra •.
_ .. .,4

,,' r

o IlU.ll4 ....,N'I'lGO DLUUO JJ� �Á.N'J'A CATARINA

I.Mpt'le"r� e D. Ger••MI SmIfEI IfOCETI - Diretor Dr. BUBENS DE A.BRUDA.'R.....08
---',

N.IIJ>!iZ

ILUSTRES

CONGRESSO PARA A- POSSE
MANDATÁRIOS DA NAtÃO

AVISO
"O Gomando

�

dI) 14° Balalb_ tr.
Gaçadores avisa aos interessad-.,
qn:e se eJ,iconl-ra na Secretaria fia,..

quela
'

Unidade
-

a reladio dos can:

didatos ás Escolas Preparaiórlast.,
aprovados' nos exames mé(licOS', •
nue se submeteram &li Cn�

< .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO - Domingo, 21 de de Janeiro de 1951

Caminhão Ford super-coes
truído da série F-G. 'Capaci
dade 5.100 quilos. )Motor
V-S, 100 MP, 4 velocidades.
Eixo trazeiro de dupla ve-.
Iocídade,

- ,

E fácil você conservar o seu Caminhão Ford como novo,
por muitos anos. Acostume-se a trazê-lo periodicamente
ao Serviço Ford, para um exame completo do motor, dos

fr�ios, das molas, de tôdas as partes vitais. E também para
uma lubrificação geral. Se fôr preciso algum consêrto ou

subsríjuição de peças, Iembre-se disto:
Nós podemos garantir um -serviço mais
rápido e perfeito. Porque nós conhecemos'
osprodutosFordmelhor do que ninguém. E,
naturalmente, usaIpos Peças,Ford Legítimas.

2

VIDA SOCIAL .

,

Sr. Arlindo Sctimitz Mussi, do alto comércio local e
Faz anos, hoje, o' sr, Arlindo pessoa de destaque em nossos

'Scbmitz, competente mecânico re- meios sociais, Onde, por sua in
:sidente nesta capital, a quem curn- teireza de caráter ,e invulgar ca-

.

'})rimentamos. pacidade de trabalho, desfruta de
Srta. Valda Vieira selecionadas amizades que' muito
Ocorre, hoje, o aniversário na- o admiram.

ialício da senhorinha Valda Viei- O distinto natalíciante, amanhã, ;
Ia, dileta filha do sr . Oscar Víeí- por certo, pela auspiciosa efemé
ra e da .sra. Mari:eta Mafra Víeira, ride, terá oportunidade de aferir:
Sra. Liege Costa de' Bem o grau de estima e apreço' em que
Natalícia-se', hoje, a- exma, sra. é tido nesta capital, onde lhe es- .

fi. Liege Costa de Bem, digna es- tão preparadas expressivas home
pôsa do sr. Henrique de Bem, re- nagens, ás quais, por justas, nos

. .s.idente em Araranguá. associamos, envlaudo-Ihe, neste re-
Sra. Rubens Ramos gistro, efusivos abraços.
Vê passar, amanhã, a sua data -Fazem anos amanhã;

.natalícía, a exma. sra. d. Gessen A srta, Maria Ondina Silva fi
da Costa Ramos, digna consorte Iha do casal João Silva-Mardi'ana
dO' nosso direlor, sr, dr. Ruhens H. Silva;
-de Arruda, Ramos. - a srta. Ori 'I'eresinha, filha

-

. Â ilustre senhora que, em nos- do sr. Mário Lisbôa;·
'

'$Os meios sociais, desfruta de ele- - a srta. Dalva de Oliveira
vado conceito por suas aprimora- Abreu, espôsa do sr. Mário Abreu s

·il.as' �\rirtudes e por
-

seu bondoso resídénte em Bom �R!ltiro;
-e�a!ião; ,sempre solícito às cam- - a srLa. Lídia da Silva Dutra,
Jl�rihas" .asaistenciais que s'e efe- espôsa do sr. José Dutra;
tuani nesta. capítal, será, amanhã, -

- o sr. Amaro César de i\1:elo; ,

por certo, 'rnuíto homenageada por -'. o menino Francisco Sales. ..
-suas incontáveis amizades que te- de Morais, filho do sr, Francis-:
Tão oportunidade de lhe testemu- co Sales de Morais;
mhar o aprêço e a admiração em a sra. Olinda- Vieira;
-que é tida. - o sr. Vicen1:e Rocha;

Sua" estremada I modéstia não o sr. Francisco Juvencío
eonseguírá evitar essas homena- ,Cunha;

. -'

- o menino Adilson Espezim,
filho do sr. Nilo Laus, proprietá-]
rio da Farmácia Esperança;

- a srta. Maria Imaculada da'
\Conceição Reme'ira, f'Hha do s'r.

Francisco Ferreira.
Viajantes
Sr. Eduardo Yirmond
Está' nesta ,capital, desde on

tem . acompanhado de sua exma.

família, o nosso prezado conter
rãneo sr, Eduardo Virmond, ope
roso 'Cc competente Fiscal da Fa
zenda \er;n _ São Bento do Sul,
que;por êssa-motívo, 'tem sido mui- .

to cumprimentado por seus nurne
reses amigos aqui residentes.

gens, às quais nos associamos,
eumprímentando-a, respeítosamen
ite.
s». Paulo MedeiJ'os
Em .JolÍnvilIe, onde rf�side, v�

:passar, amanhã, o· seu 'aniversá
.rio nataltcio, o sr. dr. Paulo Me
miras, advogado naquela cidade,
'onde goza de geral estima. -

Éaio MOra!is
.

Comemora, amanhã, o "eu 5°

.aníversárío, o inteligente Êdio,
filhinho do sr. I Gantídio Morais.
Sr. Walter lJlussi
Assinala a data de amanhã, o

�l1iversá{l'io .
nattaltcio do nosso

!prezado coestaduano sr , 'Walter

�, .

,

o SERVIÇO FORD
manterá NOVO

,0 SEU' CaMINHão FORD

.

paRa o SEU caMINHão FORO

S-ERVIÇO -FORD
. Revendedores nesta Capital:

:
..
Irmãos Amin

"'I/ _' ,.\

"11 melhor soluçã;o
para seu prob_lema dé entregas

.
.

.
.

FURGãOTham s

)
"

,
,

Se o seu problema é o de entregas rá-
- / .

" 'pidas, em zonas de grande movimento, ,

os furgões TRAMES para 250 e 50Q qui
los o resolverão a seu inteiro contento.

Estas cinco razões lhe dirão porque:

• baiso custo de aquisição
• manútenção fácil e econômica

, • simplicidade de manêjo
• �locidade e resistência

FURGÕES

Thames• peça� e a�sistência mecânica

Além disso ••• o Furgão para 500 quilos tem
BITOLA LARGA 1

, PRODUTOS DA FOllD INGLESA

e- ],376

FORD MOTOR COM-'PANY
,- _ " \ 'i,

..

..

'O, .I -"
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r l;f
I r;

1,'

. ��'!r"""-'i �{ ...
. ,

I'

":o-'

-"ft
•

• I

..-.h.

i
II:

; ,

Ao levantar-se do banco,
Momentos antes.píntado,
Mais parecia uma zebra
O pobre do Zé-Barbado.

Rosto liso com G;:lette,
Perfeitàrrrente alinhado,
Lá vai êle, Barba-Feita,
Aobrotinho aconchegado.

". ,

para os que usall'l'
, I ....

Gilletle ·aZU'l
IA-02' '
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o ESTADO - Domingo, 21 de de Janeiro de .19;>1
-----------------------------------------------------�-------------------------"7----:DISTRIBUlÇÃO -- CONTA PROPRIAPARA SÃO PAULO

,Firma idônea relacícnaqa no ramo, procura distribuição por conta própria ou representação
exclusiva pIS. Paulo, de qualquer artigo textil, co- mo, fazendas, rendas, bordados, artigos meio manu
'faturados, ou ar-tigos de ramos diversos.

Damos as melhores referências bancárias- e comerciais.
Ofertas detalhadas, por favor, à Caixa Podal - Vasp 126, Rua José Bonifácio 301: S. Paulo.

GUI'SO ,por correspondência

Efeito sensaci,ual na
A li A r... Remedio
�� "1nl) ,REINGATE

CASA MISCELANEA: dlatri
buidor. do. : RAdio .... Ri�CI "

ictorl�V61vulal .íDilCoa.,
Rua Conselbeíro. Ma!r.

'ALEGRE E FEpuNDA
eom nervos fortes e saúde pet.·feita?

.: I

MENDELINAS
"A" gotas .da Juventude"

Dão vi� nova, aos fracos e nervosos,

de ambos os' sexos," cedos envelhecidos

'pelo excesso de trabalho físico e mental
'.

Não t;;,m' eontra-tndíeacão. Nas farms.

e drogs. do Brasil.

CURSO GINASIAL em um ano (Decreto-lei na 4244), Preparató
rios

pa.ra Direito, MedicirAEngenharia, Escolas Mil�tares, Escola »: .

nica de Aviação, etc. CONC'l'fRSO p/o Banco do Brasrl, DASP e outros.
COMERCIAL PRA'TICO. Taquigrafia, Inglês, etc. Matriculas' abertas.

Peçam .prospectos hoje mesmo á Caixa Postal 3.379 - Curso de 'Madu
reza "BRASIL" :_ Rua Vitorino Carm..ilo, 782 - SÃO PAULO ..

N. B. - O presente pedido é nulo para fins de pagamento no ca

so em que a publicidade aqui referidas que são estipuladas'acima.

GOTAS

,

' �

.

APOLINARIO DOS REIS SANTOS E SENHOR.>\_

participam aos parentes e pessoas amigas, o con

.trato de casamento de sua filha Diamantina, com o

Senhor Darly de Oliveira Carvalho.
Darly e:. Diamantma

noivos

Florianópolis, 1S de janeiro de j 951.

"a salvação dos asmáticos"
As gotas que dão alívio imedia.to 'nas

tõsses rebeldes, bronquites crôniCrs e as

máticas, sufocações e 'ansías, chiadcs e

dôres no peito. Não têm eontra-Indíea
ção, Nas drogs. e farms.

A esmola dada Dias ruas agrava
9 problema da mendicancia.

, \

,. ......

.,� ".-, ..- I

f!
-' �.

-, I'

... .'

!
.

"""
I:
...

c:-

f " .

i';

',

'�

1

.,-,
'

�
ti. e:liofalllento.i da) O( ras série. 1950
SlsnM" ELÉTRICO - intcirainen-
-te noso, para maior. economia de
combustível, incluindo: Novas
velas - Nova bobina de ignição
Maior' capacidade dos geraderes
- Perfeita proteção contra poeira
e umidade,
NO,,",S TIHN"i-MliSÕ"S- Sincro
níu(,las. extra-reforçadas, tanto nas
de 4 como nas de 5 velocidades.

I

* "COOPERAR COM A u:o:nCÃlI PRÓ ::0.\$ ESTRADAS É OBRA Df PAtRIOTISMO". "*

\

Peça por peça. parafuso por parafuso, pfno
'

por pino - tudo no

caminhão De Soto oferece, como elêmento das novas séries 1950, a
salidez homogênea dos produtosChrysler: foi construído para trabalhar
econômicamente nas árdwás tarefas de quaisquer estradas e terrenos.
Motor possante, de Tirabrequim' resistente, agorá com' mancais de
camadas múltipJas. Sistema especial de arrefecimento. Mar�has de

mudança sincronizada•. Extrema facilillade de operação e m'áximo
-eonfõrto para o motorista. De Soto não falhá:

..' ._ '11 ..' II .trabalha mais e dura' mais. . �.�cr>tcWt.W� (3Uuút
VENDAS ATRAVt:S DOS CONCESSIONÁRIOS E REVENDEDORES ,rAras.molo.r

:l

i
i

ROOAGENS MAIS REFORÇADAS
- Rodas de maior resistência aos

. choques de estrada.

O MAIOR NÚMERO DE MODElOS
- até hoje racionalmente construí
dos, para perfeita adaptação a

qualquer exigêneia de transporte,
r

A CONCEPÇÃO CHItYSLER
tem seu fundamento

na técnica

,.

/�-.------------------------�

''Il!re.rianç0l5.5do
a6 vfttmf;tS::.

••• porque oponhorn piolhos de
seus próprios componheiros.

Nêste coso, f r i c c i o n e logo.
NEOCID em 'pó e os piolhos mor

rerão em pouco tempo ... Aplique
o pó, que ? ã o ir r i � o o �ele
• .é' absolutamente inofensivo.

�
Contra qualquer espécie de

1 piolhos - use o lolinho de

f i,· \: NEOÓP.e#tt«f
.

.' ,", .

VAEAO,RIO?
..

QUARTO C/II".NHEIRG-
. E TELEFO,!ES

OIÁRIA COMPLET-'
.

I
CASAL Cr$ no,oo, I
SOLTo CrS 130,00

,

-a_��
y ,

��..

\lOT�L
ENa'TREGR. "A�G EN01� 1.".

, rn, 25·7233 .•.:
RUA CRUZ LIMA, 3()
RAJA DO fLAMÉNGO.

'I

GAN"HE
UM

c'ór�e de castmtr a

inteiramente
de' GRAÇA

Peea expl�eafão jun.
tando um envelope

.selado
Caixa Postal, 4587
SÃO PAULO

/
./
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ODEDN _ As 10 horas.
Colossal llltltinada

1) - O ESPQrte em Marcha
Nacional.

À 2)':_ Atualidades Warner Pa-
thé. _ Noticiário."

,

3) _ Joias do Báltico - Short
,O DOUTOH l\URIO DE OARVALHO ROCm, PRESIDENTE DA - Colorido.

����i��ITOPtAL DAS 12A. E 13A. ZONAS DO ESTADO DE SANTA Sh��'L� Florida terra Generosa - NA DIREÇÃO DO INSTITUTO DE EDUCAÇÃO E
Faz saber a quem interessar possa que a. Junta Eleitoral da décima se- 5) _ Figuras da fama do beise- COIJ;GIO. DIAS VELHO O' PROFE�OR. SÁLVIOgnnda e décima terceira Zonas deste Estado, cuja séde é a sala de Júri do ho l. _ 'Short Esportivo.

_

_

Tribunal .de .Jnstíça do Estado, no próxin_ia 24 de janeir-o corrente;
.

6) � O Presidente 'I'ruman fala
' 'DE OLIVEIRAàs 10 horas, procederá a proclamação e '_omação dos candidatos ii, em S. Francisco.

Câmara Municipal de Florianópolis, eleitos no pleito geral de 3/10(1950 - Documentár-Io. 'ACERTADO ATO DO CHEFE DO EXECUTIVO CATARINENSEe pleito suplementar de 14/1/1951, tendo resolvido que o prazo de re- 7) '_ Algaravia na hosp�dària.. .'

cursos de diplomação correção a partir daquela, data. _ Desenho. Do iluslre professor Silvio Oii-: to de Educação e Colégio Est'1.1'dTha�
Torna público, outrossim, que a entrega dos diplomas fica condi- 8) _ Dona Léhro estã com fé- y,(!'il:a, recebemos coriiuaícaeão de Dias VeNio rio dia '13 do correata

clonada à apresentação, pelo candidato, de prova de quitação com o hre. que, por alo elo Govêrno doa 'Esla- mês.
serviço militar (artigo-õü, da Resolução 11. 3.564, 'de' 21 de agôsto de 1950" -:o- Desenho Colorido. d.o, assumiu a diret;ã.o do Institu- Ao mesmo tempo que nus eerr-
do TrIbuna'l Superior Eleitoral). i,

9 �Tatnl31ll'lQ:5 com a. acertada de!>ig-
E, para os devidos fins, mandou expedir ° presente �(Htal, que será Um eletrizanto Jilme míníatura!

bi M d Ch
_ ,_

nação do . executivo catarínense;
afixado na s,er:e desta Junta e publicado no Diário Oficial do Estado, repleto de sensações ! ' UISOD.) '11 Y nSL-la'US_ que l'eeaiu em (l.esbtcada fignIa dtl-

Dado c, passado na cidade de Florianópoiis, Estado de Santa Cata- MEU CúMPANHEIRO: Nr} ProgY3.:ln'li -- nosso magistér-io- .a.gradecemos' a;.
r-ina, aos dczenov,e dias do mês ele janeiro de mil novecentos c cin-· Torcida,;;! _ Sensações! ,1) - Cine1andia Jornal - Na- deferência do of'icio que nos elit'"

-quenta e 1,1:11, Preços: _ Cr$ 3 20 _ 200 I

e ional, dereçou e o fel,icitamos. '.
Eu, ';Walt.er Kuenzcr, Secretário Geral da Junta Eleitoral das 12a e "LIVRE" ---" Crianç.as m.aio�es dei 2) co�';

O Pl:esicIenté Truman F:!tl-a
133 Zonas' deste Estado, o fiz datil'igr-af'ar e subscrevo. '5 anos poderão entrar. Cll�:'): J' l'anCls_co.

O Secretário, Walter Kuenzer, Dr. Mário de Carvalho RO'Ch� Presi-. .. �'" '" .. , .. , . ,
, '.' . . . . .

Documentârão,
dente da Junta Eleitoral das 12" e 13a Zonas do Estado. ROXY _ As 2 horas.

Preços : Gr$ ti;20 - .3;ZO
Af3 7,'1'5 _. Cr'$ �,26 (Ul'lico�_
"'Il\IP. H ANOS".

J JUSTIÇA ELEITORAL
JUNTA

.

ELEITORAL
.

DAS 12a
DE SANTA

E 13a ZONAS
CATARINA

DO ESTADO

EDITAL
. PROCLAlVIAÇAO E DIPLOMAÇÃO DOS CANDIDA'fOS ELEITOS

.

CAlVÍARA MUNICIPAL DE FLO�IAN'ÓPOLIS

'1

CINE-DIÁRIO

A.
Vesperal do Barulho

_ Um programa Espetacular,
1) Jornal da Tela ,_..,. Nado-

-

'Cumprindo deliberação tomada na Assembléia I}eral Extroardinária,
rralizàd.a em 20-12750, convjdo, na conformidade do arl. 74 dó, De
erMo-lei 2.627. de 26 de setembro de 1940, os senhores acionístas
que ainda não efetuaram o pagamento das ações que subscreveram
:a realizarem integralmente, no prazo de 30 dias, contados da publiZcação dêste, o valor das acõfl.s subscritas.

.

Findo êsse pra:o, fiéarão o� �çj()nistas 'faltosos constituidos �m�ora e reservando a �T.A.C. e direito de mandar vender as açoes
l:l�jO valor f'ôr realízado, .de acôrdo .eom o dispôsto no art. 76 da lei
II:.. Sociedades por Ações.

'

.

/

:

FIQrianópolis, 26 de
.

dezembro de 1950
OS i'ALDO .�fAC'HADO _ Diretor - Presidenté.

TRANSPORTES ,AÉREOS CATAR1NENSE S
-' .

,. T. A.. C.
EDITAL

í

NOVAS DROGAS PODEM CURAR
AS DOENÇAS VENÉREAS

,)s D',;(l'c�<; agon têm remédios eficazes
.p.'" a t. a,t'lr � tas graves infecções.
;-'2 ,',")Cê s','s"'t;'itdr de doença venérea,
,1 (; '.. r . seu m6dico 01,l uma clinica

'j () c;Licn'o antes, Faça l.m exame

] c),' "a!', g'u� .. T atad.as .no começo,

r 'iS dOl"ll;a, v néreas podem ser
.

I' � 1"""'h3.S, dl,:>i<;l:j e Eàcilmente.·

() r"l{ (:t.' � o !J.CÇi"·:]O,O não adia.'1ta)n -

1
-

�,ó o ,'; H l'lI.t(i.tC.J P;)d� <:u.rá-to!

�,----------�------�----------------------�

SotflSD
I'fllIluMs farmatllÕlitDs d,esde j35�

n�
,

2) O Presidente Truman fala
em S. Francisco.
3) -- Joias do paltie:o --Short

Colorido.

llin eletrlzante filme miniatura I I

MEU ÇOMPANHEIHO
_Torcida;;! - Sensações!

.5
O eletrizante FAR-'YEST

Florianópolis - 21 de Janeiro de 1951
____________ o ,_ _. ,

H{PERIO - (Estreíto},
, .

As 2 horas.

i) - Cine J(j)rnal - Nacional.
2

CIL�DA FA'I'AL
Alan Lane,

"Senhor Diretor :

Tenho o p razer- -e a honra 'de CQ

municar a V. S. 'que, desIgnadt:r
por alo do Govêrnc do Estado �
'ra. dh-igir o !fnsliLl1l'o de Edm:.at-Jio
e Colégi'CI Esta,dunl Dias Velha,.
desta Capital., assttlirii o ex.ercici.é. .

do eargo .DO dia '!.r�e (lo corren.t-e...
Aproveito o el'lSÚ)ü paOJ. .colOOar

me ao 'sem i.nletino di-spor. Jre·i:tf.!ntTh
. do a V. S. meus ptot·estos dt!! erm
sârleraçã». e a{ll'!1eÇll;l_
Guordia�

.

Sâ&lrla�_
3

O SEG�EpO .OOS TUMULOS
39 e 49 EpÍ'sodi()s,

.\) --' Algaravi1l Da. Hil'.I,5i'Jedaria
• 00'. � Desenho,

'

51n .

-

"') Do' L"'''' 1.< ....._iJ � na ClI'ITe es ..... ct,)nl t,,-

bl'e - Desenho.
6

FRAQUEZAS EM CEIAl
VINHo ClEOSOTADO
M!ILYEI�A"tico:

CPNQUISTADoRE:S
I;l.ay WbitIey

6
_ O mais sensacional e movi-

2° e 3° Episodios
Preços:, Cr$ 4,20 e 3•.20IJ,lentad,o. de iodos os «westerns�_ 'irIMP. 10, iDJ<::;Z" am)5"'.. .

ClLAnAi >'FATAL \ ;

niPERB-L _ As 6,30 � 8,4� hs..
Sessões Elegantes'

ESCRAVA.S DO '�AMORVe.speral Ç;legunlte Simone Signoret'
. r

- Uma
-

doCliciosa cOm{ldi<J,
-'

ro-

mantiDO _ musical. '
,lllarcei Dalio I
Marcel P3gliero.GINO BE,CHI

'

AMOR. POR TELEF(}NE
- No Programa

Annelle Bach' 1) - Noticias da Semana. - _Na-
cional,

- No Progeama �

'I) A M' . I' d V'd
'

N 2) - Florida Terra Generosa..
-; cHeIa a 1 _a - a- '_ Short.

<:ianal.
Pl.·eç.os: - Cr$ 6,20 e 3$20.

2) -- Des_1'iles Aquáticos - Short "

----�------------�----�------------------�-------------
Preços: - Cr$ 5,00 - 3,20
"LIVHE" '-. Crianças maiores de

... .. - - - .., .. .. .. ..

ODEOX -;- ás 2, 4,30 e �7,�5 bs_
,

_ 'Ses,sões Chies - (I diretor da Produ(;ão Animal. no. uso de suas alribniçõeç,
RESQ:-\.TE DE t:�lA CO�CIÊ�tL\., fO�;:\lDE!{AN�O, eslar grassando nas proximid,dtlS df\sta Fazt'n-

: com
. !!� :I afia eplzootlCa. e co'm o filo de salvaguardar os interesses da.

. ��t::hl<:.
Eurt Lancastl'I', Edward R R� HESOLVE;

.

a. - �uspandei- até ulterior deliberação de3:a pire!,o!·ia. as �
dl"l�a�Ões e os b,whos carralJaticidas par:;l os animais extranhos ,as

f:'.a('ndas ;\fod(�lo "Dr. Assis, Brasil" e Ressacada;
b) -- proibir o trânsito público de pedestres e rJ.'.! animais m.t.

refenda:;; Fazendas.'. .. ,

Cumpra·se e comunique-s�. .

- f>iT',etolÍa da Produção 'Animal, em Frorianópúli�. li 11'3 janei'r'o
.

;de 1�51.

DA ROÇA

MODERNO E IMPORTANTE AEROPORTO PARA
,

PORtO UNIÃO

IMPEHIAL � As 2 horas.

1\.1\l:n Lane., ,

7

Conlinua�ão do espetacular
ri-ado:

O -SEGREDO DOS TGMULOS
3° e 4° Episodios

Preços:�- Cr$ 5,00 - 3,20
"Imp. 10:' (DEZ) anos,.

... � ," .;' :

5 anos poderão entra!.',

., '

, I
'

----------,-----------------
POR1'\O UmÃO 1� (Do Corres

pondente) _' Está difinitivarrtêll[e
aprov,ada a construção de U:;l ',mo-

.

derno ,e importante aeropoho nes-I
ta cidade, para o

� qual acaba o

opéroso Prefeito Dr. Lau,ro Sou-/
l'eS de adquirir o respectIVO ter-,
reno. As obras já estão sendo ata

cadas com intensidade, esperando
a Pref,eitura a totlo o momento r�

ceber do Govêrvo Federal a im

pOl'tancja de Cr$ 1.500.000.00, vala

da pfl;l'a' ag}lele fim.

RELÓGIO,S $UIÇOS
'o.... enfeites artisticos
"'olheado Ouro 20 t;..
1.160 a,o".ora 1$· Rubis

Cr$ 470,1'O .

.

1010Sist. Anemia. 15 Rubi.
. lr$ 310,00

.Pulseir"s folheada. de

,Cr$ 80, 1 .0, e 180
GARANTIA E:,CRITA :0 'NOS

Pelo reembol,o s m de peus.
ot mas con41çõ s p�ra

Revendedores e Acentes
.p ç'am ,.·oSsos, catalogos grafia

INTRA lTDA.
l:. P. 193 • S. PAUlO

,

:S:II:a be'leza e sua moddade depende.m dt ·sua saúde
'� E" sua saú4e depende do' remédio consagrado:,

R'EG,ULADO-R" XAVIER
N� 1 � EXCESSO N: 2 - FALTA OU ESCASSEZ

!t REG'ULADOR XAVIER
�-

,

o remédl,o de (onfian�a d� mulher� ..
l

As 8,2i5 hm-a'S.. -. �!'$ ti,20.
(DNT'CO'J_

,

l'tiguroslluienl-e lflTOibidu até iS
i àni{l):S.

TU GIl.\NGEB.

..... .. '"'
,

..

.... .. '
� .. RITZ , aoil

se-

As 8 blOlr"d.$.
Simoilte S.i.g-BoJ!.�1:

ESCRA\TAS 00 AMOR

«Ri�l)Q'osamente pToib-ido' aLe
anús"'.

.. Imp. 14 anos". vi

I
,J Sim:m,laftelIlmmle
Rib.: -- ás 2, 4,30,' 6 ;�5 e 8.5.5 hL.
Ro:xy - �is 7,�t; hdr3s..

.

18 Sessões Elegantes
_ O Diretor PuMa -- aIJresenfa.�
«) filme inspiração:

AO CAiR' DA NOITE
Dane Clark
Gail RUSSELL

Preço: "Cr$ a.OO {UNICOL'
>

"

- No Programa �

.
.

1) - 'O Esporte em Mal'eh� "- \
, Naci�n:at., '-

2) -:, Noticiapo Universal --:
Alualidàdlls.

-

Pl'ecos:
Ritz - 2, 4,30 _ Cr$ 6,20 e 3.21J1c.. ./

6. 45 - Cr$ 6,20 (Uuiool
8,45 _ 6.20 e 3.60

DmETORIA DA PRODUÇÃO ANIMAL

PORTARIA N. 2

LAURD FORTES BPSTAMANTE ,_ Dil;etor�

"

FV0G;Qanõo
À hora do grall(�e ,ba,nqllefe oferecido ao G.overnador AdernaI

Ramos da Silva Florian'ópolis estava alagado. Há muitos anos a

Capital �ão rec�bia uma. chuva tão insistente e tor�encial. Os sa-_'
Iões, do Clube Doze estavam 'feericos. E, no ágape, ]louve pudim de

ileite..
.

A ·luz e

-

o leite, sabem-no todos de onde vieram. E também a

água que está nos canos.
.

l\IIas aquelv. que' se (;erramOlt 'dos ceus. cascati'ante, fQi mais

que coincidência.
São Pedro,. sem dúvida, continua um ,�iplomata go,lltil e Cava

lheil'issimo.. E, sobretudo, irônico ...

"

Guilherme Tal

, IrAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


