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o lüI8 ANTIGO DUltlO DE &ANTA CATAlUNA

,�túkJ e D. aeroM. SmNEI NOCE'r1 - Diretor Dr. RUBENS·D. ABBUDA. .....011

A CHURRASCADA OFERECIDA SÁ .

GOVER:NADQR ADERBAL RAMOS DA SILVA

"'0 XXXVI iFlorianópolis - quarta-feira, 24 de ja,neiro de 19;)1

(Do nosso enviado especial)

[Continllo na:. 8" pagl

, ..

o .sr. Governador Aderba] R. da Silva discursando na grandiosa. chur- \..
rascada em sua homenagem

E��RESSIV� . A�RADE.CIMENTO DO SR.' DE;.· r
, SEl\lBARGADOR FERREIRA BASTOS A

.

"
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o ESTADO - Quarta-feira, 24 de Janeiro de 1951

* QUE É "DESGASTE INVISíVEL"? - É o des->

gaste progressivo das p_eças do motor

em frações ínfimas de milímetro, mas
suficiente para provocar o seu desa

justamento total. Ajudado pela oxidação,
corrosão e pela formação de "bôrra",
o "Desgaste In\n�ívei,' resulta de lu-.

brificação imperfeita e produz queima
excessiva de óleo, redução de quilo

�. metragem por litro de gasolina, con-'

sertos dispendiosos e; finalmente,.,.di
minuição da vida útil de seu carro..

BEGRESSOU. ÁNTE-ONTEM' ·DA . CAPITAL DA: REP:(TBLICA A DE.LEGAÇ�O CATARiNE�SE QUE DISPUTOU O' CAMPE{f.,..;
NATO BRASILEIRO DE ATLETISMO', OBTENDO' O' HONROSO 40 LUGAR

.

VIDA' 'SOCIAL CINE·DIARIO
- RITZ -ANIVERSA!tfOS

ÁS."5 ,e 8 horas
João Vaz Neto Fílmado inteiramente nos de-

A data de hoje -assínala o aní- sertos 'B montanhas d'a Australía
-versãrío natalicio �o inteligente 'Uma historia- mo�imentada .

que
,J:oão Vaz Neto, filho do sr, José .rnostra-nos o e.sfÔlryo titanico de
na Costa Vaz,' competente 'funcio-, um punhado de homens para. ga-

'

nãrío da Oo)}.tâdoria Geral do Es- nantír o destino de uma nação!
iado. "

.' .

A MANADA"'-
Sr. Brmelindo Paz de Cardava Chips RAFFERTY, Daphne CAMP-
··.F'az anos; hoj-e, o sr. Ermelinda BELL, John HAYWARD

Paz de Cardava, antigo telegraf'is- Produção de,
-ta do Telegrafa Nacional. O aniver- J. ARTHUR RANK.
::sariante, <n!:e atualmente chefia a No Programa:
Agência Postal .Telegráf'ica de Bi- '1) _ Cinelandia Jornal _ Nao.
guaçu será muito felicitado por 2) _ Fax Airplan News _ Atua-
.seus companheiros de trabalho e lidades.
amigos. /

Sônia Moria M.. CÔ1'te
A interessante menina Sônia

Baría Momm Côrte coniernora,
. 41oje, o seu 70 aniversário natalí
cio �m o meio da alegria �C1e suas

siumerosas amiguinhas.
Seus pais, o sr. Ivo Bandeira

'Côrte (l sra. d. Nerína Momm Cór-

f,e, recepcionarão, em sua residên
. 'eia, as amiguinhas de Sônia, ore
.reeendo-Ihe 'uma festinha.

Prof. Diná' Mendonça Gevaerd
A efemeride de hoje consigna o

.auiversarío natalício da diretora
-do Grupo escolar ;«Silveira de
Souzá ", d. Diná Mendonça Gevaerd
digna espôsa do sr. Emanuel Ge-

. vaerd.

Preços : Cr$' 5,00 e, 3,20.
"LIVRE" - Creanças maiores

de 5 anos poderão entrar.
- ODEON-

.

"Nã-o Haverá Sessão Cinemato
gráfica.

I]'vfPERIO - (Estreito)
As 8 horas

Joan CAUFIELp
AS DUAS 'SANTINHAS

- ROXY
ÁS 8 horas

A 'mais sensacional e eletrizante
aventura desenrolada, sob os céos
do Oeste r
Joel Mc Cf\EA. em

GOLPE DE MISERICORDIA
Por sua dedicação ao Grupo Vh'gínía MAYO

que dirige, 13 'estimada diretora! Continuação do espetacular f'il-
.será 'pelos corpos docente e dis- me em serie!
oenta daquele estabelecimento de TEX GRANGER
�nsino, alvo de expressivas home

nagens, às quais nos assbciamos.
Sr; WaWer Nlussi

Festejando o seu . aniversár]o
.

Preços: Çr$ 5,00 e 3,20nataücío, .ante-ontern transcorrido, . "Irnp.' 14 anos".
o nos-so distinto eonterraneo sr.

_ IMPERIAL _

Walter Mussí, dó alto' cemércío des- As 8 horas
'!ta capital e figura .dê- projeção da

.
'
. .' 'e o sucesso continua. ..:no�sa"<so-ciedad:e, .. "r-euniu, no Hall' ESCRAVAS DO- AMOR

'lVürrumir ,seus numerosos. amigos Simone, SIGNORE'r Marcel
e admiradores, oferecendo-lhes PAGLIERO - Maroel DALIO'faria mesa de bebidas e frios.

40 e 50 Eps,
No Programa:

A Marcha da, Vida - Nao.' .

No Programa:
1) - O Esporte em Marcha

Renovamos. ao estimado aniver
.sartante que tem sabido impor-se
ii aímpatíarl enossos meios comer

eiais e 'sociais, os nossos melhores
;votos de felicidades pessoal, agra
�ecendo-lhe, também, as gentilezas'
icGm que lias cumulou em sua fes
."a natalícia,

F,azem anos hoje
A srta. Isolína Campos, filha do

$r. Or-landn.Campos ,e da sra. Car
Jinda Campos;
_:_ a sra. 'Çilene Cidade Gevaerd,
ll$pôsa :do sr.. Márío Gevaerd;
- o ·sr. Olindino Timóteo- Paim; I- a sra, Maria Clímaco da. Sil-

va;

Nac;
2--) - Florida, Terra Generosa

- Short.

Preços : Cr$ 6,20 e 3,20
"Rigorosamente Proibido

18 anos" .

até

6a Feira - ;IMPERIAL
Víviane ROMANCE em

MANON a 326

.
,

o PRINCIPAL ÉéO MOTOR I'

o MOTOR É DOTADO DE "CANA!S",
pelos quais o óleo circula atra
vés de suas partes vitais. Cir
culando pelo motor, o Atlantic
Motor Oil de "Ação' Dupla" limpaTubrl
fica, remove os resíduos. Um notável

ingrediente químico de "ação dispersante"
mantém êstes resíduos em suspensão,
para serem eliminados na troca do óleo.
Até os pistões e anéis de segmento re

cebern tal limpeza para m-anter boa com

pressão. O Atlantic Motor Oil de "Ação
.Dupla", assegura, por isso, maior rendi
mento ao seu ;motor.

t. MOTOR 011. QUE LlM�A E LUBRIFICA:

' ..
J

• Contém um Deterqente para limpar
as partes vitais do motor.

• Contém uma pellcule" lubrificante de

excepcicncl r-esistência.

• Evita a oxidação, corrosão e forma

ção de "bôrrc",

• Mantém livres as anéis de segmento.

• Isenta de. entupimento os canais do
sistema de circuloçõo do lubrificante.

/

ATLA'NTIC REFINING c O M PA N Y_ O F B R A Z I L-
GASOLINA - MOTOR Oll - LUBRIFICAÇÁO - PNEUS - BATERIAS

VASCO, O NOVO tíDE.R'· .-� .. -

.

�ÇA1U O AM'ÉRICA DIANTE DO ,BOTAFOGQ: 2 X 1.-

RIO, 22 (V.A.) - Disputando o) co passou para a Iiderança, .Sa
[embate príncípal da penult.ima, bado, no mesmo' local, defronta
rodada do certame Carioca de Fu-

.. ;r3im',se IBang:u e'/ Ftomengo, ven

tebol, encontraram-se ontem no cendo aquele pelo, escore de 4 a 3.
]\1,a-racanã as equipes do Botafogo No pr{)�imo domingo terminará o

e do América., reste lidero O triun- certamci com a peleja decisiva entre
fo p,erbenceu ao alvi-negro pela Vasco e Améric:a.·

.

apertada contagem de 2 x 1. Gom
a menina Neusa·Maria da

,a queda do g,rêmio rubro, o Vas-
Silva, filha do sr., Raul Tito dia

Silva, oficial da nossa Policia Mi

litar e da sra. Maria F. da Silva.

d-e;

os- nossos .

a srta, Iná
, Souza, filha do

.sr, José Zeferino de Souza e, da

.sra. Margarida de Souza;
- a'menina Rose-Mar-ie da Paz

" Cidad,e, filha dp sr. Eugênio Láza

ro -Cidade s.argto da Policia Mili

�ar e da sra. Isalyna PaullR Cida-

FERROVIÁRIO, CAMPEÃO PARANAE,NSE
Curitiba, 22 (V.A.) Em um empate de dois tentos: Com és-

match dicisivo do Campeonato Pa- te rêsultado, o Ferroviário, líder

ranaense de' Futebol de 1950, leva- com 'apenas um ponto de diferen

do a- efeito ontem no estádio do ça do seu leal opositor, sagrou-se.'
Clube Atlético F'erroviár'io, entre campeão do Estado. Marcaram' pa- .

este e o Coritiba, o plaoard acusou r-a o vencedor Altevír e Lsauldo e,

'para o vencido Lanzoninho.

:FALECIMENTOS
• -: �I.:

rebral, faleceu, domingo, ás 17,30
horas, em sua residência, ii rua

Pre,sidente Coutinho, Q nos�o esti
lnado êonterran.eó sr. João 1'úfiefá,
Ptof,essor-Técnico do Liceu Indus

,trial de 8..Catarina, onde há 29
anos, emprestaV'a, sua inti8,Jigên-
cia na formação da Jtiventude,
tendo além disso sido' um dos
maiores incentivadores do esco

tismo em Sama Cataf!l1a .. Seu .se
pultamenlto efetuou-se lant\e<ontém
às 15 hora.s no cemitério de !taco
rabi, C0111 grande acomp.anhamen
to.

Vitima de um derramamento ce-

I·

j... familia enlutada
sinceros votos de. pesar.

o MU(US da�ASMA
�i$$o�!ido_ Rapidamente

.". Os ataques desesperadores e vio
fentós da asma e bronquite envene·
nam o organismo, minam a energia, •

arruinam a saúde e debilitam o co

ração. Em 3 minutos., MendoClOI
nova fórmula médica, começa a cir
cular no sangue, dominando rapida
mente os ataques. Dêsde o prtmeiro
dia começa a. desaparecer a difiéul
dade 'em respirar e volta o sono re

parador. Tudo o que se faz �eceStiã
rio é tomar 2 pastilhas de Mendaco
âs refeições e'ficará aliviado da
asma ou bronquite. A ação é muito
rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e antigos. Mendoco tem
tido tanto êXito que se oferece com
a garantia de dar ao· paciente respi
ração liVre e fácil rapidamente .e

compléto alívio do sofritnehto dá
asma em poucos dias .. peça Mendaco
hoje mesmo, 'em qUalquer fa.rmácia,

.

A nossa garantia é -a sua maIOr, pro
teção.

ENO é de eFeito
seguro. Laxante
suave, ·eFerves
ce nte saudavel,

alcalino e

antiácido,
..

I

MAIS Dê. 70 ANOS

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Eaerit6rlo o R•• ldenela

m
'Rua T-badonte••7.

I
.. . ..

-

...��� ..... :��..... ... ..

.

DH.I. LOBA,TO' fiLHO
Doenças do aparêlho respiratório

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faculdade Nacio
nal de .Medicina. Tisiologista e

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo'S. N-,T., Ex-interno e Ex
ass'is:ente, ie Cirurgia do Prof.
Ugo Pinh'eiro Guimarães. (Rio).
Cons.: Fe1;ipe Schmidt, ij8
Consultas,

'

'diariamente,
das 15 .às -18 horas.

Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Espanha

I Dr. CLAANO G.
GALLETTI

ADVOGADO
CI'Im!ll o ei.,ol

Ooawtltu1não d. Seeloda!!..
HATURALIZACOES

,Titulo. DealGl'at6i'loa

_.[-enne sou'} ... acabamento ",
solid,ez... no p:iano pcr.f:ejt'l.l
_A, lém dê Il:lrlus ulo::1élos paia
pronta entrega., este m srav.

Tnoso piano pôu� ser seu ho;€
mesmo, através do plano de
pagamento a '::'ngo prazo!

Srii\'-ilHimàõn
- ,

REPRESENf�NTE
pàta ·$t;1_nta Catarina

KN()T' S/A
ex. 1�4 ---'Tel. KNOT

Praça 15 de.
I
Novembro n.20

. 20: andar
�lorianôpo[is '

llNTAS, � f�" ,rINTlJRI\
C O' 1"'1' Q',,11 A Il

r

'�

D� WLADYSLAWA WOLOWSKA MU8SJ
•

DR. ANTONIO ms MUS81

MédioQS
Girurgia·Cl1IÜoa Gerál-Partoa

,

"

Serviço compJ.eto e especialisado das DOENÇAS OH

SENHORAS. com modernos métodos .de �agnó.tico e tra
tamento.'

,

,

COLPOSCOPIA - HISTERO -'- SALPINGOGllAFIA - M.'K- I·

TABOLISMO BASAL

Radioterapia por ondas cur1aa-EletroeoqulaoAó
'RaioB Ultra Violeta e Infra Vermelho.

üonsultõrto ; Rua Trajano; nO 1. 10 andar - Edifleio
do Montepio.

Horário,: Das 9 ,I\s t 2 horas, - Dr, Mus81.
DM 15 áe 18 horas - Dia. Musal.

Relldênoia - aua santo.-Dum�)Dt. 'S. Apto. lo

5 Ê De SOCIAL;

po�ro AUEGRE

RUA VOU,iN .-ARles DA PÂTRIA N.· 68 . 1.° ANDAR '

CAIXA PO�lAL. 683 - t;EL!;FONE 6640 - TEl.EGRA�AS: .PROTECTORA>

Agen�ia Geral para 8ta. Catarina
.

' Rua Felipe �chmidl. 22-Sob.
Ciuza Postal, 69 - Tel "Plotectofa" - PLORJANOPOLIS
��

�

UYCOM,PANHti:·Elrr�ÇA#:]tjAiíír·�
fandedà em 1870 - Séde: BAHIA

INC:aNDIOS E TRANSPOR'l'EB
Cifra. ti. Bala.�.. lÍo; 114.

CAPITAL .I! RESERVAS •••••• � • .. .. .. Crt
Reapomabildadea •••••• • ••'. • • • • • • • • • er,

, Receita
_
••• • •• • -. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Cri

Ativo •••••••• .••••. ••••••• ••••.••••

,- _Crt
Sínístree pagol Doa óltimaa 16 001 •••• Cr-t
ReepoDllabilidadea •••••• '... ••••• • • • • Grt

Dketorea:
Dr. -Pamph,Uo d'Utra J.l'relr-e de -Carvallto, Dr. P....c•••0 ...
Ani.lo -Masso1'1'a. Dr. J'oaqlllm: Ba1'1'eto d. AraiJ. o loú .litro..

·".,..,..."_-_-�-...-&-...-&.,_-�-_-..........,,.w__.-..,,_-&-_-_�
...

_-..........._-_....•-_-...._......-;,:r-__ .-.. L....... ..,

.
'

10.100. fHH!,Bo
1.978.401.751,'7

'7.05J,2U�So
142.176.603,80
'8.fJ8"!.81:1,J0

71.7S3.40UOI,Jo

Transportes corg,Q l (I )-1 ) 'I C e

s10 'BAN�IS�O DO· SEL.To pa",â" NOV4 IOIK
\. _

-. Infol'magõ.. Gomo. Agente.
-

-

Plori.D6p�n. .
-�C.rioa HoepckeS/A - CI- Teletone 1.212 (- Bnd, teles.

São PreDellco do Sul - Carlol Hoepcke S/A -Ci- _Telelone 6 MOORB:MAC K

, ,

.

RADIOTERAP'IA
RAIOS X

DR. ANTONIO MODESTO
. Ateade. diàrilmente. ao HOI.itaJ de CarlcI•••

O'r � Lins Neves
�a.r d. Maternidade e mélile•••

Hospital tle Caridad.
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

;ill.pÓIUCO, controle' 'e tratamento

liP®clallsado da gravídês, Dhtur
ic:;ü da adolescência e da menupau
fi" Pertub:.cl\ell menetraals, 1 ,\��.
la:;êel e tumores do�aparelho lIuu
J froIDnino.
'�r�çoolll do ntero, ovários, trom
'1i_�. spendíce, hérnka, variZeII, 13ic,

11"m-gl. piástica do períneo (ru
-wu)
-'ssISTENCIA AO PARTO PJ OPE-

RAÇõES OBSTBTR1C�
"�llç.u glandi!lmres, tíroíde, o"A
.

�" hipopise, ete.)
,

�tuTbio; nervo_os -- m.ter.UJdad.
Regimes.

ilJUlnltÓrlO R. Joio Pinto, "} - l�L
_,til

-'

f!t�id. R. 7 de Setembro - IIdU.
'!';õJI e Sonti - TeI.-S".

Dr .. Newton d'Avila
Cll'UIla .eral - DoeJiçu d. Seia...

.... - Proctolo&la
Eletrleld",e Médica

eo••ultório: Rua Vitor MeireIéI B.

• - Telefone 1.S07
Consultas i ÁS 11,30 horu e 1 taI' .

to du ii horas em diante
'

Reaidência: Rua Vida! lWnoa ..

• - Te.lefone t.m.

Dr. Polydoro E. S. Thiago
Médico o ..àrtoh".

lei Boapital de Caridade dó 'li1o

rlanól,)OliI. Assilltente da
Maternidad$ .

.)�1!9aa dOI órgãos internw, ",�
eíalmente do coração o VUOl!l

JtMtDCU da tíroíde e demuII- ,1..-
dulaa Internas

�!ildca e cirurgia de Itllllbor.. -
Partos

lI'lSIOTERAPIA - ELECTROCU.
mOGRAFIA -- METABúL.lS!lQ

JlAI!5AL
iíORARIO DE CONSULTAS: -

DiAriamente das 15 àa 19 no-
ruo -

CONSULTóRIO:

Dr. MárioWendhausen
tibdea .MIca de ,&dultaa • iii.....
00UU:ltór10 - Rua Joio PlDto. 1.

Telef. II. 769
QIIUlIlta daa 4

_

A. 6 ...
....,IUda: lreH,. ....... .. ...

Telof. 118

Dr. Paulo Fontes
CI1Dieo a opera4er

CamJt6r1o: Rua Vitor :ar.riId, n.
TelefO!Ul� 1.40'

0nnJ... daa 10 ia 11 • üi '14 U
ii !ln. JitHldfaela: 2ua !II__'"

III. -- Teiefose: i.iII

!,na Vitor Meirele.a L 1�
Fone -mannal t.701

-

- RESIDOCIAs
A.v�nida Trompowati n

Fone m�nual 7"

,

..:0,. Roldão Consoni
"-CIRURGIA Gl!;RAL - AI,TA CI'
lIURGA - MOLaSTlAS D. ••

NHORAS - PAllTO.
lrarawlo JeIa lrual� da Jt.a._
..... UIIITersidade de SIe Paul., r
oude foi aaaiatente p!w ""riOl &aGI .. -(I8eniço Cirúrgico do Prof. .&lIJltI

.� DI
arar.ta do eat6m&1o a 'Iiai eIrnJa.
...., inteItiDOI delgado a CI'OII., &InIo
de, riu, prõatata. buip, .tare,

IrrirlOl a trompa.. VarlcoeeJe. lIIYrt-
,

ceie, nrisel • l&eruL •

Coualtal: :ca. J A. , horu, • l'III
lreU" Schmfdt, :n (a1t1!1 da CaiI

ParailO). TcIef. 1.5'. ,

1IeaIdãeia: -Rua �a J..... UI)
TeIef. II. 764

Dr. A. Sant.el.
(I'orniado pela PacUldad. 1'�
lIIll de Medicina da UDiTerlidad.

do Bru1l)
II6d1co �r concurso da A.1fIttIIo
ela • P&lcopatas do DtIItrtto

Pederill
h-Jnterno de l!Iosp,ltal PslquJl,o
13'!co_ e UaDicOIB1o JudtcSl.r1o

, da Oapital -l'�l'ml
"

h-Interno da &anta Oasa d, III<
nricórd1a do BJo d. Jané1ro
OLmI04 IaDIOA - DO_OU

lOIIBVOSAa _

OoIl8UlUlr1o: lId1ffcto &m6lIa
••to - hã I.

Bes1dlncfa:

Avenida Rio Branco, 144
Das 11 .. li laora
'felelone:

Ooniultório - uea.
ae.tdlncia _ 1....IDr. Milton Simone Pereira

Clínica Cirurgica
••leRi.. ie Senhor..

CIRURGIA GERAL
- ,.. Serviços dos Profesllores Ben&
lieto Montenegro e

-

Piragibe No
jIOeira (Slo Paulo)

00"111tu: paa U ii 17 horu
RIJa Ferriando "Machadó, 10
--.....\_---- .. -

Dr. M. S. Cavalcanti
� _-_ta Ih lIiUtU

lI... b&1d&Dl1a .IIlarl1lJla. l'
l'alat_ .. ,.,

.•..•••

·cÃiÃa
.

ii· Taàmõi· .••••• .,
POll1llle V. .. euu ou terNUI ...

yenderl
Nlo encontra oomprador'
Jlntregu. ao IlIcr1t6rfo "'oMlt�

L L. .AlVeI.
Bua Deodoro ".

o Sahio
..;.;-'

.

"VIRCiEM -E'SPECIALIDADE" da
)

.

elA,WETZEL)INDUST'RIAL-JOINVILL m '{Marca relllBl
\ .....

-

.,

-

TORNA .A ROUPA BBANQUISSIMA p
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"�MENSAGEM DE GETúLIO AO POVO CARIOCA

__,...----_._-----

HOMENAGEM AO--DR. ADALBERTO TOLENTINO
DE CARVALHO

.

--.:.. /
FUI CHAMADO PARA REALIZAR UM GOV ÊRNO DE RENOVAÇÃO E ESSA RENOVA·

çÃO SE FARÁ
Os funcionários da Prefeituca' da Capital bem assim os vereado.,

res amigos, resolveram oferecer ao Dr. Adalberto Tolentíno de Carva.,
lho, digníssímo Prefeito Municipal, um almôço que se realizará na.
dia- 27 do corrente, ás 12 horas; nos salões do Clube 12' de Agosto.

ES&e ágape, que se revestirá da maior intimidade, tem o sentido>
de manifestar ao Ilustre homem publico .o aprêço e a gratidão dQS see,
vidores municipais, ás vésperas de .sua saída .da 'direcão da Prefeítura,
onde soube marcar a sua passagem com diversos atos em prol da
coletividad-e' florianopolitàna..

TRio, 23 (V. A.) _ No avião do onde o carro teve que parar vlsto meiras, onde, pouco depois, o g�ne·
'govêrno de S. Paulo, o sr. Getulio estar fechado o sinal. Nessa oca- ral Newton Cavalcanti, chefe' da
:Vargas chegou a esta capital on- sião foi s. excia. reconhecido por Casa Militar do presidente da He

tem, em companhia dos senhores' 'dois populares que acorreram e pública, o visitou, em nome do' che
Adcmar de Bar-ros e Lucas Gareez. lhe apertaram a mão. Rompendo fe do govêrno, general Eurico Du
Ao desembarcar, despediu-se de novamente a marcha, com a aber- tra. Em consequencia dêsse gesto
ambos, que no mesmo momento re- tura do sinal; o veiculo ,g'a'nhou de, cortezia, o, senador Getulio
tornaram à capital bandeirante. a Avenida Rio Branco e depois a Vargas, possivelmente ainda hoje,
Depois, com seu secretário, sendo Avenida Beira Mar, Praia do FIar como vamos nos certificar, deverá

apenas pressentido pelos que ali se mengo e Morro da, Viúva, onde () retribuir aquela visita, realizand�·
achavam; pois se trata de -um local sr. Getulio Vargas de dirigiu ao seu se, então, seu esperado ., encontro
distante do centro da cidade, tomou apartamento, no Edifício Uruguai, com o presidente Eurico Gaspar
um taxi, rumando 'para sua resí- á Avenida Ruy Barbosa.

.

Dutra. A retribuição dessa visita,
dencia, com o seguinte itinerário: Trocou de roupa, e, após pales- aliás, constitue parte de programa
Avenida Brasil; Avenida Rodrigues ,trar alguns momentos com pessoas do sr. Getulío Vargas nesta capital,
Alves, Avenida Presidente Vargas, de .sua familia e alguns íntimos, como informou à reportagem em

Uruguaiana,. Almirante Barroso, transportou-se para o Hotel Pal-! Campos- do Jordão.
'Floria.nõpolis - 24 de janeiro. de, 1951

I (
!

INAUGURADOS, NO DOMINGO, EM TUBARÃO, Q A.EROPORTO 'FESTA MEMORÁVEl.
MUNICIPAL -E OS SERVIÇOS DE ABASTECIM��rrO DE ÁGUA. A CHURRASCADA OFERECIDA -

PELO GOVERNADOR ADERBAL RAMOS DA ·SILVA. SÁBAOO ÚLTIMO AO SR. GO-
Tlor empreendimento de tal mago mente, quer com os. nossos avós VERNADOR ADERBAL RAMOS Promovido por e�mas. sras, ie,. principalmente 'no setO! assísten-
lIlitude e' relevância. portugueses, 'ao construirem,

.

os DA SILVA' senhoritas, consoante vimos notí- cíal, vem repercutindo, com sím,
Sim, brasj leíros que me ouvis, célebres e eter�os aquedutos em cíando, realizarrse-á, no proxímo patía. nesta capital, . aumentando..

�1 preclaro dirigente do Estado e nossa Pátría, quer com a luta ti- traduzisse a índole democrátíca do sábado, um coquetel no Clube 12 dia empõs dia,' o numero de Ins
.r:igno homempublico, Dr. Aderbal tânica do sertanejo, que Ué antes povo e o aprimoramento cultural de Agôsto, em homenagem á."exIna" clic,Ões; á. mesma."",
Ramos da Silva, deve. êste rincão de tudo um forte", no nordeste dos seus lideres. Garantia, por isso, sra, Rute Hoepcke da' Silva, pri- As listas de" ad:esão '-encO"ü'tt'"ã'ín- ,<'c., J.

de nossa Pátria, ac, concretização de .crestado e amado pelo filho bravo que o seu sucessor jamais seria melra dama do Estado. Se em poder das exmas, sras, Fer-
tuli de seus sonhos, que o -tornarã, ,e fie), vemés a luta de todo o Uni. atingido aia.:sua honra ,e na sua digo Tão justa e merecida homenagem I reíra Bastos, Flávio Tavares, José
maís

I

progressista e mais conf'or- verso, em busca do manancial va- nidade ,..pessoal. "'Ele"t)"'f1'W>a';'""mas' a quem deu sempre o seu Interes; Boabaid, Alves Pedrosa, Rubens
laveI, ainda. lioso, .que é a razão mesma da vi. pudera, ainda

.

assim esquecer in. se e apoio 'ás causas populares, de Arruda Ramos e' lambem 11Q'

I Inauguramos, lroje./ó sistema
-

de da. [ustíças e' cahrnias e fazer, um go- �Clube 12 de Agosto.
,

�astecimento de agllà, de 'I'ubarão. O programa de .saneamento que vêrno sem odios e sem recalques.
�jo plano criador se deve ao gran- o Govêrno do Estado se traçou, A, oposição, para onde ia; seria

�ê brasileiro que por longos e, pro- marco Id:8cisivo de uma nova eta-. feita em tõrno' de atos e fatos, e

'icilo.s ,anos, diri�iu nosso Es'tado e pa da valorlzaçãq do homem, vem não de ,pessoas e Indívíduos.

tOOntiQua 'honrando-o, lá fora. A de encontro aos desejos de progres, Acreditava que .. esses proposítos, ali
tNerêu Ramos, tambem, Tubarão so do Brasil, -tríangulado nas ala- declarados ,eram o meio mais al,
::lgradece o muito que fez e que' vancas propulsoras de transporte, to de agradecer aquela homena- O Prefeito Miinieipa! d�

Rodei'()'l
tiva é das mais louvaveis, 'vLSt�

:l'aTá por êste municipio que, ínoon- saneamento e instrução. gem, que tanto o honrava, ,sr: Ermínio Gadotti, � vem' de hai- -acolher as sugestões que lhe fg;.
:l{�sta"elmente no Sul e um para- O que representa esta. solenida, As suas palavras fora aplaudi, xar importante lei criando o car_ l'Iam dirigidas pel'O i1ust!"8 Dire_
digma de' operosidad;. de para .nós, que temos '3. ventura das c.om int.ensa vibração e tados go remun€'rado de Agente Flores- tor do Serviço Florestal do Esta-
, E �. Cidade Azul, atualmente, d,e, assistir ao ato simbólico da os preseiItes. ém seguida, levaram· tal do municipíõ com a fin'alidade tado e Executor dó Acôrdo Flores_
'Com doze mil habitantes, p�pulação ,inaugunacão,

.

é de tal ámIllitud� lhe o seu abra�o. de colaborar de modo dêcisivo tal. o Eng. Agr. .Dr. José CarlO!l
.

'€S3a que duplicou -em ,upla década .que,· sÓ pelos dias p-orvindouros.
.

x x com .o Serviço Florestal do Esta_ de Matt'Os Horta Barbo_.sa.
'bem merecia, pela sul} importanci:a nos aQercebetemos dos seus bene· Compareceu a churrascada t( 10. Felicitam.os 'o Sr_ ,Erminio .GI1·
ec-onômica, -politica, Ia �social, Ser ficos efeitog. Será um fato de de. banda musical,do Abrigo d'e Meno

•. 'Mere1!eic.d:es1aque especial 'O·_g:es-·--6otti e 'lhe 'apresentamos as nossas

aquinhoada, pelos :s'eus governan· -crés(\imo -esp.etacularl de doenÇtas res, que 'f9i ��c�bida, com .cl�,mor,à-:: 19, d� edil, de Rodeio" cuja inicfa_ congralultações.
!1 es, .éom o vulto -«esta realizacã0, gastro·illtestinais, 'cômo as febres da salva' de ,P,llhnas., "

:vois o .municip'io é o mais populo· tifoide, e pa,ratifoid,e, colera,' di. "','
,

,',r "� :)(" i .
. 1 '-'

�.O do EsÚldo e grande entronca· senterias,',vel'minoses, infecções e\ Após a chuta��ada foi prolpoyL LEOBERTO LEAL E FAMlLlA,
l1íl�nto úe tran.sjlOrte� Em 23·3.949 intoxicações alimenbares, já que a t do um leilãd arn'ericaÍlo de uma .

.

t t d d
_

.
.

. Havendo transferido' residência para a Capital Federal, apresentânLwelo .Decreto 162, foi aprüv:;tdo o agua ra a 'a e encana a 'nao s-era gareafa de v�p.ho. comum, em be.
nermo de contrato' celebrado entr-e veiculos de tais moléstias. Como co· nefich) dos pôhiel> ,do .,bl(neD,leritG suas despedidas a todos os parentes, amigos fi pessoas de suas relações..,

, ,," . d'Os "qnais" não sê puderam despedir pessoalmente pela carência de tem":*" Estado e o Escritório Saturnino rolário lógico e saltitar baixlará, e·Padre ClemeI).te, ,alcancand'O .o 10_
r

·t f" t d I'd""
c' •

'po, e colocam-se à disposição em sua np.va residência, à rua Senador
Jde Britp, para a execução das obros ml,1.l o, o coe lCle? e

.. � morta 1 a· tal d�, Cr$ 2.9?o.,Qo..
.'

kie ·abastecimento de aglIla e .outras de, notadam�n'1e, mfanbl. Vergueiro, 69.

�bras ,complemental'es, nesta, cida":- Para aquilatarmos da importan- IRENE. CURIE EXPULSA\� ----'_._------------.,-------"-----
iie. '

----.

/ I cia Itt que Tubarão atingiu, basta RAINHA DOS SERVIDORES ,PúBLICOS� 'rEm pouco tempo, o Escritórío, Icompulsarmos às estatisticas ,de DA COMISSIO'ATÔMICA
§Com seus .engenheiros competéntes saneam.ento, por .onde 'ver,emos
. I' ' PARIS, 23 (V:A.) ---. A

. Franca I. Em. ' viagem
_
.. de.: recreio seguiu para o Rio de Jan.eiro, pela "Cru-

oe trabalhadores, com seus auxilia'l"que, eh1 1940., havia .no Brasil 448.' ..

, expulsou Irene Jóhol Curie filha zeir-o do SIlI'�, ao invés da Transporte Aéreo ·Catarinense, como hayia--
ires e operários, côncios dê seu� .

cidades com abastecimento d'agua
dos d.escobridores do radio e fà.'mos anunciado" a 'senhorinha Dagmar Müller _. Rainha dos Servidores

ldeveres, e com a colaboração deci�+e destas. somente 74 dispunhlllm
voeav,el aos comunistas, da comis- Publicos, :,l-qllem a eonceituada emprêsa brasileira' gentilmente ófereéea

.(lida da Prefcittll'a, construiu -esta! de filtros. Santa Catarina figur�va.' '. _;/ " •

I
' são de energia' atomica: A senhora a passagem de 'ida e volta.

. ,

.ob,ra ciclópica ·e 'complexa: capta· .em tal.estatistica com 5 cidades '

. Joliot Curie foi nomead,a para a .f·

�1ío do precioso liquido, com toma., abasu:cldas, mas sem' tratamento e
comissão de 'nOve membros em)

---"'-"'_""'-,----
....-.-__",----------------�-----_--�.

,ora d'agua no rio Tubarão, casa de, Soem filtros, 'e ocupava o 10.° lugar.
principios de' 1946 para um teu.:.'1 TELEGRAMAS RETI- O PRE.CEITO DO DIAl�ombas, linha de recalque para o Uma estal.istica da Diretoria de."{

I O '" t d I mo de cinco anos.'

DO,SMorro do 'Caeté, estaçãQ de teata� bras PUJ'l]Icas do Es a o, re :atl.

:Inento, .onde, com sulfat,o de alu'l va aquele ano, revelou que de
,

'"
.',

mini e de cal para la decantacão; 32.796 prédios das nossa� cidade,�, pára completarmos o panorama Acham·se I'Btidos, nos Correios oe.
Ilwrá purificad� a agua, filtros com apenas 14%, isto é, 4.674 prédiOs

I
sanitário, falfânos, agora. o servL Telegrafos, telegramas para: A saliva. além de concorrer pa:�, ..

:areia, onde ficarão retidas as ma.! tinham abastecim>Bnto 'CI'agua; em Co de esgotos. '
,.

ra o bom aproveitamento dos alf.;.,
térilas em 'suspensão, ql�e não te·: outl'as palavras isto significa' que I A V. Excia:,' De. Go:vernador, ��- � Vlrg"ente Helm,llth Sc_hmitz Cai· mentos, protege lambem a bôca e.:

nham sido depositadas nela decan) só 28.0.0.0. h_abitante,s, ou seja: 2,4'<:;;' ve 'r�b�rão esta. sua segunda 'V�Sl_ xa Postal 20.6, Sr. JO�.o AntoRio os dentes,. Quando se ,bel;le poncã:
tação, reser-vatório para um milhão. da populaçao rcüenseada entao, go· ta Oflcwl, que e· la· segul1da ness-e Barbosa, Alexandre Alves Rua água hã diminuic�o· de saliva, �

de litros linha adutora e-rêde de zava do beneficio de ag'ua encan:a� carater, mas, para nós. ê a primei· Araberton nO ,1, .Maria Santos rua que acarreta a'CÍde� bucal, e po

dist.ribuição para la cidade, com' da. Embora não�tenhamos, á mão, ra em importancia e em impul�o Duarte Schutel 46, Salomão Caro de permitir a ação de germes calt�
cerca \de 20..0.0.0. metros, dé tubos dados mais Í',ecenlJes. p.odemos afiro )Iara o progrésso e _pa,ra fl porylr neiro Almeida Hotel, 1\1ajestie (3), sadores de 'doenças da bôca e d-os:
,de :váríos "diâmetros. . I �ar que o �roblema n.ao teve sen. promissor.

. .

'

.

.
,

Noemia' Castanhos Hospital, AI·

l
de-ntes. .'

'Muito movimento de terra com slvel alteracao em conJunto, no de· Uma colehvldlade labonosa, cr�n::, heeto Martins Dir. Subs. Est.' 1\1; Proteja seus dentes e gengi_
cortes e áltênros alem de 'multa cênio. Só o --novo

.

recenseamento I te ,e reconhecida' agradece a V. Educação, Marta B)'rrelo Saco dos VIas, habituandowse a beber á..-
, ,

"I'�t d d" . t' tE' Dr Aderbal esta da'dl'ya e LimÕes 15" lTrgente" .Leon"tina Isal· 'gua no in'·nrva.lo' ;'-as refel·CO,o-es...-concr,etagem foram realizadas €"'!',;tIa o nos 1ra, ,exa am;en e, a XCla., .'. .• '.' !IV U ....

ainda.'
,

situação atua}, nesse '·.setor, n.o pede a Deus pela súa felicidade e tino Bernardi Trindade, Maria SNES. ,�

A� obl'las foram orcadas em ....
Pais.

.

de sua família. DISSE. Ribeiro Castanhà Rospit!1l, Custo' ...,...------------�

Cr$ 6.980.0.0.0.,0.0.; exclusive
'

admi� dia FrUo. Nalzira Oliveira rua lraiva 68,\ Walter Tiago Cons. Cris.-'

MONTEPIO D"OS FUNClONiDTOS·/DÍTBU'COS DO Silva fim da rua s/n (2), José G. pinianoJi2, Urgente Sheldo Tuppinistração. .
.

,

.

A.lU C'U /'.
.

Brady, Manoel Garcia Santos Sll· oOap. José 'éarlos Veloso, H'ol·a'nda:Como sabeis, a agua é a primei· .,

ra condiç�o dai 'existência, sem o

.

ESTADO DE 'SANTA CATARINA
que SoerÍ-a a vida animal e vegetal . .cOMUNICAÇÃO
impossivel na terra, já que mais Levo ao conhE)cimento d'()s srs. P,ensionislas', que, as pensões
,da metad,e do organismo é compos. rentes a.o mês corrente, serão pagas nos próximos dias 25 e 26..
ta dêss-e liqllido vital. Esse falo bio· Montepio, 23' de janeiro de 1951. .'

.

lógico refle'te�;se, como disse al- Repa,t-o 'Guti.er;rez, diretor'
guéni, no tempo e. no esp'aço, na ----------'------- ----".....------_-

vida dbih'om.ens e na hi!itória d.os EULAUA SOÚSA DE ALMEIDA
povos. Quer nos tempos b�blicos, I o
com Moisªs, quer com os bélIcos1'0'. •

JIlSSA DE 6 M:fl:S
. .

os cartagineses nave Sera rezada amanha, na Cat,eàeal- M,etropohtana mISsa de 6° mês,
manos e com

N t d Afri- por alma da soo. Eulália Seriza de Almeida, mãe das professoras Edith
gadores, ambos no or e a. _de Almeida Bernardes -e Maria de Almeida Ocampo. .� ,_

.ca, lutando contra o deserto lllcle�i' .,.1
.

,

"

EXPRESSIVA HOMENAGEM, À EXMA. SRA.-

.� 4�. \

RUTE HOEPCKE DA SILVA

A PREFEITURA MUNICIPAL DE· RODEIÓ CRIÁ
O CARGO DE AGENTE FLORESTAL

A ÁGUA, OS DENTES E 'AS GEN
'GIVAS

refe.

I

i
;

t Enq�lanlo .Q sr..
Irineu Born_hans.en diz' !Iu,é colabora Com o

sr. GetulIo, o. sr. OdI.lon Braga nao dIZ que sIm nem nã.o.
Os jornaIS udemstas, mormente O CO,rreio da/Manhã e·�

Diário de No�icias ,considera!ll a colaboração um in�ulto!
Bem meXIdo. corno se ve!

'.

. ,j

GUlLHER.ltE TA'
, "
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


