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Dia I- dia mais se prestigia no Estado� a candidatura

do preclaro· catarinense_ Engenheiro
legenda de trabalho· e uma garantia

para Santa Catarina.I
,
1

o lUl8 !.ANTIGO DURIO DE SANTA CATARINA
"pleMrlf) • D. Gel'ftte. SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE A.RRUDA. B..lI08

IAviso . aos candidates às Escolas
-' Preparátérías do Exêrcítn
RIO, 14 (V.A.' r: o Minislerio da Guerra avisa aos candidatos

às escolas preparatérias do Exercito que na Diretoria do Ensino do
Exercito e nas sedes das -Regiões Milibares poderão ser adquiridas' pe
Ia ímporfancia de três cruzeíros as instruções para o concurso de ad
missão ás Escolas Prepaêatortas, em 1951. Juntamente com as ínstru
cões serão distr'ibuidas l"Íina ficha e um cartão de inscrição.
t

" ,

Dois desastres latais. ocorre

ram cem aviões da fAD
pois aterrissaría na. base do Ga.leão
As 11,30 horas, a torre de Galeão

.

recebeu os ultimes siriaís de bordo
do avião. Embora, desta vez, os
socorros não tenha:m 'tardado nada
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Cadetes do Brasil DO
Cent., de Arligas
RIO, 14 (v. A,) - o navio auxi

liar da Marinha de Guerra "Duque
de Caxia,s",-'"" partirá amanhã à tar
de, para Montevidéu, levando a bordo
representantes das escolas inílítares
brasileiras que vão participar das
comemorações do primeiro centenário
da morte do .general Artigas. Essa
representação é constituida d,c duas
companhias da. Escola Militar, com
a respectiva banda de musica uma

companhia da Escolà Naval outra 'da
Es'cola de Aeronáutlca.
No dia 23, quê é a dara máxima

das 'comemorações, será realizado
grande . desfi'ie em -Montevídéu, no

qual participará aquela representação
das nossas escolas militares.

Totalmente perdido
o «Itaquicé»)
RIO, 14 (v. A,) .....::: Ouvido pelos

jornalistas o engenheiro Anibal AI-,
ves Bastos, superintendente da Cia.

Costeíra, o qual chegou de Pôr-to Ale
gre, declarou que o "Ltaquicé" está
totalmente perdido e que as despesas
com o reboque do casco sedam gran
des. Declarou ainda que a fim de

compensar a perda lamentável do
navio, mandará acelerar as obras ão
"Ttapé " e' do "Araçatuba" que sê
acham no momento em trabalhos de
reconstrução nos estaleiros da Ilha
Viana. '

Libelo Rússia,

a
LONDRES, 14 (U. P.) - Os Es

-tados Unidos distrihuirarn em tô
da a Europa ocidental_l:!.m Livro
Bl'auco em que acusam a Rus·sia de

divu'!glar lamIPlas. �nforl11lações sôo
bl'e. a iminencia de um ataque á
Iugos'lavia. O Livro Branco' de
clara que a Russi,a', :periodioa
mente, pl'OClU'a I)l'.Ovocar tensão
em :suas fronteinas com .o

frã, mediante ,rumores de mano
bras militar,es, causando agitação
entre as tribus perS'3S. Mais adian
te, a'firma que. a -Russi.a violou o

1)acto de y�lta um mês depois de
tê-lo assin,ado.

inaugurada a «Casa
Dr.. BIDmeDaD)� \BLUMENAU, 14 (O ESTADO)
Fazendo parte das comemorações do
centenário deste municipio, teve lo·
gar ante-ontem a cerimônia do lan·
çamento da pedra fundamental da
"Casa Dr. Blumenau".

.

O áto contou com a· presença 'das'
autoridades e do ministro da Edu·
cação e Sa,úde, sr, Pedro � Calmon,
�ue há -ªias §e encontJ,:a nesta �i!!ade..

. URO DEEKE� ,candidato
sem restriÇÕes

V02)CS eminentes .da Religião, 'entre, as quais a do exmo,

e revmo. Arcebispo Metropolitano, d.om Joaquim Domingues
de Oliveira e do exmo, e revmo. Bispo Diocesano de Lajes,
dom Daniel Hostín, podem, sem dúvida, como .0 fizeram, p'ro
clamar a dignidade do candidato do P. S. D. ao cargo de Cto-'
vernador do E-stado, sr, UdQ Deeke. Nem destoou do hQDrOSO
conceito que essas duas altas expressões da Igreja em Santa
Catarina externaram .â_ pessoa do 'engenheiro ·e do cidadão pr0i'
bo, a palavra de um sacerdote igualmente ,aut0�izado, o l'e-\�
padre Ambrósio Zeia, quando ao saudar em Videira a caravana

do P. S. D., não se dedígnou de exalçar as qualidades de

administrador eficiente e de homem de bem do sr. Udo Dee
ke. Diante de tais pronunciamentos, que, das alturas da
austeridade e do clima moral donde procederam; fulminam
as insinuações. malévolas que se fizeram circular a respeito
das convícções cristãs do

.

nobre candidate. pessedista, devem
cessar as explorações de alguns interesseiros adversários do

situacionismo estadual, aos quais' o' que importa', na verda
de, não. é a salvaguarda das nossas tradíções; sentifnenteis e

esjíírttuads, senão apenas a -conquista do poder.
O sr, Udo Deeke, todos o sabem, é um cidadão de pro

funda e sólida concíêncía moral, educado e formado em amo

biente familiar 'em que os sagrados !principios do. Cristia
nismo assumíam expressão na conduta .e no exemplo das virr •

tudes que asseguram a uma sociedade crisLãmente organiza-a, "

da tôda -invulnerabilidade a quaisquer incursões malsãs. Ho

mem incapaz de atraiçoar o próprio caráter, fazendo ques-
,� f .'

tão de sohrepaírar, quer durante a' campanha que preceda o

pleito, quer no exercício' do cargo de Governador para o

qual s,erá elruto, a tôdas as solicitações �,e interêsse _próprio,.
o sr. Uelo Deeke abre a sua vid'lIi privada ao exame d·e quan
toso .pretendam conhecer na intimidade dos s'eus pensamen
to.s e no flagrante do s/eu !procedimento como cid,adão é' co°,

mo chefe de famHia.

, Não tem duas int,er,prebaJções para o dever de um ho

meu); público, perante as instituições sociais' e r,eligiosas que,
.

através da .evolução nacional, assentaram uma civili:naç_.ão em

bases cimentadas' !por mi'ssíonários da têmpera piedOSa. dum

u\lnchi'eba. Prül1ugnando a iJ.?-diS'soJuhilid�de do m:a�qimô;l1io
e a sol�dez dos laçoJ da. família como ess,encia.is à sobrevi·

vência da nacionalidade e, sobretudo, como conquista ina

lienável da nossru formação de povo, ü ilustre engenheiro
-cujo nome o P . .8. D., indica, ao ,lado, de Nel'êu �amo.s e de.

oul1'6s' cidadiJ,os �à altura da confiança do e'leit.orado, é pr�ci-
, sament� '0 ca�di{!a'to insuspei<tissimo,. que não dissi1I1iula as

suas tend,ênci'as porque é de seu feitio ,tempermnel1ta.1 dizer

RIO, 14 (V. A.) - Ante-ontem e

ontem, dois aviões da Força .A:é�
.rea Brasileíra precipitaram-se ao

solo, um nas proximidades de For
taleza e outro perto do Distrito Fe·
deral .. O acidente ocorrido no Cea
rá verificou-se com um aparelho
B-25, que retornava de Recife para
Fortaleza, conduzindo uma' turma
de atletas militares que participa'
r,a dos jogos Olímpicos da Força
Aérea Brasileira, na capital per
nambucana. A FAB anunciou que
o contato com esse aparelho foi

perdido ás nove horas de ante-ou- RIO, 14 (V.A.). - Noticias de

tem; e que, mais tarde, soube's;� Mogi Mirim, em São Paulo inf'or
qué' ó mesmo p�ssou':em chamas rnam 'que os: "cblonos holandeses

em cima da, montanha 'PacotL' O I reunidos em sistema cooperativo,
avião conduzia três tri:pulantes . é,'na Fazendai de Ribeirão, situada
sete s-argentos. A expedição de 50, a 18 quilometros .desta cidade,
corro enviada imedíabafnente pa-

j
realizaram há dias ,a segunda co

ra o local do sinistro possívelmen- 'lheita de trigo, cultivado dentro

te ainda não chegou ao seu destí- dos mais modernos. metodos agrí
no. Uma outra_B-25, com sete pes- I

colas. A Secl;etaria da Agrícultu
soas a bordo caiu ontem, pela ma- . ra de São Paulo ,arpr.Qv,eitou a O·

nhã, atrás do morro Atalaia, em

I
portunídade para. reunir numero

Santa Rosa, subuebío de Niter�i. sos t�c�ico.�' e lavradores brasill\li.
Este avião de transporte precedia 1'05 no intuito de observarem o siso

de São Paulo 'e poucos minutos de- tema adotado.

foi possível fazer pois todos os·

tripllloantes e passageiros estavam

mortos.

'o que sente e mostrar-se tal quaí "é.
Não há duvidar, portanto, de ,'que o testeIlllUnho puh)i

camente prestado a respeito d.a dignidade do s·r. Udo Deeke

p;ra. o- mandato de GovfJrnador .ele todos, os Gabrinens·es, _:/

• ;testemunho tanto mais inconfundível quanLo nãp SOfNlria 3

Colonos bola·odeles
em São Paulo

Reuniram-se . novamente os três
\.

ministros de exterior
Acredíta-se que tambem conversaram sôbre '0

rearmamento da Europa Ocidental

NOVA YORK, 14 ('V. A.) - Os trés
ministros de A:ssuntos Estrangeiros,
Acheson, Bevin e Schuman, que se

encontram atualmente nesta cidade,
em cipnv.e!rsaç4,es, reuniram-se l1pje
duas vezes, pela manhã e pela tarde.

vou-se uma discussão. sôbre a ques
tão do rearmamento da Alemanha,
que prosseguiu na sessão vespertina.
Os ministros voltaram' a: reunir-se,

ás 15h15m, dldúlando-se, �ntão ao.

estudo e discussão do relatório ela�'
borado pelos três altos Comissários
na Alemanha, sôbre as necessidades
da segurança interna.e externa da
Alemanha,. segurança que se julga
inseparavel-'-da ,defesa da ocidente
em geraL A reunião terminou à��
l"I'h50m.

A sessão matinal, que começou ás
10h30m, terminou ás 12h50m, acre·

ditando'se que tenha girado em tôrno
de questões gerais, relativas aó
Te�ufma;mento da Eur�pa ocidental.
Durante 'esflaJl �on;versações, tra-

4 milhões e 500, mil homens
em armas na Russia

-

WASHINGTON, 14 (U.P.) - O �xército amerioano infol>molY

que a Russia poslsui quatro milhões ·e 500 mil h:omens em armas e

que' ,está gastando 30 par cento de sua. renda naci.onal pal'a fins de'

defes,U'.

���_�������,�.��������L.�·�������_�·����_�·������_���...

mí�iIl1;a' s'uspe�ç�o" tão límpid.as as conciências de que ,emer-

g;iu! - r>õe fim, em definitivo, ás mesquinhas explora:ções,
que" o' facciosislllO ex.cerbado· gerou ·e que' vi.sa'.ndo .indispor·

I p,ara com o eleitorado calólico de' Santa Gatarin,a o candida.'

t.o do P. S. D.7 têm! ferido, como uma- afrol1,ta, os homens'

. de. f�,. p:u'a constrangê-los ao juizo pTecipitado- que -lhw'

-a(.raiçoasse a - própria llobrez,a das conv.ioções •
.. 1
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��UBB- 'BGIB DB AceSTe
SÁBADO, DIA 16, NOS SALõES DO' LIRA TÊNJS CLU BE, GENTILMENTE CEDIDOS POR SUA DIRETORIA, RETUMBANTE "SOIRÉE", COM O CONCURSO DA
ORQUESTRA EXCLUSIVA DO "12' DE\AGÔSTO. INíCIO ÀS 21,30 HORAS, ATÉ ÀS 3 HORAS" IMPRETERiVELMENTE. FIC!M CONVIDADOS, POR ÊSfE
MEIO,.OS ASS9CIAD� E SUAS EXMAS. FAMfLIAS. NÃO Só DO CLUBE DO�E, COMO TAMBÉM DO LIRA· TÊNIS.

Notici�r�o. dos P a 'f t l'dMUnl&lpl8S \

--__;.o'�--

Blumenau

r

BRI�HANTE EXITO DO CONCUR
SO DE vrTRIN�ES '

Um dos objetivos -da Comi-ssão
de Festejos do Centenario foi o

embelezamento da cidade, durante
{JS dias consagrados ao grande a'

eontecímento. tendo sido instituído
. um concurso de vitrines, com va

Iíosos prerníos aos primeiros colo-
'\ "

'

cados. "

'

Isso despertou vive interesse por
parte {ias principais Jójas centraís,

,

apreseutarrdo as vitrines da 'Rua
1.5 de Novembro, desde o dia 1° d-o

cctr..ente, b�iss�mo 'aspecto pelos
enfeites, bom gosto e origínalídade
com os- que Os comerciantes la!S

prepararam, atraindo a admiração
das milhares de pessoas que trans

lPujnham�·Iáquíe'la .rP'tirtclipal
.

srtería
da ci��de.... '.'

,

O julgamento .,das .. vitrines con-
'.

forme fora 'anunciado; realizou-se ',
,

na noite de 3 do corrente por uma J'

Comissão composta das sras. Led:a', '

B. Sampaio e Edda Gaertner e dos é

srs. Erwin Teichmahn, Franz Erl:'
.

gel, Orlando'Melo ,e Antonio -"Rei
nert, Depois _de demorada inspeção I .

as vitrines em- preço, essa Comís-
'

são. reuniu-se piara deliberar sobre
a classificação final, que foi a se

guinte:
1° Iugar : Casa Buerguer, Fi)i

considerado, alem do bom' gosto
com qUfl ;roram expostas as rner

cadorila�, intenção dos dirigentes
da firma "l'lreslando significativa
nomenagem tao fundador d'a cfda�
de.

20. Iugar: Casa Berndt.: Simlicí
dade 'e originalidade na exposição
de súas mercadorias, foram' os fã'·
tores que mais impressi.oharam ;a_

Comiss,ão.
'-

Social D
Santa

o
de�·,S'e_ção

40 eleitorado do Estado de Santa Catarina:
A Comissão Executíva do Partido Social Democrático, Seção de

Santa Catanína, na conformidade do disposto no artigo' nono (9°) dos
seus Estatlllos, vem recomendar ao. SUfrágio. do eleitorado catarinense
os nomes dos candidatos' dó Partido, às . eleições de 3 de outubro pró-
ximo:

Para Gevernador
,
do EstadQ:

Dr. Udo Deeke, engenheiro civil;
Para Senador Federal:

Dr, Nerêu Ramos, advogado;
. Para Suplente -de Senador:

Dr. J�ã�- David Ferreira Lima, advogado;
. ·,Para. Deputados Federais:

Dr. Nerêu Ramos, advogado;
Dr.•Armando Simone Pereira, advogado;
Dr.i.Leoberto- Laus Leal, advogado;

- Orlando Brasil, professor e'contabilista;
Dr. Joaquim Ramus, advogado;
D\. Agrippa de Castro Faria, fnédíco ;
Coronél. Pedro Lopes Vieira, mílítarj
Dr._Antônio Nunes Varella, advogado;
Dr, Rogério Vieira, advogado;
Dr, Cid Loures Ribas, advogado;
Dr. A_.ristides Largura, advogado;
.Vítor Buhr, serventuário de' justiça;

,

_- Para Deputados Estaduais:
'

..

Abelardo Sousa, -prof'essor ;
Ado Caldas Faraco, funcionàrio público;
Adolfo -José Martins" fazendeiro;

,

Dr. Afonso Maria Cardoso da Veiga, funcionário
Alcides Abreu, funcíonário público;
Dr. Anes.Gualberto, engenheirojcívíl ;
Ângelo Ponzoní, índustríal ;
Antenqr- Tavares, ádvogado ;

,

Dr. Antônio Díb 'Mussi, médico;
"
.Dr, Antônio Gomes de Almeida, advogado;
Antônio Tauille, militar;

.
Dr., Armando Cal'il Bulos, advogado;
Dr. Armando»Valérío de Assis, médico;
Arno Oscar Meyer, índustríal ; . ,. ,J
Arnou Teixeira de Mello, servéutuário de [ustíça;
Augusto Bresola, ind\lstriaÍ; .

Eduardo Virmond,' funcionário público; i.,

,Dr. Elpídio Barbosa; professor;
Dr. Fernand�' Oswaldo de Oliveira, médíco;
Guido" BoM, llancário.

'--

..
'

,-

,,-)

emo�ráticD
Calarina

Nerêu Ramos
Aderbal Ramos da Silva
Adhemar Garcia

Aqripa de Castro Paria ,

Alfrfdo õamooe

Alvaro Soares Machado
Anes Gualberto

. (Atilio Fontana

Carlos S:per(/Jt1ç.a
Carlos Zipperer SObrinho

.
Celso Ramos

Elias Angeloni .'

. Ernani C. de Bitiencoutt Cotritn Fi1heP"
/

Francisco Benjamin Gallotii
Frederico Hardt

Gasparina Zorzi
Heitor Libe'1'ato
Ivo d'Aqllin,o
Jairo CaUado
José Boabaid
Lauro Soares
Oscar Rodri'(J.ues da Nova
Pedro Kuss
Pedro Lopes Vie,ira .

Pompílio Pereira Bento
Roberto Oliveira

RO(J.é�io Vi'eira
Serafim Emesto
Valéria Gomes
,Vital' Bllhr

3° lúgàr: Casa Preir·er. Vitrine
premiada: "Sonho de. Primaver!a:"
Doois'ão tomada em face da ele

gancia com que fói' arranjada a

I;lmostr.a.
4° - Flambreria Seleta. Pela

apresentação em miniatura, de
suas mercad'o):'ias.
5° - Willi Stever. P,ela alego'

rioa demonstrta.tiva do des·envol
vimento economicü de Blumenau.
6° lugar: Casa Catarinense, Ho-

mep,agem ª induslril3; peló� seu, de'
senvolvimento.

MENOõE� HONROSAS
Al,em dessas vitrines, f.oram dis·

tiinguida,s 'co!m lIlje'n:�Ões honr'Ü'Slas
as 'Pertencentes as· seguintes fir'
mas:

Walte·r Schmidt, Casas Pernam-
bucanas, Casa Sul'Ameri'cana Fi- Levo ao conhecimento dGS interessados que, a partir 'desta datã;- ,

Hal, Importadora Mercantil e ,FaI: devidamente autorizado pelo senhor Diretor dêste Serviço, passéi a,

mácia c'.e Drogaria ·Catarinense. exercer neste Estado as funções de Delegado da Comissão Executiva

CONFEReNCIA DO DR. dos Produtos de Mandioca. A referida Comissão' está ,sediada nesta

PEiJflO CALMON Ca:pital na rua Conselheiro Mafra n. 37 e, no interior, nas sédes dos,

Gonfor,me estava anunciado, Postos de Clas,sifica'ção e Fi�calização da Exp'ortação da Agência 40
realizou-se sabado, no Teako Caro Serviço de Economi� Rural,' situados nas cidades de -Itajaí, rua Lauro

,ias Gomes, .a conferencia que o dr. 'Mueller n.. 80 e de �ão Franciscó do Sul, rua Babitonga s/no
Pedro Calmon, r,eitor da, Univer- .) Florianópolis, 10 d,e ,setembro 'de 1950.

sidade ,do Brasil e latual Ministro" JACQUES PIERRE BROCA - Ch�fe da Agência do Serviço de

da Educção, pI'OferÜl sobT.e o tê. Econ�mia --Rural e Dele�a:do da Comissão Executiva dos Produtos de

lJl.a "Sociolog'ia". _

l\jandIoca.
Como ,era de se esperar, oons· COU A FESTA PIROTÉCNICA impre'ssiónou . vivamente a epor-·tituiu prilhante sucessO a noia-., A. despeito do ,agt'l.aceiro de me multidão que se ourqprimia

vel dissertação' do eininenLe in' quinta-f.eira ultima, constituiu és- no local, pois es efeHos máravi�
telectual, que foi expressiva 110- peta.culo magnifico la festa piro-- lhosos dos, fogos marcaram belis
me,uagem -do ilustre edtlcado;r. a té,cníca", que se realizou na' noite simo ,espetaNdo .que ,tãe ,cedo não
cultll·ra do povo de' Blumenau, daquele dia, no' recinto do Par- será esquecidO.
repr·esentado no numero-so e sele' que). ,eLe Dw,erSiÕles <dI? (Centenlár'i,o - Todas as' 'pecas forlam queima
to. 'aud-itório pelos. seus principais 'de Blumenau. das pelos técnicos da firma -Co
elementos.

Na oC3Jsião chovia terrenelal- caro & Cia., de Magi. das Cru7;es
p 111AU TEMPO NÃO PRE:JUDI- mente, mias· 1116S1110 assim a fhtal cm ,são Paulo.

Dr. Lenoir Vargas Ferreira, advogado ;
Luís Bertoli Junior, serventuário de [ustíça;
Manoel Siqueira B�o, serventuário de justiça;
Dr, Mario Ma,fl'a, advogado;
Dr. Norberto- Bachrnann, médico;
Oscar Rodrigues da Nova, comerciário;
Olívio Nóbrega, serventuário de justiça;
Dr. Othon da Gama Lobo' d'Eça. funcionário público;
Pedro Bíttencourt, industrial;'
'Protõgenes Vieira, farmacêutico;

.

Dr. Boherto Mündell de Lacerda, advogado;
Torquato Tasso. funcionário público;

.
'Valdemar Grubba, industrial;

( Dr. Walter Tenór-io Cavalcanti, advogado;
Wenceslau Boríni, industrial;

.

Dr. Wigand Persuhn, 'economista;
Dr. Wilrnar Orlando' Dias. advogado;
Dr. Ylmar de Almeida Corrêa, médico;
'Ao recomendar ao altivo eleitorado de S. Catarina os 'se'lis can

didatos, o Pantído Social Democrático está na certeza de haver apon
tado nomes que, unidos por um Só ideal partidário e dentro do mes-:

'l -,�
� ."r. lUO programa, Iposs'am trabalhar devotadamente , pelos altos ínterês+

ISoes
de Santa Catarina e do Brasil.

Sufragando êsses nomes, pode o eléítorado esclarecido. dia 'nossa;

terrà ficar convicto (I,e. Que
-

terá, com o seu voto, eentríbuído para;

assegurar '0 bem estar, i <tranquilidad.e e o progresso do'Estado e .d(lJ.'"
Brasil. ' .

F'lorianópolís, 8 de setembro de 1950.

A Comissão' Executiva:"

'. --"��

público;
"l

"

•

'�..

.

"

Dr.' Ivõ- Silveira, advogaao;
Jair6 Callado, jornàlisla.;

-

:Dr. João Batista Bonnassis, advogado;
Dr. João Estiva-let Pires, advogado;
João dos Santos, industrial;
Dr. João Ribas Ramos, advogado;
Dr. Joaquim Madeira Ne.ve§...médico;
Dr. José Bahia Spinola Bittencourt, médico;
José da Cpsta Miranda, s·erventuáTio de justiça;
Dr. José GalloUi Peixoto, advogado;
José Motta Pires, professor;
Lauro Lochs, professor;

.

Leandro Longo, serventuário de justiça;
Dr. Lecian Slovinski, advogado;

i
�

-
,

.------�.�--�------�------�--�------�

•

l t a I

Um homem que dedica, suá .vida à industria,.
à agricultura, á pecuá:ria� e, ao com�rcio.:,;

A-mi'go··da Snciedá.de ,-e ';(10 "

E·sporte Catarinense
.

Um� candidato que merece ser eleito

":- '

_;c

� .

,.
,.

:.. '

"
'.

Grande reduçãó·· de. preçO$
A LIVRARIA CENTRAL d,e ALBERTO ENTRES, sita à rua Feli,

pe Scl1midt, 14, nesta Capital;� �stã promovendo grande
"

liquidaçãÔl<'
de seus ar,Ligas, com desconto especiais. [.. '

Aproveitem, pois; a grande vant,ag.em que se apre.senta ao púbJi,..
co adquirindo artigos por ppeços vantajosos.

. .

\

)
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I

:�Sem P!ec�de.lÍtes � êxito alc8ooado ,'ela·. Coólidos definitivamente ás'- comunistas corea'nos:tVj)n�erenr(}la preferida
r e.m; BI,umeouD peJo '

- Vapturadas' diversas posivóes jmportaotes
s:

�dr_ Ped tO Calmou, .MID-IS Iro da Educaoao TÓQ.UI�, 14. (?:. P.) .'_ Trop�s AVAt"lÇO ÇOMUNISTA EM SING Dis_se que os do�ea�os do. norte
.As palavras do ilustre historiador e ministro de Estado da prtmeira 'dlVl�a� de cavalat"�:l DONG

" e/stao �rlandan�o lnfllt�.adoreJS pa-

empolgaram a assistência que se fez atacaram os, comU�lstas a noroes- TóQUIO, 14 (U. P,) - O oitavo ra as linhas norte-americanas, pro-
presente à solenidade ".

,'-. te de !�egu e captu�aram elevaç?�<; �él'ci'tlo ameriícano anunciou um v�vel�1ente. p.ar�aA,abotar_ as co�u·Chegou sabado últmo a Blumenau, história da fundação de Blume11au e estratégicas em mats de 19 quilo- avançá comunista em direção . de nicaçoes vitais
_

das Nações Unidas
-eonvidado

,
Pela Comissão' dos Feste- a .sua evolução sociológica. Teve pa- metros ao norte daquela cidade. Sing Dong, sen� indicar qualquer no interior da cabeça de praia, co-jós do Centenárto, para, sob o alto lavras de acendrado entustasmo ao PARA MUDAR A <lMAR:€ DA penetração a noroeste .de Taega. munista.�'Patrocini<i do Govêrno db Estado". pro- se referir á grande obra encetada- ha BATALHA",..:nuncI�,r um�, ?O�lfe.rencia so�r.e _

a e· cem anos p.el,o dr. Hermann Blume-
TóQUIO, 14 (U. P.) _ Os nor--volução socíolõgíca do mumcjpio, o nau, classírícando-o como um pre-

. .
-

l
.ilustre e conhecido escritor patricio, destinado pela maneira' como enfren- te-amei-icanos estiveram contra
.dr. Pedro. Calmon, 'MagnifICO Reitor tou toda sorte de adversidades, sem atacando em vários setores afim de
»da Universidade

-

do Brasil e atual jamais esmorecer no seu, propósito de "mudar a maré" da batalha de. Tae
.Mintstro- da Educação é Saúde PÚ' rasgar a mata virgem do Vale do I gu; As �forças aliadas:" estão' avau,ôlÍca, taja] para nele plantar a semente çando -

em vários "pontos ao longoS., EJfcia., que trouxe, também a fecunda da cidade que hoje orgulha
;jneunibencia de representar o sr. Santa Catai'ina e o Brasil. do per imetro.ríe 190 quilômetros da
._,Presidente da' 'Re'plÚblica, Gal. Eu-

.

Referindo-se às tradições e costu cabeça de praia. Os comunistas .fI).
.a-íco Gaspar Dutra: nas cerimonias mes do nosso povo, d ísse que eles de- r'111 definitivamente d!etitrós pela
»de encerramento dos fe,stejos,' foi re- veriam ser conservados porque ",só' primeira vez' desde que foi desfe
"cepcionado, oficialmente, no salão mente é feliz um -P0VO que sabe per- chada á. ofensiva a primeiro do'nobre da Prefeitura Municipal pelas petuar na posteridade as' tradições
:nossas altas autoridades civis e mi, e costumes recebidos dos- seus ante
::1itar,es e grande número de pessoas passados" e que podiam os blumenau
l'epresentativas do, comércio e in- enses estar certos qua a sua conser
"odustria, sendo nessa ocasião saudado vação não só os orgulharia como
:pelo 'sr. Hercilio Deeke, Presidente descendentes dos velhos pioneiros,
..dá Oomíssâoy Çentral Executiva 'dos como, tambem orgulha o'Brasil intei-
FesteJos.. J 1'0 -: -

Após essa saudação o dr. Pedro A palavra fluente e privilegiada do
«Calmon agradeceu-a, externando a dr. Pedro Calmon prendeu, durante
!!Sua', satisfação por poder comparti- todo o tempo, a numerosa assísten
lhar do regbsijo dos -blumenauenses cia 'que a ouviu encantada. Ao termí
fnessa sua data; magna, apresentando, nar a conferencia, S. -Excía., viu-se
.ao mesmo tempo, as excusas do Che- alvo de iJterininaveis aplausos tal fi,

ie- da Nação que, por motivos supe- eloquencía das suas palavras que �a'

:rj.eres,.não pode comparecer pessoa!' taram profundamente no espirito de
-1nente á,s festividades. todos quantos a assistiram.

,Em seguida, S. Excia. percorreu R'
-cídade em companhia de grande co'

. :mitiva, visitando diversos pontos, in
-elusíve a Exposi_çâo Industrfal.

Cerca da 21 horas teve logar a

Couterancía -programada, no Teatro
rlÇarlos Gomes, tendo a assisti-la gran
de e seleta assistencia que lotou qua
.sí completamente o salão. A essa so-

lenidad� )'tambem compareceram as

-nossas prlncípaís autoridades, ínclu
:sive o sr. Gustavo Neves, Secretário
"do Interior e Justiça, que se encontra
. .em ,Blumenau r,epresentando o Go·
-,vêrnador do EstadO.

Inicialmente o sr. Gustavo. Neve8
,deu a palavra ao dr. Armando Simo
"1l.e Pereira, que, ,eu. brilhante peça
"oratória teceu belissimos comentá
rios sobr-e a fundação do municipio
,>(l fazendo a apreselltação do ilustre
..conferencista, enaltecendo os· seus

,méritos que o colocam entre os maio·
rJ'es -expoentes 'da cultura e da intelec'
tualidade brasileira.
A seguir, o dr. Pedro Calmoll ini'

'oC!ou sua palestra, prOferida de im
Vroviso, analisando, com profunda

. hícide_z e em estilo vivo e' colorido a

,RHMBOLSO POSTAL
PARA TOOO PAIZ
Prod,Aos SiJC -fRUTI

'AI)(A POSTAL 1008
CURIT/8� - PAR4NA'

'-Extrato de Frutas Vitamina ç
>

HidrÇltos de Carbono etc'

Isso I'- impossi veI. _ Sh ort
Peet;os': cr$ 5,00 - 3,20

- Ii\1PERIO - Washington, 14 (Serviço da União depositado pelo sr. Arturo 'Lu·duena.
ás 7,4.5 horas: Pan·Americana) -;; A Argentina aca- Representante Interino da Argentina

Esporte na téla _ Nacional. -, ba de dar, uma vez mais, uma de- junto a OEA. '

I) t F t dai lllonstração .do seu alto senso de so-

O
......

·"'"'"t-----..;..;;;====."'f=.====-. r,os on < os' e1' -"- num ram,
lidariedade americana e de apôio _à as ,O ma'gOl 1"0/dc ação -o s Llsponse. . . .. Organização dos Estados America- V li

A CE:\'TELHA nos, que tant"s beneficios tem rece- WASHINGTO�, H (U.P.) O
Inicio, do ompolgante se-riado·... bido de sua tradic,ional cooperação e Departamento ele Estado qualIfi-

TERROR DOS ES:pIõES constante lealdade aos seus noóres cou de "gesto maglúfico" a, llOti- C>
Q , _ princlplOs, declarou o dr. Albj!rto cia de que o Brasil Contribuiráouspense. .. açé\_o... .

Lleras, Secretário Geral, da . Orgal1l· COI11 50 Dl1'1110-es' ,de. C'I'UZ-"l"l'OS, emCensura: Proibido ,até 111 anos. "

Preços: cr$ 3,20 (Único). zação dos Estados Americanos, por abastecimentos, para reforços de
ocasião da solene cerimônia do depó- guerr,a dàs Nações Unidas- na Co-

O P81"J",ITO 0'.0 011 sito da ratificaç�o argentina �o.Tr�'l réia. Um porta-voz desse Depart�-'JIi tad� Interamer.lcano de �lstencl�
I
mento disse que a atitude do Bra-AR PARADO E SAUDE ReCIproca do RIO de Janen'o, reah·

. _ . .

Nos locais cujas portas 'e janelas zada na sede da Ulli�o Pan-America.- sll e um exe�plo. da s_ohd.ancda�
veruíanecem fecha-das, o ar não sé na. O documento de ratificação foi· Cla{)e do HmmsferIO OCIdental.
renova, é parado, quente e úmido,

"'"O orgallismo dos que' vivem lleSses

J E E' P
,..;

P
.

E
'

C' A S
ambientes oferece pouca resistência,
às iilfecções. - -

Aumente a resistência do 01'-
b' na quantidad d JEEPganismo, permanecendo em lo- Rece emos peque � e p�ças para

.

,cais bem arejados. - SNES. WILLYS Mod. MB�4x4. Centola & Cla. - RIO de JaneIro-
E}m 26-7-50. • Caixa Postal 2276 --Telefone: 52-2501 ou 28-9208 - 48-9178.

I

ANIVERSÁRIOS
_

D MARIA F. LOBO BEIRA0
Natalicía-se, / nesta data, a exma,

sra. d. Maria F. Lobo Beirão, víuva
de saudoso conterrâneo EugêniO
Beirão .

SRTA. MARIA LíGIA CúNEO
Ocorre, hoje, ot'aniversário natalí

cio da gentil' senhorita Maria Lígia
Cúneo, dileta filha do sr. Ãi'mando
Cúneo, alto funcionário da Imprensa
Ofieial do Estado.
Associamo-nos ao júbilo de seus

pais .e de suas amigUinhas, felicitan
do a distinta ãiliversariante.

'MENINA ALDA _"\

Faz anos, hõJe ã. galante menina
Alda, querida filhinha do 'nosso pre
zado colega de imprensa dr. Alfredo
Damasceno .da- Silva, consultor jurí'
dico da Secretaria de Viação .

A :menina laniversariante os pa
rabens de "O Estado".

MENINO ORIDES MARTí[NS
Festeja, hoje, _0 seu 6° aniversário

o meniIio Orides, filhil1ho do sr. Or
lando Martins, e da sra. Maria das
Dores Martl'ns.
FAZEM ANOS ,HOJE
O estudante'__ Carlos Ba-rbosã Pin-

to;'
o sr,

.

Wilson Merizio, residente
em Br,usque';

- o sr. Paulo Scheidema,�ltel, con-

ta.dor; \
- o sr, dr. Wilfredo Curlin, advo

gado �m Itajaí;
- o sr. Jo�l Cardoso;
- as 'srtas Náir Manara, Marlene

Vieira e Ter�sinha Seara. '

" Falecimentos
Paulo Ba'thke

Repercut'iu Í)ezutQsamente em S.

Joaquim: a notícia do falecimento,,'
ante-ontem, ali. do liemquisto carL·

terrâneo Paulo Bathke que, com

cI rsve],aela dedicação ,eC notável di

nanüs!11_o, diri!íi;a, antes, aquele
[WQSl)CeO município.

O sepultam,ento do inditoso ci

âadào 'se reaIizou com enorme a

companhamellto, pois, ,em viela, se

imlpusera 11 ,estima g,eral dos que
o cónheciam.

. �

O "O Estado;'. ,a1pres'enta à fami

lia enlutada sentidos pêsames.

-Panelas de Pressão ARNO
a Cr$ 510,00_ -

Grelhadores_ ,Etétricos
a Cr$ 300,00

na Eletrolandía
Edr.' I pa�e - TerreoRua t\rcipreste - Paiva

corrente.
FECHADOS TODOS OS CAMINHOS

TóQUIO, 14 (U. P.) - Um por
ta-voz do Q.G. de Mac Arthur anun
ciou que todos os caminhos corea

nos na frente norte oriental foram
fechados.

Cine-Diário
- 'RITZ -

ás 5 e 7,45
George Sanders
Charles Coburn

horas.

Lucille Baal
EMBOSCADA

Sentir que um beijo ardente.
pode findar sem transição, na caríéía

- algida da morte, e que, 'a expi-es-
são' de uns olhos que nos fitam
com ternura, poda-suceder a, cen

telha, criminosa da loucura.
Censura: Impréprío até 14 anos.

No Programa:
Cinelandia Jornal
Voz do mundo
Preços: Cr$ 5;00 - 3,20.

- ODEON-
ás 7,45 horas.

Ma-rcha da vida - NacionaJ.
Paulete Goddard
Maedonald Gar,ey

ESCRAVA DO PANO VERDE
Deliciosa comedia romantica...
:Prestou E:0ster num dnama vi

brante de 'emoções e suspense.,

A :CENTELHA
Censura: Proibi'do até 14 anos.

Preços: cr$ 5,00 - 3,20
............... � .

--: ROXY -

ás 7,45 horas'.
A pedido e em ultima exibição
Esther_ \Villia'ms
Red Skelton
Xavier Cugat. e sua famosa ar'

Qllestra.
--H:al'l'Y James e seus \batutas.
ELhel SllmiE: a famosa organista.

'em

ESCOLA DE SEREIAS
Musica ...

-

ron�ance. .. beleza .

tudo num lJelissimo tecnicolor .

Censura: Proibido até 14 anos.
No Programa:

Nolic�as da selÍ.lluna

"Cr$
.

1.750.00
O quanto custa uma enceradeira

A R 1\0
-ELECTROLAN�IA

.

_.

.
'

Icua Arcipreste Paiva
,

Edificio Ipase - 'I'erreo

Novena de N.S. do SagraGo Coraçãl-
Amanhã sábado com; início às 19 horas, {JS devotos de Nossa

. '

Sénhora do Sagrado Coração reunír-se-ão, mais uma vez, aos pés da

MARAVILHOSA ADVOGADA, em ardentes preces, aflm de obter gra

ças espirituais e temporais 'que saem do coração do seu Divino Filho.

,Oficina -JEEP
.

,

Serviço Especializado
AMPLO BSTOQUE "01 PEÇAS OBIUINlS

Consêrtes em geral
. FIGUERA_S & HOMS, LTDA_
,Distribuidores exclosivos D8ste' Estado

�

d'os afamados veículos,

JEEPDAWILLYS-OVERLAND
-Escritório..s:

Oficinas:
Rua Tiradentes, 5,
Padre Roma, - �3

,FLORIANOPOLIS
Mark Clark deu um passeio DO sptor

'soviéUce -da Alemanha
BERLIM, 14 (V._ A.) O general

Mark A. Clark, comandante chefe·
dás fôrças norte·americanas de uI,
tramar, visitou, sem escolta, ó setor
soviético de Berlim.

Em vários lugares reuniu-se gran·
de multidão para observar _essa pas'
sagem insólita de' um general norte
,americano pelo setor soviético.

A Arg�ntína deposita a/ratificação
do Tratado do Rio 'de, Janeiro

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



••

4 o ESTADO-Sex\a-feira. 15 de Setembro de 1;:)5,.1

,Clube Doze de Ag05to
AVISO

Em nome da Diretoria dêste Clube, levo ao conheci

mento dos Srs. associados, que, devido às grandes refor

mas internas que estão sendo efetuadas em sua sede so

cial, ficam' suspensas as programações de festas mensais

até Q, término das' obras. No entanto. a Diretoria já está

providenciando para que seus associados não fiquem
privados de suas habituais recreações, procurando orga
nizar excursões às cidades vizinhas ou mesmo realizando

'�

soírées dansantes em outras sedes de clubes co-irmãos,
com os quais haverá, naturalmente, entendimentos pré
vios.

De qualquer forma será anunciada com' antecedên
cia pela imprensa local qualquer íniciatíva a' ser toma

da ,naquele sentido.

,
,

Arnaldo Dutra

Secretário Geral

1 SOlitVETERIA DE 8 FUROS MARCA ! I_H .. -.

"

QUER, VESTlR.SE COM CONFORTe E ELEGAtKlÂ 1
PROCURE A'

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Scbmidt 4,q

Lira Tenis CI,ube
PROGRAMA PARA O MÊS DE SETEMBRO

Dia 16 - Sábado '-- SOIRÉE
Dia 23 - SÁBADO - GRANDE FESTA DA PRIMA-

VERA "SOIRÉE PARA VOCÊ" APRESENTAÇÃO DE
<

GRANDE SijOW '� SALÃO FINAMENTE OR

NAMENTADO - CONCURSO PARA A RAINHA
DA PRIMAVERA DO CLUBE - COM PREMIOS
ÀS VENCEDORAS :::_ RESERVA DE MESAS

CR$ 30,00 NA RELOJOARIA MORITZ.
Dia 30 -.,. SOIRÉE

NOTA: Para tôdas as festas programadas não haverá
convites especiais. A Portaria terá instruções para não
deixar entrar pessoas não pertencentes ao quadro social
do sexo feminino ou masculino.'

(

Viagem com srguran�ae rapidez
Só NOS CONFORTAVEIS l\lICRO·ONIBUS DO

EXPRESSO «SUL-BRASILEIRO»
/

Florianópolis - Itajaí - Joínvílle - Curitiba

crim {',an""idaop. na.l''' 1flO liJ,ro� fi" snrvete. p.qniD"ft" "Otn com

pressor "COPELAND" original, mofar de 3 H. P. e batedeira com mo

tor de 1 H. B. em perfeito estado de funcionamento e conservação.
TRATAR NO "EMPóRIO ROSA".

-c,

I Agência: Rua Deodoro 'esquina da
Rua Tenente Silveira"

Crédito Mutúo Predial
Avisamos aos nossos prestamistas que em virtude de es

tar parada a Loteria Federal, nossos sorteios que sãe basea
dos nos resultados da,extração da referida loteria não esrtão
sendo realizados. \,

'

Entretanto, logo que volte a mesma loteria .a funcionar,
realizaremos cada semana um sorteio até que os"mesmos fi-
quem. em dia.

'

; i
,

J. MOREIRA & ClA.
CONCESSIONARIOS

-

-

,

A(ieita-'1I!8 r�pré88ntante no interior do Estado. Cartas para
Caixa Postal 139 _: .Flol'ian6polis

I
------------------- ------------------ --",---'"

VENDE-SE
1 .escrevaninha quasi nova com

5 gavetas à Rua Anita Garibaldi.
••••••••••. r ••••••••••••••

CASA

Polí-cia M-ilitar-flscalizalção
Administrajiva-EDITAL

Venda de animais
De ordem do senhor Major Fiscal Administrativo desta

Corporação, comunico que no próximo dia 16, às 9,3'6 horas,
será realizada venda em hasta publica, de quatro cavalos.

Os interessados deverão comparecer neste Quartel no
dia e hora acima mencionados.

' .

Quartel em Fpolis., 8 de setembro de 1950.
PEDRO NOGUEIRA. DE CASTRO, 2° Ten. Adm. Almo'

xarife Interino.

lI.lta. r.Ueldad.. .eI. ....1•••
te •• ... rnlal.lt. I
lia.. .io ••q••C&_ ,.. • ••111.

.r...Ji&e 'ara .... "PDlPOLJIOC
, ••a eader••ta· I. caaDITtÍ
IIUTUO PUDü.L. I

TINTAS PARA IMPRESS10
COTTOMAR

Aluga-se uma, .à Rua Major Costa.,
n, 32.
Tratar ,rio Banco Agricola.
........ � ........•..•.•.•••••••

VIajante
Precisa-se de um que conheça to

do o Estado.
Tratar com o Snr. Waldyr, no Ban

co do Distrito Federal S.-:A.

fRAQUEZAS EM -GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIIA"

METODO.
Moderno e IUciaat..

'Correspondencl'
Cómerdll

-

Confere
Diploma

DIREÇÀOI
Amélia M Pigozzi

Ru. General Blttencourt, 48
(Esquina AlberAue, Noturno),

1. Atlântida
,

.

Atlântida - O 'sucesso da técnica electrôníca - Atlântlda - Super construção para durar mais Atli n:ida - f om I ature I - A't ; se n sib.Iidade
Grande alcance - Otima seletividade VENDAS' Á VISTA E A LONGO PRAZO

Rádios Electro.as Transmissores Amplifícadores

Atlântida Radio Catarinen�se Limitada

o N D:AS

Diretor tecni.co WALTER LANGE Jr.

['O N G A S E C U'RT A S
,

Rua Trajano, n.�31 Tr Iefor e n. 1-15�)

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;:Se rico quereis ficar
De modo tacil e elege)
·Fazei hoje uma inscrição
-Credíte Mutuo Predia

Ur� D. Santaella
.

illeassnm!u· a clínica

"''''�j
Para ctllo'car-SOL4

;. em seu Sapato
�

PROCURE

:1: Oswaldo
� telefon es 1536 e 1324
� P.15 de Nov. n.22- 2'. andar

!Elimine as

ES,PINHAS
A causa Combatida ao 1.0 Di.
Logo á prímeíra aplicação, Nixo

....rm começa _ a . eliminar as espi-
o

.nhas como. si fl)sse por mágica.
-Use líIixoderm á noite. e V. verá sua

. :_,pele ·tornar-se lisa, macia e limpa.
:Nixoderm é uma nova descoberta
-q u e c omb a te os parasi-tos
.�a pele causadores das espinhas,
:.frieiras, manchas vermelhas,. acne,
.ímpíngens -er erupções, V. nãó _po
-derá líbertar- se destas a f e c ç o e s
.eutâneas a menos que elimine os

·germes que se escondem nos mi
;núsculos poros de sua pele. Portan
-ta, peça Nixoderm ao seu farrna
.JCêutico, ,boje. mesmo. A nossa ga-

..... d
'-;rantla é

a ,

nao erm_ sua maior

.... li alie_li CllIIIIIS proteção.

. . . . . .. . .

ôFEIUDAB. I\EV lt'lAT lEtlO f.
PLACAS SIFILITICAS

(Elixir de' Nflgueira
i_'llfadlOQQa.o CluziU... DO trQtQm.at

da tlIlH.

CVA VOt.UNT�RIOS OA PÁTRIA H.- G8 .... 48QMI
CAU'AI"OSI"",,_·�...·t�"""'"

,;Agencia Geral para S. Catarin�
,.Rua Felipe Schmidt. 22--Sob
·:C. _Postal, 69· TeJ. (Protetora>;

.v
; FLORIANOPOLIS

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

SENHORITA!
Â ultima creaç�o I em ret ri

",gerante é Q Guaraná KN02
,_EM GARRAFAS GRANDE�

Preterindo-o est<i
acompanhando' a!moda

...... 1": .

# ...

FIUZA LIMA & IRMÃOS
/

Cons. Mafra: 37
W :Florianópolis

""mm !II. PI ,I ..

5

-

••� �
1.", f � .

;....��.

,

'. ��.�:;_�.?jj'�:� .. l�.:
"'�;?/:;�

>

�" ..

o
-

i·l
,

.
-

__

-

..,

A 15 de setembro de 1930, a Nyrba do Brasil

passou a chamar-se Panair do Brasil. Nesse rn.es-
mo ano, o 'primeiro avião da Panair transport�u
correspondência entre Belém e Santos. Eram t[es
dias de viagem nos famosos "Commodore" daque
Ia época. * Daí em diante" o des�nvol�imento;�a
Panair acentúa-sedia a dia.-SuasJll1ha�-est���,
se por todo o Brasil, tornando-a a maior rêde ;:lero-

_

'

viária doméstica. .. Em 1946, chega ao Brasil o
,

primeiro "Constellation" e logo após é inaugurado
o primeirc serviço sul-americano para a Europa,

pouco depois estendido até o Rio da Prata... Sendo
a pioneira em todas as grandes iniciativas da avia

ção .cornercial brasileira. a Panair está empenhada
em profundos 'estados para introduzir aeronaves a

J-acto a fim de reduzir o tempo de duração das.
,

. /

viagens de longo percurso. '* Vinte anos de at..

vidades ininterruptas comprovam o progresso da

-

,

j

JPANAEH00BRA$EL
,

X·X ANOS' SERViÇO DO SECULO XX

".

j

----�

IMOVEI8
V A L V U-L A"S

/' -

I-bili'po
MAIORN ESTOQUE'

Atlântida Radio Cat. Lda.
Rua Trajano, 31

V. S. construiu um prédio'} Não .o legalizou no Registro de imóveis'
Os documentos de seu imóvel estão de acôrdo com as leis em vigor'}
Si existe alguma irregula.ridade, procure hoie mesmo o Escritório Imo.
biliário- A.L.Alves, rua Deodoro 35, que está habilitado a reguláriza,.lol
criteriosamen te.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evitará dores

• ALIVIA AS .CóLICAS UTERJNAS
Emprega-se com vantagem para'
combater as Flores Brancas, cón
cas Uterinás, Menstruaes e ap �s o

parto, e Dores nos ovários.
É poderoso calmarite e Regula

"

dor por excelência.
l;'LUXO SEDATINA, pela sua com

vrovada eficacia é receitada por
médicos ilustres.

FLUXO SEDATINA encontr-a-as em

toda parte.

AGRADECIMENTO
A COMISSÃO encarregada do festival esportivo, realiza

do em benefício da Casa do Professor, agradece a valiosa co

'laboração do sr. Prefeito Municipal, do sr. Professor Flávio

Ferrari, dos diretores da Imprensa, dos presidentes desporti
vos das repartições públicas e- respectivos jogadores, de todos

aquêles que emprestaram o seu auxílio, adquíríndo ingressos
do aludido festival.

,
I
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Atl,.ti\QO- ,.', .·oo-a.iuvâ
�

•
'--

_ -l
_

.

Domingo. próximo, dando'>�Ddamello 'ao cerlame ,de profissionais,.'
.,

medirão lortâs as. equipes' do' ;'Atlélico l Bocaiuva
8A N D E I RA N T E 5 'E�t�c.aaem dt .lI!a.. Mais' de, ,5 �ilhões, de peregrino,s"

A_s Bandeirantes de Florianópolis convidam todas !Is pessoas in- teRrIO.,Hl14S(·V.eAS,)SenT.aCnlt08IaSs elas- passaram Ja - pe_la "P9rta ,Sa.nl.ateressadas no movimento para assistir à cerhnonia da promessa que f-ses interessadas como o govêruo '\ ROMA, 14 (D, �.) - M�i,s de 5 1950: segundo acaba de III ormar a
Se realizará no próximo domingo, dia 17, às 10 horas, no Grul1.o- Es- consideram a realização dum amplo milhões' de peregrmos católicos _ Comité Central, do Ano Sant? A
colai, Silveira de Souza, .à rua Alves de B 'to

"

F
.

do ual vere Ef. TI •

programa 'de estocagem de ,·mat�. italianos e estrangeiros' - passa" ''l"�nça e ·0 pais q.'. .

�--------------------------- riais essenciais como medita indis- '. '
. marür numero de peregrlllo.s num

Sandy Saddler.. O nov:o- cam".peãe pensável e urgente. A' dificuldade rum yela port: Santa.da,� �asilio.llltotal
de 80 mil ,até agora. Em.�

, de sua realização reside no proble- de Sao Pedro, durante os oíto PrI- gund� lugar esta a Alemanha, com

mundial dos
.

�eso-plu"mas'
-

ína da obtenção de recursos, pois me iras meses _do Ano Santo de 48 mIl..
_

seriam necessarios pelo menos 20()
-.

r-

NOVA YORK, 12 (U.P,) - San- tornar ao combate. Willie e Pep, milhões de dólares, As a1illmdades
.oy .Saddler venceu 'Wilye Pep, PO)' fez magâstral exibição de "box" e os interessados, examinam o pro,
K.G, técnico no oitavo "round", hlema com atenção, figurando ,en·
torna,ndo-se assim o campeão mun- sobrepujando Saddler, Sua vitória tre .as soluções em estudo a possi
díal dos peses-ptúma. � "parecia - �erta quando, 110 decorrer hilídade dum empréstimo nos -Es-
Pep ficou ferido no sétimo as- do 70 "r'Ound", deslocou a espá- tados Unidos, com responsahilída- r

salto, tornando-soe incapaz de re- dlla�esquerdã, de do =govêrno. 'Recorda-se que __: �_,
nesse sentido o govêrno arner-íca-io
concedeu empréstimo -â Argentina
e ao Uruguai.

.Clube de CaçÍ<,Couto de Magalhães»
Devendo realizar-se nesta Capital, no mês de setembro vindouro, .

organizado pela Federação Catarinense de Caça e ,:firo, os. ca"'mpeo. SERVIÇO .:DE 'METE0-
natos de .Tiro aos "Pratos e Tiro ao Alvo, de Santa Catarina, de or-

�.

R'OWGIAdem do sr, Presidente, ficam os srs, associados' convidados a compa,
eecer no Stand, Càpitão Paiva, da Policia Militar gentilmente 'cedido Previsã-o' do Tempo, até .14 ho-
flor seu digno Comandante Geral, a qualquer hora do dia, para devido' ras 'do dia 15.
treinamento.

.

-

Tempo ·Bem, cüm nebulosidade,
Oportunamente será marcada a prova de seleção da qual serão - Nevoeiro

escolhidos os atiradores ,que representarão este Clube no referido cer-
.

Temperatura - Estavel

�
tame.

'I
Vento,s - do quadrante Norte.

Plcrlanépolls, 5 de, Agôsto de 1-950. frescos.' -

Bqberto JIoellmann ' Temperatures extremas de hoje:
,

Secretário Maxima 21,2 - Miníma 12,8

..

CURITIBA

.•

FONU,:� .as� f2J5 .ç.Ia� P l 549 .\
TaEGllAlU,1"ItOS_4IS ...,,;.....

· AIIAM" Ir.

l.:_'

, -

1

CIOlpleta Ilieina pala,consertos �e laias e relógios,
dirigida por -'profissionais :competentes
Relojoaria Schwabe

de OSWALDO' SCIiWABE

1 - 1,
'<,

;1 J
I

� !

i
f ,

...

...A mais nova da cidade·
Oferece o mais _ completo sortimento de:

Jóias Relogios - Artigos para presentes, - Porcelanas - Cristais Alianças de todos
os tipos e Ouílates no mais firi9 acabamento, - Objetos de adorno ern geral- Relógios
de mesa é parede, de bolso e pulso. e despertadores das melhores marcas.

Conserta-se relógios e jóias com garanti a.

__ .' (OFiCINA PROPRIA)
r: RUA 15 DE NOVEMBRO, 828

ao lado da Casa das Tintas Herins
Telefone, 1032 - Caixa postal, 391

� I

t
;
-r
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Q ESTADO- Sexta-feira 15 de Setembro de 1950 5

J Dr.. (LARNO G.
CiALLETTI

ADV'OGADO
Crim. • aI".1 -

•

Ooaetltulgão d. Soaledad..
NATURALIZAÇÕES
TitulOll Doolorat61'10.

Eacrlt6rlo a R••ld.nolo
Rua ·Tll-ad.:nt•• 47.

-

IPONE •• 1468

DR. I:-L084TO FILHO
Doenças do aparêlho respiratôrío

TUBERCULOSE
Cirurgia do Torax

Formado pela Faeu,ldade' Nacio
nal de Medi.cina. Tisiologista e.

Tisiocirurgião do Hospital Nerêu
Ramos. Curso de especialização
pelo S. N. T'. Ex-interno é Ex
assistente de Cirurgia do Prof.
Ugo Pinheiro Guimariies, (Rio).
Cons.: Felipe Sehmítít, a8
Consultas, :diartamente,

.

das 15 às 18 horas.
Res.: Rua Durval Melquíades,
28 --- Chácara do Bspanhe
> ill '.

Agora, SIm!

Pedidos com Representante
Para Santa Catarina
.. DORIVAL S. LINO

I
Edifício IPASE - 2. andar

- Caixa
-

Postal 260

.

Florianópolis - S. Catarina

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSJ

e

DR. ANTONIO DIB MUSSI

Médicos

ilirurgia-Clínica Geral-Partot
..

-_

\ .

.

Serviço compLeto e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnó.tico e tra
tamento.

C9LPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME
TABOLISMO BASAL RADIOTERAPIA

RAIOS X
DR. ANTôNIO MODESTO .

Ate.ele. tliàriuaeDte••• a..;ital4e�... t
-

..... .:.-:&......%-,..__
- ........__

-

..-_.,...."""""_.&-...%-_-J".-...""JJt,-J,_.,,,_....,.,..,-P4.....-_-,_"1P't# ..Or� • .-w I"

..

r-

Radioterapia por
.

ondas eurtas-ElêtroeoQUlaol()o
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.
,

-

Consultório: Rua Trajano, nO i, 10 andar - Edíflcio'
do Montepio.

Horário: Das 9 As 12 horas - Dr. MuNI.
Das i6 ás 1.8 boras - Ora. 1\(usal.

Relidên�á_- R.ua SantO. Dumont, 8, Apto. lo

.: éÓMPANHir"'''lI'mÇl-''''llA''''JtiHíÃ"';;�T''''�
. FlUld.eI. eDl 1870 - Séde: lABIA

INcaNDI08 B TRANSPOR'l'.
Cifru •• Bal••ço •• '1'44

CAPITAL B RESERVA'8 � .. . Cr,
ReaponsabUdade. .•..•.•. Cr,
Receita ••.••• •••• •• •••.• • • • . • • • • • • • • Cr,
Ativo ..•••••. •••..• .'••.•-.. • • • • • . • • • CJ1
SiDistros-pqo. DOS último. 10 anoa •••• .Ct.
ResponsabLtidades .� •.••••.•••••••.•• �

lO.toO.108.10
'.'7UO�7i5.t7

� '7.051.246.10
142.11«t;60S.80
11.18711',10

71.7.,.40ÚO.�0

OOMP�H� [D)rE��'��
�

�OS CO�lRA
� �CCIDENTES 0'0 TRABALHO -=4

s e o e SOCIAL:

PORTO AllEGRI; r-
•

-,
RUA VOLON ,'ÁRIOS DA PÃfRIA N.!'- 68 ' 1,0 AN'DAR
CAIXA POS1AI.,liSB • TEI.�FONE 6641) • TELEGRAMAS: .PRO'l'ECTORAo

-'.

.; I

Or.' Lins NeveI
.

Df. Polydoro E. S. Thi.go
..........a Maternidade ••Uie. II. .6dJeo • ..$... :

Ró.pita" de Caridad. .. '8oepltal· de CUWade de "..'
i�CA DE SENHORAS - cr- riaDÓpoliL Auiaten. da

RURGIA PART0S Maternidade.
. ·Jtapódieo. cnDtr()le"�.,trata.mento JoeDç.u dOi órlio.e iIlteraoa......

QeClaliudo da gravide.. Dittur- .' clalmente do coraçio • voo. i
.to. da adolescêDcia e da menupau- Joeneu da tirolde e demala .....

.. Pertnbaç&a mena�, l't�",. dulu intemu-
-

7 1

oaça. e tumoree do aparelho .eni- ,'3iaIea'. cirurlia de �01'U'-
I) fembdno. rParlOl

.

c

..raça. do ntero, oririo., trem· n5IOTERAPU ...; ELECTRÓ'éu..
-. apendice, h6rDlu, vartl.,.te. DIOGRAFlA"':', METABOLIS)i(Ô
lrarlla pliaüea do perineo cru· \ ' BA&AL t .

au) IOR.UUO DE CONSUllTAS.:,'.....

.s5ISTENCIA AO PARTO B DeR-: Diàr:lamente das:15 A8 11 ho-
RA,COES OBST8nuCAS ruo

...nÇd glandulares, tiroide, ovi·

1011, hipopiae, etc.)
'''larbioa 08"010. - EatertUdad.
- Regimes.
;ouo1t6rlo R. Joio Pinto, , - 'h"
lOl. J <J "

RtI.liid. R.. 7 de Setembro -

_ �c;tif. -
--------------...

�.-".� e SQJua -"7;,Tel...8-4e.� . '_'
, )Dr. Roldão' Con.•oni

"-CIRURGIA' GERAI. - �TA' a·
tURGA - MOI.tSTIAS D. •..

NHORAS - 'PARTOS
I'ft'lllado pela

•

Paeuldad. cr. lrarD·
_ .. UIIi"enidad. ele 810 P.aJo,
onde foi alli.tente por rirlort ._ da

Saniço Cirúrgico do l'rof. All,..
CentIi Jlitj

.

CInJrsi. do e.tôm&8'o • 'I'fu 1IrnJa·

ru, lote,tílio. delgado • sr-o. tInIo
J de, rlOI. prÓltata. be:dra. ater..
""'rio. e· trompal, Varicocela, �

ceie. nri_ e lIenIaI.
c.m.ultal: :C.I J li ! lIoru, I ....

, l'eU" Schmldt, �1 (a1tort da cua
ParallO). Telef. 1.'"

Ilaaldhcla: Ra. Katen. 1....; 1'-1}
Telaf. M. '164

,

lliretorea:
D... PalllpbUo "Utra Freire .e Ca"al.o, Dr. "r••el•••• lU.
Amalo ·M.�rra. Dr. loaqallll, Barreto d. Ar.t,o ,. lo" Altr•••

- "...,..'t;,JIt&-........"..-..+..._-.......-_-JL'<&T_-..-'_-........-.-&-_.,_"'1íl"...-,_-_-_w.-_-_-_-,.;.-••- ....._............. _ .-........ u u a. CONSuLT�RIO:';
Roa Vitor MeireIee .. li

Fone manDai 1.'1OJ
RESIDBNCI,&::

AgenCia &eral para' 8ta. Catarina
.

.
Rua Fal1pe Schmid'� 22..:..:800:' :

-

"

Caixa Postal. 69 .. Tel nplotectoran FLORIANOPOLIS

Dr. Newton' d'Avlla
·

�:rarai. geral":" Doença. d. S..lIIIo
ra. .;_ Proet�Jogia

FJetricid.l'. Médica
'

.::onanlt6rio: Rua Vitor Meirele. n,

11 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horaa e ti taro

ie das 15 horas em diante
,

Residência.: Roa Vida! Ràmoa ..

• � Telefone 1.422.

Avenida Trompowltr'n
Fone manoal 'fi

Dr. A. Santaela
(Pormado pela Paculdade Nacto-

I aJat.. .6Uca de adul_ • m..... D.al de Medicina da Unl"ers1dade,

'I OoUUl�o - 'Rua Joio PlDto. 1� do BrUU)
Telef, M. 'IM IUdtco por concurso da ....1IflIt..

()!aulta d.. 4 II li, - iIMIrU ela •. P&tcopatas do D1IItrito
, .....uia: J'eli" 8ell.w .. Ao Pederal

'11" --'D-r-.-P-e-:-�-ef.o_·_�_ll-o-n-t-r-s-- :::1;�������::
_.

. IHII1CÓrdia
.

do Rio de Janielro
-

C-lt6r1�:' ·VI�JÜIo n.
OLtNIOA 1U!D��oeASDO�QA8

Telefooe: 1.40' OonsultIMo: Bd111cto &m6ua,
.
Cnaultaa dai 1.0 li 12 • t!lu 14

_

ti ••to _ 8ala I. '

" u.. Itald�ocia: Itu BI....... RetJ1dtncta: '>

____12_,_-_,'])_.1008: 1.61! . Avenida Rio Branco,-144

IDr.Mílton Simone Pereira T�:O�!: ia 1. hora

Oonsultórlo - 1,16G. '

CliilÍea Cirurgica Reaidbcla - l.J01. .

---

lIol..tias ti. Senhora. O TA.LE DO I'l'U.....

CI�URGI,A GERAL I Pl'oeu.••a A.'.lIoI.�
'OI Serviços dos Profes!iOl:es sene-I ProgJ'MI6J
lieto Montenegro e Piragil)e No- LIVRARIA;-"4J, LlVlit.AlIllr

, goeira (São PauloJ. .,:1 ROU
.

.

�DlUltU: Das, f. Aa 1.7 ,hor.. :

'

'óÃ8Â8 'ÍI' ,Dâmo.
.

'_. ..

R.. Fernando Machado. 10
,_:

Pontle V. ., CUBa ou teneJJoo ....
-------- -

--_.- vender? '

<. O'MS' C ,. . Nilo' encontra oompradort
. ';.

r� ,
.- • ,-·va: cantl Entregue ao Eacr1tórfo ""'c*IU....

Clillica ucluliumcte "- erIutU ... L AI
2u SaldaDha Mari1lh.. II

' vell.

1:'aI.,_ ,M, '11.
Rua Deodoro M.

'....-----:"'----�---_:_.�-- o

Transportei regu a res de carga f cl ( J i f tc� de

_s10 FRAN,CISCO DO sn� para: NOV4·. :1011-
.

'.-'

, InfOl'tnagõ•• co mo. Agente. ,
. ',.. _-,.

.

P'Jorisn6polil - C.rloll HoepckeS/A - C [_; Teletone 1.212 ( E
São F'rrlllcilCO �o Sul- Carlos Hoepcke 'S/A -ct _ Telelone'.5

.

_ 'i.iJ�d��t�:� �

· Dr. Má'rioWendhausen

o Sábio

"VI"RCiEM" ESPECIALIDADE" da
OlA,WETZ� L .:[ N [) J � r ft[lL. JO[:i V [ L ':_, '-a' ;M lfJ I (;, �

,

TORNA A ROUPA BRANQUISS[M:\

\,
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IGuerra menos'

prevável
-

. . - ., .

OU uma a' a tO �rV�D I� no If� �no e� a ua U:·
Os novos membros, diretores do' p'ar'lido

Eiii nossa última edição adianimramos que corria pela
Capital- com insistência, ª 'noticia de que o diretârio na

cional do Partido Trabãlhz'lsta Brasileiro, por decisão
unânime, resolvem, intervir; na direção. petebistà do Es-.,
tado, por não aprovar os rumos que esta .desejaoa ãar à

poliUca estadual.
,

O que, ante-ontem corria c�mo um "consta;', all(je'

optem mesmo foi apurado' como verdade. De' [aio, o :mais

l!�to órgão do trobulnismo no Brasil interveio no dirétõ

rio catartnense, destituindo-o e nomeando q seguinte co'

missão ,interventora:

Domingos Manoel de Borba :_ Presidente dó Dire

tório de Blumenau,

Alf1·edo· S. Pereira - Candidato a vereador e me'l'l'lr'

bio do P. T. B. de Ioinvtlle.

Dr, Acçício Z. Siico. - l"Jllembro do diretório do P'.'1'.B",

em 'Biquaçú.

Octacilio Nascimento Vereador do P. T. B. em

Blumetuui e candidato a deputado estadual. Putuiador do
-

P. T. B. no Estado.
.

Dotninqos F. d'Aquino Tesoureiro Geral {lo P.T.B.

Pedro Am01'im - Presidente do P. T. B. em Cam

boriú.

Di'. Pedro Yerçtira - Fundador do Cômité Prô-Ge

túlio em Santa Oatm'ina.

Hercilio Aman-le -l Secretiirio qaal do P. T, B, em

Criciuma,

Todos os membros da comissão de interoençõo en-·

centram-se nesta Capital, aguardando instruções da di

reção nacionatdo Partide,

\

FLORIAHOPOLlS - - 'S de Setewbro -de J9S0�

Vin��. anos 'a' serviço do
século vinte -

'Ai 15 de setembro de 1930, a Nyrba
�o Brasil passou a ctuimar-se Panai!'

� Brasil. NeSse mesmo a.no, o pt'i'
�rô �vião �. panàir transporto!,
õorrespondencia-' entre Belém e San'
-ios�

.

Bm trlà dias de viage1n nos ta'
mo§os a'l)'�es �(Jomrnodore" daquela
époctJ. Um ano após, essa linlia foi
�stenãiãa até Buenos Aires. Etn 198.�
teoé inicio o primeiro trecno da at1(,(1,1
lUde Amaz6mca, Em 1987 toi imau»

l1ur� ª Réãe Mineira, com o 1n'imei·
1'0 seri1ico aéreo entre o Rio· e Belo
Horizonte. Nessa mesma ocasião a Pa

nair, �inda como pioneira, realizou
1160s ire estudo' pam completar a uoo
ção Belém-Rio de Janei1"o, pela inte.
rior, via Barreims, Em 1938, todo �
pessoal técnico já era 'brasileiro Em
1!f41 as linhas 'da Panai!' rum�1'am
para Oeste, até o Paraguai. Em 1943

.

teve a p1'Ítnaz'ia na ina'uguração das
OjJe1'ações noturnas, ao longo da coso
ta p(1,1'(I; fazer face aos- serviços de
guet'ra, durante a qual a Panair preso
tau inestimáveis serviços ao Brasil.

Em 1946 chegou ao Brasil o pt'imei-
1'0 "oonsteuouon» tendo inicio os

primeiros serviços transat.lanticos su·

Iamerícamos para a. Europa, ma,is tal"
de estendidos até o Rio da

\
Praia.

!J0je, a Frota nroeueo-« da Panair
compõem-se de aoiões

, tipo "Oonstel
tation" van]; as linhas internacionais,
Douglas DC'3 para as linhas domés.
ticas, e aviões anfíbios, uoo Oatali'
na, 1Ja1'a o serviço amazónico. Sendo
a p'ioneira en� todas as gmndes ini'

ciativas ·d!L aviação comercial brasi,

leitoa, a Panai» neste momento está
empenhada em profundos estudos
para intrOdução âe aeronaves a jacto
em seue serviços, que viriam reduzir
à metade o te1npo

_

gasto nos atuais

percursos. O progresso da Panair do
B.rárii compf'ova'se em vinte anos de

�ti'l)idades ininterruptas. "O Estado"
8a1tda a "PANAIR�' na lJessOa de selt

dd. Presidente Eng. Paulo Sq,mpaio,
pel� passagem de tão

_ significativa
data.

Homenagem à me.mária do dr.
. �Francistà Salles·· dos Reis
lIoje será .....

inaugurado o retl'_ato daquele nosso I:laudo
so patricio na !?ala de audiêncías do 'Tribunal

Regional do TI,'abalho, em Porto Alegre.
'.

J

O Tribunal RegioruaI. d��Trabalho,
,.

com sede em Porto Alegre,
prestará hoje, às 15 horas, expressiva homenag'em à memória do dr.

Fmncisco de SaIles Reis, ,ex:Júiz Presidente da Junta de Conciliação
e julgamento d·e Florianópolis, comemorativa do 20 aniversário do
seu falecimento.

Conc.urso para as carreiras de ,escriturário e

, escriturário-datilógrafo
O IustituLo dos IndusLriliflios torna público que, no periodo de

:11 a 30 de' s'etembro, permanecerão abe'dás inscrições para os con

curso� l'eLativo�, ,às Clar�eiras em epi,lVafe. In�(}rma�õesi d.etalhadas
poderao ser obtidas na sede da DelegaCIa do Inst·!tuto, Edificio IPASE,
20 anda'r, das-12 às 15 horas, exc,eto aos sabados em que o horario se-
rá das 9 às 12.

'

Florianópolis, 11 d·e setembro de 1950.� ,

João Ricardo Mayr - Delegado.,

.. ,..... Me �'''':' '...,. �4ii.ii@LiÍi4!!!.VlJr;:;::c:�:.��;::::1i(''':lt:Lw.__

Em censtruçãe as rodovias Cerupá-Sãe Bento -do

SJ11 e -Cerupá-Peç« da 'Anta-Jaraguá·
O governador Aderbal Ramos da S,ilva compre

,

� as promessas f�itaK aó povo
CORUPÁ, 14 (Do Correspondente)

lagricola
notavelmente fértil, vindo 25 a 30 homens. Essas realtzaçõese

- No dia 30 de agosto proxímo pas- ligar dois municipios produtores de correspondem a ínícíatívas da admt+

sado foi dado, início aos trab!tliios alta expressão economica. A nova es- nístracão fecunda do governador-:
de construção da importante estra- trada passará por Rio Natal, localt- Aderbal Ramos da Silva, que assim',
da de, rodagem de Corupá a S. Ben- dade tambem conhecida como nucleo cumpre. promessa feita ha tempo ás'·

to dO�I, achando-se empregados colonial muito desenvolvido e grau- populações das zonas benefícíadas;
no serviço cerca de trinta homens. demente promissor. Entre essas populações é grande o:

Essa rodovía tem grande ímportan- Simultaneamente com, a rodovia regosijo pelo início desse empreeu-:

cia economíca para a região a que Corupá-São Bento do Sul, foram ata dímento, que sem dúvida muito con.. ·

vai servir, pois, atravessando toda cados os trabalhos' de construção da tribuirá para o seu progresso eco-r

a serra, corta uma zona de produção estrada Corupá-Poço da Anta-Jaraguá, nomico e de todo o Estado.
.r7 onde' também estão trabalhando de

Dep. Otacilio Costa
Ecoou dolorosamente na cidade

de Lajes e nesta capital a

notiCiaIdo falecimento, ontem, naquela
progressista cidade, do nosso ilus
tre conterraneo deputado Otacílío
Costa, figura marcante na repre

sentação' oaterínense na Câmara
Federal� I

O extinto se distinguiu
'

como

P.J'efeito de Laj.es, deputado esta'
dW1I Dor várias, vezes, .e, finalmen

te, como d,éputado federal, fazen

do-,s;e por sua contínua <atividade
no Parlamento Nacional, cr,edor
da admiração� e simpafJa de seus

coestaduanos, notabiliz,aondo'se,. ain
-

da, pela .publicação de div�rsos tra'
balhos.
!Com o pas:s1amento do destacado

homem público perde Sant.a Catari
na um dos seus mais ilustres fi

lh:os, ,que, lá fom, muito a, honrou
com sua privilegiada inteligência
e sUa inCO'hfundív,�1 personalida-'
de.

. Apresentamos, neste registo, à
familia -enlutada as nossa_s sentidas
condolências.

JOÃO BA:TISTA BONNASSIS

E_ssa homenagem constará da inauguração ,de um retrato do nos'
PAa,A DEPUTADO ESTADUAL

60 saudoso patrício na' Sala de Audiências daquele calenda Tri.bunaI.

Melhora o estado
Inslit'ulo dos Industriarios de saD�8 de' Ber-

Dard Shaw
-

LONDRES, 14 (V.A.) - O Hospi'
·tal de Luton, onde Bernard' Shaw es·

tá em tratamento de uma fratura no

femur, anunciou hoje ,à tarde-que não
será necessário publical' novos bole·
tins de saúde do conhecido humoris
ta e dramaturgo.

Essa decisão parece confirmar que
o ,estado de saúde, de Bernárd Shaw

i, é o mais satisfatório possível, depOis
'da operação de reduç·ão da fratura
a que se su!>meteu ante-ontem ..

,MADEIREIROS
.

LONDRES, 14 (V.' A.) - "Nossosr

preparativos não se baseiam na ideia'
de que a -guerra é inevitável. Retor-:

çamos, porém, nossas fôrças armadas .

para tornar ã guerra menos-provável"
.:._ declarou principalmente Hughr'

Gaitskell, ministro de Assuntos Eco'

nõmícos, substituindo -interinamentE>'
siI' Stafford Cripps, Chanceler do"
Erário.

Vende-se ou· 'aluga-se, em

Flor�anÓ'poíllis, SlUb, Dãsüríto
do Estreito, ao lado da Com

panhia Plorestal, por preço
de ocasião, um Deposito novo,

para madeira ou cereais, me

dindo 12x43 metros com 6 de

/ altura, .com
_
capacidade parla,

5,000 duzías de madeira, com

trapiche proprio para atracar

qi:i.aJ.quer navio que entrar
neste porto, bem como dez es

taleiros ao lado
-

do trapiche,
valia engradear 800 duzias de

madeira, existindo na frente

dó Deposito, .urna praça, para

<:(escarga de-lnadeir�s, Exis

tem bambem trilhos e vago-

�e'Íes.
Facilita-s'e metáde do paga

mento.
Trata-s1e com o proprieLá

.ri.Q SI'. Salomão, 'na Coasa Cli

per" à Rua Trajano - �loria
nópolis.

TIm""AS PARA PINTURA
COTTOMAR

Suc-Frufi �,
O complement@ alimen
tar por excelencia, Ex
trato de frutas,vitamina C
Hidratos de carbono. RIO, 14 ,(V. A.) - Até o dia 4 dO'"

corrente o eleitorado do Distrito FC""
.

deral atingiu a 837'.423 eleitores.

Rua Jeronimo Coelho, 24 A ;{
Florianópolis _� , ,�

Acabam de receber
�:J

Maquinas de escrever
CONTINENTAL

ERICKA - portatil
Cosinha americana
esmaltada marca

«SECURIT»

O Distrito Federal
está com 837.428

'

eleitores
.

.

.,..

Gtdlhel'me Tal

FvéGqanp
Em seu imJpUiblicável discurso, o ilustre 'Candidato udenis

,
ta declarou que o Govêrno estava ausente de todo& �s prOble
mas catar'inenses,

Ainda há poucos dias, ,) 'sr. Govemador Ad'erb�1 Ramos

_

da Silva inaugurou, em Blumellau - tida como a capital da
U. D. N. - uma ponte, que era um do� grandoes problemás da

,cidade e ,espwificamente -'necessária à Ji�'ção dos muniCÍ

pios vizirtho� _com a capital. HaJa!, etc:
Ainda no decurso deste mês, na terra do ·candidato da

U. D, N" será inaugurado, !lO que apuramos, um: Coentro d'e

sAúde, tinegavt;lmente da m:aior impÜ'rtância ,:palia! .o muni

cipio.
De duas, uma: .ou o s'r. candidato não vê soluções ou

os s:cus pr,oblemas não <}oincidem nem .conferem 00111)os do

Estado.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


