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Caravanà da Vitória

No seu primeiro. dia de· propaganIta7�[va, �1- üüdilifiiia de Aderbal Ramos da
Silva - e candidato da vitória ... foi ontem aclamada triunfalmente pelo elei

torado livre de Santa Catarina, nos mais diversos quadrantes do· Estado.

IRegressou o Interventor Udo Deeke

FlottanÓJ)olls- � Ter�c1:feira, 3 de Dezembro de 1946 9893

HmIE:'\AC:RNS A S, EXCTA, KM

)
,

Em :\o\'a v'pneza, após inaugu-'
rar o nO"I) estabeLecimento de en

CJm�CIT'}JA li; :.\'OYA' YE:\TI';:6A
.s ino pr imário, constr.uddo pejo seu

O sr, dr, (do Deeke, Tn,tpl'\'('lllol' govõrno Io i ao Sl'. Jnuc1'vcnl;Lo1' Fe

F,('(jp]',a1 no E's,lado, acompanhado df::'11al (' Ó. sua comi Ld,v'a., Oreil'eci

dr sua ln-ilhaníe cornil iva, COll1- rio lauto almoço, falando o sr. S.,

posta rios sns. Jornalisía Gustavo Bot-luluzz i, J'espondendo, em feliz.

:\f,PYP;;, SJ:'crelúl'io dá Justiça. liidll- irnpr-oviso, o sr. Gustavo Neves,

cação (' s,aútl,p P o dr. Ferrru-í Li- �,e.ci-elúl'io da Justiça, Educação e

ma, Sncl'p,lfll'io da Fazeuda e CeI. Saúde.

Cantídio Itég.is, Comandante (,,(,l'ul

ela Polícia l\JHilal', J'('g]\e,,�Ol1, na Bosto de D. Pedro II
manhã .tI(· ontem ria sua viagem á

NO\'a Y,p'!lIeza, o11dr fura especial
mente inaugurar o novo grupo E$

colar, ali construido )J1rlo seu 01)€,

rnso g'tl<\"êrno.
:\(l'PU:�Nll' �. Excia. pOI' Cresciu-

ma, foi. �\i, nonicnageurto pelo g'o-

I]ntu�l·asm, DO l·nt8rl·or da l-Ih 11 'd P 8 O Y(�I'no municípal, aut oríoados e

m,., ,1' U 8. - uongresso .

O •• .. no l)('s�l\a,.; IK'p1'r�s·(linl.alivas do mundo

RIO I!rande do Sul.-Regrla'Hso da dr. Raul PI-Ia'.-o p. R. social, C]1lI' o,r,('n�Cof.·l'Qm ao ilustre

U U� ti Clir'!'" ,de Esíado r {l sua luzida ('()- 1'0 ministr-o Ghavern adiou de qua-

(I·COU sem apol·o Na Paral'ba Outras DOt"s
. nul iva. um hanqnêf e, Lendo falado, Iro dias as eleições, que deviam

_- . '.- , O •
.

r-m 1I0nw dos horncnageantes. o sr- começar a sete do corrente- Diz

GHAXDE El\"rOSIASMO NO IN- FICOF �EM APOIO p ios da zona serrana e 111 i.�siuulJi- Pn'1'· }\Iill'cílío' S. 'I'hiagn.

ê1gradP-lo
chde, do govôrno que essa me-

.

TERtOR DA ILHA Cu til.iba, 2 (A· ::-i.) - Como se ra, 1(.'\'(, iníciu, uesí.a : cidade, o oendo em P' lô nd i I' 'o J"I J" I ] I 'I "

, uo, .11 .sp 1,( li o imp rovtso. (,].( a oi emana uevtno a ocur-

Conforme moídoiámos diversas sahe o Padi,rJ,o Republicano pre- gl'all,rlp COllgTPSSO (iI) P,al'li,f!.o �o- Sr, Inl'I',I'\',eJl-lr),J' Federal. 'r(m'cias ímprevístas"-
caravanas ,pessedislas seg'Uiram,lriidia lança]' U cand idat ura do g-e- cial ])p1l1nCl'álico. com a presonça

domingo para ,.o inter ior doa ilha, nr-i-a! Agostínho dos Sanlos, com o do ,,1'. \":111l'1' Jollim c fie 01111'05 al- Aem nropaganda da caud idalura apuio da disidôncia do PSD, Ago- Iu-. pl'I)CPl'(�S majoritáríos. Em

Adir',l'!.illl n, da .Silva. ra. porém, com '3. puci.ricação ··do avião cSv(·cia.l veio de Sãn BOI',ja o

J!jm loda à parte os caravaneiros P�(), o qual a.po.j,àrá----,�figTt1Tr'fQ sr. Ptol.ás io Vargas que p res id iu o

roram recebidos com imlilS(mli\'ell sr' nuunc ia o norne elo ,sl', �iB'es Cong'l'r,�S'll (' reI, a aber-tura dos Ira

oru.usiasm« .pelos cuirel igionários Lup iun ao g'o,,'êl'llo do E"lado, o balhos, 1}I'(lllUnch1l1do vi'lwan[.e dis

e jW].o l)O�éO ,em geral, POl,S. o no-! Pal'l:i_do Rp'jJubliculll) ficou sem C111'�O 110 qual abordo\! a silua\)âo
me cio dr., Aderba,l H. da OlIva é

I
<lj)llio, r. sf'gundo "ol1IJel1los, Ilâd polil ica (lo EsLarlo. rr.:Jrl'ind,l)-se ao

�, populn:J"I�;:nmo em Loda a parte, apl'l.'scnlêll'á candidalo ao gO\'Í\l'1l0 fnICa,,�ad() ac(mlo pnlre o p::-\n e () I,A.JES, 2 (E.) - A CUl'aValla (la Vitól'Ía. chefiada pelo
.(jonrll' as gerais simpaLias CDm que' rio EsLad·o, conc(ll'l'enelll, C1[Wllas PTB. COlll('],nmclll o;; l'.io-g'J'iHidt'll- (leputado Adel'bal R.. da Silva, depois da mag'niiica I'ecepção
é allluudido. I com cliapas os rJeplll.a,dos e�la- se,; a cr]'J'al'em J.i]pim em tOl'110 (!ue llle l'oi feita nesta cida(le, pfOSi'\eg1.1in seu jUnel'ário na

Lagoa, ,Ratones e Ri.o Tayar,ps vi-, dilais no .pl,pilo lIe de,s'('liIl)\e eLe do candidato lwssedisLH, 1"'cMlsmi- manbã (le ontem.

,vr'l'am, a%im, naquele dia, horas Ij<llJl'i'l'O. .lindlJ ,:Jr�� ,c()lIgl'rs�i�las um'l mrll- Aceitando nm g'entil convite (lo eoronel Paulo Horta.Bar-

';j(' infpllsa ,y,ibração "Cívi.ca, notan-· .. "ag'l'm li.... J r.a,1 ('I'nirlad>(' dos Cl!1'I'e- bosft, C'omanda,nte do 20 B. R.odoviário, o eminente político ca-

;(lo-oS(' a sinC'(,l'i'iclade rias manif'es-I GA\ J)rD.-\.TO DOS 'l'HA- I ig-i'OllÚ l'ill.� .1;(' :--:'iio BOl'ju. o.s Í;l'aba- tU'nellse pel'correu a estrada federal em construção, indo até

i.ar:Õ,'s yelo c,aeil:ho com que todos 1 BALH.-\.DOllES lhos rI,r""'I'ãll l)l·o�i'leg''uit· amanldi, (J Rio Canoa,s, ('olJlelldo mag'nifica imjn'essão (los trabalhos

'os lllH-'US se nel,ere,m a pcssoa do j Joã() Pr,ss'lJa >2 (A. �,) - ::\ob os qlllêll](ll). 11a :-leB1são sol'ene de ('1]- I'ealizados, o flue motivou' calorosas cOllg'ra.tulações áqnele

ilusLnado :polílico. I aus[licil)� rI,a U. D. N· realiza-s,e ('(II'1':1111r·nl.\ Jã1LaJl'.á o �l'. \TnllJcl' Jo- (lig'no militar peJa eficiência tle sua adminisÜ'ação.
'

CI),])10 nos rlemai,s J'ecinLos do i uma ('onv'l'llf.:·ão rios ll'a,bnIIJD,do.., h;im, cuju clisCIH'SO, ,r�pe,l'a-�e, rle- Continuando a jOl'na,da, a Caravàna da Vitória clIeg'ou a

if>]'I'iló!'i-o cnlaóneme, o depuCudo' I'Ci> pal'a a escollla do seu candida- n'ní 1'>('v,r,�lü'-se de muita iTlllJOY'- Campos Noyos pelas 14 horas. }'oi entusiasticame'nte recebida

A (j,(:'r fl:al R. da Silva 1'oi aclamado to, quo(' (Lrve,l'{l fig'um'I" na chapa I ;mcia j).oJí[Q1ca, }JOr g'l'nu(le níunero de amig'os e correligionários, tendo á IlJ"en

p 'can�litla,lo ela VUória. ela ('. n. :\T. cujo nome SP'l'á d'a'do a O 1:'1', P!'Clt,asio Val'g,a,s (� iJ'mão 1e os 'membros tlo Diretório lllunicipal do P. S. D., e também

Torlos O:S oradores que se 1'ize- conhec·rl' na cOll"encão uclenis·la de do sr:n.a,r)ol' Gc'lülio Va'rgas. pl'esi- }Wl' uma Incida representação do comércio e da. I1l(lústria de

lIam O1]"Ü' nas 1rês localidade.s, l'a- amanhã.' denLe tJ.o P. "'r. B. .loll,c,aba •

. Jando ao po\'o a YO)\ da \l('r-rlade, e �No almoço que foi oferecido llO (lr. Adel'llal R. (la Silva,

Joram ouvilelos por Clllt'e manil'cs- REGRESSO no RIl. RAUL PILLA J. Pes'soa., 2 (A. N.. ) _ Rea- falaJ"H?'l'. saudando � candidaJ� da ,VitÓol'ill, _os SJ'S••Syloir Bleyes�

tacões dE' apreço e -decirJi.do apoio p. Alng'I'le, 2 1'8.) - Cbegou sá- lizaT-se-á. a'manhã a COllven- i"ecl'etal'lo da Pl'efeItura e Joao (.ampos, mdustrIal.

all emrJ.'iL8 cCl!t.ari,neJ1lse,

IbarlO
á e�ta capHal, pela ANovias. ção da UDN do Estado quej .

R,nmando para Jouçalla., a CaI'avana cl1,eg'ou.11esta �idade
,

PN\'\le-Se, assim. que cm HJ .d.e o Clol)lllado Haul Pi'lla, pl"e�idenLc escolheir'á .os candidat�s ao {is 16 � .30 �(!l'aS, sendo a� ag'uardada por,11_umerosos all1;lg'os e

JanOll'O, o .rl'elLol'ado do mLeno1' do Dir,rüíl'io Cenlral do Pal'lirJo govêrno, á s'enatoria e á depu- (,01'rehg'10na.�lOs, estando a rrente () DI.l'etorlO local do P. S. �.
vofará '�'m peso no já y·ilorioso C:1n- Li,IJl'l'laclOll', q110 cleWllVolwl'á in- tação eSltad:ual. Á Convenção O ent.uSIasmo (lo, povo ora traduz!do pelo espollcar contI-

d,idalo ,dQ p. S, D.
'

1C11s,a camilanlia yolíl.kade pl'opa- estadual homologará o nome IlUO de fo?'o� e por '�lhr.ant�:<il Ta��amaçoes. " .

• "

III gJalbda dOiS call1d](lalos hber,ladol'cs de Novaldo T'l'i!gueiro para
Na BlhlIoteca PublIca N'ereu Ramos , o ca,ndld�t? a g�-

VAT J)iGOHPORAR.."SE A CAIlAVA- ao grn('l"Jl.o do JiJslado e a A�sell1-lca!n:didato ao govêrno e há Y{ll'llRuça do Estado roi sau(lado pelo sr. Pe(lr,o PedrI�] pr�sI.
-NA DA VITóRIA blha E�la,r],l1aJ. Ao Aleroporto, Fe-, possiblidades do s'r, José Amé- d�nte (la. Ala; ll'loç.a do P. S. �). pel�) sr. tI!'. Jose AlmeIda Plm-

Af,ílm ,de i.ncol'porar:..se à caraya- dPoj'al ()on,pur,rceu elevaelo, llúllle- ri.co ser -escolhido tereeil"o se-' pao e, por fnu, pejo sr. Jose CastIlho PInto. represent.ante, {lo
na do P.-SD, s,eg'lle UJmanhã para l'o..lie c.ol'J'eli,g'ilonál'ios elo PL e l'e- nador. ])iretório 10cuI do Partido Trabalhista., '

Joaoaba ,o 01'· LeoberLo LOJa'l; can- pl'psenLan[.e (Ila PDN, quando ])1'0- () dr. Atlel"hal R. da Silva, emocionado diante a expressi-

<lidMo a ;s,llplehLe de depulUJdo :fe- mov,pl'a'1ll .t'lc;;Liya rpcepr,:ã.o ao ill1's- J P 2 (A N) -l)s '!la hom�llag'elll teve pnlayras repassadas de ag'radecimento ao

.
.

. essoa, ,"

dera!. tl'i, ])oJí.Li-co l'io-g11'andens,r'. flmci.on'ário:s públi:cos proje- laborios() povo de Joaçaba.
tam a reunião duma· conven- Hoje a Caravana da Vitória seg'uirá pam Xapecó.

EN'I'USIl-\Si'vIO NAS FTLEIRAS CONGRE�RO DO P .S. J). çoo afim-de e.sicblheI'em o can-
.

'.r]'t}".BALHJS'l''\''S T.JCT, 2 - Com a pl'eSeilca. de ilU- didato' da clãsse para a 'Câma- A I d" f
" ·

O j)i,l'efi)l:ioo-Io,cal do P. '.r. B. re- n.w,r'nsa.s rJ.('lrglaçõrs dos, lTIunicí- ra Estadual, .. n Ia em, e- ervescenCI8cel'Yell 'ma,i� os segllinl,ps 1 elegTa- 1-
J11t1S, 'Ll'adLninél6 o ·enlu.siCl!smo fI,a.s
110.;;.1,1'8 1ralJalhislas pelo candi,:Ia

to da VHÓJ>iIa. -

pe Rio do '�h.:a:
T:emos o J)'l'azer idc cOlllunica]'

que l'ealiz;all1Oo'l conóOl'I'icla reunião
nestra cidadr, és,l,ando preSCllLes 08

(',r�lllp;JlllJeill',()s .ocj,a.ctr�0 e Gel'Jll;3j:.

() Jlonw dos nO$SOS cal:l(liclalns, E'S

perialll1oJ1!'p elo Dr, .:_\�h\l'bal .\.' ,;a

Bi!Y3, foram muito R�JlaLidid;)s.
Banrlações, - Rodolfo :\:lit'rl', Pn:
Iti.idrnf,(' do DinelÍ,ór;i.o.

DI' IT,1:cJa iJa I :
Aeaba.mos de pr,OJ11,r)\·.ex' uma

)'!'nnHio dos Lnabalb;tclore,s pm que
f.oi Ol'ganizill(j,o o Dír.eL(\r,ío 10c2-I,
fir'êlllc1G na Pl'r.sidr'nda o SI'. Gui
IIJp1'llll' COJ'l'êia. Os nomr8 dos r:al'L

dirlalop;, Gomo aconleceu onlcm i�m

nio rio Sul., foram muHo nclaJ1l:1-
di)';, psprcíallJ'Jpntr o (11'. Ar]cl'bal H.
da ';iiI\u, ·;-;anda\:ôes. Oclacílio C.V-

.

Jos Germep·
�..
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Politica
Rio, 2 ·(A. N.) - Será inau

gurado hoje no interior dó Co

légio Pedro Segundo., o busto>

do ex-imperador, patrono
'

da

quele estabelecimento de ensi-Partidária no,

Adia das as eleivões
'De.('.li[�n, 2 (O. P.) - O primei-

Emustasnces homenagens ao

candidato Aderbal R. da Silva

P
Allabbad, 2 (U. P.) - No.vo� (fe.stiv.al mouro) oIbtem á noi

,.conflito� �:i1t,re indus e mUls-1 te. N?v?s cOjl:l!flitos comunistas
• ,ISUmano.s irronlp,eram �a pro- em vanaJs mdladoo, t{lndo as

, YÍn;cia s,etentJl'ional da India, I trOlp'a,s do exércHo sido d'esta-

Pelotões dia polícia e1l:contram-1 cadas ,palra os PI1i.,nciPais pon
se aleDtas, abrindo constante- tos das reg1iões a!ssoladas.

.

ment,e oen1ado fogo co.nt;ra oos'

C"uditiba, 3 (oE) Rlealiz!o.u- sr. Plínio Salgado, presidente a:gi;tadoref> das duas seitas,

se 'runiDe.-oillt,em, com graiI.de do Diretório Nacioin�l, _ o, �ual,
quando após ter si;to. i�lp,QStO CnmerC·IO Br�sil-

brilhà-ntí.li\il11o, a sessão solene, deu pOSise ao novo DlretorIo e o. re,0o.lhe1' d:esde a 1n00te ao U U I

de eneen',amemJto dia primeira ao COl1lsêlho eSI1:!ad'uais. raÍ,ar dó ãia, reiniciaram" �ua I A rgontin8COIlNelnção Estadual do Parti- O Dr: Belnjamil}1l, Mourão, campanha
ele terTO'l' em vanas ti

do de Rew'ese:ntação Popular prev,idimte do DiretórÍ'o n:este cidades indlélJnaS por mei10 de Rio, 2 (A. N.) Notícias

de Paraná. É.stado relatou os tl'abaJhos da incênd1ios, ,apedlr,e'jamento e as- procedentes <,le Buenos Alires"

O ato efie,tuou-se no Teatro saltos á arma bran.ca. adiantam haver-Soe re'alizado a

CO!IlJVenção e proclamou c3indi-
Avenida, com o comp.aI'lecimeilll" d;ato' oficial do Prurtido à Pre-

assinatura do COIwênio comel'-

to de milhares ele pess.oas, 1n- Allahbad, 2 (U. P.) - Agra- daI argentillliO-bmslilei'I'o, 'esta-

-'I S
.

,ri. d
sidência do Estado o sr. Moy- . belecL'do n,o meAS de setembro.

cluindo senhoras {,.ia o.C1eU!a e
ses .Lupiloln" nos termol'; da coa-

vou-se conls1der:avelme'llte a

local, auto�idade8, el,emf:jntos lisãó' dos quatro partido's pa-ra-
tensão re:Ínante InelSita c1dade, pía,ssado, du�ante a visit:a qne

desta,cados do cléro, além dos logo após terem os illdus ata- fizeram ao Rio, o Secretário
. , na6inses: P. S D., P. T.· B., '

t
.

, 1'0. e Oll

delegados de todos O� mUlllCI- .

ri
' eado Os muliSs.rumanos que l'ea-- dá Indus na e comerc.

,

-

d P t'd
U, JJ, N. e P- R. p. I f'" d governÜ'

pios e os dirigentes o aif 1 o. lizavam uma prociHsão duran- tros unClOnanos o ..

A se,s$ruo foi ',P'l'esidida pelo 'Continua na 5a te as celebrações do Molm,lrTan da Argentin;a. .

_

Convenção
do ·Par.anã

do P. RII

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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I

Previdência Social
VI

Com a J)l'r,geoJ1J[,r, lemos a saUs-
raç·üo rile' ]'OW11.' ao vosso

co.nheCi_1!nfln.[U ([ne em sessão, desle Dire
lório anle-ln nealizada anelo os de-

[,eg'adQS D1'llni,oipais a,o conclave
nealizacJo (�m H-ajaí, prestaram
cont.a" ,de Sllas incllmbencias. foi participElm aos seus pa-

cons-ignado etTrt aLa, um. volo de ren tes e pessoas de suas

lo·nvor e agl'ade;cimemto aos comp-a- relações o nascimen to de
llheiros dessa Corrnssão Éxe.cuti'{a seu filho HEITOR,

ocorrido dia 28 dec mll i·Lo especi.a l-menLe ao c:olillpa-

Inovembrol1hriT'o di'. Ari-sLidrs La,rgnra pela
.. --=.

-------.'--'(WWii..iIIiooooolo"iltll;lw.;�'maneil'a fidalga como tral,aram os I .

nossos companhoiros, quando de

R"'" d- D-f
. TELEFONES MAIS NECESSITADOS

� 10 lJ usora Bombeiros.... 13U

I
"na 'e,sl ada na linda cidade de ILa- U .III' Polícia 103f".

Radio-Tecnic0-Electron jaí.
d L'

Delegacia O. P. Social............ 157'"

e :;!lgUD!.lI.
Maternidade 115'Fundado em 1935 Saudações TrubalhisLas. U

_

fUI Hospital Nerêu Ramos 8U
M t d ád' A 1 Sant.. Casa ,.............. 1036,'on agem e l' 108, mp i- Dinelório Mnniocipal de 1\1a1'l'a. Todo o Sul Catarinense escuta Casa de Saúde S. Sebastião...... 1:tSI'ficadorell-Trarlami"G:i'e. A •

d
- Assistência Municipal 16�

Mat!lrial
.

importad.., direta- Á'1S-SI,na o: diariamente a Rádio Difusora Hospital Militar 11�1
mente dOIl U. 3. A. Aúelnrdo Luiz de OUve ira, pl'e- de Laguof'.

14° B. C. �5JC>-
Base Aérea 78!!'Proprietário sidenLf>. José Carlos de Miml1da, 970 Klcs. (ondas médias). 7& B. L A. C 159J

Ot I'! D··!:. L'
. Capitania dos Portos, 138�'Omiir uBorges' Dum seCl18 ano.

I
Horários de irradiações: - Das J6a c. R. 160l!>"·

I
Electl8 -Tecnico-ProÍi9lliofloJ Do comanda.nlp do 140, B. C. ao 10 a's 14 e 17 a's 22 horas'. Fôrça Policial 1201

Penitenciária <>11............. lSlf: \formado na Europa .• .

[' ri T 'd ' �o 'C' 102<,i='lol'l'ano'po".'�
sr .. ,,-rIS 11llBS ."al'gUl'a - ]JreSl enue Representante em Florianópolis: ""stado" • "-."

d D' -I" J" I j I' P
.

I
M/{ G-:-.zeta" .•.• __ .�_ ••••.•.•..••• 1656

�U(1 João Pinto n 29 .- Sob. O H'f) .OrJO �s .[lC ua do. al'tldo D. F. DE. AQUINO "Diário da Tarde" 1,7"
T lJ II l B '1' L. B; A, ....... . .. .. . .. .. .. . .. 1641"·

- """'''''''....,:sm;'''''''_''''''' '''''''= ''''''''''''''. ."..;' ra a lI;:; a l'aSI Cll'O: i Red. do Jormll «O ESTADO« Emp. F""crátla- Ortiga lOiW

Paulo Fel'ipe
O auxilio pecuniár-io (auxilio

doença, deverá ser requerida, nor

malmente, depois do 150 dia de
arastamento do trabalho, e antes

da volta ao trabalho, porque po

derá prescrever o direito ao rece

bímeuto de certas cotas, ou por ser

dif'icil ao médico precisar o diag
nóstico, depois de. curado.
'No L A· P. L, por exemplo, em

í'ace do decreto-lei n. 8.769, ele ..

21-1-46, o associado que requerer
o aux ilio, depois do fim do segun
do mês seguinte ao do af'astamen
to por doença, deixará de receber
o beneficio desde o 160 dia de au

sencia ao serviço, r sim, somente,
da data da entrada do requerimen
to na Delegacia ou' Agencia. As..,

-sim, quem se tiver alastado rio

's01'vi(}0 em f O de março de 191[6

e vier requerer o anxil io só em

20 de outubro de 19'16, de ixará de

receber o beneficio, de 26 de março
a 19 de outubro de 1946. Devia

ter requerído até 31-5-16, para
receber desde 26 de marco de ...

19"6. Assim Lambém, o associado

que tiver fica,do doente de 10 de

março d.e 19/16 a 15 de outubro de

19M), e l'eq llerer o auxi I i o rlepoi s
de haver voltado ao trabalho, não

l'eceherá o beÍJ-eficio, porque o exa

me médico não constatará, depois
de' curado, se estc"e doenLe naque
le periodo, e por se aceiolarem ales
if.l-l:dos m(\dicos.

O de�relo-Ie-i acima ciLado diz

que não prr.scr·e\'cní o· dil'eitto de

,requerer qualquer . be.neficio (no
l. A. P. T.), porém, prscr·everá, no

prazo de um ano, o direito ao re

cebimenLo 'de quaisquer impo,rLan
cias.

Assim, concedido um henefici'Ü
em 10-3--16, e ci·entifica,do o as

sociado da concessão em 15-3-/16,
I'erão pa'g'as as mensalidades anLo
J'iores a marco de 46� _ se o favore
cido vi'er recebe-las alé 15-3-'17.
Outro exemplo: o a,ssociado fale
cen em 20-1-16, porém, seu·g be
Jlefiociár,ios só reqllerem a pensão
em 10-8--18; o l· A. P. r. só pagará
as mensalidades vencidas, a par
tir de 10-8---í7, se reclamado o

pagamento, dentro de um ano, a

oontar da da,La em que os interes
sados tiverem conhecimento do
dE'spacho favoraveI.

B I TO
o alfaiate indicado
Tiradentes. i

I SNRS.
4SSIN4NTES
Reclamem imedilta

mente qualquer írra
gUlaridade na entrega
de seus jornaes.

I Partido Trabalhista Brasileiro
, Quando da convenç-ão do Partido

I
"-p,�lj' Cumando "em muilo pra

'I'rahulh isfa Bt-asi le iro, realizada zcr em agrtadeccdo \'05'50 telegra
em Ltaia], nos dias 16 e 17 do mêsl'ma d,P 27 do cOITPllLe em que, fim

cort-ent o, fo i [.l·an;';lllirliclo. ao Pru- uornr- da f'amilia Lrabalh isí a c�-
si(�en.te dr) J�irelório Nacional d.O II,nl'in.r�ls.e ,�l. j}.l',r>.:.,r_'I.l�.oU ��ltd,a:'lerla.üer'cj,el'lelo Parlldo O Le].eg-rama ahai- e COnIKIll(,a nossas Forças armadas,
xo ITanscl'ilo, assinado por todos contra idéias qui, venham

.

trair

os convr-ncionnis. p,atenlea'llcl-o as- nossas .instituições ele povc rleruc

SÍ;l11,1) pf-'llsanwnlo de todos os COIl1- orá l ico e solapar os sãos pr-inei
punheirns da :-<CC\;Üo de Sanla Ca- pios cm que se apoia a Jamil ia

tarina. IIJl'<1Sileil.'a.PÊTf�BJ<: - Paia H/tETA NEVES Vu lho-rne da nportunidade pa-
_ RIO.' 'L'a apl'·",,,enlal' meus protestos de

:\a ]JuJ'a em que nos reunimos cons idcrução e· apreço.

em convenção tIo Part ido quere- Assinarlo : Xilo Cluuies Teixei-

mos congratularmos presado olie- )'((, 'l'[,r.. CIlI'onel Comandante,
Je, llela manch-a serena e inleli-

gente com que o companheiro
Ar: sí.ides Largur-a, i nsuhst.í (uivel

presidente (ia Comissão Executiva
d·es{c 1;:�larl(), vorn orientando' os

trabalhos, Inrnandu-se cada vez

ma is digno ela 'adllliJ'R(;itu p do n'''-

I pe ito qur 1111' u-ihut am os t raba-

11bi�L"S .dl' :-ianla üntm-ina. Sa'lllla

.

ÇÕE\i; 'J'ruhn lh isl.as.
Assinado:

\Valdemi ('o PUlllJll'es.

La'\lr.i'nd.o Tomaz' Ca.rdoso.
-Oclac·ilio �a,.;ci.rn·cnLo,
A 1lni])a! Qli yel·

'Perca a Gordura

·'1
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tlUEiXAS E RECLAMAÇtJES
PREZADO LEITOR, Se o que -be

illteressa é, realmente, uma providencia
para endireitar o que estiver errada ou

para que als uma falta não se repira ; e

NAO o escândalo que a sua reclamação
ou queixa poderá vir a causar, encami

nhe-a á SEC'::�O RECLAMAÇ1'>!l;S.
de O .l';STADO, que o -asc será Ie'zadn
sem demora _ao conhecimento de lJ.uem
de dirrjto, recc=bendo v. s. uma, informa

ç�t) do resultado, embora e;n alguns ca·
.

sos n�o sejam publicados ·nero a recla

mação nem a providência tomada.

Carlos Gnr.'l'mer.
João Linhal',ei;.
\'" i.1�úI1 Ang'uslo

fler.

N-ery Rosa.
AnLônio He.leno.
João Cardoso.
l\oTigTIf.'1 João Mal·lins.
Josó Carlos 'ur: lvIinancla.
Elleli.elP,S (;ollljalvüs.
João I(J-al'ci a .

AJiLôn-io A(Wl1rJi,no ue Almei,da.
José dos Sánios.
F.il'lnino De iVla.rchi.
Ac1plino Joaql1im Alves.

da Costa Seh.ie-

Um método novo, usa

do pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
PÓde-se obtê-te agota

nas farmácias
l"ll médico da Califflf!)ia, que atCildt3

:\8 Estn�hfl: de Cinema ele Hollywood,
t1p�r()h!'j.u IIllJ rn{·indo senuro e no".o
para rcduxir o eXll('SSO de g;ordun1 uutr

(':-:téticít.. J�!'ta dr.scoberta chan!ada.
Fortnode disso.lve H gordura. de UlH

lntJclo segnro e rápjdo.�Cl)nlf'e� a per?cr
pêsC) .na nrimeir:1 �elna.n.a e l_111llVJ� qUIlos
ao mtp.. Basta tomar 2 pa5�llhns .3 y�"(,'s
por dia.. Formode;: .est.luHtla a :-:�l\�le,
a energia e proporClOlla uma flgllra.
a.tJraente, de modo qUE': possa p��recer e setl- .

"lir-se 10 anos mais jovel?l. Formode
é um preparado garantido para remo'\> e1'

o excesso de gordura. Peça FOrJ"Dr�l(le,
hoje mesmo, em qualquer .farmaCiil. _

;.\

nossa garantia é a sua rn:.ll(\r proteç:10,

I I�sem (OmprOmlSSOS

I LI!�I����:7���A
Livros novos e US!:ld08.
em diversos idioma�.

Rua Felipe de Oliveira, 21
80 andar

Tel. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . c-s
Semestre Cr$
I'rímestre Cr$
Mês Cr$
Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre c-s
Trimestre Cr$
Número avulso.. Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
511,00
30,()0
0:50

Anúncios' mediante contrate

Os originais, mesmo não
pubricados, não serão

devolvidos.
A direção nã-o se respon

sabiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

NOSSAS SECÇOES
Direção de:

BARREIROS FILHO
Notas Politieas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETl/

Crônica da Semana
Economia e Fiuanças »

Vida Bancária
Notas Científicas

. ,

Notas R urais
Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO'

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitun
Vida Escolar-

Religião
Jurisprudência-·
Vida Militar
Noticiário do Exterior·
-Noticiário do País

Artigos de Redação
A. A.' VASCONCEL09"

'";� i;

DOENÇAS NERV��SAb
Com os progressos da medidna.

hoje, as doenç·ae nervosas, quando
tratadas em tempo, são maleR per
feitamente remediáveis. O .-:urandel.
"isnlO, fruto da ignorânci·a, só poda
prejudicar os indivíduos _afetados d.
tais enfermidades. O Ser.viço Na·
cional de Doenças. mentais dispõe
de um Ambulatório, que atende gra
!uitamente os doentes nervosos ln.

. Jigentes. na Rua Deodoro 2%, da. !
às 11 'boru. diàriament..

AlI.inu Bueno·
Aníbal Cesae.
Hodolfo ]H,ai]'.
Bernal'uo ]lau LL.
Edmlllldo J<'1"f)í ri·e.
CÜ1ll'ado 'rJ'e Mira.
Dméval Campos.
Fl'pderi.cà H cJ'olldino -LeiLe.
Romário P·(:\re·irà.
JOloé Cugn�e.r.
Camillo Mussi.
Abelwrdo Luiz de Oliveira.
O Dipol ól'io do P. 'r. B. l'eceb-e11

o seg'uinte Lrlrg1l"ama.�
Pl'eBaclo wJl1ptunheiro·

A tende encomendas de
obras editadas no Brasil
ou riO estrangeiro.

I
Pelos Municípios

HORÁRIO DO VERÃO DA "VARIG"
A partir do próximo dia 11 de

:\lovembro, enLl'ará em vigor o se

guinte horário de verão da VARIG.
DE FLORATNóPÓLIS PARA CURI-

TIBA E SÃO PAULO
Segundas e sexLas, partidas ás

13,00 horas.
DE FLORIANóPOLIS PARA POR
TO ALEGRE, PELOTAS, CACHOEI
RA ALE(}RETE, URUGUAIANA,

MONTEVIDÉU
Terças e Sábados, ás 10,3V.
As quartas para o NórLe (aLe �ão

Paulo) e sextas para o SUl (até
Montevidéu), os aviões escalarão
em Florianópolis facultativamen
te.

laboratório

I

Novidades.' todes
semanas

Assuntos Internacionais.
Concursos

Artigos de Redação
D. F. AQUlNO

Fa tos Policiais
Vida Sacia!

Vjd� Feminina

Magazine
P�DRO PAULO MACHADO"

Esportes

FARMÁCIAS DE PLANTÃO

COMERCIANTE: Dá um li-o
vro à Biblioteca do Centro Aca
démico XI d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultu.ral dos catarinenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Fevéreiro).

']I:slal'ão de pia nUio, durante
m,\� ele c1ezem!Jl'O, as seguinte
farmácias:

10 don\ing-n - Farmácia ·Nelso
- Rua Felipe Sch-mid t.

7 sú,bado - F'armócia Moderna
-- Praça 15 de ::\'ovf!mbro.

8 domingo - Fal'oll1ócia Moderna
- Pmça 15 de :'-Iovembro.

1'1 sába.c1·o - Farmácia SantO'
AnLõnio - Rua João PinLo.

I
15 domingo - Farmácia. SanL

A,r�Lólli·o - l'tua .João Pinto·
21 sábado - .Farmácia Gatari

nensr - Rlltl. Trajano.
2i /,!oming-o _:_ Farmácia Catari

nellse - Rua Trajano.
25 Q-uarLa-feim (Sata.l) - 1"ar

lYH�ci.a l'VR1]livei-ra - Rua TJ'ajano'
28 sábado - Farmácia Santo'

Ag'osLinlJo - Rua Consel-heiro -Ma
iL.ra.

29 riomingo - 'Farmácia SanL()
Agos[;irnho :..... Rua' Colise Il1eiro Ma-·
Ira.' .

() sr,ryiço 1101 urno srrá e1'e'lua
do pela F-nrmá(Jia 8an[,0 Antônio,..·
sila á Rua J050 Pinlo.

Heitor Bittencourt e exma.
sra. Stela Noceti

Bittencoqrt

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Chocou-se com o destroíer
�m ri

' bl'
'. RIO, 2 (A. N,) - Ontem, quamdo viajava de Niterói para

.

'

car�OS pU 'COS ? Rio com cêroa de setenta passageiros, a Lancha pertencente
Ai'i IVERSÁRIOS: RIO, 2 _ Ao <ontrárí d fi Frota Carioca, dírtgnda pelo mestre Ernesto Almeida, cho-
MENINO CARLOS �ONALD que foi divulgado S'

no ,o' nos cargos resultantes da cou-sa na altur-a da Il:hia Ffscal, ancoradouro de navios de zuer-

Fe�teja seu natalicio. hoje, o je O presídent d' Ú"i:l1Aen:t� h_o- transformação, independente-
�

-rnen rno .CarIo. Ronald. f lho do dos' Se'rvI'doreseC' � dssDB'::laçao mente de qualquer exigêncià.
ra, com o destroyer Marcílio Dias, sotrendo avarias e ficando

u. Lourlval Schmidt funcionári ' IVIS o r�il pi'
dois passageiros feridos, sendo o mestre preso' e entregue á

Ida Cabo Submarino.
o

sr. Gabriel Monteiro da Silva: e.o pa�agrafo III do mesmo polícia marítima, que abriu inquérito. A lancha foi socorrtda

S1'A. EllL\_ }'[ACERLOS
fez a entrega, ao presldents da wrtígo, f'íca vedado o provi- por várias embarcacões. Àpezar da avaria conseguiu cheaar

Trancorre, hoje, o natalício
Câmara dos Deputados do an-

me;Xlto de funç�e� permanlentes,' ao cais Pharoux. nesta Capital, não tendo o sínístro maio�es
, da ·s,ta. Ema Marcelos, pro- te-projeto d? Estatuto dos

de extrallumeranos. consequências.
'

fess�ora nomnaldsta. Servidores P�bh.?os, elaborado f
--------------------

FERNANDO JOSÉ R. FER- p�r. uma comussao de

funcio-IREIRA ,uarws, composta dos srs. Lopo
Amiversaoía-s« nesta data o

I de Car,va1l70 Coelho, diretor do

• jovem Fernando José da Ro- i Intercâmbio da A. S. C. B.,
cha Ferreira, filho do sr. de-I Marcos Botelho, José Augusto

� sembargador José da R'acha de Carvalho Melo, Othon de

Ferreira Bastos, do 110S'SO Tri- Vas?oncelos, Raymundto Pi

.bunal de Apelação. n�eIro, Ybany da
1
Cunha Ri

,STA. }L\_RIA DE LOUB.DES beiro, diretor do Departamen-
LOPES

to Social da A. S. C. B. e co-

Festeja .maís _ uma prtrnave- o:'denador da referida comís

ra, hoje, a sita. Maria de Lour-
sao.

-des Lopes. ORIENTAÇJ.IO DE},[O-

SRA. CARIUEll'I FIGUEIREDO CR�ÁTICA
FONTOURA O ante-projeto encaminhado

Faz anos, nesta data, a
simplífíca o estatuto, Imprí

exma, STa. Carmem Figueiredo
miudo-Ih.a feição democrátíoá

Flontolma" esposa do sr. Mercio
e

_ selntid� �9cial. No' artigo r,
Sabímo Fontoura.

sao considerados funcionários

SRA. LllHA. UE LOURDES' públãcos federais, para os efei-

ACLAUDIO I tos do Estatuto, índístínta-

_

Deflui, hoje, a efeméride na-I mente, todos OS pire-nomeados

.talíüia,da exma. sra. Lidia de
ou ,admitido'8 pela autoridadel'_ .NOVA YORK, � (U. P.) - O Seoretárto geral do conselho

Lourdes Claudio. competente, que participem de. ue tmanças do governo do Brasíl, Valentin Bouças, declarou Foi diplomado pela Facul-

Fazem anos, hoje: fl�nc�onamento _ de. um serviço aos jornallsoas; ao chegar no.aerodr,omo La Guardia, ontem, que dade de Quimica Industrial

_ O jovem Dultavio Coelho público permanente, mediantej' dunalllD� o tempo 81� que estiver l1JOS ,Estados UnidOS,. fará todo da cidade de Curitiba, o nos-

Junior.
o desempenho de cargo ou o possível '!lIO sentido de que o governo de Washington com- so iovem con terraneo, Solon

_ O jovem Francisco Re- função regularmente �riad,os, pree?�a que a cooperação nort��american� é �uma.m8intt8 ne- Mazarrakis. Pelas suas qua-

-gts. com denominação própría
'

e cessarra ao Brasrl, palra obter trrlhos, oamínhôes e material lidades morais e intelectuais

_ Sr. Lúcio Silveira. I pa_gols pelos c�fres da-União. I exigido pelo sistema ele comunicações. O sr. Bouças qualificou Solori fez um grande cit cul;

.JOSÉ CARLOS DALTX .1 NAO HATV:�RA �[A.IS EXTRA-, a es?a�s,ez de transporte. o p'rii�dp,al ohs�á:culo á prosperidade de amigos tanto em sua terra

. Completa mais um anhersá-I :Ny��ERARIOS. Il�raslleIra. Informou �ue o governo do RIO começou.a e:�:tudar como na capital paranaense .

. -no, hoje, o jovem Joeé Daux N� parágrafo III, define a, um plano .,prura solucionar o problema, Acrescelntou+ Esta- Seu carater firme, sua afa·

t, filho do sr. Miguel Dl!ux, d� I funçao perlllan�nte como aql�e- lJJ�OS .vive�do a era do �o'?'tineln:te ameTiü�no"., T�mos illteli- bi�idade, ,seu bom coração

alto comémio detsta praça.
la que, esselnlclal ao mecalllS- �encl'a, nqueza e o esrpuIto de democracIa esta ao 110'8oSO lado. a!lados a St,I8 inteligencia,

SRA. llIAR.IA LUIZA BOI-
mo da admini.stração, objetiva O sr. Bouças teve palavra;s elogiOosas á nova l,ei bancáTi,a que �lzeram do novo 'LuimicO'

1'EUX PIAZZA
a realização de trabalhos 0011- será aiP're&;:elllltada a, comls�:deI1ação do Congresso BTlasilefro no

I Industrial, uma das espe-

Passa hoje mais um aniver-
tinuados e indispensáv,ei� á dia qUir:ze de die,ze.mbr�. Sôbre, � pr�j8'to, diis'se: "�udo o. q

..
ue I r�nças da nova geração cata-

.sário natalído da exma. sra. d. n�ar�.ha regular dos SerVlç?'S t�,n,de a melhor'ar �s leIS ba:-rl:e�'rl3!S,. e, bom. Essa leI' bf1neflCla-. rmense. ..' .

Ma,rta Lúiza Boiteux Piazza, pubhco�. _

ra tanto 6s bamqueI,ros brnsitNro,s como os estraing,eill'os". A,:,gurando ao d,stInt� ar:!l-

gerütora de numerosa família.
O a�,tI�o .IV.;ileclara que nao

go ..as, melhores realzzaçoes

A veneranda senhora á mui- have.:a dI,stmçao entre cargo elA Inglaterra d9f!!Inent'e f!.ara o fu��ro, este.n;Ie"!_os
to estimada no v'a,sto cirlCulo de funçao permanente, assim co-,

_
' . .

- � .

. a sua faml1za as fe1zcltaçoes

'suas relações, motivo por que
mo entre a cal'lreira e sene Londres, 2 (D. p.) � O l\IIm;;:tE'- sàl,eE' uma alianca militar entI'c (is que lhe endereçamos.

será hoje, alvo de af,etuosaB fundo/nal, para os efeitos do rio da guerra lm!Jlicoll un,a l10La E.�j_ados 'Cni,dos e a Grã-Bretanha.

p
.-

.demolnlstrações de aprêço, 'ás
Estatuto. d,psffienlindo que se e�tivi'sse sielo E-s>ia notícia fora c(i\,ulgaela velo revlsao do tempo

quais "O E'stado" se associa.
O parágrafo I determina se-I

plliJlicado qUil1q1101.· comllllicaelo órgão. comuni'st.a "Dailly ,""orld. Se1'viço de Mete1'ologia

Reloação do,s passageiros que
ja providemdada pelo Pod-er Pr'l'vi,sã.o cio TeJmpo, até H horas

ellllibar.c.aram n/ ca,pital, dia
Executivo a transformação das i do dia 3:-.

1/12, pella a,eronav,e "AMERI- atuais funções permanentes, AGRA'OEC I MENTO Tcrnpo: InsLáyol, com chuvas.

DA DO NORTE" PP. c� B. T.,
exercidas pOor estram.umerários, Jeã,o Frang:llb, e il'mwos, agTU'de,cem as p.essoas que ('oyiaram f10- T,emper.alunl: Estável.

da C
.

d S 1
em carcros públicos E os

' - " l I d l' t f'
, ruZ'eIil':O o ll'. tO d f

_. 1'('" C leJ.egTClJmas de Iwzamps e a,companhat'am o ,entcrr'o cip sua cr:ri- en os c o qua 1'aln e TIOl' e,
.

t't'S-

Para Porto Al1egre: _ Jack ocupan es e unçoes perma- ..

_. '.'
.. , coso \:

nen,tes, estáveis, estabelece o lllhosa ma'e ,e COI1\'lelalm [)(1'1'a a ml,B.sa que sera reza{la qUl'l1ta-len'a, ás

Non,ta,gu ,sClhip,pen;. .

Tc,mpcr::t Ima::; exl remas clt· hoje:

DES:B]MBARCADOS NA MES- paráglrafo II. serão providos (;,30 horas, na Caltedl'al, no aHa,e do Sagra.do Cora�ão ele Jieslls. Máxi,ma 2\,8 e Mínima i8/l.

MA DATA. -

PTtOcedente de São Paulo:
Oswaldo de Pass,os Macha,do,
,And1ré Mel,ani, Claudio Pavão,
'Célia Pavão e Alcyr Pavão.

Prooedente do Rio de Ja-
-neiro: Jandira Coe.lho, Afo,n
;30 Maria Cardoso da V,eiga,
AI/ice Oliveira Goeldnêr, Elza
-..Bruck SCheicl.mantel, 'Norma
Scheidmantel, Ivone Brug
'gmalln Leal, Dr. Arma'ndo Da
vid Ferr,eira Lima, Lin:dolpho
Silveina de Souz('i, Leol�erto
Lea.l, Edu/ardo Levy, Jorge e

Jackson Leat Espesim.
'VIAJANTES
MATHIAS RAUPP VELHO
Vilsita �lorianópolis, o sr.

Matbias Raupp Velho,

aux.iliarl'{}a Superintendência da Pro

-dução, da importante CQm1pa
hei'a, de Seguros Previdêneia
dó Sul.
l.INDOLFO SILVEIRA DE SOUZA
Acho-se nesta Capital. desde do

"mingo quando aqui chegou como

'llassügeiro da Cruzeiro do Sul. o

nosso nistinto conterraneo. u. Lin
"dolfo Silveira de Souza, alto fun
donário do Departamento dos
Correio;' .. Telegrafos.
ENFER�IOS
Em quall'lto reservad.o do

Hcspital de Caridaâe-, encon

tra-se enfermo, sõb cuidados
lllÉ'cUcos, o s,r. Afo,nso Olegário
Scherer, c1edli.lcado Escdvã-o dis
tri"'ll de Antônio 'CaI'los. �nm

-nidpi!o de ,Biguaçu.

funções dos extranumerários

,
i

SOCIEDADE ANÔNIMA
A mais importante Compa.nhia de Capitalizaçã'b do América do Sul

.

AmJrtiza.ção da �Novilmbr3 de 1946' ,

No sorteio de amortização realizado no dia 30':e Novembro de 1946 for
.

d
' am

amortiza as as seg.uin-tes combinações:
YUQ GOH DHF XX" RRU DaR I

Todos os_ portadore� dos. títu.los em vigor, sorteados com estas combinações.
poderao receber Imedlatamente o capital garantido a que têm 'direito.

,
Eede Social: • - RIO ;DE JANEIRO

ESCRIT�JO para o Estado de Santa Catarina: -- FLORIANÓPOLIS
, Rua João Pinto. 13 .. Sobro Prõximo sorteio em 3l'J2·46

Inspetores e Agentes em todo (I BrasiL

.�'

era do continente
•

americano

A· MODELAR
,R.ecebeu das melhores fábricas do país: finos

costumes de linho. seda e tropical:
sedas de lindas padronagens.

GRAVATAS finíssimas:
PANAl\fÁS de' tôdas as côres:

CRETONES e LINaOS nacionais:

especiais para revendedores.Preços
Vendas a V I'S TA e a PRAZO.

1

I
Dr ., Solon

Mazarrakis

Completo sortimento de ternos para
homens e meninos.

Artigos de praia e veraneio.

Capas de gabardina e chantung.
Tapetes de tôdas as qualidodes e

"tamanhos.

MODELAR
Rua Tr,ajano, 7'� Tel: tt51

-'1

Florianópolis

A

I
Dr. Afonso M. C.
da Veiga

.

H Pgl·Q.Si:iqu cio Rio, onele 'e"l.ove

I' pa.l'Li�ip,<),ndo cla Reunião dos :::le

I weLál',i,o,s da AgTiculiura, o dl�.

IAJ{Jll;SO Maria Cal'dos6 ela. Veig'a,

I
che ['e elu ..

Fomenlo.
AgTÍcola. neste

Estado.

Dr. Ribas Benoni
Regr,e.s.so u on{em (ta zona n 01' Le

e o.ésle cal'a1'ihÍ:mse o dr. BenonÍ

L'fiurin{i.o RiJJas, dit�e,LO:l' do Dep.
de Saúde. PúhJ il()a, onele rora à so.r

'viço (/e sna lleparLição, o qual se

rez acompanhar elo F'armacÊ'ulico
Oswaldo Dacampo'l'ã, fiscal de Jal'-

Tome KNOT
Dia da Propaganda

RijO, 2 (A. N.) - Afim-de

part}cipar das comemorações
do /"Dia Prum-americano de

Pr9pa,ganda, "seguiu, vi,� a.é

reá, hojie, p,ara a Aorgentllla, a

Delegação de PubliÍCidade Bra.

sileira con1iposta dos repre.sen
tantes do "CoI'reio da Manhã".

"A Noite", "Revista", Publi

cidade", DiTetor _
da Emplf.esa

Poyares Limitaruvs e da Com

paT'�:�a ='�esllé.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Construtora' Universal
o �ST\nO Terei! .elrr. 3 de DezembrO dê t94

..--------------�----------------------------------�-- �� ��__� • �����=_�=.. ����=�m�.H·�fr�·��-���=--------

Clube Doze de Agosto
, PROGRAMA DE DEZEMBRO:

-

Dia 7 - SOIRÉE em 'homenagem aos Bacharéis da Faculdade de
Direito, com inicio ás 2'1 horas.' 'i'" ,

Dia H - SOIRÉE em homenagem aos alunos que cornplctaram o
,CUQ'SO ginasial, no Colégio Catar-inense, com início ás 2'1 horas.

Dia 21 - SOIRÉE em homenagem aos, alunos da Faculdade de
.Economía e Finanças, com inicio ás 21 horas.

Dia 25 - FESTA DE NATAL para a classe infanliL com dislri
.huição de bombons, das 15 ás 1 9 horas.

Dia 31 - GRAND� BAILE im S, SILVESTRE com' inicio ás 22
horas. TRAJE-RIGOR. ,;

,

Dr. (L'ARNO G. 'I �

A��!L;l�O tO:I",tI.�J
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES

1Título. Declaratórios

I Elcrit. -- Praça 15 de Nov. 23. fÃ\l,
R,,'d. -Fg�E·��;iis8nte. 41. I' ��:ue"':�:::;;�:: ':s

Repúblacas Soviéticas ocupa
um sétimo de tôda a extensão
de terra do planeta, é duas ve

zes maior au que tôda a Euro- Os

pa, três vezes maior do que os

Estados Unidos e tem tantos
habitantes quanto as quatro
maiores nações do Velho Con- r: Premio 437375

tinente juntas. ,2' « 537315

Perdeu-se umd prdee I
2. " que o sino chamado 43; « 637375

ga or
"G d PI" d C «737375

ouro para criança com o nome
o ram,,� au o " a ate-

5' « 837375
ANAMARIA, no tr-a ieto da dral de Sao Paulo, em

Lon-j Os 4 finais (milhal')
Praça Quinze até a rua Alves dres, pesa exatamente dezes-

O 3 finais (centena)
de Btito sete toneladas e meia. as,

3" s 2 finais (dezenas)
Gratitica-se à pessoa que o

. " q�: há uma espec�e .c10.[ O títulos com o frn al do I' número 5 e tinal do 2' númer o 7 ficam isentos
encontrou, Si' o entregar nesta carangueijos terrestres mUlto]

s
-

... da primeira mensalidade seguinte.

������� '.. ������C�l��l��l��, ��e�i:�i�IO PROXIMO SORTEIO realízer-se-a pela Loteria Federal NO DIA 2.8 DE DEZEMBRO DE 191t6

PI4"-DE-SE
uma tamanho verdadeiramen-!

Visto: A,RIMO MEIRRLES DR: ALFREDO ALOE
I.J te prodígtoso ; e. 'que esses ani-

mais têm pinças tão fortes e Fiscal do Govêrno Federal Diretor Gerente
A quem 'encont-rou um broche pesadas que com elas chegamde ouro nas

í

mediaçõ es da
a quebrar côcos.

Relojoaria Müller aos Corr-eios 4, ., que a cidade de Veneza, DESPERTE I BILISe Telégrafos o favor de 'entre-
na Itália, é edificada sôbre oi- '

'

���I�. ���t."I: :���?��;. , ..... , ...
tenta ilhas e quatrocentas DE SEU FIGIlOO' "

pontes. .'

....

5 tí
- e saltará da cama disposto para tudo

. " que os an 19O5 nao co-
Do fígado deve fluir para os intes-

nhecíam O uso das meias, luas tinos, aproximadamente, um litro
que as matronas rOlnan:as en· de suco biliar por dia, Se êste suco,
volviam os pés e as pernas não--correr livremente, V. não pode
com faixas ou tiras de pano, digerir bem 05 alimentos e êstes

fermentam nos intestinos. Então 50-

exemplo que 'era também sc- 'brevem-a sensação de hrtuc.a, seguida
, •••• , , . , •.• , .• • .-. , • , •• , •• "

guido pelos homens. pela prisão de ventre, V. se sente de-

6 ... que o camelo é um .dos primido, desanimado edemauhumor.

poucos anírnaís que na-o sabe V. precisa. cias
f
Pílulas Carter �ara.li '

o Fígado, para azer com que esse

MOVEIS ANTIGOS nadar; e que êle s,e abandona litro de suco biliar corra livremente
-Diver.a. caias e grandes terre- sem o menor esfôrço quando e V. se sinta realmente bem.,Compre

'no com palito e agua corrente perde o pé ao atravessar UUI um vidro' hoje mesmo. Tome-as
situados em Coqueiros. Trlltar na .

f 't ta conforme as instruções, São efica
,CCl&a nO. 87 logo OPÓI a Capela. no e se a oga sem en ar o

I
zes para fazer a bilis fluir livremente.

, , ..•.•...•••••••• , . , • •• menor movimento para salvar- Peça Pílulas CARTER para o Fígado.

VENDE SE
'se Tamanho c econôrnico : Cr$",l,50.

1 ...

'

_.-�-------

TERRENO
À venda na Avenida Rio

Branco, em frente ao numero

99. Tratar ns mesma avenida,
.n", 89.

VENDEl\I-SE

Uma casa sita a rua Tenente
'Silveira no. 42. Tratar com

Artur Moellmann, Caixa Poso
tal, 32. - Blumenau,
............................

V e n d e-s e
Um prédio sito á rua Fluvial, em

:Itajaí, bem próximo ao Cais do

:Porto, cujo terreno m�d,e de frente
35 metros por 70 ditos de fundos.
- Tratar em Itaíaí, com o dr. Os
.mar Nunes.

o mELHOR DOS mELHORES

'{;Ct.l'_;')M.t DA:; co"rô<I�;;lCÕES DEGUEP.:<A DO"tAe,·OPA10:::!IQ oonl�
;:I I>PlCO Ol�l� 1>PQOVTO e","lOU ;:;OoJo

Emprêsa
,

_ Departamento ,,,,de Sorteios
Autorizado e Fiscalizado pelo Gov-êrno Federcrl » Carfa Patente n. 92

Avenida. Rangel Pestana N., 1538
Matriz s. Paulo' Caixa t-ostal, 178·8 e 2999 - Fone: 2-4550

End. Tele�. Reg. «Construtora-,
Fil.a.s em todos os Es-tados e Agências no interior

Ágência Geral para Santa catarina
Rua Felipe Scbmidt - Edifício Amélia Neto - Florianópolis

Resultado do Sorteio realizado em 27 de Nov. - de 1946,
I' Número Sorteado ,33.375 2° Número Sorteado 34.437

P1.ANOS Mundla· c(8))
.

Mundial «Cu M.uRdial <cD,. 1.- prêmio 73.375

Mundía 1 «C,; Mundial «D))
73375 c-s 30.000,00 c-s 25,000,00 c-s 20.000,011,
83375 c-s 30000.00 Cr$ i4.000,OO Cr$ 10.000,(0
93375 c-s 30.000 OI) c-s 8.000,OU c-s 5.000,011
03375 Cr$ :iO.OOO,OO Cr$ �,OOQ,OO c-s 0.000,00
13375 Cr$ ao.oco.oc c-s 3.900,00 o-s 2.000.00
3375 Cr$ 9 ('00,00 c-s : 1.500,00 c-s 500,00
3.75 c.s 200,00 .c-s 100,00 Cr$ 50.00
75 c-s ,40,00 c-s ,2.0;00 c-s "10,00
5 Cr� (Isentos àe pagamento da mensalidade segui FIte}.

2' número 7 para os planos Mundial «C. e Mundial .D. t icarn
isentos de pagamentos da primeira mensalidade seguinte,

UNIVERSAL "H"Plano r prerm o 437.375
Valor

c

'4

1375 fi:

37.5 ' «

·7'5 c

Cr$ 11'0.000,( a
Cr$ 25.00ú,uo
c-s 20.000,00
CI s .s.ooo.oc
.c-s 10.010,00
Cr$ 500,00'
Cr_$" ;,íO,OO
CI'$ 10,00
do pagamento

Mundícl «8»
r: Premio
2' Prem'io
3. Preml«
4' Premin
5.' Premio

Os 4 finais (milhar)
Os 3 tinais (centena
Os' 2 tinais (dezena)
O final do prêmio

titu-Ios com o final do

CURSO DE MOTORISTA

Cadastro Social do'(O Estado»

e

Serviço de' Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e Profissional
Teoria e prática - conhecimento do motor,

Atendem-se chamados para reparos de urgência.
Auto-Escola 1-47.77

GARAGE UNIAO _:""PRAÇA GAL, OSÓRIO, 40.'

Laboratório
Clínico

-RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis.

Pedúmos aos nossos distintos leitores, o obséquio de- preencher o
compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
quanto antes, o nosso ,I')úV'O Cadaslro Social.

,Non1C , ,

'

_ ••

Sexo E�t: Civil D. Nasc _ .

Pa,is

Esposo (a) "
:' _ .•

'

Emprego ou Cargo : ................•.••

Cargo dn Pai (mãe) .............................................• _

Observo ',' , ...•.....•.......•••

Âg<radeceriamos, também, a g,ell1,tileza de noticias de nasoímeatos..
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

r

Dr. B. G "S Medina Pum. Narbal Miles de Souza
Farlll. L. da Gosta Avila

,I

EXGlüe de sC',:lgue, Exarne para 'veriHcação
de cancer, Exame de urina, Exame �Ol'a

varificação da gl'avidez, Exofi'\9 <de 'escarro,
Exame paro verificação de dOenC<:18 do

t:J-ele, boca e cab�loa, Exame de fézes,
Exame de secreções,

,�ut!)Vacdn(j9 e tJ:'ansfu!lão de songues,
I:.:xome químico de farinhas, bebido.

café. ÓguoSl, etc,

,

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr, J, J. DE SOUSA CABRAL,

E�CRIT'ÓRIO: Ruo Felipe! Schmidt 5€ - Sala 5
Edifício Cruzeiro - FloriaI'16polis.I

ESCRITóRIO JURíDICO COMER,CIAL'
Auuntoll: Jurídicos -- Comerciai,,"- RUl ais e Informativo.

Endereço 'I'el, ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Conllulte nOis� O,'gan;zoçõo antas de .e decidir pela com

'Ora ou venda de imoveis. pinhail ou qualquer-

erropresa ne1te e.tado
Diretor: _. DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Rogéric. � - Caixa Postal 54 - Fone 54

TOME
O ft..1ELWOR

KHOT I
APENAS Cri 3,60

Com e�s.a infima quantia. Voe'
está aUXIliando o seu proximo.

A'PEftlT1VO I Contrib�a pára a Caixa de Esmoll(
!Ri li .08 Indl2'entea d. Florianópolis.

i
'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Terca.feira 3 de Dezembro de .946 s
._

/

.

Convenção' do P. R. P.I
do Paraná'

.

I.P.A.S.E_
LOCAC.m DE AREAS NO EDIFíCIO IPASE

E.D I T A L
Çonclusão ção, que passou a ser uma can-

Antes que terrninasso ta pro- dente 'c�ndenação aos métodos

,clamação que' vinha sendo teí- extremistas e totalitários do

ta.. foi a teatro atacado por comunismo

vultosos grupos de choque do O sr, Plínio Salgado, rendeu-
�PaI1tido Comunista, 'tendo à do-uma homanagemar, Exérci

frente conhecidos líderes da t9'Nacional e- ao General Eurí

"ação extra-legal " ,daquele <50 Dutra, Presidente da Repú-
'partido blica comcitou ,todos os parti-

T,rat-an!do..,s'e de uma reuruao dos a se unirem em torm o das

€m recinto fechado e com in- Fôrças Armadas e do. Chefe da
gressos por convítea.a direção Nação contra os agentes de

.do P. J),. P., para evitar um uma potência exbrangeíra que

conflito de imprevisíveis pro- impediram o Iívre exercício .da

porções. e gravissímas conse- democracia no Brasil, prepa

quêricias, e desejaíndo cingir- rando nossa Pátria para a es

se aS_.lllais rigorosas normas cravisação ao nazismo soviéti-I
cf -de prudência e Iegalidade, or-

co. Fez, ardente profissão de'

denou o· techamento das por- fé espiritualista ertstã e termí

'tas, de pleno acôrdo coan as nou Inrvooamdo a Padroeira do

autoridades incumbidas do po-
Brasil para que ajudasse a sa1-

-liciameíl@:' • .var as suas tamílías do mais'

Os grupos de choque :�,
r
tenebroso perigo dos tempos

invadindo . violentamente aJ'- modernos. Por. proposta do'

-mados, aos gritos' de vivas à Oap, Carlos de Farta Albuquer
revolução de 1935 e à data de que a assístêncía de pé, mante-
27 de novembro e dando mor- ve-se em silêncio durante um

ras ao Exército e ao.s populis�' münuto em homenagem ás ví

tas, conseguiram arrombar as timas dos bárbaros homicídios

portas de aço, depredando praficados pelos comunistas

completamente o saauão do contra oficiais do Exército e

'Teatro e conseguí.ndo mesmo da Aeronáutica que' em 1935

penetrar mia platéia, de onde tombaram tmoroaltzanrlo - se

-foram rechassados até á rua 'I pelo bem do Brasil.
tendo sido as portas novamen�, O sr. Plinio Salgado encer-

te fechadas. Na rua, PlÜrén.l,
I ranrdo a sessão cOinvi:lou oSIavalumavam-se os 'comunistas I presentes a cantar o Hino Na

'que durante uma hora e mei�' clonaI o quê foi f�ilto com ar1'e- .

dominaram as ruas adjaoellltes, I
batador entusiasmo.

incendianJdo oS automóvei,s dos
'

,

'

convidados . � .de,predando as

SNRS-ca8las comerCiaiS mais próxi- •

mas" que foram tlambém' sa- ASSrNANTES
·,queradas.
CId d f d Reclamem imediata'-
om.a .cleg,a, a ,e· orças e

mente qualquer l'rre-

'IIcavalaria e irn,franta;ria, carros Agência do, IPASE, em Santa Catarina,

de bombeiros, os comunistas -gularidade na entrega Flori an()l)oI i s', 30 lte lTOYerniJi-o'tté 1911U'

f'oI1am di:s!p:ersados, de seus iornaes. M.4.WO JIAHQUES j:;ARCIA.
A sessão, no enta;m.;toprosse-' :1ERENTE

guiu, fala:n'tlo os senhores Za-
-==============�---------------_:_-----------=---

golll:al Passos,- Raimundo Padi
'lha e, finalme'nte, o sr. Plínio
Sallgado

O :presidente do PRP., que
'pretendia - como dirsse - fa

�err uma 1C0nferência puramente
,doutrinádf}., viu-,se obrigado a

modifiüar o tema da sua ora-

FR�COS e i
ANEMICOS

TOMEM

Oint!� �r�O��!àúO
"SILVEIRA"

Grande Tônico

Agradecimento

1) - ,p'elo prazo ele 15 (quinze dias), a contar desta data, serão

recebidas propostas para locação - ele áreas no Edifício

IPARE, observadas as seguintes cond ições :

2)' - I"l'(,;Ç05 por m2 - 2° ao 5° pavimento .. " .... Cr$ 25,00

(Vini,c e cinco cruzeiros) I
Preços por m2 - 6° pavimento (r-estaurante) .. Cr$ 30,00

(lírinla cruzemos) i
PN'ÇOS pOI' m2 - pavimento térreo . '.' , Cr$ 110,00

(Quarenta" cruzeiros)
, ,

I
I'1'eç05 por m2, - porão ... ' .', . , . , , ' .. : ..... Cr$ 15,80

(Ouinze cruzeiros)
_, .1

Não serão consideradas, em qualquer, caso; propostas lll-I
Ier iores a 30% sobre os preços fixaelos, i

4) - () IP.\8E reserva-se o direito de determinar o pavimento i
em Que serão localizadas as áreas requeridas pelos inl.e- I

.

• I

ressados. :1
5), - As divisões das salas serão feiLas pelo IPASE, o qual (.;1)-.

brurá uma taxa correspoudcnte a despesa efetuada e que I
será .incluida no valor locativo. Ifi) - O IPASE reserva-se o direi Lo de recusar qualquer pro

posta. em direi.lo ao proponente, ele indenização alguma. I

7) - Terão preí'erenoia, em igualdade de condições ele preços,

as reparl ições publicas que, anter iormenle, solicitaram re

servas elr áreas, desde que renovem as respectivas pro

postas, dentro elo prazo elo presente Eelital.

8) - Para ef'e ito do disposto no item anterior, são as seguintes
as roparl.ições aludidas: Dele(;'acia Regional do Trabalho,

f-;el'viço de Economia Rural, Serviço de Expansão elo Trtgo.] --

Junta ele Conc.iliação e Julgamento, Departamento de Geo-I
grafia c Eslaüsl.ic.a e Cia. Sul América 'I'orrestres, lVIariLi-!
mos e Acidentes,

'

9) �,Com exceção de rcpartíções publicas, os demais propo

nenbes deverão indicar em suas propostas, o nome de dois

í'iadorcs, prazo do contrato e nm a que se eI�sLina a área

prebcmlida, bem como que aceitam aos termos elo Regu
lamento cio E'difi·cio que fa:r. parte Integrante elo contrato.

10) - As pl'oposLas serão recebidas a-lé o elia H ele dezembro p'l
Y., e abertas no dia 1(\, na pl'eSlen\:,a dos. interessados, ás

I
.

14. horas, salvo, aviso em conlrário, no Gabin!)L� da (��_ r

l'ência local· I
11) - As -,propostas eleverão ser enlreg'Llcs na Ag'ência, elentro do

horário elo exp.eeliente, em envelopes feé!lados e lacraelos,
c snlJscrila. non'\.fi nome do intere;:;saclo e a i,ndicação:'
"LOCAÇÃO - lWIFíCIO".

3)

I Deseja obter
emprego l'

Procure então a nos" (fera•• (
cía e preencha a nossa "fi4;ba II.'
informações úteis", dando tôd... ,

as indicações possíveis, que, ,teu,·
mos prazer em recomendá-lo (a)
aos Interessados na aquisiçio ,.,.
1)0118 fu n ci!,nários (as).

•••••••••• " ••••••••••••••••1

CONTRla saRDas
,I E MIINCHas

I'

N�1;
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS

ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

UBORUÓRIO 0011 S. 11.
'

CAIXA POSTAL, 36
BLUMENAU _ SANTA CATARINA

RETIRARAM SUAS CANDI- ,

DATURAS

Tôdas as bebidas, Inclusrve a'!

fabricadas em outros

EstádOS'1retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari-

Illenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

É mIA DOENÇA
MUITO PERIGOSA
PARA A F.HIÍLIA
E PAR" Â RAÇA

·1
I

, I
.
--------------------------------------�--�

fOTO ., ANDRE"
ATENDE A DOMICILIO

Banquetes •• Jantares .- Ca.amen
tes - - Festas .• Batisados -

Competencia e rapidez.
Hotel Metrepol -- Tel. 1.141'

EMPORIO ROSA Praça 15 de
Novembro n. 21 .

QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElECiANCIA?
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua F�lippe Schmidt 2 2 � Sobrado

FARMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias � Artigos de IJbrracha.

Garante-se a exata Dbservância no receituário' médico.

A vi u\'a ISABEL ABREr DOS
. SA�'lTOS e Jill1Ds, agradecem ao

-com]JeL0nle médico dr, Sa1]10 1{a

mos, pelo -dElsy'elaelo ll\a,lamenlo

,di,spensado ao seu l'Sposo:c pai
ROZENDO JOSÉ DOS SAN'J1QS,
bem como ás pessoas CEle em'iaram
flores. LelegI'amas de .pez'ame,s e

.<l!companha.l'am o rp])ÜPITO;' agTndc
,cimento e�Le Lambem exUmsivo ao

sr. eL cI, Dit'etol' e COl'PO Docente
,(Ia Escola Inelustrial de Flol'ilanópo
]·is,
Coqueiros, 20 ele

.194.6,

ELE6ANCIA, CONFORTO E E'EONUMIA
consegue·se com os tl!ojes sob-medida.

GUASPARI-
Vendedor por conta propria: •

PLACIDO MAFRA - Bf!lzar de M6dos
.
Rua FeHpe Schmidt, 34 _' Fone, 755

Eoa coleção de amostras Atende.seàdon'\icilio.

APERITIVO _«KN,OI»

I

AGRADECIMENTO
ROia Rovere e filho., Luia, Alvaro, Antonio, Orlando e Mario

Revere, ainda acabrunhados peI" morte de seu querido filho e irmão
CLEMENTE ROVERE, vem por este meio agradecer a todos que lhe.

enviar?m pezamea por meio de cartas, cartões e telegramas, tornando'
extensIvo, aOI colega&! do falecido, pela mensagem que p'l'estaram
colocando luto em seUIl automóveis durante tres dias. Estendem ainda
seu. agradecimentos a U. B. C. S C. pêlo entersIIS9 que tom.o·u nóme-

t
ando _uma CO�i8Séi.o de lIocio., ?fim d. levar a infausta noticia às
redaçoell dos Jornal., A todoe, pOIS, o. seu. agradecimento.

Tenha sempre em casa uma garrafinha de

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
�VET,ZEL lNDUST11IAL-JOINVIL1� (M4rC6

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
� .....

,•...__....,t'n....""""'��.��""""...._....._"""'..... ....__� .........._...... ..... ......___....._......__....._...............-......----------;

o Sabão

, \ A) .
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Camisa" Gravatas, Pijamee,
Meia, dai melhores, pelos me

nores preço. .6 na CASA MIS
CELANEA - Ruoe. Mafra, 6

G () E' T \ DO � Terca feIra 3 de Dez�mbro de 1�.6
--��--------�------�--------��������----------------------------�------------------------�

o caso Bergo
o FLUMlNENSE .l� AGDRA o

LíbEH

Difeção de PEDRO PAULO MACHADO

pósitivo sõbro o assunto. Apesar ln. cont.inua som solucão.

Campeonato Brasileiro de Fule_bol
Vitoriosos paulistas e' cariocas

Rio, ,2 (Via aérea) - O S�I,eCiO-1 Rão Paulo, 2 (Viu n:(\l�ea) - Fa
nado carioca, na sua quasi tütall-. zeruto sua extréia !lO Campeonato
dade composto por [ogadoi'es cio

'

Brnsi luiro cl(', Fubebúl. nntem, noVasco da Gama, extreando, ontem,
mo certame nacional de

_ Futebol, majestoso estádiio do Pacaernhú, o

abateu o selecionado miucirn pela xe leciouado paulista venceu a equi
pe gancha. pelo alto escore de 5 x O.
._---------'-- -

ODEOi\' - ás 7,30 horas

SANGCE E AHEfA

Nelson Rock'efeler
agradece

dilataoa contagem de 8 _
x 3.

.Iate Clube (T'echnieolor) com: 'I'yrone Po

\\'1'1', Linda Da rnel I e fUla Haiwortb
O Ji�sDorl-c em Marcha :127: Nac.

'CO'NVOCAÇilO DO CONSELHO DELIBERA'I'IVO
Pelo presente ficam convocados os senhores membros

Conselho Delfberatlvo e respectivos suplentes abaixo rela
cionados, á comparecerem a séde social, a rua Frei Caneca, no
próximo dia 4 de Dezembro, 'ás 19,30 horas, em sessão ex

rraordínárta, convocada pelo sr. Vice-comodoro em exercicio,
.

em virtude de solicitação de associados, na forma da letra F
do art. 16.

Ordem do dia:
Interesses gerais do Clube. -----�

Ass, - Oswaldo Buleão Viana, presldente do Conselho
Del íbenatí voo

Oonselhetros: Oswaldo B. Viana - João Ed. Moritz -

Arnaldo S. Cúneo - Waldir F. Oi,l - Felix Schaefer - Flávio
Ferrari - Mi1ton Lemhkuhl - Paulo LaJ1Jg,e Darci Lopes -

Adolfo Nkolioh - E:lme,sto Brandt - José Galluf - Osmar
Nunes - WalterWemderley - Armando Sabino - Nazare- F-onogramas rLltlOdo"

.

no Simas - Joel Moura - Abelardo F'ern-arí - Alvaro A. U II
Vasconcelos - Orlando Coelho. ;-Ia SR!iP ria Cin, 'I'elefôniea en- I

Suplenrtes: Arnoldo Sabino - Júlio K. Capot - João Pín-: contram-se l'nnogl'ullla,s para :

to de Ollveíra - Walter Stodieck - Wilson Abrahan - Arge- Liete Lima. Leda �an,to<i, Gelda

miro Cabral - Mário Vieira - Osni Raffs - J,oel Lange Avila, Nair' Ol ive ira, Jorro Malta e

José Martins. Watfrird Ouphrl.

- Coop.: Fox An-plan Newes 28 x

do" 90, - ALua Ikllade s'.
Preços : Cr$ 5,00 - 3,00 - 2,00·

Imp, ii anos". Il

Dr. Rafael G. Cruz Lima
·A.DVOGt\DO

Rua JOã1 Pinto. n< 18 (baixo) - Florianópolis
�------------------------�-------------

f
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o ESTA1'O . Teres.fell'::! 3 de Dezembro de 1946 7

DR. SAVAS LACE-RDA
atn.lca médíco-círúrgtca de Olho.
- Ouvidos. Nariz" - Garganta.

Prelerição de lentes de
. contato

OONSUl,TóRIO - Felipe Schmt
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

IlAJ8ID8N<JIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

A�sente
.

Bit ARMANDO' VALtRIO
DE ASSIS

!)os Servíços. de CUnlca InfantU da
As,sistêncla Municipal e de

Carídade
ClLJNICA Ml1:DICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
(l()NSULT�RIO: Rua Nunes Ma.
duado, 7 (Edlffclo S. Francisco).
Consultas- das 2 às 6 hor�s

.JlESIDll:NCIA: Rua Marechal Gul.
lherme, 5 Fone 783

'

DR. ROLDÃO CONSONI
vm.URGIA GERAL - ALTA Cl.
&URGIA - MOLÉSTIAS DJiI ....
_... NHORAS - PARTOS .•.

hrmado pela Faculdade de MedI.
eínna da Universidade de S40

"aulo, onde foi assisten te por' '..a.
nos anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
-CIrurgia do estômago é vias bl
afares, íntestínos delgado e grosao.
tiróide, rins, próstata, bexiga,

!!Uero, ovãríos e trompas. Varlco.
_le, hidrocele, vartzes e hérna

CONSULTAS:
t2as 2 às 5 horas, à Rua Felpe
�hmidt, 21 (altos da Casa Pa.

ratso). Tel. 1.598.
&JilSIDlilNCIA: Rua Esteves Ju

nior. 179; Tel. M 764

.
DR. POLYDORO S. THIAGO
liédico do Hospital de Caridade tI

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MtDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspec\al.

mente do coração.
ELECTROCARDIOGRAFI.of

Doenças do sangue e doe I.:erVOI.

Doenças de senhoras - Part-o•.
Con.ultas diàriamente das 15 à. 18

horas.
Âunde chamado. a qualquc- boTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Pone 702
ItESIDe:NCiA: Avenida Trompowalr::l.

fi2. Fone 766

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vias Urlnãrlas -
Doenças dos intestinos, réto e

&.nus - Hemorroidas. Tratamen
to da colite amebiana.

FisIoterapia - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

.... tende diariamente às 11,3:0 ha.
e. ii tarde, das 16 hs, em diante

Resld: VidaI Ramos: 66.
FÓlllII 1067

II
'I

r�ota8 cie.ntíficas'

Rua

CAPITAL: CR$- 60.ôOO,pOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, 23 • Florianópolis

0,4221

C â m b i- ODR. MARIO WENDHAUSEN
Dwetor da Hospital "Nerê-u Ramos'
CLíNICA MÉDICA DE ADULTO�

E CRIANÇAS
Consult6rio: R. Visconde de Oure
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
eembro llltos da "Belo Horizonte ")

Tel. 1545
Consultas: das 4 ás 6 horas.
Residência: R. Felipe Schmidt, 38

- Fone' manual 812

DR. ,MADEIRA NEVES
M�dlco especíattsta em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prãtlca no Rio de Janeiro

Consultas dieriemen te
das 16 horas em diante.

CONSUI,TóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 -' Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58 0,1556

0,4271
DR. A. SANTAELLA

AOS ANIMAIS DOMESTlCOS

ESCRITóRIO JURíDICO COMERCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor e dr. Ellsíârfo de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua r'reí Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 14

End"re<;o telearáfiee : "Elibranco" - Lajes - St. Catarina

DR. PAULO FONTES

«Rainha da Caridade»ConcursoClínico e operador
Consultório: Rua Vitor Meireles,

Telefone: 1.4005
Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18

Residência: Rua Blurnenau, 22
, Telefone: 1.623

AUTOMOBILIST4S
Atenção

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD"

RAINHA DA CARIDADE
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

scrüo onoamínhados ao nosso jornal.

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

Sinistros pagos nos últimos li) anos 98.687.816.30
Responsabilidades " 76.736.401,306,20

Diretores: IIDr. Pamphilo d'Utra Freire de Ca�\I'alho. Dr.,Frencis:o

f
de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaqt11m Barreto ue AraUJO

"_:"J:..s:"�::':'"",,,,, ............_ .. J"" ....... --; ...... -.,. ........ - __.. *""'_1

fábrica.. A Caso "A CAPITAL" chama a atençao do.
villita onte� de efetuarem lIuoll con'lpralll. MATRIZ 8J;t\

I"
I

'

I melhore"

va. Residente ...................................................• '

"E é possível também
em determinadas regiões

.1 venham contríbuir para o

'saparecimento completo

, paludísmo, víeto poderem
duzír o seu contágio."

que
elas
de- ...............

- '

.

do
Os coupons devidamente preenchidos, devem ser remetidos a es-,

re-
ta redação. Dentro de poucos dias serão expostas á venda, ao preço-
de Cr$ 0,20, as cedulas para o mesmo fim e que, uma vez preenchidas",Cr.

Cr$
800900.606,30

5.918Ao10755.97
6'7.053.245,30

142.176.603,80
•

FORNITURAS E UTENSIUOS PARA

I'Balanças��aR!�,:;� _cP.������,�IR�;min.d"'" ;,.Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra
tear - Corda s , vidros para relógios, etc.

IPreços e prospectos com a

C A SAM A SE r r í

. �_. R_u�a_S_e�m_i(jár_i_o_,_1_3_1 13�5__S_ã_O_P.��.�_:_____ .

Fa.bricante e digtrihuidores das afamadas con -

fecções uDISTINTA" e RIVET. Pos!lue um gran.
de sortimento de cCisemira8, riscados. brin.
bons e baratos, algodões. morina 8 aviamento.'
para alfaiates. que recebe diretamente das

Sura. Comefciant.&I do interior no sentido de lhe feusrem uma'

Florian6polif•• - FILIAIS em Blumenau e Laje!:.
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o eleitor que
seu partido e

•

pOIS, no

a 1 9 de janeiro deixar de
transgride uma lei. O voto é
ccmdídcto da vitória,

votar, comete uma íalta para com o'

obrigatório, sob penas severas. Votai,
que é Aderbal Ramos da Silva.

*** Mal andaram e mal

agiram os que, peseedistee,
trabalhistas ou' não, subi
ram até às esta tuas para
nelas colarem bolet ins e

cartazes de propaganda
polí t ico-par tidaria.
Esses locais merecem res

peitados, como respeita
das devem ser as repar

tições, muitas das quais
tiveram tambem as suas

paredes enfeitadas com

propaganda udenista. As
Todo mundo tem seus problemas. Alguns de facil solu- estetues .devetn ser pou

cão e outros que desafiam a argúcia e a inteligência dos es-: padas. As repartições tam
pecíalistas. Eu também tenho os meus problemas. Eu e os hem ...

meus vizinhos. Os meus problemas se resumem em proble- ', _.....>

mas de dona de casa. Talvez por isso é que não os tenha re

'Solvido. Não ganho bem; m�l também não. N� mlinha rua

sou um dos poucos da classe média que ganha regularmente.
o dinheiro, porém, não dá, ou melhor, mal dá para os combus
tíveis de boca:

Não entra mês, nem sai mês que não esteja de papel e la

pís a fazer conta de chegar. Corto aqui, estico ali, somo e sub
traío, mas qual, o fole da gaita tem poucas, dobras,

O meu vizinho também faz ginástica. Ginástica pesada,
de suar a camisa. Ontem, saía de .casa, às sete da manhã,
quando vi o meu vizinho se despedir da mulher com estas pa
lavras: "Dá um jeito por aí e completa o que eu consegui no
mercado" .

Descemos juntos. Conversa vai, conversa vem, o meu vi
zinho se abriu: "Estou cansado, o que resolve mesmo é o co- I
munismo. A miséria é geral! É necessário socializar tudo,
aqui no Brasil, sob pena de marcharmos para a fome, para
miséria maior! "

Não meu vizinho! O que se faz necessário é produzir ri
-queza, produzir muito. Não interessa socíalízaç- a míjéria,
muito ao contrário, eliminá-la. Aç,ão decisiva e constante do
govêrno. Govêrno a cuja frente esteja um homem que sinta a

realidade brasileira, que tenha vocação para suavisar as afli-
ções e angústias do próximo.

'

Não é previlégio do comunismo resolver os probelmas nos
sos. Socializar tudo, inclusive a miséria; é jogarmo-nos em si
tuaço peior. Não te iludas, meu vizinho, tora da social demo
cracia não encontrarás solução pal'a teus problemas. Tenho a

certeza, estou convencido que existe, no momento atual, um
homem capaz de nos conduzir, de nos proporcionar düts me
lhores.

R!age, meu �migo, não te ath'es por veredas excusas que
poderao levar a tI e aos teus a situação de maior penúria. Ins
creve-te entre aqueles que apoiam Aderbal R. da Silva cida
dão que honra à nossa terra e à nossa gente. Seu govêr�o será
um govêr�o c�istão, u� g�)Vêrno que o momento atual exige,
tendo a orIenta-lo o amor a terra, o sentimento de solidarieda
d.e ,e o bem estar coletivo. Vota em Aderbal R. da Silva e cum-
prirás o teu dever.. '

JOÃO LOURENÇO

'PI11 !'I'�,�ãu 1'1':1 l izada '(lia 30 üc no- dados hruánícos morreram C ou-

vernhrn ullimu. aprovou, por su- iro ficou gravemente frrirl.o, quan
gp.sliío riu .Iuiz dr- Vasco Henrique do seu jc,cp bateu numa mina de"

D· Avíla, () S<1'gllinle c:1I,t"ndáJ'io; I deLonação eléir,ioa, entre Te,] Aviv

"j 0) :\ 20, (.IP novem lirn

l',11l'OI'-,
e

J'CI.
-usalérn

.. ]ljss<e, inciden Le ,pal�e-
l'OII-SC o a II;.:t.amcn Lo r 11'1 [.o)'[l!, cc mar'car o rmnlClO das aflvlda-·

"2°) A.If\ 10 de (]rzf,<m}lrt) i,nclll-· ctps tC.lTol'!.s1a.s.
1 sive. ))1)(lIpl"50 S('l' i,n�cril()s t'lf�iL(>l'f',� -

I os ql�P r'e,qu"'I'PI'am seu a[i,�ta.rn"ll- Abono aos fnn-
lo all' 20 clr no\'el11])I'o, blml como

• '.

s,el'�o j)pl'l1litic!o;s não só as ll'ans- clonárlos
,I'Pl'(,�lcl,as. c,om0l' �s l-ecJ.:1P�'1m:nl�: nio, 2 (A. ;\T.) _ A Comissão de
de lllulos do.s a,,"'wrlos ox-OI,ICIO 'lF'inanç'RS dev{';l'á toma,l' hoje, deci-.

3°) ;\Tos 15 dias compmendiflos ,são l'�;al.i\'a do abono elos fnnci,o-
·f'nL-I:�� 1° r 2fí d(' flf'2iem),H'o rkYI'I'iio ,.

t
,'., . 1�1.,1' I.'el O'f,e'S "e

, " . n.fWIOS CDUO.la \'a['IOIS ,�

r)� .T1IIZif'1S 1<31pll.oral,; lH'oc,rde)' ti di- I I I [' ".' COllf>. (>Q,.. �c;;o'
, _ .' (e,c al'a(() avoraV\ÜI,g '" 'v""

\,1';,10 das l',rslwdl\:a,s 1.0.11<1". ('IYl ( l' 'ct '1 .

_

I
c.() l'e c,rl lO a JUTlto.

;:;pcço('s ('.lp,ih'J'I'.ais. rJisLl'i,j)ui,ndl() pur
da,s ,(IS n!eil-Ol'-l"s inscl',i[o,;, p. t� d fi·"·.al"0) Os pi f'�ir:li(':nlos r' 0.-; mr��lí:'j(J.S lU ileu a t<O ti »

r rj,P."'f:'I'i'in sr.l' nomeados pelo .J lliz A caminhonete marca "In-'

IELr;i.lOllal
a1r\ o di'a 19 de t)r'wmlwo. ternacional", l}ertellcellte á

e os �,p,ccdál'ic)s pelo 'PJlp"irJnn(e ela Usina (le Beneficiamento dO'·
mll\�a, [lp],o JJ1.el1ll)S 72 !Jol'as allt;es Leite, ontem, ás 14 horas"
de come.çal' a eleiçii,o. aproximadamente, desceu ao

5°) üs candi,elalos ao GOVP1'JlO I rua Esteves Júnior a' uma velo---
elo l�sla«lo, 8�llac!0 e Câmal'<ll Ptfldc- cidade que um chofér, com

na], hem como, ü ASf;'Cifllbléi.a Legj,s- larga prática dO' ofício, culcu-'
laLiva do 1;;"lailo, c!1'vel'úo ser 1'('- IO'U "em pelo menos 80 quilô
gisl.l'ado� ]wlos 'Partidos Po1íl icns metros á hora.
prnml I' o 'J'l"iblllKl.l Hegional r'�Jei-! Em nenhum dos cnlzamen

tOl'al até 4 rle janeil'o do ano pró-I tos da referida rua fi cam�uho
xi,mo yin c! o l1l'l), ml seja, alú 15 dilas, nete diminuiu a' marcha. E, te··

L
' mll.es da daLa -das eJ,c,ições. mos a certeza, se um outro'

aerle Rangel 6°) Al" 10 c!1u,g ant.es dus elci� carro tivesse surg'ido em qual-'

R
CÕPS pode.rá, n1Pdianle 1',c,Cjneri- fluer das esquinas, (lar-se-ia'

rigido mp>Il!o com l'Íl'ma dcvidlamentle 1'c- desast.re de iitealt'uláveis pro-

Encontra-se em Flórianô- cl�hfJrci,da, qualquer ca,ndidaLo 1'e- PO'rções.
• 'ClUC'l'e.I' n can,c:cltéllnenL'll da sua in;1- Aqui fica O l'eg'istro do fat.o"

Bavi'flra, ]las cleiçõe,s de miLem. polIs, devendo seguir ho;e
S F cl'içuo POdNl.clO 1))('s,((' caso o Pal'li- com vistas a (luem de direito.,

J.ó:'<flO se expJi.ca peita P.àI'UClllal'ic!a- para . tanCÍsco, o s't. dr.
L 1 do qÜf' () "-'t'g'iISll'1J.11, em

SllbS,liLl1i-!
'

de da l'ei elei!,or:al lnwal'a, segull- aerte Range' Brígido; uma

ULTIM' 11do a qual, para obler lugar no par- das mais li-dimas exptess?Jes 050, apl"l'il(»llal', drenll'O de ,1,.8 110-
'

_, ,!-' b rãs. UJJl (lüty'Q oan.di<l:al_o a rf'g'jf<;- ..Imnen[-o, llm pat'lic!o deve obt.er pe- bla. ei7ge'n'llarla rasileira, 'com h'.o. ;

lo mellOS dez vor cenLo da votação, atividafles no minls'tetío da
Viação e a tualmen te 'tec'hico' '']0) As l'êssalvas, - sfÍ atlmi Li- SA:tS1ClIAS DE CARNE HU-

da Cia, Construtora 'Nácional. (i,ais ;dNl.ko ria CiL'cunscl'ição, de zo- l(AJS'A
na pal'a Zona - l).oclterão ser' t!on� Búdapest, 2 (U. P.) - A po-
'ce,rlidas inclusive por lel,eg'i'Dma liCià descobriu uma macabra
COIm fiema I'econheeida, at,é 10 c!ia,s ór:glá:niza.çaó secreta que pro
[m{.cs da ,d,ata da,s eleições, 011 se- veirtava o'S cadav,e,r,es de suaS
ja, ai é 9 de janeiro vindouro, vítiíri.a.S' ptá: fazer salsichas, as

SÓ) ,a,s sp,gllndas vias de tílulos quais eram vendidas pela ma

eltei lorais podorão 8'('1" cOIlc'(\didas nhã, com, pão fresco.
at.é 4S lWI'{I\S ant'e's de comcç,tl.r a ..... , .... , ..... " .. , .... , .. '. ' ..

eleição. DESAPARECEU MISTERIO·
�Ofi detnaiS casos ,J,evcm sel' oIl- SAJlIENTE

iWI'\'adas as Inst.n1çõ.c.s baixadas Rio, 2 (A. N.) - Um avião
pe,lo, 'J'ribunal Supeniol' EleHól'al, da FAB que ante-ontem levan
pa,ra as el<cições rI,e 2 de dezf:jmbro tou vôo, desapareceu misterio
de 19115., da,t.ad-a.s de 13 cI'e Outubro sa:hlente) tendo sido iinlfrutífe
c1aqll'f�IE' ano, al,é cJ.isposiçúo em ra'3 todas atS

_

tentrutivas feit8t:_S
cOI1Ll'úritO". para localizá-lo" _).

Florlanõpolls, 3 de Dezembro de 1946

Os 'nossos problem,as

Panair do 'Brasil S. A.
Novo.borário, a partir,
de t o

d· .

'

-_.- .. _.. __ e dezembro

Oba.:
(aase

RUMO SUL: 2.&, 6,a, sábado é domingo
RUMO NÚRTE: 2.a, 3.a, sábddo e domingo
Ôs avíões deverão aterrissar no novo aéropôrte
Aérea). As viagens de 2,a e sábado, rumo norte.

não e.calam erIl Çgr!ti�a"

Venceu 'a União Cristã Socialista
F1l'anckfort., 2 (U. P.) - A União to, em fOi'ça, entre os cinco, parli

Orisl fi Soci,alisLa:; qlle é lún ,pal'li- cios )ic.enciaclos, não cons,cg'lliu uma

do católi<co ela di,reiLa, eslabel0ceLl- llnica ca,dlcira no I,eg'i·sltalivo da
se ddiniLiV'amem.te" oomo pnDci
paI I)êwlicl-o na zona norbe'-amel'i
oalla, c!a .Alemanba. Os rcsult[ldos
não o t'iciai,s compllE'los das eleiçõe's
de ont.em. mosf eum Cjue os oris
iii.o" sociali,sla.s obliveram maioria.
Foram lig-eirarnenbe sUj)fl.raclos

peTos sociaJi.sta;s no grande Uesse; num dos Ci'IWO g-ranrles dtis{ri lOs
ma.s est,E', ap'esar do nome, é um clleilol1c'1is· Os oomUIlIisLas não al
terrilóri,o muilo

p.
equello, jõfliTíçm"am essa

base.; m:JJs .eSPêl'a-,S'eFrancof'ort, 2 (U, P.) - Embora q Lle ainda enlrem cor11 um ])rotesLo
o pa.rlido COml1llÜi'la fo'sse o Cjüal'- cOllll'a sua lexc.lusão.

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
FRIEIRAS

�SPJNHAS, ETC:�

Bonança
João Frtriner

Ositoraado: a nova Constitui

liIo Brasileira, a politica pm'
I idári«, nu n: compreensível
desabafo pai' se encontror ao

aniparo da lei, entrou nllma

[ase de ta! efervescência que
ch eçoii a inipressiouar a opi-
11 ião pública·
Aos poucos, porém, os âni

?nos 1'0}'(f1n serenando, as de

sintetiçéncias desaparecendo.
Os ecos se desanuviarura e eis

nos, enfrente a wn panorama
de notâcel expressão patrió
tica,

Os pllI'l idos tonuirani pOSI

çâo S('(/III'U, a disciplina voltou
u. se «ourepor aos ititereses
pessoais e, embora o entusias
mo dom ine a propaqanda elei

torai, esta se aiem aos primei
pios c não desce aos aloques
pessoais,

Tu.do faz c/'er', assim, que o

ple ii o ele .f 9 ele Jane iJ'o sl'(1'á o

maiol' ,acontecimento demo
aritico ela nossa histól'ia, por
que são l'eais e eficientes os

!l(II'ulIl;,rs da lei à liberdade r[o

pensmnplIlo.
Pw'a essa b1'ilhante página

de eult1/1'a cívica está cont1'i
b !lindo, de mane'ÍJY( excepC'Ío-
11(1[, o Estado ele Santa Catari
na, onde os atividades polUi
cas se desenvolvem em ambi
ente elevado, podendo cada ci

d�ldâo e cada ugremiação par
t-idâ'l'ia dedicar-se febl'ilmel1te
ás respectivas tcl1'efas sem que.
�e vislumbrem q n a i s q n e l'

o?neaças ri livre manifestaçíJo
elo pensamento,
Pai' isso mesmo, I.t vitória ela

cllllllidatw'ft Adel'ba[ R. da Sil
Vil. le?'á, além da, consagração
das lU'?WS, a consag1'ação sole
ne da hislôl'ia como a mais be
la conquisla de nossa lealda
de aos postulados da Demo
cracia.

SO('IEJ)A.DE CA'!'ARINENSE UE ltIEIHCINA
Hoje, ás 20,30 horas, em sua sede social, haverá mais uma

reunião ordinária desta Sociedade,

Dr,

LEIAM A REVISTA
o VALE DO ITAJAt

Dr. Leoberto Leal Partiram para
ne regresso da Capital da L

'

d *

República, aonde fora a serví- 00 I es
ço do Estado, chegou ontem a Cairo, 2 (U. P.) - O"Vice-'
Plorlanópolís, O' (Ir. Leoherto Rei da Indda. Marechal Wavell
Leal, dígníssímo Secretário da

e sua comitiva. de líderes da.
Viação, Obras Públicas e Ag'l'i- India, partiram hoje, desta ca
cultura. J

pjtal, com destimo a Londres ..
S. exeía, rO'i aguardada por

pessoa-s de. sua família e por,Morr-eu no desa8tre�altas autorídades do Estado, .

'

além de numerosos amigos, Uberaba, 2 (A. N.) - HélioJ
Rodrigues Cunha, negociante.

Regressou o beroi d� gad�, ��,roonc�nJte á tr�d��'
IIJ..B cíonal ramília r�dlOada e,TI,),Ml---

da F1.10 nas, perdeu a VIda eur'.conse-'
,

.: '). , .

" quêncía de desasore d'(�' avia-
Rlo, .. (A. N.) - �)epoJl'i Il.e ção, tendo o aparelho» q:1!le pi-

tratamento em hospital

amerl·'llolta.va,
'com o prefixo PPRPS•.

c,a;no onde se �es!abeleceI'�� �'e: doado ao aero-clube local: pelágressou ao BnsIl, .p�10 C? Campanha Nacional de AVla�·

m�lldante Cant�arl.a, apos ção, ficado reduzido a fí'ag+'
d�lS anos de ansencia, o eapr- mentes.
tão Germano Duarte 'I'ravasso _

que partícípou das operações F leceu O super-Iormilitares no norte da tália. O ii I

valoroso expedicionário é li-I dos FraUCI·SC8nos1110 do General MáriO' Travas- "

so, que comandou o depósito I Roma,,2 (U. P.) - 'Faleceu:

I do pessoa I da }'EB. ,o snperíor da ordem dos ir-·
--------------- I mãos tranoísoamo, em Rorna..

'Tribunal R. EIeitoral, Frei Vale.Ditine .schaaf.

'1nrOl'l1lfl-nOS a �eCI'(·'lal:ia rio TI'i-, tA bomba explodl·u
,�

hunal Hl'gi,onal Eleilol'al; II
o 'I'Iilmna l l'tf'gi nn al Ele itnral, Jerusalém,2 (O . .1>.) - Três sol---

HORO

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


