
No próJimo dia 16 - quinta-feira - às 20 horas, à Praça 'Pereira e Oliveira, o Partido Social
Democratico encerrará di propaganda dos seus candidatos. Entre outros oradores, falarão à nossa

gente _0 sr. liderbal Ramos da Silva, futuro governador constitucional de Santa Vatarina e () sre
, Nerêu Ramos, presidente do P.S.D. barriga-verdeco

"COMO VICE�PRESIDENTE, NÃO TENHO OUTRA ASPIRAÇÃO SENÃO, A DE PôR AO SERVIÇO DE MEU ESTADO, o
PRESTIGIO QUE ÊSSE CARGO COLOCOU NAS MINHAS MÃOS. NÃO QUERO OUTRA COISA SENÃO APROVEITA-LO EM
BENEFiCIO DÊSSE PEDAÇO DE TERRA, QUE É SANTA CATRINA, PORQUE SERVINDOaO, SIRVO AO MEU AMADO BRA.
SIL". (DISCURSO DO DR. NERÊU RAMOS, PRONUNCIADO NO BANQUETE QUE UlE FOI OFERECIDO EM BLUMENAU,

-

'NO !EATRO CARLOS GOMES).

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

So'lene adve'rtencl':a ao povo bras,·lel·ro Arndo o caso 'Borqhi
,.Rio, 13 (A. N.) - A Secretaria nente ao registro dia candidatura

J ,.. , do 'I'r ibunal Superior Eleitoral re- Hugo Borghí, pelo. PTB. O Supe-
I cebeu, hoje, comunicação do Tri- nior Tri.bwHvl Eleitoral tomará

Em entrevista à imprensa, o pres .. putra fala sêbre bunal .Regio'lllal eLe S. Paulo, r.efe- cO[}jhecimento da ma,téria, arnanhã,

OS perigos do cemunísmo, no Brasil > A propaganda política
públicoRio, 13 (A. N.) o Presi-I momento, .já 'revela maior conre o Estado democrátíco,

dente da República concedeu compreensão da natureza real na fase de 'sua restruturação
uma entrevísta aos jornalistas do partido comunista.' Antes se o povo, iludido por uma tal
acreditados, no Palácio do ca-: de mil e novecentos e trinta e sa propaganda, der seu apôío a

tete, sôbre os acontecímenzos cinco, assistimos a pessoas' partidos que, essencialmente,
que. determinaram a demissão i presumidamente esclarecidas,' só querem suprimir a demo
do mterveDJtor federal no. R.' ímcorrerrem no grave êrro de cracía e implantar o despotís-
G. do Norte. Prosseguindo dis-I uma confiança mal depositada.' mo.".

.

se o presidente, e,sperar que o Ainda agorw_, no intuito de I .. '" _- -
-

,

pleito de dezenove -do corren _
I promover iruterêsses eleitoll'ai,s! Rio, 13 (A. �\l.) - A imprensa

te correrá num ambiente de de ordem imediata, a boa fé vespenlina publica com grande
perfeita calma, pois para tan- de alguns levou-os a negociar I destaque a ,entfevista concedida

u;> o governo tomou provídên- o apoio .de_uma �ac�ão que, 'Pe-, hoje, pelo 1�l'esidel1Le Dutra. Sa
eras que asseguram a mais lIa confissão pública de seus Lllm:ta principalmente, as declara
perfeita liberdade de voto, sem agentes no Brasil, não se jul- ções do chefe do governo de que a

constrangimento, ou coação, ga íncondícíonalmeute obriga- democraoia não. pode promover
de qualquer natureza. Em se- da para com nossa ipáJtria. sua própr.ia destruição, atudíndo á
guída dísse o prestdente gene- Contudo, já se vem formando excessiva liberdade dada a certqs
Tal Dutra: "Há uma obriga- a .conscíênoía dos riscos que partddos.
ção Indecltnável : Aconselhar
o povo que empreste seu apôío
únicameDJte aos partidos que
não teuharn 'em mira rasgar a

Constituíção, para montar no

poder, a sua própria ditadura,
a duma classe ou dum grupo.
E a advertência que ora levo
ao espirito dos meus patrícios,
na aportUlllidade desta pale,s
tra, sómente deve merecer o

a,pôio, do <povo br,aJsileko, para
que, no ,ca�po interno, defen
dam o ,respeito dos direitos
consaglTados. na Constituicão C

-

d
- .. -

d f "8sôbre tudo, o 'respe'irto à p,J.�ra� 81ram OIS aVloes a PI.
lidade dos ,partidos, pois a in- Rio, 13 (A" N.) - Ás 19,5 à ba,se dqs Afon:sos pela esta-
tu1tiçãÜ' do partido únioo, se- de ontem, deix.ou esta capital, ção. de rádio da VASP, prefixo
ria o totalitarismo. Com su- com destino à base de Santos, PUL, a úmiÍlca exi'ste'llte naque
bOIldinem quanto politica ex- o avião da FAB "Peeck AF 17 la cidade paulista.
terna a de qualquer potência 2205", pilotado pelo major Imediatmente partiu :para o

estran.geira. Com esse espirito Ferreira e conduzindo os sar- local um grupo de socorro da
é que, como cidadãQ, ,i.rei ás geno.ts Belloc e Quissan. ,FAB.
'llrna.s a 19 de janeir:o. Iuter- Ás 20 e 12, quando. o rupare-I Jaguarão, 13 (A.N) _ AcarOlgado sôbre oomo considera lho pasava !pel,a SIdad� de I ba de se verificàr aqui graveentão a 'posição do partido co� Ubatuba, cam, ex�,lodI�do. desastre aviatório, com 'ummuni.Slta em reTação ao regime Mo.rreram todos os tres t'l'lPU- avião da FAB l I d _

demo.erático, o p�esidellte dis- lantes. .'
,no q�la �e: e

se: A opinião ,pública, ne,ste O desas,tre fOI'
ram a VIda seus d.olS HnlCOS Problemos

_____________________c�o..:--<illun,icado tripulau'te.s: o tenente Carlos

Le- g
-

d I"d I' -t"
-

AI,berto do 4-maral Junior e. o continentaisI or aDICa os par J os po I ,ICOS aluno Paulo Barreiros Azeve-
RIO 13 (A N) do Washingrton, 13 (U. P.)

,

' " - Noticia-se que (o ,depu,tado fluminense Eduardo
.

O magazine "WO'rid Report",IJuvivier, incumbido pelo presidente da Republica, está elaborando um Segundo oonsta, tanto o
num artigo as'S'i,nrudo, afirma

pl'ojeto de lei organica dos partidos ,polit,;cos brasileiros, o 1ual 'a';.'da aVIa0 como OS tr,iilulantes per-
• u.,. •

B' que estão isendo tO<lllada.s deci-
na semana próxima será ,apresentado .'a Camara. J.',st';f';cand'·o esse

tencem a ase Aerea de São
" " ••

P I sões de grande alcance sÔ,hre
pr?jeto em entrevista concedida a 1tm vespel'tino ;0 parlamentar flu'-

ali' o.
a' política do.� 'Esta.dos Unidos

mtnense declarou: "A terceira Republica fracassará se os partidos não

�egresSoU O mi-o.' relwtivamente aos paises lati-
se �irmar:em no papel de quadros res'1(onsaveis pelo funcionamento do P.. no-americanos" .'
1'egtme, tntegrando-se na dinamica ,coletiva que lhes cabe, em vez de da Jus-t,·"a "A at1tude a s'er tomada pa-servirem de jogo aos ca.pl'ichos pessoais [deste 'ou daquele 'chefe." Con- \I ra com o comunÍii:�mo, e a es.tan-
cluindo, adiantou, ainda, o entl'evistado que é p'ensamento das alt·as· R' 13 (A N) R d d

. '_
d f� dllÚ, ....... � egressou e ard'l,zaçao as orças arma as

esferas, a qttem a �igação partidária ,interessa, iniciar, imediataptente, São Paulo, o ministro da Justiça, do contineDJte, são pro:ble,masdepois das eleições a reorganização do P. S. D., de sorte a prepa.ra-lo que teve um desembarque muito

I
,cuja.s ,solução está próxima"

para �tma sólida ,coesão. concarrido. _ diz aquela revista.

RIO, 1 3 (A. N.) - O Presidente da República, em decreto de hoje,
------------------------------------.

-----.- demitiu 10 interventor feder'o'l no Rio Grande do Norte, Ilboldo Bezer-

Sobre O ple·I·lo do dl-a 19 l'â, e nomeou, para s�b:titui-lo, o ge�eral Orestes' Rocha Lima, 'atual
.

I
comandante da gttal'ntçaO federa; sediada em Natal.

RIO, 1.3 (A.. N.) - Esteve em demorada conferencia' com o ministro Rio, 13 (A. N.) _ Oonforme é tanto que o interventor foi, hoje
da Justiça, o S1'. José Lintuires, presidente do Tribvsuü Regional Elei- sabido, o governo, pela palavra do exonerado, sendo die'S��nadú para
torai. Falando, ao deixar aquele Ministél'io, aos [ornalistas, s. excia. ministro da Justiça, a,nunciara que substitui-lo o general Orestes Ro
declarou que @ assunto da entrevista com o titula1' ida pasta da Justiça antes do pleito nenhum interven- cha Lima, comaJI1dante mi.litar de
pl'end'ia-se ao pleito do p1'óx'imo dia dez�nove, tendo o sr. ,Costa Neto, tor seria substituido. Por isso deos- Natal. A Is�tl1ação potiguar foi
expl'essodo sua convicção ele qne as pl'óx'imas elei�ões processa1'-se-ão pertClll ,enOl me inter.e<sse o deer�- examinooa .pelo pr'eslidente, na ,en

num ambiente de absoluta c01'dial'ídade, segura'{tça e honestidade, 1!ara to de hoJe,. exonerando o interven- trevista eLe hoje á impl'ensa, quan
o que, aliás, estão sendo tomadas todas as medidas cabive'is no ,caso, tal' do Rio Grande do Norte Ubal- do fri.zou que tomou a delibeTação
em todos os Estqdos. do Be�el'ra. Noticias chegadas nos de sUlDstiJtuir o intel"V'ooúor para

U'ltiIÍ1üS t�mpÜ's daquele Estado., ,cülocar no Estado uma admim,ils<tra
diziam que seu .gov,ernà estava ção 81stnanha aos inter,esses 10-

perseguindo a opolsição eu:lminan- cais, de,sorúe a não hav,er 'duvida-s
do ,s�tuação .com os 3!contecimen- sobne os resultados do p'J.eilto.
tos de Pedro V,elho onde foi assas-
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o

o Partido Comunista já responde,u
,

,

RIO, 13 (A. N.) - Desde ontem á tarde, o assunto muüs comentado
nos meios politicas e parlamentares era a possibilidade de vir a ser

cancelado o reqistro do 'Partido Comunista.
Havia sido dado o prazo de quarenta e 'oito Ihoras á direção do P.

C. B" para responder vários quesitos com o ob ietiuo de esclarecer e1n

caráter definitivo o caso da cl1tplicidade de 'estatutos. Antes, porém de

expirar-se o prazo, o P. 'C, B. 1'emetia as respostas ao :Tribuna� Regio
nal. Tais respostas, entretanto, não podem ser, por enquanto, divul

qoda« porque [azem. parte das diligencias requeridas pelo procurador,
Alceu Barbedo 'que .se desenvolvem em segredo de iusiiço:

Seçundo porém. tudo indica, na práxima semana o processo da,
pedido de cancelamento do registro do P. (C. B. será julgado pelo Tri
bunal Supert01' Eleitoral.9927

o sossego
Rio, 13 (A. N.) - O general Li- tes ou outro qualquer meio dt"

ma Camara, chefe de policia, f'or- propaganda' nas proximidades dos
neoeu a seguinte nota: "Afim de templos, hospitais, quaotel, cursos

perrnít.ír a Livr-e manifestação de escolares, nem logradouros pu
todos os par-tidos, mas sem pertur- hlicos, onde 'sua Instalação per ....

bações da ordem e sossêgo publi- turba o 1ivre díeeito d€ reunião de

co, <l policia" ,r'eitej).:anO_o ordens outeem ou .a
_ efetivação de servi

anteriores, comunica : "Os 'êomícíoe eos públicos. Deverá ,s181' respeita
só poderão ser realizados em' 10- do. de qualquer forma o sossego
caís e horas previamente designa- publico após as 22 horas dentro
das pelo partído ao qual ,foi con- das leis em vigor, pelo que, qual
cedida a respectiva permissão. Não I quer forma de propaganda que
poderão ser localizados altofalan- isso ilnfrija, deverá ser dissolvida."

e

o caso do R.G. doNorte

si,nado ,um elemenLo da UDN e

ouLro do PSD em r,eNide. O pre
sidenle havia delsignado o comàn
dan[,e das trop,as do, Exéreito.

aquadeladas em N3!tal, para pre
sidir o inquél'LtO. Seg,undo tudo
indica par,eoe que foi aplIN1da a

cnlpabiLj,dade do governo poLiguar,

Os funerais do escri
tor Afranio, Peixoto
Rio, 13 (A. N.) - Itealizaram-se.

ás onze horas d,e hoje, os fuue'l'ais
do acablJemico Afra:nio Peixol[,o,
membro ,da Academia BrasBeim

ele Letras, ,ontem falecido O fére
tI10 ,s,aiu da Academia Brasileira
de Letra,s para o cemitério de São
João Bruti<srta, com grande acompa
nham8!O,to ..

Grande Feira de
Amostras,
Rio, 13 (A. N.) - O mimJi'strú dO'

']\raba�ho aprov.ou o plano ,para a

i.ns,úalação dupla grrunde feira de
amo'stra,s de comér-oio e iJIl'dulStria:
no Qulinrtandinha. O cert3!me, s'erá
inaugurado ainda ,este mes, patro
cimado pelo Depar.tame'llIto Nacio

nal de Industria e Comércio.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'.

Parlido ·Social Democrático :Cidade. livre de rrieste'
Lake Success, (U. ,P.) � o deverá nomear um governador pa-

Conselho de Segurança HPI'OlVOU. o ra 'I'rieste; tornando-se responsá
projéto de administração da zona vel jurlto á Organização das Na
ínternacirmal de 'I'r ieste., Segundo ções Unidas pela orientação dada
esta decisão, competira ao, próprio a' adrninistraçã d ., 't'

.

•

, uJ 1, 1 ao, es,s'e ven 01'10.
Conselho adrnínista-ar a cidade li- A decisão favorável foi tornada

I
vre. O resustado dá apuração fO,-i após tres haras de debates sõbre o
de 10'x O votosstendo deixado de assunto.Cotrim, Roberto votar .0 delegado da Austrália.
Dessa. forma, o Conselho solucio
nou o últimop'roblema do tratado
de paz com a Itália, que deve ser

f'iranado em Par ís no dia 10 de fe

vereiro vindouro.
Ver-if'ica-se do projéto aprova

do que o 'Conselho de SeguTança

A COMISSÃO EXE(;;UTIVA DO PARTIDO SOCIAL DEMO
CRÁTICO, seção de Santa Catarina, recomenda lã votação dos
seus correligionários nas eleições de 19 de janeiro próximo os

seguintes candidatos: .

.

,

GOVERNADOR: - Doutor Aderbal Ramos da Silva.
SEN�DDR: - Doutor Francisco Benjamin GaUo.tti.
SUPLENTES: - Doutor Agripa de Castro Faria, Professor

Orlando Brasil e Roberto Gressenbacher.
S�NADOR: - Doutor Lúcio Corrêa.
SUPLENTES: - Doutor Ernani Bittencourt

Oliveira e Otacílio Vieira da Costa.
,

SUPLENTES DO SENADOR ELEITO EM 1945: - Carlos da
Costa Pereira, Doutor Rogério Vieira e Hans Jordan,

DEPUTADOS FEDERAIS:
Doutor Joaquim Fiuza Ramos
Doutor Aristides Largura
Doutor Leoberto Leal.

,

DEPUTADOS ESTADUAIS:
Coronel Pedro Lopes Vieira

'

Professora AntOiDlMa de Barros'
Doutor Othon da Gama d'Eça
Doutor Rubens .. Arruda Ramos
Doutor José Boab8ld
Doutor Armando Calil Bulos
Doutor João Ribas Ramos
Luiz Osvaldo Ferreira de Mélo
Doutor Rui César Feurschutte
Doutor João Estivalet Pires
Protogenes Vieira

,

Coronel Gasparino Zorzi
Doutor Orty de Magalhães Machado
Arnaldo Napoli
Doutor Antônio Nunes Varela
Doutor Antenor Tavares
Carlos Seára
Doutor Antônio Dib Mussi
Professor Gregório Berkenbrock
Doutor Raul Schaefer
'Doutor Rogério Zattar
Doutor Cid Làur� Ribas
Felix Odebreehf
Heitor Pereira Llberato
Tiago José da Silva
Alfredo Campos
Guilherme Urban

'

Leandro Longo
Frederico Schmidt
Doutor Wígànd Pershun
Doutor Biase Fàraco
Orozimbo Caetano da Silva
Tenente Leônidas Cabral Herbster
Arno Oscar Meyer
Doutor Joaquim Pinto de Arruda
Doutor Ylmar de Almeida Corrêa
Doutor Silvio Ferraro.

O Doutor Aristides Largura foi incluido em virtude dos en-

tendimentos com o Partido Trabalhista Brasileiro.·
�

A Comissão Executiva concita ,todos os seus, correligionários
à maior disciplina para assegurar ao Partido vitória que lhe evi
dencie o prestígio no seio do nobre e altivo povo eatarlnense.

Florianópolis, 15 de dezembro de 1946. .

Ass.) Nerêu Ramos, Presidente; Celso, Ramos. Vice-Presiden
te; Rogério Vieira" Secretário; Pedro Lopes �ieira, Tesoureiro;
Aderbal Ramos da Silva, Ivo d'Aquino Fonseca, Agripa de Castro
Faria, Anes Gualberto. Pedro Kuss, Alvaro Soares Machado, \Ti_·
tor Buhr, Pompflio Pereira Bento, Ernani Bittencourt Cotrim FI

lho, Frederico Hardt. Ad,ern.ar Garcia, Vâlério Gomes, Alfredo
Campos, Carlos Esperança, Heitor Pereira LiberatJô, Jairo CaUado,

MHio Fontana, Gasparino ,Zorzi, Carlos
Ziperer Sobrinho. Roberto Oliveira.

I
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QU�R VESTIR-SE (-OM CONFORTO e ELECiANCIA 7
PROCURE

. alfaiataria
Rua Felippe Schmidt 22 - Sobrado

ESURl'fOBfO ,'URIDICO COMEBCIkL
A.lunto.:lJurídicos.- Cornerciai. --,Rurt;Ji51 'e ,Inforrctativol

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Con.ulte *sa Organizaçao ontes de le decidir pela com

:9ra olu venda de imovei., pinhai. ou qualquer
erctprela neate e.tado

Diretor: - - DR, ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogéric, 54 - Caixa Postal 54 - Fone 64 .

PEÇAS CiENUINAS
DE SOTO, CHRYSLER, DODGE, PLYMQVTH' E FARGü,

para, Automóveis e Caminhões
acabarn de receber 051 concesBionário. de SOTO nesta C�pjtal

R U A D E O D O R O N°, 14

CINA DE SOTO AU"torizada à Rua Padre Roma, 53.
S ÇOIl de mecâni;a e� geral. _. Rapidez e Perfeição.

Inaugurar-se-a no dlQ 2 de Jllneiro de 1947
Profilllionai. com conhecimentos comprovados sob à direção:de

Icompetente técnico diplomado em Mecânico com ,e serviço.
pre.tadés à Aeronautica.;

Ao e'Xpoc a, sua posição, o. sr.

Norman 'Makín, da Austrália,
acentuou que o Conselho de Se

gnu-ança, não possuí dentro da

Carta, ',0 direjto de administrar
'I'r ieste. Os trabalhos foram le

vantados ás 17,53 horas,

AO COMERCIO
-

, A Fábrica d�' Vaaso uras Santa Catarina, estabelecida à rua

Sanctos Saeaiv-a, 68 (Estreito) tem o pr azer de comunicar a

todos seus fregueses e in teressad is -d -sta e' dernai s" p
·

...;Ç9S, que

já está aceitangy pedidos 'de v-assouras para qualquer
-�

-

quao tidede e pronta errtreg s ,

Elor ianópofis, 2 de janeiro de 1947
'

MACHADO &

..

·�ASTO=-_ I,Henriqu,e Srodíeck
,� •

ADVOGADO
Felipe Schmidt 2!, sobrado

, . �

t,CASA PARAISO) .; FJorÍ!mópol!s
--------------�------------------�

aviões da Real Fôrça Aérea, avós
J

' em pó para cerca de 700 crianças
titândca luta 'CDlntra as violentas '.

I dque se encontrem 1S'O llJ as num c-o-

tempestades de neve, que estão as-

solando a costa :setentrLona-l da Fr.i- légio na pequena 'ilha de Aman,
sia, conseguíram lançar, hoje, em 1 prestes a morrerem de fome,

I

lIItI

COMUMICACAO
E X' P :R E S S' O SUL A M E R I C A N O

E. FigueJredo & Cio. Ltda.
Rua ,General Couto de Magalhãel, 262 -- São Paulo

"

Transportei de carga. em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temo. cf' praser de comunicar aos' Snrll comerciantes e interes.adoa
em geral. que a partir de Janeiro proxima, pos.aremo. a fazer o

no..o lIerv!90 de tran.porte. de cargqll diretarnente de sAo PAULO a

FLORIANOPOLIS e v!ce-versa, com viagen. regular Bemanalmente,
em carninhõea propries; \

InforrnaçãeB com a Snr.' GUILHERME GONÇALVES D'AVILA
(Agencia Geral de Tranaport8l). rua Alvaro de Corvo !ho, 2.

Telefone 1.677. _. End. Tal. «DAVILA))
Florianópolis, 22 d. Dezernbl'o de 1946.

QuereIp.' a'fundar a lDa
\. linha de ,guerra
ROMA; " (U. P.) - Veteramos de marinha desta capital fizeram

um velado' apelo aos soldados italianos para C!'.!e os mesmos afundas

sem os vasos' de guerra, antes de os entregar aos vitoriol3os ,da gueJ:ra
Numa ordem do dia protestando contra os têrmos do Tratad:o de Paz.

que' dispõem' sôbre a entrega da frota. os veteranos pediram aos ma,ri-'
nheiros que 'não consentissem na "vergonha de 'ver drapej�rem sôpre,
os nàvios uma bandeira que não a italiana".

,
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MES DE JANEIRO I

10 - quarta-feira - F1armácié.
Esperança - Rua Conselheiro Ma
fra.

4 - sábado - Farmácia NielSOJl,l
- Rua F1e1tpe Schmidt.
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11 - sábado - F,a�mácia' Mo
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o }#;STADO-Terca-felra, 14 de Janeiro de ...7 / 3

de trinta automóveis. Entre os que se en-

contravam ali, notavam-se s. exa. revma. CatolicismoD. Daniel Hostin, bispo da diocese de La-

jes tenente-coronel Horta Rodrigues, co- C )ANTO DO' DJAm�ndante do Batalhão Rodoviário, que se 14 DE JANEIRO
raaía acompanhar de uma comissão de of'í-

StO Hilário, Bispo e Doutor dacíaís daquela brilhante unidade do Exér-

cito, dr. Ivo Guilhon, i;Uiz de direito da �Igreja
comarca de Lajes, Preretto ,',{,micipal ê Foi 'p,elo ano de 320 que 'em Poi-
outras autoridades civis, mírí tares e ecte- tíers, nasoeu um dos maiores he
stásttcas, além de represen+arrt=s de Ui-

róis da fé, A circunstancia de seusdas as classes sociais.

Após os cumprimentos, s. exa. corrtí- pais pertencerem á fidalguia e

nuou a viagem, seguido Já e.itào por possuir-em 'gram.des ríquezas per
numerosa comitiva, sendo, ao a:Ol'Oximar·

.
rnitiu ao Jovem HÍllário estudos

se cêrca de quatro quilõmetros da cidade
sólidos ,em Poitiers e' Bordéus, Pa-'de"Lajoes, novamente convidado a estacío-

, .

nar. Daí em diante, o exrno. sr. Více-Pre- gão, ainda, serstiu-se Hilário pOUCO
sidente Nerêu Ramos, em automóvel aber-> satisfeito m.:um aánbiente onde
to, movimentado pelo povo, foi'cond1,ll!idoJ campeavam a luxuria e .a Ílncr�
até à praça Vidal Ramos, onde uma mul-

dulidade, Pr'oourava a Velrdade, e
tidão calculada em mais de oito mil pes -

seu espirita, formado pelo estudo
soas "prorrompeu em aclamações e aplau-
sos entusiásticos. da f'ílosof'ia, reconheceu a existeri-
Saudando, então,

.

o ilustre visitante, "cia de um só Deus. Quando, co
em nome do Município de Lajes, falou tno por flIca:s'o, caiu-lhe nas mãos
o .sr. dr. Ivo Guilhon, Integro juiz de dí-.

um exemplar' das Sagradas Escri
reito da comarca, que proferiu empolgan-
te -oração, tendo sido aplaudidíssimo. turas fez delas seu estudo predi-"

CASAMENTO:
4

Respondendo'a essa saudação, o exmo. sr. leto e" recebeu o batísmo, esforçan ....Realiza-se, hoje, civil e. rel ig io- A _ dr., Nerêu .Ra.mos, preclaro

v+,Çe-presiden-1
do-se de viver a sua fé, E�ava já.samente o enlace matrimonial da A MnDA BRITANICA EM EXPOSIÇAO - Este elegante te da Republlca, pronunciou elo��ente _e casado quando foi' eleito BISpo detil hor i I Sulany Camoos, t'd d ite todo em. iino tecido bre.nco, esta' sendo primoroso improviso, que por varras ve-

.

t M d 'd
.g,en I s'en rormna 'J ve s ,,.., e no ,

zes foi interrompido por aclamações e sua clda(llEl nw aI. as
_

es e.o mo-..Coam o Isr. Silvio \\T. dos Santos, pxibido na secção de modas femininas da exposição «A
aplausos calorosos. O entusiasmo popular menta de sua sagraçao epISiCOPai.. cirurgião dentista em ,sanúa Clara, GRÃ-BRETANHA- PODE FABRICA-LO,) que continua
era indiscritível e o eminente homem pú- obserV'Qu contirnencia absoluta, ten-muni.ci.pio de BOIill Retiro. aberta no Museu Vitória e Alberto, em Londres.. blico brasileiro foi aliO de delirantes ma-

çlo a alegrja de conS'eguir a COiIl-Servirã'Ü de testemunhas os pro nifestações de aprêço e simpatia popula-
versão de <;,ua espo.sa e da filha

,��=����l:,e:r��s :�,�:��� S�:t!�te,v:: IBem p'orque sem comunt·slas :�I�Sp��:���S�:O:oV:r::oi:��:��:ei!�;: '��,e ��\�!�o e���o���!s'u�oam�o���Cláudio Campos., sra, Ondi,na Cam- ,
.

'

,ne, tendo falado, nessa oportunidade, o
da Igmeja mas

,
treme.ndas lutas.pos, e ainda o dr. Guaracy Santas, Paris, 13 (U. P,) - A França 1:jara .para ao instituição permanen- sr. deputado otacil1o Costa, a senhorita

conLr-a a heresia. Sua profunda in-Taliu;. Neves Arruda, o operária HeleodOl'o-e exma. g'enhara. aprüxima-se do fim odre urrna das te da Qurarta R�úblicao.
Campos o sr. Arnaldo Vieira de Castro úeligeIliCia, aguç.ada por um estudoO <tto será r8léVlizado n<t cidade mais ima;>ürtantes férias de política Blrum foi !bem sucec1ido na tarpia
e dr. cândido Ramos, cuja bela oração pel'SEWerante, fez de'le um lutado��:d'e Itajaí, na 1'I8sidencia dos pais '(que duraram trinta dias), !p'roje- de restaurar a confiança no franco, foi longamente aplaudida. Ovações con- �riv;e1WiveI. Por ilSlto, os ,adv'ersá_Da noiva,

t�ndo a filglUra de Leon Blum como tarefa rem que fracassaram s,e118 a:n- secutivas se ouviam aos nomes do eml-
rios D cfllluniavwm perantQ o impe-, .

I te tecessores .. Os {)Ib�erva:dores fran- nente General Eurico Gaspar Dutra, Pre··
'C t· rl, terrou O

O personagem !pJ:lncllpa. nos acon, -

sidente da República, e ao ilustre cata� 1'0001' (JIIliS [lJUClO, que UJes ::-cimentos qÚ'e OCOl'reraan e eSltãol por ceses, na:da tirando do prestigio de
rinense sr. dr. Nerêu Ramos, Vice-Presi- para a Frigia, oooe Hi,lário conti

'ocorrer nesta fase da vida econô- Blum como velho estadista, expli- dente que agradeceu 'com um magnifico nuou a defender ef,j,ca2Jmente a
mIca e ;p�lítica do país: Blurm re- cam a breve calma e o súbito' gol:'" improviso. '. Igneja, quer PlIega,ndo, quer >eS-. :,_,

I f' t I I No dia. seguinte pelas dez horas, foi ce- •
,

I
nrundará ao posto de presllU'ente p,e de esperança. e con lança a ua -

'C ted I de Laj"s ()revendo livros de impoeroolve va-
, , .

. '. lebrada, na formosa a ra � ,interino le premIeI', na prOXlma mente remalntes da segum-te ma-
missa em ação de graças, oficiada por s. 101'. T'ememdo -esta atividade, os

terça�fei'ra, enquanto {) p::ds se pre- neira: pela primeira vez. desde a
exa. revma. D. Daniel Hostin,. estando p.rópri-os adv,ersários sugeri'Dam. ao

Libertação. tivemos mn go-ver,no presentes o sr. dr. Vice-Presidente e �ua
imperador que permitisse a Hilá-

'Slerrn comunistas. exma. espõsa, A êsse a,to comparece�m ri-o a. volta para a pátria. Os ulti-�

., as autoridades civis, militares e eclesias-O futuro 1HH�dbato da França
ticas de Lajes, tendo sido o templo com- mos anos de vi.da empr,eg,ou-os o

peruuanece em ,confusão-, mas !par.e- pletamente lotado por pessoas que se as- grande Bispo prura restituir á Gália
ce pr.ovávei que haverá a,.pa'rticipa- sociaram' à cerimõnia gi-atu1atória. Ao

a unidade da fé. Quando, em 366,
ção 'dos comunistas no próximo ga- Evangelho falou o grande orador sacro

morreu, deixou seu país pacific�,

. . Frei Waldemar Setaro, saudando o Vice-
binet�. Os cornumstas a�un,claram, Presidente da República. do.
sua 'oposição!l outl'O' teruno de

Blum e 'nenhum g-ov:erno pOldle du-
,'rar muito sem o ,apôio, dlOs comv- I pressl·onantes provas aereasnista,s. A-través do seu g;abinete so.:. m .. ':. ,c1alista, Bkun abriu o caminho da Miami, 13 (U. P.) -

-

Cêrca ses do mundo vlera.m aSSIstir
primeira queda. de preças na Fran- de 1.500 a 2.000 3:V'iões milita-I às p!'.oVaJS. Estes, adidos de a

ça, no· eSlPaço de uma ,decooa e res particulares sobrevoaram, viação em Wa�hlng;ton, re'Pr�
crioU! 'uma significativa 'Il1uodiança hoje, esta cidade ini,ciarudo a sentando a Gra-Bretanha, Me
na. !psircológia da nação. oontra o 15a Mano-bTa Area Anual das xico, Equado,r e F,rança, ch�
mercado nrelgro: Américas,

.

descritas como a garão ainda hoje elI). �et� "P�
maior demonsrtr,ação aérea da per Cubs" por eh�s propTlOS Pl
histÓlria da aerom:áut'ica. Oêrca lotado,s. Um tranSlporte do
de 10.000 pilotos e visitantes Exérdto chego,u omtem em

estwo partidpando do progra- Washington, com 2� rep�e,gen
ma de três dias, que ilIlclue taulJtes de outros palses, mdu

provas de velocidade e'acroba- sive adidos da, Venezuela, Ho
da.s. Entre o's aviões militares landa, AustralIa, Nova.Zelan
se incluem 21 caças de propul- dil:j., IUigoslavia, UruguaI" Po
são a iato pertencentes ao lônia, União Sul - Afqcana,
Exércit�. I Gua,temala e Turquia. ElD.tr�
Adidos de aviação e repre- t os oficiais de alta patente aquI:

sentante,s de embaixada vir- I presentes se incluem o tenen

tualrr:e.nte quase to'jl,S Os pai- t:;-gD:-;,:::n.1 Jz.3es :Joolittle .

Pl'evisão do tempo, até 14 horas
.<l(} dia 14:

'Dempo: bom, passando a insta- 'I E·�;i�· ��. "s�ri· ��i��
. ,

di�t��'t�
vel. com chuvas e trovoadas.

I .
um uúmero fia revista O VA

'l'emperaLura: estayeI. I' LE DO TTA.JAí, edição dedi
Yrnrt.os:. yariaYeis, com rajadas cada a Florianópolis. e assimbas! �nrte freS'cas. estSll'á contrihuindo paraT"mperaturas extrema.s de 110- maior difusão cultural

. je: :lJáxima 30,9; Minima 23.3. de nossa terra

.. .A.NIVER�ÁRIOS� I
.t<lGlV'l'! VUELUZ IAniveuarra-lIe, hoj s , o ,u. Ricioti

rQue,luz, funcionárlo pubt ico
,DR. l\-lARlO RAMOS WENDH.}USEN I

,

Na classe médica local, o nome I
.do dr. Mário Ramos Wendhausen
,epres'enta uma vitória da inteli

,glencia a serviço da ciencia.
A sua dedicação á nobre carrei

.ra, o seu humen ítaismn, tornaram
.no estimado por todos.

Investido nn cargo de Diretor do

Hospital Nerêu Rarnos.va sua atua

.ção nesse modelar estabeleoimento

.hospitalar fo i das mais proveitosas
mantendo a casa em alto presei-

. gio e assegurando-Ihs uma bene-Imér ita eficiencia em suas f inalt- '

.dades,

IMuito justas, portanto, as home-

nagens que ao distinto médico S',

rão hoje prestadas, pelo trauscur-o
.seu aniversár-io natalício e ás IjL!J ,5

"O Estado" se, associa.
SRA. EMILLA ·PINTO

Transcorre, hoje, o anívevsarro
natalícío .da exma. sra. d. Enuiia

Pinto, esposa do sr,

dos Serviços Aéreos
Sul.

Inamá Pi.u«,
Cruzeiro ;j.)

Fazem anos, hoje:
- a exma. ,sra. Amélia Ricitarrl

.da Rocha, esposa do sr. �1á;'io
Rocha

- a ·exma. sra.

.Grisand esposa' do, sr. Edium.io

.Gr'isard, estimado tunoíonár:o da
Diretoria de Estradas de Rodagom.

- a exma . .sra. Maria Madalt-na
-Grisard Pereira.

- a exma. sra. Lolita SOl1S!l

"Vieir-a, espo-sa do sr. Odilon 'Vieira.
- a menina Ada Maria, filha do

:sr. Alvaro Boaventura de OliV11j ..

Ta.

a exma. sra. Gumercinda G.

Neves, esposa do sr. Ataliba 'Neve"
.do S. A. P. M.

,>-

VIAJANTES:
Jlelação de passageiros desembar
..cados na Aeronave da' Cruzeiro do

'Sul PP-CCX "Caeté", dia 12 de
janeiro

Prooedoenbes do Rio' de JaneirD:
JohannelS FJ"ancisco Pedro

.Friese - Guarani Cabral de La-
'vor - Carlos Bastos Gomes - Na
ia,liél. Evari.sbo da Silva - Benta
'.Evaristo Pasos - Margarida &h-
midt - Fri.Lz Sch)TIidt - Irene

· Lopes Ramos - Virgi:ni-a Maria
Lopes Ramos - OS'l1Y Ramos _

,F,rancisco F,erreir'a da Rocha Lou-
res - Odete Xavier Loures-

/ 'Suely Xavier Lour,es - Fra'ncisco
·.xavier da Rocha Loures e Ana
Maria Xaviler Lour-es.

iurnr1no Luz - María Cri"ti-na Luz
· - José Fontes Dantas - JoséI

· Axelrud.

Pe.fvisão do tempo o mELHOR

COMO tA OAS CO,..tQI8U���:SND:�:"E::: DOPLABOQA10AIOOO'''
o P,'i:E,CO CE:!oH O"OOUTO 6A'''OU 20°/0

-I:EIAM-A-REVISTA-'
O VAlE no ITA TAl

A. VISITA DO EXMO. SR. DR. l'illR�LJ
.. VICE-PRESIDENTE, DA REpúBLICA.À

CIDADE NATAL .
,

HAMOS,
SUA

A bela cidade de Lajes recebeu, no dia

5· do corrente, a visita do seu ilustre fi

lho, o exmo. sr. dr. Nerêu Ramos, Vice
Presidente da República. As manifesta

ções de regozijo público constituiram,
nessa ocasião, um espetáculo de civismo
sem precedentes na memória de quantos
as assistiram. A culta população da prós
pera cidade serrana prestou ao preclaro
estadista conterrâneo as mais espontâ
neas homenageris, a que se associaram

,

tôdas as classes sociais.
O exino. sr. dr. Nerêu Ramos partiu

desta capital às 9,30, acompanhado da
Sua exma. espôsa, d. Beatriz Pederneiras

Ramos, e do sr. tenente Arruda Cãmara,
ajudante-da-ordens da Irrterventorta, em

automóvel pôsto à sua disposição pelo
exmo. sr. Interventor Udo Deeke. Na ci
dade de Bom Retiro, onde grande massa,

popular o aclamou, foi s. exa. cumpri- I
. mentado pelas autoridades locais, em

Icompanhia das quais almoçou.
Após o almôço, o eminente Vice-Presi-

I
c.en tt da Rep'úbltca e sua exma. espõsa.
ainda acompanhados pele tenente Arruda

Cãmara, prosseguiram \viagem com desti

no a Lajes. Chegando, porém, à localida

de dos índios, estacionaram para que s.

exa. recebesse os cumprimentos de riurne

rosas pessoas, que' ali o aguardavam, vín

das de Lajes ao seu E!ncontro, em mais

.Iome KNOT
O VALE DO rfAJAí
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
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4 () p� "ADO Terca feira 14 de Janeiro de 1947 !�}

Síndica to da Indústria de Fot;f(1 ros I Ilônrosa visita,
,.

'

"íI1) Brasi1do RIO de Janeiro, '

o PRINCIPE BERTIL, DA SUÉCIA,
nHEFE DE UMA DELEGAÇÃO
COMElRCIAL, CHEGOU NO DIA 6

DE JANEIRO, -À CONVITE
OFICIAL 100 BRASIL

Rio de Janeir:, 2 de janeiro �181
1947 - (Espectai) - Gomo j'á é

connecido, fOI convidada p810 Go

vemo, .Brasiteiro uma uelegação
comercial suéca, presidida pelo
Principe Bertil, para realizar uma

Ivisita de amizade e 'estudo no Bra-\
'

sil. Esta viagem constitue' uma

nova maruíestação de esforços
mútuos, encam)i1J.1:hà(ios paira am

pliar as relações tanto comeroiais

como culturais entre a Suécia e o,
Brasil. Da parte da Suécia, de

monstrou-se grande contentamen
to pela oportunidade que desta

maneira, s,e lhe oferece, para es

tudar os grandes progIlElssüS , in!..
dustriais, experimentados 'pelo
Brasil; durante a guerra, o que

Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o
seguramente influirá o comércio

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos exter-ior do Brasil e, graças aos
rquanto antes; o nosso 1Il10VO Cadastro Social.

quais poderá: o Brasil efetuar ex-

_ Nome ..........................................................•.••. 'por tações de novas pr-odutos, .
o

t que deverá ser de grande impor-'
'Sexo Est. CiviJ ,.............. D. Nasc, . .........••. , tancia para a Suécia. Ao mesmo

tempo a' Suécia espera que 'este
progresso lhe permita,

/'
encontrar

novos mercados para 06 seus dr

.tigos de exportação.
A delegação que acabou de vi

s-itar outros países .sul_::amcricanos,
chegou no Rio de Janeiro, no dia

6 de janeiro, e calcula-se que aq.ui
il)'eJ.'ll1a'I1ecerá até o dia 14 déste

IMPOSTO SINDICAL DO EXERCIClO DE 1947
,

'*'1 ,

Ficam avisados 05 industriais' Iabrjcantes .de fósforos dle seguran
ça estabelecidos dentro da base t'errito,rilal .inter-estadnal do Munícípío

-

do Rio de Janelro (Distrato Federal) e dos Estados do, Rio Id€ Janeiro,
de São Paulo e de Santa Catarina, que é de, ímfluência dêste Sindicato,
que o Irnpôsto Símdioal do exercício de 1947 idJéye ser recolhido ao Ban
co do Brasil S. A. ou agências mais próximas do mesmo Banco, duran
te o mês de Janeiro de 1947, de acôrdo com os art1gos 580, 5&6 e 587 da

. Consolidação 'u"';' Leís ,dQ Trabalho (Dec.vlel n, 5 :452, idte 1-5-19'43, pu-
blicado no "Diário Ofdcíal ", da União, d.e ,9-8-1943).

'

Este Sindicato está expedindo pelo Correio, em registrado, as guias
próprias paca êsse recolhimento, e pede àqueles que, por qualquer mo
;tivo, não receberem djtas guias em 'PiI'azo razoável, dir-igirem-se á Se
cretaria ,dto Simlddcato, á 'l"'ua México n. 1&8 ....8° andar, no Dãstrito Federal,
solicitando os impressos ,próprios.

RiQ de Janeiro, 28 de dezembro de 1946.
... -

.

João Dale, Dnretor-Presidente

Cadastro Social' do «O Estado)

Pais

Esposo {a) ....•••.••..

,

.

Emprego ou Cargo ' .••.. ' ..•..•...... ',' ...•.•••.

Cargo do Paí (mãe) ••..••.•••••..•....•••.•••••••.•.........•.•••••.

Observo '..........•.... '

.•.••.•.....••.•••••••••

••••••••••••• i•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Agradeceríamos, também, a goortiJ:'e,za de noticias de nascímentoe,
casamentos e outras, de parentes, ou de �pe,s.'S'oas amigas.

C â m bi O
MOEDAS

Libra

li:D�u �S
Escudo Esc
Peso Boliviano B}v
Peso Chileno, P$ch
Coroa Suepa Sw.Kr.
FFanco Suiço Sw.Fr.
Peso pape1 Argentino M$N
Peso ouro uruguaio' O$u
Coroa Dinamarquesa Dan Kr
Peseta Pts
Franco Francês Fr,fr.-
Marco VIn/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271

;
Taxas fornecidas pela agência do BaRCO

:sem conffrmaç\io

175,441618,72
0,761

10,445'70,6'139
15,2109
4.3738
4,5967 -

10;6062
3,9008
1,7146
0,157�

r74,55518','50
1:>,752
0,4361
0,5968
5.1496
4,3224
4,51'94
10,2778
3,85"5

0,1556

0,4221

do Brasil.

Perca a 'Gordura
Um método hovo, usa
do pelas Estrêlas 'de
Cinema.de Hollywood.
Pôde-se obtê-lo agora

nas farmácias
-u m médico-da Califórnia, que u\.encie

RS Estrôlas de Cinema de Hollywood,
descobriu um método seguro e nov.o
para reduzir o excesso de gordura ant.i

estét,ica. Esta descoberta chama.da.
Formode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece a. perder
pêso na primeira semana e muitos quiloa

ao mêe. Basta tomar 2 pastilhas 3 v�zes
por di",' ForlBod,e estimula a, saúrle,
a energia e pr-oporcronü uma figura
atraente, de modo que possa pareoeresen-.
tir-se 10 anos mais jovem. Forxn.ode
é um preparado garantido para remover

o excesso de gordura, PeçaFprmode.
hoie mesmo, em qualquer _farmáCIa. _ �
nossa garaatia é a sua maior proteção.

I�dOy}o �roí"�'
cargo de Del-egado do l. A. P. -8.

(Instituto dos üomerciãr íos) nês

te Estado ,e tendo que voltar ao.

Paraná, o Snr. José Ernesto.

Erioksen Pereira faz ciente ás

pessoas que com êle tem contas e

negócios particulares . a liquidar,
qb'e se acha á disposição de qual
quer. possível credor, na séde- da

Delegacia 'do I. A. P. C. até o dia

14 do corrente ,e na Delegacia do.

I. A. P. C" em Cur ítiba, (Avenida'
João Pessóa - n? ,103, 5°), 'daqllé
la data em diaTIlte.

FlorianópoJis, 8-1-47.

Laboratório
Clínicp

RUA JOÃO PINTO, 25
fone: 1448

Em frente ao Tesouro
do Estado

Florianópolis
Perm, Narbal AI1I8s de Souza

dii Costa Avila
'

'.

Dr, H. 6 S Medina
farm. L.

Exame de sangue I Exame para, �erific<lção
de c'ancer, Exame de urina, Exame, SJora

verificação da gravidez, ExoIl."\e" <ie escarro,
t

Exame para verificação de doenc'.1l1 da

pele:' boca e cabelos, Exame de fézeÍl,
Exorne de secreções.

, \

'ir
"__

'

p._u.t.o.v.a_c.C.in_Q.S.,
e

tra.n.slllflBullll!J....Ç1.o_d_e_lJ.o.n.gu_llellls.'_1IIiiiLxame químico de forinhas, bElbida.
café. 'água., etc.

mês.
, ESCRITÓRIO JURíDICO COMEB€lAL

{Com um Departamento Imobuíarto)
Vendas, de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGADO
Rua J!'reí Rogério, 54 - Fone 54 '_ Caixa Postal 64

Endereço telel[ráfico: "Elibranco" - Laje!. _ St.. CatArhl"

"

Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J, DE SOUSA CABRAL

ESCRI'TÓRIO: Rua Felipe, 8çhmidt 52 - Bala 5

Edifício ,Cruzeiro _:_ Florian6polis.

DE"

Além do Pr incipe Bar-til, se-

gundo f'ilho do Pr-íncipe Herdeiro

da Suécia, integram a delegação, o

1ST. Rolf von Heídenstam Genti lho

mem de Cámara, .Pr.esideIllte da

Associação Geral de Exportação da
� ..... -_.....-IO!!

Suécia, Vilc'e":Pl'e",idente da Câma-I -,'ra de COrhéIlcin de Estocolmo e

'1°')V ( )G' I ] ) (' ) c�])iretor da 'afamada Comp'Unhia A ,'\." ..,
AGA; o sr. Elof Eriosson, Diretor; "

_...L� __ o -" ,

'

de outra impoi'Lante empr,esa suéca. I

Atvidabergs IndustrieI', e Presi-)
dente da Associação Suéca de

./ Industrias Mader,eiras. E também

IPresidente da Associação Suéca de

Ful'ebol 8 é cognominado "O, G:e-
_

neral do Futebol"; o sr. Ake Wi-

berg, Deputa,do e Diretor de uma

das prill1cipais fábricas textis da

Suécia. O sr. Wiberg ja clemons

trou anteriormelnte o seu il1lt'eres

se p�las rel,açõe,s culturais com a

América Latina, ao organizar a

GraI1de Exposição de Arquitetura
Ibero-Americana, realizada na pri
mav'era ,pasrsada em' Estocolmo.

Os quatro industriais citados aci-

ma, forma,m 'Parte também dos

,SIMBO- 1 VENDi} I COMPRA
Conselhos de Administração de

LOS LIVRE LIVRE várias outras das principa:is or-

ganizações econômicas da Suécia.

Acnmpanha a deJ,egação o sr. C. B.

Winrqvist, Secl'e,tário
,

�da L,egayão
da Suécia ,em Buenos Ayres.

O Principe Bel'til, como os de-

mais membros da Familia Real, Tenha sempre em
goza de grãnde popularidade na

Suécia./ Tem demonstrado' um

gl\ande intreres.se pelas .rclaçõ.as_.do
seu paIs Ic�m o estrangeir.o e, me-

diante esücdos e ações prãticas,
tem" acumulado ·exc.elente,s' conhe-
cimentos acerca da industria e do val 'á Legação da Suécia ,em Lon
comércio da Suécia. É' oficial de dres. Nos meses que s,e s,eguiram
marinha e, durante a guerra, pres- ao Itérmi,no da guerra or,gaJilizou
tou os .seus serviços, p,rime-iro eo- uma coIma 00.)11 cujo produto pou":
mo Comandante de uma lancha to1'- de iR Suécia fazer presBnte de 600

pedeina e depois como Ardido Na- l)a,sas desmontaV'eis de madeira aos

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

�A-$ sscos"'i(-fA' DURANTE TODO DIA

/ I � nos, VAPt:JOS

,.sMJ1",D�"·,/ft.�,� ,,'"�t�:;: .. �.� �
� %'/ ,/I,.?, �'

casa uma garrafinha de

nrER-ITIVO ,«K NO T»

'o Sabão

"VIRei-EM ESPECIAll
WETZEL INDUSTllIAL-JOINVILLJJ (Marco

" "''''''" ''-{v,
TORNA A ROUPA B�ANQUISSIMA

,

dIstritos maios severamente devas
tados pela guerra na Normandia
francesa. 'E' também um conhecid()

� ,

automobiJi,sta e mOitooiclisLa que
tem cOlI1qu�s�rudo muitos prêmiOS
no transcurso dos anos.

reglar

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Tr'at1sportes

Is10 fBANfl8tO
, /

regu,lares de cargas do

EO SUL para
pôrto de

NOVA YORI
Inform ações com os Agen tes

FI�ripnópolis', - Carlos Hoepcke S/A - CI- Telefone 1.212 ( End. te'eg
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6 MOOREMACK

lRádiO Difusora
I

de Laguna
Atenas, (U, P,) - Ao que se Roma, (U. P.) - O Ex-Ma- I Todo o Sul Catarinense escuta

'I
'"informa nesta capital, o ministro rechal de Campo alemão, Von diaria�efjte a Rádio Difusora

,

.da guerra ,grego, Pi llip Dragou, Kesslr ing, antigo comandante em de Laguna. ""

-está realizando uma viagem de chefe dias fôrças nazistas na Itália, 970 Klcs, (orrda s médias),
inspeção através da Macedônia será julgado por uma corte cri- HOI ários de irradiações: - Das

.

.Tocal dos sangrentos combates en- minal aliada em Veneza, na segun- } o às 14 e 17 às 22 horas.
• tre as forças legais e as tropas da quinzena de fevereir-o, segundo Representante em Florianópolis:
:I'!ebeLdes e visitando todos os pos- informação da agência italiana D. 'F. DE AQUINO

.tos fronten-íços da Grécia. Ama. Red. do Jornal «O ESTADO»

Inspecionando a
zona do confli to

';; Diploma

Será julgado
em Veneza

de Guarda-Livros em

sua casa
Faça o curso nas horas vagas, por corr-espo n d=n ci a Peça
informações à C. Postal,' 3717. São J?aulo. Em quaquer

cidade do Brasi'. Curso eficiente e seguro.

G.Dr. CLARNO
,GALLETTI
ADVOGADO

É U1t1A. DOENÇA.
MUITO PER�G9SA.
PARA A, FAMILIA. '

E PARA A. RAÇA

Crime e civel
Constituição de Sociedade.

NATURALIZAÇÕES
Título. Deolarat'órios

.

Escrit. -- Praça 15 de Nov, 23. 'Ilo. andar.
Resid. - Rua Tiraden-tes 4<7:· IFONE -- 1468

._.�"""'----_...

AGENTES
------------�--------------------�----, t

I As
Preciso em rodas as cidades. Negocio distintc, f'e ci! e

rendoso. Para ambos os sexos. Escreva sem compromisso
, à C. Postal, 3717 .

...:..... São Paulo.

'Reforços franceses.
Saigon, (U. P.J - o Trama-

-tlântíco francês "Pasteur" de
.: 29253 toneladas chegou hoje a

; um porto ao sul da Indochina,
"iranS'P,ol'Lando poderosos contin-

g'entes de tropas francesas -que j ..

-vem reforçar os -destacarnentos
-gauleses empenhados na luta con-

-itJra, as forças da Indochina no

'l',uorte do país.

.laboratório
Radio-Tecnico-Electroo .

Fundado em 1935
I' M.:lntagem ole rádios. Ampli-

',:,
.

ficadores-Transmi••ere.
\

'

Material importadt'l direta�
,

�, mente dos U. 3. A.
Proprietário

ütemer GftOrges Bühm
E�ecb e - Tecnico - ProfiB.ioJ"lo)

,

!,' .'1: formado na Europa
clorian6po)�

, , �uo João �into n. 29 -- Sob.

Pão sem mistura
PürLo Alegre, (A. No) - Den-

tro de pouCtÓS dias será estabeleci
do a tabela do pDeço do pão puro,
visLó ter sido aboli,da a misMu'a,
em CtOlJJ.sequência do recebimento

de regulares eSltoques de farinha

de trigo. Nesta capital admite-sle
.. ql\e o quilo irá' custar quatro cru

. zeil'es e o.itenta c,eIlttaY'Üs.

\
I

CONTRa' saRDIS
u E MIINCHas

Camisas, Gravatas, Pijames,
Meias da. melhores, pelos me·

nores preços .6 DB CASA MIS
CELANEA - Ruae. Mafra, 6

PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS
ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO

LlIBORATÓRIO OOIN S. D.
CAIXA POSTAl. 36

eLUMENAU -. SANTA CATARINA '

na

eleicões
,

Bolívia

Adquira a s; a própria fonte de eletricidade para
sua fazenda c'U sua indústria. Os Motores Indus
triais Interncti(1nal Diesel equipados com geradores
Palmer solucior1am satisfa;õriclT.ente o problema da
falta de eletricidade em I'Jgares desprovidos dessa
comodidade:
Existem conjun os InJernational - Palmer para váriás
capacidades, desde 5/K. W. até 50 K. W. com

voltagens apr oximadcs ce 120, 220 e 440 volts
sem auxilio de transformadores, reguladores da
voltagem ou qucdros de contrôle.

Peça-no's foUletos descritlvo� sem compromisso

Díspomo- pr:Jra pronta entrega em

Flertonóp olis COl juntos de 15 e 20 KW

(� RA.r\fOS «: elA•

•

MOTORES
INDUSTRIAIS

.

:lNTERNACIONAl

l.JA

Pinto 9 - Florianópolis

"Quem. extraviar ou inutilizar o

denciaís, domingo último, tendo-se certificado de alistamento pagará
revelado oHcialmenrte que houve multa de 10 a 50 cruzeiros outros-
'l

-

d
'

um pequeno erro na apuraçao os, sim incorrerá em multa de 20 a 100
votos" A CQIlTIli's,�ão e formada per cruzeiros aquele que extraviar ou'
Um represemtamte de cada. um dos inutilizar o Certificado de Reser
princi(pais candidatos presikíenciais. vista ".

(Art. 129 da Lei do Serviço Mili
tar).

Lapaz, (U. P.) - O Govêrno
nomeou uma comissão de quatro
membros para fiscalizar a conta

gem de votos nas 'eleições pecs!-

�'
=: .....�.

Contra a éandidatura
Dias Fortes
Rio, (A. N.) _. Telegrama de

Belo Horizonte diz que ontem,
quando terminava o prazo legal
para a inaugua-ação do registro de

' ..S�nd�d8!���_!:2E�..._92y��n�doiI'" º sI�
Otacílio Negrão de Lima apresen-
tau um recurs-o ao pr-esidente do
Tribunal R,egionaf

-

Eleitoral de
Minas Gerais, por intermédio do

advogado C3Iio da Silva Pereira,
impugundo a candidatura Bias
Fortes ao governo daquele Estado.
O recurso fundamenta-se no fato
do sr. Bías Fortes ter sido indica
do po,�· diretórios municípais em

situação irregular, estando, assim,
nas mesmas' condições do deputado
Hugo Borghi CiUjO J;:,egistro for
cancelado

-

ontem pelo Tribunal
Superfor Eleitoral.

I

SÔNIA SIMAS SILVA

"

Ruo João

B R I TO
O alfaiate indicado
Tiradentes. "I

do

Publicam com

destaque
Londres, (D. P.) - A Rádio

de Mos-cou anunciou que todos os

jornais daqui publícam fotografias
em que aparecem Montgomery e

Stalin.

participa aOIl seu. pal'entes
e persôus de lua intimidade,
que seu lar foi enrequecido
com o nascimento de lua'

irmãsinha

MAGDA
ocorrido em 7/1/47.

Agênoia .. e Rf!f.lrCD!l9ntaçõ.11 am

C;..rn

�atr\a: F'lorian6po!la
�UQ )oc<) Pint.a. n, PI

Co.:::w POlltol, 37
ê\l:d. CrelJciúrno

ft'uo noriario Peixoto. "In
(Ea.,l PrGpdú).

'I',," ...s;rrlllmoll: ·PRIMUa· . ..;;.�
Ao .... t" .. 'lQIl pr-lncipaiD
munlCttlioe do E,.to�o

Cancelando ······PEriE�SE·······1dividas
\
por obsequio a quem souber
do paradeiro de um cachorri

'São Paulo, (A. N.) - Deu nho de pelo marron Fox e que
entrada, nD Conselho .Adrnin.istra- atencie pelo nome CHIQUITO,
tivo do Estado, o proJé-to leI da

infermar ao sr. Patricia S.
inLerventoria fed-eral· c3lucelando Borba. ru a Rafael Bandeira, 18
as dividas sôbne impostos aboli-. ,

.

dos.

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO "LEITOR: Se o que lhe

i f1teressa é, realmente, uma providencia
para endireitar o Que estiver errado \)11

para que ai�ma falta não se repita;, e
N1\O o escl),ndalo que a sua reclamaçllo
ou queixa poderã vir a eausa:, encami ..

nhe·a á SEC�ÃO RECLAMAÇõ�S,'
de () ESTADO. que o t.aso será le7ado

.

sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo Ç'. s. uma inform....

Ç�Q do resultado, embora em alguos ca ..

80S não sejam publicados nem a recla·

mação nem a providência tomada.

. !

S.NRR.
ASSINNATES
Reclamem imediata'

mente qualquer irre·
gUlaridade na entrega
de seu; jornaes.
- i

DOENÇ1\S N'ERV'<)SAb
Com os progressos da medte1lU1,

hoje, as doençae nervosas, qoaRde
tratadas em temp,o, são mal!'Jil per
feitamente remediáveis. O >o!or",ndel�
�ismo. fruto da ignorância, só pode

\ pr.ejndicar os. indivíduos.afet�dos 4.
tRIS enfermIdades, O Ser.vlço N..
"iOflal de Doenças mentais dispa.
!lI' um Ambulatório, que atende Ir..

I tuitBmente os doentes nervosos t..

dil!"ente.s. fUI Rua Deodnro "3. til"" :J
I

)f.,. l A fi", t�. c:hártaa:Heatt6.

RETIRARAM SUAS CANDI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas. inclusrve S.\!
Iabrrcauas em outr-os Estados.
retiraram suas candidaturas,
para reinar nos lares catari-

r uenses,
- em vista da certíssi

ma vitór-ia <10 aperitivo K.NOT.

...................................................

COMERCIANTE: Dá um li

vro 'à Biblioteca do Centro Aca�
démico XI d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim, para a forma

ção cultural dos catarinenses

de amanhã!
("Campanha pró-livro"

C. A. XI de Fevereiro).

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ESPORTISTAS,!
'

VOTAR NO ILUSTRE PRESIDENTE DA FEDERAÇÃO CATARlNENSE, DE
DESPORTOS, DR. ADERSAL RAMOS DA SILVA, PARA 'GOVERNADOR DO ESTADO, É CONTRI-

BUIR PARA O ENGRANDECIMENTO' DOS DESPORTOS EM SANTA_: CATARINA. '

,

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

'o prolíssicnalísme ha. de chegar ti., IJoe Louis lutará novamente
com Godoitos' que são chamados de "craks"

da pelota.
O exemplo de Numa Cardoso, N�v� York, �2 (U, P,) ,- Louis

nos permite dizer, que, o esporte! partirá deSo�a cidade �o dia 26 �o
amador jamais vencerá em nüs-! corr-errte afim de realizar uma eXI

sa capital. Nã'o e possível ao d'es-I
bição de b_Ox em diversos p_afse,5 la

portista amador pagar do seu bol- tíno-amerrcanos. O, campeao mun

so quantias em diuheiros 'para Ie-I dial ,dos pes,os pesados retor.na�á
var jogador,es 310 campo de f'ute- I

em Junho afrm de defender seu tI-

boI
----------------�---------------------------------

no�soé::�:�e�ue deparamos coou o
( Primeiro de tudo o CarDava I

Não faltam bons despor-tietae,
Faltam sim, implantação de Pro

fils,,,iona,lislTI-0 que é o resultado do

desenvolvimeIllto esportivo em todo

o mundo,

Escreoeue Acy Cabral, 'I'eioe.
Quem se fez espectador concí

ente do esporte florianopolitano,
há, por certo, 'de oonstatar na épo
na atual o seu completo desapare
.c imerrto.

Sim, Desaparecimento, porque
as "minguadas" competições que

,

.se . tem feito realizar não bastam

para provar, que estamos pratican
do o esporte,

No selar da FCD - ainda

tulo. A primeira exibição de Louis
será na cidade do México, a 5 ÚJe

fevereiro, contra o campeão chi

leno, Arturo Godoy, num "match"
em 10 "rouds ". GQ�loy já perdeu
duas vezes, por pondes, paca Joe

Louis.

en

eonbra-se, atuatmente, um protesto
para se justif'icar ,a ausencia de

jogos de futebol. É que a CBD -

.aínda não decidiu o "caso" da nos

sa desistência de jogar .em 'Curi
tiba - razão pela qual tão cedo

do não assistiremos um jogu inho Harold Dade n�" O' ,tem' medo'de "bola pra frente". No setor da II li li
FAC - é que encontremos a maior

atividades, Mesmo assim, devido a S, Francisco, 12 (U, P,)_ - Ha-

ld D d lro, no qual estará novamente em

paralisação dos demais esportes, a 1'0, o RI e. que ganhou o campeo-
d I jogo o titulo, deverá realizar-se

entidade atlética catar ínense se vê nato mun ial de peso ga 0, ofere

auandonada, no que se diz respei-I ceu "revamohe" ao, campeão der-, dentro de noventa dnas. provavel-

to a assistência 'estímulo e dedi- rotado Manuel Ortiz. Esse encon- mente em Los Angeles.
, '

cação de outros elementos,
O remo, nem mesmo nesta época

de ama'IlIhã,s cheias ,de Sal, conse- Transfo rmaeêes no cena eie pO·'lt.·COguiu r,eapareCier nas nossas encan- � � II I
tadoras balas, o que vem pnovar, Rio, 13 (A. N.) - Sob o tí- publicano Bnasife iro, devendo tos para a formação de uana

real�ente, a sua morte dentro dos tulo "Mudança política depois caber a sua presidência ao de-' bancada independente, isto é,
galpoes escuros e abandonados, das eleições do dia 19". "F'ô- putado Artur Bernardes. de um bloco que agirá no par-'

A, Vela, urn tando diesmereOlda lha Carioca" publica, em des- Em coneraposíção a .essa lamento sem quaisquer COffi-

�'evld?, a ,franca �,up,er!Ol?daJde do I tf1que, na primei..ra página, a iniciativa, como também,_ já p'vomis�,os com o go�rno.
Ve,lenos da ,Ilha, mesmo aSSIm, 1eguinte nota: "Na Câmara, noticiamos 'em primeira mão, Como se vê, após o ,pleito, o

oferece de {lua:nto em v,ez regaLas P.o Senado e nos div'ersos CÍr- o sr, Crepori FrallJco, com o panorama 'P'ofítico nacional

sensa'�!OinaJs, SI bem que para cl,llos políticos, já não mais se apóio de lllrrütos :tepresentan- so.frerá transfol'mações radi-
a,pr.ecla-Ias, redUZIdo numero de escondem as demarc:hes que tes, continua nos enterulimen- Tais".
€&pontIscua compaI'lece, 'nos lOCaIS estão sendo realizadas entre

'

- -

das compe_tições, "os próceres de tôdas as cor- O v·lolento temporal Aproxime-se mais de' seus

A nataçao, ,'o, Vol'eI, o Tems, as rerutes para a fundação de um • 1 amigos e �arentes env�ando.
Corndas 'ClelIstLCas e outras C<iPTI- novo partido, com ação em to- de domingo .

-lhes um numero da revIsta O

petições, desapwrecer.am ,como qu,e do-o paÍls, visando apoiar e
'

, VALE DO ITAJAí, edição de·

misteri,osameIllle, apagando-se as- prestigiar o govêrno após a
Pelas 18 hor,as de'" domingo de- dicada' a Florianópolis

sim, os nOifi,es daqueles que conse- sabou sobre Florianópolis um'

eleição de 19 de' janeiro. I --------------
guiram brilhar no desenrolar de temporal de extraordinária vio-

suas provas, P,enguntJa'-se rugora. issidelntes do PSD e ele.men- l'eficia, "spantosa nuvem
Porque o -esporte em Florianópo- tos do PR, deputados e se.na- Chuva tomencial caiu durante'., ,

lis M'O atinge o gráu das demais dores da DDN, entre tantos mais de uma hora, ao mesmo de gallnhotnscapitais Brasi,],eiras? outros, illite�arão essa retPre- tempo que r\aÍlvosa wmtanj,a se-
'

.,
,"

E a respa.sta ás V8(leS não sai sentação que 'vai contar, ain- meava o panico pela cidade, ,JerusaLém, 13 (D. P.) -\

facil 8' preci,samente. da, com o apóio dos pavtid06, Em cOllS'e{j't1JffilIci'il, ruiram' mu['os Uma verdadeiTa nuvem de ga.J
Primeirr'amente, ,pode-se di2Jer menores, >entre OS quais o Par- em diversos lugalI'BS da ctdade, o fanh"otos .abateu-se hoje sóbl'e

que ,exi'ste f'alta de -&l'ementos en- tido Proletário Brasil�iro, que I rio da Avenida Hercilio Luz iÍrruns- J.erusalém, ,cobrindo ruas, mu

si-astas e "caV'ooor:es", E, para'com- é apoi3Jdo pelos 'S1'S. Vitorino bordou 'em frente ao jardim Olivio ros e tel]:lados. As eorianças fo

pletar a história, falta () di,nheiro Freill'e e' MOZ3Jrt Lago. I AmOO'ilm e mui'ta:s resi-denüias, ram para 3!S ruas a fim de

necessári-o paTa se implantar, aqui Pdde "Fólha Cario.ca" in-' principalmeIJIte. na Rua Uruguai, COilPlbater, os g3Jfanhotos, que

o pro-fdssiOlnalismo, formar ainda que já está as- fomm invadidas pelas aguas, cau- desde os tempos biblicos cons-

AiIJJda 'ha ,poucos' dias, 'um des- seIlltado o nome da nova agre- sando, 'em .algumas, não pequenos tituem uma das pra.gas que

portista foi lembmdo como sendo miação, que será Partido Re- estra@os, assolam o 'pai,s. Desta vez, os

êl-e, um veooooeiro e&tei'o no am- gManhotos 8ico-mpanham a

bi-�t:l,;'á��'�a ec!��,����i�iC:onh�� R�solvido",enfim, seu problema financeiro! ��� �����ior:fst����s d�mT�';�
cido e efi.ciente prepara:dor de di- Santa.,

versos quadros de futebol da nos- Adquira TUDO de que necessitar,
------

sa cidade, 'e um baluamte nos pri-
I
CASA MISCELANEA distri

mérdios da vida espO'I'Itiva do C, N,

.

de UM.&. SÓ VEZ, < buidcrs dos Rádjos R. C. A

MARTINELLL I pa.ga.ndo PAltCELADAMEDiTE, Victor. Vál'v-ulas e D�sco!J.
Numa Cardoso, segundo declara- VANTAGE'WrS d

' ),., vi
Rua CODselheiro Mafra

ções, já os quwdros do: FIGUEI- I
com !&os " .i.'4l'

,
a compra., .ta, ------------ '-'

RENSE, CRI&P1M MIRA, AVAl E' cservindo..se do
BOCAUVA, -demonstrando em todas

1"-

as suas atividades perfeitos co-nhe

,cimento,s teonicos e muito boa von

tade parra ver berrn alto o nome 'es

portivo lianiga-v,eI'lde
Como ele, outI',OIS po,ssuimos

que a todo itnstante ,proIl'tificrum-s.e
'a cola:boraT prov,eitoso ,e sensacio-
nal. \

'

. Numa OQl\doso, como ,qualquer
outr.o die''1poTtiS'ta cO'llterraneo,
vonlade 'Para levar ,de vencida a

sua missão, O que el,es não podem
f.azer, lI:mtlretaJIl'to, é arralstár para

os campos de futebol, os e18lmen-

nato brasileiro, em março, Flavio

deverá apresentar a relação dos

craques que precisará para Ia s-e

leção. Mas a convocação oficial só

s,er� f'ei,ta após o carnaval.

Rio, 13 - técnico Flavio Costa,
já compareceu á Federação Me

tropolitana de Futebol onde enten

deu-se com Luiz Vinhais sobre o

scratch para as fímais do carnpeu-

KVIPATiARAM PALMEIHAS
CA JUNIORS:

E BO-

São Paulo, 13 - O Bo-ca Juníors,
de Buenos Aires, encerrando sua

bemporada nesta capital, enfrentou
ontem o-Palmeiras, empatando por
2 tentos.

,

C REDI A RIO

Dia�
:r....1:3triculr. das 10 às i 2 horas

22, 24 e 25 alunoi que já frequentaram o Cur1ilQ,
26 e 27 •• aluno. novos dos 20, 30 e 40 anos,

28 •• alunos novos do primeiro 01'\0,
'

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 hrs.
- Se,ssõe,s das Moça" -

Dennis Okeef'e - GailPalrick -

Mischa Auer - Rochester.
CANTANDO MILHõES

Censura: - Llvre.
No programa: - Noticias da se-'

mana 46 x 43,

Preços: 1,20, 2,00 e 3,00,
.......... °.° ..

ROXY - Hoje ás 7,30 hr.s.,
Ingr id mllgman e Gary Cooper,

MULHER EXóTICA
Proibido até 14 anos,

No programa: Jo rua I da téla
DFB; Atualidades RKO Pathé,
Preços : 3,60 - 2,40,

RITZ - amanhã: Melvyn Dou- ,

glas 'e Louretta Young - €m:

CAFÉ PARA 'DOIS

B .R, I T O'
O alta 'ate jndic�do
Tiradentes 7

ODEON - Hoje ás 7,330 horas
O PRISIONEIRO DA ILHA nos

TUBA.RõES
Com: Wauner Baxter, Gloria

Stuart e John Carradine.
Fórte! - Impressionante!
No programa : - 1) - O 'Espor

te em Marcha nO 128 - Nac. Ooop.
2) - Ratões em Perigo - De

senho Colorido,
3) - Fax Airplan News 28 x 102

- Atualidades,
Preços : Cr$ 5,00 - ..00 - 2,00.

"Irnp. 14 anos".

IMPERIAL - Hoje ás 7,30 hrs.
Á PEDIDO

Ultini.a ,e definitiva ExibiÇão
CONFLITO

SENTIMENTAL
Com: John Payne, Mauroon

O'Hara, William BeIlldix e Misch&
Auer - e a apr-es-entando a nova

revelação: COIJ.nie M'arshall.
No programa: ,SubS'DWr1cias da '",

Prazer - Na.c, oCop.
Preços: Cr$ 4,00 (unico).
"Imp, 14 anos",

'

ODEON - ,ama'nhã,
- Sessões das Moças,

Diana Lynn ,e Gail Russe,l - em

ALMAS EM FLOR

5a F,eilf'a,

Betty GlIablJe, John Harvey
Brow oe Martha Raye em:

A PREFERIDA

(Técmicol<y)., �,

Joe E.

Domingo:
ODEON IMPERIAL

á.s 8 3/4 ás 5 e 1,30
'(horári'o 'al'terado em virtude da

Cine 'Odeon se achar requü'Í,tad(),
para a.s e].eiçõ,es).

TEMPERA DE AÇO
Com: - David Niven,

TOMEM

Uin�o Creos�taiDLEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAlAI Grande Tônico

�ptt"tr.'fICa-_-.r.-_-.-..-_-....
rr__.._'...-........__........ _,w:Jr;..:.......�_;::;�......;;..,...:;;.;;,..::..::.:::;,::;.,���

Curso Antonieta

SISTEMA KNOT

-,

Unos
Chapéus
anstal�çõu .Iétrlcas e lan�t6r�
Arti,os para presente.

Peles
'

• Ca"cos
Quaisquer artll"

aeupas
Calçado,

Móveis
Rádios
Geladeiras

Bicicletas
J,óia,

REABERTURA DAS

INDÚSTRIA, COMÉRCIO E SEGUROS KNOT S. A.

"SILVEIRA"

de Barros
AULAS de Março

ã""", D••• I. 11 ... 14 Is 17'" TOME KNDU 1
APENAS Cr� a:88

Com essa infima quantia Voe4
está auxiliando o seu próximo.

C MELHOR APERITIVO 1 Contribua pua II. Cdu d� E.smnraci
fl.UiI lndtzenlea •• ft'iodanólPoitlil.O. K, l'J'UiINO

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-Ierca.felra '4 d� Jan@iro de 1947 7

Sociedade Anônima
«� Nação»

Assembléia geral extl'30rdin.;íria "

O Conselho Fisc�l da Soci\"dade Anô
níma "A Nação", de Blumenau, Estado
de Santa Catarina, nor seus membros
infra-assinados, atendendo ao qúe lhe
foi soljcitado pelos acíonf stas da Ern-
(prêsa, srs. dr. Francisco de Assis Cha-
tsaubrtand Bandeíca ,le Mello e João

I Napoleão de Carvalho, convida os reriho- J
res acionistas da Sociedade a se reuni
rem em assembléia geral extraordtná
ria, que se realizará no próximo dia 22
do corrente mês, às 10 horas, na sede
social, sita na cidade de Blumennu, EG
tado de Santa Catarina, à rua )5 de
Novembro, n. 642, afim-de deltberarern
sôbre a destituição da atual diretoria e

el'eição de nova. De São Paulo, para
Blumenau, 4 de janeiro de 1947.

O Conselho Fiscal: Edmundo Monteiro,
Armando Oliveira e José Par-anhos do
Rio Branco.
Assinam também esta convocação os

&1'S. acionistas Francisco de Ass,§ Cha
teaubrland Bandeira de Mello e João
Napoleão de Car-valho, COJll a qual estão
de pleno acôrdo.
Francisco de Assis ChateaubriaIi'd

Bandeira de Mello e João Napoleão de
Carvalho.

DR. SAVAS LACERDA
JmjDica médico-cirúrgica de,Olho.
_ Ouvidos. Nariz - Garganta.

Prescrição de lentes de
contato

1'Ol!i8ULTóRIO - Felipe Schml·
dt, ,8. Das 14 às 18 horas.

ae8IDibNClA - Conselheiro JIl8-
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DIlo ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

ou Serviços de Clínica InfantU Qa
Alij!istência Municipal e de

Caridade
VldNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
(JONSULTóRIO: Rua Nunes lia
üado, 7 (Ediffclo S. Francl800).
Consultas das 2 às 6 horlls

BESID:ti:NCIA: Rua ]Çiarechal Gui·
lherme, 5. Fone. 783

DR. ROLDÁO CONSONl
tJmURGlA G1lJRAL - ALTA CJ·
.URGIA, - MO{jÉSTIA8 DII ...
•••. , NHORAS -6 PARTOS ,. .

'ormado pela Faculdade de M�l-
clnna 'da Universidade de 81.0

Paulo, onde foi assistente por' .....
1'108 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correla Neto
ICInlrgia do estômago e vias bl·
1Iare� Intestinos delgado e grouo,
tlrolde, .rtns, próstata, bexiga,

�o, ovários e trompas. varico
MIe. hídrocele, VarWe8 e hern.a

CONSULTAS:
das 2 às 5 'horas, ii Rua Feipe
IIchm1dt, 21 (altos da Casa. Pa·

,

raíso) . Tel. 1.598.
IUlSID:ti:NCJA: Rua Esteves JO,

nlor. 179; Tel. li 7M'

DR. POLYDORO S. �THIAGO
.Mico do Hospital de Caridade. b,

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLfNICA M�DICA EM GERAI.
Doenças dos órgãos internos, espeeIaJ.

mente 'do coração.
BLBCTROCARDIOGRAPIA

Doenças do sangue e doe cervo•.

Doenças 'de senboras - Partos.
eousultas díàríamente das 15 à. li

horas.
Atende chamados 'a qualquer hilTa,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meir...

les, ,18. Fone 70�
USID€NCIA: Avenida Trompowalà.

62. Fone 166

DR. MÁRIO WENDHAUSEII
DwetM da Ho.pifal ..N.erê.. Ramos"
CLfNICA MJtDlCA DE ADULTQ6

E CRI'ANÇAS
Consultório: R. Visconde de o.uro
Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No-
1I'�0 leItos da "Be!§''', Hor.Í%oIlte.")

Tel. 15<45
Consultas: das 4 ás 6 boraa.
Iteaidêneia: R. Felipe Scbmidt, III

- 1I'0ne manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
-

Operaçóes - vias Urinárias -

Doenças dos ín testinos, reto e
anus - Hemorr-oídas.. Tratamen

to da colite ameblana.
J!'islot,!!rapla - Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 2!1.

Atende diariamente às 11,30 ha
ii, • tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66.
"'FOD" 1067

,

DR. MADEIRA NEVES
MMlco especíaltsta em DOENÇAS

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

Consultas dierietnen te
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rw;
Presidente 'Coutinho, 58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na·
etonal de Medicina da Uníversíde
de do Brasil). MMlco por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
lIIl8 Mentais. Ex Interno da sanu
Cala de Misericórdia, e Hosptta'
PB1qruátrloco do Rio na Capital li 4t

deral
�INICA M1l;DI(1t\ - DOlilNCAI'

NERVOSA8
- Consultófrio: Edlf!clo Am4!h.

NETO
- Rua Felipe .scnmidt, Consula.

Das .15 -ãs 18 horas -

IIes1dêilc.la: Rua Alvaro de CaI"Y8
lho na 18 - _Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Siflllll

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SEN'HORAB -

SfFllLlS AFECÇõES' DA

PlE}LE - RAIOS ]N'FR,A-VER
MEDROS E ULTRAB-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46

Das 4 às' 6 horas.
. Res.: R. D. Ja4me Câmaea, 46

FONE 1648
'

DR. LINS NEVES
Moléstias de, senhora

Consultório -= Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.46Q

Residênocia - Rua Sete de- Setembro
- (Edifício 1. A. P. da Estiva)

,

Te1efone 'M. 834

·1 ti,íÍÂiúriWsA
'

I Rua Deodoro , 33

Ftor ianópo lis

Livros novos e usadcs.
em diversos idioma s ,

. A tende encomendas de
obras editadas no Brasu
ou r,o estrangeiro,

DR. M. S. CAVALCANTI
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha MaTinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clínico e operador

Consultório: Rua VOitoI' Mel!reles, 26
Telefone: 1.405

Consultas das 10 às 12 e das 14 às 18
Residência: 'Rua Blumenau, 22

Telefone: 1.623

Novidades todas
semenas

São exageradas
8S noticias
Bolívia,

,

(U. P.) Despa-
ohos recebidos hoje de La Paz, re
velam serem exageradas as notí
cias relativas á revolta dos Indíos,
Ao que se informa, tem sido nota-
da certa inquietação entre a popu

lação nativa no tocante a ques
tões _ trabalhistas porém nada in- .

dica 'que êsse estado d� ã�im{t;se;a
.. _

convertido numa rebeliãó. Ãv'ioes
boliviano", que, hoje pela manhã,
sobrevoaram sôhre a região, imfor
macam não ter sido registrado
qualquer movimento- suspeito.

4lrrOMOBILISTAS I
Atenção '-

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

fi.
.

\�o
. OFICINA ENALDa

�Cf"o-Radio�"\e(,� Rua Conselheiro Mafra
,

1, .__n_e_,__9_4_,_, ___

__.,pq iii r ••.11 • b I.;..,.,. ,
,

.....,.....a IM! Ki W''-;' ... .......

COMPANBIA ..ALIANÇA' DA BAJAW

'àlia�••• 117. :_ N4e: lUA
IlIUEImIOR .. TJU.JfSPOJlT1!:8

Cifras do ,Balanço de, 1944:

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

Cr.
o-s

80 90o.606,3ó
S�978Aoi .755.97

67.053.245,30
142.176.603,80•

Siaistros pagos nos último" I\) anos

, Responaébilidadea •

98.687.816,30
76.736,40! ,306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Masscrra, Dr. Joaquim Barreto de Araujo
'e José Abreúi

_,_,_�"",-."",,,,,,,,,,_,,,�,,,,,,,",",, _.,,o#''''''_"'-_"�"'''-"",�'''-'''.''''''''''' _�_' .r..�
.

I

Cbamade O, embai�
xador em Varsovia
Londres, (U. ,P.) >-0 "Fo-

reign Office" anunciou que I está
chamando a Londres o embaixa
dor na Polônia, para consultas re

lativas :ás eleições polonesas, só-
b1'(1 as quais já foram expedidas
notas de �rotesto pelos govêrnos
americano e britânico. O embaixa

dor, Victo?' Fredrick William, dei
xará Varsóv'ia amanhã, esperando
'se que reçressarâ dentro

-

de uma

semana.

de navegação
,

M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
Amaxima rapidez e gar.antia para transporte de suas mercadorlas,

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

CURSO DE MOTORISTA,
e

Sérv ço de Pronto Socorro de Automôve+s
Ensina-se 8, dirigir automóveis
Amt'ldo� e Prof.ss ronat

Teoria c PI átrcs - conhecimento do motor.
Aceuuern-se cna.n ados para reparos de urgência.

AUlO-E:)cüla .�4 7 ..77
GA1<AGE 'UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRlO, 40.

/1

DE PIONEIRO
A SERViÇO DE V.S.

}
)
"

,

'oi
,.

"

FILIA L VARIG:
EDIFICID LA

Praca IS de Novembro
PORTA - Telefane 132S

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

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu
marias - Artigos de borracha.

Garante-se a exata observância no receituário médico:.

CONTA L.U!<R�NTE POPUJ:.AR
Juros 51/2 a. a. -- Limite Cr$ 30,000,00

.

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
CAPITAT,: rR$ 60.\)00,900,00
RESERv·AS: CR$ '''.000.00.0,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis, I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Catarinense!
Votar nll Coronel Lopes Vieira é abrjr as portas da Is

sembléia legislativa us teus. anseios e às tuas aspirações!
. Vofando no Coronel Lopes Vieira e�taremos defe-ndendo e

garantindo o direito dos peq�enos e humildes lavradores e pes
cadores da' nossa terra! '1 t

·

Santo Amaro com o candidato da Vitória,
Um grande comício, hoje, com a presença do dr III>

Aderbal R .. da Stlva.v-Um udenista provoca desor:
FlbrlanópoUl, 14 rJe Janeiro de 1947-- dens .. --E8tUsiasmo do povo do Sul do Rio

ESTARÁ PRESENTE o OANDIDA- gado, quer pela excetente convie- ás laboniosas classes trabalhadoras;
TO DA VITúRIA - DR. ADERBAL ção pessedista ali reunida. Nesta

i

do Horeooente distríto de Oueçaha.,
R. DA SILVA altura, porém, um_ grupo de de-I Felizmente, Deus, é Grande.

Hoje, ás 17 horas, haverá gran- sordeiros chefiados pelo sr. Evaldo, E o 19 de janeiro já 'está pró--À medida que se aproxima a
díoso comíoío pessedista ..em Santo Lehmkuhl, oanoídato da oposição, xímo. "-data fatal para os udenistas
Amaro, 00m a honrosa presença já havia alcançado certa panLe do I SUL DO RIO' É O TAL ...19 de [aneiro - vão eles perdendo do dr. Aderbal R. da Silva � can- ambiente puramente pessedista, 1 Domingo, dia 12 de janeiro, r8'aa serenidade e a compostura. Do- didato da vitória. gritando e concítando os seus com- Iíeou-se na localidade Sul 'do Rio>mingo ultimo em Lebon ." Regis, Reina grande entusiasmo no s·eio parsas para que agredissem as i Cubatão, díetníto de Cambirela, nomunicipio de Curitibanos, quando dia laboriosa população local, sen- pessoas ali presentes, formando, município de Palhoça, um comícioo P. S. D.-realizava concorrido co-:
do simpaticamente comentad o o então verdadejro tumulto, dando! pró candidatura Aderhal Ramos da,'micio, um grupo de capangc�s �a fruto de o dr. Aderbal R. da Silva "morras" á Igr-eja Oatólica, amea-. Silva.U. D. N. surgiu em. um caminhão
ter deixado de vis itar outras 10- çando os colonos, seus fregueses, I O povo, em grande massa, illguare, usando reooloeres, pôs termo.
oalidades impor-tantes, OIIl.de a sua e ínf'Iamando os seus minguados] dava amcíoso ws palavras dos mem-.ao meetinq disparando suas a'flrna�. presença é- insistentemeatte recla- pup ilos á agressão aos oradores e llJro.s representantes do Partido>Dois correligionários toram. [eri-:
mada, pana satisfazer os desejos até ás senhoras e senhoritas que :ilocial Democrátíco.dos.
do povo de Swnto Amaro, ancioso alise achavam. Os componentes da Depois de executada a exibição-Digno da maior reprovação,
por escutar sua palavra. caravana, euu-etanto, levados por de um bloco carnavalesco, teve-também, o método de propag�nda O comido será na 'principal rua uma educação impar, esforçar-am- inicio o comício.usado em Ibirama pelos udenistas
da vila e será a grande oportuni- se para que os animes fossem O cítado bloco jurstou-se á grau-.José da Luz F�ntes e. M�1�sueto dade em que o eleidorado livre da- serenados, acalmando os nossos de massa popular, interrompendoIsolani, o prim.etro funcwnart� re-I quele próspero dístr

í

to, portará pr:óiPrids· cum-edígionár ios que, S1Uas 'funções, atím de e8'cuta,� Ois-.lapsdt da Colo�t�actora l!an�eatwa e
sua grandiosa homenagem ao. oan- ofendidos em sua moral e f'é de- oradores pessedtsías.o segundo oficiai da [ustiça. Com

I dídato da viLória.
.
moorátíea quei-íam revidar á al- Djscursaram os senhores Augus-o fito unica de provocarem seus tura tanta baíxesa l Em meio os to Brüggemarm, João Rosa e o dr.,adversários, ess;s, dois udenistas UM CANDIDA1\0 UDENISTA
palavreados imorais do sr. Eval,do I José Boabaid.lançam mão dos mais torpes ex- PROVOCA DESORDENS
Leh.mkuh,l, o. doutor Jos'.é Boabaid, Todos os oradores. foram enrl-u-pedientes, caluniando, difamando, Domingo próximo passado, dia suhindo a tríhuna, convidou o re-· síastíoamente ap.Ialli:hdOlS.

..

intrigando e insultando :homens 12 do cON'eDJte, uma carava:na pes- l.es cwndidato a discuti'r da mesma Foram erguidos e.ntusLásiieos::dignos, e, em seguida correm ao sedi.sta, chefiélJda peLo dr. José
as verdades t o programa d;o,s vivas ao generall Dutra, Nhêu RaJuizo Eleitoral e á Deregaci� .

de Boabaird, 1'1lImou. �ara o lugaT

I
seus p.wrLÍldos. Mas o sr. Lehmkuhl mos e Ade,rbal RrumüS da Silva.Policia para apresentar quetxas e AgUiliS Mornas, dbstmto de Queça- não a'cei-tou a proposta. E só me's- Os carava'l1eill'os deixarwm' Sul:se dizerem vitimas, na, -com o ilIlJtuitto de alI realizar

I mo depois de estar conViencido de do Rio, cOllvi,ctos de que tá é o tallApesar disso o p1'esidente do um comilcio_ de propaganda da can-
que jaanai,s (poderia a'Imlwr o vito- r,incão cwmbiiI1elens.e, onde só se-.. •diretório local, em telegrama pa1'a i didatura Já vitoriosa do dr. Ader- riüso 'comi,cio, afastou-,s·e 'envwgo-j rão ,sufrélJgados, Thas ürnas, os noesta capital, ressalta que os· pes- bal R. da Silva, 6omi.cio esse pre- nhado, sem já o mesmo numero de

mes dos dilg'nüs caThJl�datos pesse--sedistas "continuam agindo com a v,j,amoote so!iJciVa.do paI' 'diversos adeptos, pI\omeLendo, entretanto, dis,tas.·máxima serenidade, muito ernbo- cQl'r,eligioIl!á'l'ios' do P8D.· De!Poi1s de
que Ihaverita de vingar-S'e dos mo

ra possuam p1'ovas esmagadoras compacta massa popular 'haver se radares que o haviam abandonado,
da atitude P1'ovocadora e anti-de- i'nstalardo no local designado, su- depois da Vi!LÓria (que el'e julga

DOI-8-0 B. R. Operarl·a mocrática d,j,sses dois udenistas." biu á. 'Úri.buna o prof'Bssar João cel"ta) do seu partido, F,eliZlmenLe o
Nós não extranhamos a condu- F1ranc1!Sco cita &ocha que, em pala- povo já está' COlIl.heCiendJo iOS seu9VISITA DO CORPO CÊNICO A

ta do S1'. José da Luz Fontes. Esse vras cheias do maiOlr al'do'r civico, falStos' mentores. E {) cwndidatoPENITENCIÁRIA DA PEDRA
mocinho, há poucos anos, foi ,ooncâtou o povo a votar nos non.les udeniBtta, com esse ato Ítndigno, jáGRANDE companheiro de escritório do dr, invictos dos candilda;tos do PartIdo, peIldeu aid1ida mais o já ImilIlJgua- Rio, 13 (A. N.) - O ministro da::SabadIÜ ·e domingo ul,timos, o Aderbal Ramos da Silva, quando Sooia'l DemocnwLico. Os aplausüs do prestigio de que dispõe. O povo. Justiça mantfJve, hoje, longa con-oorpo cêni.co da União R R. Ope-

i este substituiu o dr. Nerêu Ra- cl1escialll1 á .cada palavra prof'el'i- sabe d�ls.so. Ele, qne sem reiS!p.eita,r ferencia com o presidente Dutra,.rá:ri�, ?iri,gitdo p�l? seu �ncansav�,l mos, n,a sua 'lTwvimentad'issima dia pelo cult? 01' ad0.1', que terminou
os Livrüs Sagl1wdos da Ig;r:eja que, no Guanabar�. So�bemo� ..que fo'��preSIdente DeodoslO Orbga, I1eah- banca de advocacia, nesta capital. ·0 s·eu he.lo MmprOVISIQ em mel� de lhe e'[];ohi-am as mão-s (P'ÜI'S que I abordada a ,sttuaçao poltt�ca geralzoou uma visitta de cordiailidade á

Recem-formado, o S1'. José da Lwr, vi.vas entusiáls,ti!CÜiS '3!0S nobres tilnha prestwdo co.'llta, um pouco do pais. Adwnta-se tambem queP,eniLenciária da P,ed·ra Grande, Fontes estudava nos livros do s·/\ ,candiodiwtos pessedistas, especial- a'nbes) foi o própri.o a ,ameaç.ar os
I
ficou resolvido convocar-se ' uma'reélJlizando, aí 2 belissimos f·esti- Ne1'êu Ramos; á mesa do sr, Nerêu mente ao dr. Ad'erbal e José Boa- pobres e honrados lavradores, in-! reunião do Ministério ainda estavais, qUle ,f.o)r.wm 'ass�tJitdos pelÚ's Ramos' escrevia na máquina do S?\ baid. ,Sm'ena·das as pa,lmas, faz usb suLtando-os e bla,sfemando, de- I
semana pam examinar a s.ituação.deúentos e :numerosas famili·as dos Nerêu'Ramos; usava do pa.pel do da palavl'a'a senhori'La Atdê CUIllha, mOll'strou a incapaüitda.de pantidá-' geral do país, ás vesperas das.'í'llIncionáni.os .Daquela oasa.

sr. Nerêu Ramos; advogava os ex- cujo diS'('Jurso, basewdo em p'l'i.nci- ria que Ipo.ssue .e o ódio que devota I eleições.Os programas agradaram mui-
clientes do 'sr. Nerêu Ramos; e, pilaS cri'stãos .e demomáticos Ga-

ti'ssimo slendo OSI amwdor,es da ainda assim, quando fechava o es- 'lou fundo no coração ,e na cons-

.

Uniãio Operária muito cum:pri:men- critório vinha, em companhia do ,ciencia dos honrados morador.eiS de
úado.s tillnto pelo êúto dos es:pctá- inseparavel amigo, para os cafés, 'Queçaba ali pres·enúes. O orador
cuIas c'orno pe�a nobresa da ini-

dizer cobras 'e lagartos do mesmo 'seguinte, ,C!omeçando o seu di,s'cur.:.
ciativa.

sr, Ne;êu Ramos. Não é, pois, de 'so, apnesentou ao elei;to-rado á J,-
extranhar a sua atual atitude. Cada gura nobr·e e hOIlJesua de Jo-s·é Boa
um dá do que tem . Esse, só tem 'baid, cuj·o nome já havia reoe.bido

disso para da1'. E dá com gosto, i'Illte:nsws ovações, quar pe,lo vasto
A

cartaz pnofissional do novel a'dvo-como se Ve.,.

ASSOCIAÇAO DOS
EX-COMBATENTES

CONVITE INCENDIO

ESTA E"GRAVE Tirania minoritaria
No Rio do Sul,. o sr, João

Rebelo, coletor federal, além
de fazer política dentro da
repartição, informa «coram

populum» aos beneficiários
que, se não votarem no sr.

Bornhausen, não receberão o

«abono», no próximo ario.

E, mazs, espalha que os

bonu« de g'uerra perderam o

vaiar, e e:;,tão sendo recolhi
dos às coletorias mediante o

pagamento de apenas 20% do
seu valor, Daí pedir aos por-

"·tadores .que façam a entrega
dos Se-Us bonus «o quanto
antes, para não perderem
tudon,
Aldm das irregularidades

funcionais apontadas, o Snr,
João Rebelo ac.ha que em

Rio do Sul não deve ser feita
propaganda do P.S.D.
Tanto é assim, que arvo

rando-se em autoridade, de
terminou a um engraxate o

recolhimento de varias car

tazes deste partido que es

tavam expostos em frente à
Barbearia Central, ao Café
.Rex e à Farmacia Progre�so..

A U, D. N., verificândo a

veracidade destas' denúncias,
de.verá levá-las ao /:lr. Ministro
da Fazenda, para o compe
tente Í!::quérito.

Por ordem do sr, presiden te,
tenho a honra de convid�r
a todos os ex-combatentes,
associados ou não, a

_
com

parecerem no Clube 12 de
Agosto, às 19 horas do dia 15
do corrente, quando serão
tr.atados assuntos do inte-
�"-

d '-

resse a aSSOClaçao.
WALTER WENDHAUSEN

Secretário

Verificou-se, ontem, violen
to incendio no Hotel Ita;aí,
na cidade do mesmo nome· e

de propriedade do sr. Pru
dente Pereir.a.
Somente depois de 2 horas

de intensa luta, foi passiveI
dominar as chamas, sendo
entretanto, regula,res os pre
;uizos,

longa
f A. •

CO" erencla

Fábrica de' Espelhos de Madeira Sta. Catarina: VENDE-SE
magnifica industria em franco desenvolvhnento, disp.pnde··
de força motriz, operàrios hàbiJitados com longa prrttica
de serviço. Freguesia certa em oraças do Estado e do Pais.
O motivo da venda será explicadO particularmente aos'

interessados. Informações para C, Postal - 96
Blumenau - Sta. Catarina

, \

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


