
Buenos Aires, 12 (U.P.) 4 Federação 4rg,entina de Trabalhadores está tomando medidas de
lepresalia contra a imprensa independente,. entre cujos órgãos figura -ta Prensa», fazendo �m
apelo aos vendedores de jornais DO sentido de boicotarem os perió dicos contrarios ao general
PerDD. O fato está sendo considerado como mais um sintoma' das tendencías fascistas do _ atual
governo do pais, Duma ,nota

_

discor:donte 06 'seio da comunidade democratica. do Novo Mondo.

·IAs atividades do sr, Nerêu Ramos
I '

)
RIO, 12 (A. N.) - O· sr. Nerêu RruIDOS, presidente da Co-

I missão Díretora do P. S. D., d:p_o[s de eonterencíar �om o pre

: sídente Eurico Dutra, no Palácio Gurun3Jbara, seguiu, palra a.

sede do P. S. D. onde recebeu os srs, deputado Raul Barboea,

do Ceará; deputado Oorací Nunes, do 'I'errítôrío do AIDJalpá;]
Gilberto Marinho, presidente da COIm1iSlSão Executiva da sec

ção carioca; deputado Oírtlo Junior, líder da maioria, e corre

ligionários procedentes de drversos Esitadoo.

,.....
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A soltdertedede do Ceará

"

RIO, 12 (A. N.) - _0 d-eputado ,RJaU'1 Barbosa, líder da

bancada do P. S. D. na Câmara Federal, esteve, ontem, na se

de da Comissão Diretora daquele partido, em longa oonterên

da com o ar. Nerêu Ramos, ao qU'8l1 expôs. os resu1tadlos do

pleít» de 19 de janemo no seu IDsitado, �al1JSlmitindo 3JO presí
dente do P. S. D., também, a sol'ídamedade de seus correltgto ...

Deve ser proibida:ij,8 existência do
Parfido Comunista

I

náríos.

WIaJSMngIJon, 12 (U. P.) - �i.sse que seria "muito difícil" pante, não vejo razão alguma
-O. Secrezárín de 'I1!'1ab�lho, Le-I impor Tel�tr,�çõeis_ que condu- que .ntOs taculoe P�I'Ia dizer a?s
WIS Schwellersbach, Informou zam a eliminação dos comu- síndioatos rraoalhíscas que nao

ho.j� ao C�OIThb'grosso. q�e se' de- nístas �o movrmento síndíeal taPOdem t� m?msrtbrOS cdolffiuniS- RIO, 12 (A. N.) _ De acôrdo com informações chegadas
veria pror Ir a exdstêncda do da naçao. €I, quanno e·8!S po em ser -

.' 1 ,j. d t d e
P id C

.

.

I ',j.' CA à noite aIO Rio ontem termãmou o JU gamento e onos os r-
.rurtl o omuníeta nos Esta- -Sohwe]l�eI1bach acrescentou: le

i81iLOS, prura a' amara ou para : '.. .'

dos Umídos. - "Não constgo ver p:orque o SeIDiadio". CUI"SOS no 'I'ribunal E�eltoral de Pernambuco, ficando 3JSSegu-

Comparecendo ante o Comitê estamos tO:brÍJg8Jd:os a reeonhe- O Secretámo do Trabalho rada ao candidato do P. S. D. ao glolv,êrno do Estado, Sr. Bar

na Câmara ?'o:s Representan -

.

cer o RaJrtildi? Comunista nos declarou que' "teõrtcamente " bosa Lima Sobrinho, a maíoría de 567 yoto;s sôbre o seu com

tes o Seoretár-io do T:.:"abaH1.O IDSitadlos Unídos. Por outra êle é partldário (ta expulsão
petídor, Sr; Neto Campelo, candidato dia U. D. N.

dos comunistas dOIS' síndícatos.

h
'

.

t I da c: d d
MI8JS círou a díffculdade que há

OSpl a para ca a" ti a. e em detelI'miJn::r �'e u:m !nldiví- I

RIO, 12 (A. N.) - Estiveram reunidos, sob .a presidênciaíduo !:� oUA��o �nchnaJoess,Cho-marmsaas. merrormente c-
do m�,ÍlSt;m �orv:an Dias. d: F.igueLr.edO os 'presiden!W,s de au-I ;,ell:en,ba;oh tinha a;dveÍ'ltLdo ao

tarquías e caixas da prevtdêncía s'O·mal.' Conselho que a aprovação de
Duramre a sessão foram debatidos os próblemas do COilTI- leis destímadas a anular os

bate à tuoerculose e a un'ífdcação de rodos os serviços médicos- atuais acôrdos eIlit;JI'Ie patrões e

hoepítalares dos, Lnstiltutos. OIperrurilo's, que permitem uni- A ChI-na' .

na-o concorda
. .

' camente O em'PIre�o de traba- .

'"

_0 mínrstro .do. Tiraibalho, aprleSlel�tJ?� um p�aIlio para aiCon�- Ihadores slmdíoalaaados, resul- iNiamki, 12 (U. P:) - ° mi-lr,�s, Wang Sh� Ohil�n, , a;nun-
tI'IUÇao dle hoS'pltalls em todo o t,ernton,o Nacllonal. Em segUl- taria ·em Ulm "oaos indloo'trial.". nislbr'o drus Rel'açõeIS Ext.e:rio- 'ClIOU que ,a Ghnlja nao ·esta de

da f'oi sugeridio, que se nOlmei8;Sse uma comiSsão para estudlar o
'

.

. - acôr1(],o, em qrll'e s'e incl'Uamseus

a!SSIUIIllt-o. A CJompOisiçãio da mesma se:rila a de um r€lp:re.sent3Jnte Rec'ehl-da COIn' I'"nteresse 3!�s,wnitJo/S 'Íllliter�();S1. na ordem do

. .

- dIa d:a Con:ferencla de Moscou.
{fe cada Inist'lturo e um membro do D. N. p, S. A PTopo'sta fOI "

. ,

.,
_. Rl>o, 12 (A. N.) - Em COniVie\l'Sa com 051 jor.n1alistas o de- ReoordolU 'q'ue a Chl!na e mem-

acelta Ullll3illlimeIIl!en,te.
'

_

'.
..

'

'b d: Ocms llh dias NaçõesputaJdo· LeIte Nete fial·ou do gna,nlde ÍlnrtJesêsse oom que no PSD r:o o , e o

DIVIS.ÃO DO TERRITóRIO NACIONAL de '

En,j., d f' b·._' "d
A UnÍldas e dtS'SIe que não é jus-

. . . . .

seu ""t!3! -o- :01 :r.o8 lua a Iln'V'eistl ura d10 sr. Nereu R:amosna. .

Pr!'oiSse'grumdo nos tra,b8J1lms, fOI eLaborado um proJeto d.e
. 'dA

. '.' ..'
to que SieJam poS/tJas em dlS-

.. _ . , . . .. .,. presl_,ellicla ISO pantl'OO qUle esta oOlntrlJbULIlido p/a;r,a o f(llrbaIe- ,- 'st-e' d' Extremo
ulvllsao do tern.toTLO naclOillla.l. Alssllm cada a;utaa.-qma sera obn-.. ...., cu,Sf.'ao a'S quel a s 10

.
.

. ""'n,j.n,_' . .
CI'meruto de ,suas flJewas, lIlio1u,slVle a1lJ1aves de rumo,rool3Js, ade- Ori.enrte por parte do.s QUlata:'o

gruda a COlllisrtlrulir em .dieteI'lmIln�do .cFo:>L·i:lIUJO os lrospIta:ls nelces- "o-e G di nlo
.

d,"A dele
'" -5. r8Jlli es, '-'1<'0 ausenCIa:v

-

sá:rios a atemdisr, não só aos se,�UJI1adOls dOIS ]jrus;tL1mltos, como gados ohin'ooes.

também às emtid:aJd:e congenerre:s.
_

Na ,Democract�a lambe'm' ha. dt-sso ° .citado titular recüil"dou
ailIlida que a China enviou 1'e-

2 300 000' sacos' de' açu'car PARíS, 12 (U. P.) - A sessão da Assemb1éi;a Nacional foi ce,ntemente not8JS ao,s Quatro

•

.

•

.

.

sU:spenlsa, ex-abrutamenrte em cons.e,quên1cia dias graves deso,r- G��n,die.s pedÍlnrllO-loheIS q,ue ldi-
d,' ,

. , .
111U"aJSSlem 'a;s conv.ersaçoe.s- e

R=CIFE 12 (A N) _ M t 2 300 000 ' t
eI1S que alI se, desen110laraJIn. entre Va�IIÜ-S dep'utadios. Moscou às q-UéiSltõeis eUlI'opéi<lls,

.c..i , _. on a a. . S8.!OOS o es oque A d h mad
.

-".a 'a'
.

pesar .as c aJ a,s a ordem, ,feitas pelo chefe do go- nOIÍJ8JS que, lsegundo o ministro,
u" aguoaJr, aqui 'a1I1maz,ena;9o, espera de transporte para os A

gevno Sr. RaJmrud,i,Él'r e Edouard Herriot, presidente da Mesa a ffiI'l.aIlÇJa, e OIS IDstados Unidos
Esltapos nle!de:Sisitados. 'd 'f ... dios deputados esquerdistas e di�rejHstas lutaram, trocaram s-o- I1eISlpOr; 'eI1am maI1lJ éSllan o�se
A g'.ov--er-o'--a-d'o· r'- ele·lto do Paranà agradece cos', lançaraJm-se insultos e estabeIece'r.él!n:.verd3Jde.iro tu�ulto, �: :��:�� .cOlm 'o pOlllto de Vl,S-

V
. .

transformando os co'rredores da Assembl'ela em rmhedelro. A
CURITIBA, 12 (A. N.) __:_ ° 1ST. Mo:i:sés Luplon que fOI ord

'

t . lt
.

Ca�.·
. '

' , elm somen e vo ou a reInar na sa, uepOts de ser suspen- A B-bl- d-tlmllllossad;o no cargo de governado,r do Paraná, tlele-grafülU ao sa a s,es;sãio. I Ia e
!Sr. Nerêu RIamos, presideiIllte do P. S. D., nos seguintes te,rmos':

G- "Agri3deço, penholI'ado" .os têrmos do telegrama do emi- I t i
A r

H. utemberg
nente amigo. EIS!ti<IDul',aJdo pella co�;rubiOll'açã;o dos, patricios im- n er erenCI8 rUssa na ungrla. .

_ LONDRES, 12 (U. P.) - o
buddlos do, ês/pír�to de patriotilSmo, espero· coincorrer para a Waslhingtoo, 12 (D. P.) - O go- do P,aT,�ido ,dos Peq'Ul8'Ilo Prop' e

v'erno 'soviético reje,jtou o prutJes,to .,' ,'_ .

I . iS .' 11 -

pI'iIIDiCi:ro volume dia fa;mosa
gra:ndeza ,do Paraná, oompóflta;ndlo-me ,wssim à 3Jltu,ra do con- tfJJrllOIS, pIlsao 'efet'Ulada pe'las pró- B-bl' d G ... · b 'Ih ddos EstfJJdos Unido,s contra a inVer- 'f d

- 1, ,la e wuen erg ve·' a e

ceilto 00 nossO' Partido. Estendo minh&s f'eUcitaçõe,s à Comis- prla.s orças e o.cupaçaJo, e pl'O- . 500' 1884feren.cia l'us.sla nla H'l1TIg.riq e �t:le-: pôs que os fa/bols CJoooemleinte,s á q�a-Sl ,�nlÜis, € que em
.

�ã.o Diretoria do P. S. D.," . . .. .... .... .... .. gou que [1)5 Ipropo.sta.s dOIS Estadols ISHuação rei.TIrunte na Hungwia 1'os-
fOi ad:qm�lido 1?'0r 60? esterl�-

,
Unidos CJO[])sti.tuiri-am uma iinter, iSlem '8'X1aminados por au:torid-ade,s n_3JS' - fO! vellid�dio hOJ'e 18m lm-

N - . d
·

P t·d venção nos negócio,s intennos hun- mi,baui,oas, a;mer'io[l)nas, ,russas e
lao, .nesta cap1tJal, por 22.000

ao elxou o ar I o gal'OS - l'eVlelou hoje o Secr,eltári-o h'Ung.arfJJs.
estJerb!Ilirus.

S, Paulo, 1Z (A. N,) - O sr. Carvalho Filho, abordado pela reporta-
de E&taJCIo interino, �ean Acheso.n, ° notarvel exemplar foi com

{€-ID e interrogado a respeito da atitude do sr. Vergueiro de Lorena, que f
durante uma anúrevllslLa CO'!lelUIVa a prado pelo livreiro Mag,gs para

abadonou a reunião da Comissão Executiva, declarou o seguinte: imprenlSa. A d-pro ucao um co,l-ecionador privado �n-
"O sr. Vergueiro de Lorena não abandonou o partido, Apenas ren (11.1 Disse .A!cheson que o gOVle.rno· ::o

á
,-

d b d C
. -

E t""
. glês" de man'eira que ücará no

cou sua poslçao emem 1'0 a O!lllSsao xecu lva, '

�����-®;l���;��i>asta�:�:tiVI���as�� inglesa pais.
_,

O secretarl·�do paranaense' �S'8urllito., dell1.Lro de um ou dois Londr:e,s, 12 (U. P.) - Geor- "Colletanea in,eomparave� dos

U
.

�!���:::a!:SI�:ti;l��Vi��::::�âT quais r�o,IS:��a���:!IlO C:�a;�'a��.� :�:,��port:�e:o:i�r��sjc�'[���
CURITIBA, 12 (A. N.) - ° g'olVlocnadlOlr jií. e,scÜ'lhoo os O prott�Slto de Wlalshilngton acu- Comuns que "'o fato funda- ofieLal d,'esse exempl'ar primei

seguintes a'UxiliJal181s: Gomy JUnJilor, Inlieriior e J:ilJstiça; MHton, sava' o Alto Comando soviético na menrtal é que a Grã-Bretanha 1'0 da primeira edição' da his

Munhoz, Saúde Públ:Lca; Benjamin Mourão, Obras Públicas;
I Hungria de illlIJervir, diretamente mão tem habi,'taIljtes em núme- tórica Bíhlia de Gutemberg.

Gas[pail" Ve-lloso, ]n,SitI"ução PúbUca; Mugi-aJti Sabri:p.,ho, Depar-
lllO,S rus,s'unbos doméstICOS �'ll[l�ar.os ro sufilCiClnve. prura fazer coi- Foi imp,resiso po.r J.oha'll Gu

., e aCl1000entavla que essa JlIÜ8lTVeill- 's,a;s �'Ule preiCLsa fazer e pTlodu- tle'm�er.g em 1455 em Moo-un-
llrufornil't�ões; Ra.ul V:a,z Departamento de MUIIllCI- � .' l' t' t 'd"

.

'
. . o.

-,.- ,
" çao pTovocana uma 0rlse naque- e Zlr ar 19a!>. �ue 'em uece'SlSl a- 'cra, S'ellldo o pn:mel,ro lIVT'O lm-

país. Citou a prilsão de Bela K'ova,ch de die pT/aduzir". presso com tipo.s de metaL

Vitorioso o sru Barbosa· Lima

Veiu da U D- ,N. 1Um
RIO, 12 (A. N.) - ° mais velho, d:os novos senadores elei

tos é o er. Joaquãrn Pires Fierr.eira, do Piauí, que conta mais

de 80 anos e que será o vovô do Se'illlJdo. Está quase surdo e

compl-etamentte atônioo. V€iIO dia UDN.,

tament.lo de

pal.idlade ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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RETIRARAM SUAS CANDI
DATURAS

Tôd9.s as bebidas, inclusIve u
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturu,
para reinar nos lares catari-

J llenSell, - em vista da eerbs.si
ma vitória do aperitivo KNOT.

o EST \D\)-·Qulil'lla feira 13 de Marco de ·"""·7
------�--------------------------------------------------------�

I 'I},IOBILIA�
PARA A POPULA
CÃO

PARIS -

�

A 'organi'iação-,
central do artesanato de mó-

• veis resolveu apoiar eficiente
mente o programa de fabrico'
de moveis a preços reduzddos.
cognomímado "Mobífías da.
França". O plano de organisa+.
ção estabelece O' índíspensavek
agrupamento de artesãos e a.

R
I'

d- D-f utíllsação dos que se acharem
Vestídos de moça? Dos mais to soleta, que as côres azul, a 10 I usora impedidos de tabrícar conjun+.

difíceis de escolher. Como

de-'I
verde ou amarelo 'não . sejam

de. L'�guna
tos por f'alta. ou local su.fkien-·

verá vestir "Mademoiselle " de bastante dístfntas, poderão u te de trabalho.
17 ou 18 anos, de manhã até usar um cinza muito claro ou Todo o Sul C3tArlnense escuta O plano prevê, ainda, possi+
a noite? Um problema que algum beije. diariarne.nte a Rádio Difusora bílídade dos artesãos menos'

agora os constureícos .pansI- Sôbr-e qualquer dêsses vesti- de Laguna.

o,
aparelhados se restríngírem a

enses já ajU<�,31m a r.esolv�r. dos pode-se. usar todos os ti- 970 Ktcs, (ondas médias). montag�l em série de �óveis:A .falar verdade; as línhas po de paletós e C3isacos� �endol Horário:!
de irradiações: _ Das pre-fabrlcados. As ne�es'sIdade.s:gerais da moda para moças que multa vezes o Ipaleto e lar- 10 às 14 e 17 às 22 horas. .mmrmas da população france--

PO'llIOO difere das outras. São go enquanto o casaco 'é reto e Representante em Florianópolis: Sa avaliam-se em 300.000 me-

�equelllos det�lhes que olassí- adopta a míudo a forma de ca-, D. F. DE. AQuINO
tros cúbicos de,madeir� por'.

ficam tal vestído como de mo- saca. .'
Red. r

ó

Jo'o •. 1 «O ESTADO« ano. IDm 1947 soo poderão cori-

ça ou de mulher, ·e tambem o Vlem, finalmente, a noite. O , ,' '" .. tudo ser distribuídos 132.000'
fato que a silhueta "vaanp " primeiro bane nunca deixara LEIAM A REVISTA metroscúbtcos. Quanto ao pro
não está sendo utilisada para de ser um aconeeoimeriro : os ,.J blema do preço, será resolvido'.
moças. costureiros propõem vestidos O VALE DO ITAJAI pela venda diréta ou por inter-o, ..

De manhã, usam vestido folgados, vaporosos. Querem médio de 'pequenos negocian�'
pránlco, dle linha juvenil, Pou- se plolonga quase até os om- tes de moveis ou cooperativas.
co tolgado, ostenta cinto de bros cobertos 'por alguma ren- !rml-Dltos em tiras de consumo' A organização cen.

couro efettado Ip.or algum de- da. ou fazenda bordada. Muitas

I
tral dto artesanato to-mia, assim;

sen�o pode-se u:sal" com
.

um saias como uma profusão de � artefatos afins a se? cargo metade do plano-
vestído de passeio. Os "taílle- panos de tule, e, para as me-,

, ., previsto para prover a França'
urs ", para moças -são clássi- nos de vinte anos, muitos ves-! CO,m� e de .,ul.to, entre �os , o de móveis necessáe-ios aos seus'
.' . . _

.

comercIo de e rrn ínho e oÍlm de
.COSo Paletó um pouco compri- tidos que nao pasasrn o torno- elclarecer os interessodo. infor- habitantes.

.do, 4 bolsos, saia com pre- zelo. Urna flôr na cintura ou mamo. que, para exportação. cu MI3JS torna-se-á necessário'
ga; ás vezes 10 paletó é. de trt- no decote, sempre coisas leves, comercio deue artigo. o impos.to para aeíngfr volta o conforto.
Cô claro, com a cintura bem finas, delicadas que permitem ad-valdoremSOI debitado .na Ndota FI�- nos lares que sofreram os .efei-. .. . cal é e lO. para tIras e arml- '.n:a'r.cada; 3!S blusas jovens e a graqa da Juventude manítes- rrhoa, e de 4% para pluma. de pó tos da guerra o ,desenvolvI-"simples. tar-se em todo seu esplendor, de arroz. etc, mento constante desse plano'
Prura de tarde, um "party" no amo de 1945, prevendo grau--

lde dansa na Intímídade, vesti- de utí lísação de madeira' aiÍnda:-
Estarão de plantão, dunanVe o Ido,s 'simp�les tambem, de Cioirte V I V E R ESEU R O P A não disponível.

..

mês. de marco, as .seguj,ntes rar-tbem estudado para val'Orisar a para _ .máJcIas: silhueta. mas bastantle r'ervata-
10 S'b d F

,.

1\1' (Alemanha toda. a. zonas. Au.tria. Hungria etc.) por intermedio da O VALE DO ITAJAí_ a a o - armaCIa 0- dos para não cOlmprolmeter ês- Hud.on 'Shl'ppI'ng Co. Inc. New York. p' A'derna _ Praca 15 de No'Vellllbro. I. .

• rocurem na gência2 _ Domingo _ FarmáJcia. Mo- se p:e,rfu'me d!e mOCldlade que Diretamente do. depo.ito. na Suis.a ••• Entrega. rapida. e garantidall ProgTesso,derna _ P·raca 15 de Novembro. que deve r.el3;lçar Doda beleza podendo ler telegrafieas. 00 A melhor organização no genero, fundado
LIVR RI8 _ Sá:bflJdo - Farmáicia �anto :de me'llOS de vinte anos. Os em 1893.' •• Variedade de lortimentol. A A 43, LIVRARIA

Antônio _ .Rua João Pin;�o. Idrtalpeados são.ar.él'Íts "feminis" PEÇA INFORMAÇÕES DETALHADAS A: ROSA
9 .- Dommgo _ FarmáCIa Santo .

- 'OR<iANIZAfA-O SULluA DE REDRESENTAtOES Ltda
.. .... .... .... ...... . ..... -

Antônio _ Rpa João Pinbo. le as moça� f31mo bem em leSCO- .' n � , •

15 _ SábaJao - Farmácia Ua- lher f'r.amzldos, Os vestidOIS de . Rua Felipe Schmidt, 52 (loja) o. FLORIANÓPOLIS
,tarinense _ .Rua Trajano-.,. . I pas'seio são mais comptrlidios e

1.6 - Dommgo _ F.armaCla Ua- melll'os fü·1g,3!do,s do que os dotarmens,� _ Rua TraJano. ,

.

22 _ Sábado _ Fa'rmácia Ral1- ano pasauo. Na fr:nete encon-

liveira _ R�la Trajano.
, . I t'rnlITl-se aventais franzidlos, nos

23 _ Dommgo _ FarmacIa Rau- ombro:s enfeiteiS de rendas ca-liveira _ ,'Rua Trajano.
, . 'pinhas curtas e redondas. 'e os29 _ Saltado _. FarmaCla l::lanto .

Agos:tinbo. -- Conselheiro Mafra. ,bollero que llViram o busto.
30 _ Domingo _ Farmácia san-j" O diia da moça ...

to �gostinho _ !tua ConselhelNl., Não esoolham vestidos pre-Mafra. . tos' terão tanto tempO s,ervico noturno se.rá e,feluad(l �
"

; o para
pela Farmácia. Santo Antônio sit1\_-usa;r esta cor, ,ceI'ltamente de
á rua João Pinto. 'I todas, � ,mai,s alinhada, mas

não oOtllldize'l1te oom sua idade.

I
Se gostam de tonalidade.s e.s
aumas, odotem o azul-,marinho I

le
:s'e receiam para. }'eu�ião.mtlÍ-

-

,

f\1\ODIN.�

..... 1Jtu

SNRS�
ASSINANTES

�VIDA

FlEMIN

uiodo a.lguém, tal como & .....
Iheiro da ilUBtraQlIo a.-oima, ofllNC9J'
lhe. em o.mltvel ge� 11m oa.Iiee do '1,
excelen� a.peritiVO KNOT. 1em�
oe V. Sia. de o.crescentar, ao s.g�
oe' • genweza:E$íE,É r!4l1-
BF'1 O I1ElI APEI1JTIVO

I'i1ED/!.ET(J1

liIêi :i�t\) I�'
I UI:/PflOlJUTO DA KnOrU.lhb.,COIf. f UIiUROS :
I
__;__ iTl.dAI ----"

Envie ao seu ainigo distantf"
um número da revista O VA
LE DO ITAJAí, edição dedi
cada a Florianópolis, e assim"

estará con1lribuindo para
maior difusão cultural

'. de n9.ssa terra
. .l,

y

Reclamem imediata
mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes ...

'SVHNIdS3 �Od VaVDVH.LSa

,V.LSa SIJ.nO vns V 3S

________________..J ,..,_O ...........__._�....

OOMPANIIIA •ALIANÇA DA BAIA"
'0........

'

117" -� 1611.: I A I j.
QCElml08 • T.AJ8POBT1§lt

Cifras do ,Balanço de 1944�

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80 90(1.606,30
5978.401.755,97

67.053.245,30
142.176.603,80

. Responsabilidade.
Receta
Ativo •

·Siaiatrol pagos Dali último. li) anal

Respontabilidatjes •

98.687.81&,30
76.736,40! 306,20

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Mas80rra, Dr.

f e José Abreu.
•

1

•__�s�.�&�:�&�.�����.�.�_�.�.w.�&�.�.".��J��'�.�.�.WV"�.�.���Y���.�w�.�_�w.���-��

élé
.

CarvÍilho, Di. Franéisco
Joaquim Barreto ci� _Ars11jo

lH E R ECOMfNDA

'lOJ.SH:la VH'1IHHVdVS'lVS

'Bowoluya .ela� .I'!.I5'!.I.[OO o.md WOl.cq 'O.JPTA ou

.e.g5n.llBUY ao woo Opol�OD ep .0pDWOl 'ao.JPiA loonod lIun 'eluawlO.Jef)

j ""00 owaew " l100A 050J 'en6uos ne• .l'D.I'nDl.e.l' e .IoJndep
".IDcI opowO:j. Wél o BOlutmb D epopTOHe} op .Dl.l'od .0 ololeqD wel

'10.r.SIHa 3a 'VH'lIHHVdVS'lVS
D otno']" wn elU:D.Jnp enb ell_e.JqwaI 'an.l5uDs op

o�uew,!oa.Iqodwa op e Dze.J.ndw! op lIelUe!UeAO.Jd IIDwOlUY' sO,llnO no

conlQQ F€RIDAS 11€<:Emes OU AnnSAS

I
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Senhores �cionistas:
- Apraz-nos apresentar-vos consoante às disposições legais e estatutárias,PREMIOS EM LIVROS as contas e balanço referentes ao 220 ano' social, encerrado em 31 de dezem-

Por todo êste mês "O Estado" br o de 1946, beni como parecer do Conselho FiscaL
,iniciará a distribuição de livros, Pelos dados <em aprêço, os senhores acionistas bem poderão julgar o de-

I
,;incIusive romances, 'entre as pes-

senvolvimento da emprésa e os atos da diretória, a qual permanecerá, todavia,
à vossa disposição, para quaisquer esclarecimentos e informes que se torna

'; soas que constarem do seu cadas- ';'U11 mecessár íos.
dro social. <Brusque, 19 de fevereiro de 1947.

Assim, os que ainda não tenham Otto Renaux, diretor-presidente.
"preenchido o coupon que diaeia- �o�.n�!���1tia����t���:e�:������·co.,mente publicamos" devem fazê-Io

Reclamação contra a Agencia dos
Correios de Ituporanga

Recebemos e publicamos a se- salientando que há mais de uma

gui:rute carta: I semana não recebemos nesita Vila,
Ilmos, S'I\S. díretores de "O Esta- a mala postal, a qual é despachada20.623.651;20

do" _ Flot-íanõpolís. ,de Rira do Sul para Ituporanga, -

Prezados senhores e amigos : I ocorrenoía que de modo algum
Em adítamento 310 nl enLendi- se justifica, visto termos diacía-

182.823,10 menta telefônico desta tarde, con- mente" com excepção ás quirstas-
f1mnamos com a presente, as ale- feiras, a Unha (Onibus), que liga

141215,40 gações fle,i,tas com refer-encia ao esta Vila com a vizinha cidade ací,
8.492.582,20 8.633.797,60 Departamento dos Correios e Te- ma referida, encarregada há mui-

légrafos, AgêIlJCia de Rio do Sul, to tempo prura Lrazer tais' malas,

I'
- ,e que constantemente tem �·eiio.8.743.399,90

Ordem dos Hoje, porém, perguntando Junto
àquela repartição, quais os m1J!Li-

Advogados
'

I vos que impedem do recebimento

. . _ da cor-respondencia, ínclustve mui-
, Na ultima reumao do Con- i tos jornais, fazendo part.e também

I6.225.814,50 selho da Ornem dos advogados, o acreditado jornal de vv. 8S., res-

Secção deste. Estado, foram'
pendeu-nos uma runcíonáría da-

990.710,10 tratados díversos assuntos de
I quela repartfção, aliás co�' pala-

linteresse
geraã. .vras bastante desagradevis, que

Aberta a sessão pelo sr. Pre- nós, os prejudicados nada tinha::-1.396.869,60
. .ri AI '

sídente, :Qesembarga'Uo'r ce-
mos com o proceder da Agência do

1.011.211,00' bídes Valerín SilveÍTa de Sou- Correio sendo a expedição a cri-
333.801,40 za, procedeu-se, de inicio, á ténio d�& tuncíonáríos encarrega

eleição das Comissões de que dos e os. quais maroari,a,m a cor-

_

trata o Regulamento da Ord�m respondencia conforme a eles con-

1.825.530,00 tendo .fiClado as mesmas assim vanha,
::10.000,00 conscttutdas: Comi�são de Sin-I Após muito insístícmos para

'dícanctar Dr. Eitor Blum, apresenãaa-em uma razão jilillt,ifi-50.062.608,,*-0
(Presidente), Afonso Guilher- oavel, disse a citada ftmcionária,
mino' Wanderley Junior e Pe-, desldgando o telefone, que tinham
dro de Moura Ferro. Comissão I faLta de funcionártas para dís-
de Diciplína: Drs. Othon da: tribuir as malas.

'

Oama Lobo deça,· (Presidente), I Pelo acima 'exposto, solícítamos
Míntol Leite da Co,sta e Leo-, os distilIlJtos amigos, fazeTem cons

berto Lelal. Comissão de· Assi�- i tar ,em si jormal, 'tlIste.s I"ela'Ps�S
tencia Judiciaria: Drs. FulvlO, 'injusüfioave'is, pelo que a:nt;e.cl

Coriolano Aducd (Presidente), pad'ame[ljt'e agradecemos .

466.056,80 42.864.792,90 João José de Sauza Cabral, I .

tI' F
.

o___-.c..r_ ..,

WiJInJaT Orlando DiaS' e Ren - At�IIlClo,samen e rt�eu
f ranctsc

rique Stodieck. Genttl e Hermes Frttz.

Rassou..,se em seguindta aol _7.107.815,50
julg,ame;n,to dos processos que I
se achavam em pa�ta, e

conce-\ .....90.000,00 deu-se ao Tesourelro, o prazo
que o meiS:mo soUcitou para,50.062.608,40 _ ,

pI'lestar contas, die sua gestao
B;usque, 31 de dezembro de 1946. no blien.io anterior.

Otto Renaux, diretor-presidente. Finalmente o Conselho re-
Roland Renaux, diretor-comercial.

olVieu aplicar ,a multa dePróspero L�ag�sse e J. O. Renaux Baum', diretor.técnico. S

Senhora' Oarlos Linder, reg. sob n. 18.290, no D. E. C. Cr.$ 100,00. (cem cruzei,roiS)
PARECER IDO CONSF,lLHO FISCAL ad'vog1ados quJe <leixaramparticipam OaB parentes e

Os membros do Conselho Fiscal das Indústrias Têxtis ;Renáux S. A., voltar n�'8 eleições do dia
.

, ,às pelsoa. de suas relaçõell o
lenão procedido o exame e verificação da escrituração, balanço e documen-

de de FevelfleLro ultimo, e a i;s, a:OtS sabaJdos, :� 17,00 hora,na.cimento de sua filha
tOI:' 'referentes ao exercício de 1949, de acôrdo com os estatutos, constataram

e l'nltima-loiS a .eretuar o respeti- e qu'e d.eslSa dleclsruo se desseDALVA·MARIA

I
?. exatidão e conformidade, pelO que recomendam a aprovação das contas

b dofi atos da diret�ria, pela assembléia geral ordinária. vo pagamenÍlo, sob as penas oonheoi,m€nto a�s me,m lf'OS

f Fpolis .. 3-3-47

��:���u:o;��;mann cOIIDinada.s no. a.rt. 42 do Regu-l��:��� qU:OI�:�!�O��::sva�--------------

lamento. '.
71 d

•.•.•••••••••••••••••••••••• Alois Moritz
(495) Fi.cou deleberado aindla, al0bs.e,rv;ancla do art. o mes·

realização de sessões semana- llllO R.egul�ento .

"o quanto antes para concorrerem a ,

4ão interessante iniciativa realizada
'c,sob o patrocínio da "Livraria Rosa,
,,;JÍ rua Deodoro, n. 33, nesta CapitaL

xxx
ANiVERSÁRIOS:

Fazem anos, HOJE:
.

_:_ o menino Campolim José, fi
.lho do sr. Campolimo Jacbnto Alves,
. bancário aposentado.

- a sta, Catarina Paschoal, fi
Iha do sr. Alpósiolo Paschoal, do

) :,illOSSO comércio.
- a exma, viuva Eugênia Brug

".:,gIIDan.
- a sta. Zélia da Luz.
- a soa. Mar-ia L. da Rosa, 'pro-

.:ressoTa em São José.
- o sr. Heittor Sousa, professor.
- ia eta, Jandira Delambera.
- a sta, Guiomar Pires.
- 'Ü ar. Air Silva, comerciário.
- o sr. José Pessoa, fumoionár-io

"da Se-c. da Fazenda,
- aSIla. vva. Valda Ortiga Fe

,1'.irigo.
- O' s'1'. MUTilo da Silveira.
- o sr. Osny Meira, bencário re-

• sidente em Cur-it.iba.
- a sua. Leda Luz, fi:Lha do sr.

_Artur Luz, e aluna da 1 a sér-ie

[g.jlna,s iaI.
VIAJANTES:

,

Seguiu, ontem, para. Curitiba, em

"cuja Universidade cursa a carreira

.de médico, o 3° anista Julio Doin

'Vieira.
I DIPLOMADOS:

GILBERTO D. VIEIRA

FIai d1plomado pl'OfeSSOT de edu

... ",cação fi,sil(�.a, o jowm Gilberto Doin

-Vi,eir'a, normaUsua e 2° anisiLa d�
....oul's'o Cientifico.

DAQUlR NILTON POLIDORO

Recebeu, dia 8 p. p., S/eu ditpl,()ma
< de professor em edJuoação fisi.ca, o

jovem Da,quir Niltton PraIUdoro, fi
lho da 'exma . .sra. Vva. d. Iraoema

Seálla Polidora.
Ao jov,em pr()fessor 'e

rad-or�ahe.fe da cabinE>

Roxy", voto.s de perenes

deseja-lhe "O Estado".

3/tua.l ope-
do "Uine

f,e li c idade's

. Jacy Mattos Areas' e
Hilda BitteneoUft Areas

INDÚSTRIAS TÊXTIS RENAUX S. A•

RELATóRIO DA DIRETORIA
•

ATIVO

BALANÇO GERAL LíQUIDO, RELATIVO AO 22° ANO SOCIAL,
FECHADO EM 31 DE DEZEMBRO,DE 1946

bnobilizad(J ,

Imóveis .

Vila Operária .,...... . .

Maquinismo . .

Edifícios em construção . .

Máquinas em 'montagem . .

Estável
Móveis .

.Veiculos

Disponível
Caixa ....• , ""

Ú72.497,60
122.777,40

18.092.694,60
463.958,20
171.723,40

Bancos , . ".

Realizável a curto e longo prazo
Devedores . ....•...•

Depósitos
Algodão e fiocco . , .....•

Fios da tecelagem . .

Fios da fiação . .. ,.....•

Drogas e tintas . .

Lenha e combustíveis ,. . . . .. .•.. . .

Merciuiorias prontas
Manufaturas .

Mercadorias em via da fabl'icação
Tecelagem .

Torcimento """ . .

Almoxarifado
Estampar ia . . . . . .. . .

Participaçôes
Mútua Catarinense Seg., Cia. Siderúrgica
Nacional, Emprêsa Fôrça e Luz Santa
Catarina S. A., etc .

Ações em canção ,... . ...........•

PASSIVO
Não exigível
Capital •...•• •...•... •...•.•• . .....

Fundo de reserva legal
"

Fundo de reserva especial . .

Fundo de dePT€ciação . .

Fundo de substituição . .

Reserva pi devedores duvidosos .

Seguro pI conta própria '" .

Retenção lucro cf. decreto-lei n. 9.159,. de
10-4·46 .

'
.

Exigi'v'el a cu,rto e longo prazo

Cre�ores '

. .. ,..... . .

Dividendo . .

oo.mUis de compensa.cão
éaução da diretoria ....

124.832,00
57.991,10

2.530.731,80
1.193.537,40
198.089,70

2.260.655,60
42.800,00

1.389.674,80
7.194,80

20.000.000,00
2.120:600,00
10.973.526,10
6.610.409,90
1.809.269,00
749.378,80
135.552,30

4.707.815,5et
2.400.000,00

participam 008 parentes e à.
pellllOOS de suas relações o

nascimen to de .eu fllhinho

ANTONIO. JERNANDO
\ Florianópolis, 1-3-47

'--------------------.--------�
........ .. .. .. 4 .... � ........... ...

-.,,_...

IManoel Ferreira de Melo
\ e Senhora

participam 0011 lIeu. paren :es
e amiqoB .., I\cscimento de

i !leu filho
í LUIZ-ALFREDO

!'I FP
__O_!i_S_,_S-_3_.9_4_7 �I-

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

Banco, de Crédito Popular e

Agrícola de Santa Catarina
Ass�mbléiaeral Ordinária

de Crédito Popular e

de Santa Catarina
I '

Banco

Agrícola
(Soe. (oop. de Resp. Ltda.)

Integra'lização de Capital
Devidamente autorizados, pelo Ministério da Agricultu"

ra a efetivar a nossa transformação, já em andamento. em

so�iedade anônima, reiniciamos, k,oie, a inscrição de novos

acionistas. para integralização do capital de Cr$ lO ,000.000,00
.

(D'EZ MILHÕES DE CRUZEIROS), em ações de Cr$ 500,00.

As re1)1e'ss�1I de valôres, para tal fim. deverão ser feitas

uirétamente 3 Dossa séde. á rua Trajano, numero 16, em FIo·
rianópolis.

De acô'I'do com o art. 24 do. nOlllos Estatutos, convocamos 0.9
unhare. aHOciados, para uma ASllembléia Geral Ordin�ria, a .real!.
zar-se no dia 26 do corr6nte, àll 17 horas, em nOlsa sede 1I0ClOl, a
rua Trajano. numero 16. nesta cidade.

. , .

Dita AIIBembléia é convocada para: lo •• leItura do relatorl?
anual do exercicio de 1946, parecer do Conselho Fiscal,. e�c.; 2� •• elel-,

ção de novo. fiscais e membros do Conselho de Admmls�raçao, CJue
tiverem seu mandato extinto; 30 •• outros allBunto. de mtere... da
Sociedade.

Florianópolis, 12 de Março d. 19U.

p, BANCO DE CRÉDITO POPULAR E AGRÍCULA. DE S,.GATARINA
, Lourival AlmeIda - Duetor.

-�--�-----------=��--------�--

tr Aceitamos agentes e

correspondentes no
interior.

O� interessados devem
a 1resentar referencias.

DOMINGOS FERNANDES DE AQUINO
E SENHORAI

I
Florianópolis, 12 de M<Jrçe de 1947.

II. Banco d.e Crédito Popular e AgríCOla de Silnla Cata,rina

(
( Diretores

têm o prazer de participar aos seus parentes.!! pessoas
de suas relações o nascimento de �eu filho

�

FERNAN90
Maternidade de Florianópolis, 7/3/1947

CeI. Pedro Lopes Vieira

Lourival Almeida

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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jNoJícias da

lHolanda
EXPOR'_r�ÇÃO ,PARA A

ALEMANHA
S. H, r. - Informam de Haia,

que a Fundação ele agr-icultur-a en
viou ao Sr. Beel uma nota, na Iqual sol ioita que fosse concluido
um acõrdo comercial hila ter-aí com

a Alemanha. A Fundaeão declarou
ainda desejar eXp0l1)la;' quotas fl
'xas nas bases esl abel eeidas no

n-atado. A,,; exportações l':olandc
"as para a Alemanha, - acres

centava a nata - não (levem ser

sujeitas ;tos impostos taxados aos

monopólios, e sim' certas f'aci.l ida
des elevem ser cr íadas para pro
dutos corno O' p.apelão, a dext.Tina,
a carne bovina, 0,5 quais, devido a

tarifas protetoras, não podiam ser

\
importados na Alemanha, antes da

guerra.

Empreza de navegaçao

C t-I.E R�'E:- M'

x x

.
PEDIDO DE PERDÃO

" S. H. I. - .Iuf'orrnam de Rotter-
elam, que uma organização' que se

intitulo-u "GomiLé para a Promo

ção dia Razão, Justiça e Verdade".
'pediu á Rainha Gu ilhermina para

. .proclamar - em eomemoração aO'

nascimento ela quarta filha ela
Princesa Juliana - a anistia para
os milhares de delinquentes polí
·bicos, O'S quais já podem ser con

siderados punidos pelos seus pró
prios erros e pela sua longa de-

. tenção, excluindo O'S compt-avaua
mente culpados,

xxx

CELEBRAÇõES NAS COL.oN lAti
S. H. L - lnfonmam de Batavia,!que uma salva de 51 canhões ,

ordenada pelo a tual Governador 1Geral. Hubertus van Mook, ime
diatamente após ter sido informa·-I
cio, pela agência Aneta, do nasci
mento ela quarta filha da Pr-incesa
Julíana e do Prtncipe Bernardo,
sendo que as celebrações foram
efusrvas e Impressionanl.es . .os
carros de bombeiros, decorados
com fitas cor de laranja cruzaram

a cidade com suas sirenas abertas 1
..====-========_-:--::-:=af'im de anunciar a boa nova. Pou-

co depois, aviões de

reco,nheCim.en-1 I
A IMPRENSA CRITICA O GO-

,t'o rebocando bandeiras da mesma �NRS VE,RNO REPUBLICANO·

cór, levantaram vão e sobrevoar,
'

I
al.

várias vezes a cidade. Depois dr
: ,jI'SSI'NN4TES

.

8. H. L � Informam de Ba-
ter sido a notícia ali recebida, em li ! tavia, que o jornal índonesío
cinco minutos, os postos, mais I R 1afastados do Arquipélago Indico já, ec amem imediata- "Merríeka " "Libe.rdade" criti-

estavam ao par do aconteoimenão. I mente qualquer trra- ca e 'atuação do governo repu-
x x x gUlaridade na' entrega blioano ao nomear 232 novos

VISITA _AGS ESTADOS U�JJ)()."; de -se·as leruaas. ' membros do Parlamento - Pro-
S, H. 1. - Informam de Was-' II'

.

AI
. .

nington, que O' Dr, Wyho Jan Ges- ,

.

visorro. ega
_

que o íneuíto

linga, Super irstendente da EdlllM-·····
..........................• dessa nonneaçao não. é outro

ção e �hefe do Dep'�r!Ja,�e;nlo da:Ar Ido Su ,senãJo hastílizar as forças da,

Ed'Ulcasao para o r�rl'litol'lo ,

de., no arez oposição e obter maioria para.
Curaçao, pretende visitar as I,ns-I If' ít

- ...

tituiçõe� educacionais dos Esta- C . 'O�ÇaiS a acei açao d�flllItI,va de

dos Unidos, quando do seu re- uneO. estamto da RepublIca Indone-

gresso á Holanda, .

em Abril OHI .._. ,sia, dentro dOIS Estados Unidos
Maio, Estas dec.r�_l'ações .toram Clrurglao-dentlsta da, Indonesia.

.

.pre9�adas por su.a f'iíha Maria C·I' Exclusivamente com hora
-Goslmga. marcada." 'B

.. ····

'A" 'R"
-

UMA GAR.�l�A DE GIN
C'artão de hora Cr$ 80.00.

S. H. L - Informam de Amster- Rua Arcioreste Paiva n." 17

darn, que os. passageiros e a tr ipu- Tel. 1.427.
lação do "Skymaster

" da Amer í

can 'Overseas Airlines, escalado
para chegar a Arnsterdam na sua

viajem próxima, receberão peque
na garrafa de g inebra holandesa
corno um presente cornemoratívo I
do primeiro aníversár io dos ser

viços transa<t<lâmUcos da linha,

NAVIO-MOTOR "ESTELA H

maxima rapidez e garantia para tr ansporte de 'su as mercad -riae

Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

. De acordo com os imperativos da
razão, da ciência e do bom senso:

_r\ lJV<JG.r\ 1){)S I
N.o 1: Regras abundantes, pro
longadas, repetidas, bemorragias
e S\JOS consequências.
N.o '2: Falta de regrós,' regros
atrazadas suspensas, demínuidas

Dr. OSVALDO 8ULCAO VIANNA

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua Felipe� Schmidt:sg - Sata 5

Edifício Cruzeiro - -Florian6polis. e suas consequências.

-._.:.----�-------- -------- ..

DA TI·LOGR FI A
CORRESPONDENCIA CONFERE

COMERCIAL DIPLOMA
VAUMART

MODERNO E EFICIENTEAMtLIA M. PIGOZZI

RUA ALVARO DE CARVALHO,65

NA-O É NQÇtvO AOS ANIMAIS DOMESTICOS
'

Ve$lde.se um,' bem 90rtida
e bem afreguezado

Rua Tir'!1ientes

Empresa «Construtora Universal»
A maior Organização. Predial do Brasil

AVISA
A todos 03 portadores de títulos desta conceituada empresa,

Iegaliaar seus títulos, afim de obter o reembolso de acôrdo com

o Decreto-lei nO; 7930 de 3-9�4S.
Para maiores esclarecimentos, é favor dirigir-se ao escri

tório ceo1!:_al nesta Capital. sito à rua Felipe Schmidt s/n
Florianópo Iis.

NB. Não faça. sua inscrição em outra emp-esa, congênere.
sem primeiro conhecer nossos O'lVOS Planos de vendas,

Ftcr ianôpol is
� .

PRE,PARATIVOS PARA TRI
BUNÀIS ESPECIAIS •.

É. UlU. DOENÇA
·MUITO PERIGOSA,

'''-�-

P.A..IU A F.A..MÍLIA.
E PARA A. RAÇA.
-

S. H. L -: Informam de
Haia, que as notas para o em

possannento dias cortes holan
desas, que, julgurão .08' mem-

I bras das fOTÇ8.iS anmadas inimi
gas pelos seus -crlmes de guer
ra, estão sendo preparados pe-
1'0 ministro da Justiça, van Ma
arsenveen. As' notas seguem as

regras ditadas pela Corte Es
pecial, a. qual apelará na se

gunda-feira, pela anulação da.
sentença de monte imposta à.
A. W. L. Albrecht membra

I
da guarda de elite nazi,sta con

sidel'8.ido culpado pela morte de
um patriota holandes, em ja
neiro de 1943, na jurisdição de
Ia,cked.

'

VENDE-SE
uma casa de madeiro de
lei à ruo Silvo Jardim,

no. 230. Trator, 1 mesma.

, FORNITURAS
OURIVEIS

E UTENSILIOS .PARA
E RELOJOEIROS

Balanças para oficinas -'- Para brilhantes - Laminadores
Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra

tear _:_ Corda's, vidros para relógios. elc,
Preços e prospectos com a

CASÀ MASETTI
Rua Semiúl!,rio, 131 - 135 - São Paulo.

I OU.U VESTIR·SE COM (OH·FORTO E ELECiAHCIA 1 IPROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe .Schmídt 22 - Sobrado

o 8abio

"VIRCiEM ESPECIALIDADE"
WETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLR (Ma;..:a

,s���� yIRCê��
41:." '7

ESPECIALIDADE
TORNA A ROUPA BR\NQUISSIMA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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;Notícícs da
'Íanças

REVISTA ECONOMICA

Cadastro Social do «O Estado)�

NAO DEIXE QUE o EX
CES,SO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTElLECTUAL o
LEVARA', FATALMEN.,
TE, 1.' NEURASTHENIA

Pedimos aos nossos distintos' leitores, o obséquio de preencher Q

compon abaixo e remete-lo á nossa Redação afim de-compLetarIllOAl
quanto 'antes, o nosso novo Cadastro Social.

o ESTADO

Nome ..
,

Sexo &t. Civil ...•• ,........ D, Nasc. , ...
I..

Pais .............•...•...•..•.••.••.•••••.••••••..••••••••••••••••••• ti

Esposo (a) , .. , , , , •••
'
.. , ..•...•..•.. , •• , .. , .•• ', •..• "

Emprego ou Cargo ................................................. �

Cargo do' Pai (mãe) ................................................. �

'Observe ' •••.•••••••••.••••••••••••

• • .. .. .. • .. • .. .. • • .. .. .. .. .. .. .. .. • • .. .. • .. .. • • • • .. .. • • • • • • ... • • • • • • .. .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1ft

Nervos D.ebili
tados Provocam
�a' Neurasthenia

,
'

Agrrad�ceriamos, também, a tenilleza de noticias de Da9cimeotOle
casamentos e' outras, de parentes 00 de pessoas amigas.

NOS

AUTOMOBILISTAS ·1
,Atenção

Po ro o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

I.

,
Rua Conselheiro Mafra

ne. 94

Tenha sempre em casa: uma garrafinha da

APERITIVO «KN Dl»
FARMACIA ESPERANÇA

do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marras - Artigos de borr�ha.

Garante-se a exata observância DO recdtuário médico.

-Encontra-se no Posto de
Venda da Livraria Rosa
no Mercado Público .

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

Dr. CLARNO G.
GALLETTI

ADVOGADO
Crime e cível

COlPatituiçõ.o de Soeiedad..
NATURALIZAÇÕES
Título. D.clafot6rioa

Eaerit. -- Praça 15 d. Nov, 23.
•

1o,' anda;f,
Re.id, ,- Rua Tir.ddente. 47. IFdNE_... '1468

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6 o I9STAQu-Qulnla,'elra 13 ce Marco de ">Q�1
----- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ...

E,S'PO'RTISTA!' AUXILIANDO A CAMPANHA PRÓ-CONSTRUÇÃO DO- ESTÃDIO DO
FIGUEIRENS-E, ESTARÁS CONTRIBUINDO PARA· O ;DESENVOLVIMENTO'DOS ESPO'RTES

EM SANTA CATARINA.

PROVAVEL o INGRES!:30 DE

NBRÁIJLIO NO TETRA-GAMl:' l!u'\..CI aOs dir-etores do Avai €-Sltão em_!
Esboça-se nos círculos espootí- Quando um grupo de e/s1'or03.11()3 penhados na tareia de organizar

vos da capital um movimento no esportístas procura encontrar o [','-' um 'possallüe esquadrão para á Deante dais nlObiJcúlls que nos vem
sentidõ de reanimar o espante' cita- médio oapaz de restabelecer o ':1�- temporada de 47. de fora, os "tubarões" começam a

dino, isto é, falando com mais pro- pauperado esponte flor ianopoltta- O tetra-campeão catarínese res- passar mal e já sentem que seus
p.riedade, o f'utebo! e o TEIDlO, já no, araanoando-o da eS:'algnação em sente-se da faloa de d-ois atacantes
que a vela e o· atletismo, apesar que se encontra, condena/do flJ de- e, um arqueiro. Felipinho, ao que dia" estão o�tados.
das limatações ambiente, prosse- sapareoirnento completo j usto �f parece, nl o vortará ao gt-amaco, Antes, porem, de entregar os

guern noomelmente em suas atíví- nos afigura que êsses heróis !'eC2-' deixando vaga a posição de extre- pontos, se colocam numa- deí'esa
dades, notadamente a vela, cuja b�m .todo o apóio e incentivo rio m� dir-eita. O meia esquerda 'I'iãe l:esItra'!Jégica e -dai, 'por certo, a tá
entidade vem cumpríodo com re- público :que aprecia os e;S1PO['L!J�, I

fO:l deslocado
. para o ,posoL_o de ;"tioa que é a de aumentar

.

ainda
•..........

i�ip'ER'" 'TAL"
" " " . " ...

gulariedade di,glIlIa de nota a taceí'a porque esse, em última análise, e çenLro-av,anle em suostrtuíção ; lY..' .•. ,
a que s,e propôs, de difundir ,e in- o maior beneficiado. Ou auxilia "'�I Lazita� e o inimitável ar{}Uei'P0j mais, os ja .suhidos preços dos As 7% horas
crementar tão emocionante moda- 'Brutidades

.

.e os clubes,' ou do es-I Adolj'jnh-o abandonou defioni,tiva- artigos considerados de pr-ímerra Ultima exibição
lídade esportiva. E a-s, resultados porte Lera conheclmento somcn!cl mente a pratica do futebol. '

necessidade 10) _ A Marcha da Vida n. 61
do seu trailiabho aí estão aos olhos através dos receptores radiow-1, O meia esquerda Braulio, que O café '�4ssucar a banha o
de todos, concretizados EIDl esplên- lll-cos... integrou o Ohmpico, de Blumenau, '. '_'

_ Nao, Cooperatíva,
didas vitórias que projetarasn o No dia em que dqis clubes, pelo, no ano passado, está sendo preteri- arroz 'e Já agora, o sabão, nestes 2°) _ Amôr de Fantoche
nome da nossa terra no cenário menos, possuir-em a sua praça apa-' dido pelo clube alvi-celeste para ultimes dias, aumentaram de pre- Desenho colorido.
espoctrvo naci,emal., I1e.�hadoa devidamente, o tuilJebol,lo- figurar no ataque ao lado de Nizeta, ço e isso 'tudo se faz ao sabor ,e á 30) _ Allan Ladd

O esporãe-base igua:lrrnenLe já Dai dará um pudo ext.r�ordlIIlJar�o 'I'iao c Saul,
, vontade dos interessados sem Ii-

proporcionou a Santa Catar-ina lu- para a f'rende, Progredirá, no mI-I Tem o renomado craque do se-
. _ '1_

gar de relêvo no ,wtletiosmo hrasi- nírno, dez anos! ,Ieoiemado oatarinese enormes pro- cença da .C�mlssao �e Pre_çOtS e

Ieiro, ,graç;a's à hr-ilharste wLuação da Para se alcançar ésse ObJetIVO' babil idades , de volLar ilJs hostes sem a mínima consideração ao

nossa gente no último ee:I1taJme má:" necessá.rio se fíaz uma estreita 00-' avaianas, já qUle se emCOIIlltra pre- éonsumidor!
ximo. E da'l'á muitas glórias alilnda operação de governantes, direto- �ell'leme.nlle sem, cll�t]ye, ,t:. di11Cll- Até quandO os ganancio.sos e es-
ao Estwct,o, em fUlturo não muito res' de 'elntw:lades e de clubes e atl- IL'2nte �'Elno'vat'a I,nsançao pelo _ _ .

dtsLaPlte, si à ,entidrude ,que o diri,ge ciomados. Só um esfórço oonjunt:) Olimplco visto que 'est.e clube doe-, perLalhoes ,temo ensejO para as

não faltar o -apôio dos poderes pú- será crupaz de conduzir o' espoI't' sistiu d� papticilpar d'e jog'os 01

l-I sim pr.ooede'rem?
blicos, pois sendo o a,tletiJsrrno' um desta te,rra l}el� C'3JmiIIllho do

pn-I' Cl'a'i'.S no oom'eIllte a/no. Confiamos que as providencias
esporte sem ronda, como, o r,emo, g'res�o na dweçao dos seus gra,ndh x x x. , se facam se.ntir por aqui, ,t'ambém
só podeI1á sobl'eviver e pr,ogr�d!r deSitmos. i PERÁcCIO CONTINUARA NO GRÊ-1 .

com o auxHio materirul que l.he Bem,' mas ainda não fa,lamos so-, MIO DA ESTRELA SOLITAH.IA e apress'a-las sera, até me,smo,

p,ropor.cio'HWl' o gü'Vênno. br,e o' remo. Rio _ 12 _ O C. R: do Flamengo obra de oaridad,e.
A:S1sim, com dificu.ldades sem O remo, uamibém está iri,ativo. u,' I comu�ico'Ll á F. M. F. que r-eno'vou

cOIllta, vão. êsses smO'res dü eiS[lQ.r- baroos estão nos cavruLetes, {lII,gUIIl'S os CO[]Jtrwt'os que ti'll'ha 00ffi ,seus jo�
te o3ibari,nense (mmpdndro o' 'seu em oondições, outros em la.mentá-

I gadores Peráóo e Vagui.nh-o cujas
pl'olgrama, que, bem ou ma'! exe- vel es'[,ado. \ cópia,s esLa:vam se,ndo remetIdas

cUítrudo, n.ão import3i, vÍlsá cOlIlltu- ,�u[Jrora, o remo em�ollga�a mul- para sua devida lega:lização pela
do o ruperfeiçowinento fíl'lIÍlco e mo- Lldoe's, arrebatava a CIdade.

, ,entidade carIOca.
lia! da no,slsa mocidade, através da Conquistamo já, em renhldols I \ x x x

prá.tica di,áúa e sa:lutll!r dos pri�- prélios na,cionais, título,s que
_ hon-I CONFlRMADA A FILT�ÇÃO DA

cf.pios mai,s rígidos que carooteI'l- ram e enobreoEIDl LlJI)a geraçao de RUSSIA Á FEDERAÇAO DE Acha-se aberto o voluntatiado
zarrn o verldaid,eiro aUljlta. espor:l.isltas, sem fallar nas re,gata,s ATLETtSMO ..

C
..

Rest.alll, pOÍls, ,o futeibol e o remo. nobáViei's que aqui s-e ei;etuara:m,! París 12 (U. P,) _ Gonfi-l'ma--,;e para a J3a.se A�r,ea de UJI'lltlba. de

O primeiro, apreCiado no âmbi- com'� presença de aguerridws agre- I que a Federação Soviética diriglU i
vendo

.

pel0i5 I,Illtere�s,adto.s .

serem

to, na,cio'na.l, pouco ou nada Teall- miaçoes' do I,nte:nor. I á Federação InLel'llaClOnal de At.le- i obed·e:cldas. as segl1�Il;tes mSltru-
zou que de�se aos oatarinenses Hoje, o que resta do falstígiü do ti:smo SÚI pedida de filiação.

_ ções: '. •

t· d "h A
-

,.ma �A 9 ! O '" , 1 da 'L'ederaçaomo IVO' e orgUJi o. nao ser Lu.... paSlstllUü.
. .,

,s,ooreoarlO ge,l a,
..

' "' ; 1) _ Apresentação dos candidatos:
ou outra viltór.ioa iSlol'ada de teams A mocldade esti.,a aI, quer remar, Inte.l'na.oiona,1 trans.ffil Llll o pedldo I .. _. Preç.os:
locais, sôbre vi,sitruntes de certa quer competir, que� experilill'eiIlbar I aos membl'Os do Conselho da e,n- Os oan.ctlct.a,tos d.evera-o se apre- As 5 horas Cr$ '3,60 2,46-
oalLegaria, e tão espaçadais que 1ft. os musoulos em Justas

empoJ-1 ti.dalde, que ter.'ão _de se prOllluncwr

I
sent,ar na Ba,s'e Aerea de CUl'ltlba A-s �1.1 h O $ 360.

t d t
-

"'a 172 oras.. . . .. r ,

go caiJram no esquecvmen o, na a gan es.
_.

sóbre sua aomtaçao ou recu" . (Bacachery) no dia 5 á 15 do cor-
üensuna: _ Até 14 anos.

mais fêz o' f,ute:bol pel'o nome es- Onde estao os dlr,eltowels dOIS CI,U,- I ]_'lente das 800 ás 11 00 horas dia- .
.

pOI'tiv,o de nos'sa terra. E SArá i'T1- bes? O que f,azem esses selllhares!

I'.'
"

.. ', -

�tm:uida,de esperar-se no momen-t,o Nruda. E po:r isso ü remo-co'illpetl-; d A
rlamenlbe. .ROXY _ As 7lh horas

grandes c·oi,suls do nosso associa- ção dte,s,apareceu de FlonanópoolIs-:
.

D6eD�a as ves I 2) - Condições: 10) - Noticias da Semana
tíon. Com o desapareJohamenlo em Com dua,s baía:s n?,LáV'el's, em: \I I a) _ pertenoer ás classes de

que se enccmtmm as cl.UJb�s, sem perma.nente convllile a no�sa mo-I
BOUb"'S e Pl nócas 1928 e 1929. .

DFB.

s'édes, s'em praça's esportIVas,. () ciÍd'aide espo,ntIva, outrora tao atIva

I
r;l'''''

. �).O) _ F.redric lVIarch _ Afexi&
fllltebu.l bwrri,ga-vercle por Imutos sob a ação inoenti'Vla:dora dOIS dl- I b) ser alfa.hetIza,do. Smith _ DonaLd Crisp -

3Jnos alÍlI1da ,não podená corr'pellr r·e/lüres de clubes, o I'emo atual- Ensina-�e remédio fX- c) ser brasHeiro nato. A[,an Hal,e _ em:
oo'm o de centros maÍo]_'lB!SI. A al- mente permanece e.m delPIOIráve'l traída de a/VOle mUlte co- I 3) Documentos: AVENTURAS DE MARK TWAIN
gUIIl:S, eSBla opinião poderá pal'" illlativida�,e, em ?hOIDalllte oontra"Le

mum, med,j' nte, Cr$ 20,00 � Os candidatos deverã,o apr.esentar
má vOlIlltad'e. Nã-o é, Illãlb! Absolnta- com {)S dla,s gl'orJosos do s'eu �as- '. Preço: Cr$ 2,40.
maIllte. O que aí-e.stá é a v'emad,e na sa;do, féI1til de IbriLFnü'Ü� e ermoçoes. car{l:as pára os segumte.s do,emmeIllt:0s. l Censura: _ Até 14 anos.

sua farma mails criiSlt.ulina. 'l'emll,s Por que? O que falta aos clUJbe's'( LEONEL' b-EAL Pindo- a) _ Certidão d'e ,Idade.
• •••.••.......................••

a centeza de que ceDltena's'de adép- Dil',eção? .' ,ti.ba-Mun. de Orlean�... f b) _ 'atesVa,do de bOla CloIllduta,
tos do futebol conoordam c,�no}sco. Agora que a ,entl,dlade ,estadual

pa,sswdta por autoridadie po<!ici'al.
Áquelels a quem a paixã-o ni'io cega, está procurando me�os e modto's de ,-'

e.sta vel'dadre, ,enunciada s,em o i,P- �e-m'guIEw o noSlso pobr,e .

fuJebrll, _c) __,. declaraça� que. é f"oltelro e

tuito de meli'oorar a quem quer convocando 'o,s responsavel,s pela""

TI_' rell'dos fia0 -serve de arl'lmo a peSlSoo· al-

que s'eja., não c>au&a�á estTamhe�s. s'eus fili,ados para estudare.m ,as e egramas guma.
Isso, ,enuIIetarnto, não que::- dizer mE'd1d'a's caj)azes de re.ahza:remb, o

No Deparílamooto dos Correios e d) _ altieso[lado de opr.oJiissão com-

que o futebol local seja incapaz de esperado, mlla.g:r,e, e hora tam em
, I. - ..

d Ai DeQeJ-a ob4:erapar.eoer com aLgum deSltaque, tu- de "chirumar á:s falaiS" OIS resp,onsá- 'Delêgrafos encOllltram-se retIdo te- pa,tIvell com os s,ervlço.s a ero- ". • '

tl1ramente-:-:SfllSi.rta que s.e o.rgan:ze veis peLos ,clubes náu,l.ilCo.s. prge !egramrus para: .
náutica ('cas'o possuam). n

em base sólida, cada grêmi,o p�r- estudar 'a solução para pór termo AmoldOl Ohanmak, Dabes V'alen-' e) _ cer.ti-fioado d'e 'ali,swlIl1.1ento emprego :feiJtamente e,Slt,ruturatdo, dist.pQ,IHLo á pa-ralisação e.rI?- que se enconlt'l,'tR Le (2) Ju,TIluario (2) AldmiClo, mili'tar. Procure então a noSA Ge,,�.
de i.nstaJaçÕes próprias, poilS ·s.o êSl�e e,S'pol've cUJo pa'ssadü rep 'eo, ".

. ;

d t
de.s'sa fo.l'ma, possuindo oada qual d�� fei,bOls i�'aroessívei.s está

.

ela-· Adã:o Gomes, Sr. Ge.IIOOte (2), Be�-., T��os OIS o:CJ�e1Il! os, m_e�,o.s o 'cle,·e preencha--a -Rossa ,"ficH-.•"",

a sUla praça de esportelS, ainda quemalllrloporêSlse9I].a.sl.cI.lmWOS.0tLha.. NOIrt. EnnElsto .Medelro�, Marl11[ oerbl.f':cado
de alI.:,twmento mll!ta�, Informações úteis", d"ndo tôti..

modesta, poderá o nOlsso soccer a,ba/ndono em que o delxrura,m. ""ancI'a 'Q'dl'o MarIa Cezarlilla, o.s- dteverao ter as fmmas reconhecl- 8S indicações possíveis. que te!!'..

d t c;sa
li.' ,JéJ , mos prazer em recomend'-lo <a>-atingÍT oerta altura no' panOi'ama Ai:TIlda é -tempo ,e. s'us :alr (:',

I Wlaldo Anto-ni'o Manileta Macedo, daiS'.) ,
_ ' aos interessados na aquisiçio ... '

nacional. oatmlrnh:ad-a para (,) ablSlillo do com-
.

'
. I ,\Ma,s i,ssü não se aünge só ,'(J-lll pl'eLo, aniquHamento. .

Qarm1TI>ha, A. R�O-S, Jo:a,qUlm Lu�

I '" ...

"

"O"" fllntionÁrfQ" (.,,)

palavrals. Requer ação, muita. ação Um pouco de bo.a vontade e o cio Souza para VJlomar GOIsta, Ru-
r·

C
•

d M d· S I
da, parte dos d'iriogenVes e m�:l!g a r.emo r,:nastOerá par� oferecer-nos polfo Rlhlein para EUgJEmi,o, Cal'l'o.s Industria -e ·omércno e a eiras B.
oooperação dos responsáveis pell?� outras Jornada,s glorIOSas. Sperrunça, Alexalndre Belllzzl, ;Eu- •

destinos da TIlOlSSa terra, e do pu- A'dia

. :::_.: _::_:::.. --w.--- - &-.a7& :��T&�..W&.&:�.:� ��:iO������I��:s�e!�:��['��ib�r- A V I S O
to Ma:btOls, FJtJe.lvi'lla ,SilV'eira !:3o<uza,

_. ". _ .

Engenheiro
.

Ga;rlos Buec'hler, e (
. Sao convJdados os srs. aClon18 tas para 8 AssembleIa

B eohler
. Geral Extraordinaria a realizar-se no dia 21 do corrente,u.

, à'l 16 horas, no �scritório da séde, nesta ·cidade de Rio da
Sul.

Dir�o de PEDRO PAULO MACHADO

RENASCIMENTO ESPORTIVO defesa

Voluntariado para a
B. A. de Curitiba

(omunicação:
STEINER & eis.. comunicam terem transferido
para a Rua Alvaro de Carvalho N, 1.

Z. L
1I�U escritório VENDEDOR

ODEON
.Às 5, 174 e 9 horas

Sessões chies
_ Inundação em Cur-itiba.

Importasrte documentárro,
- A Voz do, Mundo _' Atua

lidades.
_ Joan Fontaine - Orson,

Welles _ Ma,rg,aret
O'br-ien Peggy An.n
GaI1D1er _ John Sutton -

em:

J A N E' E ,Y R E

PI'8COS: Cr$ 4,00 _ 3,00 _ 2,00.
,

Censura : - Até 14 anos.

I

ESlbhe,r-
Fernandez _ Brian Don

levy _ William Bendíx
Albert Dekker _ em:

A HIENA DOS MARES
Pl'eços: Cr$ 4,00 _ 3,00.

OeIllsqra: _ Até 14 all(}S.

..

RTTZ - As 5 e 7% horas
Sessões chies

1°) _ Noticias da Serma,na
DFB.

_ Noticiário Uni,vensal
Jornll!I.

_ Joim ViT-ayne _ Antony
Quinn _ Beulah Bendi:n.
_ Fe.ly FranqUlelli _ e-m:

ESPIRITO INDOMAVEL

RTTZ _ AMANHÃ
As 7% horas

QUANDO OS HOMENS SÃO
HOMENS

ORDEM DO DIA:

Senhorita1
Ao escolher seu perfume "erifi.

.que se trás a marca da perfumaria
·'Johan Maria 'Farina" que já e·ra Vende se no Estreito.
preferida pela corte imperial de do conto do onibus.
D. Pedro II . nefta redEção.

Escritório de repreaentações nes

ta _ capital necessita de um ven

dedor ativo e bem relacionado
com o comércio em geral. -- 80S.,

n3 rua
a combinar. -- Carta. de proprio \Trstar punhG com fotografia dirigid� à

t:W SCRITORIO neito redação.

1)-aumento do capital social
2)-assuntos de interêsse geral da sociedade.

Rio do Sul, 8 de março de 1947.

LEOPOLDO ZA"RLING- DiretC'f
ARMINIO CARLOS DA COSTA-Dirrtor.

Casa
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o ESTAnO-Quinta feira '3 'de "'arco de '''.7

DR. SAVAS LACERDA
,
� médlco-clr1lrglca de Olhol
- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pl'e.crição da lentes da
contato

IJOlf8ULTóRIO - Felipe Sehml·
dto 8. Das 14 às 18 horas.

'lItI8IDaNCIA - Conselheiro Ma·
fra, 77.

'

TELEFONES 1418 e 1204
,

Ausente

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

'Doa Serviços de CUnlca Infantil aa
ÁIIJIlstêncla Municipal e de

Caridade
GlNlCA H1l:DICA DE CRIANÇAII

ADULTOS
'

OONSULTóRIO: Rua Nunes ....
....4lo, '1 (Edlffclo S. Francisco).
Consultas das 2 às 6 horas

tulSIDltNCIA: Rua :M:arechal Gul·
lherme. s Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI
lDaURGIA G:GRAL -' ALTA CI·
.URGIA - MOLll:STIA8 D:II .....

, .. NHORAS -Q PARTOS .. .

�do pela Faculdade de MecH·
',ctnna da Universidade' de SAo
,ftulo, onde foi, assistente por"."
'"(ia anos do Serviço C1r11rglco 40

Prof. AUplo Correia Neto
Cirurgia do estômago e. VIas' 1»1·
'1iIares, intestinos delgado e grono,
tiróide. rins, próstata, bexiga,

·ttero, ovartos e trornnas, Varlco
..le. hldrocele, var:Zes e hern.a

CONSULTAS:
«.. 2 às 5 horas, à Rua J.l'elpe
khmidt, 21 (altos da Casa Pa·

ralso) . Tel. 1.598.
..sIDtl:NCIA: Rua Esteves Jil"

nlor. 179; Tel. M 764

'OR. POLYDORO S. �THIAGO
<1lédico ào Hospital de Caridade b

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLtNICA M'tDICA EM GERAL
Doença. dos óriãos internes, cspeeIa).

mente do coração.
B1.BCTROCARDIOGRAFIA

Doenças do sangue e doe cervos,

Doenças 'de senhoras - Partos.
eonlultas diàriamente da. 15 ib 18

horas.
...teude chamados a qualquer bora.

inclusive durante a noite.'
If'ONSULTóRIO: Rua Vitor Meirll>

les, 18. Fone 70:1
<tJO:SIDl!:NClA: Avenida Trompo...Id.

�2, Pone 766
'

DR. MARIO WENDHAUSQ
lJW�tM' do Hospital "Nerê.. Ramos-

CLfNICA M�DICA DE ADULT06
E CRÜNÇAS

Cou.u1tório: R. 'Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
_hro l.ltos da wBelo Horizonte")

TeJ. 1545
Coa.nlta.: das 4 ás 6 bota•.
Jleeldência: R. Felipe Scbmidt, li

- 1I'one manual 812

Paris - A situação econô
mica da França continua ca

racterizada em mate-ria finan
ceira, pela' experiêncía em cur

So com relação aos preços.
A segundá seríe das medidas '

planejadas para defender a

moeda já está em vias de exe

cução. ffimbora os resultados
DR. NEWTON D'AVILA até agora obtido sejam apenas

Operações - �las UrtnÀrlaS - parciais, é de se esperar que as
Doenças dos lntestlnos,- reto e decisões adotadas pelo govêrno

. anUI - Hemorroidas. Trat8men- Ito da colite ameblana. tenham u:ma das mais saluta-
Fisioterapia - Infra vermelho, I A •

Coniulta: Vitor Meireles, 28. res Influências no problema.
Atende diariamente às 11,30 M, J' d d•• l tárde, das 16 hs. em diante a se· po e compreen er que a

Resl!l: Vldal Ramos, 66. II emissão de papel moeda dimí>Fon .. 1067 •
'

, . nui regularmente; o .que cons- I

DR. MAD�IRA NEVES i títuí uma indicação precisa das
Médico eSP��:lI��'::fs DOENÇAS ,! intenções dos poderes públlcos,
CUrso de Aperfeiçoamento e Lon- Destacados foram os esforços
ga Prãtíca no Rio de Janeiro ,

'
, ,.

COl'.ultall diariamente da. dos poderes públicos para rea-

10 às 12 e da. 153Q ,:bSO!'Ver O ex:c�dente. de oircu-
am deante

" Iação monetàrta 'que anerava
CONSULTóRIO:' : zravemente os preços No ati-I'Rua Jollo Pinto n. 7, sobrado _

b
,.

• •

"

Fone: 1.461 - Residência: RlW. VO des,sa polízíca deve-se citar

IPresidente Coutinho 58
'

.' I'
"

, de ,

---

•

OS Iresu rtooos e umaso semana,
DR. A. SANTAELLA a de 9 'a 16 do mêspassado, du-

'

(DIplomado peja Faculdade Na· rance a; qual a clrculação .dímí-e10nal de Medicina da Unlversld.' .
'

. � ,

Se do Brasil). Médico por concur í nunr de 5.460 rilll.lh<:es" ele�a'I?-to do Serviço Nacional de Doen a ceI'!oa de 15 milhões a' dimí-.... Mentais. Ex interno dia Santl

I
.

.

cua de Misericórdia, e Hospital nuíção desde o início do :

exer-
Palq-uétrloco do Rio na Capital". .. ,

deral OlClO,
OLJNICA Mt!:DI(,A - DOi:NCAJI

NERVOSM
••••••••••.•••••

,•••••••••.••

- Consultõírto: Edlflclo Am@1iJ
NETO

- Rua Felipe Schmldt. ConBultu,
Das 15 ás 18 horas -

llellldêncla: Rua Alvaro de Carn
lho na 18 - F!orlanópolà.

..

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Sifllls

\
. do Centro de Saúde

.

DOENÇAS 'DE SIE'NHORAS -

SfF1LIS AFEOÇõES DA
PELE - RAIOS ENFRA-VER
'MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Sehmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jaíme Câmara, 46

FONE 16'48

JtIENOS EMISSÕES DE
-

. -PAPEL MOEDA

DR. 'LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefone 1.461

Residência - Rua Sete de Sf;tembro
- (Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

COMO liMA DAS CONTQIBUICÕE SOE (iUeQIUI OO-LA&O�A10IUO 001»
o �R�CO Of�le PPO('>VTO ElA1:w.OU ôlO.'"

.
,,' -

...................... ,. .

- DR. M. S. ' CAVALCANTI
OUnlca exclusIVamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 16
,

.Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
Clinico e operador

Consultório: Rua Vitor Men-eles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

VENDE-SE
O barco TARZAN para passeio

COIP .7 mts, de oomprimento por 2
de l\wrguJ'a e 7,50 de mastro.
Vell' e tratar á rua João Pinto 5.

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

Tr,ansportes regulares de cargas do pôrto de
)

s10 FRANCISCO DO SUL
Inform ações com 08 Agen tes

Ffcrtanôpolis :- Carlos Hoepcke S/A - CI - Telefone 1.212 ( End. teleg.
Sã� Francisco do Sul __.: Carlos Hoepcke S/A - CI - Telelone 6

'

MOOREMACK

para NOVA rOBI

7

,

.

DE PtON E IR o
A SERViÇO DE V.$.

e

Serv ço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina- se a dirigir automóveis
Amador e Ptofrssronaí

Teoria e prática - conhecimento do motor.
Atendem·se chamados para reparos de urgência.

Auto-Escola 1-47 ..77·
GA.f<AGE UNIAO - "P'RAÇA GAL. OSÓRIO. 40'.

FJLIA f, VAqIG:
EDIFICI:> LA

Praca 15 de Nov=rnb-o
PORTA - Telefone 1325

Dr. Henrique Stodieck
ADVOGA.DO

Rua Felipe Schmidt 21, sobrado

(Altos da (CASA PARAISO) - Florianópolis

�------------------���--�--�--�--------------------

CONTA CORRENTE POPU.i....AR
Juros 51/2 a. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco do Distrito Federal S.4.
, CAPITAL: CR$ 60.000,900,00

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
Trajano, 23 •.FlorlanõpollsRua

Resolvido, enfim, seu problema financeira ,I
Ad,qu.ira TUDO 4e que n.ce••tt&r,

,

de VilA Só. VEZ, I!}

pagando PAB,CELADAMElII'l'B,
oom .. VqTAGEJI'S da com.pra ii, vi..,

.errindo-s8 do
"

CREDIARIOSISTE·MA KNOT .�

....'
C....do.

1IéY,1.
ticll••
G.I.........
a'cld••

,

J6IH

U.ros
Ctulpéal
anltalasiM ,lilrl..............
ArtI........ "'.1....

Pel..
C...CIt �

Qual.... .u..
'

",

lNoOsTRIA, coMácto E SEGUROS KN0' S. A"

,-.Ii I '; ... AI " • .. t4 .in ...

o.K,�

DE MOTORISTA

I L�;)_A,/_ 10.':''�'I,II-r,A,,'/ l%.ritJ,riIIII.
Fabricante e di9tribuido�es das c;afamada8 con-

•• /... /,
11 '11 facções "DISTINTAR

e RIV'ET. Possue um gran-
de sortimento de c:nemirall, riscados, brins

I bons e ·barato•• algodões, morin. e aviamento.
. pal'a alfaio.tes. que recebe diretamente da.

I
melho-rea fábrica.. A Ca.a "A CAPITAL- chama a atenglio doe Snr.. Comerc�aftt•• do intel'ior' no sentido de lhe f<lae rem' uma

.
vi.ita ante. de efetuarem .ua. compra•• MATRIZ .-n Florian6poli •• '�·'FILIAIS�em418Iumenau e Lojas.

-

..

I
I
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Delem, 12 (U. r.l - - Telegrama� do· municipio de Marabá infor.mam que densas:
nuvens de! gafanhotos' inv,adiram, 'os castanhais situados no Rifo Vermelho,

causando enll!mes prejuizos à próxima safra.
.

;\

11s firmas emsras ,Umô uerermmeçau qUe
UH 4rgeotin8 suue os Imeres-es do povo
Buenos AtrRS, 12 (D. P.) - De Fontes bem inf-ormadas SOI,I- rubedam carros de aluguel, do qU6�

O Banco Central, do govêrno,
I
hemos que se está processando um [aip'enas um, ct&se l�a:buljienLo beJI3-

anunciou �ue� toram deposita-I eimltendimelrubo entre ,a-. 'Inepetoria fone do p�nbo da· Praça 15 que"

dos cem mibhões de pesos para de Veicudos e 'I'ransbto Publico e I I8'EIDlp.re está 'eiIlJcreuc8Jdo quando Se'

a aquísíção de' rirma,s tnimi-;os-di-rjg-€In'telS da União dog-Chuuf- maís precisa dele em dias de chu-·

gas, que Perón pretende eX-I: feurs de Sa[)/t:a ,Ca.taTilll'U, Ficou as- va ...

/pr.oIPri3!r. O d:�PÓ$ÍItJO,
..íie\i� on'-I

sentado qne se ,�rganj,z'ruSlslem 'novüs., Além disso, -. _�istnibuicão dos,

tem, presuanívelmente e ape- pontos de estaeíonamento de car-] pontos vem beneficiar as ZOP!lJs da,

nas uma soma simbólica do ta- ros de aluguel em vários setores Praia de Fora ('POlUto do jardim",
tal que eVJelD.tualmente será da cidade. Assim, teremos automo, L3JUiro Müller) 'e do Estreiéo (ponto

pago. pelas autígas \p:l'oprieda- vefs localizados na Praça 15 de do Canto) para não citer 'O Lango
deis, do EixlO. Contudo, repre- Novembro , Largo Fagundes, Pra- Fagundes ,e Pn-aça Ge�\!,io Vargas,.
senta um passo de Perón para ça Getudio Vargas, sub-dístr íto do esta ultima atendendo ao movi--

Com a raridade de um meteoro que risca sua espetaeuuir traieto: oumprír- os tênmos do acôrdo E.�\�lrej,to (OaIllto).' ,e Praça L�.uro mento de toda 3; Aveoida Mauro",
1'ia pelas amplidões celestes, assim' os ;gênios humanos apa1'ecem entre de Chapultepec. �uMer. Nestes ClinICO pontos, rica- RI�mos.· Es:pel'am�s. que � �e(lIda�
os homens, sôbre os quais se exaitam por ,suas .bôas ou ';más ações, con-. uni recente decreto da go- rao estacionados os autos de alu- seja posta em prática o mais cedo

forme sejam gênios tio+Bem. ou do Mal. i vêrno ordenou a compra de tô- guel, possível e fazemos -votos para que-

I Como os luminosos corpos que fendem a t1'ô.nsparêncf.a Ituídica da das I8;S empresas que estãveram Cada ponto será dotado de um íseja mantida a nova distr-ibuição.
atmosferaçalterondo as leis da mecânica celeste, também !Os gênios "lsujetta'S á viigiLlâJncia" duran- tl�lefone� e para cada um deles se-

. •

vêm 'contrariar o equilibrio da medida, pois ia genialidade, para qual. te a guerra _ O' que incluiria rao delsl�,ados de comum acordo T.,o Leal SobrlnOOquer' lado que se incline, é sempre um desvio do padrão normal., setenta companhias alemães os motoristas. .

A b t ê·
- . -

d d F'
-

I tad P 15 o Em goso de férias, acha-se entre-
m. os, os 'me eoros e os ,g mos, sao OJpartçoes sau a as com sur- é -.j;1lpOl1ll8lSl8JS.

< icarao 'a "":,,os ll'� raça 's. .., ,.,

presa e espanto pelos homens maravilhados, exaiamenie porque 'são __ . __ . chauffeurs mais antigos, d\enúre a nos, em visita aos seus p31I"9IliteS e

ocurrências 'esportuiicas. "xtr'anbo aCI·dente· relação que o seu órgão 'de c�a.slSe, a1milgos, o sr, Tilto Leal Sobrinho..

Contudo, os gênios não têm, quas! nunca, a fugacidade �os meteo- n [lOSSUie. QuaIllto aos demms', sllt.ua- I do ruUo coméllCio eLe Ponto' Alegre.,.

1·OS. Sua influência é, não raro, �uradoura e, :por vezes, contínua, co- é O
dos pelos OUDrOS po,llItos, s'erão Os S1eIUS ,rumigols mai8 ')J1Itimols".

mo no caso dos ,gênios mortais - 08 santos � cujO! luz nunca �e .apaga. a re dmansfleiI'idos paria o mai,s próximo, presuar-1hle-ão singella homenag.em ..

O raio de ação dos gênios é sempre dilatado, porqíte, cpmo os me- NOiva York, 12 (D. P.) - A pal,o criü�ri'o de- menecimento, for- a q�llal ,constará de. um jamtal',.' a·.1

teoros, ,aspiram a traçar largas trajetórias, ,uns no' céu, outrOs na termo
'" T\T3!I1s:wo'l"ld Airlines" ditou necidl()· pela 1JIlispe.to,ria e bas,eado reru)Jzar-se no dOlfillngo prÓXImo,...

O campo de influência dos gênios é maior ou imen01', conforme uma olrdiem termtnanrte haje no menolr numero de infraçõe,s e véspena de "mp(pa.rtilda p'aI'a a ca--

maior' ou menor, s'eja sna fôrça e seu esplendor. fd,xa!J1dio a lailtiitude: máxima de quei:;'0a,s que ali f�J'a.m alpr'esenltadas pital glaucha ..

Os gênios, benfeitores do Igênero humano ou destruidores da paz e 12.000 pés pal1a vôos de todalS cOIlltlra o motorista que' .sle delSeja ----.,....------------

felicidade na terra, sempre ,se Idistinguem do comum dos mortais, pelo OIS seus aviõels "OonsteUatian" tranSf'eri.r.
'

,P e 'r fi" 1
.ímpeto, projeção e intensidade de suas ações.

.

euqurunto Í,nLcirusse i'uveistiga- E: tnutil l'Iessaltar a ótima fina-

Encarado dêsse poi�to de vista, Ruy Barbosa, cujo aniversárto 'de çõels lSôbre O eSltranha aciden- licl!adle da yüciativa. Numa -crilse- de Gosto de um perfil;' principal_.
morte passou a 10 cUste, foi 'Um lautêntico gênio. Foi uma luz .que ris· te no qual um naVlegante foi t:nans'P'onbe em que nos de,brutemos mente, quando o "perfi,lado" nã!a',

cou, em tôdas as direções, ,,o céu' ido Cr'Uzeiro e !se :p1'ojetoy., fulgente, ex,pedida de um de,�ses aVlOes �,pm solução, é muito mais c«)'[lfor� seja fotogêniCO. Há individuolS de'

�'ôbre outros céus, e, para Iglória nossa, foi :url!- gênio do Bem. por pIleiSlSãa atmosféTica exi,s- ta,nte ,slahermüs que poderemos f1sico 'e exp<l:es'sãol paleatéri'c3is, que
Excelso cultor dessa "última flor do Lácio", foi o verbo da raça,

ll8iIlJte a 19.000 pés sôbre a diSfPor de çinco telefones por onde se pres,La:m a f()ltlo-ca,raleTi,stioa üe '

At1â.ntiüa. modo admiravel.
(o primoroso ,ensaista, o conceituoso pensador, o emé1'Uo polemista, o

admimvel publicista, o incorrupto estadista, o ardoroso parlamentar, A vÍ'ttma foi George H. Hart Desde que chegue'i a esta boa e"

" e 'O Serviço de GU3Jrda-COistas Com' os fl.arcomt·dos hospiLaleira Lena, que, a figura�o ,conspícuo jurista, e mais que (tudo, ,o cruzado do Direito, o apóstolo
• \J

e oUJtras ruutoril(]!3Jde,s .imediata- imponente aproada e posuda dele·da Justiça. O· I d
•

t de.

meu,j.'e· inli,ci',3Jram eXit,elIl:Sa bus- Jo.rna u enlS a - saco me agu<{ou o apeüte artistico. Seu:,
Seu potente e inflamado verbo, vestido ,das 'mais finas roupagens, lU

t'
'.

d t d'
ca cÜlm r,emota elsnerança de ga o.s, cUJo.s re a ores 'e lre- tipo indi'aq),o e sui generis.

em língua ve1'n,ácula e em ,tantas outras, conclamou a ':consciência da .t" t" t s a
gUIe pa:ssa ter sobrevivida à ore}'; VIvem Ias· urras - na u Vi-o, afinal, onLem, de maneira ..

humanidade para cerrar .fileims em tôrno dos fracos e oprimidos. Essa
q'ueda. edição. de,o.ntem, vo.mito.u_ mais a poder po-Io ,em fooo, para não>

�IUel'rà santa empolgou-o tôda la (Vida, inl'atigavel ,batalhador que {oi I I d I.0 a,cide:nte -OCiorI'eu qUlanda.a a gumas 'arvas o. vu cao. eml p·m'der um só detalhe. ,

dos pequenos. , I

avirãÜi elstav,a'a 800 quilômetros que se trani$fo.rmou, dês quan- Nele, há um estado paUOIIÓgiCO,)AdvQgado ardoroso -das causas justas, não rnediu nunca as fôrçq.s d U D N d
.

da 3Je,raiporto de, G3Jnder. Terra- o. a ',' • ,mo.r 'eu, maIS um perm3inellllJel que inv'erLe a oom!"
e o porte do antagonista. J!.'m Haya, sua IVOZ de trovão fez ',calar tôdas

d d' ta
nOIva, e:m VÔo. aos Aça:res. vez, o po.. a erro. •

,
ple.ição fisi,oa.

as outras, defendendo "a fô1'ça do IDireito, em vez :do dÚ'eito ida Força." E t te
b Ge,oT'<ry:>, H. HaJvt. r'oli .p'ra]·:eta-

< o. ln eres_'San '. ago.ra, e Em botanioa, chamaôamos a'
Seu verbo potente se .librou em remígios tão altos, so 1'epairando os b:V ,

f ]dia dlÜi a.vião. por causas desca- qu_e a.s acusaço.es que. o.rmu a, ,eSlse fenômeno, de "re8'Upi,nação."·
Píncaros ido .gênio, que foi cognominado "a Águia 'de Haya" fazendo vol-

d t tI'nbe'Ci!das. vao Ire ame.n.e ex,p. UIr em Cl- 'DelsC!ohI1e.,se Iog'Ü no "alrdoroso>
tar-se, · ....m·a seu peqttenino vulto e para o lBrasil, o .olhar surpreendido t dI'

.

'" ma e co.rre Ig'lo.narIOs. es'c!'evi,nhador", que () di,to CUjo"
da' velha Europa. Falando so.bre o. assassinato deve viver segundo o estado de-

Naquele histórico conclave, alertou os hàmens rcsponsaveis pelOS Dr. Duo'skee da o.corrido. em �um lupan:ar� (em ablação da glâJndula tiroidea om·
,

destinos da humanidade sôbre os princípios perenes .da paz e comba- V Jo.açaba, acusa o. sr. Interven" me,lhor, de acolI'ldo Clom a sua per__ .

. teu a guerra com as fôrças de 'U'm Titan da inteligência. '

4brao"bes to1' da "impunidade de autorj- manell1te; "ttil'oi'detomi,a".
Assomou a tôdas .tribunas, possuido sempre .do mesmo cultoao" dades larbitJ1árias". ISe O, sr. Quailldo fal'a, sua V'ÜZ -tem a eb-.

Direito e sua pena inimitavel escreveu ',os maiS condenatórios libelos F,)ori'alnópolis hospeda, desde ou- Udo. Deeke d.emitisse o. Delega- tonação die um 1'0000 á berool'da.._
contra a prepotência e ,o abuso ,da força. Os inocentes e perseguidos ,bem, o BXlmü. sr. dr. Dunslhae de do. Reg·io.naI daquele municipio, Ri por e,utre os 'vidros de seus".
smpre o tiveram a seu lado, mesmo sem chamá-lo. Dele partiu a pri- Abnanches, briLhante jU'ÍSlcolrusulto a U. D. N. g'ritaria que "a tru- 6culos e 'Ü riso tem . 8,Slgare.s de"'

,

meira voz em favor de Dreifus e a IJJagica ,talada ouviu dele um hino no fôro da CrupiuaI FedeTrul. culência dominante" estava quem faz mov'e:r titel'les, que lhe"
de €xaltação iao seu heroismo. Num e noutro caso; não ;se intimidou IS. eXlcila. que exeme' 3JS ,el,eva- massacrando o.s seus co.rrelig'io.. fes,leja.m as eSltilradas I'I3111!,msas.
c�m a fôrça do inimigo. Foi, enquanto viveu, o símbolo do que pode a da:s funl;lões de membro Direoor do nários, de vez que o Delegado. Qurundo esor,ev-e, o faz com aque.,
lnteligência·a se1'viço do Bem.

.

.

Consle'�ho Supe60'l' daIS Oa.i:�as Eoo- - "auto.rMade 'arbitrária" - la do'e,nça v Il'ulemJta, que ,ata,ca o"

Da tribuna jornalística, que ilustrou e enobreceu com a excelci- nÔIrücrus Fd'era;is, pierma,neoer,á v,á- é udeni-sta ,de .quatro. co.stado.s. homem mau: ,a raivla. Sua pena;:"
'tude ,do seu ;primoroso estilo, da ·s�ta pdlimorfa cultura, da sua i'liegua- rios dias n!esua Crupi,tJal. Quanto. ao. "tr.atamento. vio-:, Lem a,c,8Jss'Os' viol>eníos de fUl'or 8'S-'
lavel dialética, destemerosamente arguiu os homens públicos, apontan- Hojle á no.i,te será 'Ü emiillloote ad- lento. ao.s co.mpanheiro..s do. sr. téoriClo.
do-lhes os êrros, porque a Pátria e a sua felicidade foi sempre a grdn. vogad,o home.ruag0ado co.ndignamel!1- Veiga", não é justo que os car- Vi'O-D, ontem, bem. Es,tava com'
de preocupação de sua vida. te com um j3JllJúar qUle lhe' será comido.s atirem para as co.stas aqueía cara ),af'ga, rupa11davascada.�.

E' pois, de estranhar que, na passagem de mais' 'um aniversário de ofeI1e,cido p,elo ConSJeIho AdJminis':' de adversári@s as respo;nsabili- satisf'eiILa, Havia por ,certo usado ()

s�orte, os jornais do Brasil 'inteiro não trmham a'berto as suas co· urativo da CaiXla Eoonômiioa Fede. dade.s de latos q1le um seu in· s'eu rapadoiro em a!,gum pobr,e. coi.
Zunas\para artigos de exaltação :à ,uma das figw'as mais altas do jor- 113,1 de S. Catarina, e a qual oom-Itrsnsigente correligionário., ofi- tado. E qualndo faz isto, gosa in-,.;_,
naZismo patríc'io. pllJre,ceTãü, elSlPlooialme'llue

conVida-li
eis!' refo.rmado. da

ro.I.iCia
lIi-,

timamen'be.
o gosto peculiar 'ao� QU.9'

..

'

dias, 1ii,gur:a!s e.x;pressivas da vida Iitar, praticou Ihá tempos. se desgoSltam no ,ins'U)lto e nas flan--

I 31dminiSlDra'tilVa e 'e'conômi,ca do Es- Isso. do..s udenistas fazerem as farrolliadas. ..

O sa' bado I-nule"s' em Flor-taRO"poll·s·
ta,do.

\ lambanças:e tro.pelias, e de'po.,is Nel-e, o cél>eb:r:e alnexim - "quem"

.. .

.

1?eS'9ja,mos, a� di,s:tiruto �tsitJall1te, I a�us?,rem
I o.s pes�edistas,� é vê cara não vê coração" - perde'

fleLlz perma'l1loocJa entl',e- nolS.
.

teclllca que a NaçQes Umdas, seu vallo�... .

.

Tle'ooo ruma fimma üamel1cial de F,IO:Tlita,lll,ó;pOUls" so}iic1Jtado liquidaram, quando. venceram I AH, Clara 'e 00ração são uma sóh,-,

pr'OvidênlCias aJa ;rp:i/ni:S't:r:o da Tl'IabaLha, CO'l1tna a' ato do s:r. Pre- Aproxime.se mais de seus a gÚ.erta e, portanto., ainda fo.- ooisa. NaqiUle.Ja, este s'e reveLa. Am-'

feirto da Orupi.tal que. dete.rmLnána 'Ü fechamento.' da camércia amig-os e parentes env!ando. 1'a .d e tempo. para s�r. restabe·1 bo.s, obdUiI"rudols, empedernidOis. E .. :
8'OS' sábaidos, d1a!s 12 horas em diante, ,ruq!Ule:lle, tttru'lat pVÜiferiu o ·Ihes um númeto da reVIsta O IeCld� pelo Icarc?lllidISmo. ex- i �ro�to. Qualque� semel�ança com, '

VALE DO ITAJAí, edição. de· tremlsta, que aqUI o :povo der-I' 'e1e é mera 0Ü'IIllCldenÜla.

dicada a Florianópolis ro.to.u a 19 de janeiro. K.

" _._ __ .--;a:

,

VAPE

con.,�'

Florlanó�oUa, 13 lJe Marco x;Se' 1947

fljegui:nOO deslpadho:
,

Nas têrmos, dia' pareCierr do DeVi3Jl"tamenta NadanaJ da T,ra-

00111:0 ldielixo de tÜimaJI' conhecimento do re'cu�so em lide visto

Q:ue, a ,abe:rtu'na e OI feohamllita dos e:s:tabe:Ledmelllioolsl oomer

da\i� e illldiUÍstriais.oa:nSlttÚlllem matéria sob a jurisdtção muuici

pa'I, e'Slorup.amida, intei:r.amente, à oompietênlcia dêatJe Ministério.
Se 'O tnt€lre'sslado' se julga f'e:rida em seus direitos, pade,rá; que-,r,endo, relcarrrer ao. BÜider JudÍlcilÍlrÍlÜ. Arqui:VJe-se. - Morvan I

Di�s de Figueiredo.. I
(PUlbli.oadÜi no Diário Ofici,al ·n. 34, de 10 de ·f,eViet:eÍ'I'Ia de.

1947). I

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
f R E I R A S,

NUNCR EXISTIU 'IGURL

.y

-.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


