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o dr. Aderbal Ramos da Silva lança a pedra" fundarntlJlal do
novo edifício democrático. E os catarinenses, os Que, o elegeram
e os seus adversários, saudando-o, esperam dele, um· govêrno

inspira�o nos sagrados princípios 'do direito, para
grandeza de nosso torrão natal.
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MOSCOU, 25 (U. P.) - O ,oh3JlIrcrlcl' El'ne,sl' Bed'll eonf'erenciou
esta "floif1)'. com Slalin e -, segundo se anunciou autorrzadamente, a ln

.gtaterra oxigjn da Rússia a ampliação ela aliança angto-soviéeica con

Ira a, agressão germânica.
,Soube-se também que Bevin manifestou-se disposto a discutir

com �tali>ll a proposta dos Estados Fnilclos em pro-l duma aliança das

quatro potências, provendo a desmilitarização da Aíomanba mum pe
río-do die quarenta anos. Sahe",se agora que a conferência foi o.JJI!:IOa:

depois que o ehanceler britãníco pediu ao Comissat-iado das Hetaçôes
Exteríores soviético 'o infcio ele COnV'01'SaçÕes 'tendo por lema a reíer í

'da aliança, f'it-mada em 1942. Exíge a Inglaterra ,que o- l)I'uzo do trata

do, atualmente de vim te anos, seja prorrogado para cinquenta aoos.
.il,-,
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Em' 'conferência com ,Stalin
. �. ;

FI.rl••6P.Ii�'t•.f.Jr., 26 d. MUI. de 1947 I H. 9987 Explicando o plano Trumao
. I' Washington, '25 (U. P.) - res de guerra. Eles atuarão em

S�lrpreende Constru"ões navais o sub-secretário de Estado, sr. o\.J!tl:a direção. � sua. fínallda-
, y. V· Dean Acheson, declarou que de e manter a íntegrtdade e a

Londres, 25 (D .. P.) -:- ,A os planos dos Estados Unidos independência - o que a Car-

Moscou, 25 (U. P.) - O de- Austria que mantenha um Inglaterra oonst�Ulu mais aa de auxílio á Grécia e á Tur- ta da ONU chama de sobera
Tegado russo na comissão de exército de cinquenta e três

metade dos naVl()� mercantes, quia, num movimento contra a nía e igualdade dos Estados_

representantes do, "Big FOlj,r",mil homens; eliminar toda ella�çados ao mar no mundo em;eXipalllsão do c.omunismb, não Um dos prlncípíos da Carta é

1)a1'a ? tratado de paz ,çom a, qualquer referência a palavra m�l novecentos e quarenta eiinc1uem a "remessa das nos- de que são fundamentados to

Áustria, Tedor Gusev, provo-J "_faSCista", aceitando a suges_lse:�'A,s�gundo anunciou �Llo.yd sas tropas", Dean Acheson ini- dos os estorçospelos quais se

cou surpresa nos colegas, hoje,' tao anglo-americana de ado_L�31l�aJlllCO. Os dados a I esperto cíou, oom essa declaração, as procura orgamzar o mundo

a? aba�ldon?-r a i�transigên-:ç�o da .palavr� "Nazista".lll1dlCam que �o ano pasS:d�!aud_iências dJ�, Comité das �e- para a paz" .

. ela a I esperto do dito tratado "Amda aceitou dOIS longos ane-
foram construídos na> Ingla Ilaçoes Exteriores do Senado,

com tentativas de negocíações xos técnicos para o tratado, I terra set�centos e quat enta e após a conclusão do inquérito
a cada 'artigo do mesmo. Gu-:propostos pelos britânicos e se�e !laVlOS com m�ls de U�l1:a que se procedeu na Comas-

R d
..

dsev ?6ncordOU em permitir a norte-americanos. m�·l:hao e cento e teínta e tres ,'são das Relações Exteriores da e uçao· b preços
.

_ A mI! to�el�das, num total, de Câmara dos Representantes. I __

Reduça·o d�� lo rças de ocupaça- o
dOIS mII�oes e cento e setenta Explicando a proposta de 'l'r�-, Washíngton, 25 (U, P.)

.

., , i ':I� "

.

. �oS��:/�ll� ��:���s ia;.ºt�= ll1�n, d,e al�xílio fin�nceiro .ao,s A Cm.nissão de .preços dos EE.

t'. ;\1�p.oOn, 25 I.A. J\.) -. edl'Culos autor-izados revelaram que o ee- '0', ,dOIS referidos pals�s, du.�s.e trn., IAnforrna que �s. preços
'1eral.(,E'orge Marshajl propus ao Orrnselho il.f� Mini's'lros das HeJações

dos fIbura;n e� segundo l�gar',Acheson, que "nós nao pedi- dos generos alímentícíos no,

Extenol:e,s a rediuç�o, ao míini',mo. das Jorças d:: n�UJpação na Alema, Nos demais paises, os �lOreslmos a remessa de nossas tro- país, caíram de oito déclmos a
nha

...
a firn d� .!'e'S.[rJ,�lg'lll· os oUJell'vloIS da ocupuçall' a segurança e apli- constrwtores sao a SueCIa,

0tpas'" m pór cento de quinze de ja.
caça0 da polJt,lca a.JJa�la. Ac:rescenta-'::e qrue a propOE.La. do secretarIO Canadá e a Itália.

u
. .

'
.

.:le Esilado Ja,llqne esta contIda num documonlo que circulü<u enLre os .
_

Declarou o ,sr. Dean Acheson n�lro a qUinze de feveTeIro

<:.ha,noelel'e.s Bevin, Bidault e lV!olo.Lcry. De a,côl'elo com o pIamo fie, I" que o. plano de Truman tem dBste aThO. Contudo, o,s preços

l\far:sh�llI o COIl1Se,lho ,�I:, >C()ntrol(� a.li'�d� .deveria. a,p�'rar a�é primel'l'o Ele-Ico-es suple- po�> objetivo arumentar a est�- dos referidos gêneros. atual-
de JU�lho, qrual o JleOeti�alJO dp tt Op,uS pdl a -guarnece+ 'COll\(·nlenlemrn- bibdade e dar uma oportmn- mente são no.venta e 'ClllCO por
te a Ale.manha. ....

I
. .'

meDIares dade de desenvolvImento dc- ce,Thto maIS altos do que, em

8uerra da nervos contra a Turqu··I·
, mocrMico aos düi.s paÍ,ses, o agôsto de mil no,vecentos e

(J
,

_ a Rio, 25 (�. N.) _ Comuni-,q�e é in�portant� pa.ra a_COffi_:l- trinta e nov�, e trinta e um

; W_o\SHING'.r.ON, 25 (O. P.) _ Doeumemlos ,norle-ameriicanos, l;eve- ,cam de São Paulo que se rea_lmdade llltern��IOnal. Nao sao por cento aCIma dos, preços do

lados ontem ti. noif� pO-J' in,si"lência do Congresso: aeui�am. á RÚ81sia de HsaTam naquela capital as
estes atos" pOl ISSO, provocado- ano passado.

dlesem',oll"er 'lIma "guerra de �ervos," c,onlura �l ,TUl�qUla" ía,lam de u:m! eleições sUiplementares para , _

plano ge,r.al pa,ra cnlocar a GrecJa sob o clomlllllo comlllnrsta e qnallfü-Id '
. A Ru'88'-a 'e' � UDIC� .::lloressora�am frallcame·llle a Polônia de "�at6li'lê" da, Rússia. Os l'eJerido-s do- epUJtados estaduaIs. O com- u U U lU

cum0nLos, a,presc.ntadÚ's ,pemnt.e o Comité das Relações ExLerior·es dlo parecimenltos de eleitores foi "WASHINGTON, 25 (U. P.) - O sub-sec1'etâ1'io""cle Estado Acheson.

eDlngr.E"'sO, como "ainLe.ced'enllps" do progTa,ma. de alJuela á Grécia I� a quasi total demostrando o nomeou :0. :Rússio. "como a única a(J1'esso1'o. potencial" 'ú TU1'quia. .0
'i'Ul·q�lia. pum Clivyá-Ia,� do c_omll:n is'lYlO "" in l'ormam lambem qU>b a illltea-esse do P.ovo no 'leito sel�adol',Pepper, ,de!nOC1'ala 'lJe�a J!"101'ida., perg1tnton si ,alg-1�m. 01tt?'O
Gr5-J:l11otlalnha snhcItou aO's E;;:la,dO's r llllClos que assLlIma'ri'l os _pnorl- P, pcus, alem da Russw, se conslltwa em agl'essa!' lwtencwl a Tnrquta,
paj:s e,noalrgos "e as maior-rs l'e-�.pOl1l,;ahi:ljdades" pUl'a Ji.mlll>C iar aIs ]]C- su(p,lem.en�ar. O prelio COrI eu tendo Acheson contestado que <'não conheço nenhum antl'o país que
ees,sji(lawles militares e civis rios dois l'el'e-ri:cJ.os palses. em perfeIta orde�. possa ser mn potencial ,ag1'eSS01' à 'l'ul'q1lia".

.
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Ano Cr$
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TELEFONES MAIS l'Il';CESSlTAOO:'
Bombeiro. nu
Foliei.. lO�,

.

Delegada O. P. Social............ 151í
Maternidade .........•.......•.•• LU'
Hospital Nerêu RamOl IS1
SanUl Casa 10U
Casa de Saúde S. Sebastilo UI>.
Assistência Municipal .....•.•••.• 166'
Hospital Militar ,. 11:0.
14- B. C ,.... i>�'
Base Aérea .. :.................. 7'.
,. ·h .. 1. A. C. ..... ..,.......... l:;lIJ
Capitania do. Porto. .....• . . . . • . • . lJl!l
16& C. R. 160t
P&rça Policial' .. .. . . . . . .. . .. .. .. . U&J
P�it�ciària _............... 1$11
"O E.tado" lU�.
·A Gazeta" ••••••• 165.
•Diário da. Tarde" al)
L. B. A. .; : . . . . ib••
Emp. Puner.ri_ Ortia. .. . •... ,. •••

.. Laboratório
Rsdio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagl!lm <:1e rádio., Anlpli- .

I
fjcadore.-Trcm.mi••e:re.

Matel'ial importad... direto-'
mente do. U. 3. A.
Proprietário

.
Otom'l"f Georges Btihm

I
ElectJ e - Tecnico - Profi..ionoJ

formado na Europa
Florion6poJ:.

�UQ João Pinto n. 29 . Sob.

RETIRARAM SUAS CANDI- •

DATURAS

Tôd!\5 'as bebidas, inc!uslv(:i a!J
fabricadas em outros Estados,
retiraram suas candidaturR�.
para reinar nos lares catari-

I Bens.es, - em vista da CertiMi-1iIlla vitól'ia do aperitivo KNOT.

t

t
t
I
I

• -.
+._ .•• •• ._"_8-' $5_

o caso petebista .

"iiI) Pa.ulu, L\. �.) - O (j.(·pu-

l\1ulni.oh, (U: P.) - o corna1n"l não y)'LI'ioar�a:a 1:le'5ma i�13id.e, Q.ualll-I·J:elll:ps
no Hi.1) dol' Janpi,l"o: l:l.elll'ie'l-

t10 ltas forças aeroas norLe-(lJmerl-ldo Jala em iuglês, alemão ou rran- t.e. tala dp L ondres, Par ís, :\1a['se- Reclamem imediata-
.ca!na's a'1�il m:coll'tl',a-<sle ás voltas cês, faz l!ll?Ii'le sem o acento .esltll'all1�IIIl'êl f' Ber-lim, . ua,ndo a i:mpl"P�i;ão mente' qualquer irre-
com o JlIlIsbel',WISO caso de uma IJO� g,f'lI'l', POI"'I1I, V{l-s.e pela sua pro- doe que clJIllhec.e bem essas eidades ] gularidade na' entrega 1;
'lliJta jovem de vi.n�e umas de ida- rnmc in que não é inglesa, norte- Vá rios Juucícuários p�tl':3(Il'am de seus. jornaes. �
1 1·ue que sof're ele amnés e fatIa, além aIIl1PJ"il�)a!nu. rrancnsa 011 'ljI'emil. j<;1)1 que .a jovem p-odel'i'a ser uma es- ;:'.

disso, 'em' inglês, Irancês, <ukm1ão e .íruea, há momentos em que fala piã russa, porém a,VI agora não'lum idioma rtesconhecido <suspei, num idioma ""tranhu,: que.?5 1110- pude,l'am ccmprovà.In.
.

H,,�II,heU e

t,a,rudo-.Sie enín-e outras corsas, que logus não puderam iderrl ificar, ,0 recordou ler estado em Breslau :

poss<� ser urna osp iã U f>erviço da qU'c. ,,() assemelha a ll'?1a língua

eX-I Ha. zona,
russa, d�1l'31Ille os

..

bombar-
HIl�Slsla. f.inía do Esbe da India, deios a'f'l'pOS ed ísse qLl1e JICOll urna

Segundo os d:OCV!llIf)IÜüS f}11COn� Os escassos jnrl ic ios que se trm. vez vez sepultada . sob f)soomb.l"o·s.
tra!dos {�m pode'!' da jovem, esta se acer-ca ria, iclPl1ll'idadre da [ovem pro ....

'

HoenJ'i.el,Le trabalha na ,hL1J�e aé
chamaaia HPDl'ú.It(le Debouse e po- vem ri .. <]'ll-it'ncIo esteve várias ve-l rea noníe-ameríoana em Munieh
dería ser alem de espiã, filha de .�'HS PlI'fe.l1nm !1t0,� utt imos anos. Na,s' ,e as vezes põe-se Iri,s't,e 'por não
'Ull11 dijpl(Ómaül sul-amer ícano, oi- ref!'ridas ocasiões Hemietle rala- poder recordar quem é.
dadã dos l';!'llados Unidos OIU do va ÜlWêllIlllJC o" �,OTlI) ou nalbuciavn
Camadá, üri'l1lnda da Imdia Ol'ioola·! Os médicos da 1 i:\lRFtA hipnol isa
ou simplernento ,,;ilnga.I·a. da E1.IIrüpa mm a jovem, porém lião consegui
OI'i'ell1l[!al. rum sa;bm' com Ci'.nte,za quem é, de
Hem-lente fez a sua, aparação du- ',unde vr-m. O cantão de idelnlida;C!0 I,ado I 1'3.ba,IIJi,sl'a I'e:!pml I';míliorante os ul:t'iD).flf; dias da glle'l'ra em; alemã que possuía HenrieLI,c diô-a

Car-los, r1ICC1tU'ou quI' no S,Nl pl'i-Hof, na Ba,\'Ílera SEltelllltl'iOnail.1 qll'f' eI;a LillüJ.a Vi'll(·P e lres -a,nos ('
mpil'o disCUl'�O na. Câmara pro

I
J<lsILa,wJ d(�sf�vl:('i'd'n, f'1Yl C()nSH�Uen'_, Irn.via nwsci,rIu lU) GhiJp .. � ml'sma

cUl'al'{t (\s'Cl,tl'p,cel' o elpi'(()I'ado lra
,ela de Inalnlç:t\o. � lJ:\IRRA ml,er-I j�Y'Flm Jil�IS'(, �ue 'o s,pn lHO �era um

ha,lrIü'i;ta sôbl',e os hom,eTls qlTf' IrlnInou-a Il'Uim ]lQ."pltail 1,0C'Ull. e pou.co I dJplomall.a.
clnl'cno ,em Be:l'lllIn. an. - .

j
.

SJr( o SlJJC.el'l),� para com os Lnlba-drel1üi's,
.

a .iOV':01 recuperou. a SI[lU� I t'es da gllf'J'l'a e que roi Uimigo 'de llm,dore,s e a l'eSipeitü dã'ql1>8lc-s CJuer(�e POrf\:n nao a meuno'l'lla.. Ha! Summer \Vens. P,orém. ° seu nome
pl'ocunaan pnglU'ná-Ios.

quem dlg�a que q-na,m:lo, a .Jovem i não arr<lil��Cell nos. a,I'qluvos do cou- .... rirmOl1 (jlle de um lado estão
I chegou. entre os �efUrg'iadOrs, do ]'J.��' E'ulúdo chi'l,e'l.lo. A jOlv,em. frulo'll rm

los rj'erno.cra,j'as, que se inLel'e'.<�am( t'e, �ra.zla l�m o:T'tao com a Ide'Blll1- 'es'l)a�.h?l e em, porlug'ues com, os pop-Ios ])l'obI,cmélIS sociais 'e pela Wl'
.
,c,nçao de dl,pma e com nma foolo- (b.Dasl l.eIl'os, pOl'em eSites refu,IJar mm tle do. n.o.s&o ])0\'0, l'f'l'pei'l alll�lo os'

gra.fi.a que 11<1"rc(li.a ser de'la, Tl'la'S asna ad'il1mação ri!!' que �.'iollh.a pa-) compromis�o.s usslJ�1idl)s l)a�:�l:e�m
_� ....;..'

'. os ll'aba,lhador,e,s; lIO outro se. en-
.

oonll'am os dilt'adol'es do parüdoCARLOS HOEI>CKE S. A. CO�IÉRCIO E INDÚS'rRIA qlUFl ]H'o.0urH111 uSla'r a porLa el,eito-
jt.,sembléia Geral Ordinária r,a.1 para s'alisfazf1r os seus in.llerês-

� FAFtl\lACIAS DE PLANTÃO
.

CONVOCAÇÃO 810S p'esso.ai,s.
" .,�

.

--o
", I I. Na f.orma dos estat�to� sociais e de �côrdo com a lei �m Acresüentoll qUi' não é "ól11cnle

Estala0 d� plantao;,_.dmunte. ,Olngor, conviOcamoS os aClOnIstas,desta Somedade para a assem- em SãoP'aulo ,que !'e v,prifi<ca umamês de março as se",umtes tar-·b·" I d'" d' <>8' d '

14
.

. -

Pmácias: '. II,ela ge·:-a 011 ln'ana, no la '"
"

O corre.nte, as . hOfal'l,: na Ú],sao no . T. B. O m'esmo OCU1'l'e
10 - Sábado - Farmácia Mo- Eede SOCIal á rua Con.selheiro Mafra, n. 30, nesta Capit�l, com ,em ]\,[i,na:s, na Baia, em Sa!nta en-

oerna - Pr�ça 15 de Nove:n.lbro. a seguinte ordem do dia: .

.
.

. '. '. . il'a,riina, no P,ará, no Amazonas e no
2 - D0l111'ngo - FarmáCla Mo- a)' exame discussão e aprova,ção das coutas da Dire- IDs�a(Jo do Ri,o; p�den'clo se. cl'lLen-derna - Praça 15 de Novembro. .

'
."

" 8 --:. Sába.do _ Farmácia Santo tona, do balanço e do Parecer do Conselho FIscal, der ao Rio Grall1lÜe dlo' Sul.
Antônio - Rua J0ãfil Pin:tlo. referentes ao exercído de 1946;
.

9 ;-. Domingo
_:_ 1farm�ci� Santo b) - eleição de cargos vagos na Diretoria;

Anlol1lo -: Rua ,Joao .PLll:tJO:, c) _ eleicão do Conselho Fiscal.15 - Sábado - FarmOOla Ca-
.

.
' �. .

. '"

tarinense - Rua Trajano. FlorI:?-llOpohs, 20 de março de 194 (.
1& - Domingo - Farmácia Ca- Rudolfo Scheidemantel

tarinenSél - Rua Trajano.. Acelon Dátio de Sousa
. 2� - Sábado - .Farmácla Rau·

Diretores-Gerrenteshvelra - Rua Trajano.
23 - Dümingo - Farmácia Rau-

liveira - Rua Trajano. CARLOS HOEPCIfE S. A. COllIÉR.CIO E INDúSTRIA
29 - Sábado - Farmácia Santo Assembléia Geral ExtI:aordinária

Agostinho -- Conselheiro Mafra. -

30 - Domingo - Farmácia San- CONVO��ÇAO A

to Agostinho - Rua Conselheiro Na forma dos e:statU'tos SOCIaIS e. de acordo com ,a lei em
Mafra. vigor, convocamos OIS aci,onistas desta Soci,edade para a as

O s.erviço noturno será ef:tlla�o semhléia geral e�traOI1dtnária no dia 28 dêste mês ás 16 ho
pela FarI_!láci� 8anto Antôlllo SIta

ras na s'ed. social á rua Con�elheiro Mafra n 30 'ne.s,ta cida-á rua Joao PInto. ,e . .�,
. ,

de, com a seguinte ordem dQ dia:
a) - aumento do capital social;
b) - con:sequente reforma dos estatutos;
c) - ass:untos de interês,ses da sociedade.
Florianópolis, 20 de março de 1947.

Ru<lolfo Sclleidemautel
Acelon Dário de SOllsa

Diretores-Gerreiltes

SN8'S:'
ASSINNATES II.•

' ,

(
'.
,

�..

FABRICA ])E REN])AS E BORDADOS HOEPKE S. A.
Assembléia Geral Ordinária

CONVOCAÇÃO
Na forma do� .estatutos e de �ôroo com a lei em vigor,

convocamos os ,�i'Üni.sltas desrta .sociedade para a assembléia
geral ordinária, no dia 28 do eo:rreIlJte, 'ás 15 horas, na sede so

cial á rua F,elip:e Schmidt, nesta Capital, oom a seguinte or�

dem do dia:
a) - exame, discussão e aprovação das cOlllltas da Dire�

toria, do balanço e do Parecer do Conselho Fiscal,
refere:ntes ao exercício de 1946;

b) - el'e.ição de cargo vago na Dir'etoria;
,c) - eleição do Conselho Fiscal.

FlorianÓ'polis, 20 de março de 1947.
.A.celoll Dário de Sousa
Adolfo Beckmann

Diretores-Geren tes

QUEIXAS E RECLAMAÇ6ES
PREZADO LEITOIf: s. o �ue 'h.

ivteressa é, realmente. uma providencia
para endir��t�r o Que estiver errado \)12

pa ra que al�uma fafta não se repita: e

NAO o e!;c,,".ndaln Olle 8 Ciua ·reclam�c;.lo

011 'Queixa podezá -ri" & causar, emami·

nhe-a á SECÇÃO RECLAMAÇO F:S,'
de O ESTADO. Que o caso será le7ado

�em dpmOt'3 .?iI) cr-nht:":ime-nfo rl� Quem

de dír�.ito; recebef),oo "I. s. uma" itrfoim.�

C�I') do rf'l!:tl!'t:ad'O. embora em aJ�untl CA-

008 nã-o seja;m pnl'H:cados- nem s- rr.:dà

rrl��� r.'!'lP li pro';7i�ecj8' tomari;t-
- � _._�...,....- : .

t !" -!'tj."4�':��__
-

" ._.__
.

_. _

'Dela para; ftculadas,.
bronie·liosforosa ..

Imp�rt8ção di! éta da

Ing-láterra
Malhas - 60 • 80 . 100 -1:àO

. lal gura - 92 CIl'S. (3 pés).
MARIO SCHAEFER

Teil'gr.: MARILEY
Csixa Po�tal - 5756
São P ..ulo - Brasil.

rJ�?Jos
TOMEM

UiB�B Creosotatl
"SILVEIRA"

: --

Grande T6nlco

Doenva edas Aves liBoubas Pipócas
jEnsina·se remédio ex

traído de arvOf e muitc co

mum, mediente Cr$ 20,00
'cartas para

LEONEL LEAL Pindo
tiba-Mun. de Orleans.

Senhorita!
Ao' escolher seu perfume ",erifi

ique se· t;ás a marca: da perfumaria.
,'Jo·han Maria 'Farina" que já era,,'

'preferida pela corte imperial. del;:

ID.· Pedro.n,
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o F'STADü- Quarta feIra 2� de Marco Cle ·'.1 r.
.�-_._-----..�-------------- _._- -----------------------------

do. presidente Morinigo lum,��u�A.·�u� Vifa

Rio, 25 (U. P.) - Os rebel- de com o povo paraguaio na.a referida, nota que nume,rososl
Euch t e s Machado,' 215

PREMIOS EM LIVROS des paraguaios exigem a ren- atual emergência que o mesmo dirigentes polícicos €stoo 11010 E (r< it«.

Por todo êste mês "O Estado" dição íncondicional ele Moriní- se encontra: "Em face da cárceres, qut:l são vcrda,d'eiros,P:ef fIO,!, tJ quem c rr p ar
'... ,

dl
. . go, segundo anunciaram os jor- 'guerra civil que' ensanguenta e cublculos amontoados, sem ne.' ,

(I� (11"' v e r- ,.srucrara a IstrlbUlção· de livros,
lnclushe, romances, entre as pes-

nalrstas brasileiros que estão exaure a visinha república, a nhnnna condição hlgiênica e I lfo rm!, 0-eS r.a me, m a .

.-$oas que constarem do vseu cad as-
em' atívídade junto ás fôrças Câmara dos Deputados, legíti- com péssima alimentação, Â .-- - ---

"tro social.
'-

in'Sl�rretas em Concepcíon. ,O ma representante do povo bra- Liga apelará ao povo argentt- ("�Hnl,a6, Gravatas, Pij amea,
Assim, os que ainda não tenham repórter David Nasser e o fo- sileiro, por tantos vinculos de no para que ,se 'solidarize com,' Me iae dei me lhores pe los me

-wreenchido o coupon que dia ia- tógrafo Jean Manzon, dos amizade unida ao povo para- os cidadãos paraguaios perse- nor es :neçOB só na 'CASA MIS
.mente publicamos, devem faz:_lol"Diários Assoctados", íntor- guaio, resolve manifestar a gl1idos por delitos poIítico's. 'CELANF.p, - RuoC. Mafr a, ii
'o quanto antes para concor-rere a

marn que os rebeldes pediram- seu povo os mais profundos
O:tão i.nteressante iniciativa realiz�da lhes. �ara dizer: ao mundo qU€ .serutimentos de solidariedade S C{HnAf'márlt�s fiO (i(HIPJ'� ador ftleito.sob o patrocínio da "Livraria Rosa ,)VIOJ'�lllgO está perdido. ,Enqua�l- democrática. Certos de que
l

..,..
_I

. .

,

D d .

'

to isto a imprensa carloeajta-adusimos os anseios de paz e
Os comerciarros amd,a qua.n- com caneta e lapíseira, e a se-

11 rua eo oro, n. 33, nesta Capital;' .'" . . ,.

'

.' do da campanha eleito ,1 o' ,�,,'I d 1', d t r

_"

: , adlan�a que o Ministérto das progresso dos povos america-
h i .'" .

' Da, s: ",UI�ll<a. o IVI � on e cons a Iam

· cANIVERJSÁRIOS: Relações Exteriores, o Minis Inos, tazemos votos para que se
av a�l ,�a�ldo par� ofereceI, as assll1.aturas dos, ofertantes.

DR. IVO SILVEIRA tério da Aeronáutica do Brasil ponha têrmo á guerra civll;'
um f mssuno �stoJo ao, dr.' EmoclOn�do por tão bela

"Transoor-ra hoje o aniversário definitivamente não Interví-.' concedendo-se ao povo as su- Aderb�l,�' da SIlva, apos. a den:onlStraçao de apreço, s.

{do sr. dr. Ivo SHveira, proveto ad- 'rão de qualquer maneira na
I
premas reívíndicações por que �ua vItoJ'.la_ no magno pleI�,o. �xcla. teve palavras de elogio

vogado e operoso pl',ef,ei'[o muni- revolta paraguaia. Adianta-se se bate: "a convocação da as-] ssa decisão teve: ontem, as a. nobre classe dos comerc:a-
.cipa! da Palhoça. ainda que a Embaixada para-1sembléia constítuínte � a liber_l13. h<;>ras, .o-portu�lda�e de se r�os. A�entuou que �_o c�er-

Possuindo largo círcUlO de rela- guaía negou conhecimento da dade de todos os partidos". I' obJet�,:ar numa singera e ex- C!O_ haVIa, �le aprendido muitas
• ções, secá hoje efusivamente CIIDl., presença de qualquer tuncio-] _

.jpressrva homenagem que a �IÇO�S .pr?-tIcas. e_ muito apego
priltnenlado pe,105 seus nu�e1'l)so� TI'á.rio do Paeaguaí nesta caPi-j' ]\'IARCHA SôBR.E A CAPI'I'AL: honrada. cla,�se prestou ao go-. a d!sCrpIIna, Iições essas q,u.e

, .amigos. tal á procura de ajuda
.

!
vernadoi eleíto. poria em prática em sua adrní-

Jr .J;'AZEM A:\'OS, HOJE: OS despachos dos cor�'e.slPon- A:su�ción, 25 (l!: �.) --. Numer?,sos comerciários e'�- nistração. F'ínaltzamdo, decla-
_ o sr. João Ba tísta d'Alascio dentes dos "Diários Associa_! AnUnC1OU,.se ontem a noite-que

I tI;er�m aquela .hora, na re,s�- rou:. "Se algum comercíárto
,sócio da firma, Bl'ando e C;3. dos" em Concepción citam ola.s tro�!l.s rebeldes capturaram,denoI:a do emmen�e catan- preCIsar .de 1!-m interprete de

_ a Sl'a. professora Odaü' Mar- ,lider rebelde, ceI. Fa,bian zal-!él, localldade de ��n �edro, to-jnense, o?-de for:am fIdalgamen- suas llispll'açOes ou de um ad-

.ünelli. divB,!' Villagra, dizendo que,mando como prISIOn€Ir�S cen-,'te r�cebldos. .
.

.

vogado de suas r�i�ind:icaçõ�s,
""1" ,forl·n.I'go esta' p"'-"'I·d.o" e ·,c·iue'tell.as de soldados legaIS., se-, .

DIzendo dos molÜVOS da Vl- as portas do Palac10 estarao� a sla. Léa Cunha, fillú do sr lVi vIU i

· EuclLeles Cunha. "marcharemo's sôihre Alssun-! gUllldo a sua .marcha tnu-nfal, s,Ita e fazendo a oferta do sem.p're abertas pana êle".

(;.l·o"n",· acrescento'ndo·. "N'a-olpara esta capital. ICl,l.sto:SO mim.o, falou o sr. Fran- !<}:n,tusiásticas palaVTas co-
-: a sra. Maria Eva,ngeli'ira. c.v.

I
_ a mellÍ1na Dulcina SHya. aceitamos intermediários. Nos-I No momento, os re�e �les . sei c�s�o MedeIros, um dos :na�s briram as últimas palavras
_ o jovem Bráuli-o Lima. sa única condição é a rendição ellcontr�� nas pro:nmIda��s, antIgos lUita:d�re:s do comercIO de s. excia.
_ a sLa" Zulma Guimarães. incondicional de lVIorinigo. Es-

de RosarIO, onde teriam SIdo

I
em nossa caJPlt3:l" �endo suas Depoi's de mais algulliS ins-

a m�ni\aa F€lisbina Ta,]}oas. tamos bem armados e bem ali.' trava�os gr�nd�s �o�nbates: palavras �plaudIdls�llmas. tantes de palestra, OS visitall-
a iiJta" Al'aci Ro�a. mentados, embora apelemos�Essa, comtlJn!c:�çao fOl aqUI'I:mm .segUIda dU3!s gentis srras., te :etirara,:u-se magnif.icamen-
a sla, Si-Ivia Noronha. ,por remédios, para o Brasil. i captada .�a radIO rebelde. �e,'a Ra:ll�a dos Emprêgad�s no te ImpressIOnados .com a s,im-
a .exma. sra. d. FHom(ma H. Nada nos deterá. Abrirei oami_iCoucepcwn qUe transnlltIuSomeliCIO e à. s'rta. Irenp, Silva: plicidade e sinceridade do no-

· Lino, esposa do sr. Ico Silva Lino. nho Podeis dizer ao mundo
I :;l,penas nUlUa. onda, o que faz ilzeram en:t:rega ao governador vo governador de Santa Cata

_ a e..xma. sra. d. Alvina Gebcl{e. que' venceremos. Dizei a Mori- :<;upor tenha. sido el.a tran.sf�rl-1 eleito" a primeira do estojo rina.
,

.

. . _ ., ida para outra localIdade, aflUl- _

,espOSla do sr. Walf,redo Golbcke. lllgO que a rendICao eVItara'd - .

t �'d I
.

R. H. B: Oi!' :s-CO' S. A,._ a meni.na Ana Maria Luz íl-I'uma carnificina {,nutil. Não
I

t
e nao. ser ln f�l . e�'l aA pe a

I !t III

"
. . ,ransmlssora o ICla1. cres-

1ha do sr. Eduardo Luz, digno gc- acredItamos que pIlotos bom-
t

.

d b ld
l"enlc da InclllsÜ'ia e Comércio, :::>e- bardeiem seus camaradas. O

cen ou o ,Clt�mulllcah o hre � el�
, d Ch

.

1 que nas u 11nas oras aVIam'
· guros KnoL S. A. setor o aco te mmals 10-, d 'd

.

t . I I
ENLACE mens e mais material. A vitó-Ia. er: ? ao mOVImen � :evo u-I

·

BAR:\ACK _ GA:sSENFERTH ria será nossa". I C1OnarlO ?,o:as guarlllç��s e i
.', Rcalizon-'se no dia 22 do co' ,I que o exercito rebelde, Ja bas-I,

I�- l\IOCÃO DE SOLI])AR.IEDADE ,tante forte, dificilmente pode-I"
· r,e.nte, em Joinvi-lle o e,nla'c,e ma- � , .

t'rhnú,nial' ela se.nhorita SYlvia, fi- RiQ, 25 (A. N.) - Assinada'rá ser detido em sua marchal'
por ·cem deputados, foi ap,re-' para Asunción. ,Os jornalistas,)lha do Sl'. Fre().cl'ico Gas'se.n1'e1'Ul I

� _ nOSó'ü pre:laelo amigo ,e proce.r do sp..ntada á mesa da Câmara a ao procurarem obter -confirma-I
PSD naqnela cidade, com O sr. Da- seguinte moção de

sOlidarieda-'I�!�er��s�:rang�;!��� fO��� al���il.gobel't,o Bal'Oack, aviador civil.
No alo civH sel'yil'am de testr.-

formados que as mesmas não;
,muI1has, por pal'Le da noiva o S'1'. Combata Item fundamento, tratando-se�
JO-l'ge Pal'uckel' e exma. senhora, e I" apenas de mera campanha. dei

Albl'nl0 O Reu'matl·smo Ipropaganda para intimidar 0'1por l1ar,le do no·i·vo, 'Q s:r. "

OtJte!',nad( e ex.ma. se.nhora. O ato

fnquanfo Dorrrte l��v�u�a�;���o"â tl�����ca'���1l'e<ligios'o, realizado na Igreja Lu- ,

querem impor ao povo" .

.. terami, foi testemunhado, por par- Se V. sofre de dor.. agudas, se suas

I A d 't d t d t' d
te da noiva, pe,lo sr. AdolIo Ha,I'- articulações estão inchado.. , i8so prova 'eSipeI O es e esnlen 1 o,.

que v, está ee intoxicando porque seus .a situaça-O nesta capital é cada I
nack e cxma. s,enhora, e por pa1'- rille nl\o trabalham bem, Outros SIl1-

Itom,," d.e desordens nos rins são: fre· vez mais critica. Alguns estu-
te do, no·i'v'Ü o se. FeelCl,eeico Gas- dqüentes levantadas noturnas, ores nas

dante.s, que tentaram fazer ma-
: -5.enfel'l,h e exma. sen:hora. costas, lumbago, dores nas pernas, ner-

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno- nifestações, foram impedidosOs c,onvida:dos foram rece.pcio- zdos inchados. olhos emp.pucados, falta
de energia, perda de apetite. etc. V, deve pela polícia, apesar de não se,lla.do,s na So-ciedact.e HarulOtnia -

ã
.

deliminar os germes que est o arruman o

saber qual a natureza; das

mes-ILyra, anele lhes foi servido lauto sua saúde. Cyste� combate êsses
transtôrnos removendo sua causa. Peça mas. As autoridades estao ------------_---.---------------ba.nquele e finas bebidas. Cystex em qualquer farmácia sob Tamanho Rao é d cumentoVT-,AJ.A'N'rEC,"'. nossa garantia de que o alhiará ,apida- agiúdo :rapidamente,' sen,do que, ,,' , " .. I)

,_ _
" mente, Em 24 horas V. se sentirá melhor d I

Movime,nlo de pa,ssagei'I'OS em- e completamente bem em uma semana, nume:osas pessoas '; tem" �sa-:-:í Domingo passado nô�a'ine,n:- Amândi�· Erna Rhode, S1"S_

barcado-s, e desembarcados no ae- �:r���� fru:t:a�r h;j�te';ãe��(\ Nossa

�areCI?O dos lugares onde Qjl i te esteve em festa's o Aero Clu- Atl;>elaooo Arantes, Ryno Von
l'OPÜido' ele FI,orianópolis pe,lo.E 6"... t 'J�rnallstas aS e��ontravam ��-I be de Santa Catarina" com o Mors, Hélio l't;Io;n,teiro, Renato
.De�ugla,s da Panair do Brasil 8. A '_I S ex notratamalt.de:

ICI]ment�.
A polICIa _cOnSegUlU,' "Isolo" de mais um de.sel,ls alu- Azevedo Nascimento, Oswa-ldo-

Dia 21: Com deslino á Põrto CISTITES, PIELlTES E URICEMI� de:scobnr uma estaçao trans- nas do curso de Pilotagem.
.

Leite da Silva., Walmor Aguiar
Aleg-re: Albel'lo Senna. Prooe-deI1-. mIsso,ra, sendo .presas todas as É o sétimo altmo "solo" da Borges e Hélio Moura.
1€5 cio Rio de Janei-ro: Silvestre TOlTl'.� F'onlour'a Rey. Com destino pessoa.s .que alI se en.cont�a- turma que se está' brevetando A festinha, por ser íntima,
Bla,czyk, Walde.ma,r BllS.ch. Dr. li !-'üo Paulo: Antõl'lio PCl'E'S Pou- vamo _AfI.rma-se que a referIda

por eSsa entidade. Tra,ta-se do decorreu num ambiente de ca-

')-, .John Go,o{l, Marga.ret Good. Dl' óUJcla, Jae,Ob JJo,ege Jost', Dahil Amin e�ta�a? .Informava.
aos

reVOIU-!sr,' Adernar Madeira, contador maradagem e alegr.ia e não foi
'i

,�Jl)sé Guil!lel'me eI(' Cal'vaHI-D, Dl' Helú e �alvador Solil'i1e. ClOnanos o� movm�entÜls de da gramde fir1ma atacadista de estragada por nenhum disçur
:FPMtk. N{){'. Dt'" 'l<homaz 1"1'<18e1' ,Com deslino ao Rio de, JaneiTo: tropas legaIS ..

As vlllt.e horas tecido's, ".orlando Scarpelli". 80, e:mbora dive'fsos tivessem
"Callie Fl'aS'E'l' e Dr. Alval'Q de pai- Rulomão Palabnnick. Pl'oc.e·ct,entes de ontem ou,,:,�u-se o nudo dum Gomo já é praxe, o sr. Ma- sido engatilhados. Todos ve-

va, Abrell. de pô-l't.o,_ AIC'gee: Arllll',o Fer:nan-I
motor de aYlaO, que provo.co,� eleira ofereceu 'á Direto,ria do rifi?a,�am qUê o silêncio era.

'Dia 22: Com destino ao Hio de dez e LeL!o PlaLchok. Com cl.es.tJ.no a debandada dos .I.:0ucos tlan Ae,ro Clube, aos seUls colegas maIS Importante do que o que
Ja.neiro: Chl'i'stina ,Mlhanásin, Be!'- á Pôrto Alegre: Dr, Edmundo Gar,-Iseuntes. Esse aVIa0, entretan- de turma e aos visitantes, uma tinham a dizer.
ta Borges, Luiz Fer.tran{lo Borges, -dolinsky, Ito, devia ter l�!antado vôo da

mesa de frios, regada com óti- Provavelmente domingo pró-
.sylvia Re.gi,na r:0l'�'es, Oc!;'lia Pom-I Dia. 24: Com ?cslino á, São� p�u- base de AsunclOn.

ma c:rveja. bem gelada. I ximo .

havetrá nova rodada �e
-peiano M'olta, S('rglO,Malta e Alen- lo: Seita Orbez. Com ele�ll'llo a pac-I . FOI conVIdado de honra, o cerveJa, oom o "solo" de maIS

cal' de Sousa 8a,ut08, ·.['0 Ale.gl',e: Maria Giorgi, Alnerlo Bueno-s Aires, 25 (U. P.) -

sr. João Samtana, funcionário aLgum aluno.
Pro.ceclent,e de põe,Lo Aleg1'e: (iiorgi, Leão Plmt..chok, José Al'l1al- A LLga Argentina dos Direitos da "Air France", a quem o Qual desses será o próximo

Francis.oo Almeida. Pro-ce,elcnle do do Facclüni, Maria :Ylagdale.nn Belt'- do Ho,mem resolveu protestar Aero Clube deve muitos obsé- "Ipato"?: - .Hélio Monteíro,
·Rio de Janeiro: Allamie Gonçalves I tali Facchil;i, Dl:. Sylvio Hibeil'o junto ao govêrno

_

paraguaio ,quios, favor_es êsses q,ue dát!1m.Walmor Aguiar BorgeS, Lyrio
de Az('vec!o, Pmce,cle,nLes ele titio {ti.' Souza e Maria Luiza Facchini ocmtra aS pe'l'se,guiçoes "'e os da época qú:e, Não tinha campo'Búrigo' Bez ou Renato Azeve-
Pi'lulo: SilviO' Ribeiro .d-E' �ollza' Ribeiro de Souza, ,vexalmes impostos 'Pela ditadu-I nem angar próprios. I do Nacimel1to?

'

Jlo!a!'ia Luiza Rih�iro de SOil.1Za, ,Jo- Procedenle do Rio de Jaoeiw: ra MO'rtni.go tContl1a os miU- A Diretoria do Aero Clube Uma cerveja para quem
sr Al'il':1!clo Fâ.cchi'ni e Mn,ria Mag- Hel'bert Richers, Carlos Braga, tante.s dirigen.tes dos partidos esteve representada na pessoa a,t',el1:àr.
dal"na Fac�hini. Carlos Peixoto. Magda Mára Fi- opOSicionistas liberal, comu- do seu Presidente, Major AsLe- ------------

Dia 23: Com rJe�Lino �

Cmit'i-I
gueirecjo, . nista e, febrerista em Asun- roide Aralltes, instrutor elo

ba: Euclócia André Atherino, Lui7 P!'ocerienles de São. Paul,o: 1)0- ció.n. A organização publicou curso de Pilotagem. i
Rae ;<toLi, Samue-l Pereira Leite, mingas TuguC'iro e Jacomo· Leber. uma nota dirigida ao govêrno NotlliIDos também a presEm
,JoaCI' 'm Ba.ti's-i.a Simões. Tvio,lar I Peocede·nte de Curitiba: Nicolau do Paragutai, na qual de;nuncia ça do piloto Jura.'1dir Linha-

.

T(llTH Fo,ntol1l'a Rey c MÚl'cia CL::on·off t' José Resce K1'ukowiski. o's l'e'feridos frutos. A.crescenta,res, alé;:n àOB 2,lun.o3: Srta.

,�. � �

, .

a.·renuncla

(apitai,: Cr$ 1.200.000,00
A Gerência de R. H: Bosco Lt<la. comunica aos seus

seus client.e.s e a'mig'os que na (constituição da novel so
ciedade R. H. Bosco' S. :A., foi, inicialmente, alvitrado o

capital social de Cr$ 1.000.000,00. Dada a. rapidez com

que fc'mm subscritas, sÓment.e !em Itajaí, .séde de sua

l\1a.triz, as ações .correspondentes áquele c!tpital" ;res-ohe
ram (IS Incorp'oradores de R. H. Bosco S • .A. aument.á-Io
pa.ra CrO 1.200.000,00, de maneira a permitir que outros
po.ssiveUs int.eressados tenham facilitada a subscrição
das ações fiue (lesejarem.

Est.a resolução pI'ovem do interesse de tornar R,. H.
Bosco S. A. uma Orga.nização de Vend'a.s e Serviços emi
nentemente llopular, formada com o apôio dos clientes
e amigos que até hoje tem dispensado sua valiosa prefe
rência a R.. H. Boscio Lt.da.

Para a subscrição do re,stante das ações, de valor
nominal de Cr$ 200,00 podem :os int.eressados dirigirem
se aos Escritórlios Centrais de R. 'H. Boscos Ltda., á rua
Felipe Schmidt. s/no (Edificio Iapetec) IOU á .sua Secção
de Vendas á Praça Vidal Ramos n. 21), na cidade de Ita
jaí, ou por �orrespondência, 'Caixa postal ,no 117 - Ita
ja./ - S� Catarina.

O. VALF, n {} J'rA.H.í
Procurt�m na ,\gêllcia

I'T(�g're8so.
LrVRAp.IA ,n, LIVRARIA

ROSA
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Cadas'ro' Suclal do «O Estados
Pedimos aos nossos distintos leitores, o obséquio de preencher o

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

Nome ,., :. �, , . , .. , :" , , .. .- .. , . , , ., ,

Sexo , E!!t. Civil : D. Nasc .

"ais

!Esposo (a) ,' , ' .

�mprego ou Cargo :." .

Cargo do Pai (mãe) •.•..... , .. , , •........................

lObserv..........................•....................................

Agradeceríamos, também, a loIentileza de noticias "oe nascimentos

<easarnentos e outras. de parentes cu de pessoas amigas.

Empreze
C

de'navegação
�

NAVIO-MOTOR "ESTEr.,A n

maxima rapidez e garantia para transporte de !!U'lS m -rcad -r ias
Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Po co o seu dÍr\"'fnO ou

motor de ari emc a

f). -

_.

J.\�o oficINA. EN"LOA
eCf,.o. Rad\O�\e, Rua Conselheiro Mafra

I ne. 94
-----�-----

A V I 5 O:
Sociedade Anonyma Comercial Moellmann

Acham-se à disposição dos Snra.
documentos de qU'l trata o Decreto Lei
de Sete-mbro de 1940, artigo 59.

Florionópolis, 21 de Março de 1947.

SOCIEDADE ANONYMA COMERCIAL MOELLMANN

Acionistas Oi

no. 2.627, de 26

HUGO MOELLMANN - Diretor Preliidente.

FARMACI.A ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS '

"

\
.

Hoje e amanhã será a sua preferida
Urogas nacionais e estrangeirl'-s - Homeopátias :_ Perfu

marias - Artigos de borTQcba.

Garante-se a exata observância no rec<!ituário médico.

QU�R VESTIR-SE (OM CONfORTO E ELEGAHCIA 1
PROCURE

alfaiataria
A

Mello
Rúa Felippe Schmidt 22 - Sobrado

o Sabão

Exonerado o oral.
flois Monteiro

V I V E'R-E S--p-ara EUROPA

VENDEDOR

Arnold,o Suárez II avisa aos seus clientes
que reabriu detíníttve-

C II mente a sua eríntce.
uneo.- ._�

., A Agonia
�C:O�7 da lsma

Aliviada em Poucos Minutos

(Alemanha todos (u zonas. Austri.o. Hungria e tc.j por int&rmadio da.

Hudson Shipping Co Inc. N6W ycsk ,

Diretamente dos depoeitos na Suiua ... Lnt'egus rapidc.s e ;porantidOIil,
podendo ler teJ.;,grafi.cQs .•• A melhor organ'llOa..

ô

o n{) get'lero. fundad<l.

em 1893 .• , Varied-qde da a\lrtimento••

PEÇA INFORMAÇÕES DE'rl<1(fT-ADAS A:

ORGANIZAÇÃO. SULINA DE REP:\i\)EtHAÇ�ES ltda.
Rua l'elir.e Schm:dt. E2 (tojo) .- .\�.OldJ\NOPOLlS

�

,-1 _

"Cornpe tent e e devidamer.te
e g i ti s do , dispondo de a l gu
n "S lhl'bs vag ss , ofe r e ce s- us

;tlV1Ç"S ps r a e s cr it as avulvas ,

Ird, rmações nes ta Reds.ção .

PRECISA-SE
de U'l.1:' rnoc a p s ra ee-vrço de
e�C'llO'IO. que saiba es crever

a maquina. Exis r -se refe, encias,
Cartas a Caixa Po tal 149.
Ne vt e .

VENDE-SE,
I ar m. t vo r'e viagem, uma

cc nforvável rt�s dência 'de- r e cen .

t� constr ução, c, m de is quartos,
s,J -d e+j e n tar , cc z inha , dispen
'8. t ôd a- as ins trIações , ga, a

gem e 3ÓO m2 de terreno.
Trat"r ·com ALMIRO

CALDEIRA � Td 1616 !-

PaJ2cetrl à venda
sito a iua Esteves Junior N. 93.

antiga re.idênciu da família
Raulino Horn.

Chocara loteada com 26 divi.õ..
de 10m x 4Om.

O. intere'8adoll queiram pracuJC1!:'
· .

VENDE-SE
uma caia de madeira de
lei à rua Silva Jardim,

2�O. Tratar na mesma.
·

..

Casa
Vende se no Estreito', 'na rua

do j::onto do
.

onihu8. ''Í'rataC'
nesta redEção. ''''I

"VIRCiEM . ESPECIALIDADE"
WETZEL lNDUSTRIAL-JOINVILLR {Mar-:a

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

;;;��-!11ê'�TiiiíiEiol
ASSINANTES II � Cornpra-s e um" casa ,Déira �

t�"
f'arr.il i» numer o sa até

�.Reclamem imediata-
t CR$ 150.000,00mente qualquer irre- 1 Ofer t-.s com infot'�hçõesgu/aridade na entrega I

•

de se u s iornees. I > dr taihads s, por obsequio, t-

I � para (ASA ou TERRENO �
----=---..- -......,_,.......

� Ca:�a Postai 139 - Fpo.is. t{
-_......_-- ----_... � :-

> Comprá-se, também, t e i -

�
I' rena, medindo p. lo menos I
I I

I 12 metros de f ente. ..
· ..

J...-.._......._.,................ ,._.....t'._��,

I RIO, (A. �.) - O lJl'e,sld'enLe 1
da, República a"'"IlWll decreto exo- i

111'el'a.l1C{ü.,
a peditlo, o gener-al - do -

Exército P,e'!lj"U Auré liu de GÓIS

j
Monae.iio. ela Iuncão de delegado
cio Bra"il da Conlio;:;"ão Co·ns'lLlliva

Ide Emergência para a, Dcl'esa 1'0_

l ít.ica rio Conlillf'nl(·. cr-iada eml
vn-tude da Resolução XYlI da '1'e,r-I

_

ce ira Hcrmifio ele Consulsa dos Mi- S�ulo!
.

nistrns riais l)c'laç'ões EXlt'eriOlJ.'es das Dr. u
I CONTADORR,ep(lbli.ca,� Ame r ica.nas.

Ramos

(i rurgliio·dentista
Ex:lusivom.snte

,
com

marcada.
Cartão de hor s Cr$
Rua Arcipres te Paiva

Tel .. 1.427.
Ffcrranópol is. '

• 0'0 •••••••••••••••••••••••••••••

Crime e dlla1
Constituição de Socíedodes !

NATURALIZAÇÕES
__ ._1- Título. Deolaicitôflo9' t

Elcrit. -- Praça 15 da Nov. 23. t' Eecritério de representações nGa-

I
ta capital necessita de um ven-

l°. andar. " d s dor ativo e bem relacionado
'Relid•. - Rua Tiradentes 47. i cem o comércio em geral. -. I:a�e

FdNE _. 1468 � a combinar, ,- Cartas de p rop r-i.o

punho com fotografia dirlgidô CL
ESCRITORIO I1e�ta rédoção.

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

Vende-se um. bem sortidG
e bem afreguezodo

Rua Tir-:sdentes

Subiu O preço
d� papel. __ .. '

l\Iol!,ll·eaí., (c. P.) - :\"llma
decisão de surpresa, a Canadian

I fin[·e!\na<:iona,l l),3ilH.'!· Compeny ele
vou o preço do papel 'd,e imprensa
em se is dól.a.ec,s por Lc.mela.cla, all-

mcnt.atl1tclo assim paea 8G tc!ólar,e,s a

tonelada, do p-apel conslllmildo pelos
jornai's canatCl<ens,es. Aore·cli;lia-�Ie que
oll[mE; gt'ande:s pl'odntol'€'S ele pa

pel d·p jO'l'l1,<_t,1 [amem medi'da idên

il-c,a.
I\,�nhuma ra.zão foi aprese.ntada

pa;l'a o aumenlo. Embora o preço
do .palpel dre imprensa y,enha su

bindo fiememcol1ltie 11'o's úllimos do

ze anos. a majoração se fez sE'lnlir
com mai,s força eie ,p.oucos amos a

'esta paIlf.e. Atl1dta em 19H, por

eX'�mplo, o pl1eço ele ,pa,p.p,l dt8' Í'In
pl'e'l1sa paTa o, jornai·s call1Ia.r],e'n:s·es
el�a de 5', dólaee,s a lOlnelUJda.

A primeira Agua de Colônia feita
no mundo foÍ fabricada na cidade
de Colônia pela Fábrica de ,Joban IlIaria Farina..

I •

i

Dl. CLARNO
GALLETTI

G.

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI ".

, '.' :
.

l.O.f;NÇA� �.i!:RV·/8Ab
Com 08 progressoll da me�Uc1a�

hoje, as doenças nervosas, qu.nct�
'ratadas em tempo, sio maleA' ,.,:
feitamente remediáveis. O ..:unn4�j.
dsmo, fruto da ignorânda, só

P04'1prejuJ1jcar 08 indivíduOB .afetados <4.
tais A'\!nferinidades. O Ser,viço Na·
cional de Doenças mentais ·diapi.
de um Amuulatório, que atend& .ra
'uitamente os doentes nerTOSOII ••

digenttoS, na Rua Deodoro ZJ. lIu :
,,, 11 -hor....Ulria••aM.

.

ADVOGADO

Em POUCQ.':; minutos a nova receita
- Mendaco - começa -a circular tlO

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma OH bronquite, .Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissol ve e

- --remove Q-..ffi1l6H-S ftuc··Gàstnie-as--vias""t"'eS- .

píratôrias, minando a sua energia, arrui
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se
prematuramente velha. "lIí.endaco tem tido
tanto êxito que se oferece com fi garantia.
de dar ao paciente respiração livre e Iécil
rapidamente e completo alívio -do sofri
mento da asma em poucos dias, Peça.
Mendaco, boje mpsmo, em qualquer
farmácia. A nossa rmrantia é a sua maior
proteção.

'_

Mendaeo A:���".�:.m
Agora tambem a Cr $10,00

Deseja ,obter
emprego 1

Procur. então a noss. Geri.
da e preencha a nossa "ficha .h
informações úteis", dl\ndo tóclu
as inditações possíveis, que terl'
mos prazer em recomendá-lo ta,
aos interessados na aqnisiçio .,.
l)oÍ1.s funcionários (as).

RADIOS
5, 6. 7 e 8 -valvulaa para
Luz. Pilho o Acumulador.

P1lça catalogo gr·atis.
Preços sem concortencia !

A V A -- importadora
São Paulo, C. P-ostcil •.4003.

I

Envie ao seu amigo distantf
um número da revista O VA
LE DO ITAJAt, edição dedl
cada a Florianópolis, e assim

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa ,terra

reg1s:

."

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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o ESTADO�Quarta .. fe=ra 26 !.1e Marco de t�4' 5

11��a88Inado O 1 r'�anti-nazista 'j

Slulllgad. (U. P.) - A uolí, i
cia alemã arumoiou qll'e t\n,e'n:::ld lj',.Hub.nneunlrro comunista doa Corte
ele Desnazhlicação ela cidade de i
Oehr-imgen, foi mor!o pnr dois ]10-:! CAPITAL F; RE<:;ERVA�
menos armados ele pistola, que pe-. I R ...sflün"Hblliclad�.
nelraram em seu apa nl'::tlme.nto, Os I I R�celli'
assassinos fugiram na elil'eCão de

I l A"!vl'

Brelzfeld, onde estão sendo reatí- i !
zadas �l1[.eln/�a'� iuvesí igações para ai; S n,.trl)� ,.sgos r�()to 1111,!\",,,,. Iv "'0'-" 98.687.816.30
sua captura. Foi esl e o primell'o

'

r;e f)on'8h,tH1a1e� - 7f.73.6.401306,2El
caso, na ZOlla. a,mel'ilcana. em que i : 'l'll",11 a,lú,ll1:IO Joi assa,�si,Jl'[Hjo por !.' lic • Dlr,ct0, es;
sna" a,li"icla,ele's_ a,nl i-J1ia,zist,a,s.

" I' Dr. r-emphi;o d'Utra Frelf'c de Carvalho. , Dr. Francisco

IRlle,nokl :onlava. 41,a[105 �l,e l?a,-' d� Sá, Ani"io Ml'is'!IQrra Jr. Jotiqllim 8arreto d� Arg'ljo
ct,p c eI'a vlgoeosame,nlo'c anll ..maZl'S- i e José Abre u.
la. le,nel sido pre"o pel'a. Gesrllapo em!

.

,.

'���.��� ......".�..-...............,.
1913, :'{os úllâmo,::; meses, 11ecebera, '

,

"várias ame3ç<llS dle moete. A corte, '

d.e DesnlaZifica,.ção. ,de,qure
ele e��iEmpresa (Construtora, UO-IV'e,rsal»membrü eDa causJderada a maIS,

rigo:ro�a de WuesbeQ1Jb.erg. ,\ A maior Organização Predial do B;asHA eISIPOIS/a, de Rhe,nold d'ecla'lou I
Teoria' e prática - conhecimento do motor.

que dorh� homens ma.sool'lrudüs in-i
, AVISAAtendem se chamado:! para reparos de urgênci-i. vadiralm 8,eu UJP�:l'ta.mento, elepo�s

f
A todos os portadore.s de títulos desta conceituada eml" esa.Auto.;.E 3cc.la ':47.77 ,

de queJ)l�anem a,.J-a�,ela no baiIlhel-
legalizar seus tíqljO:r, af,,m de obter o re�mbQlso, de'liIcôrdo com

GAl< �GE UNIAO - PRAÇA GAL. OSORIO,' 40, eo, pll!sSlam,lo dai ,d,He1tameill;e d ao, o Decreto .. lt'i n". 7930 de 3-9 .. 45.
.

"O onele n vItIma e,�,tra\ a e1-1 .

l' , . . . .-----\''' ---,,-------- quan.1 ,
'U ,�

'Par" rnalOft;.S esc ;FeClmentos, e ravor dirigI' -se ao escrl-

Dr He,nrl·qu'e C!tod4le'c-kllaela. Ao p.erceber a Pl��sençar d��ltôdo central nesta, Cdpit"J. sito à rua Felipe Schmidt s/n
" ", ,.... eslra,nho,8 Rhe,nold se er"ueu ap ! F'r" ..:" i",

. .

t 1 foi, .ullar'vpc.I,lS.

ADVOGADO'.'
clalme.nle. mais nesse lil1IS ,a,l1' e. '. I NB. Não faça' sua inscrição em outra empresa, congênere.

1 'ado pOl'llnl elOI'; a,�r;;.alla,nte:-;, ..

h PI d da y,e.,I(I , " �

sem primeiro can ecer nossos ["I)VOS anos e ven a�J
Rua Fe'ipe S-:hmidt 21, sobrado

I(Altos da iCASA PARAISOl - P"lori-r6nn!!� ------------------------------

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

Movimentação com cheques

B!U1Cfl do Distrito Federal S. A.

�,Na-vios mercantes para o Brasil
Río, (A. N.) - Despacho pro-'I du especialmente P�l'a o traospor-

cedente de LOllcll'ei:i inrorrua que �e de cereais. Equipado com os

·iÍull'anl-e os ú!ümns dias nos e:'(lll- maios mortennos adiamtarncnlos, con,
Icícos brif âuicos Iorann Iançndos ta com a inovação cle suas catde í,

'-três navios que sulcarão as aguus nas i>!1:s{alwdas Ú a,umia, das cober
!aU,no amecicanas. A «enhora PUles ':'c1::'. Além disso.v leva equipamenlo
Barreto de Faría, cspõsa cio adido de i.adar e aparelho elótríco para
naval 'bl'aúhri.l'o 'em Lonth-es, roi a operações de carga e escarga. ACIO
n1Eljelri;nllw no lanramen lo dum \'0.- nado por motores a petróleo cal
por de carga construído para o cuia-se que rlesenvolverá lima \'c

Brasil, num estale iro br ií ãn ico em Iocidade de dez a vi rrl e cinco nós.
Westhar-tleí Pool, 'I'raí a-se elo Um' navio gémeo eslá sendo cons ..

"Frencísco M-allia:rl'azZO" de oÍ1�>O truído, esperando-se o lançamento
mil toneladas, encomendado pela de,nLro de dois meses. ()UI.I'OS deis

I

Companhia Br-asileir-a Sociedade navios que acabam de ser lança .. ,
Paulista de Navegação Matarrazzc dos, realiza.rão a travessia para a i
-e constrarido ,pela firma Wi!HaTIU Améríoa Laí.ina, alvorando a nan.

-Gr,ey Llda. Esse navio foi clesenl1a-: dcira bri.Lâ.nic,a.

MOTORES
INDU5TRUUi INTERNACIONAL

,"

Adquira a sua própria fonte de eletricidade para

'Sua fazenda CU sua indústria. Os Motores lndus
triais Internatit)nal Diesel equipados com Qeradores
'Palme� sofucior'am satisfatõriamente o problema da
:falta de eletricidade em lugares desprovidos dessa
-comodidade.

Existem conjun QS International - Palmer para vários

capaddades, desde' 5 K. W. até 50 K. W. com

voltagens aproximadas de 120, 220 e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguradores de

voitagEl'IIl o�- quadros de contrôle.
�)

•• fa-nos folhetos descritivos sem compromIsso

Dispomos para pronta entrega =m

Flericnópolís conjuntos de 15 e 20 KW

C. RAMOS & elA.
Rua Jeão Pinto 9 -Florianópolis

CURSO DE MOTORISTA
Serv ço de Pront:>

e

Socorro de Automóveis
Ensina-se a dirigir automóveis

Amador e ProfiSSIonal

",:Tenha } émpre em caseI· uma gorrafinh(l de

ArER 111 VO «K t� O T»

Dr. J. J DE SOUSA CABRAL

ESC'-('Í'1ÓR10: Rua FelipE'& Schmidi::3Z - Sala 5

�::.' ��io O1C:::::_...r...�........,..,...""""'F..J""O""�"'�.II:J:.,..11""'6......PO_Jis_...... _

VENDE-SE

l
Aproxime-se mais de seus

O barco 'l'ARZAN �ara passeio amigos e �arentes env�ando.
,'Co.IP 7 mts. ele c-ümprlmento por

21
,lhes um numero da reVIsta O

,«!.e largura li 7,50 de mastro. VALE DO ITAJAí, edi�ão deJ
,VCI' e tratar á rua João Pinto 5. dicada a Florianópolis

TECNICOS .1 o ESTADO encon·
tra·se à venda na
banca de jornais

.Beck»
o Brasil para aeu

de le",,,olvimento

n c ess i t c de técnicos IRádio Difusora,
I 'de Laguna
Todo o Sul Catarinense e: cuta
diariamente à Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klcs. (ondas médi a-),

HOI ários de irradiações: - Da.
10 às 14 e 17 às 22 heras.

Representante em Florianópolis:
D. F'. DE AQUINO

Red. do Jo-rn�l «O ESTADO»

am to -ias os

profissõ-es

par t iciparn aos parentes e

j.Jessu, s arrugas o nasci-
.

T! en to lle 'se u fiiho

Arno LU! de Andrade e
; Senhora

.sosé Emanuel '

M,oterniCiélde d- F'lor ianô

pLI1�, í9/3/47
LIVRARIA ROSA

RUt4 Deodoro, 33 - Fpolis.
Atenda pe.lo : Seniço

Reernbo leo Posta,i,

Livros Técnicos
em geral

6!.gêndalll e Reprelientaçôtlll fim
061>'01

Matri:ll: Floll'ian6p�·I.
�UQ Ioao Pinto i D. 91
Cnis::. Postal, 37
filieI: Cyesciúmo

fI.'ua Flodcmo P�iI:Qto. ./n
,

(Edii. Própriu).
Tolegramaa' ·PRIMUS"
Agmta" '0.0' principal.
munlo{llio. do Esto-io

c'; IV do ,Balance C'f! 1944

c-.
o-s

. tSo 90.0.606,30
5978.401.755,97

67.053.245,30
l42.176.603,80

CAPlTAL: CR$ 60.000,OOO,OC
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • FlorléinÕpOUS

CORRESPONDENCIA' CONFERE
I. COMERCIAL DIPLOMA

N21,'; -;

I
PARA RECEBER AMOSTRA GRÁTIS" \

' ElIREÇÃO: Ml:.TODO:

ESCREVA o SEU ENDEREÇO AO J AMI.LIA M. PJGC:f21 MODERNO E EFICIENTE
�, UBORIHÓRIU uola S. II. '1 I
�� CAIXA POSTAL, 36 � I R U A A L V A R o D' E C A R V A L H O, 65
r aL.UMEN�U' - S�TA CATARINA4 I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



6

i.) �:�T/A )f<��"b{o � f' r» �p� ;;C:�í!;� »: §-- i
Blumenüu viverá· na tarde de amanbã um dos seus gra[�e'8 dias esportivos, cem'
11 exibição (O Bofafogo, sl1per--vice-cumpeão, carioca, que jeleíera treme élo re
nomado -tean- do Pahneir�1s, trt-campeão. btumenaueuse. De todos os pontos
tio Es fado seguirão numerosas caravanas �Dortivas, pEra a�uela cidade catari-
nense. ávidos de presenclan m as fntnVe�8 babiHdade's �It � comandados de Hele.!!o.

lUTí:j � Hnjo ás 2 hurus
- Matinée Chie -

10 - Cinc lanrlia Jornal 172
DFB.

20 - Gale Sondergaard, KI'['OY
Ora1lt e Rondon Hattou.

A VINGANÇA DA MULJi1<-.:a

ARANHA
30 -- Chades Laugton e Mau":

reen O'Hara.
O CORCUNDA DE NO'DRR DAMl!:

Censurá: Até 14 anos.

Preços: - 3,60 e 2,40 -. ,

mTZ - ás 7,30 hóras
Ultima Exibição

Bet te Davis, Dane Clark e Glenn
FOl.·CI.

"

VENCEU A

UMA VIDA ROUBADA
Censura : Até 11 anos.

No programa : Cineland ia, Jor
na l 173 - DFB; l\fE'lro Jornal

; Atualidadcs.
Preços: 6,00 - 3,60.

Direção de PEDRO PAULO MAcHADo

No embate
do Rio, eo

pela

BOTAFOGO,
ontem 'realizado, entre as equipes do Bntafo.go,
t\mérica, de Joinvile, saiu vencedor o prtmetro

apertada C.{iDf8J1em de 4 ii 3.
--�-----------------------------

Regressa

o POR 4 3
ROXY - Hojs ás 7,30 horas
10 - Cinelandia Jornal 172

DFR
2° - Ga.le Sondergaard, Kir>lJy

Grant e Bcndon Ha tton.
A VJ�GANÇA. DA MULHER

ARANHA
RJ.:ORUA;\i!ZADA: A COl\1[S�AU I COMPETIÇÃO REMISTICA EM

})Ró-CONS'l'RUCAO DO E:;;TÁDrO! BLUME1\'AU
DO FfGGEIRENSE Notícias que recebemos de Blu-

Na ,,{vjc do aríetocrãüeo Dc-] menau adiantam que é onorme o

IDOCll1a(,a Clube, cedido POi' sua! e.nll.usiasmo reinante
_

nos meios
, '.' naut.íco« pela realiaação, em Itou-

dilSili.nla -diretoi-ia, foi reorgamza-l pava Se.ca, no próximo dia 20 de

da, an te-ontem, á noite, a Comis-; abr-i I. do Can:a}eonato Bl'Um�,na>lI
são Pró-Conetruçãn do Estádio do ense r:!p Remo. ao qual pa rLioipu

Eigueirense F, C, ·que ficou assim l'il�) 013 clubes náuticos Améri'ca, c

. .

'.

'I IIJ1.ranga. cujos remadores vem
cOll'slIllllda:· realizando árduos lreinos, preven-
Presidente '-- Thomaz Chaves do-se uma disputa sensacional c

Cabral.
.

I' e'fJLlilibl1aclaVice-presidente _ Eurico Hos- -0-
tendo �d,e.fendido o Vasco, e o q.ue somente em CaSO de vitó-

terno. BEGLIOl\IINI NO FLUl\II- P�l>1:�ell,:a!>, regressando a ISU'� �la da.�e�� equipe nos dois

10 secretário _ Acy Cabral 'l'ei-/ NENSE p�tna e iSab�IlJ�o agora �a .eleI- JO�,os m��laH�. e�ta;rá decidida ODEON - ás 2, 5, e 7 ..30 hrs.

ve, I São Paulo, 25 - O Cor-in- çao do sr
',�tgl�O Pelegríní I?a- a. "I'aça . Nao havendo duas - SelSsõe,s das Moças -

20 secretár-io _ Pr-ocópio Dár.io tíans tendeu imediatamente á,ra a �reSlld�Thc:a do clube
.

do fv.ttonas c�'�seo'ut�;as, s e r á LANCEmOS DA INDJA

Our iques. leolícítação do Fluminense sô- Parque Amártíca, lhe enviou efetuada a negra. Com : Gary Coóper, Francnot

10 tesoureiro Nelson Di Ber- bre a remessa do passe de Be- u� telegrama de congratula-
r , -:-0- Tone, Richard Cromwell e. Hrllie

nardi. \ gtdom.ími, par Interrnedio ela çoes, ter�1_n3,Thdo. o, �e�mo, PERMANECEHAO .�o i"'�.L L.\, Burcke.

20 tesoureiro Alexandre Federação -que já deve ter feitü,c?m os seguintes dizer es: �e- RAMOS No programa: 1) - Operár-ios

Evangelista, ;a necessária' oomunieação á cíba um abrazo deI a�lllgo Apur-ou a nossa repoI'lt1agem qnc ] da Ilusão - Nac. Coop,
'I'écnicos : Engenheiros Otavía- C. B. D. Nestas condições, está '1_U�, q�!eda a su entera dISPO- di.\-el"�os elemerstos que i1niegl.ar:J:ll! 2) - Rapsodia Pan-Amerícana

110 Silvei.ra e Heitor Ferrara. lo tricolor carioca perfeitamen- SlCI� . _

com bt-ilhaní.ísmo o "onze elo - Shoot Mus ícal.

Secç-ão de propaganda e publici- /te habilitado. a regularizar a
DIante :dI:SSO, n�.� nos sur-, Paula Ramos ,em 19�6, ac�b:1m df'1 3) - Fábricas de Belezas - A

dade - Pedro Paulo Machado, do' situaçiLo do anUgo scratchlll1an lP.reendem as Thott.CIaS agor.a a.-,mal· mscnçao por ma·I'" uma Mal'cha do Tempo.
"O Estaido"; Hél,io I\HltÜlIl PC'reil'a, paiU�!ilSta. . cIrüulante:s, se�wnrdo as .'quals (empaTaria, sali;sJeilos wm {) exce-J' Preç,os: Bms c sri.tas -. Cr$ 2,00;
<da "A Gazet,a"; Moacir Igualemy' x x x

a .nova dIretona palmelrense lenl·e

I.f"atame.nto
que lhp,g vêm

dIS-1
E8tudainte.s - Cr$ 2,00; Cavalhei-

da Silv('iI\a, do "Diário da Tarde"; JÁ CEDEU TARDE pens� eu: �ontratar novamen- pe-ns<Jill·do o� cJ.i.l'ctores
.

e 'as'sacia- roi' - Ge� 3,00; Ge,eal - .cr$ 1,00.
Ciro l\'Ia,rquos Nune.s, da. Rádio Rio, 25 � O Vasc�) da Ga- te Vl11adolllga. dos do ohube daS' lrl\S cores, cujo CElDisuea: - Li'vre - Ct'ianoas

Glla,l'ujá; 'Valdir de Oliveira Ban- ma comunicou à F\�dl�ração. 'ó T

X X x.
' dj,r,p,IOI,-tlécnico, a Sl'. Fl'a:nCISCO maiol'l's de 5 an0:s, padPTão ·entrar

los, Arybaldo Póvoa,s 'e Ewerton Metro,politaria de Fu�ebol que T()RNEI� DA CIIL�nE DE Pl'az('l"('s, jú dPll amplas demon,-. nRS se�,sões de 2 e '5 horas.

Bastos. 'cedeu todos os chreitos qUe th ',SAO �PAULO Il'ações '{Ie sua compeLêllcia carnal IMPERIAL - ás 7,30 ,lHH'as

Prelt'ellide a re,ferida Comissão nha sôbt'e o prC'Í;i-;siollal Jair
S
..Paulo, 25 - A ten:P?,r��a [)rt'ipltll:J,c1ol'. I ESTA NOITE] CONTIGO

}'cau,zar uma grandi.osa festa no� ',asa Pi'lto ae C. R. Flamen- pauI'Isl�a. de fl�tebol tera InICIO Rii.o êlf's: Ohocola:l.e. Ma,ndl{�o Com Ilngri'd Be.r.g1man.
di,as 19 20 e 21 de ,abril. no loca,l·.· '. . no proxlmo dIa 13, eom o tor- Fo.rnCl'o.lli, Ca.lixto. I\Hne.!a. Lá7.n� ]\'0 pl'o,grania: 1) - Ba,ncleiran.-

ond� es'tá s,e.ooo construid'a a 'Praça
'"

x x x ne�o "�CidadB de São Pa�lo": 1'0, Ca.l'úm i, Ne,lso<TI e Vadico.
_ tes da Téla .no 80 - Nac. CoaD.

de desportos, e que conslará c1,e "COPA ,UIO BUANCO" cUJ� dls·puta se prolon�ara ate ToelDs êles a,pre.sent.am magnifi-' 2) - Jal'dins da Inglaterra

barraquinhas corri. vendas d'e lei-
J

São pa;ulo, 25 _ Chegou s'á_.o kha 20 do me.sm� m�s, nor- ca f'O'l'ma. Com mais. alguns l.rei- Short Colorido.

1ões e prenda.s, em beneficio do bad<o a' es1)a ca,pitaI, o sr. lrineu ;l1la;lm.�te. ? �nmelro Jogo do nos I.odas eslarão a,ptos para dIS-1 3) - Fax Aü�plan 'News 29 x U!

-clube, '!OhaiVes, SlUlperintende;nte da C. ,t<?r�elO .se�a dIsputado entre o pnt.a!r. como autênticos favo,ritos - JOl'na.J.

For.am wnvidados vá,l'io,s dlri- B. D., que veio tratar de .u:rgen- COllnthI�ns e a Portuguesa �e o grande, certame a:ma:dorilSt;a qU€I' Preços: 4.,00 - 3,00.

�c,ntes d,e grêmio,s esportivos e re- tes e, importrant'es assunrtos, li- Esporte�, o segundo, no d:.a se a,pr.QXlma.. "limp. 14 anos".

creal�"os do Estreito para coop'e- gados á (Uslputa Ido 10 jo.go da 16,. enüe o
_ perded;o� do pn-

l'flrem com a Comis,s.ão, entre eles "Copa Rio Branco", qUe térá m�Iro e o ,Sao. P�ulo, e o ter- K" - PR'ONTA '- 'ENTREGAi)S srs. João Rlore.s, presi,cI,ente 00 lugar no Pacaembú. celro, .entI e o }a,o. Pa�o e
.

o. n.
C. A. R. Olimpico; AJi,pio· de cas-I Fomos infonIDjadlois, de que,

vencedor do pllmeuo. Jog_o.�m. _

tro, !j_'e·sour,e.i'ro do Clube RecI\eoft- entre as demais providêndas
caso de empate no prlmell'O }O- AUTOMÓVEIS CAMINHOES

tivo 6 de Jamei,ro; Tt.e. Alc.�bia<:,�s,.a serem tomadas', o sUJ?erin-'��� �!�:u:gUeSla Bnfrenta1'a o NOVOS F. U�ADOS • (recondicionados)de Sou�a, pres'Idente do CantI;'1ta It,endente da nossa entIdade; _ r IMPORTAÇA-O DIRETA A
Recr'eatIvo FLlItebol ,clube' FloI'i,s- '.

dir'
. ,.

.�...

I'
DE NORTE MERICA

" .,

'
, maXlim� se.J 1911"a .a,o.-pr=�l-'VfI:rLfHlHSI '-E "íVAitZ-I ·-R�··· '--·,-A(J-'POM-GVETS-:··uBtrick»-«Cadillm=t> «Chevl'C1let.--Bgdqe».cl"orem

,bela SJ.!va, presldent,e do C. R. Ó to, no Intmto de ?bter aumen- GRESSAR,ÃO AO BRASIL «{,incolnlO Mercu,y» «Na.h� :Packard» .

.de Novembro.
. Ito nos preços dos Ingressos nu- B. A'. 25 (U P) _ «Plymouth" "Pontlac

'.D t ,., h'
" . . uel'l.OS mes, .. Õ"· � .. ..

en ·1'0 ue leves dIas l1i11Cla,re-lmerado,s aidianta,ndc-se que C' .

d
.

d
CAMINH ES; 1 nternac'I<)nal "Ford" Chevrolet.

bl'
-

d I
- d' , om. la presença. ;OS maIS es- VEI'�ULO'" USAOO·S T d .

I d' .

'mo,s a pu llcaçao a re açao 1(1S ,as lcoheItas seriLo vendidas a t ad I t t" .

IJ::; ; o o. o. velCU o. uillodos são recon lClonados •

pessoas que vêm contrib.lündo í'i-!100 cI"uzeiro's
ac �s �o an e,s a:rgen .lnos, a garantido. por "Certificado de In.p�çao" em quO!'

na.nceira e materia,l.mente para fi'
'. As,socI�9ao ArgentIna de ,Au- atesta <!ue o veículo está em excelentes condiÇÕ641

. " ,

_

, "

X x,X _ .' .
tomoblllsmo despediu-se saba-'

.

de funclo�cmento e aparência.
,eo�cr,et�z�ç�o de'sta gHndl�sa. elO SÃO CRISTOVAO DISPEN- do, dos cOITedo.res italianos

�. Aos lnter!l..ado., ampla. lnformo'Ções ...·queirÇlm díriqi.r-�e ao

'lJ,tIl llllcIatJva de dotar a Caplla!'DEUÁ UM MILHÃO DE CRU- A h'lI V.
.

L' V·ll. , .,
repre.entante para o E.tado de Santo Catarina.

de uma mOll'lllme,nta'l e moderna
.

:
C 1 e arZI e UlS

.

I, mes.l, N. L O P E S V I A N N A
. ZEIU;0S .

qll,e regressam ao BraSIl depOIS
JPra�a de desportos. RIO 25 D I � R&p�eãentaçõ"il Nacionais e E.tra ....gsira.

'. ,'. ,- lvu.., ga-se, aqUllde Ite.rem participo�o de Vária::;/
.

-0-' ,Agência Gerol de Seguro. "AFORTALEZA"
NOVÜS VALORES PAR.:\.' O

que, somente ,oom o seu derpar-100rl'Idals neste paIS. . :,. Agente Mal�tirpotamel1Jto de profissionais, o São x x x 'Rua Félipe' Schmidt.' 2 .' .oh ., Caixa Postal. ln
PAULA RAMOS OrisltóviLo dispen1der'á um mi- PODERÁ HAVER Tl�RCEIROll 'hiq;lI rra: tCLltI Z e VII l'A .. 'fel.,fcn�:' 11(2.

'Segundo nos informou 'lHo cJ..i.ee- lhão de c�uzeiro:s. JOGO Sub-Agentes e via.jQntes no interior da F.illt.ad"

�or do Paula Ramos. ,wnl}am de
x x X Rio 25 _ Mui+o embora es- Florianópolis - S· !ltCl Cctari, a - B R A S I �

:llsClFrever-s,ed petlo . Ct·lnL.' ,�: Pl'a18 VILLADÔNIGA 'QUE R VOL- tejam' fi,xadas s6mente duas
.

l'no---;-1d---I--
-.

--,
G é

·

,ue,ora,os.es,a.cdC'.'3il1('fI.OSvel·1 TAR.AO PALMEIRAS dt, i O' d " u mi o are" a r ela:zola Iva,n e Nanem q'IC no "lle ,...

P I 25 H'
a as para os .,ooos a Taça u " .

> , 'J,."

I 1:). au o, - a poucos R' B " d" '" r" , .

passado .integt'aram. l'l',pf'r! '\'a-' .. ' .,.10 ranco, 'j)o er� VII' a Su.l '" A:SHINGTON! ?5 (U, P.) -:- O secrBt:arlO d� Guerra Pattel'SClIH r�-
t

'

'; {'.,,, d Jd1as, lll?tIcI�u-seA q�e O Jogaaor dlsputaida uma terceIra

partl-jl?Oll1fmdOU
ao Com,ILé das Relaçoes ExterlOrc>s ao Sen-ado a QOncessaCl'

men c, as eqmpes 1,} ,V�l(t\alkl o
U'l1ulgualo Vtlladonlga, qu:e de da. O regulamento e'stabelece a 'ImedIata, como adlanÜlme.nto da q1:1I1!lJlia de Ce<rr1 mil dólaT�s á GC'éCIa.

Ar, Ava.f e BooalUva. ·)ttill3.3 a'-l�LJ- há muito se encontrava radi- decisão em" Ih d _

Afkmou que os �a.ndos aImlados estão .operando ne�se p.aís sob a lide-

si.cões. ado -a fut .t", 1
"

.,

me or � _q,!a ranl.)a dos comu\nts'tas, o que IloderlU 12�:Qvocar ii q1.led<J n.rr,q alltorJejadps
f! I ,0 B""O Dra'SlielTo, tro pontos , o qu.e sIgmfIca' Irgais ela. Grécia, se o auxílio dos EHtado� Unidos nü.) chegar a Lc.;npu.

30 _. Onanles Laugton f' Mau
rcen Hoara.

De regresso da Capital Federal onde se encontrava O COR{�C::\iDA DE NOTHE nAMI<.:

há algum tempo, ancorou no porto da São Frencisco, Ccnsnra: Até 1 ,( anos.

aguardando tempo favorável, o belíssimo iate «Anita», PI·pçe.'i::3 ()O C 2,110.

capitânea da -frota veJeira de Santa Catarina e pettencen te
.__ .. '-- ._... - .. ----- ....

ao dr. Aderbal R. da Silva. Sua tripulação é composta
pelos velejadores Mário Noceti, João Eduardo Moritz e

Nazareno Simas.

o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-

8ovêrno do Estado
I

:I.

De''''eto� de f!J ,le mar-ço de 1947

O INTl<;R.VENTOR FEDEHAL 'RESOL\ E

Promover, por mer-ectmenroz
De acôrdo com o art. 51, do decreto
le i n. 57;2. de 28 de outubro de ..

lP/f1:

Clov ís ela Costa Hi,beiro, do cargo
<ia elas.se L da carreíra ele Agrônomo,
do Quadr'n único do ]<jstado, 'ao cargo da

l\1!au'ia Amin .Ghqnen, ocupante do caro

go da classe ]<' da carreira de Professor,

Normalista, do Quadro único do ,F::stado,

."'

Eclipse total
! "'êlJ"l1ingl,on, I C. P.) - i"el"ão ca iuva, 110 Eslad'P de Miurus Ge:r<lls.

11'p,a,iizadú<� hre vemente, no Bru s i.I a nus 650 krns., ao norLe do Hío

numerosos estudos c· ilf}\,p':;ligüções de Jaué iro. O lugar foi escolhIdo

sobre a energia solar e ais fOl'Çê1S porque f ica d-e.t}ltll'O do centro do,

CósnliCIHI:3, que' ;ão milhões de vezes 'e'Cli.ipse e parque são muitas boas

mais jJo.teill,t,(\S que a bomba 'H'10mi- IRS possibilidades de que, 3,S condi

oa, SrrãJl} l',palizados também sstu- ç,ões 'a'hmOlsJéeilc,a,s sejam iideails pa-

I
do,; ,,{)tri'I' as condicões ::IJLmosl'éri- ra o estudo do, oito fenômeno &o�

�!;�T�a� �:���I;A_ 03>S nas aH1..Vl:aIS aLé' a,g'Or,a, jamais i laro· ._ l' 7
.

1 ,: ad d '.

Doenças dos ,intestinos, réto. e

I a,lClailwalj'3,"',
sóbre a IntL'enslJClal(]oe da I aVHW" que e o rama o e

anua ü;'" d�e:�f{e°l��eb�tam_en. radiação da luz solar, calor, lumí- "Iahoraíór-ío Iotográf'ico", tirará

FIsioterapia - Infra vermelho, nosidade do céu e caractertsttoae foLog-rarfias do eclipso solar a .. ,.
Consulta: Vitor Mefre]PR. 28 ,',

Atende diariamente às 11,30 lia. meteurológioas na estratnsfera. J�s- 10.000 melros de altura hem corno

" i ���: ���at'k:�o:.m66�lant. ses csí.udos são necessáríos por [,ental'á fologna.fa�' a so;mbrn da

J'OJI .. 1067 causa dia construção de projeteis lua durante sua passagem pel.a-..
dJe, propudsão dirigida e os aviões I�j(,l'l'a.

do J'll'IUI'O. A :-:l,ociIHlla!d'e :'I/a,cio,ual

d'e (:l<rogr'âf'jla dos Estados l;nidoíl
illI'Ol',fJlOll que 13 cientistas civis e

do «xércí
í

o e marinh.a pa'dirão
3 J dr' abril para Bocaiuva, Brasil,
onde as forças aéreas nomo-amer i-

do

. )1. ARMANDO VALtRlO
DE ASSIS

lOa Serviços de Cllnlca Infantil 'la
.u,.lstêncla Municipal e' de

Caridade
lLmICA IU:DJCA DE CRIANCA.

ADULTOS
'()NSULTORIO: R,ua NUDes ...
....tIo; c7 (Ediffelo 8. ,Ji'ranclBco•.
Consultas das 2 às 6 horas

lIlSIDf:NCIA: Rua Mareehal Gui..
Iberme. 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONI

classe M dessa car+eíra, vago conforme DR. SAVAS LACERDA
consta da tabela anexa ao decreto-leí n. !llbIica médico-cirúrgica de Olho;
'961�, de 15 de fevereiro de 194.4. - Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pr-omover, por antrgutdaâe: Ptoe.crição de lentes de
De acôrdo com o art. 50, do decreto'

I ,
'

contaEo' .

lei n. 572, de 28 de outubro de ..

OOlfSULTóRIO - Felipe Schml
dto 8. Das 14 às 18 horas

1941: ....lDII:NClA - Conselheiro' MA.
Rogério Lobo Filho, do cargo da elas- fra 77.

se L da carreira de Agrônomo, do Qua. TELEFONES 1418 e 1204

�l'O Ú'nko do Estado, ao cargo da das- Ausente
se M dessa carreira.' vagü 'em virtude

da promoção de Cesar Seára.
�Oln.eal':

De acôrdo com o item IV, do art. 15,
do decreto-Iaí n. 572, de 28 de outu

bro' de 1941:
Flávio Ferrari para exercer, inter-ma

mente, o cargo de Lente, padrão N, do

QU1l!dro único elo Estado ,(História Oe

r-al e História do Brasil e Hístór la de
.santa Oatarina - Instituto de Educa

�!k> "Dias Velho", de Florianópolis).
Conceder aposentndortae

De acôrclo com o art. 59, do decreto- I

lei n. 298, de 18 de novembro de .. 11946: '

A Od ílon Fernandes, no cargo de Len

't.e, padrão N, elo Quaelro único do Esta.
do (Ill'stituto de Educa�ão "Dias Velho",
d'e FlorIanópolis - História Geral e Hls�
tória do Brasil), com. o pr9vanto anÜaJ'
de Cr$ 26.040,00 (vinte ,e sei's n\il e qua.
r€nt,a cruzeiros).

'

Conçe<ler exoneração:
De acôrelo com o -art. 91, § l0, aFí.rlea
a, do <Jecreto-lei 11. 572,.. ele 28 ae
outubro de 1941:

A :VJaria José Magalhães :'VWani". 'do
cargo da classe F da carreira de Profes

sor Normalista, do Quadro único do Es·
ta.ào (Grupo Escolar "Corrêa. Pinto", lia
vila de. Painel, 'municíj)lo de Lajes).
A Alexandre Milani Filho, do cargo

da da:;'se F da carrei]'a 'de Professol'

Normalista, do Quadro único do Estado
<Grupo Escolar "C8rrêa Pinto", .da vila

de Painel, l11unidpio de LaJes).
))esignar:

De acôrdo com o art. 84, do decreto·

lei n, 5-72, de 28 d�, outubro de ..

�941:

ut MARIO WENDHAUSII
para exercer a fU,nção gratificada de Oi"t".. do Hospital' "Ne,-êf4 Ralllo....
Auxilia]' de Direção (Grupo ]];sco]al' CI,INICA .M1!:DICA DE ADULTOS
"Rui Barbosa", de JoinvHe). E CRIANÇAS
Pedro Pa,ques, ocu'Pa,nte do cargo da

I
"",nltór;o: R. Visconde de Ouro

.classe H da carreira de Professor Nor- �"'to, 2 - esq. da Praça 15 de No

malista, do Quadro único do Estado, ..eabro 'altos
'.

da � Belo 'HorizonuN)

para exercer a função gratificada de Tel. 1545'

InspetOl- Escolar da 15a ClrcuTIsctigão, Conaulta.: das -. áo 6 bora•.

com 'Sede na cidade dé Caçadór. (1425) Il!:Ildêllciá: R. Felipe -Scbmidt;- J'

O inspetor escolar 09111 Pauli,no da - Fone manual 812

Silva pa.ra ter exerdcio na Inspetoria
Escol,;tQ' da la Circunscrição, com sede

na ,cidaele de Florianópolis, .enquanto dll-

I:ar 'o ilnpedimento do titular efetivo. AWredo Blaese no cargo de Escrivão
Decreto, de 2:0 de março de 1947 do Cível, Comércio, Provedoria, Resi·

O IN11ERVEN'rOR FEDERAL RESOLVE, elu'Üs. órfãos, Ausentes e Protestos' em
C!as�lfical': Geral, da com.arca de 1ndaial, com o

Luiz Lemos do Prado, Major da Polf. provento que por lei lhe competir.
eia Milita�' do 'Estado, no Comando 'do Nomear:
Batalhão de Infantaria d:a mesma Cor· Edly Valença Pereira da Silva para,

poração. exerCer o (;argo da classe N da carrei-

Decl'eto de 21 de março de 1947 1'a, <ie Puericultor, do Quadro único do

O lNTERVEN110R FEDERAL RESOLVE Estado, vago conforme consta da tabe·

'I'ransfel'il', "ex·offielo": la anexa ao decreto-lei n. 33,5, de 23, de

De acôrdo C0111 o art. 66, item l, com- dezemiJn:o de 1946.
binado com. o a'rt. 67, do decreto· De acôrdo com o art. 15, item lU, do

lei n. 57,2, de 28 de, outubro de 1941: decreto-ler n. 572, de 2:8 de outubro

Júlia Cascaes Pereira, do cargo dQ de 1941:
classe H da cal'reira de Oficial Admi· José Ba.hia Sprnola Bittencourt para

'I11strati'Vo, do Quadro Único do Estado, exercer o cargo da classe N da carreira

pal'a o caTgo da classe H da carreira de ele Puericultor, do Quadro único do Es-,
Estatístico-Auxilia,r, vago em virtuele da tado, vago conforme consta ela tabela Ipromoção de Orlandina Alves Borges. anexa ao decreto-Ie� n. 355, de 23 dE'! de-

RemoveI':' zembro qe 1946.
De acôrdo com o art. '71; item I, do \Valter Ferreira para exercer o cargo

decreto-.lei 11, 572, de 28 de outubro da classe N da carreira de Puericultor,
ele 1941: do Quadro único do Estado, vago con· i

IAily Gomes Mendonça, ocupante do fo!'me consta da tabela. anexa ao decre· I
cargo ela cl,asse F da carreira de Arqui· to· lei n. 355, de 23 ele dezembro de ..

!
vista, do Q.ladro único do 'Estado, do 194&.' r
Conselho .A!dminis·trativo pa,ra a A�sem- Miguel Salles Ca.valcanti para exercer

I'bléia Legisla,tiva Estadual. o cargo da classe N da carl'eil'a de Pue-

(Reprodu.zido por. ter saído COI11 incor· ri'cultOl', elo Quadro único do Estadp, va-';
reção). 'gO conforme consta da. tabela anexa ao'

, Decl'etos .de 24 ide -março de 1947
_ , decreto·lei ;n. 355, de 23 de dezemlbro de IO l1Jter...entor federal, tendo em vis· 1946. ,

ta o que, consta doO processo n. 44�/1947, ,
Dispensar: I

da Seere,ana de Estado dos NegócIOS da Pel'cv João "de Borba de Membro da'

..Justiça, Educação e Saúde resolve I' Junta -Médica Oficial do Depa.rtamento
I

AposentaI': de Saúde Púbica.
De acôl'do com o art. 45,. parágrafo i ConCe!lel' exoneração:
único, do decreto-lei n. 614, de 2 A Pedro Lopes Vieira, do cargo de
de março de 1942, e a:rt. 18-8, item Prefeito Munidpal de Florianópolis.
n, do decreto-lei n. 572, de 28 de A Antônio Dib Mussi. do cargo de
outubro ele 1ft41: Prefeito Municipal ele Orleães.

DURGlA GERAI, - ALTA UI·
lur.GJA - MOLf!:STIAfII D1II ..
... NHORAS -oPART08 .

'ormado pela Faculdade (:e Me<ll
c1nna da Universidade de Slo

'aulo, onde foi assistente por .'a-
10' anos do Serviço Clrtírglco a.

Prof. "lIplo Correia Neto
.ifrurgla do estômago e viaI 1>,
"ua Intestinos delgado e grouo.
tirÓide, rins, próstata, bexiga,
lera, ovãrlos e trompa8. Varlco
�e. hldrocele, var�B e bem.

CONSULTAS:
1.. 2 às 5 horas, à Rua ...�
khmldt, 21 (altos da Casa. Pa·

" ,ralso). Te!. 1.598.
'o;,I'IID:Il:NCI.4.: Rua Esteves JIl

,nlor t 79: Te!. M 7&4

ftUdlco especialista em DOÊNÇA8
DOS OLHOS

'

Cura0 de Aperfeiçoamento e LOD·
gz; PrAtica no Rio de Ja·nelro

COrl.ulto. diariamente .do.
10 ã. 12 e do. 15 30

.m deante
CONI!IULT()RIO:

.Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado eanas instalaram um acampamou-

..o_� 1.4&� - Resldêneía: Hut- ..

Presidente Coutinho. 58 -Lo do qual soe estudara I) eclipse
solar de 20 de maio e se aproveita
rá essa ocasião para realizar m,

vesl.igações sóbre as gr-andes for

çais a tórnícas desenvolvidas pelo
sol. A p:,o�iedlald!e dle Geografia de

ClaI'OLl que esta será 1.lma, d'as expe
,d ições si).J.ares mais cou1!plet.as que
já .se· preparou .

Ao mesmo tempo, o, exéroitp.e a

marinha dieolm'am que seus ci,en
'Listas j'\('alizal'ão i.nv8'stilga'ções eós

mica,s .

a bo,ndo de 3, Suver-Forla
:Iez'a. VO.3lcloras B-29, que são verd'll

c1'eil',Üis tá,honrulórios yolant,es e das

q'u.a.i·s SI' podrrá cs'Luldar n1Ílnucio

salmeqür' ('�,Sê1'" misrt:eri'Osals c pot,en
['E'8 p,nwoJoU'oões dflJ 'e,sLnatosJer3, co

inheci.-dl3is com I) nom,e· d,e 1'a ios cós

mj,co,�. Foi insi(,aila.do um acaml)'a

meOllo pal'a a.' p�"pecljçã.Q,e,m Bo-

DR•.MADEIRA NEVES

DR. A. SANTAELLA
<.DI,plomado pcla Faculdade Na·
donal de Medicina da Unlverslch
C. do Brasil). MédIco por concur
110 do Serviço Nacional de Doen
.... Mentais. Ex Interno da Sanu
ca.. de Misericórdia, e Hospital
PalquAtrt.co do Rio na CapItal ...

dera!
OLfNICA Mt!:DlCA -- DOilN.CAt

NERVOSA8
COmrultófrlo: Edlflclo Amail.

NETO
Rua Felipe Schmldt. Consultu

Das 15 As 18 horas.....c
'

...Idêncla: Rua Alvaro de CarTa
lho nO 18 - FlorlanópoU.

D'R. BIASE FARACO
Médlco·chefe do Serviço de SifHf8

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE S'ENHORAS -

SIFILIS AFEcÇÕES DA
PELE - RAIOS INFRA·VER·
MELHOS E ULTRAS-VIOLETAS
Cons.: R. Felipe Schmldt, -'6

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Ja1me' Câmara, 46

FONE 1648

TOME H80r
,

MElM"OR APERITIVO

... POLYDORO S. <THIAGO
'.!dico do Hospital de Caridade ...

Plorianópolis
Assistente da Maternidade

;::UNICA M1tDlCA EM GERA1.
'O!01Içaa dos órgãos inte\no., cape<'1a).

,

mente do coraçlio.
RLECTROCARDfOr.RAPI.<f '

Doenças do sangUe e doe cerni.

uoeiiçaa de senbor!l! - Farto•.
:Olllulta. diàriamente da. 15 i, II

horas.
'_de chamacloó a qus,lque. 100,.,

inclusive ·durante a noite.
:ONSULTóRTO: Rua Vitor Me;r..

_
les, 18. �oDe' 70�

"

'Y;SID€l"iC1A: Avenida Troml>O....�.
�? "'"n� 7��

DR.

EsT/t' rLJORA·,NA f1

o SEU OPGANISr.oo>

Moléstias de senhora
-Consultório - Rua João Pinto n. 7

- Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua SE-te de Setembro
- (Edifício 1. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

�- -----------,

DR. M. s. CAVALCANTI

Companhia Catarinense
Cimento'Porfland

Convocação da Assembléia Geral Ordinária.
São convocados os' Srs. Acionistas desta Companhia pa

ra a Assembléia Geral Ordinária, que se realizará, na séde'

social, à rua São Francisco, nO 31, na cidade de Itajaí, às

10 horas do dia 31 de março corrente, a-fim-de deliberarem

sobre a seguinte ordem do dia:

1°) Exame, discussão e votação do relatório, balanço e

contas da Diretoria e do parecer do Consélho Fiscal;
2°) Eleição dos membros e suplentes do Cons'elho Fis-

de-

cal.

Cllnlca exclusivamente' de crfanças,
Rua Saldanha M;arlnbo. 16

, 'l;'elefone M. 732
_

,. ,DR.CIl��U��per!2�TES
Consultório: Rua Vitor Meireles. 26

Telefone: 1.405
Consultas das 10 às 12 e-das-14-àIt'18

Residência: Rua Blumcnau, 22
Telefone: 1.623

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

Itajaí, 19 de março de 1947.

Otto Renaux, Diretor':'Presidente
Ji'ineu Bornhausen, Diretor,
,João .José de Sousa Cabral, Diretor.

I
t

de cargas do
di

para
Transportes regularES pôrto de

SÃO FRANCISCO no SUL NOVA fORI
Inform açces com os Agen tes

Florianópolis - Car!0S H::leçcke S/A
São Francisco do Sul - Carlos Hoepcke SIA

-

CI- Te'("to'1e 1.211 K End. te'eg.
CI -- Te:elone 6 �MüOREMACK

I "hi
I

I

I
melhore.

fabridante e dlstrihuido res das afamadas con

{ecçõ�s "DISTINTA" � RIV'ET. Possue um gran.
de sortimento de casemira.s. riscados. brinl
bons e ·baratos. algojões, morins e aviamentos

para cllfaiates. que recebe diretamentE' da.
8nrt. Comerciant•• do interior no sentido de lhe ta�e rem' uma

Florian6poli ••
"

- �FILIAIS�emi81umenau s Laj 9� •

fábrica.. A COEIa •A, CAPITAL- chama a atenglío dos
visito ont&. de efetuorem .ue. compralil. MATRIZ em I

............� --I I .a ..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Rea lízou-se nâ manhã de ontem no Pu- -leô'1l'�n(1inient� e tolerâncla, os grave!' n agem proposta pelo seu colega da'
Iácío da Assembléia Leg islat.íva, confor- »rooíen-as «uo 'lhe ·s'eria:·'l j}11POStOS �"'R.rrJS sa lient ando a serenidade e OH

me estava anunciado, a sessão de insta-: :1:' tei-rninou dizéndo:' "aquê les que aqui ":;:8voir·f�1ire" com que o ilustre repre
lação do Assembléia Constituinte esta- '10;; ('l'e,l�:l(';J,'am como. seus mandatá, -e,,'8,,:'e (8 .Iu st ica E'e"o"al +e Santa

d�aJ; sob a presidência elo sr. desembar- rios, .(�6fi.ai�tE'� na vossa boa vontade e ;atarina d�r:giu os trabalhos da sessão.,
gador Qu

í lherme Aorv, presidente elo -ias promessas 'de que lIOS f ize=tes deve- é f�zendo sentir' n d ísnosíção. em que
Tribunal Regional -Eleitor-al, secretaria" ·1,bJ·e,�.' e�,pe"aln que a vossa àcào contrí- ie €:1,,:ontram o, seus lióeraelos, de tra

do pelo sr, Solon Vieira, secretário do bua para a volta da paz dos e s:píritos e oa lhar pela rántrla nor-mal ízação constí-
TRE.

.

ri?1'a o. rastabeleo imen to
.

,. do equilíbrio �u(,�:·'!1aJ (:0 Estado.
Logo após haver o sr, presidente do ecrmômlca". Por último, falou O presidente el(!ito,

'l'RE tomado assento à mesa, deram en-. 'A ·segJ.lÍl·,' o Iírler .do PSD solici- oara ag-l'3dLo2er a d ist lncão com que o

t.rada )10 recinto, sob demorados aplau- tcu um \'010 de aplauso, à .Iustíça Elei- horn-aram .os seus pares e concitar os

SO� da numerosa assistência, os ISr�, roral da. 110F$a terra pela maneíra cor- sr-s, deputados' a or+entarcm os seus tra

deputado, do Par tídn Socía! De1110('rá1i-, ,reta. como con duziu e presidiu os tr-aba- balhos com o pensamento voltado para
co, da União Democrática Nacional e do ph�b·. que, cu ímíp aram com a diplomação Santa Ca tar í

na, para glória e gr-andeza
Par-tido Tr-aba lh ista Brasileiro, que to- dos represen�antes' 'elo' povo catarinense, do nosso Estado,

•

maram os seus lugares debaixo ele in" = disse .que ali estavam, os da maioria. Anunciou a, posse ho íe elo sr. dr.
tensa curíostdade dos -presentes, ent.re 'mbutdcs das melhores propósitos para Aderbal R. da Silva, no cargo de Gover
os' qua!s se viam inúmeras senhoras e 'lar a Santa Catar-ma a Carta Constitu- nador do Estado, marcando uma sessão-
senhorínhas da nossa melhor socie- clona.l oe que necessita dentro do rne- solene para ás 15,30 horas e suspendeu"
dade, nor prazo,' los trabalhos.

O �r, desembargador Guilherme Abry . O líder da UDN associou-se à nome
convidou os Sl'S, deputados An tenor Ta
vares, do PlSD e Ricarte de Freitas. da
UDN. para fazerem parte da Mesa e a

s'eguir mandou proceder à chamada dos
Ieleitos, para a vel'ificação dos diplomas,

statando-se então a presenea dos
di;_p<:tados Alf"edo Camnos, Anterior Ta
vare s, António Carlos Konder Reis, A'1-
tôn io de Barros Lemos. Antônio Dib
Mussí. Antôni-o Nunes Varela, Armando
Calil Bules, Artur Müller, Bíase Agnesí
no F'arnco. Braz Joaquim Alves. Cid
Loures TI'bas, Félix Odebrecht, Fernan
do Ferreira de Melo, Gasparino Zorzi,
Heitor Liberato, João E<tivalet Pires,
João José de Sousa Cabral, João Ribas
Ramos. "Joaquim Pinto Arruda, José
Boabaíd, Luiz Dalcanale, Max João Co
l.in, Orty 'Magalhães Machado. Osvaldo
Bulcão víaoa. Ot o Augusto Guilherme
Urban, Paulo Tarso da Luz Fontes, Pe-
dro Lopes Vieira, Protógenes Vieira, Ra,

r,
•

dR' dA.
'

VI.miro Emerenciano, Raul Schaefer-, Ri- ria' a a e"·' eReta 'R MOI'tcai-te de F'i-aitas, Rui César ]<�,eurschütte, , '. 1 � I t. ,,' liar
Saulo Ramos, Waldemar Rupp, Walter
Müller e Wigand Pershun , não compa- do DER em XQpecó Rio, 25 (N. P.) - Assumiureeendo o deputado Carlos Lorenzoni, U

"

do Partido d'e Representação Popular, O conlJa,ndo da Quarta Reg:ião"
Verificada a legitimidade dos dipIo- �

mas, o sr. presidente anunciou que, de Como' é, do domínio público, Militar! com sede em Juiz de-
acôrdü com as normas estabelecidas. ia .

•.. .

F lA. I M
elar prosseguimento aos trahalhos com aü, IlllClar sua propa,ganda po-: .ora, o genera .HJnge, o ende'S>.

ja eleição da Mesa da Assembléia. lítica no mU'llidpio de Xapecó, I de Morais.
Pela ordem, solicitou a palavra o sr.

João José de Sousa Cabral, lí.der da bano O dr. Aderbal R. da Silva havia ----------------

�;�: ;�dili���t�b. para encaminhar à Mesa assegwr:ado que seriam atendi- �ovas reclama"ões
Depois de. encaminha'da ii Mesa, essa dO's OS justos ans,eios daquela

d
\I

indicação foi uma vez mais lida a pedi- ,. P')VOdo do sr, Antônio Nunes Varela, llder 1011llgillqua COlp.unaA• •

H.
da representação do PSD e finalmente COnl d
submetida a votar:ão pelo sr, presidente,

O con�equelIlcla essa Relativa,mj3nte á Icampan.ha. que
que pediu se levantassem os deputados pTomessa e aInda. c,o,roando O_SI iniciamo;:;- ooutra as alg'azarras no-
que a aprovavam, Foi rejeitad'a a indi- f d f

.

cação, es orças o pre elto de XaPBco, t'umas e contra 'prosLihulos Jocali-
Dlstribuidas as so1?recartas, fDi a sessão dr. Vicente Cunha acaba de rl •

Lsuspensa por dez mJnl1tos para que os ..
'

• I
za'Uos Jun O á C,agas d,e famílias,

51'S, deputados preparassem �s. ",:eus 'Vo-Iser cl'lada na sede da referIda

I
recebemos

'

seg'uintes' "

tos. Reabertoll os trabalhos, 111lClou-se a C 'd
A •

d
maIs as 1Il- ..

votação na o;�em acima descrit=:t, Depois I
omuna, nma,

.

reSI en_:Ia O forma,ções:
de votar o 'llt>mo deputado, fOl a urna D. E. R., de cUJa atuacao o fu- ;'ii P,l'abnl n cel""O bal' alJ'aberta e, contadas as sobt'eca.rtas pel�s se·

1 '
. , .

�

,. a la, e. 1 '"

cretários� o sr, 'desemba,r!?a.dor prestden- trulOSO munlCIplO eSpera os exisLeuLe" há todas ais noiles reu-,

��Iir:?: �es�ft����ã�a;aer�:.c:sg�t���: °J�:é melholres benefícios p3!ra o seu
I
nião de ,muJ,he'l'es de vida faci! que'

Boabaid' �2 votos; 1° vice-·presidente: I progres:so. II)l"OmOVem cemtí.nua Uil-g'azarr,a pel'--João Jose de Sousa Cabral 23 vo- A "
. , . .

'

.' I

tos; 20 vice,presid,e;!te: Sa.ulo Ramos �ntelloTment� Ja haVIa SI- tl.1il'ba.ndo o .so.cêgo elas famíliaE
22 votos; 10 secretallO: CId Loures do Instalada ah uma Inspeto- t "

.

1 1Ribas 22 votos: 20 secretáno: Alfredo' . . .

'
,

I
pIoxIomas ao ,oca.

I Campos 22 �otos; s�lplentes: Orty !\'Ia- na da Dlretona de Terras e :'Irol'a,ctOl'e� da Avenida Rio Bran-
ohado e HeItor Llberato ,1 VDtO cada, C 1

. -, h' 't t II Em branco 13 votos. O OnIZaç3!O, a mUI O empo co, ll;edlO entr,e Esteves Jnnior e'

dePi;��I�{��dOo �r. rj���taJg�ê d��:�t���;� reclamada por aquele extenso PadJ'f' Roma, reclamam cem,ira cer-

<.l,!�er ql!e, �m. virtude de, ,h�ver_sidoA re- reoan,to do nosso Est'ado. I tos crus'ais suspeilos que ai ])1'0-
Jeltada III Imune a sua JndJCaçao sobre A populaça-O de Xapeco' , . ,

o princípio da propordonalidade, re,
(

,
I e-, movem eenas conlra1'lais ao- 1'e>5-

l1ul1('ia"a O' car?,o para o Qual fôra el�i- cebeu com alegria ambo's os peito públi'co causa,n(]o conlVínuo:
to pe,los seus llustres .colegas da malQ- 1,1 t tdi'

'

ria, pedindO ao sr, presidente _que fizes' Iue loramen OS, 'en O O res-I· vexame ás Ia.m.ílias da redondesa,
se constar da ata essa ,sua atJtooe, peotivo edil dr Vicente CUIlIIa C 't I'A seguir, o S1', presidente CO'l1vidou . ".

. :' '! omo acon ,e,crll nos (emal'S ca-

os lêle!to'S a tomarem 'Posse. �assando, a recebIdo multas congratula .. I
S.QS temos eer·Lesa. que serão to-

presldencla ao depu tado Jose Boabald, -

f l'
.

t -.... I
A. I '

,. " .

q�e prestou o compromisso de bem ,ser- çoes e .e lCI :açoes pe o eXlto
I
matla,s lmNllalas lJro,vl1dentClas elas-

v,� ? desempenhar c�m lealdade e pa· de seu. Interesse eUl prol do autoridades compelelnLestrlOtlsmo o seu manaato, sendo secun. I "
<.' ,.

dado pelos de.mais deputados, a propor, bem estar conlUIll; - ln d
•

Çã�o��](�aer:;Ia��::m�d��:. desembargador
----�-,---_. !�Jasa8 e matéria

g����i���J�dgOte����l���a�, c�;g�sn�\��isJi "e(cnlnl1 mult�do" ;plá t·eleitão ,e poss� da mesa, l: intervençã? ti /� U U!) . uU ,l' S ICa'da Su,stlç'a Eleltoral na eleIção e cOlnst.I-. "

. ,. '

I

tuição da ,As'sembléia Legislativa d,?,lEs- Desubedzc1tcU( a ordem legal - Rio, 25 (A. N.) - "A Noi-
tado. deseJava valel'-se da oportl1luoade ;llt'l'omoycl ]1laea 1-47-65 t" bl' dpara tl'azer aos senhores deputados as

' , . e pu loca eIll e,staque, em.
suas congratulações por êsse aconteci- .11cWIÇf1J' O sinltl - aulomoveis S

..
• "(T' s·

.

mento, início da reconstltucionalização IJlacas nO,.::, 3-1:3-12, 1-1 ,j -09.
ua p.rullelI a paolna, a egmn-

do l1QE�<O Estado, tão longamente espera- te nota:
da, e para ,expressar os seus votos parn B'll'aL" pl'lC� ') 50 99 '"

que p�ssal1J dar desempenho cabal à
'" -

<I" �- -
. I Ao que estanIo-s infornla--

tarefa ele tão gl:ande respo'}s.abiJicl:;td�, Cami'nhiirs - pla'ca� R-87-0, F., dos O Serviço Social de Indus-'
Evocou. em segl1lda. a memOl'Ja daque- 1 h 8 "'5 •.

, .

.

les que passaram pela Assembléiz, para
'- I -.) • tna acaba de flrrmar contrato

frisar que o povo catarinense sempre ------�----------.

contou entre os seus representantes 110- 1 conl uma, en1presa 111OI'ite-ame-'
mel1S de real valor, de elevada compre- R t ii

I
cicana para a con'strução nes

eClsão das necessidaoes e interêsses da �presen ar o ,. .

'e
. ,>

-

coletividade, e foi por isso que a Assem, U III
'I ta capital, de dez mil casas de

béia pude, çom eficiência, colalborar

B· d J.
o

I
.

I 1
.

d
.

dcom os outros poderes para. imprimir e I"nr. r,'l OU1Vll e
imatena p lastIca, estIna a,s a

assegurar aos' negócios píil:>licos, a dire- li pU :c; � �il I I Sel'em ;vendidias a industria-
triz que fêz, lento mas çonS'tante. o pro, � E

.

RDP B
gresso de nossa terra, e cedo deu a San.

,.' xoa. eYllla. .. io, iS,po rios, pelo preço aproxímado·'
1'a Catarina o relêvo de ser,. dentre as ela Diocése oe Joi'l1yile, estará pre- de 15 nIi1 cruzeiros. Com es-unidades d& Federação, umas das me-
lbor administradas, Acentuou a dificul- senln cl, posse do Exmo. Sr. (Ir. ta. iniciativa" aquele serviçoelade da missão a cargo da Assembléia, \J 1 I I R 1 R'I d

.

em face da situação tUl'va e convulsa
,'(.1'l·):1 . r a ,1 i'a, na pessoa o tenl enl vista contribuir para.

da ?!ual'daàe. 'àa insta�lili(lad.e criada

pe-I
Rvrlo. p, João Alfl'erlQ nol1r, S. J.,

I

aliviar a çrise de ha,bitaçãola radical evol11ç'ão social. i\ías estav3 ", -, '.' . 1 �

certo de Cjt;e enfreataria com dedicação, dndo!' dn ()Oh'glO Catanl1f'l1!Or. que se verifica na cidade."

ft
.

representação de ftraranguf
Procedente' de Araranguá cheB'Ju,

tal, eiim de es+iet ir a posse do dr.
Silva, a seguinte comitiva:

Edmundo Grisard, Afticimo Turnier, Angelo Mondo"
Francisco CaneIla, Domicio Pereira, Afonso Manfredini,
Otavio Beehe, Berlindo Maciel, Ad Xavier, Antonio Castro
França Custodio, Elpidio Souza, Ferminio sstr, Abeí'
Eeteves de Aguiar, Apolonio Cardoso e Walter Hahn.

ontem, a esta Capi
Aderbal Ramos da.'

Florianópolis, 26 de Marco de '947

HOMENAGEM ao DR. UOO DEEKE
Os amigos e admiradores do ilustre engenheiro,
Dr. Udo Deeke, estão promovendo um iantar de
homenagem a lhe ser oferecido ámanhã, às 19,30
horas no Clube Doze e cuia lista de adesões man-
temos nesta redação ao dispor dos interessados.

..

"

NOVOS RUM'OS
SEBASTIÃO C. CASTRO

Com a íustalação do leg is.lal ívo e Ipos.se do (lO'vennarclol' eleito,
SaQ1 La Ca-lal'i,na entra 110 seu verdadeiro e legitimo dorrrínio, cfteti
vando uma, g-rande aspiração fl.emocráli,ca. que é I) regime repre
ssntatívo do povo pelo I)-OVO P para () povo, consoante o di/zN' 110

gra:nrlc Abl"aham �Lincoln.
Hepucli:l!l1dci pr·indpio.s d,f' doulrillHlJS po,líll'i'ca\3 exóticas c de

experilêf1icia'� ,t:L1IllE'slas, o povo vaRou-se fi:na,lmelllt e p.ara o seu
verda,dll'iro rlestill10 h iE"1 úrico, que é a con"agração dor; nOhl',e8 po's
lJuladolS uemocráticos de lÍlbeliüade de palavra, de ,pe,nsamrnlo c

de edlica ás própri:;l's i'nsti'tniçôes vilge;nLes. Desti\l1o g'lorioso, sem

dúvida, ,qüe é o a<pa,nágio de vivlel' dos pov-os culluos e cj,yillzado.s.
, Não ,ha negar q1ue a, nossa vunção !üslórjlca no cOil1Cci\to

..

das
demai,s naçõe,s democnHicas, esLá fadada a exeDcer uma notável
influência na evo·1ução cios ]wiln!cípios demacrúHco.s que iTão ,reger
a rxblôflicia do'� POYOS r determinar-lhes mfJlhores condi.t,',óp;a � re

tgna'S de conduta c!-(:'o exi:'ll0DCia, illlslpi,eada,s Ina. s'abedoria espiritua 1

'da deill10N'acia e i:omo única fO lima calpaz de as.segurar a fe[I{)lda

de huu.nalna. Os rE'gimes, polílk',o'S ba,;:;eados na. fpeça. e na violên

cia estã-o rni,ndo pOI' lellTa a Icada palsso, n'Ulma cOJl>stJa.nlc manltles

tltção negaLiva de sobr,eviv(\nci:a, p,e,lo estra,n:gll1IamenLo do ,,'enLliClo

humani's.La" já cúl1'sj)m'c-ado p.ela própl'ia violênCIa rloUll'l,nána:
A lição desta guerra é uma ad�'elitê,ncia áqu'e'lr,s ,que R1nda

.iulgam poder .l'€'viive1' o despoLi,SIllO . .s�ml-ha'l'ba['o ,das IDades 1'<)-

mot&s e subjugar os povos a e&c.rav�dao.
.

A democraci'a renascente é a ma,ils bela pro'va de fe ·e cTenC;m
inas realiza(}ões hUl;nanaS. -Ma,s para que pCl�petbuelffios esta obra prI

ma de c'llI](Iura e civi'liza,ção, é mi,s�e.r Ique ,R pl'es'ervemos, malll'Len

do uma v i,gillâ,nci a, inlCtallçavel, dest,ruiJolldo os perigos que a s-obr�
vivênci,a desse, pl'ecioso l,egado é a malO,r seguran\}a pal:a a coexls

têinóa de c-ompree,nsão e d�gnidade e,n.t1'e os pO'Vüs, alrlbulO's, sem

os q,ua.is, não haverá nlunca a paz l'Ill!tr,e os. hO�.�I1>5. "

O ,povo CatJari.n€nse deve e-l��a,rar com JUsllf�c.ado .Qtlm�srrno a

e,scoliha de Aderha.l RamQs da SlIlva para co;nell\.lJzlr-ll1e os l�lllWOS
d,esltJi�10.S. Jovem ai'Dlda; não é ,poSÍ'livwme;nLe da yehha e 'e�Sq)lellell?�,
.es)ola l'epubliicanl-a e ausl,era de um NUibuc9 .ou um,Allc! I ,a,da, . m�:
não é lambém o pl'OduLo de ,g'erações poltllcas .()(H l'nptas. ClO"ilS

de gTan�le e 1;1O'tória ,ex;periôncia. poUl..i,ea, ma,s que só contl'lbmram

para i,lllfeli.ciLar sua Pátria..
Rev'elalndo um Ig.rande propó�ito de resolver pl'l'limin}arme.nte

OIS problemals JJá'sicÜ's da, j,nstl1ução, ilraal'SlpOl'l!.te e l'QfmenLo á pl'odu
Cão, é forçoso admitir e 10l1.lvar a preloICupação h.o1IJe;sLa do �elll 1\1-

tufO (iovêr.l1o, c.oITIlci,eil1Lc da enorme respemsa,blll1dade e dos pf'sa
Idos enc,al'gos alclmi'nisü�alivos. SUl'go, par.tan·to, o momento em qlle
a. com�)l'f'erisão para LOl'nar po�.sívrl tão ma.g'na o!)_ra domoc.rata,
é a.bsohltail11eI111�e um imperaU!\'o fie COlniCiêneia pa,Ll'lulwa. Os ml(;'

rês's,es pelsSÜ'ail�, o faeiosismo, não d-evE'm enLravm.' as, gra,ncles r.

",adiaiS rea1izações. ltt. '

to; mi'sLer reconhecer que não ha Govênnos lJ),erfritos. ,A hist.o
ria dos pO:'os regi''3.t.I:a os_ mais be,los admirá"ei·s exemplos d,o (Ir
mocraLas SII])Jccro,s e IdealIstas. Contudo. lutaram e toram combati
dos pela im,c,OJ11,pre,ensão, pelo ódio, e pela cegueiQ'a políLiea.

É neclessário erncaramnos o nos,so fuburo' democr,Hico CI!WIOS
de fé. lurl'mndo principalmente pela cdiucação e CuHu'l'a rio inrlil'vi
ona como únilcns fatores {jl1P po%'ibi'li:larã'Ü a, rvollu.ção polil ira
dos pm'o,g de'lTI'oc.rátieos, rri::mdo condições mais ]W011í.cias rle e:üs
tê.ncia.

E o povo Catarinr,l]:'f' mais do (j1lE' nUTIlC;;;', pO�,'lllf' ho,ir as me

lhores razôes paJ'a ag'ual',dar r,spel'ançoso gl'a.n(�rs l'f'a Ijzar,ães ,It'
um ,io"pm drmocrata r hlralisla, alnsio,so pelo 1)l'Ggl'PSSO (' IJ('11l
estar de, sua lerra.

,

Apesar dos I"ecursos interpostos
RIO, 25 lU, P.) - Comunicam de Goiás que o 'rJ'ibnnal Hegional

Eleitora.! rlilj)lomau e elTlJpo;:sOU o governador do Estarlo, app�::lr dos
)'PCI111'i'OS i'lllr]\posto� 1)('\0 Partir]o Social De<mcrátioeo, qur impugnou
IIH1J1leTOSaS nrmas, cujo número cle votos, c.aRO i'os,srm anula(jl)�. mo

dificaria (l J'pslll[ac!o 'da eJpiçãn, dando vitória, ao candidato daqüelr
pa.I'Lido.
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