
ncerra a a apuraçao as e elçoes nos munlclploS . ue urusque e ulguaçu, as urna··

apresentaram o seguinte
.

resultado: Aderbal R. da Silva"'2.296, Irineu-f.460 e 1.19
por 1.114, - respectivamente. Até às 24 horas de ontem, tinhamos, pára· todo

.

'. Estado, o seguinte resultado: Bderbal-30.229, Irineu-·28.237.
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E não havia acôrdQ !
Bornhausen coeg,ratula-se COD) Prestes !

A "'l'ribuna Popular", órg'ãe oficial do Partido Comunista
do Brasil, publicou, na 'primeira página da .sua edição de on-

tem, em g'rande destaque, o seg'uinte: ,

"O sr. lrineu Bornhausen, candidato da U. D. ;N. ao Govêr
no de Santa Catalina 'e que conta com o apôio do Partido Co
munista do Brasil naquele Estado, endereçou ao Seinador Luiz
()arlos Prestes o seg'uinte teleg'rama: I

- "AgTadecendo as saudaç.ões o 'Votos pela vitória de mi
nha candidatura .formulada pelo P. C. B., aproveito a oportu-
11idade para ,ressaltar que a orientação da campanlla neste Es
ta.do norteou-se p�lo objetivo de conconer para a efetivacão de
Terdadeiro reg'ime democrático, ainda nãQ_ ating'ido eiÍt. sua
plenitude em ,n�sso país. Saudações (a.). lrineu Bornhausen".

Multas aos· que não votaram
Rio, 22 (A. N.) - o desem-, r,os. Esta importância será a

bargadior ÜUJl1ha VasCtonüelos, plicada nas des·pesas do pró:x,i
incUJillbido de pró.cessar os e�ei- mo pl,eito.
tores faltosos, calüula que só
mente no D1strito Federal te
riam deixado de V'otar cento e

cinqrwe.nta mil eleito,rels. Des
tels, piI'lOVlavel,mente, medlante

JUJstificação legal seriam ex

eluLdos cilruquenta .mil. Aos
.reslt'arutes, "â,eVierá ser aplicada
a multa mínima.de cem crlUzei
roiS, obtendo-se uma ,8"rreooda
çãJo de dez milhões de cr'llZ'ei-

Só mediante o
titulo eleitoral
Rio, 22 (A. N.) � Em entre

vista concedida a um vespertí
no o desembargador Atranlo
Costa, presidente do Tribunal
Elleítoral, revelou que logo que
seja reaberto o alistamento
eleitoral, vai propor ao govêr-

.

no medidas tendentes a au

mentar o eleitorado com obje
tivo de atingir a 100%. Assim
o funcionalismo público e au

tarquíoo, depois de reaberto o

€'I'eitJorado só poderá receber
vencímentog com a apresenta
ção do tíitJuLo eleitoral. Os ne

goeiantes só poderão efetuar
transações depois de registrar
seus livros medíante o titulo.
E os eapitaltstas e demais pes
soas ao terem de pagar o im
posto de renda, terão que apre
sencar também 'O respectívo tí
tulo eleitoral.

CI

si

Contra o terroris
mo iudeu
Jnrusalcm, 22 (D. P.) - Não se

sabe ainda como a agencia judaica
pretende aplicar sua decisão, de
proteger O'S judeus contra a ativi
dade de elementos terroristas. Ad
mi,Le-s.e, entreLaluto, que pensa em

l'a·ptar 'OIS membT.o.s da:s chamadas
o.rgmlizações clandesünas, que p1'O
ouram ex;torquir dinheiro de outros
jurdeus.

Para a Capital Federal,
afim de reassumir a pre-
sidência do Senado, segui
rá ho ie, por um avião da
FAB, s. excie . o sr . dr.
Nerêu Ramos, digno Vice
presidente da República,
que, durante sua estada
em Santa Catarina, se viu
constantemente cercado do
respeito e da estima de
seus coestaduanos, cu ioe
altos interesses o eminente
brasileiro soube sempre
defender com incansavel
operosidade e patriotismo.

I k S Apresentando ao prec1a-_.a 'e uccess, 22 (U. P.) - A
O

. ro presidente do Senadorganizaçãu das Nações Umdns,
'L

.

I os nossos votos de boa via-suhst.i um o te .efone pelo rádio,
para que os delegados possam Oll- gem, renovamos-lhe iun

vir em qualquer parle do recinto,
tamente com todo o povo, París, 22 (U. P.) - As tro-

a tradução dOIS discursos. Inicial-
os nos60S altos serititrieri- pas francesas, atacando com

mente, o discurso original c as
tos de apreço. tanques, artílharta e com a-

traduções são irradiadas em clnco Invocando a null·da-
pôío de tôrças aéreas, dels.e,n-!

idiomas, por uma pequena 8nlÍ�'i'J- oadearam u m a importante

de de candl·d·-a�t·-ur-!:Is
ofensiva a oeste de Hanoi, sa-

U
bendn-se que estas operações

Rio, 22 (A. N.) _ O sr. Lin- estão se processando com êxí

coln Garri<1el e Benedâto Tolo- to conforme informações
sa, que impetraram um recur- procedentes desta ci�ade. Uma
So no, Tribulll'al Regional de S. agenC'Jla de. 1nrfOl'maçoes frar:
PauI

..
o contra o l'egiEft.ro dos ,cesH a�uruc�ou �'u;e. esta Ofel1SI- I

candidatos dtO PlartJido Traba- va. haVIa SIdo lUlOl'ada onltem I
lhi.srba Brasile,ir'O a todos os

aio anoitece,r, ten;do indli.cado

c3!rgüS .
eletivo.s de São Paulo q�e um gra�de .nllme�o. de ob,s-

I

'1 d·eram entrlada hoje nq. Tribu- taClull�'s· havI.� SIdo erIgIdo pe
Nov'a Dcllli, 22 (D. P.) - A As- � nal Superior Elei.toral a um

los vIet-namIt'3,:s. O Alto Co
�embléia

.

Nacional �onsti,l:Iuinte, aditamento, invocaooo pa�a a
mando �anrces, ao

�
...me�mo 1

adolou, hOJe, a Iresoluça.o do pandit Thu1itdiade delSlta carudJdatura os tempo, dIvulgou u::n comumca-
,

Nebru, expl'essa,ndo sna intençã·o de mesmos arglUJIUlentQs reco�he- do. que as operaçoe,s na lndo
proc.IUlrnar a. Indla uma republica cidos p.eLo Tribunal Superior

chma estaViam sendo 3J�en-
J

sober�na e md�PEmdel1Jbe., Essa re- p'a�a allJUJl.ar o. negist�o do sr.
ta.dals co� ataqu:es na,s CIdades Jsoluça0 fo� acelta pO'F una[]_,imida- BO'I'ghi, OU melhor, a falta de de Travmh, Soct'I'ans e

�

Chau
de, mClJS na? estavam pre,se'l1'bes os legalildiade d'ÜIS dlirretórios mu- doc, ,sendo �sÜI.S operaçoes- le-I
setenta e cI,nco depuLSldors da Liga ruici.paio.s que es:co,lheram os

va.dJars a efelt� �or trepas ar-,
Muçulmama. candidams. miadas e mUUlcl'adas.

I
Udenislas e comunisf·aslAI Vapoue enfermo

de braços dados
Quando, pela imprensa e pela tdbuna, alertava

vamos o eleitorado catarinense sôbre a alianca entre
o udenismo e o comunismO', os nossos advel'sários
protestavam e tg'ritravam que' el'amos intrig'antes e
mentirosos.

Tinl1amós, conosco ,os elementos subjetivos que
nos autorizavam ,a despertar a atenção <la conciência
cristã da nossa g'ente.

Al)ertas as urnas, apareceu o elemento Objetivo
que comprova a razão que nos assistia: a votacão dos
stalinistas é massiça na chapa d'a U. D. N.

�

A 2 de dezembro de 1945, vencemos a U. D. N., na.
Capital, por mais de 600 votos. O comunismo obteve
pouco .mais de 800 sufrágios. A ,atual diferelnça, neste

. último pleito verificada, representa, 'nada mais nada
menos, do que a passag'em dos ,votos vermelhos para
a U. D. N. A diferença· ,nas leg'endas partidárias de
deputados estaduais, é 'a prova.

Para os duvidosos, e paJ,"a aqueles que só acredi
tam vendo, ,daremos, destas nossas assertivas, a ex

plicação numérica, tão logo termine a apuração.
:Mas uma visita ás juntas apuradoras bastará pa

ra que a verdade se ,mostre a ,que!ll quiser vê-la.

Importantes leis serao

pelo, Senado
votadas

,

Dr. Nerêu Ramos ,Envolvidos DO
.

�. escandalo .

.

París, 22 (U. P.) - SUis�ei
ta-se que elementos da mais
alta sociedade de Paris este

jam envolvidos no escandalo
do ópio, ontem revelado aqui
e cujo primeiro capítulo come

çou com a prrsao d:um pintor
mais ou menos conhecido du
ma condessa de 72 anos de ida
de. Trata-se da condessa d
Sal les e do pintor impressí
nísta Edovard Georg. Fora
ambos postos. em liberdade por
terem pago a ríança. A polící
também prendeu doãs homen
de Marselha, já ficando dona
do coucraband-, de narcotlcos
S110 esees dois elementos aou
sados de ter fornecido opio á
condessa e ruo pintor.

o Senador Nerêu Ramos, Vice-Presidente da

República, recebeu do sr, Ministro da Justiça, datado
de 20 do 'corrente, o seguinte telegrama:

«Rio, data 20, hora 15,00. Dr, Nerêu Ramos
Presidente República. Fpolis. - Urgente.

N. G. - ·356 de 20-1-47 - Tenho honra soliciter

Vice-
_,

emínente amigo, em nome sr. Presidente República,
providencias necessarias funcionamento Senado a par
t ic-die 24 impreterivelmente para fim votação leis
imprescindíveis administração· federal. CDS SDS
(a) BENEDITO COSTA NETTO, Ministro Justiça».

Queria substituir
Hitler

Em vez de telefo
ne, rádio

As eleicões
,

na Polônia
Varsóvia, 22 (U.. P.) � Embora

sem caráter oficial, já s'e conhe
cem os resultados totais da eleição
na Polonla. Votaram em numero

redondo, onze milhões e duzentos
mil eleitores. O bloco democrático
obteve nove milhões de. votos, o

partido carnpones do sr. M,ikokajc
zyk, um milhão.

Ofensiva francesa

Chicago,.22 (U. P.) - O
médico que esoava tratando o

conhecido gang.ster AI Capone
deoLarou que seu cliente reco

bI,ar'á a consciênci'a esta ma

drugada, depois de ter eSltado'
virtlUlalmente às portas da mor

te, por mai.s de doze horlas em

0ons.equência dum ataqu'e de
ap:oplexila.

Não é verdade

Fa-ankfurt, 22 (U. P.) - Sie
gried KJabUJs foi condenado á
morte por enforcamento, esta

noite, por decisão do. T'rfbunal
Mildtar de StuttgaJ'rt, consti
tando por cinco juizes. Siegried
Kabus, que é um jovem alemão
de vínte e três anos, pretendia
ser o �IUlbstitllitO' do F'uehrer da
Alemanha, logo após o mdste
rtoso desaparecimento de Hi
tler.

O condenado era o chefe da
organização dOIS antlgos, mem
bros da S. S., dlenominlada
"Odes.sa", qUJe podfa Sier CO<l1-

,s.idemda Clomo nlUcleo cerntral
para a reconstrução do Reich
názista.

A India quer a
independencia

Ottawa, 22 (u. p.r - Os cir
oolos od'icialis canadenses de
cla.:na.l13im não há o meno.r ves- !

tí,gi:o de ve�drude nro editorial
de o�tem pUlblicado peLo jor
nlal mOHüovita "Pravdia " d,i
zemd'Ü que o Canadá era politi
ca e economicamente depen
dente do Reino Unido e dos
Estados Unidlos.

ra de ondas curtas. Cada c1elegitdo
carrega um pequeno receptor, pe
sando menos de um qujlo e sin
toniza -para o idioma pnef'er.do.

Grecia e Jugoslavia
Atenas, 22 (A. P.) - A embai

xwda iugoslava nOistâ capirLal con

.t'iNIla hoje que o aJdido .milítar
junLo a mesma, foi chwmardo de re

gresso a Be1glrado. Ao mesmo tem

po, o governo iugoslav,o pediu que

seja reürado D adido miliLar grego
naquf;la capi<Lal.
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Paris, - S. F. L) Molyneux to. Ombros largos, mas não, muito.
modificou completamente a silhue- M,aln:gas- tipo "agdan". Saias algo
Ja!As saíes são Ide corte ousado. Os alongarias, Casacas classioas. Uma
ombros baixos e arredondados. Vá- Jrpvijda)d\e\: o ',ca,S#lClo "'I'ev:e,rsiv�l""
rias [aquetinhas curtas e retas. Tu- e que se pode usar- dos dois lados.
do de cores vivas. frmrado de pele I Para o "ski " paâetós de gaharúina
ou de tecido mas sempre de tom

IIÜIU
de' veludo, cornpnidos franzidiüs

OpOIStO aIO da jaqueta. na cintura e apertados por um cin-
As .mulheres gostam dos modelos to,

de Paquin, porque são faceís
.

de Essa pequena revista da moda
usar, A cintura sempre fina. Os fr�anlce.sa prova qu:e os costureiros
vestidos de passeios apresentam procuram díversífícar as silhuetas
um pequeno decote, bem perto do afim de permitir a toda mulher ser

pescoço, tipo camisa. f: no Paquín bela. Percebe-se a infl'uêncil3 his
q,ue se enconeram - 3iS [aquetinhas pano-écahe, ao lado 'dias lemhran
mais apreciadas: .ti{po. "pagem" de ças dos estilos f,ranceS/es, verdadeí
aparenoia jovem e viva. O vestido ros sonhos 3JtravoBs do tempo e do
"camisa" que fez tanto sucesso es- espaço, f: acírna de tudo. um esf'or
tá voltando para alegrar' SUI3iS ade- ÇlO louvavel para mamâer um toque
!pitas. De manhã ,e até de tarde, po- de elegancia :e alegr ia,
derá s,e usall: o vestido-casaco, ou * * •

vstido-tailleur, com gola e punhos NOVIDADES PlARLSIENSES

C
A.

b
· de pele. Os vestidos para a tarde - o tecido assimétrico, como

a m
_

I o são de jersey drapeado, ou de cre- -exihe Pierr-e Bahnén em numeras
-

pe passado. Para a noite, Paquin modelos;

I SIMBO- 1 VENDA I COMPRA
reune duas tendências: o vestido - Os' sistemas de botões, igual-

LOS LIVRE LIVRE de corpinho sem alças. e saia bem mente a'ssimétri,ools; noupas abotoa-
-------------------------------- ,roid1ad'a, ou o vestido reto, com go- /dla,s, de Iado;: com 'Um uníco bolso,

la "camisa". corno os dia casa Schiaparelh, bo-
Shiapareljí dá atenção dos deta- tões servirudo como ornamento: aze

Ihes : Seus vestidos são de tecidos viohe ruum vestido cínza, ttc,
rnujto lindos e cores escolhidas. Os - colares. no nível do pescoço,
bolsos tem dímensões imçress!o- chamados "coleiras de cão".
marutes., Faz até acompanhar cer- * * •

tos vestidos de holsos "kangou- "Noeicías para Miu!}\helr" poderá
rous". ser utilízado com OIU sem indicação
Herrnés permanece fitil á silhue- da 'foillte de sua procedência, na

�a esporte, mas sempre de bom gos- fam1a que julga,r mais, cü:nviniente.

CURSO DE MOTORISTA
e

Serviço de Pronto Socorro de Automóveis
Ensina-se à dirigir automóveis
Amador e Prohssronal

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

Auto-Escola -4 7�77
GARAGE UNIAO - PRAÇA GAL. OSÓRIO, 40.

Curso de BarrosAntonieta
REABERTURA DAS AULAS 10.. de

Matricula das 10 às i 2 horas
Março

Dias 22, 24 e 25 aluno. que já frequentaram o CurlO i
26 • 21 •• alunol novoa do. 20, 30 e 40 encs.

28 ••. alunos novos do primeiro ano.

CONTA CORRENTE POPUi..AR
Juros 51/2 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco ,do Distrito Federal S.4.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.\>00,POO,00
. RESERVAS: CR$ 15.000.000,00'"--

.

Trajano, 23 • Florlanõpolis

MOEDAS

Libra

[� 175,4416 74,555,
Dolar U$S 18,72 18,50
Escudo Esc 0,761 0,752
Peso Boliviano Blv

. 10,4457 0,4361
Peso Chileno P$ch 0,6039 0,5968
Coroa Sueca Sw.Kr. !

5,2109 5.1496
Franco Suíço Sw.Fr. 4:3738,. 4,3224
Peso papel Argentino M$N 4,5967 4,5094
Peso ouro uruguaio O$u 10,6062 10,2778
Coroa Dinamarquesa DanKr 3,9008 3,855
Peseta Pts 1,7146
Franco Francês Fr.fr._ 0,1574 0,1556

, Marco Vm/3
Florim FIa
Franco Belga Blg 0,4271 0,4221

Taxas fornecidas pela agência do Banco do Brasil,
sem confirmação

P E C A S G E N U I N AS
�

,

DE SOTO, CHRYSLER, DODGE, PLYMOUTH E FARGO,
para Automóveis e Caminhões

acabam de receber 05 concessionários de SOTO nesta Capital
R U A D E O D O R O N°. 14

OFICINA D� SOTO Autorizada à Rua Padre Roma, 53.
Serviçol de meccinica em geral .•• Rapidez e Perfeição.

Inaugurar-se-á no dia 2 de Janeiro de 1941
Profilsionais com conhecimentos comprovados sob à direção:de

competente técnico diplomado em Meccinico com e serviçol
.

prestados à Aeronautica.

Tenha sempre em casa uma garrafinha de

aPERITIVO (�K NO T»
.,

COMUNICACAO
EXPRESSO SUL AMERICANO

.. E. Fi!il'ueiredo & Cia. Ltda.
Rua General Couto de Magalhães, 262 •• São Paulo

Transportea de carga. em geral
DOMICILIO A DOMICILIO

Temos o proser 'de comunicar aos Snrs. comerciantes e interessados
em geral, que a partir de Janeiro proximo, pauaremas a fazer o
nO.llo serv!ço de transporte. de cargas diretamente de sAo. PAULO a
FLORIANOPOLIS e vJce-versa. com viagenll regular lemonalmente,

�
em caminhõea propries. I .

Informaçõ com o Snr. GUILHERME GONÇALVES D'AVILA .

. (Agencia eral de Tranllportes). rua Alvaro de Corvo !ho, 2.
Telefone 1.611. -. End. Tal. «DAVILA»

Florianópolil, 22� ,de Dezembro :!.ode 1946,
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andar
'I'el- �2-5924 � Rio de Janeiro

fem

Ruà Felipe de Oliveira,' 21 -
80 andar

Te!. 2-9873 - São Paulo
ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Semestre Cr$
I'rjmestre Cr$
Mês............ Cr$
Número avulso .. Cr$
Ano Cr$
Semestre Cr$
Trimestre Cr$
Numero avulso .. Cr$

80,00
45,00
25,0,0
9,00
0,50
90,00

,

50,00
80,00
0,50

Laboratório
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448 \

Em frente 00 Tesauro
do Elltado

FlorianÓpolis

Anúncios mediante contrato

publicados, não serão
devolvidos.

A direção não se. respon- �
sabiliza pelos conceitos 1
emitidos nos artigos I

assinados •

Dr. H. G S. Medina Farm. Narbal Ah,es de Souza
Farm. L. da Cosia Avila

Exame de sangue, Exame para verific<lção
de cancer, Exame de urina, Exame para

verificação da gravidez, Exame:�e escarro,

Exame para verificação de doenç>::11i do

pele, �oca e cabelos, Exome de fézes,
Exame de secreções.

Jlutovaccinos e t:t'anafu:Jão de songues,
Lxame químico de farinhas, bebida.

\ café. água .. , etc.

NOSSAS SECÇOES
. Direção de:
BARREIROS PILHO

Notas Politisas
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SII7NEI NOCETI

Crônica da Semana
Economia e Finança.
Vida Bancária
Notas Cientificas

',..

....r;,

I

Notas Rurais

�
;i

.

��
; I t-< '�1

if

�

Estatística
Nem Todos Sabem
A. DAMASCENO

Govêrno do Estado
Notas da Prefeitura
Vida Escolar
Religião
Jurisprudência
Vida Militar '

Notidário do Exterior
Noticiário do Pais

Artigos de Redação
A. A. VASCONCELO'

Pelos Municípios
Assuntos Interaacíonaíe
Concursos
Artigos de Redação
D. P. AQUINO

Patos Policiais
Vida Social
Vida Feminina
Magazine'
PEDRO'PAULO MAeH�DO

.'

Esportes

FARMACIAS DE PLANTÃO
MES DE JANEIRO

1 ° _ quarta-f.eira _:_ Farmãeio
Esperança -:- Rua COIlJselheiro Ma
fra.

4 - sába,do _ Farmácia NeJSOIlf"
_ Rua F1eli:pe Schmidt.

5 - domingo - Farmáci'a Nel
son - Rua F1e'1ipe Sohmidt.

11 - sábwdo - Fm�mácia Mo-
derna _ Praça 1'5 de Nov,embro.

12 - domingo - FarmácIa Mo-
derna _ Praca i 5 de Novembr4lt.:l

18 - sábado -, FaI1máJ0ia StO�
Antônio - Rua João PimIto.

19 - doming'O ,- FaI'mácia StG>•.
Antônio - Rua João Pi,nto.

25 -: s·ábado -:- Farmácia Cata-·
rinense ._ Rua Trajano.
26 - domingo - F.armácia Qs

tarineThse _ Rua Trajano.
O serviço 'IlJOluurIlJO ,será efetuaoo'

peJa Farmáéia Swnto Antônio sit,&>'
á rua João PilIlfto.

TELEFONES MAIS NECESSITADOS
Bombeiros UU
Polícia :............ lO!&'·
Delegacia O. P. Social ....•..••••• IS7ê·
:Maternidade ... . .. , .. , . . . . . • • .• 1159
Hospital Nerêu Ramos III·
Santa Casa .,.................... 1036\,
Casa de Saúde. S. Sebastião ..•••• lU!
Assistência Municipal ......•.•••• 166�
Hospital Militar ...... .. . . . • • ... 11&� .

140 B. C. •...•.•.•........•••••. 15..0.
Base. Aérea 711S
7" B.- C-A. C. "............ 159lt
Capitania dos Portas .•........•.•• lS8$!-
16" C. R. 160ft··
Fôrça Policial 120�'
Penitenciária 1511t
"O Estado" ..• 1033.
•A Gazeta" 1654'
• Diário da Tarde" .. '. . . . . . • • . • • • 157'
L. B. A.•..•..•....••••••••••• 164ll!_'
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ÂNIVERSÁRIOS:
.

m wnos. H.oJE:

a exma. sra. €I. Hisolela C. M.

eiras, esposa do sr. dr. Heroilio

eu-os, Juiz
de Direito.

q .5<1'. AnLônio
Pereir-a da Silva.

(\ sr.
Al'ti1ur Kouser,

#

a)exma,' ',riuva
EL:elvina Nico

Gl pl in.
o ,r. Mário Fernnndes,

a 1'cnina Ioda Sa,ntiag.o, filha

sr'l�'TViO
Sanl.iágn.

a en.ina 'I'ereainha, Iilhmha

,1'.
r R. Vj.rgu]j,oo F. Machado.

. o r. Mário Luiz, estimado

f"Dl do 140 B. C.

o en ino Mauro Hoberto, 1'11110

'1'.

{,elso
Capelos, chefe da COB

ri secciona! j untoá A:l1'a.11(1 ega

a apitaI.
MENL\'A MARLY

esteja seu aniversár-io natalicio,

e, a graciosa menina Marly, I'i

do sr. ',c\,niceLo Cabral da Silva,

cionário publico.

L pequena
aníversariante sOI'á

J
Ho abraçada pelas suas nume

as amiguinhas.

Fez anos, omtem, a sta. Maria i

aculada Conceição Ferer-ira, Ji lha

sr. Francísco Agaiju ,B'Bl'I'eira.

VIAJANTES:

ERF.LIO SCHEMES

e passagem por esta Capital,

teu-nos Q gerente da VARIG em

jitiba, sr. Erebo Schemes, que

� por objetivo a nomeação de

sntes para sua Empresa em todo

interior de Santa Catarina, afim

facilitar ao:s nossos coestadua

rt U'tiliz�çflO do- transporte aéreo

de Blurnenau, Itajaí e outras

ades ímpontantes do nosso. Es-

ado, com as pr-inoipais cidades do

ia Grande do Sul, São Paulo e

ia. Espel'a a VAR[G, dentro de

m prazo muito ourto, ligar Fto

ianópoiis ás demais cidades, com

, eus conf'ortaveis aviões, atendeu

o a uma velha aspiração dos ca

arinensss,

elação dos passageiros que em

barcaram nesta capital pelo avião

PPCCZ Caritiana da Cruzliil'o do

sia no dia 22-1-47

Para Curiliba: - Neusa Lopes

-Çhaiban - Nelcy Lopes Chaiban

Nelsün Lopes Chaiban ,- NeLma

opes Chaiban - Maria Pass'erini

'Vildi - Maria Beatriz Winhals

',ldi - .osny Raff;s.

Para São Paulo: _ VictOrr FelIx
I

'eekc - Elza Deeke - Friedrich

TrI'Gg1i,sch - Vioente Santa,lla.

Pa:ra o Rio de Janeiro: - Sena

<lo.r Ivo d.'Aquino Fonseca - Ge

raldo Cardoso - Lorena Fiuza Li

ma Cardoso - Carlos Alberto Ca�-

,doscr - Alberto Pepino - Raymnll

..do de Freitas Dchoa - Amél1e,

Barreto Régi's - Raul Gonçalves

lVIafltirlis - Giovllmi Ga'rgrlli,el.
Desembarcados na mesma data

P-rocedenles do Rio d� Janeiro'

- Osmar Duart.e - DolÚlre·s Gu

Uernez - Eflne,SI(, RocIbourn

FrUlnc.isco- CasLro Rebelo - Dago-

'berto Ja,cÜ'bus - Oswa:ldo Tan-

credo de Oliv·eira.
da

Procede,ntes de São Paulo:

,'Cecy Horn F'erro - Beat.riz Ferro

Perei!ra - Regina Arugu6lta Ferro

Pereira - Sérgio F,erro P-ereira -

Agnes Rabé ,- .oscar Gomes Mar

tins.
Proceden.[.e>; rl') ,Curitiba:

- .Jair

Maohaclo Camara - Emmy Pe'reira

de Oliv'eira - Kátia P.e1'eira de

Oliv(>ira - Luiz Dpl'f'tnzi.

Pecas e Acessórios
PARA cominhõe!: e outo

m6'Teis Ford I e ChevroJet,

(lcr "'am de receber Oliveira

& Filho, Ltdo. Rua O'eodo-
..

ro, nO. 14. FIClrian 6po]i@.

- Dia 25,
à vendá na

Soirée Carnavalesca promovida
Secretaria do Clube ..

o rei, cumpliee
Revive o crime Matteotti,

·molal

Roma, 22 (U. P.) - "La Roma, 22 (D. P.) - Iniciou-se,

Liberté", órgão dos anti-tas- hoje, o processo contra os quatro

cístas de Paris, publicou em indigitados assassinos do mártir

junho de 1927 um artigo dedi- socialista Giacomo MatteotLi. Este

cado ao assassino do líder so- foi mO!J'Lo em 1934, na véspera do

cialísta Gíaoomo Matteotti as- dia em que deveria pronunciar um

sim definindo a graduação das' discurso, expondo a's fraudes fi

reeponsabíbídadesc 1°) O rei namoeiras do fascismo. Para a

V.itOT Emanuel, oumpltce mo- grande maioria dos ítaâ.íanos, o

nàl de Mussoltni : 20) Mussolí- julgamento dos assassinos de Mat

ni; 3'°). Maa-ínellt, organâzador
teotti é muíto mais importante

do assassínio ; 40)Duaníruí e di- que todos os processos contra os

VleI1SOS outros índdvlduos, que
c.riminos'os de guerra.

executaram o crime. Ess'es 'os

quatro grandes nomes mais Precisa-se'
f

proruumciados no julgamento

dos assassínce do famoso lí

der socíaltsta ítaliamo, que se

iniciará nesta Capital. Entre

tanto, com a passagem do tem

po, não se trata senão de um

"julgamento de sombras", co

mo disse um jornal italiano.

O rei Emanuel está no exilio;
Mussolini morreu; Starace,

Martnelbi, De Bono, Farinacci,

Viola, Finzi e outros fascistas

notórios, que estiveram envol

Vlidos no assassínio, acompa- I

nharam o Duoe para o além.,Por isso, apenas cinco h -vmens

- Atnerígo . Domdni, Cesare

ROSIsi, Oumta, Poverorno e

Pamzeri - sentarão amanhã

no banco dos réus para res

ponder .p.elos crimes cometidos

há 23 anos. Três outros acusa

dos, Maloria, Fillippeli e Giu

seppa Viola, encontram-se to-

I ragidos. "

.

Cabelos Brancos?

Org.on; zoção de vendas e

serviços em Santo Càtari

no, precisa de VIAJANTE

Escrever co próprio punho

poro a Caixa Postal nO ) 17,
ITAJAI - Santa Catarina

dando referencias.

CUTIS

",

'Nem Se perguntá"

Só usoKolynosI
di'"_ ....

****

*

*

*

ir

*

*

*

*

*

*

UBE 'DOZE DE G08TO

pelo Gr'êmfo Icaraí. Mesas
---="==�=

*

*

*

'*

*

*

*'
*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*.

*

-J:

"*

...
*

'JI'

"*

"'Í!'

1::

*

*

*

*

*

*

**

Constance Moore
famoso estrelo do REPUBLlC PRODUCT,ONS que aparece em

"EARL CARROLL SKErCHBOOI("

Use Kolynos duas vezes por di ..

McCann

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

Bôdas oe Prata
.

,_v.;;"",,,�:
_ ..\���'

I,

·Convite

IVAN, GILDA MARIA, LAURO LUIZ, ANA RITA,

JArJRO E JAYME, têm o prazer de convidar ás pessôas

de suas relações, para assistirem a missa em ação de gra

ças que farãp celebrar dia 26, domingo, ás 8 horas, no

altar-mór da Catedral Metropolitana, por
ocasião das bôdas '

de prata de seus pais e sôgros JAYME E EDITH LINHARES .

CONCURSO
Importante organilação comercial'de ITAJAl, comunica aQ. in

terella.dos que fará realizar um concuflo para admiaaão de funcioná

IÍOt, na••eguinte. bales:
a -- loca) que "rá exercida a fungão: -- Escritório. comerciai.

Empre8a em ITAJAI.

b -- lexo:
--

.

ma.culino.

c .- provaI para concurso:

1 -- correllpondencia comercial.

2 -- datilografia.
3 -- noçõe. de contabilidade,

d -- Encerramento das inecrições: -- dia 30 de janeiro do cor-

rente..

'

e .- dic que ..rá realizado o, concurso:
-- 4-2-947, ál )5 hora•.

f -- Ordenado: -- Será na base da capacidade apr.$entada no

concurllO.

1mportante: -- As intcrigõel poderão ler feitas diariamente, das

8 á.,12 e dali 14 ás 17 hOlal, ne.ta Redoçlio.

Empregado 'de Escritório
. Precilla-se de bom elemento para elcrit6rio grande. Essencial

ter ex'periência e bom conhecimento de escrituração. Luga!' de futuro

pc ra moço de inltrução. Ordenado inicial CR$ 700,00, Carta de punho

com detalhes experiência', idade, eltado civil, etc. para a Caixa

Postal 23·.. Florian6poli...

Sinal de velhice'
A LaÇa0 Brilhante faz vai·

tal' a côr natural primitÍ9.1

(calltanha, loura, doirada ou

negra) em 'Paulo tempa Não

é tintura Nãomancha e não

tuja. O seu u.o é limpo,
facil e agradável.
A Loção Brilhante extingue

a. caspa.•. o prurido, a .ebor

r.héa e tôdal a. afecgõel!l pa
ralitáriall do cabelo, I

allsim

corno combate a calvície. re

vitalizando as raize. �apila
res. Foi aprovada pelo Depar�
tamento Nacional de SQúde

Pública.

Festa de N. Senhora
dos Navegantes

Ao invés do que· noticiamos em

a.nterior· edição, a.s nO\llenas em

louvor de Nossa Senho.ra dos Na

v'egarrtes na Igreja de São Serbas

tião lerão iIücio n.o dia 24 d/e' janei
ro corrente, ás 19,30 horas.

Naquela noite, serão mordomo·s

o sr. dr. Paulo de TaI�o da Luz

FontJs e ,exma. sra. d. Z·eni de Ma

cedo Mes.qui,ta. Na noilLe de 25, fo
ram 'eleitos mudarmos o dr. Biase

FamlJ()o . e a .oxma. sra. d. TaTcilia

GoLtardi: Ta.ntb o presidente de

honra da Cami'ssão Or,ganizadora,

coma,nrdante P.linio Memdúnça da

FonlSooa Cabral como os demais

membros da Comissão vêm desen

volvendo muita atividade para que

[\)8 festividades, neste ano, s·e re

v.istam de singular esplendor.

CANSADA

�sSp��d�I��
gas na testa e ao

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos
da

beleza da mulher. Quando surgem

estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade. con

fie nas virtudes do Creme Rugol.

Rugol corr ige rapidamente
as cau

sas do envelhecimento prematuro

da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites

em suaves massagens no rosto.

pescoço, e todos os dias cerno
.

base do "rnaquillage", remove as

.
impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece
os tecidos. dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape

nas uma semana de uso do Creme

Rug�a sua cutis poderá ficar ma

cia, limpa e acetinada, aumentan

do os seus encantos e protegendo

a sua felicidade. A felicidade

de amar ... e ser amada.'

CREME

ltUOOL
Alvim & Freitas, Llda.-C.P. 1379·S.Paulo

Catoliclsm'o
SANTO DQ DIA

23 DE .JANEIRO

S. Raimundo de Penãfort, Confesso.,.

Este san:\o, rllUlscido em 1175, no

cas>te�o de Penarfort, (ÉsrpamJha),
era um vendrudeir.o fidalgo. Entu

siasinad� pelas ideias mais nobres,

não oessou de trabalhar e de lutar

até que alcUlnçasse a perfeicão

cr:i6itã. Tudo ti·nha que servir-lhe

para eSlte fim: iS'ua's eminentes qua

lidades mentais, o ensino da filo

sofia ![Jara .o qual O< moço de vinte

alno.s foi chamado, para Baroelona,

os seus estudos dos dir:eiltos. civil c

eolesiálSLico, em Bolonha, que, além

de lhe va].erem o titulo, de doutor,
trouxel'lam-Ihre um ri-co ol'denado,

que ele empl'egou unicamente para

aliviar os necessitado·s. Hom'as e

distinções hão se fizeram esperar.

Mas Ra.imundo procurava a p-erf'ei

ção cristã someruDe. P:or i,sto renun

ciou a quan'las, titulas pO'�lSuia e

fez-se membrcr da .ordem d'e S. Do

mingos. Aí trabalhou ainda muito

pela salvação d[\)s aLmas, mornendo,

com per:to de cem anos de idade,

rm 1275.
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Elor ianópolis - Carlos HoepckeS/A - CI--=- Teletone 1.212 ( Eod. te eg
São Francisco do Sul - Carlos Hcepcke S/A - CI - Telelcne 6 MOOREMACK

Informações com os Agentes

I

Transportes regulares de cargos do

SÃO FRANCI8tO DO - SUL
pôrto de

para NOV! fORR-

MOTORES
INDUSTAIAIS INTERNACIONAL

\.

Adquira a $� a própria Fonte de eletricidade para
sua' fazenda c.'U sua indústr!c, Os Motores Indus
triais Internati()nal Diesel equipados com ge�ado'r�s
Palmer solucior1am sctlslotóriomente o problema da
falta de eletric'idade em 'Iugares desprovidos dessa
comodidade.

•
Existem conjun os Inlernational - Palmer para vórias

capàcidades, desde. 5 K. W. até 50 K. W. com

voltagéns apr oximadas de 120; 22.0 e 440 volts
sem auxílio de transformadores, reguladores da
voltagem. �u quadros da contrôle.

.,

I •

.peça-nõ; fo'hetos de�critlvos sem compromissó

Dispomos para pronta entrega pm

FlCí>rianópolis conjuntos de 15 e 20 KW

C_ RA�OS & (IA.
Ruo João Pinto 9 -Florianópolis

TOM'E
O MELHOR

RNOTI
APENAS Crt a,ll

Com essa infima quantIa V.e.
está auxiliando o seu próximo.

APERITIVO j Centribua para a Caixa cl0 EllJIlow
aOIl lndbrent.. ... F19rianó.oUa.

Resolvido, enfim, seu problem-a' financeiro!
Adquira TUDO de que, necessitar,

de UMA SÓ VEZ,
paga.ndo PAltCELADAMEMTE,

oom as VANI'J.'AGENS da compra. à viRa,
.ervindo-se- do

,

CREDIARIO KNOTSISTEMA
.....5
o.acados
.6vels

RAdlos
Geladeira.
Bicicletas
J61a.

Lhros
Chapéu,
inltal'-'çÕH elétrica. e s8ftl1t1rlet

ArtlloS para present••
Peles
Casacos ')

Quaisquer artl,..

INDÚSTRI\_COM�RCtO E S�GUROS KNOT S. A.

�I 0.•• ii 11 ... U AI 17 ...

O. K. tmDIO

,
I

Reconslrução educa
cional da Austrla

Por Kenneth. Eorbes
Do Serviço Especial do "CEC'"

para "O Estado".

I Viena, (CEC) - A zona austría
ca que se encontra sob controle
br-itanico, vem registrando conside-
rável êxito no terreno da eua re- o predio rio. [) do ruo.

construção educacional, com todas TirodeI\tes.
as suas escolas runcronaodo 'Pl'ati-I Trotar com Domingos
carnente em condíçõs normais. AS-I Valente, ruo Alvaro' de
sun, por exemplo, ,a Uuiversídade I Carvalho 64.
de Graz rermciou há mujto as suas ••••••••......•.............

aulas, e abrigava em princípios do
I

V dmês passado uim total de 2.000 es- en em-setudantes UÜ'S seus diversos cursos.

Além disso, outro." 800 jovens fre- Uma sala de jantar completa
quentam nes.[e momento as esco- uma mesa de copa, uma' mes'
Ias técnicas desse iJll1p-0�'Lante cen- pequena de cosinha com a

tro estudantíd. 1\0 entanto, não cadeiras.
foram poucas as dficuldades a se-I Ver e tratar na Avenida
rem vencidas para chegar a êsse' RioBranco ,'1' l � 1.

) resultado, ,e a falta de -edi fícios es- i -
.

colares adequados não foi das me-I Ap�oxime-se mais de. seus

nc)l>es. Outro grande senão foi a; amigos e parentes euvíando

questão _ do preenchimento dos I -Ihes um número �a r�v�sta O
claros abertos no corpo docente VAL� ))0 ITAJA.I, �dlf�8;0 de·

austríaco 'em consequencia da díeada a Flor13nopohs
guerra e das medidas de desna-
zif ícação que se faziam necessa

rias. Assim, as autoridades brita
nicas orga.nizaram dois cur,sos es

peciais para professores na Carin

thia; estabel'ecidos rigorosamente
de aco,rdo com moldes austria
cos e cam a poli Lica aliada de de

mocrali,sação do pa í.s. Ademais,
dada a inexistencia de livros esco

lares pré-nazisLas, as autoridades
britaniiCü-s tiveram que ,enL1'a.r em

e.ntendimento com o Miuisberio da

Educação, da Austl'Ía, afim de coo

perar eficazmente

ta. r.eco,nstrução educacional
Autria.

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

o alfaIate indicado
Tir adentes 7

I C����� b�!t�n��o_ H.
'tanLo tempo que Hollywood des,

I
Jruta do que poderiamos -challlar
de um monopóho de espaço na,

l

telas cinematogn-áficas -mundiais
-

que o publico chegou a a-cei-tal' �
fórmula nonte-amer ioana para a
produção de filmes, como SIe isso
constituisss nor-ma uníca para jul.
ga-los.
Habituadas {us, películas "made

in Hullywoori'', as platéias repeliam
automaticamente tudo à que tinha
um sabor díf'enente.
A

"

did
/

gora, porem, a me l' a que

i:illmaior numero de filmes' hr itaní os
for. sendo produaíoo,' uma muda pá
cana vez mais ascentuada id se

produzindo no gosto dos f.req en

ladores do cinema, e essa mudo nça
trará resultados benéficos, una

vez 'que, corno é sabido, a co

tição constitui um estimulo � ra

ó progresso em qualquer ind

Sjbria .

Provavelmente, é essa també

a1opinião do ,S'1'. Ar-bhu.r Rank, q1iler,
além de reorganizador das ativi

dades de produção da industría ci

nematogrãtíca hritanica, encoutra- 1-
se ativamente empenhado em obter \
acordos para. uma mais amplia e

equi tativa distribuição da produ
cão dos estudíos bcítanicos.

&IACHADO li CiA.
AqiaciC1Jl. Repre.entaçõ.. em

O.l'G1
lV!atria: F'lori:ln6p ""4
Rua João PiRtO i n. 1'1
C<iiJ[a Postal. 31
ciliei: Cr-c"ciúrno

Ru<a FLoriano Peixoto••/n
(j:;Gll1. Próp-riu),

T.lflqramCII: ·PRIMUS·
Aa,"_n til. \\OS prinoipo.iP
""'t.1nioipioe dr- &lt.,r)o

VENDE�SE
O barco 'l'ARZAN para passew

com 7 mts. de oomprimento por 2
de _l'argura e 7,50 de mastTo.'
Ver e LraLar á rua J'oão Pinto 5.

Sobrado.
-'

Laboratório
,
Radio-Tecnico-Electron
Fundado em 1935

Montagem ia rádios. Anlpli
Hcadoree-Tranemis.011'es

Material irnportctd", direta
mente dos U. 3. A.
Proprietário

)Otomi\r Georges Bõhm

I
E:ectu. - T&cnico - Profi..iona)

formado na Europa
F1orian6poli'-

�UQ Joiiio Pinto n. 29 .- Sob.

O'tima residência
Vende-se, no bairro de

Coqueiros.
Negócio urgente, com o

propriefá rio GUALTER
TIBAU, na Palhocinha.

Recenstrucões
..

de casos, muros, telhados,
e tç , Tro tor com Jorga de
Paulo, -na firmo Busch

& Cio.
............................

B R IT O

VENDE-SE
Dr. (LARHO G.

GALLETTI
A D V O G A D '0 I :

Crime e cível

Constitui.ção de Sociedades
- NATURALIZAÇÔES
Títulos Declarat6rios

-

E&crit. -- Praça 15 de Nov. 23.
l0. andar.

Re.id. -- Rua Tiradantes 41. i.

FÓNE -- 1468
, ,

't;.'!·�J.:It.�-wt.b�,..,n;ar.mw"-"'I!!WWUlla: I

, )

Escola para crianças
doentes
Viena, (CEC) - De acordo com

os cuid-ados os planos elaborados

pela Comissão Inter-Aliada de

Viena, ·e graças aos meios e -facili
daríes for.necídos pels autor-idades,
brítanioas, a Cruz Vermelha Inl:er
nacional conseguiu por execução
um programa de ferias a serem des-.
frutados. pelas oriamças da capital
acsta-ica, De acordo com tais planos,

.

mula menos de 10.000 pequenos
vienen'eses pOlderão pe:ru11anlecer pe
lo eSl]_)açü de 3 meZies n,a SUÍJÇIa, nu-·
ma verdadeira CU'Da óe repouso que

mui/to o-s aj udará a n8>co.nquis-tar a

saLldie abalada pelooS' sacr'Íific10s e

priva\:ões destes Li:ltimos -anos, bem

como terá tàmbem efeitos S,aJ.'llIt�T�S
n'O s,e'ntidlo d:e fazer com qUle todos:
essa,s crJ,aJllças ,cr,es'çal11 livr.es dos

t'errlÜlres qu:e lhes deve '�er incutido-
a guerra. Os meninos e men.illlJaS'
V!i·eU1,011.eSles são· tran,sportald1OO par:l
a Suiç;a em trens cSiPeciais coodu

rindo gl'Ll!POS de 500 ,a MO cada. 'Vez�
devidamen1e ass1s'tidJos p'elo pesso
al da Cnu.z V,el1llleLha Inter-naciom.r

qlile s.e ,en.carrega do Sle'll tra1ameil1-

to duralIlte todo ü tempo -dia perma
ne'llcia flÜlra Idlo paiz. EniQill'alruto per
man0eelp'8jID ·em twrüóri:o Sui� I

ess'as €ISJta'l'ão sobre a- fi,sc-alização
da Cruz Vel:.melha InLerna1ci:oll1al.

CAIXA. POSTAL, 36
laL.UMENAU .. SANTA CATARINA

AOS SOfREDORES
ADro.. L. GALHARDO, ex-médica
do Centro Eapírita Luz, Caridade
e Amor. comunic�

-

a mudança
do seu conault6rio para a rua do

Senado. 317. 2.0 andor, Rio de.
!ot"eiro_

(CONSULTAS- " Cr$ ZO.DO.)

Rádio Difusora
I de Laguna
Todo o Sul Caterinense escuta
diariamente a Rádio Difusora

de Laguna.
970 Klc9. (cndEll; médias) .

HOI árias de irradiações: - Das
10 às 14 e 17 às 22 horas.

Representante em Fl'orian6polis:
D. F. DE AQUINO

Red. do jornbll «O ESTADO«

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

estará contribuindo para
maior difusão cultural

de nossa terra.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DE PION EIR O
R SERViÇO DE V.S�

"FILIA!. VARIG:
EDIFICIJ LA

Praca 15 dE' Nov=mb-c
PORTA - Telefone 1325

E�CRITÓRIO JURtDI�O COMEROIA.L
!Com um Departamento "Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Cam.rgo Branca

ADVOGADO
, Rua ,,'rei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 14
Endereco .. teletrráfic:o: "Elibranco" .,.... LajeL - gt- Catarina

r--------------------------------- __

:
. I_r� [)V()GADOS

Dt, OSVALDO BULCAO VIANNA
Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: Rua FelipE't Sch,midt � - �Qla 5
Edifício. Cruzeiro - Floriol'l6polis.

....

;:1,,

I
QU[R V�SllR·SE COM CONFORTO E �LE(jAH(IA 1

PROCURE
.

alfaiataria
A

Mello
Rua Felippe- Schmidt 22 Sobrado

E8CRITotUO JURlDICO COMERCIAL
A."untos: Jurídicos·- Comerciais --,Ruro'is e Informativo.

Endereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Cons·ulte l'IIilIi'sa Organização antes de .e decidir pela com·

pra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
empresa ne.te e.tado

. .

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

RlI" Prp,i B0lléric. � - Caixa Postal 54 - Fo-ne 54

'� 1\

"Burma victcry" foi exibida em INTERNAlCIONAL F, C. medica, fornecer-lhe roupa-: e ali
muuíos miIhat-es de cinemas, do Convocação mentes, e conseguir ainda os mel')!

Irnperio ·e em 750 salas de proieção Realitzar-se-á domingo dia 26 do recessaríos p;n'rl. .( nviar-Ios para c'
dos EE. DU" onde a sua distribui- correnae ás 15 hODllIS da tarde na ocidente dia Al()JO,"rha. Alem de vi.
ção foi ,elllltr'e'gIUe a' urna dais, mais séde do I. F .. C . sito á nua General stitaif esses dois 'f' .ntos, o. marechal
podenosas emprezas cinematogra- Bíétencouat nv �3, a eleição para esteve tamhem .. :' 'm acantoiarnento
ficas yankees ; 'a Warner Brothers, nova diretooía que regerá (JIS desti- o.cSltúnalClo aos If'Ó:',;;iados po l -nezcs,
que aiiás, já .havia aoteríocmente nos do tCltulbe durante "o

.

período de no CemgJo, dos T)esa�o:ados.' de
pmduzido um seríe de shorts s?�r,e '1947 e 1'948. P'ar� a mesma, ficam B)"unswid, e visitou ainda :JS an

campanha aliada nessa difícil convocados OIS sócios e jogadores tigas ">Herman Goeríng Reichswer
frende dia Extremo Oriente. No en- desta agremiação. Ices" e a Wigtlander Camer, \Vcr
tanto, diamte das crütieas s'llil'boidJas Fllor ianópolis, 18 de· janeÍll'o de �e". Por lllttinw, Mo.ntogo.n::ery com-

em va'rios sffiol'es la dineção dia' em- 1947 � pareceu UniV1ers:i:d3Jde de GaUin-
prez,a r,etimu 'Os S'C1US

I
filmes do I Jorg.e Miguel, Secretárl'O. gien, ailiualirri.e,l'.� ocupada pelos,

merca,dü pm'a Sle encarregar então ingJezes, {llI1!d,e teve opu.rtunidade de
dia di,sbribU'ição idla pr.odulçã-o bri I '3!P,!'elCiJar os tnaJbalihos de ass,Ísten-
tUJnic.a. Segundo afi.l'maa-am ()tS tec- eLa medLca auxiIrio ás· crianças ale-
nicos do ciin,ema america,no, "Burnl! "Quem extraviar ou inutilizar o mi'Ls dese.mpranhoo:oii pelos medicas
Victory" Sl\1lj)elrotl de I1mito o SlUlc·es- certificado de alistamento pagará mililtares bI"ÍltlaIlJ1cOS.
so aloa.nç.ado ,ruté ha pouC'O com multa de 10 a 50 cruzeiros, outros-
qualquer outro filme inglês, pois sim incorrerá em multa de 20 a 1110

é 'UIIIlla peHoula honesta retr·rutando cruzeiros .aquele que extraviar ou

da fonllJa mais fiel pOlssi;ve'l o qllJe inutilizar o Certificado de Reser

foi a atlllação magnifica dias forças vista".

bri.tanicas n'O "inferno verdle" das (Art. 129 da Lei do Serviço Mili-

matas birmlam'ezas, tar).

A despedida de
Montgomery
Londres, (CEE) _ Relatíyarnen.,

te muito pouco se tem dsto sonre o

que foi a luüa num dos mais 'difi
ceis teatros de guera, onde milha
res de vidas preciosas foram CO'JlSU

rnírías no esforço comum para C011-

segu ir a v i tória' f'mal, QueremOIS

DIaS' refer-ir á Birmanía, uma frente
onde as forças inglesas lutaram em

esmagadora mai-oria sobre os de
mais ocutigeutes aliados. As auto:"
ridades britanicas fihnarnrn a mai
or pan"te de\ssa caan;pa/n.b:íl e depois
de roda/dias muitos mil'ha;res de me-'
tros de fidrne virgem foi possível
confeccionar urna película a que
se dleuJ o. nome de "Burma Víctory
(A vitoria dia Birman ia.) conside
rado por todos lOS criticos corno

urna veríóadeíra obra prima técni
ca dne!l1mtog1rafka.

o Mucus·da
Asma Dissolvido
Rapidamente

BANCO DE CRJ!JDITO PO.PULAR E AGRíCOLA
CATARINA

o Banco de Crédito Popular e Agrícola de Santa Catarina avis8

aos snr. acionistas, que ,pagará, em sua séde, á rua Tl'.ajano , número

16, a começar do dia 24 do corrente, os dividendos relativos ao ano r.c

1946. /.

o�. ataques desesperadores e violen
tos da asma e bronquite envenenam

o organismo, minam a energia,
�

arru í

nam !l' saúde c debilitam o coração. Em
3 minutos, Mendaco, nova fórmula
módica, começa a circular no sangue,
dominando rapidamente os ataques.
Dêsdo o primeiro dia c0l.l'lfça a desapa
recer a dificuldade em respirar e volta
o sono reparador. Tudo o que se faz 110-
ceseário é tornar 2 pastilhas deMendac!l

\ ás refeições e ficará completamente livre
da asma. ou bronquite. A ação é muito

,

rápida mesmo que se trate de casos
rebeldes e ant.igos. Mendaco tem tido
.tanto êxito que se of�ece com a garantia
de dar ao paciente reB»,iração livre e fácil
rapidamente e complêto alivio do eefri
mento da asma em poucos' dias. Peça
Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior
proteção.

Mendaco A�a!:m��m
Agora tambem a (r $10,00

DE SANTA

"

Florianópolis,. 20 de Janeiro de 1947.
Banco de Crédito P. e A. de Santa Catarin;:t.
Lourival Almeida - Diretor.

o mELHOR DOS mELHORES

DOENÇAS NERV'<)SÁb
Com os progressos da mediebLa

iloje, as doenças nervosas, quanlllt
Ira tadas em tempo, são maleR per.
feitamente remediáveis. O �ur8nd.e{.
�ismo. fruto da ignorânciá, só pod.
iJrejudicar os indivíduos afetados III.
tais enferfuidades. O Ser,viço NAl'
cionsl de Doenças mentais dispi.

I de um Ambulatório, que atende 1(1'''
tuitamente 'os doentes aerTOSOS 1.

digenSes, na Rua Deodoro D. iAli :
li! U !flor... cHitriamen�

"VIR<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL' 1 NDUSTRIAL-JOIN:VILLE CM.rell regIa!

TORNA
. A ROUPA BRANQUISSIMA

I Visite, sem compromisso,

LIVRARIA ROSA

I Rua D�odoro.· 33
Florianópoli!l

Livros novos e used'o8,
em diversos idiom·u.·1

Novidades tod8S
semana3

.0 I

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

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
PREZADO LEITOR: Se o que lhe

jDtere8sa é, realmente, uma providência
l'ara endireitar o que estiver errado I)U

para Que al�ma falta não se repita; e

NAO o escândalo <tue a sua reclamaçl0
ou queixa poderá vir a �ausa:, t encami

nhe-a á S.EC!;;A.O RECLAMAÇOE:8.
de O I!;STAD"O. que o �"'so será le7ado

Bem d�mora ao conhecimento de quem

de direito, recebendo 'V. s. uma inform.�

ç� do resultado. embora em algun. ca,

sos não sejam publicados nem & recla

mação nem B providência romada.

,

I

.

Mostrando um pe�
ÇO da guerra

LOl1IG;rc.s, (CEC) - PouC'O a,l

de passar a seu substituto as f

ções ,de comandante em chefe
forças bri.bamicas de ocupação iAl'ernanha, o marecha] Lord Mq
tgomerv esteve <de visita a zol
ocupada pela 5a divisão do si
exercito, Nessa visita, Montg,omelfez-se acornpanhaa- do tenente-g
neral Silribriam Hoorocks, COIma]1
dante da 5a Divisão. 'MooLgome'
fez questão de ínspecíonar o cal

po de refugiados Ide Frei.dl.md, s'

tarado nas proximidades da fronte,
na com .a zona russa de ocupaeã]
COlmo é sabido, um gu:-anrde nums

1'0 de refugiados passou-se par
zona britandca vindos da �lrea OCl!

pada prelos II1USSOS e esse campo fG

il!],srti�Jardo com o fím dê dar a esse

reíuglados a neoessacía asslstencí,

RRTlRARAM SUAS CANDT- •

DATTTRAS
Tôdas as bebidas, incluslv,o 8.'!

I fabricadas em outros Estados.
-retiraram suas candidaturas,
'Para reinar nos lares catari-

luenses, ;- em vista da certíssi"
ma vitória 10 aperitivo. KNQT.

COMERCIANTE� Dá um li
vro. à Biblio.teca do Centro Aca
démico Xl d'e Fevereiro. Con

tribuirás, assim; para a forma

ção cultural dos catariuenses
de amanhã I

("Campanha pró-livro" do
C; A. XI de Fevereiro).

B ,R·I ,Y O
o alfaiate indicado
Tiradentes. "I

É UMA DOENÇA
MUITG PERIG_OSA
PAR.A A FAMILIA.
E PA.R.� A RAÇA
�

.

AUXILIE A COM
BATEL·A COM o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Direção de PEDRO PAULO MACHADO

,li ,mas notícia·s esportivas do paí,s Não
'

baverá e!D 47 Gampeonáto Brasi-
II 2� - o Botafógo ainda não de valor, pi-íncipg.irnení.e para suas leíre de FutebolI �U'lU chegar a urn acôrdo linhas dersnsívas, que durante o

seu jogador Heleno, Os diri- ano pasl::jaldo constituíram o ponto
alvos-negros declararam, fraco de sua exoelente equipe.

), que desconhecem as exi- Rio, 21 - COIllti'nua sem solução
IS de Heleno, que andam e11- o caso do Vasco da Gama - Jair.
,O·e 300 mil cruzeiros. Tudo Este jogador está desinteressado
que o Botafogo terá com He- pela proposta que lhe f.ez o oluhe

t .

J111l caso semelhante ao Vasco cruzmattíno, 1)3'ra reformar o seu

rair. contrato, declarando que só o fará
, 22 - Anuncia-se para o pró- pela quantia de 250.000 cruzeiros.
dia 29, en1.- Interlagos, uma Ao que se presume emissár-ios es

etição de motocislisrno, pro

I
trangeiros ahciam >o cruque.-nacio

dia indevidamente pelo C. B. nal.
.ma vez que só o Moto Clebe Porto Alegre, ·22 - O Ltltuldian
rasul tem filiação internacional tes de .La Plata, dia Argentina fará,
nente a ele compete, portando, depois' de amanhã, quinta-Ieíra,
nízar centames nacionais de nando o Cruzeiro.
,dold,Sll11Jo. A C. B. D. está pro- sua estréia nesta capital, enf'ren
ndo estabelecer confusão em Porto A1e.�re, 22 - Ainda não es

o dessa filiação, talvez C0!11 o tá resolvida a data de embarque, e

oer-ado propósito de compro- nem o meio de tt-amsporte que a de- Rio, 22 - Traçando os primei- tame: Bolívia, Perú, Equador e Co-

er a segurança da filiação inter- legação de hasquefebol do Bio G. ros planos para a nealização do Iombia.

\ {mal do Moto Cliutb� do Brasil. do Sul utílieará, afim de seguir pa- próxâmo campeonato mundiaâ, em. Pensam os aludidos mentores que

m, estão sendo enviadas aos ra Belo Horizonte onde será ef'e- 1949,' os dirígendes dlo setor rutebo- o torneio em questão, alem de cons

iais, com insdstência, notas so- tuado o 180 Campeonato brasileiro lístico da C. B. D. estndam a possi- titudr ótima propaganda para o

o "oerãarne nacional de motoci- do esporte da cesta. Embora o cer- hilidade da realizaqão de um Tor- Campeonato Mundial, serviria pat-a SIMUL,.rANEAMEN'l'E
mo, a realizar-se em São Paulo 'ta/me br-asileiro esteja marcado para neio Internacional, nesta cttpital, no movimentar os principais quadros RITZ
autódromo de linlt,erl,a,gos.". Com nealizaçâo entre os d.ias 1 e 13 de ano. vindouro. s·warne,r.ÍlCanos.

5 - 7 %
� processO' ás vezes sucede s'e.r f,eve,reiro, ainda .não se sabe o,f�cial- Pal'Lilcipaniam do roJ.8'l'ido- tor- Na hipótese ·da r.elaliza,ção do

lada a vigHalJlJdia daqueles que mente qll'al o dia mar:cado para o nt'io' O'S trê.s paises do AtlalnLico: 110lrn801Q do Altlantico, a C. 1'\. D.

lU a par do movimento eSiPorti- inicio das competiçõelS, 'porque as A,rgffi1tLna, Ul'u�uai, Paraguai e Bra- slu!spemderia, em 1948, o campeona

nacional. Em vi l'tud'e dilsso i'oi dJisiPuJtas ocuparão sÓll11ente uma se-. $li,)' AS/sim, fica�ia.1n á parte }j1o cer-. to brasHeiro de flU1eból.

blicada uma nata a reslpeito de mana. NOTICIAS DESTA CAPITAL
competição, ilega1lmE'lIlJte oJ'g-a- São PaJullo, 22 - .lá se encontt'a

r,a,da peJa C. B. n. nesta capital a delegaçãü gaucha
Belém, 22 - A delegação pa'l"a.en- que parti·cipará do 1° Campeunalo
no p�'óximo Camp.eanaJto Brasi- Brasileiro de Motocio1ismo, C{iU'e se

1'0 de Cestoibol, a se rea-lizar em realizará, dlia 26, na pis:ta de J.nter
.}.o HOII'izon.te no próximo dia 4, 1agos.. Con·comeTão Minas Gerais,
verá efi1iba·ncar no dia 26 por via Distrito FedeTal, Rio de .lalneiro e

l'ea. Os paraenSlels irão para o Rio Grande do Sul.
ro, dali seguilldo para a capital

Rio, 22 (Via aérea) - O Conse- 1'0 de Futebói de 1947. Segundo de
Lho Técnico de Futeból da C. B. D. -clarações do sr. Castelo Branco,
aapresentou á diretoria da en.tidade presidente do Conselho Técnico de
o calendário para 1947. Prevê o do- Futeból, o calemdácio é encerrado
cumento a disputa da taça "PauI'Ü com o Sul Arueríoano no Equador.
Goulart de Oliveif-a ", entre' Rio, Caso o certame não tenha a parti
São Paudo, Munas e Estado do Rio, cipação do Brasil, a C. B. D. orga
para os dias 23 a 2 de março ; as fi- nizará: então o já anunciado oer-,

riais do campeonato hrasdleieo, para tame in\terna,cjüual, oomo prepara-
5 e 16 de março, e a taça "Rio tivo para.o campeonato mundial.
Branco" pana a quinzena de 23 de COlmo se vê, o, Campeonato Brasi

março a 5 de ahr il. Não consta do Ieiro de Futebol nã-o será, mesmo,
calendário o Carupeonato Brasílei- disputado no corrente ano .

Os planos, iniciais para o próximo
·campeonato do mondo

pres.idenl<e do 'Letra-campeão caLa-
]1i:nens'e.

- O g-o<vênno do E,g,tado concedeu
um auxilio de C$ 6,000,00 ao Clube RIO BRANCO X NAVEGANTES
NauLi<co "Fl1anósco MaI'tiil1eNi". NQ di8'tr�to de Coqueiros dlefron-

--;- Após os oa.mpeonatos da cidade tanam-.se, domingo J,Í]lti.nl'O, as equi
.e do ES/Lado, o Avaí jogará em Cu- pes do Ri'Ü Branco e do Nav,egantes,
ri,t.iba, Joinv·ile e Tubarão,·foi o que sallndO vencedor o p'rimeiro pelo
nos informoL1 o sr. Ar.naldo Dutra, . .esoore de 7 x 3..

i,neira.

Rio, 21 - O médio Biguá e o

?llllLro-avanrte Pirilo já reno-

aram OIS seus contliatos com o

'lameIIlJgo. Por dois ano SI de

o.ntrato, Biguá receberá ....

00.000 cruzekos de "luvals" e

m ordena;do mensal de 1.000
ruz.eiros, além de gratificações
Belo Horizorute, 21 - Ceci,

lo Vila Nova, um dos mais

;ompl€'Lo!S j-og-a.d 'es dt>s cam

)OS mineiros, integrante do
;eleciomado do Est.ad'o, sená tl'ans

fel'ido pa·ra o São Cristóvão, do

tio.

Rio, 21 - O Vasco da Gama
rem de cOlIlseguir o couC/Urs'O

io fuLurolso ruta.cante Nestor,
)erte,ncente ao c.anto< do Rio,
te Niterói, que recebeu 35.000
crdz,eiros pel,a c'oInce·ssão do

"pass·e". Nestor receberá ....
15.000 cruzeil'o,s de "luvas:'. A
nn.v� aqu:ns�i'çãJo vasüaiana
nOiva aquis.ição valscaina altuará
no Campeonato do At:lant.ico,
que s·e I'ealizará em MOIntevidéu ..

São P3!u1.o, 21 - O c.orínti
ans interessa-se pelo concurso

de Zezé Procópio, pertencente
'.ao Palmeiràs.

I RilO,21 - Flávio CoSlta res-
1 cindiu seu .contrato com o Fla
mengo, tendo já assumido< slUas

funções de preparoooil' no Vas"o
da Gama.

mIO, 21 - St3!bile, téClIlico
-a,:rgen.tino, ste'rá oontratado pelo
FIUlminense. Stabile tem sido
nest,e.s últimos a.nos orientador 'do
'Selecio'Imdo arg-entino que tão' ex
celente figura vem faz.eIlldo nos

campeonatos .�ulà.ll1ie-l'ic,a:nos.
Rio, 21 - A direção do "'.Flumi

nense, informa um telegrama da
Agência Nacional, continua em

penhada em �eforçar S/eu quadro
de profissionai� que o,bteve r·e

tumbamte sucesso no úLtimo tOT[)'eio
metrorpoíli,tano, sag-l'am:do-s'e super
campeão de 1946. Não só daqui co
mo dos outros Estados, o Flurni.
nenSJe pretende aliciar eJ.eanentos

Combate a tosse,

qronquite e os reshia
dos. João O Xarope S.
éeficaz no tratrC1mento

dC1S afecções gripais e

das 'Vias, respiratórias.
P Xarope São João
solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

Esta a venda

'Os ladrões ,apro
veitaram
Londres, 22 (U. P.) - Um

oerr.3Jdo "fogo" que lii:mli,tJou a

visibiHdJa;de a uma distância
inferior a 20 jardas em algu
lUas áreas, registrou-se hoje
na CapHal britânica.
Em ViirtJulde d.o nev:oeiro, to

do .o trafego londrino foi .pa
l1aliisado. Ás 11 horas, a' cerra

ção se tornara" tão forte em Ivários set,or:es dia oidade, que
foi necess'ário acender as. lu
zes· dev.ido á pouca visii:bilida-'
de.

o,s ladrões tiraram partida
desse fenomeno-. 3Atmoslférico,
aJssalt:ando várias caSaiS ao'mer

aiais, lievando de pref.erência
Cl3!SacOS de peles e joias.

Sabe-lSle .qu:e os prejuizos
Clamados por esses assaltos
manta;m á meJ'lcadlOJ"lias nlo va

lor de 5.750 l:ibr:aJs esterlinas.

ótima residencia à rua

Irm.ão Joaquim n. 9.
.(Avenida La Porta.)

Ver e tra·tar na mesma dia·
riamente. depois das 10

horas.

a

reassu�iu sua clínica

Ganhe mais

Dr. Roldão
Consoni

Camisa., Gravata.. Pijamel,
Meial dai melhorei, pelos me

nores preço1 16 na CASA MIS
CELAN�A - Ruae. Mafre. fi

.CR.$ 2.000,00
HQRAS VAGASNAS

Homem ou mulher, funcionario. publicas federais, estaduais ou

municipais. poderão ganhar, trabalhando pelo reembolso postal,
em toda. as localidades do Bra.il. vendendo perfumarias e miu
dellas em lojas, armazens e farmacias. Será exigida a garantia
de Cr.$ 370.00 pára monstruario parcial ou de Cr.$ 600,00 para

monstruario completo.
CA.RTAS PARA

MEILING INDUSTRIA & COMERCIO, LTDA.

RIO CLARO - Estado de sao Pa1,l10.
__________________ . �--,i

Nervos Debili··
tados Provocam
la Neurasthenia

ODEON
As 5 e 7 !h horas

Sessões Chies

1°) - For-mação de Oficiais da
Reserva - Nac. Goop.

2°) - A Voz do Mundo - ALua
l idades.

- Justiça na Alemanha? -

A Marcha do Tempo.
-r-r- William Bendix - Joan

Blondell - em:

O INFELlZ D. JUAN

Pr-eços.: - 3,60 - 2,11'0 - 2,00".
Censura: - LIVRE - Crianças.

maiores de 5 anos poderão entrar
na sessão de 5 horas.
••• 0.0 ••••••••••• • ••

'

..

IMPERIAL
•

As 7!h horas
Ultima eeibiçõo

1°) - A Marcha da Vida n. 45
- Nao. Cooperativa,

2°) � David Niven - Raymond
Huntley - Penelope Ward
- em:

TÊMPERA DE AÇO
Preços : Cr$ 3,00 - 2,40.

Censura: - Até 1li anos,

ROXY
7%,

Sessões Chies
1°) ____:' Cine Jornal InfoTmativo

n. 16 - DFB. ..

NAO DEIXE QUE O EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE O SEU OR
GANISMO, PORQUt: O
CANSAÇO PHYSICO
E INTElLECTUAL O
LEVARA', FATAlMEN.
TE, A' NEURASTHENIA

2°) - Noticiário
Jornal.

Universal

Os primeiros symptomas da
neurasthenia são geralmente a

insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

vosismo. Ao sentir quaesquer
destas manifestações previna
se contra as suas consequen
cl'as. Trate-se iplmedia.tamen
te, com um remedio de effeito
positivo e immedíato.' Não
tome drogas perigosas. Vigonal
é o remedio indicado para
qualquer caso de neurasthenia.
Vigonal revigora o organismo,
restituindo ao fraco as forças
perdidas'e a energia da juven
tude ás .pessõas exhaurida.s.

3°) .

- Errol Flyu - OUvia de.
Havilland - David Niven
- em:

A CARGA DA BRIGADA LlGEIRA ,

Vi�ona1
fORTIFICA E DÁ SAÚDE
Laboratorios ALVIM & FREITAS _ S. Paulo

Dr. ARAUJO
OLHOS - OUVIDOS -

NARIS'- GARGANTA
Reiniciou sua clínica.

tEIAM A REVISTA
O VALE DO tTAJAI

PreÇüs:
Ri,Lz:

,

As 5 ho.ras Cr$ 3,60 2,40
Ais 7% horas Cr$ :i.6o.

Roxy:
As 7 %, horas Gr$ 3,60,

Censura: - ALé 14 anos.

Perca a Gordura·
Um método -novo, u,sa- .

do pelas Estrêlas de
Cinema de Hollywood.
Póde�se obtê-lo agora

nas farmácias
Um médico da Califórnia, que a.\.úr.Je

ris Estrrlas de Cinema de Holly'wood.
descobriu....

um m('todo seguro e novo

para reduzir o excesso de gordura anti
estética, Esta descoberta chamadà
l"ormode dissolve a gordura de um

modo seguro e rápido. Comece: a per�er
pêso na primeira semana e mwtas qU110s
ao m�s. Basta tomar 2 pastilhas 3 vezes

por dia. l"ormode estimula a saúde,
a energia e proporCiona uma hgura.
atraente. de modo que possa pareceresen
ti r-se 10 anoS mais jovem. l"ormode
é um preparado garantido para remover

o excesso de gordura. Pe�a l"ormode.
hoje mesmo, em qualquer ,farmáCia. _

A

nossa garantia é a aua OlalOr proteçao�

r
i

Ihelro da Uw<tração a-cirn,.. ofSN1_
lhe. em o.mável gesto. um calice do
9Xcelente o.peritl110 KNOT. 1em�
"" v. SiA. de o.crescenta;' BO s.g-rad&
oe;' a gentlleza:ESíEE '-41'1-
Bfl1lJ I1EU APEillTIVO

pnElJ/!.ET(J!

fR��tSDr(
r l'I" /){)O/}{/TO DA KflorH.fItO. Ca'f t uwnos .

f
__---iTA.cJAi----...IIi!

\
,

\
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Ferias 80S pequenos I

vienense�
Londres, (CEC) - A Hcrírage

Oraft Schood, de Chailey na Grã
Bretamha -é um esl1abêIccimenlo de

.ensíno '�xcll1sivamente dedicado ás If

crianças doentias.'

I Iessa -eseoda, Iocalisada entre os

_-----'-------�------------,;-- verdejantes prados dto Sussex, no I
s.uidteste imglez, foi furudla,d1a ha 40
anos passados e até hoje tem dado
os melhores resultados possíveis.
Desde o seu' inicie aliás, a escola de

Ghailey fez-te notar pelo proveito
tirado iao seu método de ensino,
uma perfeita combinação de tr-ata

mento e treinamento IdIOS, seus pe
quemos pupilos, método essse que
dentro e�11 pOIUOO era seguido por
van-ios outraiS' el�talhe'1ecimentDs
congeneres do país. O principal ob
tivo da herjtage Craf't School con
siste em educar e tremar as crian

ças doentias OU portadoras de al

gum defeito físico, como si fossem

crianças' normais, tornando-os per
feitamente capazes' dle ocupar o seu

lugar- ria s"Odedade sem complexos
nem infer-ior ídades passiveis de
afetá-los por toda a vida. As crian

ças 'são enviadas para Chailey, des-

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

Prellcrição de
_

lentes de
contato

IJON8ULTóRIO - Felipe Schm1·
" dt, 8. Das 14 às 18 horas.

lIMlD1!:NCIA - Conselheiro lia
fra, 77.

TELEFONES 1418 e 1204

Ausente

DR. ARMANDO VAURIO
DE ASSIS

/POI serviços de Cllnlca In!antll a.
Ãs,sistêncla Municipal e de

Caridade
(lIdNICA Ml!:DICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
OONSULTóRIO: Rua Nunes ....
cbado, 7 (Edlficlo S. Francisco).
ConBultas das 2 às 6 horas

pSID�NCIA: Rua �aréchal Gui
lherme, 5 Fone 783

DR. ROLDÃO CONSONA
CJaURGIA G:ERAL - ALTA CJ.
.URGIA - MOLl!:STIAS DJiI t!IJII.
•... NHORAS -o PARTOS , ..

rormado pela Faculdade de Med1.
cJnna da Universidade de SAo

Paulo, onde foi assistente por' .....
1'1Ô11 anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AHplo Correia Neto
CIIl'urgla do estômago e vias bl·
tial'es, intestinos delgado e grouo,
tiróide, rins, próstata, bexIga,

atero, ovários e trompas. Varlco
ale, hldrocele, vartses e hern.a

CONSULTAS:
U.s 2 às 5 horas, à Rua FeIpe
,lIchmIdt, 21 (altos da Casa Pa.

ralso). Tel. 1.598.
&JIl8ID1!:NCIA: Rua Esteves JU·

nlor. 179; Tel. M 7fK

DR. POLYDORO S. �THIAGO
Médico do Hospital de Caridade to.

Florianópolis
'

Assistente da Maternidade
CLtNICA MJj:DICA EM GERAL

Doença. dos órgãos internos, especial
mente do coração.

BLECTROCARDIOGRAFIA
Doenças do sangue e doe cervo•.
Doenças de senhoras - Partos.

Consultas diàriamente das 15 à. II
horas.

Atende. chamados ,a qualquer hora,
inclusive durante a noite.

CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire
les, 18. Fone 70:i

'US!Dl!:NCIA: Avenida Trompo...ld.
62. Fone 766

DR. MARIO WENDHAUSEl
Direte« do Hospital ·�/veTe", iUUJ.·.I,,")

CLtNICA MJj:DICA DE ADULT06
E CRIANÇAS

Consultório: R. Visconde de Ouro
Preto, 2 - esq. da: Praça 15 de No
.embro laltos da "Belo Horizonte")

Tel. 1545 \

Consulta,s: da. 4 á. 6 boras.
Ileeidência: R. Fel,ipe Scbmidt, JS

- lI'one manual 812

DR. NEWTON D'AVILA
Operações - vtas Urínãrtas -

Doenças dos intestinos, réto II
anua - Hemorroidas. Tratarnen,.

to da colite ameblana.
Fisioterapia _. Infra vermelho,
Consulta: Vitor Meireles, 28.

Atende diariamente às Íl,30 ha
... tarde, das 16 hs. em diante

Resld: Vldal Ramos, 00.
FOIlI> 1067

DR. MADEIRA NEVES
MMlco especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS \

Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática .no Rio de Janeiro

Consultas diariamente
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua JoAo Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho • .58

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
cional de Medicina da Uníverstda
4e do Brasil). Médico por concur
10 do Serviço Nacional de Doen
(iaS Mentais. Ex Interno dia Santa
casa de Misericórdia, e Hospítal
".lq'Uátrko do Rio na Capital Ir ..

deral
OLtNICA M1l:DIf' i\ - DOilNÇAI'

NERVOSAl'I
,

- Consultófrio: Ediflclo Amfll.
NETO

- Rua Felipe Schmldt. Consulu..
Das 15 ás 18 horas -

...Idência: Rua Alvaro de CarTa
-

lho nO 18 - Florianópolis.

DR. BIASE FARACO
Médico·chefe do Serviço de Síf1!lv

do Centro de Saúde

DOENÇAS DE SENHORAS -

SíFIJLLS AFEcÇõES DA
PlELE � RAIOS ]NFRA-ViER
MEllHOS E ULTRAS-V]O'LET:AS
Cons.: R. Felipe Schmidt, 46 -

Das 4 às 6 horas.
Res.: R. D. Jaillrne Câ:rrlm'a, 46

FONE Hi48

DR. LINS NEVES
Moléstias de senhora

Consu1tório - Rua, João Pinto n. 7
- Sobrado - Telefon'e 1.46,1

Residência - Rua Sete de Setembro
- (Edifício r. A. P. da Estiva)

Telefone M. 8'34

DR. M. S. CAVALCANTI
Clfnica exclusivamente de crianças

Rua Saldariha Marinho, 16
Telefone M. 732

DR. PAULO FONTES
C1fn.ico e operador

Consultório:
-

Rua Vlitor Meíreles, 26
Telefone: 1.405

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

Telefone: 1.623

llUTOMÔBILlST4S I
Atencão

:»

Pal'a O seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALD'"
,

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94

"

COMI»ANIDA IIIALIANÇA nA BAlA"
'uda4a •• uni - léde: li AlfA
I1fCJENDIO� 11 TUlISPOIlT:BiJ

Cifras do .Baianco de 1944:

�
Cr.
Cr$

80_900.606,30

5,978Aàl.755,97I67.053.245;30
142.176,603,80

98.687.816,30
76.736,40! _306,20

I

I
...... = ........ ,"" ........_..........".................."....,...c'-......,.""......"...............-....."'.........10#'_......",...,..........""....._......_......__...w·...-_.."'.........·".......

Siulstroll pagos nOb últimd" li) anal

Responsabilidar;Jee

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco
de Sá, Anisio Mas!iorra, Dr. Joaqllim Barreto de Araujo
e José Abreu.

CAPITAL E RESERVAS
Respon sabilidadell
Receta
Ativo

•

If

de os seus pr írneír-os dias e ali per- Pedimos aos nossos distintos leitores, o Obséquio de preencher o

mamecern idQlórante toda a duração compon aibaixo e remete-lo á nossa Redação afim de completarmos
dia curso, que geralmente termlna quanto antes, o nosso IIlUVO Cadastro Social.
aos 16 .all1os. �s �s,co�as eLe meninos

I
No-me

'

, , " ., .•.•••••

e menmas sao irrteí rarntnte sepa-
nas, mas ambas dísposm dos mee- Sexo ..............•Est. Civil -.. .•.. D. Nasc. . .••••..••••••

mos meios de 'educação € trata-
Paísmerrto médico dos seus alunos, in- .............................................•...•.......•.••••••

olusive hospitais, salas de opera-
_.,.,

Esposo (a) .

ções, teatros cinemas depemdencias
especnaxs para os banhos de luz,
oficinas profísslonais: salas de gi
nastíca, e outras dependencias. Em
Chailey, toda a edasoação e trata

manto dos ,aluOJo;s é feHa tomando
se por base os exercícios filslicos. e a

vidla ao ar livre.

Novo fogareiro
eletrico
Londres (B. N. S.) '- Um pe·

queno :fogã'o el:étTico, desenhado es

pecialme,nie para residencia.s e

apamLaJmemtos pequenos, ,está siendo

,produzIdo po,r uma firma aeronáu

,tica britailüca. Es'se fogão, que pode
fornecer ,p,equenos almoç.os para
qua,tro p,Clssoas, é cons'Lruido com

chapas de aço de gra'Dlde bito.Ja,
tem "bocas" de fe,rro fundido e é

ac.a,bado em esmalta citroso preto
e creme. O fogão, dis,põe de uma

Iflaca de calor de 2.000 wwtts, con
trolada por três cOilliutaJdores, e

t'em acomodações para panelas e

pra,tos.

o VALE DQ ITAJAÍ
Procurem na Agência

Progresso�
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA

de navegação
M

NAVIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte v'e auas mercadorias.

Agen�es em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

E-mprego ou Cargo •••••••••••••••••••••••••••••••••••••• .- •••••••••••
I

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

'

••• -:.: ••••••.•••••••••••••

Observo .................•......••...•...•.•..•.•••..•••.••...••••••••

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

Agradeceriamos, também, a lfel!11meza de noticias de nascimentos,
casamentos e outras, de parentes ou de pessoas amigas.

F�RMACIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

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

Garante-se a exata observância no receituário médico.

Henrique 810dieckDr.
�ua

(Altos da

,ADVOGADO
Felipe Schmidt 21, sobrado

(CASA PARAISO) - Flo�ianópolis

....--..----------------------------------------.......------�

I
I

FORNITURAS E
OURIVEIS t:.

UTENSILlOS PARA
RELOJOEI�OS

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

tear - Cordas, vidros para relógios, etc,
Preços e prospectos 'com a

C A S A MASETTr
Rua Semir.ário, 131 - 135 - ,São Paulo.

o TOSSE o BRONQUí'TE
FMN

Fabricante e distrihuidores das afamadas con

fecções uDISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cosemiras. riscados. brins
bons e 'baratos. algodões, :morins e aviamento.
paZ'a alfaiates. que recebe diretamente.1� da.

Snrs. Comerclant.. do 'interior no sentido de lhe fazerero1fíuma
Florian6poli., -- 'FILIAlS�emJ:Blumenau e Lajes.

� , ma ..__..-=. ..__ __..Em u ..am..am .

A Casa ·A CAPITAL; chama a atenção dos
ante. de efetuorem auos compra•. MATRIZ em

.'

iIiHH 'M
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'Com este título, o jornal udenista {(Cidade de Blumenau» abria sua primeira página,
na edição de t 9 do corrente, contestando nossa denúncia quanto ao
entre a U.D.N. e o P rtido Comunista. Então, erames taxados de desleais e

rosos .. Hoje, � perguntamos ao eleitorado católico: com

estava a mentira e a' deslealdade?

Rio, 22 (A. N.) - o gal. que é essencial. Mais, ainda é.. constituiu, como já disse, UIn,

Góes Monteiro deu, hoje, á im- cedo paravse fazer prognóstí-j "te,sV nacional, que talvez
prensa eSlÍ.aiS impressões sôbre cos ou tirar alguma dedução I tosse muito mais expressívo,
o pleito Ide domingo último: dos re,sIU1Itac1os, parciais, deV1idol relativamente a aplicação do
"A minha ímpreseão de modo ao índívídualãsmo reinante nas I regüme democrático se não ti

geral, f'Üi muito boa. Realrnen- correntes democrátlcas e que vesse havido conaiderável abs

te, sem, embargo de detertos impediu a coesão dos partidos. tenção, o que necessardamente
que ainda podem ser aponta- Sob eese ponto de vista e sob irá favorecer 'O partido mais:

do.s, o pleito correu num am-1outl"OS aspectos peculiares ao arregtmentado e não díspersí
biente de ordem e libeTdade, Ó iI1JO<S!SIO meio político, 'O pleito vo, corno é .0 PCB. Mas, assím.

mesmo e, não obstamte as ali-

Declarações' de Osvaldo Aranha anças que esse partido. firmou,
Inespllcavelrnento, co m ou

Nova York, 22 U. P.) - O Brasil na ONU, em substitui- tras entldades que aceitaram 'O,

sr. Osvaldo Aranha anunciou ção ao embaãxador Venoso. conubío, inclusive católícos,
que aceitou o convite para che- Nos têrmos em que fui convi- desobedecendo quase unand
fiar a delegação brasdleira à dado pelo govênno e pelo mi- mes- a orãeneação dada a esse

ONU, durante os próximos dois 'nístro, eu não poderia recusar respeíto pelos prelados, e fe

meses, durante o qual o Bra-: êste serviço a meu país, ...mes- rindo. Os sentdrnentos patrló-]:
sil, pelo sâstema de "roddzio, I mo porque todos os brasíleí- tícos e crísrãos do nosso PIO'VO,
deverá presidir o Conselho de ros estamos unidos nos místé- ainda assdm estimo corno cer
Segurança. res íntemaoíooais. ta a derrota dJOIS. comunístas;

O ex-miTIJirstmo das Relações Além do maíe, a atitude do Os semeadores da desíncegra-e
Exteriores brasílelro declarou govêrno convidando-me para ção do Braísíl, sejam quais ro
à "Assocíated Press": "IOO·ce- tão relevante missão um dos rem os paramentos com que se"

bi do ministro do Exterior 'seus adversártos tão declara- revdstarn hípocrítamente nd
Raul Fernandes um eonwite dos não me permite recusar. cenário da vida nacional, nãd

para aceíoar, drul1ante OS pró- Respondi ao meu govêrno prevalecerão, porque as fôrças
ximos dois meses - no decor- apresentamdo-rne a êSrtes !lOVOS do mal não prevalecerão con

rer dos quais o Brasil presidi- deveres e, expressando o meu una a igreja. Contam que du
rá o Conselho de Segurança- aprêço pela atitude do govêr- rarute as divergências de Napo
a chefia da re:presentação do no".

. 11eão I com a Santa Sé, Ü' car
deal Corisalvi, ao ouvir o írn-

A
·

f'· t d perador ameaçar que a igreja
Os resultados eleitorais que estamos publícando, colígldos

. J,ovem 08, rap a a ln,�o cedesse á� sou.as ímposí-
com a maior fidelidade/possÍ'"el através do nosso ativo e 110- -

o

t
. L d . 29 (U P) _ (C Ií _

coes, ele a destr UlTIa, - o pre-
nes o serviço telegráfico, embora contestados nela teimosia OUI res, '" ., a 1

p
o

d di
,.'

d I c1 Ih d
.

dos cé
•

.l"

fi ia) AI' D D' TIQS'S.eguLn o IZ notícia o a o e respon eu mais ou
os cegos políücos, não deixam Ia menor dúvida quanto à es- o.I"lHa.

-

o

ice ean evme, "Sacramento Union", que Ali- me nos: "Vossa majestade'
plêndída vítúría do dr. Aderbal R. da Silva no Ipleito de 119. uma linda jovem de 17 M10-S, . , - .

A f'lh di b too f t' lt ce libertou-se enquanto os conseguira, enta;o, aquilo que'
pesar do apôio comunista ao candidato da oposição, e 11' a .o ,a .as 'o ru ICU or

ga:ng.st,eres saÍ11am para t'elefo- dUl131l1!t:e mu:itos s-éoulÜls ne-

que tardiamente causa extranhesa aos mentor'e,s ,cato'll'cos ,ctn da Ga1lf'OI'llla que se achava h
...

d ' 'd ri. I
�

nar ra Iseus pais exigindo o res- n um llllmlgo tem cOllsleguido,
nosso Estado, o candidato ipessedista seavantaja acelerada- esapareCI: a uJO ar desde se-

. ,,' .

ri. f'
,

't f' d d gate de dez mil dólares. Acre- apesar de tamt'Ü,'s maus, sacerdo-
mente na consagração das urnas numa demonstração exube- gunua eIra a 11Ü'l e 011 a:a t t 'b °d

/ t ri� A t 'cI' d dita-se que a jovem não foi es que 'em oourtm UI o para'.
rante de que a/maioria do eleitorado bardg'a-verde não se dei-' com.o. I'I.ap aUJa.

..
s au OTI a es

e."'se fl·m ...maltrabado e que regressou á '"

xou iludir pela fartura de' promessas da ,propag'anda. udenista pohclals anUlnlclando o fato, -------"--------

f A

d t f de ....1''''''raraln q".a o,s n.al·s da mo-
casa dlos pais a;penaiS 26 horas

LEIAM' A RE'VISTAe llre ere, a um g'overno e rans orma�ão administrativas in- U�aiJ.r ""'-' y

t'
. . b t eXI"- depois de ter sidlO raptada.

(éompa IVeli\.. com a realIdade l'eg'ional, ·e um g'ovêrlí'o. de realiza- ça rece eram uma no a, I se :fi
-

d f"d d d f" . <rindo um "'e"'gate de dez ml'l gnqra-,se rOI'Iam presos os O VALE DO ITAIAIçoes e II\} as e, e comprova a e IClenCla pelas benemerencias b� J.' "

t
do g'eitão NERÊU RAI\IOS. o

dólares. ra_:p_o:r_e_'S_'__�r--_� _

Nesse concluio secreto da U. D. N. com o partido comunis- Alice Devine - segundo no-

O
'

S
'

t"· d E t dta � no qual se triplldiou sôbre formais :comprromissos com a Uma hoje 'O jornal "S3icra-
.

novo ecre arlo e 's a Dl\Lig'a Eleitoral Católica, há ·que concluir ,das falsas intenções men,bOl Uinion" te�ia escapado ',"
com que os partidários do sr. Irineu Bornllausen se portaram dos seus l1aptores des;venci

,pel'ante a opinião pública.. Ih31n{Lo-rse das tirr3Js de e.spara-

Foi-lhes inutil; entreta,nto, o expedien�e. O povo, concio dirap'o com que o raptlolYelS a

'(las responsabilidades do momento, quis preservar o patrimo- haviam atado seus pés e mãos.

Inio das nossas tradições religiosas que foram a coluna mestra
[da nossa g'randes-a moral e política, re manifestou-se tirasilei
ramente contra os assaltos do marxismo através de uma org'a-
nização de feitio democrático. .

Que se acalmem os entusiasmos por números fiticios. A
:vitória re,aJ, positiva, esmag'adora é ao dr. Aderbal R. da Silva.

Florianópolis, 23 de Janeiro de 1947

APURAÇÕES FINAIS
.

BRUSQUE
Para governador

Aderbal R. da Silva .

Irineu Bornhausen .

2.296

1.460,
.

Direfença pró Aderbal 0...... 836

Legenda partidária
P. S. D.
P. T. B.
P. R. P.

................................
'

1.979
1.54:2

414
* ,* *

BIGUAÇÚ
Para govelonador

Aderbal R. da, Silva .

lrineu Bornhausen ...........•. ,
..

•

Diferença pró Aderbal .

1.191
1.114
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CIFRAS POSITIVAS

Nenhum estrangeiro poderá
entrar no Brasil

BUENOS. AIRES, 22 (U. P.) - O embaixador do Brasil
_nesta Capital, sr. Batista Luzardo, confirmou aos jornalistas
'as ;noticias que: :cil'cularam em Buenos Aires, a respeito do go
vêrno de seu p'aís, o ,qual havia dado ordem de neg'ar visto aos

passaportes de outros p,aíses, para penetrar no Brasil.
O embaixador do Brasil declarou que.o I\Iinistério do Ex

terior de seu pais ,enviou uma circular ,à embaixada de Buenos
Aires, Ipela qual dispõe que se suspendam, até nova ordem, os

'referidos vistos. .'

Interrog'ado sôbre os motivos dos quais decorria aquela
medida, o diplomata b;t'asileiro declarou que também os desco
nhecia, porquanto seu g'ovêrno ,não o havia informado de nada.

»ESCONHECE AS RAZõES'
BOGOTÁ,22 (U. P.) - Urgente - O embaixador do Bra

'sil nesta Capital declarou à "Uinited Press" que recebeu ordem
para suspell(ler 'a concessão de !Vistos nos passaportes de pes
'soas que desejam viajar para território brasileiro. Acrescen
tou o embaixador

, que desconhece 'completamente as razões

que le,varam o Igovêrno brasileiro a dar-lhe tal ordem.

Ameaça de·nova greve nos

Estados Unidos
WASHINGTON, 22 (U. P.) - Esiboçà-se no.Vla gr,eve nas

'minas dle çarvão doiS E,SltadoiS Unidos. O pms.idente do Sindica
to dios Min�iros, sr. Jonn Lewis, adVierrtiu que. ordenará outra

I.

greve l1acirO�l à meia,noite de 31 de março p,róximo, a menos

\que no'Vo contrato de tmbalho seja assillliado.
'

qual

acôrdo secreto,
menti

dos partídes

CRITICAS AOS, CATOLICeS

Washington, 22 (U. P.) o gener,al M3Jriscnall dis.se que'
O no'Vo recretáI"io de Estado., pretendia confer'enciar com. o

g1eneral Ma.,I1shall, chegou a presidente Truman e com o. sr.

Washinigtolll, vill!do de Chicago, Byrne,s Logo apó,s a sua posse.

Impugnando os votos por via ferrea. De acôrdo com Desmentillc1o, a seglllir. os boa-'
o pedidlO do general, nenhuma tos segundo os quais o presi-

ao sr. HUMo Borgb,· cerimonia oficial marcou a dente TruIDau o escolhera se-

M sua cheg,3ida a WasMugton. cretáI'lio de IDstado para prepa-'
Rio, 22. (A. N.) - Ao se fi- Todavia, ao descer do tI'em, o rar sua oandidatUJra á. p,resi

rualiz-arem os trabalhos de ap,u- g'elllieral. MaI"Srchall foi

aSlsedia-,
dência da Repúblioa, em 1948,

ração de ontJem, nova qUl8'stão do pelros jOI1ll13.liIstas, aos q'llwis .o gene,nal Marschall dleclJarou
leg:ll fóna le,'Valnrtada, derslsla fei- cemcedeu 'Sluas pl1imei.ras de- oategoI11camente: "O momento
ta pelo delre�ado dio Partido c13ir.açõels" antes de as,sumir a é oportuno para pôr têrmlQ ás'
Proletário do Bl'I3Jsril. Este, sr. diI"eção. do Departamento do especulações políticas que'
João Be'I1lliarrd!es da SilV1a, en- Estado.. coincidem com a mi.nha no

trou com reqUJerimento. ao jujz Inicialmente, o general de- meação. O posto de secretário'
da 35a junta apur:adora, s01ici- darou que não teve tempo (}e de mstado, ao menos nas con

t.ando. informes sôbre que le-, se familiarizar com os deta- dições atuais, não tem caráter
genda estavam sendo aJpura- lhes conüernentes á próxima político e prrocederei de lLcôrdo'
dos Os VotOIS atI'li.buic1os ao can- l1eunião· dos quatro chaJ.1eele- com 'essa car3JcteriSitioa".
didato Rugio Borghi. Ao que res em Moscou, acrescentrando WaShington, 22 (U. P.) - O ge-

afirmav:a <;> peticionáriOl, os que nem mesmo sabi:a aillda se neral Marrs,haH iniciou., hoje, s,eria

sufI"ag,ios. elslta'Vam s·end.o apu- dela partirCipará. "Meu waba- mente seus traJbaJ,hos COlIDO S8cre-'

nados para o PTB, o que OIS lho.' oomo. secretál"io de Estado tÚil'io <de Esl<l1do, e prevê-s·e que de

tOirnal1ia 'llulos, poils 'O STE ne:- - pl'locl:amou o g'eneral sera, dique o dia a uma série de cQlnfe

gara negirsrtl'o a e:s'se eandJidato assi.m o peurso, muito mais' du- r'enoias com os altos fUllciOrlláriors.

p:or aqU!ele partido. ro do que a função .que vr8lllho MULtaiS CQ1ngrElss�stas louvam gran-

O recul'iSO foi reoebido e en- oumprindo. So.u llm sO'ldado de clemente o I)\)VO ministro, pela sua

caminhado 310 TribUJnal Regio- proflÍssáJo. Entr:o ag'ora numa declarac,ão formal de que .pretende·
llial Elleitoral. nlOva fUlnção". Prosseguindo, malllLer-'se afasba,do da politLica.

' .

.
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