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Primeira e revoltante censequeneía do manifesto do sr, João Erico Herbert' Colin,
,dirigidõ pela Radtedííasera aos seus cerrelígíenarícs, concitando-os a não acatarem

'..
.
as de terminações da Policia.

Lamentável ocorrência, ---, que irmãos Rudolfo Maria Tepassé e Gercino Costa, sósinho e sem

DO DEPUTADO FEDERAL REVMO b�m .

traduz os propósitos mconíes- Francisco T,epa:sé vinham arnedron- arma, defendia-se como podia, até-

.... ". �
• .-

• 3U\'CIS fie exultados udenístas, -! tando, perseguindo.... e ameaçando o que, em dado momento,
.

Rudolfo

PADRE ARRUDA CAMARA COM-' agora ainda. mais lurb�lentos por-' h�I�ilde e pobre, mas honrado ope- Maria 'I'epassé detonou quatro

BATENTE ALERTA EM D)"FESA que se insprram no apelo com que rarro Gercmo Costa para qLH) c veies o revolver contra Gercino

tJ
.

. o seu candidato João Er ico .Herbert mesmo, por amedrontamenío, ade- Costa, produzindo neste .quatro ·fe-

DOS IDEAIS CRISTA-OS' Colin os concitou no sentido de. risse ás malfadadas hostes da UDN.! r ímentos gravtssimos.
.

. : não acatarem as determinações dai Geremo Costa, brasileiro de brio, Cometido o bárbaro e covarde

Policln - é sem dúvida, o bárbaro não se deixava dominar pelos mé- crime Fraucisco Tepassé correu

- "QUALQUER QUE SEJA O PONTO-DE-VISTA c covarde crime prut.ioado ontem todos de íntimidação daqueles dois para abr-igar-se 'em casa de seu paí
.

em G'ual'amil'im pelos dois conhe, desordeiros udonístas. Rudolfo 'I'épassé, enquanto. o. cri-

POLíTICO, EM QUE ALGUÉM SE COLOQUE, É cidos desordeiros udenístas Rudol- Todos conhecem, aliás, os méto- minoso .RudoLfo Maria 'I'epassé,

UMA INJUSTIÇA CONSIDERAR O DR. NERÊU fo Maria 'I'epassé e Francisco Te- dos sinuosos e ilicitos com que (Conclue na página 3)
passé, filhos do. conhecidi"isimo·e muitos uden ístas se esforçam em

RAMOS ALIADO SIMPATIZANTE OU PROTETOR desrufol'�do. esLrang�iro Rudolfo. obter .adéptos.: Justíça Eleitoral,. 'I'epassé, um dos mais destacados Ontem á tarele Rudolfo. Mm-ia Te- '.

DO COM.U.N.ISMO. AS SUAS ATI,TUDES TÊM SIDO I ce.'t)I(l')I�l,:n�oslJ�l)ll»�ola IV)eiOm.lêoncCrla�at'I."cao��acCJI�loP_. passé, ·armado rlp revolver, e 1<'1'an- JUNTA EI...'EJl'l'o'R.1\!L DA 13a. ZO:\'A
L. u., v ." cisco Tepassé, armado de faca. e11· DO ESTADO DE SANTA

MUITO CLARAS, PARA QUE DEIXEM MARGEM
I nal. naquele ·progl'e.SSista e.

ordeira conf.rtn-am-se com o inditoso.
í rnha- CATf\<R1I<NA

A DÚVIDAS" Distrito. lhador (lpl'cina Costa, que se acha. Horário pa.l'a o funcionamento da,
.

•
.

, Há dias que os dois' famigerados va
� cnnmletamente dpsarmado, e Junta

enlearam em violenta : discurssão O dr, José cio Patrocin io Gallottí,
com o mesmo. para agred í-lo logo Presidente da Junta Eleitoral da 13a.
depois. Zona elo Estado de Santa Catar-ina,

Faz saber a quem possa ínteres
sal' que a Junta Eleitoral ria 13a•
Zona iniciará os Lrabalhos de apu

ração das eleições municipais, no

dia vinte e quatro cio correnf..e mês,
ás quatorze horas, e, nos dias uteis

subsequentes, r-ealizurá sessões, ás
110ve e ás quatorze heras. E, para
os elevidos fins, mandou expedir o

presente edital, que será afixado e

publicado, na farma da lei.
Dado e passado nesta cidade de

Florfanópolis, Capital elo. Estado de
Santa Catar-ina, no Carlório Eleito
ral ela liJa. Zona aos vinte e um

dias do mês dp novembro rle mil no
veoentos e quarenta e sete,

.Eu, Abilio José de Carvalho Cos
ta, Escrivão Eleitoral da 13a. Zona,
que dactilografei e 'subscrevi.
F'lor íanõpol is, 2·1 de novembro de

19H.

(Ass.) José do Patrocinio Galloti,
Presidente da Junta .Blritoral da 13&
Zona .

o 4e

.;) MAIS ANTIGO DURm DE S.A.NTA CA;TARINA
�i\'Q.,:rietárl� II D. e�rente: SIllNEI NOCETI - DIretor Dr. RUBENS DE ARRUDA 'RAMOS

Diretor ti. Re4acAo Á. D.ülABCENO DA SILVA
._- --��--'---------�----------- ----------

Iro XXXIV f Florfanópofls-Domingo, 23 de Novembro de 1947 I N. 10.122
-

Votai! Vo ai ! Votai!
o eleitor que deixa de votar foge ao cumprimento de um de�'er sagrado e fi�a .$�jelt() itf,�

multa. Foi negada anistia para os faltosos do último pleito. A lei será aplicada aos que, hoje, não
forem às urnas. A abstenção só favorecerá os inimigos do regime, da democracia e da Pátria !

.

Com o P. S· D., para .mais uma vitória!

Dr. Nerêu Ramos Em que mesa vai votar 1
Na sêde do Democrata Clube haverá durante o dia de

hoje, distribuição de chapas do Partido Social Democrático
e informações precisas a todos os eleitores sôbre o local onde
devem votar.

Um repto para desmen
tir explorcções

FIOl'ianópolis hospeda, desde on

tem, nosso insigne conterrâneo, dr.
iNerêu 'Ramos, eminente Vice-Pre

sid'ente ela República e chefe supre

'mo do P. S. D.

Ao nosso diretor ender-eçou o sr, deputado Cid Ribas o seguinte
despacho, f alegrá fico:

Xapecó - 21 'I'ornei conheoirnento agora telegrama remcttdo
desta cidade' pelo deputado udenista Waldernar Rupp e publicado Dhí
rio da Ta1'de, no dia 12 do conente. Replo seu si(lnatál'ÍD a pj'OVa1' acuo
sações contidas 1'eferido despacho telegráfico. Uma ve:; provarias r:SS((S

aensações 1'entt.nci(lrei mandato me confiou o povo clwpecvense e caso

conlnÍl'io espero ilustre deputado udenista tenha omb,'idade de dei:c01'
sua cadei1'a na Assembléia. Enqüanto orientava politicamente, dentro
das normas democrática.s, amigos e correligionál'ios dos mais long'lll
quais rincões de Chapeco, prestando-lhes a"L1xilio, inclusive pessoai lJO
combate lilJOS saltões, meu illlsLr·e col,ega de Ass·embléia elava ouvido nos
clubes e bars, entre copos de cerveja, as inverdades proferrdas por Seus
poucos e minguados partidúri'Üs neste municipi,Ü'. Dai redação f elegl'a
ma, evidentemente fei ta OPOS uma cle.ssas libaões alcolicas., conter in
formações falsas e irr,esponsáveis. Saudações.

Viajando em avião especial, da Ass Cül Ribas.

�� ��BBa:·e,e�:. ��e���'a�� :e��'��P���IEspetaCUlar vitoria pessedista
í\eJJido pelo exmo. sr. Governador

e- G d d S IAdel'bal R. da Silva, Revmo. Cônego
I no 10 rao e o u, .

Fredel'Íco Ho<bold, repI'esentando Porto-Alegre 22 - O resultado do pleito de 15 de novembro indir,u
D. DominO'ues de Oliveira. Coman- .espeLacular vitória ,elo P. S. D. Do,ti 72 municípios já apurados' foram
dant.es r!:s corporações militares, el,eitos 16 ?ref.�itos p�r coligações partidá-rias. Dos 56 re.sta;ltps o

.

t I
P. S. D. ·el( geu ,O, o P. r. B. 10, o P. L. 3, a U. D. N. 2 e o P. R. P. 1

�ecretál'ios d'Estado, maS'Is ,rar os,
'

_

�irelores de serviços, deputados, O P d A t" d' RIIamigos e admiradores em elevado I a re '. D 0810 espera o no 10
número. RIO, 22 (A. N.) - Confirma-se que o piedosO' padre Ontônio Pinto. cip
Em companhia do dr. Nerêu Ra� Rio Casca, clregal'á a está capital no dia 27 do oorrente, devendo assis

mos viajaram sua exma. consorte:! til' � uma missa campal. 9ue s'erá realizad'a naqu·ela data na Largo da
.

d'·' Ha os dr. CarlOca por alma das vl�Imas que tombaram durante a intento'ua co-
d. BeatriZ ,Pe ernelras (n: ,o munista deflag1rada no R. lO, em Pernambuco e no Ri·a Granele do NortE',
Murilo Ramos e a senhormha 1\1a- Por essa -ocasião o. padre Antônio- lançará a benção sohre is fie;�
,·ria Tereza Bamos da Silva. do Ri-o e de todu o pais.

Senador Ivo d'Aquino

Via aérea, 'CJIPgOll ontem a. esta

Oap ií n l, () sr. ,Ir. [\'0 dAqu inn, ílus
trc lírtcr lia maior-ia no Senado da
República.

O cmiunoto pmlarncntar nesse
dista roi cumprimentado no aéro

pôr'Io por representau l es do oxrno.

sr. Governador, :;;ecl'eLál'ios dEsla

do, autoridartes c amigos e corrclt

gi 0]1 á r i os.

f·
"
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�fJlra- em tecidos de
I CAMA" ME�A.,

é �arantia de
�

PéRFEICAO
e �LTA QUÀLI'DAl)'E

'",'1:
..;;:,;.

Na ourela ou etiqueta
exija a marca "LAPA�

I Deiegados Permanentes
Para o pleito de hoie, são Delegados Permanen�

tel!; do P.S.D. para as 12.a e 13.a Zonas, respectiva
mente, os drs.]. B. Salgado de Oliveira e Rubens
de Arruda Ramos.

Na redação deste iornal e pelos telefones 1.022 e

1.212 os aludidos Delegados ate,nderão os fiscais e

correligionários.
------------------------------------- .ft

Senador Lucio COrreu

4Está entre nós, desele ontem, o

nosso dislinto -conlerrâneo, sr. Se
nador Lúcio COlTêa, do Partido So
cial Democrútico.
A sua chegada foi o ill1stre parla

mentar cumprimentado pelo repre
sentante do exmo. sr. GovernadoI'":

I por autoridades e crescido mímero'
. de amigos e afimiradores.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Espertesa dos agentes bolcbevistas. -Como foi iludido o povo
russo pelos corifeus do marxismo.� Miserla.-Sofri-

. ,mento.-Fome.-Deportauões e mortes. ,

Depois de julgar suf'icienternen-. ses vagões iam homens velhos, rnu- homens do governo ,!ivem em cons
te estruturado para uma ofensiva lhcres e crtanças. tante medo uns dos outros. Nin

Internacional, o comunismo r.u?,so O sr. Joliann Enns, ao relembrar guérn- tem confiança, porque não
está Jogando a 'sua cartada decisiva esses acon tecimentcs imprcssio- há dignidade nem justiça, nem hon-
·'iP.llra tomar conta.. do mundo.

.
nantes, ainda sente o horror e a r-a, nem. conciencia,

A'gente� ibeI� -treI';1ados e recheia- revolta quo �he causarum. Terminando as suas declarações
dos de dinheiro, dinheiro roubado Prosseguindo em 'sua nurracão o sr, Enns assim ,se ,refere ao Bra-
ao suo� e ,RO sangu� do rnartirizado conta ele que nessa época, arris- sil :
,{lRerarlO russo, estão semeando o cando a vida, conseguiu fugir. parr _ Aqui, aonde graças a -Deus
désassocego, a desordem e a anar- a Polonia, onde durante quatro consegui chegar, vive-se uma li
quia em quasi .todas as nações, nu- meses esteve num 'campo de con .herdade como em nenhuma outra
m� �meaça de morte á. oívilízação

1
centracão pertencente á

.Liga
da, parle do mundo. Essa liberdade os

cristã, • Nações. 'Consegui, mais tarde, ir á brasHeiros devem manter a iodo o

Aqui mesmo em nossa estreme- ""\lemanha e de lá demandar o Era- custo, prevenindo-se contra os in i
cida pátria, esses agentes, ínra- SI': E e.:m.lamr Fui no Brasil,. que migas da Ihurr;_anidade,. mantendo
memente coadjuvadns por traído- pude, enfIm, I espiral' o ar da liher- se unidos e nao se deixando sedu
res nrasüeíros, estão tentando soo

dade e dedleu:�-me novamente ao zir pelas mentiras e expl�.::ações
lapar os alicerces da nacionalidade trabalho pacif'Ioo, longe dos horro-. comunistas, Qualquer desunião f'a-

para fazer do Brasil uma t erra de res,'� das .. torturas comunistas.
.

! vorecerá ,�s inimigos do Brasil e

escravidão vergonhosa, 11m verda- F�� aqui que o .sr. Enns COl�tr�llU. da Hl)111.amdade: _

deiro arsenal de torturas humanas. matr 1�?nlO. com. um� hraaileh-a 1 A'sSlm concluiu .a sua narraçao
Para que todos os brasflelros sendo ja r.aI de �lllCO f'ilhos, vrven- 'durante a qual disse não querer

mais uma vez fiquem cientes do do na maior í'elicidade e socego. 'I recordar os dias angustiosos que
que realmente é o comuuismo va- -:- Sinto-me na obr-igação - : passou na sua pátria, essa infeliz
mos transmitir a palavru de

'

um a?r,�scenla ele � de dizer aos bra-. Russia dominada por uma mínoria
russo que depois de uma verdadeira 8I.le1ros, sempre que tenho oportu-I de bárbaros, em cuja capital, em

ocli�séi,a de maDtirios, conseguiu nidade, que. não se deixe !lndir I' Mosco,u, metido nas prisões! ficou
f'ugir a opressão do regime soviéti- pelo, ,�omulllsmo, por,qu� ele 80 traz r'eduz.ido a pele ,e ossos, metido nu-!
co e vir respirar o ar da liberdade mlserIa,. fome e banditismo. o po- ma cela acanhada, oncIe no

tempf'1sob o céu estrelado e acolhedor da vo brasrleíro deve combater o co- dos czares eram encerrados H

Terra de Santa Cruz. m\llllSmO por lodos os, meIOS, ma-s presos, e agora eram 78, entre, os

E' ele o s�'. Johann ,Elll1S, nu �I'! �;�'JncIpa.lmente por mp;IO da educa- q�lai�, rG�l'esentanLes de 11 nações
do na Ucrania _ Russ ia, j)m 1\.J ,7 I �UU, porque com as aimas nada' se chieI en�es. .

Acompanhou a guerra de 1911< I co�segne... . .

DepOIS desse relato f'iel das men-

sem maiores novidades, pois a es-
I'anto � Ucranía .corpo a Polonia tiras e das bal'h.ar�dades comunis

sa Ólpoca tinha apenas sete anos.
estA .o pals que. maIS od!ü. tmha ao tas, 'qlwl o bl'asllelro que dese.ia

Mas ,quando rebentou a r,evolução I;OITllllllSmO, Call'am vItImE-s da ta!flanha desgraça para a. sua 11á
de 1917, ênLão com 10 anos c.ome-

lncna de MOSCOIl, pOllqlle nao sou- tl'w?

çou a pas.flal' uma vida de'doloro- hel'am combaLer ess_a dOl1!.pllla Que o apelo do sr. JohaDl�,s �!]ns
.sas angustias. Nesse ano, s'eus pais maldJta COl�l a edl�caçao elo' povo. se,la ei'r;utado por t?dos, prmcl'pal-

.

perd,eram Ludo o que ti,nham vi- Pro.ssegLllndo, lllformou .o sr m�nt.e por. esses coItados que se

limas dos 'comunistas. Em 1931, o
JiJnns ,que conhece .bem as tramas deD:ar�m !ludIr pelas promessas

) la i, a mãe e mais tres irmãs fo- p a t'eclllca comuTllstas, comumstas do traIdor Prestes e

rum desteerados para a Sibéria O goyrrno de Mo:scou mantém seus. s�quases, cujas mãos. se

onel!:' vieram seus progenitor,es a
escolas de aperfe!çoamento :ele ac,ha.m. tlllt�s do sangue de mu:tos

Jalecer .. Das ,tres irmãs não t.eve r�[l'f'!ll e�, os qU�ls 'ylvom uma Ylela 'braslletros lllocentes.

mais noticias, podendo-se prever o folgada, e depOls sao ,encamlO'hados

irágico rim que tiveram.
. aos ,palses ele todo ,0_ mund?, on.cie Queremos que todos façam

A guerra civil desencade-adn pr�param a I'�vol\lçao ,socIal, m- parte do quadro social dos·
polos marxist.as .foi () .que h<á de fe�Jzmente apOIados por maus. pa- componentels do "Colégio Bar
bOl'l'ol'es, pois nela pais lutavam Lr;ot�'s, como acon�ece aqUI no ga-Verde". Por isso, ° pag'a-
con.l1'[1 fl1'l1o.5, 'irmãos contra irmãos

BI�stl. ,

amIgos contra amigos. Ü' comu- ,�o rcOmUDl�m? russo nada há de mento ifa ação é feito em i)

msmo, como uma ,força infernal, ia llf.Il. rudo la r artificial pois os prestaç,ões.
des�ruinrto tudo, a começar pela fa- �����������������������������������������������
mIlJa, e sameando a inveja o o
ódio entre as classes. Em 1921 -

conta o sr. Enns _ depois de im
plantarem a fome nos campos, os
cOITIlluistas se l'etiI'am para as
g-ranrlflS eidarles, deixando o inte
rior do país no mais completo
abandono, tudo arra7:ado ,pela luta
civil. As pessoas caiam aos mi·
,lhõ('s, 'exterminadas pela fome e
i)('la inanir.ão.
Foi então que os cOll1lll1is,Las u�a

ram ele um truc cIe grande habili
dade. Foi declarado o tempo rJ('
"�EPMANN" _ islo é, os grandes
'J)1'oprietários podiam alugaI: as
fibricas e as fazendas com as :má
quinas quebradas e en.ferrujadas, e
arrendar os telTenos cheios de
mato, 1�OLfo o mundo começou a
út'er ,que o terror havia terminado
,e ,que uma nova era estava 'para
começar. 'Com limas de papel de'
toda a forma, ,os lavradol'es come
çaram a endireitar as máJquinas c

começaram a trabalhar. As repar
tiçõ('s publicas prestavam lodo o

auxilio neces'sário ,e .Q povo entrou
,,a p·ensal' que o comunismo nãO'
,era tão ruim assim. Em ,pouco
tempo a terra ferLil produziu a

prosperidade. F,'i então 'que os co
munistas deram o g·olpe . .como ani
mais fel'ozes lançal'am-se solbre .os

colonos, roubavam-Lhe tudo, mata
vam, deslerravam para a ,sibéria
todos quantos ,quisessem protestar
Ness,e dominio de forças e rle in
justiças, em que os martírios e aS'
mortrs se sucediam, os 'dirigentes
comunistas instituiram as "Ko-f
ehos" e as ".sowchos" que cons1S
tiam na deportação de pessoas in·
fluentes' do lugar e que eram Iiga
da·s ,ás igrejas e os outros. os fracos
e desprotegidos, deviam unir Ü's
,s'eus haveres. Era a coletivização
O colono tornou-se escravo. Não
possuia mais nada. Tudo era· da
Eslado. E tinha que trwbalha,r co
rno e.seraN0, dentm de um horário
ri.g-ido, de acordo com um sinal da·
do por apito de foáJbrica <lU por sino
de igreja, tanto de noite como de
dia. Se alguém protestava, era lo-
go depúrtado para a Sibéria, em
vagõ<es de transporte de gado. nos
montes de 50 pessoas oU' mais de
.cada vez. Os vagões eram fechados
oe lacrados na Ucrania e só abertos
depois de tres semanas de viagem
horrorosa, sem comida, ,sem agua,
r:lurante a qual a maioria morria
de fome ou sede ou de do,enças as

jlUais variadas e repugnantes. Nes-

Representantes exclusivos no B�asil: M, AGOSTINI & elA. LTDA.
Filial de Porto Alegre e Posto de Consertos: Rua dos Andradas, 894 - Porto· Alegre

Um -russo fala sobre a miseria do comunismo I

"

SHEAFFER:S

m��
UJé�. UU!tZ' SHEAFFER

porque Sheaffer escreve melhor!

�xamine detidamente uma caneta ou lapiseira "Triumph"
SENTINEL DELUXE da SHEAFFER. Veja a sua perfeição;
a beleza de jóia finamente trabalhada; o seu equilíbrio perfeito.
Faça comparações. Escreva também com. outras canetas e fatal
mente comprará uma SHEAFFER ... sentindo satisfação, em

todas as ocasiões, -pelo trabalho que ela realiza.
SHEAFFER escreve rápida, suave e silenciosamente. A lapi
seira "Fineline", de ponta de manga que reduz as quebras das
grafites, é vendida também isoladamente.

TELEFONE :32-6149 _ RIO DE .TANEJoRO

DistribuidOta Comercial de
Representações do' Brasil LIda.

(DISCOBRAS)
,E:LR.:vIA EStPECIALIZA.DA EM DOCES, CONSERV.\'S. E

,COM,ESlJ,':IVEr.s EM GERAL _, BEBIDAS, BT'J.

POSSUINDO UM!A RIWE DE -RElP!lESIDN'llI\JNTES MS

,PtRINCLPAIS CIDADES no BRASliL

RUA URUGUAIANNA, N. 11 _ 20 ANDAR - SALA:, li

CUTIS:Trate ,das vias
respiratorias CANSADA

A. BTonquit.. (A.matical,
Cronico. ou Aguda.) • o.

.ua. rnanife.ta!jlõe. (To......
Rouquidão, Catarro.. qtc••).
a.sim como oe GRIl E 3, .ão
mol•• tia. que' atacam o apa
relho respiratorio e devem
••r tratada. com um medi·
comento .nergico que com

bata o mal. evitando com

plicações graves. O SATOSIN J
contendo elemento. anti••e- Itico•• peitorais. tonicoe. recal-

I'lIificant.. e modificadores do
organiemo é o remedio .

indicado. I

I
j

Procure hoje o seu

vidro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogarias.

.

:s S��d�'��'7
gas na testa e ao' .

redor dos olhos�
as sardas, man

chas, cravos e es-

pinhas, sâo traiçoeiros inimigos dac '

beleza da mulher. Quando surgem, ,

estas imperfeições, lançando nu-'
vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme Rugol.. .

RugaI corrige rapidamente as cau

sas do envelhecimento premat,uro"
•

da cutis. Este famoso creme em

belezador. usado todas as noites.

.
em suaves massagens no rosto•.

pescoço, e todos os dias como"'

base do "maquillage", 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'

Rugo). a sua cutis poderá ficar ma-'
eia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo "

a.sua felicidade, A felicidade
de amar ... e ser amada.

CREME

RUGdL .""',....

Alvim & Freitas, lIda.·C.P. 13'79·5. Paulo

Caneta:..... Cr$ 450,06
Lapiseira: Cr$ 150,00
Jogo: Cr$ 1l00,OO

"{
. .. .. .. �_,..-

O' salfeador foi'
aba'ido

S. Paulo, .' (A. N.)' - Em:"

pleno centro comercial da ci
dade desenrolou-,ge deplorável"
cena de assalto, quando um

malandro tentou assaltar o do-'
no de um estabelecimento que'
se achava junto á "caixa". 0<'
fato passou-se na rua da Li

berdade, 72, no bazar "São je
rônimo", de propriedade de> '

José Pereira Beniamino. Esta
Va este come.rciante conferindo"
a féria, quando entrou um in-
,dividuo mascarado, apontando-'
lhe uma arma de fogo e exigin-'
da-lhe o dinheiro. O comercian-·
te abriu a gaveta, apanhou �'
seu revólver. O ladrão então!

· disparou três tiros contra Jo-,
;

sé, que ficou ferido na mão e

na coxa. O come:rciante puxou
·

o gatilho de' sua arma, fulmi-'
nando o assaltante com um ti
'1'0 no rosto e outro no coração.
Com os estampidos acorreram'

· vários püpulares e a policia"
que removeu o corpo para o ni

: crotério. Não foi, ainda, es
·tabelecida; a identidade do 'la-'
['ápio;.

A penEL SHEAFFER.

Cilíndrica, com ponta
di! irídio e platina na

?·anhura. Te11'l maior
quatidade de ouro de

14 k. que qualquer ou
tra pena. SHEAFFER
é a melhor caneta que
o seu àinheir@. podo.-
adquirir. Funcionário público

·

Lemlira:.té - deséontando dé�'
: centavos diários de teu venei
'mento, salái'io ou remunera-

ção pOderás deixar para mal"
· ia,milia, um peculio até Cr$'
30.000,00'; ,

Inscreve-te na As.socia�'
Beneficente.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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serão expressivas, por isso,
.':'RS homenagens que hoje rece

il>erá pelo transcurso de seu
eantversárío natalício, e ás quais
:nos associamos. '

xx

·PROF. CARLOS DA
PEREIRA

cgens.

Pi n· go 5 ;

De um telegrama do sr. Bayer
Filho: "Somente preseo!ça fôr

ça . .. poderão garantir • .- ."
Dos telegramas desse prócerCASA MISCELANEA di.tri

A ,

buidora dOI Rádiol R. C. A. udenista já nem o portugues e

Victor, V61vula. e DilcOI. aproveitável.
. Rua Conaelbeiro Mafra

..._·_,..·.-.w._.-.-_....._..·.:-....·_,.._".,

Medalhas de

'Clube Doze de Agosto-Programa para o mês de novembro:
Dia 291 sábado, soirée .. (Apuração para eleição da Rainha dos Estudantes],

�·�����!U�Vd�lM���O=��··�·��S�A�U�D���D�·�E�S�·�!�Ep�,Sec5dOrl�oallrIN�or=ma�l�I CO ..clusec
ainda Á minha filha Elz], falecida em 20 de novembro de 1925.co com a arma fumegante na

O sr. Aderbal R. da Silva, Go-mão os populares que pretendiam Já não exisle mais a minha casta flor, vernador do Estado, recebeuContinua O ESTADO fazen
-

prendô-io em flagrante e gritava: Que outrora no meu lar sempre era a mais querida, los seguintes telegramàs, de'"do distribuições de valiosos li- "Tenho mais dois tiros aqui, já ma- Aquela que em minha alma eu consagrer amor

Blumenau:Deixou-me em prantos mil pela sua atroz partida.��ros, . inclusive romances mo- tei um e quem não quizer morrer
A Diretoria e a Docência da«dernos, entre as pessoas que' que não chegue perto". Era a mais linda rosa em meu jardim colhida, Escola Normal Pedro II, de",4:onstam de seu cadastro soo E, assim, de costas, foi entrando Que a sor-te desfolhou com grande. desam�Jl', Blumenau, tem a elevada hon-..cial,

. .

na casa do seu referido pai, que Cravaudo-rne no peito a magua mais séntída
ra de congratular-se com V.

.

f'
-

,.

Que um pai pode sofrer, já trá[ico de dor.As pessoas que ainda não ica proxima do local do crima que
• Excia. pela equiparação do,,'fza;am preenchido o coupon acabava de prat icar.

Par-tiste para 'Ü azul do etéreo .fil'mamento, Ginásio Pedro Segundo. Repre-raque diariamente publicamos A pobre vitima Gercino Costa, Onde não sofres mais, onde não há lamento, senta este fato, mais uma bri-dJoderão faze-lá agora, habi- exangue e quasí expirando, foi Onde é tudo divino, onde. é tudo hondade.

'lhante conquista do seu govêr•.rlitando-se, .asslm, a concorre- conduzida para o Hospital de Jara-
Eu sei que tu estás na celeste mansão: no em favor da mocidade cata-t."!'am a tão interessante inicia- guá onde se acha internada e se
Mas mesmo ainda assim, me dita o coração

.
rinense. (a.) _ Rodolfo Ger-ritiva realizada sob o patroci- encontra em estado agôníco. Que.'ainda resta em minha alma um pranto,.uma saudade I. .. lach, diretor; Joaquim de Sales,L-nio da LIVRARIA ROSA. à 'Eis aí o primeiro a sangreto re- Ernesto XaVier de SOUJa
Joaquim Floriani, Hunbertoi!:Deodoro n. 33, nesta Capital. sultado do apêlo que o candidato

MOLESTIAS DO mueller Betty Mand Clements,
_........ •.............

da �,�N. p�r�
.:

Prefeito
.
do. n�ssolSão José prOl8sta I Marie Marthe Lichty, Heroní-1\1u.mcIP,1O d�rJglU, pe�a R�dlO?�fU- O Presidente do Diretório do pa!'-I FIGADO des VieiTa, Paulo André deANIVERSÁRIOS: sara desta cidade aos seus cor-reli-

Cd'S
.

I Democrático em Sao Carvalho, Ludwig Emmerích,I>R. THIEllS I>E LEMOS gionários, concitando-os e encora- ;os� r����eu os seguintes telegra- , O fígado. doente, não defende Heinz Geyer, Frieda Liesígan",FLEMlIDNG [ando-os a não 'respeitarem a nos-
mas: o organismo das toxinas e ve- Ivane Charan Edgard ArrudaSituou-se em lugar de desta- sa Polícia, o que quer dizer, afinal nenos, e os fenomenos de in-

Salomé,rque ·nos nossos meios culturais DE ANGillLI,NA toxicação se manifestam pore como uma consequência lógica, a
João Machado P. Júnior, Presi- caneasso constante, fadiga e _ Congratulo-me com V.«oe sociais, o dr. Thiers de L€mos _.

'l I' d
'

_

Gi
nua respei arem as ,'IS o pais e

dente Diretório P. S. D. de São José - peor de todas - insonia e do- Excia. pela equiparação o �:F'lemming, diretor da Fiscaliza- as autoridades. res de cabeça. násío da Escola Normal Pe-.
-

d P t R' C
.

,
-- Angelina, 2.1 - Causaram mais

�

...çao os 01' os, lOS e anais ACalba de chegar-nos a informa- .

VI'va a VI·da. dro lI. Saudações (a.) _ Lu.iz."em nosso Estado, e uma das desagradável impressão inverdadesção que RudoLfo 'I'epassé vangloria-
Trindade.egrandes expressões da erige- . publicada jornal "Diário da Tarde" Lembre-se:se que, caso a UDN vença nas elei-

.nharía brasileira.. aqui espalhado. Declaramos teremções de amanhã. o sel,1 filho que
sido ínurneros os beneficios sua adpraticou tão revoltante crime, não
ministração para (J Município, COI1-será processado.

A ODN termina corn ma nota te nossa solidariedade e justa estí-11 •

. 111a. ,P. S. D. terá esmagadora vi tó-Funehre :l recente campanha C'lelto-·..
_ , ,

I I t I f 'I' r na, I�audawes. (Ass.) Jose Coelhora, - en li ane o unia ami la

1)0-�
.'

.

hi I 1·1 l Nela, Leonaedo Bernardo Schrnif z.lrp mas Jonrac a (e nossa ena.
.

.

-a
.COSTA

O J
-

'E' H b t C l in Pedro Lino Kehrg, Oel'mano :B e l IS-sr. oao u, rico er ert o I
I .' .

I . ta',
.

11 quo será o seu: bi.no, Ferrnino Teodoro ela SIlva,(emons ra. �SlI o ,. o c- • c i -..' c.Na galeria dos, grandes valo-
governo, si, para á infelicidade do, Nicolau ,Pedro,. Joao Prudente

c' (lW-'.res intelectuais e morais da
nosso Município, for eleito Prefei- lho, �('['toldo �ens, Augusto ."fI es

· nossa terra, é sempre pronun- t M
..

I Kcerich, Bertoldo Bum, '\1<U'005. o unlCI pa.
. ,

.. ._Il'.ciado com respeIto o nome do
(De A Noticia de 22�4-47) Longerl, MIguel Sousa, NlCotau Joao

:'prof. Carlos da Costa Pereira, '

rJe Melo, Hel'cilio Andrade, Manoel
'ilustrado Diretor da Biblioteca Matos, Laudelino Andrade, .Tosé<," 'Pública do Estado. Toão da .silva, José .Long·crl, AdolfoSua cultura aliada aos seus Xavier de Sonsa, Honol'O Espíndola"d�stacados dotes de COTação, Eslevão Sousa. t

.

· grangeou-Ihe vasto circulo de DE .,8AO pgDR,O DE A.LC1\,NTARA
· admiradores que hoje lhe tes- n{no. sr. João Machado Pacheco
temunharão mais uma vez o Júnior _ Prrsidente Direlório Mu-
�seu apreço, pela passagem' de nicipal P. S. D. _ São José. São
: sua data natalicia. 'Pedro, 21-11-47. Sinal protesto in-

A êle as nossas homena-
justiça feita administração Munici-
pio pelo Jornal "Diário da: Tarde"
declaramos serviços prestados nos

so lugar' nilo sú'ão esquecidos. Con
te nossa integral solidariedade.
nandidlltos P. S. D. lerão vitória
sem precedente, cordiai,s. Saudações.
(Ass.) Silvestre Fernando Felipi,
José Elias Coelho, Bernardino Elias
Coelho. João Ca['los Tvieweiler, Or
lando· Trieweiler, SaLuTnino Des

champs, Aluisio Aristides Machado,
João Onido M,edeíros, Aolexandre Se
vrriano :Santana, Kiliano KreLzer
Jacó Lino J<:ret.zer, Paulo Clasen,
Trineu Clasen. �glliácio Clasen, Vito�'
Tricweiler. João Alfredo St.elin,

. Celso Stelin, .clemente Schmi!.h.

MENINA ELIANE
Sob bençãos de Deus e entre

:regosijos de sua familia, vê
,·transcorrer no dia de amanhã,
•.{) seu 3° aniversário natalicio,
�-a graciosa menina Eliane, en

,canto do lar venturoso de seus

',pa:i8 Sr. Dalmiro CaldeiTa de
'And�ada, -funcionário dos Cor
: reios e Telegrafos, e de sua

,E·xma. espôsa Dna. EgIª,utina
�. Luz C.aldeira de Andrada.

Eliane : oferecerá' ao . vasto
• circulo de suas amizades, uma
�lauta mesa de dôces.

'.

Ás inumeras felicitações "O
�EstaQo" se associa, com vo-

1t08 de felicidades e saúde, ex-
·,tensivos á Exma. Familia. ,.ug� espetacular- Faz anos hoje a sra. Este- ii
Una C. Tolentino espôsa do Aiegrete, 22 (A. N.) --- De

�,'iSt. Alvaro Tolentino. maneira espetacular, arrom-
- Aniversaria-se nesta data, bando uma parede de alvena

;,0 sr: Jo�é �a:qu:es: Trilha, ria, fugiram onteI? da cad�iaguerra.
.

.·'ftmc1onárlO publlco estadual. I civil os presos TeofIlo PereIra Por ooasião da solenidade havJda

I Padilha Dirceu Goulart, Ja-
no Quartel do 14° B. C., no trans-FAZEM :ANOS DIA 24:

nuário Vieira e Clementino Go-
curso do "Dia da Bandeira", à. 19Senhor Walter Lange, ,!-,e- mes Silva, achando-se a poli- do co-rrente, roram agraciados com:soureiro do 'Banco do .Br.asll. cia empenhada na sua captura a MEDALHA DE GUERRA, confe-�enhor José '\Vladlmlrsky, cia empenhada na sua captura. ridas pelo exmo. sr. Presidente da;'36c10 .ger�llte..

de ,A '·�odel8;r. A fug;a se deu cerca das 24 ho- 'R'epú1blica, os srs. ten.-cel. Nilo Cha-Se!lhor .M�stafa Ipe e Sllva,.
ras, quando era intenso o mo-

"es Teixeira, capitão 19nácio BrasÍt,:func�on�rIo :ila Alfandega de
vimento na cidade, acha�do-.se lia Borba e 10 tenente Ivan Dentic{l

.FlorlanOp?lls., . a populaçã:o intere.ssada na 1�- Linhares, por terem cooperado noSenhora Haydee ,do NaSCl-
radiação do re.sultado do pleI- esforço de gúerra do Brasil .."mento Machado, esposa do sr.
to que era feita no recinto do

No ato das condecorações se acha-Ar�e���;.ean��[: ����i��oGOn_ !..?!.�e:..••.:-_.....w••.:-_,.-_....-_..... va formado todo o Batalhão,. no Pá-

�aga. I' real prestigio nos circulos so- �eo interno daquele Quartel, sendo
.�x :;x ',x ciais de nOSsa Capital. os agradadOS, após, n)uito cumpri-

De retorno a Florianópolis, O ilu-.tre leng.en�eiro. tem mentados.. I
as �'O ESTA1DO" se solidariza-se'via aérea, procedente da.Capi- recebido as_maIS meqUlvoc _

[tal Federal, chegou ontem o demonstraçoes d� apreço por com as manifestações de apreço
r.dr. üid· Rocha :Amaral -diretor parte de ·seus amlgos, pelD .seu com que foram-alvos os agraciados,
,ilo Liceu'lnâusttial e pessoa de regresso. felicitando-os cordialmente. '1

useHEPATINA
H.S.da Penha Antiguidade

Vende-se alguns moveis de
Jacarandá e tambem pratos,
Iarnpeões, biscuit t. e mais al
'guns objetos de adorno. Ver
hoje, dommgo, à rua General
Bitenccur t, 91 - Sobrado.

AVIDADO FIGADÔ
Halores esClarecImentos escrevam:

Caixa POltal 3."1 • Rio

Escora, Prof·issi�Dal
Feminina

.... ,. .'.,.,..,. .. . ,.,. .

A nossa Capital va1 ser dota
da de mais um estabeíeefmento
de ensino e este será o "Colé .. 1

Como nos anos anteriores, gio Barriga-Verde".cOllstituia um acontecimento
••.••..•................ , .

de grande atração social, a Ex-

J t· d T b' Ihposição de trabalhos da Esco- US I�a O ra ii O
la Profissional Feminina. I JUNTA DE <OONCliLLAQÁO E JUL-
Tanto a quantidade como a. éJAMENTO

qualidade do!,> trabalhos! ex- Mês de Novembro
postos revelam o zelo da ad- Pj'ocessos em pauta para julgamento
ministração daquele importan- Dia 24, às 14 horas
te estabelecimento, e o real e Processo n. JCJ-237/47. Recla-
extraordinário aproveitamento mante: Ernesto Amaro Vieir'a. Re
das' distintas alunas. Costura, clamada: Comercial e Industrial
chapeo.s, flores, bordados, tudo ]'ett Ltda. Obj.eto( Indenização .e
uma esplêndida maravilha. aviso-p:r,évio.

,Cong·ratulamos com a Dire- Dia 26, às 14 horas:
tora prof. D. Cora Batalha e Processo n. JCJ-142/47. Recla-
com os alunos pela belissima manle: Banco Nacional do Comér
exposição, que tanto honra a, cio. -Reclamado: Ademar de Olivei
inteligência feminina da nossa, ra Goeldner. Objeto: Inquérito ád-
terra. ministrativo.

Dia 27, às 14 horas:
'Processo n. JiCJ-234/47. Recla

manle: Manoel Leal. Reclamado:
Miguel Malty. Objeto: Aviso-prévio,
salários e horas exlraordiná'l'i.as.

Dia 28, às 14 horas:
Processo li. JCJ-235/47. Recla

mante: José Rodrigues Feijó. Re
clamado: 'Cia. Flor,estal de Santa
Catarina, Indústria e Comércio de
Madeiras. Objeto � Indenização, avi
so-prévio e salários .

Dia 29, às 10 horas:
Processo .

n. JCJ-223/47. Exci-.
piente: ,P'orfírio Manoel da Silva.
Exoeto: ps.ina de BenMiciamento
do Leite. Objeto: Exceção de lncom ..

�AL
CIA CA'fAII--::�

DE TRItHSPOATt5 AtI![OS LTDA
petência.·'

FRECHANDO•••

Enquanto :na Capital Feperal a D.-D. N. pr_?põc medida�'3:
que yisam à pacificação' do� partid?s e � elevaçao dos, proce,,:
,sos políticos, o mesn'lo .partldo, 'aqUI', assmalél: a sua pIopagan
da wm a marca do odJiJ' e da falta de !poralIdacl:e-. '

.

Os respoll!sáv-eis pela direção udeXllsta c0,!llamdam a faIt:l
de 'e,scl"Úpulü, que vai da Indecorosa ��ploraçao'd� um� velha

..

fotografia á previ'a énoomenda d� n�tmJas ten?eU?IOSaS e fal���,da citação ao Presidente da repubi1ca, de cap,mga:; e de.sordeJ
['06 habit�ais - -excluidos de corporação .milita,e por ln,capa
cidade moral-oomo chefes udenistas ao msufla:nli'n.to a �e
sordem e ao crime, como em _GuaramiFi!U; ,das vllaruas r�dlO�
fonica,s de Haja! ás provocaçoes de l'IglplO e. da Laguna, ·clo>;
boletins falsos, de última hora -ao desrespeIto ao nome do
Chefe da Nação ...

A U. D. N. catarÍn{\se ,estâ ma<rchando para cattdatária
remissa. n() acôrM ...

Acab3lrá ficando de fóra, mais uma. vez, para lamber os

vidros'!
... ! ••. 1,'

Gtâlhéj'me 'Ta.l.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'Eh!i�ões na China
Nankin, (U. P.) � A Chi-

na realizará amanhã a sua pri
meira prova democrática de

pois da guerra, quando' , , , ...

170.000.000 de slettores deposi
tarão seus votos nas urnas, pa
ra eleger 2.290 delegados á As
sembléia Nacional, os quais,
por sua vez, elegerão o novo

(presidente da China.

Espera-se que as autoridades
empreguem 500.000 pessoas,
que terão o encargo de preen
cher as cédulas dos eleitores
analfabetos, os quais estão re

(presentados em cêrca de 78
]lor cento do eleitorado chinês.
A nova Constituição Chinesa

concede o direito de voto a to-
do o cidadão chinês, homem -ou

Estabelecimento Suíço Brasi.leiro

mulher, que seja maior de 21 SÃO PAULO" Av. São .João, 1.276

anos de idade, não sofra das ta- I C' P t I 3 283 Eru:l T 1 JOKE
culdades mentais e não tenha I

'

alxa os a .
-

. e egr. 1

s�do preso pelo crime de tr�i- .áumente o Capital do COlé-, A, GRANDESA DO BRASIL ,

çao, fumar .OpIO Ou cor�upçao. 1 gia Barriga-Verde, atím de Depende da Insteução de seus fi
Os estrangeiros com mais de 5! que possamos construi-lo, Ins- lhos. Fazei com que todas as pes
-anos no pais que adotaram a erevendo-se hoie mesmo

.

no soas analfabetas frequentem um

nacionalidade chinesa, tam- seu quadro' social de c�mpo- curso noturno e tereis c()!ltribuido
bém .poderão votar 't

'

' para o progres,so. da Bras!!. Escola
I . • nen es. Industrial ou LOJa Maçonícar

Assim· agem eles
Budapest,

'" (U. P.) - o
ministro do Interior, sr. Laslo

.Rajk comuni.sta, ordenou a

dissolução do Partido Indepen
.dente Hungaro, cujo dirigente,
Zoltan Pfeiffer, fugiu para os

Estados Unidos. A ordem com

preende 0\ confisco dos bens do

partido. "

Por outro. lado, o presidente
da Câmara dos Deputados
anunciou ao Parlamento que
os procuradores da República
solicitaram sejam cassadas as

imunidades parlamentares dos

quatro deputadas do partido de

Pteítter, os quais são acusados
de estar vinculados com uma

agência organizada para difun
dir .'noticias alarmantes" e

que foi descoberta em Szeged.
,

Os deputados em questão são
.Ferenc Barkanyí, Istvan Fa

dar, 'Fleerenc Vandor e Kalman
Flalcione.
Outras dez 'pessoas, entre as

quais estão seis membros do

Partido Independente Húnga-l :

�o, foram detidas terça-feira
em Szeged acusadas de difun
dir informações falsas.

� I

Cabelos Brancos �

Sinal de velhice
A Loção Brilhante faz '1701.

tar a eôr natural primitiva
(castanha.leura, doirada ou

negra) em: pouso tampo'. Não
é tintura. Não mancha e não

sujo. O nu ueo é limpo,
iaci! e agradável.
A Loção Brilhante extingue

as caspas. o prUrido, o sebcr
rhéo e tadas as afecções po
ra.itá1'iaz do cabelo, a.sim
como combate a calvicie. 1'e-_

vitalizando as raizes capila
res. Fói aprovada pelo Depar
tamEIn to Nacional de Saúde
Pública.

-

• •• e SOMEtHE FORD lhe propor·
ciona êstas característicos!

• Motor V-8 de 100 cavalos. Pis

tões com quatro anéis - maior

economia de óleo. Filtro de óleo -

mantém o oléo limpo e reduz o

desgaste do rnutor, Bronzinas de

pratalumínio - duram três vêzes

mais. Carburação equilibrada -

desempenhomais econôm,ico. Dis-
, I

tribuidor hermeticamente fecha-

do. Filtro de ar a banho de

óleo - elimina impurezas. E mais

de 50 característicos vitais de
resistência. Visite o revendedor

Ford e verá que vale a pena

esperar o seu caminhão Ford.

MAIS DE 31 MILHÕES' DE CARROS E CAMINHÕES FORD FABRICADOS ATÉ HOJE!

BITS - BROCAS'- SERRAS - TRAFILAS VIDlAS - LIMAS -

MACHOS - COSSINETES ALARGADORES

FERRAME,NTAS
Estoque permanente de:

Fabr icacão amerrcana

JOÃO KELLER, impol'tadol�

l'INTERNAlIONAl II'

GENUíNAS DA REPUBLlC GEAR E fEDERAL MOGUL

Eixos traseiros, Engrenagens de Cambio, Diferencial,
Discos de Fricção, Bronzinas para modelos K 1 - K 3 '

K 5 - 1<s 6 • K 7 - K O 7 - K 8 - D 2 - D 30 - D 40 - D 50

PEÇAS VITAIS PARA CAMINH'ÕES

voes PRECISA COLABORAJIt
na Campanha Pró Reata·
'belecimento d. Saade da
Lázaro.

LEI.AM A RENISTA
O VALE DO ITAlAl

"Quem extraviar oa' fna'tllzar-.'
certificado de alistamento 'paca""
multa de 10 a 50 cruzeiros. outl'Oll-

sim íneerrerê em multa de 2. a 1"'
cruzeires aquele que extraviar •• '

Inutilizar o Certificado ele R......

neta".
(Art. 121 da I.,ec! do Servic:o MIa.

tar).

Carias de chamada· da 'Alelllanha
e outros países' europeus, Tratamos com absoluta eficiência dos papeis

necessários para êste fim.

ORGANISAÇAO EFICIENCfA - RIO
Avenlda Frankfin

DE JANEIRO
Roosevelt, 195 - sata -105

l

- .
'

r
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f': SELECÕES
:'') ,

\';

Porque você não

'pode dormir?

I
I.

atualidade I
COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I
Custa só Cr$ 3,00 I --\

, '

-------- ... _ �

ZENITH 9.nteJutatúmal

O H'OVO RÁDIO-FONÓGRAFO

lira· Tenis Clube .:. Hoje, dia 23, «soirée migDoo» das· 20,30 horas
ii 1 promovida· pelo. «Grêmio Lira».

��------��--�--------------------

�1J escandalo petebista em s� Paulo
'. Ri.o, 21 (A. N.) .- Fal�ndo á, t.ó:-io nacíona] do partido. Uma
impr e�s� .

vespertina, hoje, o COIsa, entretanto, posso adían
isr. EpItaClo Pessoa cavalcanti,\ tal': tenho elementos para afir-

"que esteve, em São Paulo, ta-. mar qUe o presidente Baêta
-zendo um inquérito em torno

I Neves nada; tem a ver com o

edas verbas gastas pelo P. T. B" a?:�unto e nenhuma responsa-
na campanha eleitoral decla- blh.dade lhe cabe pelas irregu-
"TOU: l�l;ldades que Se alegam 'exis

tirem no financiamento da
"O result.ado das minhas ob- campanha petebista. o único

.servações sôbre as atividades' pecado do' sr. Baêta Neves foi
-dos elementos petebístas. em ter mantido, á f.rente da secção
�São Paulo, no pleito de 9 de paulista, o sr. Nelson Fernan
.movembro, 'Só poderão ser d�- des, que, a meu ver, é o único
-vulgadas depois do conheci-r cupado pelo insusseço do P.
:mento das mesmas' pelo dire-I T. B., nas eleições paulistas.

'! •• • • • • • • • • • • • • • • Faça sua caridade por i��
termédío da Ação S. Cata.
rínense, que tem um cadastro
especial dos que realmente
precisam de auxílío,

-Você tem que dormir no mí
.. mimo oito .horas por noite? A
.. -eomída ou bebida, antes de dei-
tar-se, mantê-lo-á. acordado?
·Em Seleções de Novembro, um
'Perito destroe _muita" noções

.-eomumente aceitas sôbre o so

.no ·e oferece cinco sugestões
<Que o ajudarão a dormir me

.lhor. Compre seu exemplar de
.:Seleções hoje mesmo.

Também neste novo número:
,

; FtLE SABIA QUE O MUNDO ERA
c/l{EDONDO. Cristovão Colombo

esperou oito anos pera que a

Rainha Isabel aprovasse sua

grande viagem. Leia, nesta con-
, densação de uma biografia do
. grande descobridor, porque
,. Cristovão Colombo reC1I30u-se

a partir quando obteve o con

sentimento real, a não ser que a

•
rainha aceitasse três condições.

_' .

·-;yOC� PODE TER BOA MEMÓRrA.
Não é verd�de que alguns nas-

.

cem com boa memória e outros
com má. Aqui, um perito no

assunto explica porque certas

pessoas parecem ter umamemó-
ria fenomenal e delineia 3 ma

neíras para desenvolver a sua.

.......... + ...

.j CABECEIRA DO ENFERMO.
Como você se comporta à' ca
beceira de um inválIdo? Faz

sermõ�s ou dá conselhos? Aqui.
um inválido revela como uma

pessoa doente se sente em re

lação aos amigos sadios e à sua

fl'rnília ... e como êle gostada
de fato de ser tratado .

. São, ao todo, vinte e' nove in

teressantes e estimulantes ar

tigos,mais a condensação de um
.emocíonante livro, neste' novo
múmero de Seleções, a revista

lida pelas pessoas bem infor-
: .madas, em todo o mundo.

COMPRE

SELEÇÕES
DE NOVEMBRO

,. A venda agora!
A REVISTA INTERNACIONAL
PUBLICADA EM 11 IDIOMAS

.................. " ..

Representante geral no, Brasil.
FERNANDO CHINAGLlA
Av. Pre.'dente Vargas, S02 - 19.' - Rio

-� ..••.•.........•

. t

� �I �
':.-: ......

: ..... '

'.

�
- ..

o Novo Método ZENITH de Tocar Discos'
..

com BRACO SONORO "COBRA" RADIONICO e'
•

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Umbelo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente. recep
ção de onda média e rádio de onda curta

Internacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o.

roidodesagradavel de raspaduraou chiada;
faz com que os discos se possam tocar cen-
tos de vezes ma__i�.:�IJ.Jl11iM������

Troca 12 discos de dez
polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas, em
3y. segundos cada um.

O Braço Sonoro "Co
bra" pode se deixar
eair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano.

. ..] I
� O MaIor Fa&rlcatft 41"'"• .ApnJiar flIxIiôaI_&clllliv_at.

�,

Distribuidor, Fxclusiv� Z. S. BATrISTOTTI
Rua. Felipe Schmidt, J4 - Caixa Postal 173.

Florianopólis. - Santa Catarina

��Aüp�r;e;ss�a�n�d�o�.s�e;�:�é�llif��].·�arç.�s�e;u�"Rã�A".��"mB........m.mB......aa"""""Bã•

I
nome para delegado da A�Jão

.

I
Social Catarinen.se no seu quar- 1l!f A '1 IS!�r::,u�it já estará fazendo al- 1'1.· �"l)A

Novo
.

golpe dos' c&munlDslas Paro indu.trioa leve e pesada, fabricado pelo técnico FRAN-

CISCO BIGNAMI. tem aempre em estoque de todoa o_ tipo. e

I
medido•• tipo fixo o.cilante••allera de 3/4 e 5 polegada.,. todos

RIO., 21 (A. N.) - Divulga-se, hoje, que se os comunistas não com lubrificação automática.

cOn�,egUll'�m realizar, ama,uh_fi, sua anunciada concentração junto ao

I
Eixo para Berra circular. aparelho para eameril montado com

Pa!laclO 'I'iradentcs, prepararao outr-o ,golpe para o dia 27, quando se rolamento.
reverenciará a memorsa dos 'h10etO,S na intentona dr 1935. P1'8sLes mo- JUNÇÃO. de anéis

e.
a parafUlo. Anéis de pres.ão. Ihilizaria seus correligtonái-ios e comparecer-ia, também, ao cemitério,

para, homenagear os comunistas que tombaram na mesma ocasião. Ser-ia
Eixo para tra.narniuão de toda. 011 bitola•.

mais um arto de provação dos comunistas -- acentua um vespertino

--I
,E.tá .empre ao eeu diapot' a preço de fábrica à. Rua

camP:Jaos quais terão cumprido ordens de Moscou, em plena 'execução na Itália BaIlea, 676. Fone 446 -- Santo Aruiré. ,

e na França. Ou com aeu ..epreaentonte em São Paulo •.à. Rua da Mooc'a, �37
Fone 2-1371.

FOGAREIROS ------p---
A ÓLEO DIESEL OU A QUEROSENE S O O a II A U S 11 C II

FABRICAÇÃO AMERICANA ti
ESMALTADOS A FOGO

2 BÔCAS - Cr$ 500,00

�\
Descontos especiais para revendedores

Para Importação - Embarque imediato
Caixas contendo 48 latas, escamas, marcas conhecidas. A granel,

solida 780/0. As melhores cotações do- mercado nacional.
GERJSON A. TAVAlRES

Imporcação-Exportação.
Praça i:la Sé 297, 30 s/312, tel.· 25.466
End, teleg. "GERES" T ,são Paulo

MÁQUINAS GRÁF,I'ÜAS

locaL s/a· .

300 RUA MILLER - TRAV. R.ORIENTE
TEL. 3 ..5351 - BRÁS - S. PAULO

CAPITAL: CR$ 60.000,pOO,OO
• RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano. 23 • Florl"nÓpolls

Tenha sempre em casa uma gartafinha de

I ,APERITI'VO ,«KUOI»Ha ordem em 'Alagoa�
RoLO, 21 (A. N.) - O presidente da 'Republioa recebeu do sr. Luiz

Galloti, procurador geral da Repulblica, 'que se encontra, presentemen-
Senhorita; . I V. S. quer o progresso da

te, em Alagoas, 'o seguinte telegrama: "Tenho a satisfação de comunicar Ao escolher seu perfume Iferift. nossa Juventudej Dê-lhe Ins-
a v. excia.' que o Tribunal de Justiça deste Estado, resolveu voltar ao tne se trás D marca d. perflHaarll trução, e isto só se consegue
exeroicio de suas funções, em virtude de ter o governador reafirmado -Johan Maria Farina- Que" UI acompanhando os orgnnísadoc
plenas garantias ao runcionarnento do, mesmo T'riounal, desautori.zando el d la rte ta ri 1. d ",.., I'

.

quaisquer ref.erenci'as Injur-iosas ao poder judiciário. Hespeitosas sau-
. pr eri a pe co . p. a • res o

.

, ... c· eglO Barriga-Ver·

daçÕes. (Ass.) - Lu.iz Gulloli." O. Pedro n de".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Disputando o terceiro· jOg� .

do turno final, pe�eiaram ontem' os conjuntos do· ftvaí
e do Clube. Atletlco. Venceu o Aval pelo escore de 3 a 2,

conservando-,se na vice-lideranca.

" 11
I'r
i I,

" I
,

i

o �STAno Domingo 23 de Novembro de 847

Direção de PEDRO PAULQ MACHADO

Paula
·

Ramos

A F. C. D. ao elaborar a tabela
do 3° turno, resolveu que o 4° jo
go fosse realizado na próxima ter
ça-feíra, pela manhã, para que á
tarde todos possam participar das
festas de Santa Catarina, padroei
:I'a do Estado.

Cartonr, meia direita do Paula Ramos

.,

ODEON hoJe á 1,30 horas
Vesperal das Moças

I
PRECIZAM:"S:8 DE MARIDOS

Tlecnicolor
Com: June Haver - Vivian

Blayne - Vera Ellen - Geor

ge Montgomery - Celest Ho-
.

1m

x. Figueirense
.

o ,eDcoDtr� de ,�erç�, - feira pr'óxima.
Realizando-se hoje as eleições proximo, quando conseguiu golear

para vereadores, não haverá jogos o Clube Atlético.

a regata de 15
de novembro o GATO CHINEZ ,II

Preços: Cr$ 3,60 2,40. A PORTA DE OURO
Ambos apresentam-se nas me- C té 14A pedido, o "O Estado Esporti- ensura a anos. Com: Charles Boyer - Oli-

Ihores condições físicas e técnicas
.

vo
" publicou, ônlern, uma crônica ., ,.... . ' Vla de Havilland - Paulette

intitulada "A Regata de 15 de No- ROXY hoje ás 2 horas GOddard

vemhr-o ". a-ssinada- peta sr; -Sílvio - _1°!ilme __JD.l':naL-:-:- .Nacion.al No .programa: _1) O Esporte
Veloso.

- 2 Sydney Toler em Marcha 175 - Nac. Imp.
O ar-tigo em questão não expres-

O GATO CHINEZ li}ilmes
'

sa bem claramente a verdade. Os 3° Charles Starret o masculo Preços: Cr$ 3,00 único geral
ataques ao se, Alberto Mor itz, que cow-boy Gr$ 2,00
com grande destaque vêm orien-!' VALlDNTIA RURAL Censura até 10 anos.

tando técnicarnente o Clube Náuti- 4° Final do empolgante se·
,
..... - . • . . . . . . . • .. ., - ... - . -

co Riaohuelo, nada adiantaram, já riado IMPERIAL hoje ás 2 horas

que lodos conhecem perfeitamente )A. CAVEIRA Matinée do Barulho
Preços: CI'$ 3,60 '2,40. I

o 'estimado 'esportista.
O se. Sílvio Veloso atribue ao sr. Censura até 10 anos. Seleções Cinematográficas-

Moriíz o fracasso do Riachuelo nas
.,.", .. , '.. n. 17 - Nac. Imp. Filmes

regatas de'15 do correntes. RITZ hoje ás 4, 6,30 �'iú'o' i;s·. II

Falta-lhe autoridade para fazer ROXY hoje ás 7,30 horas Eis O que vi a caminho da"

tais declarações, De outro modo o
Sessões Elegantes escola - Desenho Colorido

autor: do artigo deixou bem claro Claudette Colbert - John I I I

a sua falta ele educação, quando Wayne - Don De Fore � An- PRECIZAM-SE DE MARIDOS.

empregou para com o sr. Moritz
ne Triolla IV

termos pejorativos, culpando-o de ROMANCE E FANTAZIA ALGEMAS DO DESTINO

Ludo quanto aconteceu, Censura. livre Com: Robert Lowery
Nos conhecemos muito bem o

No programa: Brasil em Fó- V

.sr. Albedo Moril.z, espor í.ista que
co - Nacional - Atualidades OS DEMONIOS DO CIf1CULU

com inteligência e boa vontade Warner Pathé VERMELHO

procura ólar ás guarnições do Ria- Preços: Ritz 'ás 4 e 8,30 hs. 1/2° Epísódíos
chuelo um í.re inamento moderno e Cr$ 6,00 3,60 .ás 6,30 hs. único Preços: Cr$ 3,00 2,40
eficaz necsssár ío a melhores "per- Cr$ 6,00 Censura até 10 anos.

Formanr es". Procura o sr Moritz Roxy ás 7,30 horas Cr$ 4,80 ..... ' .. - .. , ... - ., ..... - -"

.Serão adversár-ios, depois de valores novos capacitados a hri-
único IMPÉRIO hoje 'ás 2 hor-as

amanhã, os conjuntos do Paula I
" lharem em pugnas náuticas irn- F d f

----- I

Ramos e do Figueirense. I portaní.íssímas. esta e ormatora O Esporte em Marcha

Trata-se de um jogo importante Augusto, que mais uma vez comandará o Vamos lembrai' ao. sr. Veloso Tivemos o prazer da visita
Nac. Imp. Filmes

ifadadoa U!,l1 transcurso eletrizan- .

ataque do "esquadrão de aço" II
que, na verdade o Riachuelo não em nossa redação, de uma co- ALGEMAS DO

te. como b.em, poucos, assi.,stimos. I e, ,r,mbora o Paula Ramos seja con- i'
. - o DESTINO

- racassou. O sr. Morilz em apenas missao de alunos do 3 ano do ",,"
,

O Paula R�mos fICOU Isolado- na siderado franco f'avcrito, os alvi- I C Ié C
. I I I _f'

1 de
.

d t I
a guns dias preparou uma guarni- O egio atarínense, composta OS DEMONIOS DO C' IRCULr..

I, r�nça apos.a 'erro à" qU� in- negros COI.lstit.uem. séria ameaça, ção, formada por Décio Couto, Joa-: dos jovens Nilo Chaves Teixei-
UI'

,fhng.I�l ao Aval, e o Figueirense Os quadros infanta juvenis dos quim Oliveira, Walter WandeI'ley!.ra, Furvio Vieira, Dibi Cheren
VERMELHO

reahilitou-se completamente do in-
'. mesmos clubes farão a partida 'pre- Alti Ré" D

'
.

F'l' 1/2° Episódios
f

e lll,0_' grs. ,POIS bem. Com esta e
. omIng?S 1 omeno, que nos IV

.

sucesso rente ao seu antagonista liminar. guarnição o Riaehuelo concorreu I veru convidar para a festa de D h C I id

S
.

--

d" I F t' 1"
esen O o 01'1 o

g.
" ,

t f }I

I
- "". se.g�n o páreo, logrando,

. ?om, _arma ura que se re� l�ara no V
e Ulra erça- eira a de egaçao da I êxito invulgar e entre entusiásti- dia 7 de dezembr? proximo, no TAHIA-A DEUSA DA SELVA.

FCD ' · .'

1
cos �plausos, laurear-se campeão n:esmo estabelecimento de en- !Te os: o-s 300 200 •

-,

a regata Intemacienal catar inense de remo de 1947. Um sino. •. C
ç

té l(}
,

� título rico como o .SI;'. Veloso pode Agradecenfbs o convite e al- el1sura a e anos.

.

Graças ao ínterêsse com que o comandante Alvaro Pereira, ver. Deve, portanto, o clube da mejamos continuas prosperida-
,......... . -

?o C�b� vem dirigin,do a Federação Catarinense de Desportos, I Rita Maria a o se. Alberto Moritz e des na carreira dos seus estu- IMPÉRIP hoje ás 7,30 horas

lmp�lmmdo-lhe novos rumos no sentido de incentívar .o desen-' aos intrépidos "rowers" acima, a' dos. I

volvImento das várias �odalidades esportivas que superinten- -conquista de tão explêndido triun- deria muito meHlOr se elog'iasse 0
CHEGADA DO SR. WASHIN-

de, o nosso Estado estara presente á grande regata internacio.· fo. Ainda há mais: O SI'. Veloso foi <GTON LUIZ A SÃO PAULO
1

técnico- riachuelino pelo seu efi-
na a !ealizar-se em �ôrto, AI,egre, no próximo dia 30, na qual posto fora da diI'eloria como agi- ciente trabal'ho, ,pois feliz'es se-

Nac. Imp. Filmes
tomarao parte argentmos, uruguaios, gauchos, catarinense,s e iador. Sua I)reS'ença no Riachuelo II

I
. riam todos os clubes da OapiLal se

pau istas. só resultou dores de cabeça aos de- contassem com "'lU velho batalha,
EIS 00 QUE VI·A CAMINHO

Não querendo deixar de participar daquel-e oertame a mais compone.ntes da diretoria e dor do .remo ,como o sr, AI.berto Mo-
DA ESCOI1A

F. C. D. mandará á raia do Guaiba o out-rigger a 2 com pat�ão fracasso ás guarnições. Desenho Colorido
.1 C N

l
ritz .que tudo tem feito para que O

'\.lO • • Riachuelo, guarnecido por Décio Couto,' Otávio . Necessitava o pr,esidente do clu- I I I

Aguiar e Joaquim Oliveira veteranos de gloriosas lides náu- be, sr. Charles Edgar Moritz, de
e_sportc náutico de Santa Catarina

A Voz do Mundo
,

mais se a.gigante- e fortaleça.
tlcas e. em quem os conterraneos depositam inteira confiança, um homem conhecedor profundo dades

-aplaudIdO por isso sem restrições e decisão de manter em, da arte de r,emar. A i.ndicação do A ,PORTUGUESA 'DE DESPORTO;5

inscrevê-los no sensacional prélio. ,
sr. Alberto .Moritz pa,ra a espinho- VENCE EM CURITIBA

A pequena mas valorosa delegação catarinense leva a sa missão foi l'ec.ebida com simpa- . A PortugUesa de Desportos, um

Pôrto Alegre dupla incumbência: a de estreitar os laços que tia por toda a família riac'huelina, dos quatl'o grandes clubes que

nos unem aos d.esportistas do sul e a de proceder á aquisição Afastado da diretoria do Ria-I disputam o Campeonato PalllisLa ..............••.. . -

de quatro "out-riggers" a 2, que pelo govêrno do Estado serão chuelo, ,sílvio 'Velas-o tratou logo de Futebol, encontra-se em Curi',i-

.oferecidos aos clubes que ooncorreram á regata de 15 últi-, de prejudicar o trabatho do SI' ba, onde está I'ealiza.ndo uma tem- ODEON· HOJE IMPERIAL

mo. • Mori!.z, agindo ent.re os remadores porada. Terça-ferra última o qu�- SIMULTANEAMENTE

:msse gesto do sr:Governador Aderbal R. da Silva, propor- do clube. com o, i,ntuito de des- dro de Caxambú ·enfrentou e ven, anoie

donando aof cl.ubes meios materiais de se desenvolverem, teve contcntJ{I-los, impelindO-oS a deso- ceu o Coritiba, campeão da capital Odeon

1arga e simpátia repercussão ,nos círculos náuticQs catarinen- bedecer o técnico. .. do Paraná, pelo escore de 3 x 2. As 4 3/4 63/4 e 83(4

ses, onde o seu nome, Já conhecido como o de um antêntico Considerou mais prático o afas- ,Hoje a Port.uguesa de Despo!'1Ll., Imperial

amigo dos esportes, mais se avultará, recomendando-se á' f.amento dos aLuais diretores do fará nova exihiçã,o, desta vez frfm- As 7,30 horas

.admiração dos esportistas que verdadeiramente amam a sua clube e a volta dos antigos no qual te ao forte' quadro do Fe1Toviút'in DUÉUO ROMANTICO

terra e desejam o seu progresso. ele próprio figura. Enquanto isso, em Pôrto Alegre os Com: . Diana Lynn - patric-

Por motivo de dificuldade técnica, a F. C. D., não parti· Nada fei.to. O sr. Charles E. Mo- esportistas esperam a oporlunida· Knowles

-cipará da prova de 4 com patrão, como era seu d,esejo, resol- ritz sa:be escolher os seus auxilia- de de assistir a mais um prélio 111- No programa: J,) O Esporte.
vendo por isso, depois de prévio entendimento com os clubel? res, conhecendo-os a fundo pelas teresladual," tendo os jornais ga1l- em Marcha - Nac. In;tp. Filtne$

Riachuelo e Martinelli, enviar tão. sómente a dupla do alvi- .suas qualidádes em -administrar. chos noticiado como quasi definitiva 2) Mestres de Natação -

azul, vice-oampeão nacional da categoria. Ao invez de andar por ai em per· a ida á melropole do Rio Granrie Short

A delegação seguirá terça.feira pelo avião da Varig, sob a seguição ao sr. Alberto Modtz, o. do 'Su1 do {)Ol1jllnto 1Ja1..Ti'ÍS-!;Il.-que -se· ,,3} ".Fax A-i:rJi)-la.n .1�ews",..2�...x:�,

chefia do presidente do Departamento de Remo da entidade. aMor da crônica de ontem proce- encontra em Curitiba. 88 - Atualidades

RITZ hoje á 1,45 horas
Matinée Chie

1°· Noticias da semana - Na
cional - 2° Maria Montez
John Hall - Turhàll Bey

BRANCA SELIVAGEM
3° Sydney Toler em mais

uma perfomance como Charlie
Chan

AtuaIl-

IV
C H O QUE

Censura até 18 anos.

Preços: Cr$ 3,00 2,00

!
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Ecologia da Ilha de
Santa Catarina

(Por Juremtctm)
O homem, com o moderno aper

feiçoamento' da técnica, poderá
modificar a estructura da terra
arável, torna-la fertil, drena-la ou

inuda-Ia. Os segredos da química
e da física, já desvendados, têm
importante aplicação na agricultu
ra.
Á propria genetica das plantas,

o homem já vem exercendo certo
dominio.

O enxerto é um recurso da inte-!
ligencia humana na ambientação I

vegetal.
Todavia, com relação á ecologia,

muito pouco poderemos lutar.
A metereologia é uma ciencia de

provisão duvidosa e limitada.
Não poderemos controlar as chu- ,

vas ou o tempo de sól.
As geadas, o granizo, os ventos

frios, a seca, escapam ao nosso con
trole.
Assim é que para o cultivo de

detarrninadas plantas em certas

localidades, teremos que obedecer
aos caprichos da natureza.
A ilha de Sta. Catarina e litoral

dos municipios adjacentes, estão
situados na zona temperada. Toda
via, aqui sofremos grande ínfuen
cia de correntes maritimas, tor-

l

nando-nos uma particularidade da
generalidade da zona temperada.
Não poderemos cultivar. econo

micamente todas as plantas pro
prias do clima temperado ou frio.
No entretanto, a infuencia mariti
ma, brinda-nos um sistema eeolo
gico sui-generis.
Poderemos produzir frutas pro

prias de clima quente, tais como

banana, abacate, mamão, fruta do
conde, como produzirá também
algumas frutas da pomicultura do
frio, tais como, algumas variedades
de pecegos, figos, caquis, uvas e

etc.
No tocante aos cereais o ambi

ente é polimorfo.
A ambientação local é importan-I

tissima. Varia consideravelmente. t
Por observação propria, constata
mos que ha uma diferença ecoJo
gica de cerca de 15 dias entre a

ilha e- o litoral dos municípios de
São José e Biguassú. A floração de
diversas especies de frutas é, r.a

Ilha, anteCipada ao moral conti-
nental. O mesmo temos notado -.------------------------------

â�l�v�.maturação, principalmente, I D e s e n h o T é c n i c o
Ao homem inteligente cabe tirar

partido do previlegio que nos do
tou a natureza, pois que a civiliza
ção nada mais é que o aperfeiçoa
mento da natureza ás necessidades
humanas.

Sec�ão' Agricola
Notas rurais

É com gra,nde satisfação que vimos notando ultimamente, nesta
-eapital, certo movimento de retorno à terra. .'

Homens de espírito bem formado, estão orgunizando granjas, for
:nand{) pomares, criando gado, plantando, não somente no interior da
J-lba corno nos municípios ciroumvizinhcs.

É uma sadia reação ao calamitoso exodo rural.
$ essa compensação é mui sig,IüficaLiva e valiosa, pois que esse

movimento de rumo ll<O;s campos, não se caracteriza pela rotina da ve
lba enxada, mas a m�quina 'e a técnica moderna serão os fatores da
prosperida.de. '.

IEssa no.va elite ruralé composta de advogados, médicos, capitalis
tas, -(llomel'cJa'I1tes", farma,cJ:�:uLicos, industr-iais. É um pugilo de homens '

.que sabem o que querem, possuem a competência da realização, capa-l-eidede ele fazer ·e acertar. '1

Homens que irão manejar o espírito inventivo.
.

"'O 'ElSTADO'" jornal que pugna pelo bem estar do povo, não po-
i

derá ficar aLheio a tão patriótico movimento e é assim que com esta
not-a, solidarizando-nos com esse gr-upo pioneiro', abrimos a nossa

''';Sooção A,gI'Icola" sementeira lançada em terra uherr ima e que per-.

tenoerá a todos' que se Interessam pelos assuntos rurais.

Somente quando a administra
ção especializada e parte da 1'8-

presentação cio povo fôr entregue
:í essa nata rural, poderão os da.
cidade ter satisfeito a mais pr i
mordial da trilogia das necessi
dades humanas pão-roupa-této, a

ALIMENTAÇÃO.
.

'ecniea Roral
(Por Jurerémieim)

O Brasil foi sempre um paiz cs
sencíalrnente agricola.
A prosperidade nacional foi ali

eerçada na exploracão das riquezas
do sólo. ;

Pode-se circunscrever todos (IS

estágios de nossa evolução poltt.i
co-social em diversos ciclos ee(;

momieos,
O primeiro deles foi o do- "Páu

Brasil" que deu o nome á nossa
terra de Santa Cruz.

O segundo foi, o da "Cana de A
�ucar" que notabilizou o Brasil>
Colonia.
Posteriomcnte outros solidirica

ram o nosso progresso e entre
eles sobresàe a liderança do "1::1-
f'é" que embora decadente, uinda
alcança os nossos dias.
Regionalmente, outros ciclos con.

co-rreram para o 'nossa prosperi
dad'e e entcc eles salientam-se o dn
"COU1'O" no Rio Grande do Sul (\

o da "Borracha" na Amazouia.
O této do progresso brasileiro é

o Estado de São Paulo, cuja in
dustnia é 'firmada na prosperidade
agr-ícola.
Relativamente ás diversas ép»

caso o maior desenvolvimcntn na

cional ocorr-eu dtn-autc .(J Segundo
Imper-io.

Os maiores estadistas saíram da
zona rural e do fausto dos f'azen
deíros daquela época. ainda boje
são testemunhos os suntuosos pa
lacios residenciais mandados cons

írui,l' até mesmo na, cap ital do oaiz,
tais como o Catete, Laranieíras e

Itamaratí.
Foi uma ai-ítoscracia rural es

tribada na "Economia Escravocra
ta".
A Lei Aurea de 13 de Maio. rlel'

IrOCOU V1(ln a al'ist.ocracia I'Srl';l\'_:\
�rata ,e solapou o regime IIlon�Il'
.quico.

Com o advento ela 'República :J.

,economia agral'ia foi f'evigoI'nrln'
com o braco livre do colono euro

peu.
A imigração, em conjunto .eom ü

braço tambem livre do naciOlw:,
foi até nossos dias um "fauto,r de
progres'so.
Porem a terra t.ambern cama.

Houve o exodo da população rp

,raI, para os centros urbanos. As
-cidades cresceram.

Nestas ha mais conforto,. assis-·
tencia '8- bem esLa.r.

O homen rural é uma pária dOJ
Poderes Públi.cos.
Surgiu o desenquilibrio da pro

oucão agraria enraizada na r'J!.in:l.
A cidad'e apela, em vão para o

rompo.
Homens da admi'nist.ração, inf.'s

p-er.ientes dos problemas agrúdos.
dit:-Jm leis ineficaz,es. As Assem-
bléias Legislati,vas não têm r'E'pr'�
selltantes .pxperientes da grande
massa rural.
Desconheoe-s·e que somente a

observacão- e a. ,experiencia ti flue
fÓl'mam o sabe.r. E o sabe.r é "Tp.c
nica" .......

Mas a tecnica agrada não se. aiÍ
qui.re dentro das cidades, em car

gos bui'ocraticos, cujos titulares
gel'a.lmente usam unhas polidas.

É no campo que se aplicam os

principias teóricos so,rvidos nas
espolas e nos livros.
Mas a observar,ão.e a ex:nel'if!ll

-cia dos fátos agrarios, si. fÔl'malll
téenicos, lambem calejam as mãos.

O novo rumo da "economia rtI

ral" é o da T·eenica.
Carecemos d,e homens cle e;:;niri

to formado e que com bagagplTI
lecnica. formem à elite que inte
grará a nova begemonia rurfll.

Não aCflJela retrograda arisLI)
cracia flscravocrat.a, mas a modt'rna
'·'Elite T,ecnocrata". -------------

17-11-47

'ESTUDE
Por correspondeReia os

cursos de gurda-livros
ou contador.

INST. RIO BRANCO.
Caixa Postal 52 t5

S. Paulo. Inf. gratis.

Chapas em todas as cores e espessiiras - panos couro

e percalines - para pronta entrega.
NILO NUCCI &i> ClA. Rua Bí:igadeiro GaIvão, 1020.

S. Paulo - Fone 5-8110.

AU80les rev�nm,dores para casimiras
em qualquer praça do pais

I
I

Antiga e conceituada f'ábr ica de ríníssimas casirmras e de

positária de casimiras inglesas, cr-iando, anexa á. sua indush-ia,
secção de venda pelo sistema. de reembolso, deseja entrar em con

lacto com pessoas ambiciosas, trabalhadoras e bem relacionadas

junto aos consumideres, em qualquer .praça,
Cede-se mostruários e paga-se alta comissão.
Os interessados queiram enviar oferta detalhada de própria

punho, indicando profissão e juntar, possivelmente, fotografia,
Para revendedores grandes descontos.
Respostas para "PRIMOR" Av. Rangel Pestana, 12 - S. Paulo,
Guarda-se ahsolu 1.0 sigilo.

,

X,AROPE
S•. JOAO

Combate a, to••e, Q

b'l'ónquite e Ol!l resfria
do.. João O Xarope S.
éeficaz no tratramel\to
de. afecções gripais ..

doa vias re8piratórias .

O Xarope São João
.-

solto ° c�tarro e foz

expectorQ� fàcilmente.SODA CAUSTICA
Temos pronta entrega

Fundida e escama.

SilicaLo de sódio.
Breu-Su'lfato de cobre.
Barr+lha-Potassa Cáustica.
óleo de coco do norte.
Alvaia.de.
Dióxido titânio.

- nJicerina amer·icana.
Goma-Lacea.
Borax,

RUA iBRESSER., 2094 - FONE 9-2857_ ,sÃO

(

PAUL'O - CÁlPITAL

I

'-0-

E' urgente o auxilio
á China
Manchester, New Hampshire"

Elstados Unidos,' (U. P.) _;
'I'homas .Dewev, governador de
Nova York, declarou, em entre
vista coletiva, que a adminis
tração de Truman está "

apa
rentemente abandonando os
chineses á conquista comunis
ta" e asseverou que Imediato
auxilio devia ser prestado ao

Extremo Oriente, desde que o

retardamento dessa ajuda pOI"
mais dois meses "poderá ser

muito tarde" .

Dewey, que foi candidato re

publicano á presidência da Re
pública, em 1944, declarou que
a mensagem de Truman ao
Congresso sôb'ie auxãlío cau

sára decepção', já que "ne
nhuma referência foi fei
ta 'á China ou á situação
no Extremo Oriente". Dewey
está realizando uma excur

são pelos Estados da Nova.
Inglaterra.

Empregue bem o seu dinhei
ro, comprando ações do "Colé
gio Barríga-Verde".

Nervos Debili
tados Prov()cam
ia Neu�a.sthenia

NAO DEIXE QUE o EX'
CESSO DE lRABAlHO'
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E INTELLECTUAl o
LEVARA', FAlAlMEN.
TE, A' NEURASTHENIA.

...í6�,,�
i Os primeiros symptomas d&l.
'Ileurasthenia são geralmente a,:
insomnia, pesadelos, irritabili--'
dade, dôres de cabeça e ner-!
vosismo. Ao sentir quaesquer'i

-

destas manifestações previna.:
se contra as -suas consequen··
cias. Trate-se imme4ia.tamen-1
te, com um,remedio de effeito,:
iPositiyo e immediato. Não<
tomê àrogas perigosas. Vigonal!
'é O remedio indicado paral
(qualquer caso de neurasthenia� I
fVigonal revigora o organismo,.l,restituindo ao fraco as forças.'

I· 'tperdidas,e
a energia da juven-I

. ItYde ás �esSÔas. exhauridas •.

� '- ,,"�

.}VisrOna1�
tF.�O.RT1F.l_CA.E DÁ' 5 A ÍJ D li
iJ,p.....ricM·�·� " S_._Poul..

�::::2.:_?r
r

_r�nrt 'ft'Wt� .f&Ib&.

,

pt/IISít1!ftllfILIISI)/(FRE#/ES
/ldrt/tlblSIllfl/Í's$16?rtW�S'

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

N.o 1: Regras abundantes. pro
longadas, repetidos, bemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falto de regras, regras
a'trozadas suspensos, deminuidas
e suas consequências.

VAUMART

Entender-se com o Sr. FREDERICO no La Porta Hotel,
DOS dias 24 e 25 - Das 10 às 12 e das 19 às 22 horag,

CURSOS INTENSIVOS PDR CORRESPONDÊNCIA
Desenho de Arquitetura - Desenho de Propaganda - Desenho de

Máquina _ Desenho Topográfico

INSTITUTO TÉCNICO OBERG

R.ua·7 de Setembro, 41�A - ·Cx. Po,stal n. 3.45'5 ._ Rio - O Est: F-12
Envie êste anúncio e ter'á uma mensalidade Gratis

•

I Comerciante Paulista
Frocura representações ou artigos em própria conta. 56

interessam exclusividades,

......_.I � ..
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A 2 de dezembro, vencemos com Eurico Gaspar Dutr�. n 19. d'e janejnr,.,
y·encemos com ftderbal Ramos da Silva. ft 23 de novembro, vence

remos com a chapa do Pàrtido Social·.Democrático.

NEWTON MACUCO

A chapa da Vitória:
Florlan6polll. 23 (ia NoveR?bro,j!le '947

DR. JOÃO BATISTA
BONASSIS

JOSÉ DO VALE PEREIRA
(Juca do Lóide)

. " de bem com o Bem, de
. '. o Direito com a Lei e a mal com o Mal.

.

Lei com o Direito,

JAIRO CALLADO

. . . expressão de fidelídade
às nossas grandes causas.

EMIDIO CARDOSO

... no trabalho nasce a soli
dariedade ao trabalhador.

BATISTA PEREIRA

I
TOMAS CHAVES CABRAL

. .. um líder da doutrina so
... um velho servidor de sua cial da Igreja.

terra e de sua gente.

. . . servir o povo; servi-lo bem ... o amigo de ontem, de
e servi-lo sempre. hoje e de amanhã.

OSWALDO DOS PASSOS
MACHADO

\
. .. política sadia, tendo por

base a doutrina cristã e o amôr
à Pátria.

,
.

CEL. GUIDO BOTT

DR. ARTUR PEREIRA E
OLIVEIRA

JOÃO ALCÂNTARA DA
CUNHA

.
,-

DR. ARMANDO VALÉRIO DE
ASSIS

. , . o médico -amígo .

JOSÉ RIBEIRO

(Bagé)

... os médicos, mais que ou_'
.

, 1/ ..... dignidade não esco�
, , , � experiência e o traballío tros, sentem os problemas hu- .. , a Bondade e sempre eons- côr e democracia repele pre-:a servIço do povo. • manos, trutiva.

.

.

�.
conceito..

HAMII�TON FERREIRA

. .. um lugar para a juven
tude nas assembléias do povo.

OSNIORTIGA

Eles, como 'Iegitimos defensores do povo, constituirão uma valorosa equipe a ser

VIÇO .d? . bem estar social e do progresso do município. Não prometem rancor PO-i
Iítíee: garantem trabalho construtivo! São. homens! Não são somhras .. !'

í

,
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