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"O DIRETóRIO DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, EM FLORIANóPOIJS, VEM \� ;"imMCÓ. DECLARAR QUE, NEM

EM CONJUNTO, NEM POR NENHUM DOS SEUS COMPONENTES OU CANDIDATOS,{J!�új�_x!J)ALQUER ENTENDI..

MENTO COM ELEMENTOS DO EXTINTO PARTIDO COMUNISTAHiBl-MffEl1tô�
• ft�

TAIS ACôRDOS SERIAM A NEGAÇÃO DA ATITUDÊ CLARA QUE O PARTIDO SOCIAL' DEMOCRÁTICO? TANTO ESTA-

DUAL, COMO NACIONAL! VEM ASSUMINDO EM TôDAS AS QUESTÕES QUE O P. C. B. SUSCITOU NO CEN.4.�IO BRA
SILEIRO" ,

o

Um democrata á modo
do cangaço

NA PARAlBA U:U OPERARIO É ASSASSJNADO DENTRO DA

I<'ÁBHICA }i}1\[ QUE TRABALHA PORQUE VOTOU CONTRA A

U.D. N.

RIO, (A. C.) -- No momento em que o presidente da U. D. N., sr,
José Améri-co, se mostra mais veemente na defesa dos bons princípios
democráticos e republicanos, chega-nos da Paraíba um: estranho tele-

o MAIS .f.N'l'IGO DURIO DE !UNTA C.\TARIS�
. grama.

�,rletál'lo fJ D G.ereD.tê SIIlNEI NOCETI D
É o caso que a sra. Adalgiza Moreira de Araújo e o lide.' passe-

•. 2 � ._ Iretor Dr. RUBENS UE A.RRUDA RAMOS
Diretor .,g" Reeaçie A. D...JtlASCENO DA SILV...

. dista sr. Diógenes Chianca vêm de comunicar ao Ministro da Justiça,
__���____ menos como um apêlo aos poderes federais do que como uma denún-

I XXXIV I fi Q I
cia dtrígtda à nação.

110
•

.

orJanÓpofls· utina- feira, 20 d. Novembro de 1947 . M. 10.179 ° que dona Adalgiza Moreira traz ao conhecimento do govêrno
é simplesmente o seguinte: seu marido, Francisco de Almeida Araú-

II VOZ dos fatos contra as exploraço-es ��á;1��r7���J t��€!!� �:b����'i��IOT!�;�iiv:c���od�eS;� :�i����d��� ��
J.I -. .

',' '.' ��i�)���, t��e���!aod�: ���� �:�l:����. é6,·� ��s�:;' l�:��l�r��u�da�'u:' t;
"Ao sr, Celso Ramos - Pre-

.

_ mais. Cumu Presidente do P. desta trabalhador brasileiro paga com a vida, nas expressões de sua

SI(�e�lte Partido Social Demo-I s. n., venho Intransígentemen- angustiada viúva, o seu direito de pensar livremente.
eràtíeo - Florianõpoli's S. C. te eomhateudo o Partido Co- O outro informante do Ministro da Justiça, sr. Diógenes Chíanca,
I{.io - 18 - 'I'elegrama daí mnutsta. O líder do Partido a acrescenta mais detalhes ao crime monstruoso. Francisco de Almeida

e.nuncia ter a U:�.�. espalhado flue ])rw.,�(lo - o illlst,re Sena- Araújo foi acusado de ter votado, nas últimas eleições, nos candidatos
_por todo? terrítórío do Estndo l dor Ivo d'Aquino é autor do da chapa do P. S. D .. ° sub-delegado da polícia local é um sub-tenente

1I.m holetím com uma fotogra- projeto (le cassação dos man- reform.ado da policia. que acumula as funções de autoridade policial
fIa flue me apresent·u_;m con- dutos (108 representantes co· com a de chefe elos vigias da fábrica onde se perpetrou o assassinato.
versa com o Senador Carlos munístas. "ACUS0 o gerente Edgar Saeger como mandatário", grita a viúva
Prestes, 'Ao contcárfo disso, a banca- angustiada lVIas Edgar Saeger é o chefe local da U. D. N .. É o homem

rl'r�ta-se de fotog'rufia antl- da da, U. D. N. na. Assembléía que manda e desmanda não apenas- na fábrica, mas na consciência dos

g'a;. hra?a a� t�mpo da Assem- Legfslaríva do Estado, pela voz próprios empregados. É o chefe do delegado de polícia, seu funcioná-

bleJ!tI Constítutnte H publicada. do deputado Fernando ll'Ie,lo, rio subalterno. Por isso tem o direito de matar € por isso tem a fôrca
,entao pela revista "() CRtT;'1 Jusurgíu-se contra êsse prole- de ficar impune". "Não há segurança para os correligionários do
.

ZEIRO" desta Capital.

I
to.

.

PSD"? declara o sr, Diógenes Chianca no telegrama dirigido ao Mi-
O boletim visa fi fazer crer Essas as {luas Ilttitude:SI: a nistro da Justiça. Mas o seu protesto perde-se no espaço porque a UDN

que entrei em acordos políticos mínha e a do,", autores (lo bole- domina a Paraíba e os operários entregam a vida quando não dão o
eom O extint.o Partido Comuuís- tím a que se referiu o telegrama voto ao partido.
ta ou com o seu chefe. aqui dfvulgado por intermédio Que diz a isso o sr. José Américo? Não lhe causa nenhuma revolta

Os que me .eonhecem, os que duma. ag'ência. telegráríca, De- êsse sistema politico de assassinar o adversário só porque votou con-

-aCOlUI'�l'Jlhal'am a minha aeão safio flue se contestem esses tra? Seus ardores não despertam em tal circunstância para verberar'
em Sa.nta Catarina e os qu� a , fatos. 'e condenar semelhante miséria? Seu coração de homem não se sente

• .seguem agora no cenário fede- me para vice-presidente da B� Quem, á vista disso, estará tocado pela desgraça de uma farrrilía privada do seu chefe pelo crime
.ruI, sabem que se trata. de uma públíea e em Santa Catarma os 'pretendendo o espólío eomu- de um voto contra o partido de que êle, José Américo, é o presidente?
torpesa de 'quem, não $abendO'1 eomounístas

votaram não no ll,\sta'� .

p,l'�znr a�pr-ó}_}(da dignidade po- candidato do P. S. D. a

Hoyer-J
O processo ue propn�'anda

Iítíea, .nao respeíta a dos n.d- nador fIe Slmt6, Cataeína, mas :poHt�{'-)$'f.llú íflH'l "s� N·Mi 'T�,lelldo
versarrcs, I no da U. n. N., b Sr, Iríneu :301'- a (1. D. N. mostra-lhe Inequívo-
Depoís daquela fotografia, a: nhansen, o qual trocou telegra- eamente o desespero e a eer

bancada comunista 1Ia Constí-] mas amistosos com o chefe do! tesa da derrota,
tnInte votou contra Q meu no-: comunismo no Brasil. E há (a.) Serêu Ramos,

agem
Minas

os udenistas
Gerais

em

Rio, 19 (A. N.) - As vespe:-! tista José Pinto Pinheiro e 6
ras do pleito municipal de Mi- médico 'Edison Rezende im
nas Gerais, acaba de verificar- pedindo assim que dois

'

tiros

contra, e a IJDN, a' favor Na-o fere a
Se uma- séria desinteligência, me atingissem. Afastou-se em

� no municipio de Cataguazes, seguida o delegado Catapreta

dentre
o chefe pef'"""dista il.RQU- e, de cêrca de-dez metros, aca ...

" oS comunistas I" •• j
- - tado federal Pedro .uutra, e o bou de descarregar sua arma:

r I
"ODS.l1 ulçao delegado de poltcia da localida- determinando ainda aos solda-,t 10. 1 9 � Na Comissãn de Just ica da Camara, está sendo valado o - I

l)l'ojel.o de cassação dos mandatos aos representantes comunistas. Até
de, José Catapreta. dos que 'o acompanhavam que

] Rio, 19 (A. N.) - Continua Ci-entificado o fato o mll1IS- fizessem fogo.
JOje ha.viam \'otado oito membros daquela comissão, sendo ,,·eis a Javor

�

em discussão, na Comissão de tro Adroaldo H'!squita da Cos- Os soldados atiraram contrai
-do projeto e dois eOIltru. OA volos favol'aveis foram dos sr·s. A taliJ';: ,

Justiça e Constituição, o proje- ta, comunicou-se pelo telefone 'a séde da difusora enquantoNogueira, Eduardo Dnvivicl', Lameira Bittencomt, Al'amis de At-aide e
'

to Ivo d'Aquino. Na última ses- com o governador Milton de atacavam a coronhacos vários,
'Fr'eitas Je ,Uastro, todos do P. S. D. e Graco Cardoso, do P. S. 'l'. Os

�

são e iniciando os trabalhos, Campos, trocando impressões amigos meus, qUe se achavam
'V.ot.os conlnários á eassaçã.o foram dos s1's. Soares Filho e Plínio Bar-· falou o sr. Ataliba Nogueira, sôbre o acontecimento. â porta da rádio, doze dos quais'reto, ambos da U. D. N. E l' dA' f'.que leu um longo voto, no qual 1 xp Ican o a ocorrencla, o Icaram feridos. Na ocasião caiu

sustentou que o projeto Ivo de deputado Pedro Dutra, que per-:- morto um so1dado. O tiro que

E t" d'
- Aquino não fere nenhum dispo- manece em Cataguazes, assim vitimou eSSe soldado deve ter

S· a se prepara0 o p!lrB a guerra sitivo constitucional e que, pelo o fez, tanibém pelo telefone, ao partido dos policiais, dada a..
II

.

contrário, é até n'ecessário á vespertino "A Noite": "Existe, posição -em que foi alcançada a_

Washington,19 (U. P.) - 0I Europa, acrescentando "que si atuação de uma das garantias em Cataguazes uma estação dei vitima".'
1ieputado republicano Dirksen, os Estados Unidos abandona. do regime democrático institui- rádio que mantem na cidade

.
_

por Illinois, declarou que a rem a Europa nesta emergên- da em nossa Ca::ta lvlagna. Pa- um serviço de alto-falantes. O

"União Soviética está se pre- da estarão abandonando a 1'a chegar a essa conchIsão o delegado de policia adjunto,

:parando febrilment-e para a própria liberdade, não s.omen- deputado paulista defendeu' a José Catapr-eta, sob H alegação
guerra", e exigiu a proibição te para os europeus, como pa- tese de que todos os partidos de que a esta�o estava fun

.de todas as exportações que ra todos nós". Disse, ainda, que anti-democráticos, como era o cionando ilegalmente, mandou

"possam fortificar o poder eco- 1'3...1'a o povo americano a situa- caso do Comunista, estavam fechá-la. Dirigindo-me ao go- Washington, 19 (D. P.) - A Cn.'---
sa Branca informou que já l'ece-

nômico e militar do comuniS-j ção representa dois ou três proibidos de funcionar de acôr- v�rnadOr'd?rovA,ei, entã�o, que tal bfm 1.7,50 teleg'l'umas do publiclJ,;
mo. Acrescentou o deputado meses de sacrificios, mas para do com o paragrafo 13 do arti- nao suce la. estaçao estava ma,nilfes'Lando-se favol'avol ás pro-

que a "guerra fria", como se ganhar a paz. go 141 da Constituicã.o. Susteil- com se�s documentos inteira- postas economicas ontom apresen-

1ienominou a atual pendência tau, também, que,
:,
se fecha- mente legalizados. SObrevindol tadas por Tr-uman ao Congr·l)sso.

>entre a Russia e as potências dó o Partido por ser julgada a ordem para que a difusora

ociden�ais, pode degienerar Evenlualtlls ílicita sua ação, devem sessar, voltasse .. irradiar, o

delegadO�'D·lplom t
·

d
-

("numa verdadeira guerra raPi-1 automaticamente, todas as suas alegou stlr impotente para a ii' lU eu
damente". Dirksen fez esta,s Abisma-se o Diário e boquia- atividades. E acrescentou: "O manter a u,r.dem em face da agi- Lake Success, 18 (U. P.) --...,-

-declarações num rel,atóriO p�S_!i brem-se os depu�ados udenistas! Part�do Comunista. não pOdeI
tação caus.d�, .no .seio ,da cor- Par�iu para o Brasil, ?om a fi

soaI sôbre a 'sua recente Vla- com as eventuaIS votadas no fUIlclOnar no BrasIl pela sua rente adVel"lmna, Isto e, a U. nalrdade d'e esclarecImento iro
gem á Europa, especialmente I orçamento. Mas não aceitaraml ação contrária ao regime. Mas D. N., pelo llli'e diziam os alto- respeito da causa da Palestina,
.á Alemanha. P�rticipou ele 10 repto para informarem oI'

seus repr�sentantes, esses· po- fala�tes. E sustou novan:ente o o. SI' David Wertehim, �m "

dos,

também da comIssão d�s for-I quantilm daquelas ver�as, nos d,em contmuar no desempe�lho funCIOnamento <ia es�çao. I �lderes da delegaça.o Judaica
ças armadas e dos serVIços �i-, IDstados em que o Governo es-I de seus mandatos, recebIdos Como o delegado nao quiz Junto a ONU, que defendeu os·

vis. que recentemente voltou! tá entreg�e a udeni�t�s. p.or-I ju�.tamen�e para � �xercicio da ouvir
. mi�has po�derações in��res�es judaicos. David Wer

do Velho Mundo. Em seu rela-) que? A Bala do sr. OtaVIO lVIan- açao anthdemocratlCa, que a mandeI abrIr a estaçao. O de- thelm e membro do Comité de

tório acusou ele a Russia dei gabeira vai conceder abonos?! Constituição proibe? Não po'de legado, ato continuo, sacando Ação Sionista e um dos diri

ten.tar impor o domínio comu-' Não! A Paraíba? Não! O Cea-I haver maior despauterio na ló- do revolver, procurou alvejar- gentes políticos do sionismo

nista á A.lemanha e a toda a' r'á? Nãol ._ I.' gica dos reacionários". me. Seguram-lhe a mão o den- norte-americano.

O. PSD,

favoraveis
a TrumaDD

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A Ação 6o.c,i:wl Catarinense, .paea boa execução de SI8U plano de?
assistêneia ao verdadeiro necessi tado, precisa em cada quarteirão de
nossa oid ad e, de um ou uma representante, no mínimo, podendo cada.

(lJuall'Leirão ter até cinco representantes.
Desejando o prezado leitor ou leítora colabor-ar em tão grandiosa".>

.. �'. .••••••

obra, dê hoje mesmo a .sua adesão por intermédio dêste jornal ou d�",

Pró casa do ae- Rádio Guarujá,
Pessoas que já se ínscreveram :

cessitado Qual'ieirão n. iR - (ruas: Almirante Alvim, Crispim l\Ii�, Av._

Continua aberta 9, subsorl- Mauro Ramos e Ferr-eira Lima).

ção pró casa do neoessitado, de tS1's. �n:o Aguido Vieíra e H,�itor Fari.a.
acôrdo com a feliz idéa' de Ouaeteirão n. 4 - (ruas : Felipe Schmidt, Pedro Ivo, Sete à'e Se-

um "Voluntár!o ", trazido ás tembro 'e Oonselheleo' !Mafra).

nossas colunas.
Sra . .st:l�,ta Gareia e sr. Sidnei, Nocetí.

.

Destina-s mesma a fazer Quarteirão IIJ... 25 - (ruas: Blurnenau, praça Eteh.::Ena Luz, rua Fel'-

os nessário: :eparos em casas
reira �ima ·e A:'enida Mauro Ramos). - <?ual'teirão n. 26 - (rua Irmã(\',

de indigentes afim de que fi- JoaqUIm, Ave�li(ja M�uro Racr;nos. e rua Rl:O Grande do 8nl)

quem abrigados das intempe i 81'ta. Ma.rla Enr.Jlqueta D AVlla.
Snl'Q. CECILIA Ml.\CEDO SIMOE::l

Quatro quarteirões compreendidos entre as ruas: Marechal Gui
lherme, Deodoro, TLe. Silveira e Arcipcste paíva.

Sta. ETELVINA MELLO'
Dois quarteirões, compreendidos entre as ruas H. Luz, Fernande>

2 Machado, General Bitenoourt, -e Saldanha Marinho.
I •

Snra. MARIA COSTA SOUZA
Quarteião compreendido entre huas Anita Garibaldi, F. Machado""

General Bittencourt -e Av. H. Luz.
Snra, AGNESE FAHACO

Quarteirão das ruas Felipe Schmidt; Geronimo Coelho, Tbe. SH�
y.eira e Alvaro de Carvalho.

�R. MANOEL FEIJó
Av. Mauro Ramos - rua Silveira de Sousa - rua Campos No-

vos - rua Lages.
f.TA· CARMEN BARBOSA

Ruas: Visconde de Ouro Proto - Anita Garibaldi' - Fernanà(l;.l
Machado e Av. Hercílio Luz.

SRTA. EDY LUZ E SR. CAMPOLINO' ALVES
Ruas: Deodoro - Tte. Silveira'r- Vida! Ramos - Je:Q{jnimo Co-elho-�.

SR. LIWDEGAItIO BONSON
, Ruas: Felipe Schmi.c!t - Largo Fagundes - Tte. Silveira - Álvarcp

de Carvalho.

.,

�

,A substituição' dos mandetes]
comuntstas

. I
RIO,

,-

(A. N.) - O s.éQadol· Ar» - "Sôbre êsse assunto ainda não i
tur Santos, da U. D. N., falando Ú ccnsultamos a U. D. N., porque a

Ireportagem sôbre o modo por quo matéria está dependendo de uma
serão preenchidas as vagas trne declaração dos deputados. A ques
deixarão os pai-lamentares eomu- tão, portando, somente poderin
nístas, declarou: Acho que as va- ser regulada por uma lei 0::;1)(!ci:11.
gas dos par-lamentares comunistas referente ao assunto ou, então, ú
somente podem ,S'8r preenchidas
através de nova.s eleições. Esse era, falta dessa lei, pelo 'I'ribuna.í S'1-

sem dúvtda...o processo mais de- perior Eleitor-al, De maneira que
mocrátíco. Outro qualquer seria ainda é cedo para um pronuncia
injusto, inclusive «} de ntríbuir-sc menta. Não obstante, a minha opi
aos partidos major-itár-ios ('�'s.as VJ- nião é de que se de fato os mauna

gas". Los forcfQ cassados, o melhor dos.
Sôbrp o assunto, o senador Wal- I JJl'o�e"sos. lJa�a o preeIlJollln:e_?to

dernar Pedrosa atírmou : sera iealízacão de novas eleições.
- :Embora não tenha estudado nêsse caso já existe, porém, oon

a matéria, acho que ela é da alça- trovérsia : toelos os partidos po
da da Iustiça eleítoral, O T. S. E. elem concori-er a essas eleições ou

deve resolver qual o melhor meio somente aqueles que compareceram
Pal':a preenchimento das vagas". O ás umas em dezembro ele 19/15 '? O
sr. Prado, Kelly, líder da U. D. N., assunto deverá ser estudado
sôbre o assunto. disse: mais demoradamente".

Para indu.trios leve e pesada, fabricada pelo técnico FRAN
CISCO BIONAMI, tem oIóempl'e em estoque de todo. o.. tipo. a

medida!!, tipo fixo oscilante, s0ilerll de 3/4 e 5' polego.o•. tedos
com lubrificação automática.

I
Eixo para lIerra circúlar. aparelho para esmeril montado com

, rolamento.

JUNçAO de anéis e a parafulo. Anéis de pre"lão. IEixo para trammi...õ.o de toda. ali! bitola•.

I
Está lempr. ao leu dilPo{' a preç;) dtl fcíbrica à Rua.

campal'Sa11elll. 676, Fone 446 -- Santo AIId�é.
Ou com .eu reprelentante em são Paulo à Rua da Mooca, �37
• Fone 2-1371.

•

_. =

o testamento do milionario
RIO, � , (A, N.) ú Numa 1'epol'- falJlllosa� fOl'tuDas do Brasil fale-

tagmD sôbre o testamentü do co- ceu a 3 do corrente.
'

mendor Paulo PeligberLO P,eixbto 'Cclebriz' .
"

,la Fonseea, um vesperti'no infor-: I < _ � _

OH-;:,e_ 110 selO das lllsLl·
ma que deixou milhões para as )lll:,oe;:, d.e canclade do RI'asij e

,l'nstituif\ão de caidade. Altas per-
I 01 t(jugfal, por legar, 'todos os anos

.. �. . na a a do seu a1
-

,.

:ionalidades brasileiras e. um secre· milhãocd'" . (llversano, um

:!ário de ,salazar também foram b f'
A

e ;eIUZClro.s para ,.obras de

aquinhoados. Entre os beneficia- Bene IIcenÜla. Nasceu .na melade, de
dos figuJ'am o titular interino da

arce os, 11a provínCIa do Momho,
Fazenda, ministro Goulart de Oli� ��6togu�al, � .1_4 de dezemJJrO. de
veira, Atau1fo Paiya, desembarga- d d'" OIS. ml_lh�e� de cruzmI'OS

dores. Vi-oente Pomgibe (' Sabi:J

I el�a BOr�a'� lIlstItllJ,oo.cs r.:le caridade
J..ima ,general Valentino Benício .

S le POl Lugal. coube a
, maIor par e '>:: te·.la Silva, o gerente do Banco do a I.an a asa de .Mlse-

Brasil cardeal Cerejeira de Portu- ricó.rêÜa, para a fundação rIe um

):\'al, o bispo de Pes:queira e a cúria

I
asilo e

i,nterna.
Lo para pessoas ce·

metropoliLana, representada por gas. O ministro GOLllarl receberá
Dom Jaime Câmara. O comenda· apólices da União no valor de 20
dor deixou. em pensões, apólices mil cruzeiros e outros pece'berão
para seus empregados, deixou di..: 10 e 20 mil cruzeiros em apólices.
nheiro e prédios para a Benefi- ,com exceção do sr. Atalufo Alves'
ciência P,o,rtuguesa, bem como di� ue reeeberá 100 mil cl'uzciros e
11leiro para fundação e organiza- cardeal de Lisboa, que receLerá
()ão ele OI'fanaLos e asilos a,qui, em 1.400 apólices. de mil cruzeiros cu
Portugal e na ilha de Taneri. O da. Quase todas as Santas Casas de
comendador F,elisberto Peixoto da PoI'Lugal -e do Brasil receberão
Fonseca, dono de uma das mais doações.

--I=--mp-r-es-so-ra----:G:---Ra-Ja-U'-l-tda-.-I·Rua São Francisco Do 12
<começa defronte ao n. 1t8 da Rua Esteves Junior) IImpre••ão em geral. - TrabalhC<II] em care•. - Pt'eçol ••m eonOlar-

_________r_e_n_c_ia. - Pronta .:entrega.
. ,

Semeando o terror úa FraD�a
PARIS,

" -,

(U. P.) - Nova onda de· greves inspiradas pelos co

munistas, desábou sôbre a l<"'rm .a, in1Jensificando a pressão que amea- ,

ça derrubar o govêrno chefiado por Ramadier.
Hoje, circularam noticias de que Paul Reané\llJ.d seja convocado

para formar um novo govêrno. Reanaud foi chefe do último govêrno,.
ant€s da derrota da França, em 1940. .

Também se fala na pO$slbilidade de Leon BlUlTI formar o novo
conselho de ministros. .

. �1ilhares de mineiros já estão em greve e teme-se que os 150.000

mll1€.lros do pais adiram em massa ao movimento inspirado pelos co
munIstas.

I

En: Paris, Mar�elha, Toulon, Havre e' outras importantes cidad-es,
(> mOVImento grevlsta já se iniciou em diversos ramo:'l da atividade
c;lo povo francês.

LEMBRA-TE!
Inúmero. sere. h1UlWl0l,

que já foram felizes co...

tu, aguardam teu auíüo ,a
ra que possam voltar á ....

ciedade. Colabora na Ca....
panha Pró Restabelecimeate
da Saude do Lázaro.

ries.
Contribuicões recebidas:
- Um anÔnimo Cr$ 10,00
- Um anônimo Cr$ 5,00
- Uma firma dê móveis

taboas.

o VÂ.LE D0 IT.!.JAt
Procurem na Agência

Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA

ROSA
...................................

o Batalhão Darriga-Verde
roi constituido de catal'Ínenses
destemidos e o "Colég'io Bal··

rig'a-Verde", usal'á a mesma

bandeira.

•

CONTA CORRENTE POPULAR

Jurol 51/1 a. a. - Limite Cr$ 30.000.00
Movimentação com cheques

Bànco do Distrito federal S. i.
CAPITAL: CR$ so.ooo.ooo.en
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua TraJano, 23 • Florianópolis

�;
,_"

)�

Deleuados da Ação S. Calarinense;

----�._,------_.__ ._--_ .. _-_- - .

(
.,'
�,;
",

\�
,'.,

;�
.�
i;'

I

\
j:

.�
l'

,

J

�ng.edi!mtes
160"/0 qujmic�mente puros

h�Composição dlltlntaSkrp!
Por isso, SKRIP é de uma fluidez extra

ordinária, Eeca ràpidamente e não deixa

o mais leve sedimento. SKRIP resiste à

acção do teu:po e da água. Acondi
cionamento especial, em cuba-tinteiro
- criação patenteada da SHEAFFER
- que pe!'mite o uso àa tinta até o fim.R�pTesentantes exc;us'vos

para o Brasi' :

M. AGOSTlNI & CIA. UDA. FFER:Ss E
" ';

F,lial de Porto Alegre e

Posto de Consertos
Rua dos Andrad ,s, 89!

Porto Alegre A jóia que escreve
\..... -

l
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-Clube Doze de Agoslo-ProgralDa para o mês de ncvembroe
·Di8 29, sábado, seirêe. (Apuração para eleição da Rainha dos Estudantes) ..

x x x

F�ZEM ANOS HOJE:
SenhO'r Virgílio José Garcia,

:representante comercial.
,

Senhora ..Emilia GUfldes, pro-:
1'essora. !
-, Senhor Otávio Régis Jr., ca- Telefone para-bo da. Força _Militar. I .

-

.

Empregue bem o seu dinhei
j 1677

.

ro, comprando ações do "Colé
• ..rd prontamente atendido O

;:g'io Barriga-Verde". tron.porte de lUa. çot'gal.

ANIYERSÁRIOS; I
DE

.

'DOltIINGOS l<":E ifNANDES
AQUINO

Regista, a data de hoje. o aní
-versárlo natalício de nosso

-eompanheíro dfl trabalho, Do-

..:mingos Fernandes de Aquino.
A êle, neste e'nSfljo, o nosso

�mtIi cordial abraço.
x x x

,.ADEMAIU A. DE OLIVEIRA

Deflui; hoje, o :miversário
natalício do jovem Adernar
�I\.urélío de Oliveira, apli'cadó
�aluno do Colégio Catarinense,
óQnde é muito estimado por seus

'.-colegas.
x x x

SOFIA.CECILIA
Completo hl'

email um anivI"
...ário natolieio Q valante menino
�Sofia-Cocili�, iléto filhinha do Ir.
H·é'ito. Veiga de Faria. d. aUGI

'lSKmO·, -..-pole Ira. MariG)ulia Oe'
'-vaerd Faria

confirmam
Fpolis, 14·11·47

LAURINDO·E NILZA

JUV�NCIO J-OSl\: LAURINDO
E

MAlHA. �UG�NIA

partidpam a seus pa·rentes e amigos, o

contrato de easamento !le seu filho
Laurindo, com -a senhorita Nilza

Fl'Olis. 14-11·47 f

2 Ks .. , (1$ 13.50
�;'::'�j;:::.�- 3'" Ks , C<1 19,00

5 Ks Cr1 22.00
8 Ks CrS 31.00
�POSITOS p. LEITE

• Alum!nio •

I 1I�0 , (IS 22,00
2 Lnros ......•. Cr$ 30.00
4 Lnros (rS So.oo

, ,::.iinf,::

i!;iJJt!'l]:'� -:

a pa i Noe 1 vemlllÕm:"uH;,ll:loil:lcalS"l!Iellllg"·dollli!llq "'-'--::&:""",,.,-_
o que há de mels original, Ni!<:t..-"'�'-;'!o;;.o:.:',;i,?'�
nc e útil para satisfazer o to ..

c s os gostos e (I tôdas as

ôlsos. Nêe percam esta opor.
, 'unidade. Artigos dos melhorol

qualidade5 e proced3ndo, no

sortimento mais completo do
Rio. Preços abaixo c!e 10 a 30%
sêbre os da Cidade Maro\'itho.
50 e AO mínimo óe SO% COM

relação 005 da t:·utrOI Estados.
Cariocas I Não deixem de ",Id·

i�Ã� a;,l�lR��:� comprai no

Brosileiros de 'odos os Estado.'
O lEÃO O'AM�RICA vende poro
'ado território nact(')nm aos me
nor"_preçol do, Rio de Janeiro.
O lEAO O'AMERlCA é o Lido<
dos Preço, Scilf:o,!

SfRVI(OS p..
REflU:SCO$

Amerk4no • 1 I't(u
lKill(. (IS 111).00

Re,�bemos a maior cole,lo ,. vindo 00 BTasll•.
P,ato parede ,om Irutas .. '" .. .. Cr$ 98.0.
PralO pirede rom marlsc<lS Cr$ 13000
L.�os" mêdl. . . . . ..... . .. úS 120:00
510 Froncls<o .e o lóbo •. ,...... (IS 480.00
Dom "lum ' Alv"'.s , •••• (r$ 350.00
"ComplOo" a "",lo (,$ 450.00

, e 11\IIs d� 100 modelos dIf,re"t.,!
,

�.�>

CRISTAl MlER!CAHO

•
.oo-Ptalo p. b6lo Crs 11.00

�1tjI1om
(IS IS."

Xlcall plU cU
nu! Cr$ 1,01J

PrIllO pi doce 1lIJ'
os 5,011

Prllo pi bôIo W
(lS9J1O

VIDRO PlREX 1
Em <alxu pall

Pr.stntoç •

JÔ!lO c. 10 pe«8
Cr$ 125,00

Jõgo c. 17 pt,U
crS 185.00

JO'IQ c. 19 POliS
(IS 250,1)11

(O!!IlIleIo Sortimo'"
lO Avulso.

Pr1llo .. ,crS 12,00
Tabolelro C,$ 26,00

Ga,arola (.

r===�;;;;::j') titlJll<l,. (ri 28.011
frtgldelraCr$ 30,00

(d,MoIa p.
·1�.,CrS 39.00

���-�

SERVI�OS par. JANTAR. (HA e (10Ft
SF.RVI�OS ""ra JANTAR c, '/l2 pécas Cr$ 480.00
SERViÇOS para JANTAR L 42 pe(às CrS 550.00
SERVIÇOS pa,a JANTAR c. 42 pecas Crs 620.00
�sles ,eIVI,os p. Janlar são em Grao«o E,pe,,,'
SERVI�OS p. CHÁ c, 17 p�dS ..... ,. os 450.00
SERVIÇOS p. CHÀ e ('�Ft (. 24 peças °Cr$ 650.00
As ole�s p. CHÀ e CHA·(AFE são em PORCELANA.

MelésH1S Ito �pa[elllo
Respiralóriô

BRONQUITE CRONICA
� . .

...

BRONOUITE ASMArtCA
�

A btOflqUltê � Um.. cha doenças tn�
espalltâda.
Á bi'bfiqulte e urnã InflamliÇli" «cis
brdtitjU(oo e começa sem o doente
perceber, pdas tosses �ontlnuas e

não Wátadas cléntlficamefitl!.
A bronquite asraattc ... !ndepér'id(mtl!
das Inflamaçõe-s dos bron.ql'ltós apre
senta os Inteásos a:c_e�o!\' paiecendlY
que o doente se as.f!xta'.
Há pessoas Qüe soltem··d.,6rq�lt,r
por toda vida.'. G!!rall'riehte dói'lnem·
mal, pouco "i>"tlte. e andam sellliíl{
pre fracas. Seu- sófrimerlto maior' �
a noite ou pela manhã ao se leván'"
tar, quando são iB;tricudos. de acess�f
de tosse e falta di; at. _Ci\1e sãq I{�
dadeiros $Upl!c108. FaEem sofrer a�
as pcs.oas que as róde,lam. .

FIGATOSSE é um x�rope prep-arado'
com glicose e as "U.amlnas' do 01"0;
de fígado de baêalhau que �Iyland.·
a. tosses, age como tônico do' ap-a.
relho respiratório. " ...

FIGATOS-E evita o ac�so' e a can··
ceira das bronquites, prlnc!j;uilplen-.
te a nolt.. quando é mais forte, dan-'
do al1v:o e sono ao doente.

Programa da H.D.C .. �
para o Brasil
QUINTA-FEIRA, 20 DE NO

,v�MBR0:
19,00 - Sumário dos progra-

�s,.
.-

19,05 - Inglês pêlo Rádio.
19;1f> --- Noticiário.
l(j,�Ó == Orquestra

"Midland H da B. B. C.
20,00 - "Pergunts

Q·tiizef". .

20,15 - MúsÍéâ Dífeiêiite:
20,30 _ Palestra.
ZÓ •.f5 _ Músic� de dàí1Çà.
2'1,.00' � Noticiário.
21,15' - Comentário pôi

Bento FAbião.
21,30· _- �4sica ligeira.
21,45 _ R�di()-panorama

EdiçãO) especi�f S'Õttre o casa

mento de S. A. 3:' PtÍncêsa EH
zabeth cÓm o Tel1lé�:tê Philip
Mountbatten da M'a:r.tn.futa Re-
al.

'
.

22,15 _ Noticiário·;
22,26 �.Comentáriô' dlr I�

pre:risic'Bt'itânica.

Uma Russía dentro
PARIS, 18 (A. N,) - o Minísté- Um porta-voz do Minílstério do'

a-io das Relações Exteriores da· Interior da França disse que o

França, informou esta noite ao I achado foi casual, tendo. se dado
embaixador soviético, Alexander I quando as autoridades francesas,

Bogomolov, que tenciona fechar
I entraram no campo para procurar

dentro. de 'Cinco dias, o Campo So-' I três or iancae, filhas, d: uma mu

víético de Repatriações, em Beau- lher nascida na Ru�sla, porém.
Hfl'atd, perto de Paris. Uma. busca, sem cidadania, 9 marido de�sa, rnu
realizada na última sexta-feirn, lher havia obtíde a custodia das

..• _

'

revelou que existe naquele. campo crianças quando <O casal se dívoe-
Lígeíra uma regular quantidade de armaS QlOU.

_

.

. ., •

ocultas .•.. I A declaração da embaixada SOVIe

o que Dedira-s'e, em circules oficiais, tica ne�a quê ás crianças ssfívessem

que a ppiniâo do governo francês I escond�d.as .

no camp�. Argue ttl�-.I..
é a de qu.e o prirviJ.egio ooncediâô de a.co_rdo Mm !iS leIs {Ia UI:tSS .a.
aos rus·sos� ,corti a oonces,gão para. .custo.dla das crIanças de paIs dl-

..

estabelecer (J campo de ['epatria. vo,rci,ad�' e&be �sempre à mãe, e

coes, foi exorbitadp, vílsto como ha_ que, de aoolrdo Córi1.' àS Itli,s: f:�nge;o,
-.ii'a .sido ()I campo Hrarlsf6rP1�-do nu- ·sas, a custodia Lambem cabe à ge
ma área soviética fecWtdill", den- nitora até o julg:ámento final rlo
t.ro da França. div·o·rcio, que no caso €.Ir! apreço,
Acredit:a'..:se que a. dect�o do ,s6 .se dará a 21 de novembro,

Quai d'Orsay .seja também ;
!lIDa Vendo-se ·sem recurs-os, a mulhet'

cOITi"equencia: da atitude mais "du- pediu abrigo em Beaurcgard até a

1'a", que a Fra'nca, resolveu assu- s..oluçâo do, pro<lesso - acresctmta
mil' c'Om relação: à influenci'a so- a decIM'<lcão.
viética neste pajs:. --------------

O deputado comunisLa Flori- Exce'-·s·""V8 velo",·dudem{)lld Bont.é pedl.iI' hoje que a. As- -31 \I
sembléia Nacional realizasse um No entrada sul da rua Tira-
debate ·em torriq' d�s, buscas p'l'O- dentes devia haver um guardacedidas em Beap:regard, que reve-
laram existi.r alí dois' caixotes de de transito, tal é o excesso da.
armamento·s, inciuSive submetra- vel'Ocidade com que os carros

Inadoras, gr.anadas· e revolv·eres: O transitam povo aquela via pú-

'Contra gauerra �:;t�o��·�s1.a��à�httsChda;��G�;J; blica.

I MoMI�.", proteg,ídos' por quatro Acentuando-se que há na,

Rulm-Iea parr.os bindados. ..,.
mesma e quasi que constante-

... ' .

: �. embaixada soviéti{a'.:;J.nunc�ou mente, veiculos parados, o que<
Lake Success":18 (U. P.) \_ flue .e�tava agua.J.'Clando.J,lls{;ru·coes tOTna mais estreita ainda a

.0· .••. {!,_.,-. "'·J...,,-'A •
de sj'lu· go·verno a Irespelto do,ca<lo ..

Os delegadqs çlr�'Eolollla nas e alél(61!f que as arma" descobertas passagem, o perlgo dessas velo-

Nações ViI.i9��-, "solicitaram; no camllO de Beauregard ��e,s�í\.,(\lm ,cidades é grande.
que o orgariJsmo' mundial ini- �m n:a,� condições e pratican;tente' Antes prevenir qUe remed�..

cie negociações imediatas pa-
mutels . Ac�ecentou, . n? ent�:n,,�o,;

,.. ,:
. ,

I que as autorIdades SOVIétICas encar

:a estab�lecer um . instrument.o re.gadas do campo de repaririações Func4muírio públk-o '-'

mternacIOnal destinado a eVI- tinham oom o govel'no franc� um Lembra-te - descontando dézt
tar as guerras basteriológicas. a�orda pelo qual lhes era pel'mi� centavos dIários de te� vellci
Essas guerras são considera- tula. a, Posl;e de armas "para ga-

m..a.nt'o, sala'rio
. � rantIr a ordem" e que um outl'O 'V ou remunera-

das como a forma de destTUlçaOlacordo com ,o mesmo governo es- ção poderás deixar pAra tua.
m�i-s horríveis e as mais difi- tabelec!a �W �s �rn:a.s 'peI;"tencen- fmn.i1la, um peculio até Cr$
ceIS de serem dominadas, 'Pior t.es a cldaçlao�s. sOVléLlcos agua.rdan_ 30.000,.00.
mesmo do que a guerra atômi- do .rep.atrlaç�.,.':�m, Reaurega.rrp ..

s.e'l· I. '. t ÁC!.'"OClfU>�"'''''. tornar·lam propriedade do governo I
nscreve- ,e na. "" �....."'"

ca. soviético,. Bêneiicenle.
�

FIGATOSS�
um produto do laboractárlo da

'

HEPATIItA\
'tI.S. da Penha

AVIDA DO FIGADO
Maiores udareelmento5 eacrev_ I

.

.

Caixa Postal 3."1 • Rio

JOSÉ MARIANO SUMAR
E

LíDIA FLORIANO SUMAR

participam a seus parentes ·e amigos, o

contrato de casamento de sua filha
Nilza, oom o senhor Laurindo

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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10... 20... 30 .•• mil metros de altitude, para além da estratosfera ... veloeida
des super-sónicas superiores à própria resistência física do homem!

Gasolinas de 80.. , 90 ... 100•.. e agora de 1301r60 octanas, esta última tão podere-
ta que os motores de aviação modernos mal podem empregá-la !

O preparo da gasolina de 130h60 octanas é apenas uma das façanhas da Shell no mun-

do das pesquisas que basta para assegurar sua posição na Iiderança da indústria .i1 ."

do petróleo.
".

��·-7.,:4í,'i4

Dessa forma, os cientistas da Shell abrem novos horizontes à mecânica, tornando possível
empreendimentos cada vez mais audaciosos, preparando desde' já combustíveis para

os motores' de amanhã.

E em toda parte onde estiver o emblema Shell, aIí se encontrarão gasolinas, óleos
lubrificantes e demais produtos e sub-produtos petrolíferos de qualidade
garantida, resultado de longos anos de pesquisas e rigorosos testes.

j

Alba Marla da Luz Fontes,
Bernadette Bertoncini, Célia
Róvere, Dirce Noemy de Souza,
Dulcinéa V. Pereira da Silva,
Edla Kolhe, 'Flora Pinho dá
.silveira, 'Giusepplna Faraco,

Hagistraodas do Colegio DA T I L GRA F I A Tllmbem DO
"

'

'racão de Jesus
'

'.

Extremo OrienteB-ealizar-se-á, no dia 5 der Cleyser Terezinha 'Linhares, (orrespondencia Confere Shangai,. (U. P.) _ Umdezembro próximo, a SOlenida-1 Helena da Silva, Helena Lenzi, Comerciai Diploma jórnal desta cidade afirma quede da formatura das Magís- Hertha Kalbe, Josilívía Shmidt'l os comunistas do Extremo,irandas do Colégio Coração de Lia Neusa Meirelles, Lita An-
A .

Oriente já se reuníram no mêS'.Jesus., gulska, Loni Lygia KObarg, Lo- A éJJ?IR�Ç p: . MOde�n��D&"deDt' passado, decidindo formar umDo programa consta uma ry BaIlai:!, Maria Alcina Bran- m Ia IgUZZI
Komintern do'Extremo Oriente;missa de ação de graças, ás dão da Veiga, Maria Antônia com sede em Harbin, na Mand-

7,30 horas, na Capela do CoM- Campos, Maria das Dores Me- RUA ALVARO 0.5· '(ARVA,\.M O. 65 churia. A reunião teve lugar-gio, e á noite, 'ás 20 horas" eu- deiros Vieira, Maria de Lour- em Vladívostoek, e nela toma:-
trega solene dos diplomas, ato des Carneiro, Maria de Lourdes

---- . ,-_. --

ram parte os delegadas dos
que se realizará no Cine Ritz. Moreira da Silveira (Oradora), As'teré1-de &', C' 1'"a.' . Lida.. 'partidos comunistas chinês,..,A turma das novas professo- Ma-ria' Leonor de Souza Neves, .I. coreano, japonês, mongol, in-ras-oa qual é patrono o des. Maria de Jesus Silveira de Sou- dú, filipino e indonésio.

'

Henrique da S. Fontes será za, Maria Thereza Cardoso, RUA TRAJANO, 33-(sobrado) () .TESOÜRO : .

paraníntada pelo sr. dr.' José Marllda Maria Pias, Myriam
Boabaíd. Myrtô Olsen V,eiga, Najla Boa- O ESCRITÓRIO ASTERóIDE & Cia. Ltdà., intermediário tia

de ��s��rur� ��t,:� a�lea::
São as aeguíntes as dípíoma- baid Carone, Nilza Góss, Ode-, Empreza Comercia! R. Grossenbacker S. A., com escritório no Rio amigo analíabeto, levando-o a um

das: I te Thibes Bleyer, Ondina AJa-, de Janeiro, Jncar\['eg'a�&e d-e compras de quaisquer ar,tigús naquela curso de alfabetização no Grupo:
d 01" .'

0'1' �,t>.!l" L t f. I aní � ..� '. Escolar São José, na Escola 1ndus-no e iveira, ne ia ..Stuart, í pr ......" - ermers .o, erro, canos ga v 'lZMJ!US, pneus etc,
t

'

1 d FI
.

'6 l' Cate-Onilda Cardoso, Therezi'nha de, ------;.....-------------------- d�� M!t.r;:gl��nto UI ou na

Jesus Garcia, Terezinha Arau-,' Faça suà earídade por in- Apressando-se em dar seu ••• ' •••• ;•.•••••••••••••••••.
jo Capela, Terezinha Cascaes, termédio da Ação S. Cata- nome para delegado da' AÇ!âo A primeira Agua de �lanla fe!tIf'
Ursula Beckmann, Waldíra] zínense, que tem 'um cadastro Social Catazlnense no seu quar- no mundo roi fahricaa••• dl'••
Borges, Yolanda Bonnassts,! especial dos que realmente teírão, v.s, já estará fazendo aI. de ColÔillia pela FábriCA ••.,.....
Zaly dos Anjos e Irmã Arturís. precisam de auxilio. f

go de nUlo Maria Farhta..
,.:1 ,'::'ri' ", .• J

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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A «ie« da erupção ve1'n a fad1.ga, perda. de
llpeti,te. dor de cabcl:u. febre. prisão
,-:d" vent"e QoU dial',·éia.

'.<\Conheça CI tifóide... Conheça
,\�he os sintomas. A febre tifóide e

- a paratifóide são doenças graves e

'muito infecciosas. Os micróbios se

.apreseotam nas dejeções da pessoa
-entêrma - e se dísseminam fácil
emente, É por isso que voe€: deve
-fazer duas coisas no momento em

que encontrar um caso suspeito de
tifóide: 1) isolar o doente; 2) chamar
o seu médico e dar parte às auto
ridades sanitárias.

Desconfie da presença do tifóide
,;e notar manchas rosadas no estõ
anago, no peito ou.nas costas. Elas
(Virão em, seguida a 'um período de
'diarréia, acompanhada de dor de ca

.beça, abatimento, perda-de apetite e

uma febre /que vai submdo aos pau ..

coa, {A tiróide aparece, e-m média"
.7 a 14 pias depois ';a infecção).f'

f
"

c
1._;'
"

"

"

�

• Você verá o nome SQUIBB nas prateleiras de sua farmácia,
Nas receitas de seu médico também, Porque SQUIBB é um

dos maiores fabricantes do mundo de' penicilina. estreptomicina,
vttamínaaanestésícos, hormônios e outros medicamentos receita
dos pelo 'seu médico, para restabelecer ou assegurar sua saúde.
-Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas de Squibb têm desco

berto, aperfeiçoado e produzidomedicamentos paramelhorar o pa
drão de saúde e aliviar o sofrimento humano em todo o mundo.

.

.huri fmd II· iÔJcià·
-

fn- caplTulo I
" Ne,�huma o,utl"a grande com- nhado numa gigaritesca obra!

,

1"e::l.V. .'�rJ�, "lj)�SS;çll .tan t.9 Q qOl);! ª� f de rejuvenescimento e progres-!
,

polarizar as â,tenções d_o públí- 'I" so em t0__d0s os seto:es. DeS{�e,',

co, como a Ford. Por Isto ret-. as relações trabalhistas, salá-
nava grandr, expectativa nos rios, produção e vendas, tudo

em Detroit respira um ar sadio'
de mocidade e ação, Henry 1
Ford II consagrou-se definiti-:
vamente, como legitimo conti-l
nuador da obra do seu saudosol1avô.' ,

Seu programa de reorgani- _---------------------.-�------

zação inclui um plano quinque-
nal, com gastos avaliados em ..

500.000.000 de dólares. Tudo
'isso resumido indica que a

f
' RUA TRAJANO. 33-(sobrado).Ford está com o uturo e um

Representante de Andebu do" Brasil S. A.
nome que .não se pode medir

PB.flDU'DOS ALtMENTWlüS _ -Sardinhas Portugueza � Pe-
em" cifras, Grandes realizações
estão feitas, outras em elabo-

tit-Pcis - Aspargos - Maoareão Americano, com OVilS. Arenques
"

,. em oleo e salgados.ração; o objetívo, porem, am- Peodutos deshlicLratad<o� "Harkson" _ 'Gema de ovo em pó _
da é o mesmo: Ovo Inteire em pó _ Albumina CristaJ.
"Descobrir caminhos e meí-

PAPELAlRLA _ Canetas tinteiro ErYersh;ú�p "Skylíne" - .Au-
E. Unidos quando

_

Herny os' para construir carros me-
tâ topoíns - Canetas d'El madeíra-c-Penas para canetas, marca "Eagle" .

.:Ford II, um jovem en ao,. c?m lhores, a um preço que habílt-
RADIO _ Para mesa de cwbeo!'úra, marca "Wonnie", 5 valvu-

::28 anos assumiu � p�eslden-! te maior número de �essoas las -:-- UO-12ü "'01141.
-eía daquela organizaçao, sem, a adquí rl-Ioa v ;

•
• E, quando ABRIDORES DE LATA _ Marca. "Ace",

.ter .passado por qualqu_eT es-, mais pessoas estiverem em
EiLASTliGOS _ De .Rayoo e algodão.

tágio, pre,limin.a,r,. que nao

seUl' condições de comprar e _us,ar- ,BAtR.AJ.JIOS - Americano marca "Caravan",
ourso unwersltarlO,' os nossos produtos, OS salártos I 'IlEGLOOS _ Granite ·Ra,yon e lã.

Cêrca_ de do�s anos e daqueles que trabalham. parai BÁRCO DE BORRACHA, procedencia Inglesa.
meio sao decorndos e, ho- constrUI-los pode ser maIS alto, .-

je, pode-se dizer que aquê- o custo do pr?duto �ais baixo, I' das nossas máquinas e de nósj .Queremos que todos. façam
1e moço imprimiu novos! e o nivel de VIda r:als elevado. próprios!" part� do quadro soeml ,dos
Turnos á Flord, l'evolucio-IO futuro estJá limltado

apenasl ,Não
resta dúvida; apÓio a component�s do "C@légio Bar

nou o mercado automobilístico i pela nossa produtividade; pela obra gigantesca do avô, Henry ga-Verde". Por iss-o, o paga
nos EE. UU. com a redução. nossa capaddade e eficiência" Ford II inicia, brilhantem�mte, ment.o da ação é feito em 5

,.iIos seus preços e está empe-: pelo melhor ai)roveitamento o II capítulo. . . prestaç,ões.

ESTAno Quarla,felul 20 de'Novembro de �•.s7 5
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rPrestes é O chefe
!supremo1 Rio,

<'

(A, N,) - A propô-
,

1 sito da noticia publicada por
, "EI País", de Montevidéu, se-
,

gundo telegrama divulgado no

Rio, os partidos comunistas
latino-americanos pretendem
efetuar uma reunião na capital
do Uruguai, €m dezembro pró
ximo, com o objetivo de co

memorar o centenário do ma

nifesto comunista de Karl Max .

Foi o "Diário da Noite" infor
mado em fonte autorizada que
Luiz Carlos Prestes é o chefe
supremo daquela articulação.
Acrescentou a mesma fonte que
o motivo alegado como objeti
vo da reunião não passa de

. pretexto, pois a verdadeira ra

zão do conclave é a constitui-
ção de um "Kominterm" , a

exemplo do que foi feito em

Belgrado pelos partidos comu

nistas da.Europa, A reportagem
do "Diário da Noite'" ainda foi
informada dê que já foram es

colhidos os delegados dos , co

munistas hrasílerros: Diógenes
Arruda Camara, Pedro Pomar
e Pedro Carvalho Braga, os

quais já estão com os seus pas
sa-portes prontos, A ida de
.Prestes a Montevidéu estaria
dependendo da solução do pro
jeto sôbre a cassação dos man

datos dos parlamentares co

munistas.
'

A. tifóide pode ser banida totalmente se

tOd08 CCOpeTQrCrn com os ,néd·íco�'i
e as autol'idades sanitárias,

Conhe,�Q onde a tifóide se oculta.
Estude o quadro acima cuidadosa
mente. Ele mostra como os rnicró
bios da tifóide viajam e podem ter

minar em sua bôca. É por isso que,
se há tifóide em sua casa, as fezes
e as 'peças usadas pelo paciente de

vem ser desinfetadas com cal clo

rada ou qualquer .outro desinfetante

indicado pelo seu médico,

'Talvez a causa mais comum das epi..

dernias de tifóide seja o uso de água
poluída.

Seja, portanto, ext-remamente cuida

doso quando viajar ou estiver em'
�

lugares que não conheça bem,

•

r

Faço. vacmar cada membro de sua jamllla ...
p"oteja-o" todos!

Sigo êstes preceitos - e vacine·,. i
Para evitar a tifóide em seu próprio
lar, torne estas precauções;
1. Proteja

-

os alimentos contra as mõs
cas portadoras de micróbios, cobrindo
os. pondo telas nas janelas e portas,
usando' latas de lixo com tampa,
2, Use exclusivamente água pura. Em
caso de dúvida, fel'va-à.
3. Nunca tome leite cru, ou alimentos
feito,; com êle,

4. Cuidado para que os seus alimentos
tenham sido devidamente cozinhados.

5. Relela a iabela acima. Depois 'verifique
de onde vêm os seus alimentos, como

são expostos à venda e preparados.
E faça com que .seu médico o vacinei
:€ uma precaução facílima - e ordínàría
mente protege pelo menos por um ano!

SQUIBB
FARMAc;eUTICOS

Só �So,jKó1ynos!
VJI di·z' Dana .Andrews

Asteróide & tia., Lida.

elA CATAR1NE14S
1)[ T�ANSPORTES IrÉI!EOS lTOA

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

SENHORITA!
A ultima creeçêo em reiri
gerante, é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

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

Preferiu os tubarões
ii FI'IOCO
Miami, ,,' CU. P,) - José

Fernandes, jovem espanhol de
15 anos, qus preferiu lançar-se
ás águas povoadas de tubarões
do Atlântico, em frente á costa
de Miami, a ser deportado pa
ra a sua terra natal, encontra
rá, provavelmente, um novo

lar na Venezuela, O chefe do

serviço de imigração aqui, con
cedeu ao rapaz uma permissão
temporária para' permanecer
no país.
Fernando foi deportado . de

Houston Texas, a bordo de· um
navio mercante,'mas quando o

navio acercava-se do farol de

Fowey Rock, em frente a cos

ta de Miami, decidiu não vol

tar á Espanha, e amarrando
dois salva-vidas á cintura, lan
cou-se ao mar. Doze horas

mais tarde, um navio de cabo

tagem recolheu-o: em frente ao

porto Everglades.
José queixou-se das queima

duras do sol, porém disse que
os tubarões que nadaram em

torno dele durante as horas
em que esteve na 'água, não re

presentavam nada comparável
com o que o esperava,na 'Es

panha.
.......... oo

'O .

Progresso da b�mba
atomlca
Londres, .�- (U, P.) - O p�

gresso da Grã�Bretanha n�

energia atômica. assombrará o

mundo, quando conhecido
anuncia o "Daíly Telegraph",
dizendo que a Grã-Bretanha
tem um avanco de 5 anos sô

bre a Amérkà' do "Norte, e que
dentro de 5 anos as estações
geradoras na h,glaterra fun

cional'âo com ene rgia a.tômica.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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CAMPEo.NATo. INFANTo.-JU- BOTAFOBo. 1 VITóRIA O

VENIL DE FUTEJBo.L Em Saco dos Limões, no gra-

Fazendo a preliminar dos mado do Ipíranga, foi disputa
jogos Avaí x Paula Ramos e do, domingo últimb, uma -pele
Fiaueírense x Atlético, sábado [a amistosa entre os conjun

e 'domingo últimos realizaram- ios do Botatego e do Vitória,

se, no estádio da F.O.D., os en- que foi assistido por grande
contros iniciais do 10 Oampeo- público.

.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO nato citadino infanto-juvenil Após uma luta renhida e sen-

de futebol. sacional, o Nacional conse-

P�I'O escOre de' 5 � O
.

o ftV�'1 perdeu a
os dois emb�tes e�t7 �s tu- ��i� ����:�e� s:nf!:�·r�:���

li ' 'U·
.

II, II
.

II
" �����t���:::�os,o a�:a�andO;'a� de autoria de Onias.

.

a Os quadros jogaram assimpúblico que se convence agor .

�

lideranç!tl a O t,-Iulo de invicl�
,

��a��:s n��e S��be��me�;:tiC�� fO�����;�o: Ernani, Manola e

I II II " I I U bom futebol. Muitos deles des- Wilson; Mário Neri e Wal-

1 I t mír ; Vadico, Renato, 'I'eíve,
O Paula Ramos consegue I) maior triunfo da sua vida �������:;� d� fogo�

exce en e

Onias e Dilson.

L (2) Il' d "b' 1° Vitória: Brabo, Eugênio e

esnortiv8, isolando-se na Ii.deraova.- áZ!lf9' ,IIIDO ico "Plaçard j:gO
ranco 110

Rubens' Moacir I Waldir e Car'
I'

I d âb d los; Jo'ão, Isio, 'Zélia, Moacir

(2) e Carioni, .foram os go eaãeres, fot:na�;���d�o�a�ert�m!� cao�

IIle�A�riiadioi'i'iiliT-. o encontro Avaí x: Paula Ra-
Depois 'de longo tempo dei be sofreu em toda a sua O jogo prosseguia co� o

mos, sendo o primeiro forma-
completo dominio nos grama- gloriosa existência. Paula ,Ra�os na ofen�lV�, do por internos do Abrigo de
dos catarinenses, o Avaí vem Vingaram-se os paularamen- quando regIst:>u-se um :n?I- Menores da Oapital. O prélio É U!U. J)(JDQÁ
de ser derrotado pela. homo- ses da espantosa derrol'hta de .21 dendte entre. Nizeta e 10hmeds, ofereceu bons lances, chegan- ���o j.��a;?�genea falange do Paula Ra- x 3 que os avaianos Deestam- se� 0do' PrImedIrO extpu so

,

o
do ao seu final sem que um dos E PAR'A 1. JaÇA.

mos, pela incrível contagem de flingiram há tempos. s ca- 'g�ama, o .

por
. esac� ° ao a�- adversários conquistasse o ten-

.

5 x O. bítro, O Jogo fICO� ínterrompí- to inaugural, dada á seguran-
O acontecimento verificou-se do por alguns minutos para

ça das duas defesas.
na tarde de sábado último, no dar. lugar aos protestos. dos

Os quadros estavam assim
estádio da rua Bocaiuva, pe- avaianos e um desentendIme�- constltuidos:

, ....................••rante enorme assistência, ar- to entre torcedores dos
. dOISi Paula Ramos _ Antônio,

recadando as bilheterias a c�ubes, sendo. o .gramado mva-
João Rosa e Silvio: Veiga, Jú-

apreciável soma de 01'$ ..... dído pela assístêncía.
lio e Mário; Oraivo, Murilío,

3.629,00, batendo o "record" :vol�a�d.o ·tudo a,o. normal, Hercilio, Wilson e Djalrna.
de rendas no atual certame, fOI reínícíado o .prélio, apre- A

'
__ Fanor Waldir e. . .

do-se o Avaí
. vaI ,

Perdeu o Avaí seu honroso sentan o-se o vai com um ]0-
Ivo; Osmar, Manoel e Dirceu;

titulo de líder invicto, diante gador de menos.1\.' t Mauro Alencar Seár�
da entusiastica equipe paulai- Aos 28. minutos Oarioni mar- . l:lo�d' ' ,

RITZ - Hoje ás 5 e 7,30 horas.
° f 1 '1

e h Cl es.
C

•

na que bem mereceu as hon- ea ° � .
tento com um u mi-

Juiz: João Fernandes do!)' ._,....,�, Sessões hICS
ras do triunfo, graças â perfei- nante "shoot" e Lázaro en-

c; ,

•

Lee Bowmann _ Marguerí-. . :Santos (bom). ..' ., "I'-'_-
ta articulação das suas llnhas cerra a contagem aos 35 minu-

e'��'�'''-'''. ·1I.l;:,�i:t,. te Ohapman _;_ George Macrea-
e melhor padrão de jogo, sem ,tos, consignando o 5° goal. O Boeaíuva -;a Iíderança dy e Edgar Buchaman - em:

deixar de falar no esmerado
OS l\"'C'LHORES O campeonato teve conti- E AS MURALHAS RUíRAM •

preparo rísíco. .h ['.r
.

d nuacão na tarde de domingo, Censura até 14 anos. '"

Sob todos os aspéctos e pon- No Paula Ramos, to os con- �

No, programa: F'ilme Jornal
I T quando os quadros do Bocaiu-

tos de vista, o triunfo do qua- venceram, princípa mente a-
_ nacional.'

ldí Oh I M dí va e do Figueirense realizaram
dro técnicamente orientado tu, Na 1, . oco ate, an 1-

o V
.

d Noticiário Universal. "';• Mall.dico. centno.atacante do Paula Ramos 'Oh'
A O 2 [ogo. enceu a eqUIpe o

nor José Ribeiro foi o maI.� co, e ines. Preeos e1:'
,

A' Ih f Bocaiuva, pelo escore de 4 x :.'

consagrador de quantos ja se, destarte, cada vez mais, no No valOS me ores oram .

ás 5 horas _ Or$ 4,40 e 3.0'0..

B L
. 2, passando logo á liderança , -

conquistou o símpátíco clube panorama esportivo do Estado, Fatéco, Damíaní, DOS, uiz e
ás 7,30 horas _ Or$ 4,40 úní-• ..J -

é d do certame. Marcaram os go-da Praia de Fora em toda a o q'uerido grêmio dos calções 'I'ião, nao eonvenc n o os res-
- los: Enio (2) e Roberto' (2), co.

sua vida esportiva. pretos, outrora obscuro. tantes.
para o vencedor, e Valcioni e . .

A queda do Avaí era espera- 1 x O NO P.RIll'IEIRO 'rE:lll�O . OS QUADROS Dagmar, para os vencidos. ROXY - Hoje ás 7,30 horas-
da a qualquer momento. Pas- Embo�a tIvess�m o� avaIa-., Os quadros formaram da Os quadros: foram os se-.. . . .. Última exibição .... .:
sando por um periodo .de de- nos realizado maior numer� de

seguinte maneira: guintes:. Bette Davis _ Paul Henreid
olínío, o tetra-campeão via o ataques que foram desperdIça�, Paula Ramos: Tatú, Naldi e Bocaiuva _ Oiro Vaz e Za- e Olaude Rains.
seu conjunto 'em constante pe- dos pelOS se?-s atacantes, o 1

Ohinês; Minela, Ohocolate e 1'0; Artur, Bazador{a e Hugo; QUE O CÉU A CONDENE
rigü de derrota, sempre que se tempo termmou favorável ao Ivan' Lázaro Oarioni 'Mandi- Enio, Armando, Roberto, Soi- Oensura até 14 anos.
noticiava o seu encontro com Paula .Ramos por 1 x: O, "goal"

co, Fornerolli e Abel�rdo. nho e Joel. No Programa:
-esquadrões mais ou menos conqmstado aos '6 mmutos, por Avaí" Adolfinho Fatéco e Figu.eirense � o.liveira, Dur- Noticias da semana - nacio-
credJenici3!dos para derrubá-lo. �ntermédio �e Mandico. Fatéco; Damiani. L�iz e Boos; vaI e Mário; Dagmar, Hélio e naI.
'Três empates livrara'm o ,) x O. O RE�UL,!ADO FI�AL Felipinho (Ari), Nizeta, Bráu- O$I4Í.; Rebelo, Osv�hio, Oa1i1, Metro Jornal - atualidadeS'.

Avaí da perda da sua invenci- Logo no 1 n-:muto do se- lio Tião e Ari (Felipinho). Valcioni e Aurélio. Preços:
bilidade. o.s três pontos perdi- gundo tempo, Lazaro decretou '

Juiz: Norberto Rodrigues Cr$ 4;00 _ 3,00.
dOIS: colocaram-no ao lado do o segundo tento e Mandico au- A ARBITRAGEM $.... , ®..- ."".. .. '''a-U-
Paula Ramos na ponta. da ta- mentou pa.ra 3 aos 17 minutos, Oomo juiz atuou o sr. New- (bom):
bela da classificação. de cabeça, desviando a atenç�o ton Monguilhot, que teve bom __..__._.

Para o jogo que ia Se ferir de Adolfinho. desempenho. B';RRIGA VBRDE .} x BANDE!flRAN-
, '" TES 3entre os dois "leaders', o

Na localidade de Ritbeirão deJron-

;��a��:�e;:� !ib;!�la K:��� Sem mUI"ta dl"fl·culdade o FI- "uel·r·ens·.e ��T�n��ô�1g�0�n��� �1�\�n�aO;d�Yr�ct;[�� •

com carinho e presteza, auxi- 9 vencendo o primeiro por 4 x 3. ODEON
liado pelo professor de educa-

derrotou o ftlle'll"co ve�âeter�����a� ��;e�p�, �,B���isg�� - As 7% horas
ção fisica José Barão, quese, guindo na fase 'final, com grande Sessão Chies
encarregou do preparo fisico.

.

es,forç�, construir uma vitória C H O QUE
V' d d uma vitória alar- '1 2

.

I t f· sob todos os aspéctos brilhante. co.m:ma�fe �ôb�e o Figueirense, pe- J a 8 escore.- lIugus o OI o «scorer» A equipe y,enoedora foi contem-
Vicent PRIOE

8
. A

b
-

. - piada com um rico brO-llze. .

la dilatada a contagem de x Em obedlettcia a ta ela de arrematar como preCIsa0 e se-
A partida preliminar, disputada I1ynn BARI

1, a equipe alvi-rubro-negra jogos do certame amadorista I gurança. construindo, desta pelos quadros . s ti P I e n te s dos Frank LATIMORE e

entrou no gramado, sábado úl- da la Divisão, foi realizado, forma, um escore como pou- me�mos clu,bes, .finalizou empata Anebele SHAW.
timo, para demonstrar a sua domingo, o segundo jogo' do coso da por 1 Lento. No Programa:

'

grande potência, reconhecen- terceiro turno, no qual fora O quadro alvi-negro melho- aumentou para 4 e 5; Medinho[ 1) _ O ESPORTE EM MARJ...
do no esquadrão do Avai um disputantes. os pelotões do Fi- rou com diversas modificações fez o 20 para o Atlético e Au- CHA N. 175 - Nac. Imp. ru...

adversário ql'e não admitia gueirense e do Olube Atlético. introduZiidqs nas suas linhaSj, gusto e Nicolau os 60 e 7° ten- mes.
derrotas. O prélio foi efetuado J;l0 es- ao contrário do adversário que tos, respectivamente.' 2) _ EIS O QUE VI A CA�
Lutars.m os do.is antagonis- tádio da F. O. D., com a pre- apresentou.,se mal prepar�- Os melhores no quadro ven- MINHO DA ESCOLA - Des.

tas por uma vitória conside:r:a- sença de regular público. do, sem o seu jogo costumeiro, cedor foram Augusto, Isaias, Oolorido..
da como decisiva á conquista O Figueirense conseguiu a talvez devido. a ausencia de Marco, Diamantino, Nicol3;.u, 3) _ A VOZ DO. MUNDO_ •

,do cetro de campeão da cida- �lmejada vitória reabilitando- vários elementos titulares, co- Jair e André. No esquadrão Jornal.
,de. Os paulainos lutaram con- se da péssima impressão dei- mo Oapeta, Currú, Machado e vencido convenceram os se- Preços:
,forme as suas possibilidades, xada no jogo com ° Paula Ra- Djalma. pom a ausência

.

de guintes: Mirinho, Niltinho, Me- Cr$ 5,00 (único).
ao contrário dos avaianos que mos, quando sofreu o revés Botelho, Ari, Monguilhot e Ca- dinh0, Brito e Waldir: _ Geral - Cr$ 3,00.
,estiveram num dia negro, fa- amargo de 8 x 1. lico pouco se esperava do "te- Os quadros: Figueirense - "Imp. 18 anos".
Jhando lamentavelmente todas, Sete tentos contra dois foi am" do Figueirense. Mas, con- Isaias, Marcos e Ferd; Gerson. UIPERUL
a� suas linhas, á medida que o o resultado da luta pebolistica. trariando

.

ao prognósticos, o Jair e Diamantino; André, A- - Ás 7Yz horas
grêmio da Praia de Fora mais, de domingo. O Figueirense "esquadrão de aço" foi ao gra- cioli, Augusto, Nicolau e Ha- últimà Exibição
,se fortaleoia física, técnica e' produziu O suficiente para cre- mado, lutou e venceu. milton. Atlético - .Pedro, Bri- PORTA DE OURO
,coniuntivamente, ganhando, as dencia-Io a enfrentar sem re- A prime.ira etapa do embate to e Ivani, Waldyr, Mirinho e No Programa::sim� terreno para a consecução ceios o Avaí e o Paula Ramos, favoreceu o Figueirense que Flávio; Fonseca, Medinho, 1) _ CHEQADA DO SR..

,do �lmejad.o triunfo. Encontrou seus últimos adversários. �arcou 2 tentos, por intermé- Gentil, Niltinho e Irassú. WASHINGTON LUIZ A S�
'o. Avaí, finalmente, o seu "Wa- Na pugna com os atleticanos, dio de Augusto, contra 1 do O árbitro do prélio foi o sr. PAULIO - Nac. Imp. Filmes.
�ter1oo'� nó prélio mais impor- os alvi-negros souberam tirar Atlético, de autorj,a de Medi- Aldo Fernandes, .que atuou Preços:
tante do campeonato (,ie 47. proveito {}as falhas existentes nhu. bem. 01'$ 3,00 (único.). ;;
'Foi a maior derrota que o clu- no trio-final adversário, para !No segundo tempo André' A renda fpi de Cr$ 482,50. Imp. 14 anos".

" foi,LJ

,.

, '

�

,
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reune maior número de vantagens em

RENDlfi'ENTO, fôRça DE TonGio E CONFÔRTO
do que qualquer outro caminhão de sua classe'!

I
I:

I
,

),

Realmente novo, realmente di

feren te! Construído para ser o

primeiro em tudo, o novo cami

nhão Chevrolet apresenta-se com
uma soma de características e

aperfeiçoamentos inéditos que o

situam definitivamente como o

I

I
PESTE S IJINA

VACINAS
CRISTAL VIOLETA

DO

LABORA TORIO «H E R T A PE«
PEDIDOS A

Associação PiluUsta de Criadores de Bovinos.
Rua Senador Feijó, 30

SÃO PAULO
• DISTRIBUIDORES:

D I A L
Jaboticabal - Estado de São Paulo

I

, .

\ ·0

PRODUTO DA
GENERAL MOTORS

Principais inovações

líder absoluto de Rendimento e

Fôrça de Torção, de Confôrto,'
Estilo e Economia! São tantos

e t-a-n-t-o-s detalhes novos, que
seria difícil enumerá-los. Procure
conhecê-los logo ... faça uma visita

A Cabina que "respira" é- Melhor
distribuição da carga • Armação do
chassis completamente nova e refor
çada • Radiadores maiores • Freios
hidráulicos .• Cárter standard para
todos os motores • Bitolas mais largas
• Assentos ajustáveis • Mecanismo
dd direção mais durável e de mon

tagem mais reForçada. Geometria
da dlreçêe revisada • Coluna de di
reção mais rígida • Novos pedais
para freios e embreQgem • Alavan
cas de mudanças acotoveladas.
Localizdção mais conveniente da ba
teria • Tanque montado no chassis •
Novos anéis controladores de óleo
• Nova bobina de ignição • Eixo tra
seiro d. duas velocidades, opcional
- E t-a-n-t-a-s outras maisl

.....

o CAMINHão QUE MAIS
SE VENDE NO aassu
E EM TODO O MUNDO!

�
i,
:!

I
•

----

61��!�1 �uXp�IO!�! q!l!o I!,o�!�- Pt���!���!�:!.t..
grandes depósitos de munições rícanos e 45 japoneses foram costureIra� e celceires,

.

do exército norte-americano, I vtimas pela explosão de mais" Industrza "manufatureua.
eítuados perto da ba.se naval de 700 toneladas de altos ex-I SCARPELLI Ltda.

b 11de Iokosuka, na baia de Tóquio, I plosivos. Praça 15 de Novem ro, ..

explodiram, esta manhã, ígno-] As explosões foram tão vio-l •....................... ··
'

,
rando-se a:Íl�da a causa e o nÚ-jlentas que perfuraram as co-] ,

! mero de vítimas. linas onde se SItuavam as gale- \ GOVERa...1ANJEAs explosões começaram ás i Tias subterraneas, provocando r �...
9,50 horas e sucederam-se até,' uma série de incêndios nas flo-l Senhor de idade precisa de'
o meio dia. Médicos e ambulan- restas. Teme-se novas explo-; uma governante de bôa con-

cias chegam de toda a

parte'l sões. li
duta, que saiba eosinhar regu-

Um destacamento de sapado- __ Iarmente para tomar o encargo'
res do exército norte-ameríca- J

I
de sua casa e a direção de

no também chegou. I serviços de moças que já estão
Tóquio, .

-,

(U. P.) - Divul- ! tn,balhando.
gam-se as primeiras infOrma-j' DE HlANSPORTES AÉREOS lTilA I Tratar das 16 às 20 horas
ções não oficiais, as quais di- Rua Bilvs Jardim 19.1.
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1 Dr. Haroldo Para
nbos Pederneiras

NO RIO GRANDE DO SUL, NOS 37 MUNICíPIOS CUJAS ELEIÇõES JÁ FORAM APURADAS, o P. s. D. VENCEU EM 19;::
o P. T. B. EM 5 E A UDN EM, 'APENAS, 1 • .NOS 12 MUNICíPIOS RESTANTES FORAM FEITAS COUGAÇõES

PARTIDÁRIAS.

O dr. Armando Valério ele Assis
é figura prcst igiosa e saliente en

tre os valores da nova geração
barr'iga-verde, Dir-ige, hoje, a As
sistêncía .Municipal, onde sua atua
ção se destaca pela eficiéncia, que
ri rr-f'Ir-xo ovirlen te fio espirita pu
blico do ilustra-I» médico. Prol'ia
-sronal qUE' honra a classe, o dr. Ar
mando Assis lem feito dr sua pro
Fissão um apostolado. Daí a esti
ma e o jnest igio de seu nome en
j re as populações pobr-es.
Pessedista decidido rlesde as pr i

me iras mani Icsí al;iiC's poli ticas, E'111

.19'(5, esteve ao lado de Nerêu Ra
mos r· dr Aderhal Ramos da Rilva.
nas duns '1118Il1oJ',á"é!is campanhas
que lhe conferiram :10 partido. es

trondosa- B espetaoulaues vitórias
O� problemas médicos, de assis

lência p sanitários, que, :\ medida
do poss ive l. vão l'rCfl'}wndo soluções
contam com a sua colaooração. E'
que ele os conhece e 11U Camara
}Illnicipal será a voz que, a ])1'01
orles, se fará ouvir.
Corno 8C' VÔo a inclusão do seu

nome, oní.ru os candidatos pesee
distas: lião visou á simples solici
tacão de VOIOf', mas á n�ssjdade
da presença. entre os IpglE<ládOl'es
mnnicipais. de lN1'I conhecedor pro
f'undo das oon.liçôes da 1111.a, e das
exigênoias coletivas, estudadas par
i icularizadarueul e in loco.
A SU8 -expei-iência no trato cles

M'S problemas daCOlTA das funções
que YE'm '0xpr'cPl�do, com extrema
dedicação. E de sua capacidade 01"

gautzariora, aliada ás ousadias elE'
Entre a Rússia e a França, preferiu a França. Por isto os comu- sua energia moça, o P. 8. D. pode

nístas traidores, num arranco de desespero, promovem greves, desor- esperar a colaboração eficiente, de

S t" d S'dens, assassinatos, numa vingança odiosa e vilipendiosa.
sentido prático, que já assinala as ecre arla

'

e egur� nç�- suas atividades.
.

lUI UNão esperemos que 110 Brasil se produza tão caotíca situação. O mandato que o povo lhe con-
Mostremos ao povo que o comunismo é inimigo do Brasil porque fnril' sei-á, assim, mais uma arma E J) I T A J...

6 inimigo da família brasileira. e os janizaros vermelhos receberão o para o rir. Armando Assis - o mé- O SECRETARIO DA SEGURANÇA PúBLICA, afim de garantir"
castigo do repudio de um povo que sabe honrar a sua terra natal.

díco amigo -- continuar o bom a livre manifestação do 'eleitorado catarinese no pleito que decorrerá.:

N-b'
comhale em que já se acha empe- no próximo dia 23, resolve baixar as seguintes ínstrucões:ao

,

asta que' o comunismo esteja fora da lei. Não basta que' si- nhado I -

lenciom suas vozes sacrilegas na tribuna parlamentar. Mister que 'o
<.

'._
Não se permitirá propaganda politica, por rádio-difusão, em co--

extirpemos da alma de quantos se deixaram iludir pelos seus pro- O govêrno italiano �:c��:i��.reunjõ€s públicas, desde 43 horas antes até 24 horas depois,
cessos de mentira e de mistificação, fazendo com que nessas almas -

renasça o espirita religioso que presidiu os destinos da nacionalidade e as desordADS Ficam termínantenrnente proibidas aos estabelecimentos comer-·

desde o seu berço, que a conservou unida em toda a sua história e
,

11
1 V. ciaís ou de qualquer natureza, a venda ou doação de bebidas alcoolíeasi ..

que cobriu 'de laureis a sua marcha 110 seio da civilização . tRoma, '11,9 (U, P.) �'tVI0.l.LOu a ao público, a partir das 6 horas do dia 22 até ás 6 horas do dia 24 da"
,. .

• 111 ranqui izar o povo I a rano a corrent f' d ..0 t leítos
á

i I'O retorno a uma espírítualídade sincera acrisolará os sentimen- onda de terI'OJ' provooada pelos co-
o Ten e, !Can o os 111J.�·a oves SUJeI OS as penas c a €l.

tos C,ívicos do povo e o Brasil nada terá que temer do futuro,

I n:l1�nistas e S�tls. simpatizantes. No�
'b-; para que chegue ao conhecimento de todos foi lavrado o p1'e-'

E esse um dos grandes serviços que podemos prestar à nossa
bClas de ;San dlzem que honve all sente edital que será pUblicado pela Imprensa Oficial do Estado.

estremecida Pátria. graVAS cllstul'blOS ontem prosse- Dê-se ciência aos Delegados Regionais e a Delegacia da Ordem;)
guindo até esta tal'de. O "'Giorna- Poll,tica e Social, para as devidas providências.

P 11C
d'Hália" diz que CoraLo' está S t" I S D.'bl· ",.

08t08 para entrega em eh,amas: O PO'�'O foi proi'bido de
. ,e�;re ano ca egurança rLl Ica, em Flol'lanopolIs, 18 ele novem-,

l'CUIllr-se ,Iunjo a base naval de bIO de 1947.

de cedolas d Tal'anlo. Em Bolonl,o, na A!pulia,' Timoteo Braz �loreira, pelo Secretário da Segurança Pública
O sr. os m,anifestantes .forçaram o tre�

Tb V C b
a delxar a l�sLaçao sem passagel-

omaz a ral ros. �m P.olignano a, polí�ia entrou
•

.

em tJl'otelO com os mamf.es.t,antes,
Rua Tirad€ntes, 11. Setent.a lilbras de hombas foram
Rua N€rêu Ramos, 64. encontradas Ilas proximidades do Em 19 de Janeiro, a U, D .. N. repeliu, também, os votos comunisfas"

I

Ru.a Conselheiro Mafra, 132
Banco de Roma, em Milão. 'Passado o pleito, o sr, Irjneu Bornhausen 1',eeebia saudações do sr. Cal····

Rua Major Costa, 14.
. Enquanto iss.o a imprensa d.e los PresLes e a Tl'ibuna Popular, órgão do Partido Comunista! - edição,"
R,oma começa a c,0f!l�ntar as notJ· de 22 de janeiro - publicava o seg'uinLe:Rua Almirante Lamego, 99. Clas "obr,e a pOSSI.blhdade de o sr ,

Rua Almirante Alvim 14. De, Gasperí ampliar o g'a:binete' "O sr. Ji'ineu Bor.nhausen, candidato da U. D. :-I. ao gO'vorno de San-·

Av. Mauro Ramos, 18'4.
afim ej.e poder enfrentai' os comu- ta Ca�al'ina ,e que cont.a com o .apoio do Partido Comunisla do Brasil
nistas. O ,"Gi,or�lal-e de _Ia Sera ", d�! nélJ(juele Estado, endereçou ao senador Luiz Carlos Pres,tes, o s.eguinte'Av. Hercilio Luz, 2. Roma, afIrma ljll.e .serao

nomeado"l tel,egrama:,._-_.- , .,.. {lUa tI'O novos mlnlstros como re, ". _ . . . ,

CAS,," MI$CELANEA dbtri. forço. O "Gíol'llale de la Bera " aduz Agl'a,decendo as saud.açoes e os "atos llela vltorla de mmha can-'

buidora dos Rádio. R. Co A ,q�le o sr., A!cide d� Ga.�;pel'i inicia- dir1atura formulados pejo P. C. B., aprovei,to a oportunidade para res-

Victor. Válvula. e DiscoI. r.a negoclaçoes .esta l1(llte com. os

I'
saltar que a orientação da campanha neste Flstado norteou-se pelo ob-

Ruo Conselbel·ro Mafra hde!'e� tra.balJhlstas. dos partIdos 'elivo de conco)'re)' para a efetivação do vel'dadeiro regime democrá-
'" .. Socwllsta e Rcpubllcano. d.. _ ••

'

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

I
LIDO, a1nda nao atln�do em sua p�nitude em nosso pa�. Saudações. (A.)

-.
- lR1NEU BORNHAUSEN."

PA R A F E R I [jAS, �' Como se lê, o órgão ofi'ciaI do parLido Comunista, a,firmou que ()"
.

E C Z E MAS � candidato urJ.en�8'ta C01!:tOtl co�n ? opo'ia vermel!w.
, f;l E. por aqUI, de maos e pes Juntos. os udel1lstas negaram.

I N F l A M A ç O E 5, I'
Agora querem fazer cr·er q'ue há alianças com um j)aI'tido que Ja.'

não ·existe e cujos r,epres·enlantes, dentro em poucos diRS, sairão do par-
.

C O C E I R AS. �. lamenLo por drcisão do P. S. D. e contra os votos da TJ. D. N.

E I R ,é... ,S
.

� O po:o já deixou de ser i.ngênuO! E�sa não pp�a! Esperem. o dia
• � 23 ·e cOlntnmem a fazer a foJhmha! Do dIa 24 em dJante ela vaI desa--

N H A S, Ele.
.

pareeer do Diário e aparecer no Estado. Fica a"promess,8.
-- '. Gü'ilherme' Tal

\

'lorlan6pollst 20 ele Novembro4lde 1947

A vcerdadeirá causa
JOÃO FRAINER

Os graves acontecimentos que se estão desenrolando na ltalia e

na França sob a provocação dos dirigente-s comunistas a serviço de

Moscou, fab1Jl bem alto da sorte reservada ao Brasil He, como com

plemento das medidas já adotadas contra esses inimigos do povo e

ria Pátria, não os rechassarmos definitivamente da concíêncía nacio

nal..
É um erro supormos que o comunismo se alastrou entre nós de

vido á crise que nos as-soberba.
A carestia da vida pode ter contribuido para uma ou outra ade

são corifeus de Marx, mas nunca pode ser considerada a c a usa

principal do grande numero de adeptos que o bolchevismo fez em

nosso país. Tanto isso é verdade que o principal reduto vermelho no

Brasil se situa entre os maríttmos - estivadores e embarcadiços -

classe elas melhor renumeradas e, por isso mesmo, menos afetada

pelo encarecimento vertiginoso da vida. Por outro lado, vemos mili
tando nas hostes rubras, elementos de destaque das profissões libe

rais, homens de largos recurso'; financeiros, também menos atingidos
pelas dificuldades económicas ,.i''; momento,

A causa reside direta e Imediatamente, na ausência, ou melhor,
l10 indiferentismo religioso da época e na ignorância dos homens

simples,
Se a maioria dos que se dizem comunistas tivesse o alcance in

telectual suficiente para melhor se íntormarem dos objetivos mar

xístas e melhor se capacitar de seus deveres cívicos, não tripudiaria
jámais sóbre os seus sentimentos de brasilidade e jámais cometeria
a ínfumia de permitir que uma potência extrangeira viesse introme
ter-se na. nossa vida política.

Esquecidos, entretanto, das preces' que balbuciavam no regaço
materno, perdida a fé nos destinos da alma, 'entregues ao materíalís
lTIO vazio e enganoso, esses homens aceitam o comunismo menos

como uma ideologia politica do que como um refugio muito cômodo
ii sua indolência espiritual.

No comunismo não há Deus, não há religião, não há família, não
há moral, e isto é sobremodo conveniente a quem não agrada que
existam esses entraves na estrada da vida. E quando Q homem chega
ao ponto de abolir a voz da própría conciência, então trair à Pátria
para êle é tão natural como mudar-se de uma casa para outra.

O povo francês compreendeu em tempo o perigo que o bolche
vísmo representava para a Nação e sacudiu o torpôr em que se en

contrava.

Foram premiados
Entre os premios sorteados

durante as, festas dos "Sinos
,de Natal", em benefiCio do Na
tal dos Pobres" , figuravam
dois valiosissimos, oferecidos
pela Exma, Sra. D, Ruth Hoep
cke da Silva.
Procedido o sorteio" na p'l'e

sen ça de inúmeras pessoas,
coube os mesmos àos seguintes
felizardos:

1 boneca, 'á menina Içara
Maria Noceti, possuidora do
bilhete nO 76.

1 aparelho de jantar, ao Dl'.
Armando Ferreira Lima, pos
suidor do bilhete n. 80.

NUNCR EXISTIU IGU�l

Os nesses
cttndida'os

«Coqueiros
Praia Clube)
o aprazivel clube praiano

Coqueiros Praia Clube - con

tinua incentivando suas obras,
com a construção de grande sa

lão, com ampla visão para o

mar, residência do zelador e

encarregado dos serviços do

clube, sacadas, novos serviços
de "buffet" e "bar ", assim
como outras instalações neces

sárias á administração do clu
be.

No desejo de sempre pro-
porcionar o maior conforto e

bem estar aos seus quotistas
proprietários, a Diretoria está
envídando os maiores esfor

ços no sentido de corresponder
á confiança com que tem sido

distínguída. Tratando-se de
uma 'obra de real vulto para as

possibilidades do clube. espera
e confia a Diretoria contar com

a colaboração decidida e pron
ta de seus atuais proprietários,
para que suas obras cheguem
.ao seu, término, não lançando
mão de outros meios onerosos

para o clube.
Segundo estamos informa-

dos, a cumieira da nova ala,
será levantada no sábado vin

douro, dia 22, marcando, as

sim, uma nova etapa vencida.
A atual Diretor-la do Coqueiros
Praia Clube, da qual estão á
frente estes dois moços cheios
de entusiasmo e vontade de
trabalhar, que são Rafael Cruz
Lima e Manoel Gonçalves, os

nos§as aplausos" certos de que
·serr&r correspondídos nos seus.

--------------....-.:1'ingentes esforços em pról da I Cavalheiro, Senhora ou :;
maior elevação do Clube, que, �
ao nosso vê'!', o único no gêne- Senhorita '.�
ro em todo o Estado. Seia em seu quarteirão "

um dos delegados da

Ação Social Catar'inense.

r

f

Para a. Capital Federal,,�
pelo av 180 da cerreira da;C'
Cruzeiro do Sul, seguiu, on

tem, o dr. Haroldo Paranhos

Pederneiras, diretor do De
partamento de Estradas de'
Rode ge tn de Santa Catarina" ,.�

O ilustre engenheiro repre
sentará. o Eetado de Serite
Catarina. na t Conferência"
Interestadual de Trerispo s tee
Coletivos, a realizar-se na

Capital Federal, de 20 a 27'
do corrente, sob a presidên
cia do exmo. sr, Mlnietro da'
Viação e Obras Públicas.

ARNOLDO SUAREZ CUNEO
Clinica Odontologia

NOTURNA'
Das 18 ás 22 horas, com hora

marcada, a cargo de abalizado pro
fissional

Rua ArcIpreste Paiva 1.7

Peça informações nesta

redação, peeeoelrnerrse
ou pelo telefone 1022.

,

.:..

s
,

FRECHANDO•••

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


