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DEPOIS DE CONFERENCIAR LONGAMENTE COM O
MOS DA SILVA MANTEVE, NESTES útTIMOS DIAS,

deFoi o
. .

aSSaSSI110 6andhipreSá

Militares brasileIros
__,

Legião' Portuguesa
Lisbôa, 31 (U. P.) - Anuncia-se os novos legionários, anunciaram a

que diversos oficiais d.o exército decisão de prem_iar os dois primei
brasileiro ingressaram' na Legião ros generais com a medalha de ou

Portuguesa -' uma 'legião anti-co- ro do Mérito e os demais com ou

munista fundada durante a guerra tras medalhas de prata que serãOt

espanhola e que, agora reviveu em enviadas aD Brasil.
vista da expansão do comunismo na1---------------Europa. A lista de membros brasi- Cn d I fi- r -,sleiros da Legião é encabeçada pelo orna0 os sca
general Canrobert Pereira' da Costa, São Paulo, 31 (A. N.} - O Secre-'
niínistro da Guerra, do Brasil, pelo tário da Fazenda anunciou a pró-

do PTB' bal�ano general Edgard Amaral, secretário xima organização de comandos fis-

geral do Ministério .da Guerra, e

dOSI
cais para' percorrer os bairros da

SALVADOR, 31 (A. N.) - Sabe-se que o deputado Inácio Sousa, majores Feuaz da Cunha, P,ereira capital, agindo contra os sonegadü
ahjado do nO'Vo diretório do PTB, e o sr. Herosílio Barauna, ex-presl- Araujo Cavalcanti, Alves de Lemos res do imposto. Espera o secretá

denLe do, mesmo dir'eLório, não se_submeterão á decisão tomada pelo ê capitã'Q .�eiga· Almeida: Os lide- rio. da Fazen�a _arrecadar. assim

sr. M·edelros Neto, como delegado do diretório nacional do PTB. Consta res da LegIao Portuguesa, saudando maIS de um mllhao de cruzeIros.

que ambos convocarão representantes de vários municípios, elegellllo
-----------....---'-----------------

um novo diretório esta,dual composto d,e 50 membros. Esses. proceres I ·Um. 'p r"ele ito a n'a'llabetoasseguram que até o 'momento não recelberam qualquer norma de.ori,en- Itação ]101' parte do senador Getúlio Vargas, a quem presLam obediêneia.
1\-1IACiEIó, 31 (A, N.) - O PTB interpôs recurso contra a diploma

ção do cand-ielalo e.Jeilo a prefeito no município de·Arapira.ca, Luiz Pe

f'eira Lima, alegando tratar-se de um anaLfa'beto. O PTiB requer,eu exa

me de alfaJbetização .do referido candidalo, informando ".o Diário do Po

vo", que o juiz eleitoral daquele municípIo já marcou a data do exame.

O sr. Luiz Pereira Lima, é riquíssimo comerciante e wgricultor naquele

município, tençlo gasto na sua campanha eleitoral, cer.ca de 500 mil

cruzeiros.

MA.JB ANTIGO DUJUO DII �.. C"T.AaIN"

,""rtetirJ4 • D. Gerente: SIIlNEJ NOCETI - Diretor Dr. R UI:H<;NS .DE ARRUDA IU.MOS
Dir.tor 1.1. aMaçlo .A. DAlUSCENO D" 81l-V.,l-

o novo governador
de Pernambuco
Rio, 31, (A. N.) - O sr. Barbosa

Lima, entre as manifestações que
continua recebendo por motivo de
sua vitória no caso da eleição do

governador de P,ernambucD, rece

beu hoje a seguinte mensagem: "As

sociação Brasileira de Imprensa, no
momento em que essencia vê pro
clamada pela justiça eleitoral sua

vitória nas urnas do pleito de 19 d.e
janeiro de 1947, quer felicitá-lo pe-
la elevada distinção de que foi alvo RID, 31 (A, N.) - Ocupando a tri!buna- aa Câmara, o deputado Cre-

por parte de seus coestaduanos. porJ" Franco, ref,eriu-se ao incidente determinado pelas decI.arações fei-
A pr,esença de um jornalista dDS las ,pelo sr. Barreto Pinto, nas quais afirmava que o lideI' da maioria

mais destacados e prestigiosos, à il'ia r-8'ceber dois milhões de cruzeiros para rejei,tílr uma emenda. O fa-
frente d.o govêrno de Pernambuco, lo - afirmou o orador - deixou-nos contristados e cheios de revolta".

S M PI·é motivq de satisfação para a clas- Continuando, acentua que não ficou ferida apena,s a dignidade e a hon- erVI"çO, l'll"tar na
'

o Dnlase e, em particular, para a Casa dos ra de um mem'bro do Parlamento - foi uma calúnia miserave1 que sal-

Jornalistas, cujos destinos foram picou de lama loda a Gâmara. Acusação, no seu entender, não pode ficar VtA,RlSóV,IA, 31 (U. P.) - Os observadores estrangeiros estimam
conduzidos com acerto e dedicação, I apenas com o desmen tido do sr, Barreto ?into, devendo a Mesa abrir que setecentos mil poloneses de 1.6 a 21 anos serão submetidos a ser

p'Or vossência, em peri\;)do

dosl
iIÍlquérito para apurar as responsabilidades do jornabsta e, também, do viço militar, de acordo com a proposta ao Parlamento. A Junla Nacional

mais fecundos para a Associação. deputado acusador. LÜlg'o que o sr. Crepory Franco deixa a tribuna, en- de Educação Física e Treinamento Pré-Conscrição propôs que a juven
Atenciosamente - Herbert

MOSeS'j'
caminhü o sr..Guaraci SilvE'ira a MeS'a, uma indicação solicilando

a)
Lude polonesa fosse mobHizada em baLaFhões de tra'baLho para a])ressar:

_presidente". . betlura. ele um processo sóbre o fato. . c programa lrienn 1 elE' recupel'ação.

Ino XXXIV ., Domingo, 1 de' Fevereiro de 1948 I H. 10.177

na

Florianópolis

'Diante do corpo do· sabio
Covardemente alvejado pela selvageria fanática dos agentes 'do'

mal, Ghandi selou com o seu sangue generoso todo o sublime apostola
do de bondade e de virtude que foi sua vida austera e abnegada.

Profundo conhecedor dos homens, desviou-se cedo dos atropelos
com que a incompreensão social e 'política dos povos põe em constan

te perigo a relidão do espírito e a lealdade do coração, e quedou-se à;

margem do caminho pata exconjurar as multidões a se não .jogarem
vertiginosamente no abismo da confusão e da luta fatrecida.

Como ocorreu o assassinato de Gandhi
,

Preso o criminoso. '_ Repercussão DO Rio
,
Londr-es, 31 (U. P.) - Robert cías comunais, Ouviram-se três ti, que o mahatma Linha morrido,

t:3tlmson, correspondente da BBC, ros detonados de perto, Um foi tei Garidh i contava 78 anos de idade e

teslemu�hou o assassinato �o. ma- �o seu coração. Sobreveio a morte pOI,' muitos anos foi o chefe espir i
haL�a Gandhr, El� caoograrou as Instantaneamente, ao seu mírrauc tlila'l do partido do Congresso e o

,se1f.UIntes Imp!'eSsoes:, " corpo, �inda há pouco submetido a ;principal cabeça da luta dos mdús
Os tIrOS nao repercutiram mui- um Jejum na causa da paza, O dr. por, sua independência do domínic

to alto. ASSIm que os mesmos 1'0- G. L. Quamara, médico indú que brítànícs.
rarn detonados, Gandhi caiu. Logo se encontrava na prece, anunciou New Delhi, 31 (U, P.) - Cente
�pós, VI a,lguns, membros da entou- que Gan,dhi, estava morto, mornen- nas de possas desfilam deante
1 age de Gandhi agarrarem um no- tos depois dos tiros. A morte ocor-
mem forte, vestido de kakí. Tinha reu dentro de poucos minutos, mas

do ataude de Gandhi, enquanto que

manCiha,s de sangue, sem duvida o medico não estava certo da 1:I..01:a se aproxima a hora de sua crema

das j ertdas que os seus assaltantes exata. Dezenas de míjhares de in- ção. Enquanto isso a India receia
l<he int'li,giram. Gandhi roí Ievan- dús começaram a movimentar-se á' novos conflitos comunistas no diatado por .alguns dos seus adéptos procura de avistar o corpo de Gan-

'

,

e conduzido 'para dentro da uasa dhi. .na residência de G. D. Bu-la do funeral do velho pae da sua in

de Bir la, onde o levaram para um 'industrialista que ha muito tempo dependência, assasinado ante-ontem
.quarto_de trás. tiu<bitamente, a com- vem apoiando Gandhi. Eles passa- nesta cidade, quando se dirigia para
preensao do que, aeontecera espa- rarn amarguradamente, em fila suas orações públicas. Em conse-
1hou-se Rela mulí.idão .� ergueram- diante do local em 'qu� jazia o cor-

.

se �jramabcas lamentaçoes. A mul- po do seu líder espíritual e 110.-
quêncía das conflitos, quinze pes-

tidão, ele quatrocentas ou quinben- lí/ico". soas morreram em Bombaim.
tas pessoas, esperava ?om amargu- .For PHms.o o A�.:A..:::';:;;L"\O Vaticauo; 31 (U. P.p '-, ,) Papa
Ta a maior parte movimentando-se :\;O\'(l Delhí, 3lJ (Li, f).,I - O niu- Pio Doze, ao ser iuformado, ontem,
para VE'r o mahatma. Homens e hatma Gandh i Ioí assassinado a ha- sobre 'O assassinio de. Gandhi mamulheres choravan!'e batiam no Ia hoje,••.no momento da oração e o
peito. Gandhi havia ohegauo , aI-I seu secretárro particular, ti. H.. a-

nifeston seu profundo pezar pela
guns mínutos atrasado para. sua Iyanarn, declarou que o mahatma
prece. Mas quando caminhou atra- exalara o' último suspiro logo de,
vés, do patio da �asa de Birla, pa- pois. Informa-se que o assasino de
recia mais saudável do que em Gandhi foi um indú, natural de
qualquer outro momento, deSde c Poona. Logo a]1ós Ler :r,eito' os. Lrês
seu recenle jejum. Estava apOIado dispal'OS, o assassino foi preso pe
por dOIS membros de sua entou- la polícia. Os disparos foram dad08
rage,., a uma distancia de 5 pés, O crimi-
Ghandi encamulJhava-se para o noso foi levado á delagacia de Po

local de suas preoes, no jardim da lícia e está incomunicável. O ·se
.casa de Birla, afim de mais uma I cretário de Gandlü cborava OOVio
vez apelar pelo término das violên- sam(:'n\� ao infónÍ1ar a e,,;ta ngêncü

MantidO· o· veto do presidente
RIO, 31 (A. N.) - Sob a presidência do senador Melo Viana reuni

ram-s'e, hoje, à noite, em sessão conjunta, a Câmara e o Senado a Jim
de ser discutido e valado o veto oposLo pelo Presidente da Re�úhlica
30 pmjelo que re.gLlla a graelllação dos ofidais das forças armaJdas,' pas
sag,em destes para a reserva ou r.e,forma e situação dos in&tivos.

Procedida a votação e depois ria apuração, o presidente anunciou
-{> seguinte resultado: vola,ram 207 rongressistas, senâo 87 a faval' e 119
'\'otos contr,a o projeto, ficando desse modo mantido o veto. Foi apura
do, apenas, um voto em branco. Anunci3Jdo o resulLado, o presidente
Melo Viana encerrou, em seguida, os traba1hos.

Patriota extremado, a independência da índia fói o grande sonho

de sua existência. Mas equilibrado e s<áibio, jamais de seus lábios se ou

v.i Ll uma palavra de ódio ou de vingança contra os dominadores. Jamais

mencionou a torça como recurso extremo para á sua terra, conquistar
a liberdade a que tinha direito, como entidade nacional de extraordiná� .

ria importâneia na histór-ia de todos. os tempos.

P regou a paz e a 11armonia, pregou a prudência e a salbedoria,
porque lhe repugnava à sua alma de eleito, a luta de irmãos contra ir

mãos, de povos contra povos, quando Deus déra aos homens, o sublime

dom ela inteligência.

Não o intimidaram os precalços da jornada, e nem o acovardou a

mofa dos egoisLas e dos materialistas.

Na sinceridade de sua devoção na exigente' austerídade de seus

costumes foi um-grande exemplo de dedicação ao bem estar de seus pa

trícios cujos sofrimentos ele os padecia dia e noite,' e cujas aspirações
êle as corporiJficava na sua pregação e no seu espírito de luta e de vi

gilância' índiscontíuua. E quando o ódio ou os preconceitos raciais fo

mentavam conflitos sangrentos, quaqdo o espírito da nacionalidade, se

Exteriorizava em motins violentos contra os senhores políLicos da Índia

imensa, Ghandi envolvia a sua snlidar iedade em prolongados je'juns.

Ao envez da luta pelas armas, aconselhava a, resistência passiva.
Diversas vezes preso, para subtrair o povo indú à sua influência,

manteve-se sempre fieLaos seus príncípios, 'sem medo dos poderosos.
Ele lutava rpor um ideal - pela Iíberelade ele sua terra; e o ideal

'" enr ('LT.
.

A India conquistou sua independência sem o recurso às armas,

porque mais do que a força bruta, tinham força as palavras do grande
guia espiritual do povo indu,

Como prêmio de tanto heroismo, como recompensa de tamanho

exemplo de nobresa moral, êle que sempre fôra contra a violência, tom
ba sacriJicado pelo desvairio de um sicário.

l!'; urna grande fi,gura da humanidade que desaparece.
Dian Le do seu corpo vei1erando, curvemos a fronte e saudemos nele

uma das glórias autênticas da sabe-doria humana!

Conclue na 3a pág.
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LIR'A TENIS' CLUBE GRANDIOSOS BAILES CARNAVALESCOS NOS DIAS 7, 9 E,lO, COM INICIO ÀS 22'.

HORAS -- DIA 8, VESPERAL INFANTIL DAS 16 ÀS 20 HORAS -- APRESENTAÇJ\O. DO' "PIROLITO""
,O "REI DO TECLADO" E DE NOTA'VEL ORQUESTRA CARNAVALESCA. RE·

i
'�:r.

SERVA DE MESAS PARA OS BAIlES, NA SÉDE SOCIAL; DIA 31 DE JANEIRO ÀS ·14 HORAS.

Bolhas de sabão

CONCURR1l:NCIA PARA,'A 'VENDA DE UM PR1l:DIO
Favo público, de ord·em do Sr. Emanuel Campos, Presidente do

Conselho Diretor do ClubB dos Funcionários Publicas de Santa Catari
na, em face a deliberação tomada em a ultima reunião de As�embléia
Geral, qUB -este Clube está resolvido a vender o prédio de sua proprie
dade a Rua Trajano n'o, 3'7, a qU'em lance apresentar.

As propostas deverão ser apres.entadas em envelopes f,echados,Valorize o seu dinheiro, ins das 14 horas ás 14 h. e- 30 minutos· do dia 7 de fev€reiro e serão abei,-
crevendo-se no quadro s.ocia.� tas per�nte: os concur.ren�s Ioga �m seguida.

..

dos componentes do Colégic: O Julg?-me.nto �e far?- postenorm�nte, podendo.9 Cl'Jbe anular a
concurrencla SI assIm o Julgar oonvenIente, na ocaslao.Bal1'iga.Verde.

� _ Maiores informações ,com o Sr. Pres-idente do. Conselho Diretor.

Ao toque das, Ave-Marias!
AO TOQUE 'DAS AVE-MART.A:S

. Inquieta e tremula, a luz do dia acompanha o astro-rei, enquato (l
crepúsculo se anucia lenta e suavemente... .

Seis horas da tarde. Ê o dia que se despede, é a noite que vai che
gando ... O toque das Ave-Marias, parece, emudeceu a Terra ... É Do mo-
mento do "Ang·elus". '.

A natureza se impregna de- doce suavidade de adorável rnist.icis
mo, de uma nostálgia forte e indescritível que s'e comunica a tudo é a
todos. '

\ E quanto envelo, quanta alegr ía, quanto consolo nêste istantc.
()!lcle até, a propria vida parece diminuir,' tornar imperceptível.. seu'rItmo, sua cadência...

Silêncio de meditação... silêncio de amor... silêncio de grati
dão... Homenagem muda, eloquente, sincera das creaturas e das cou

s.as á Virgem Imaculada, á Mãe de Deus !
.'

Momento' que recorda a "Anunciação" o Mistério da Incarnação,
aquele momento que decidiu a sorte da humanidade decaída pelo'pe
cado de seus primeiros pais ...

ó sublime evocação daquele crepúsculo tão distante, mas bem
presente em nossas almas !

P-orque, s·e Maria, a Virgem Imaculada, não houvesse consentido
'em ser a Mãe de Deus, a nossa Mãe, nenhum raio de luz de esperan-
ça, teríamos a iluminar nossas vidas .. ,

'

Mas, a mensagem do anjo, o embaixador de Deus, foi por Ela ou

vida.; Sua vontade santíssima foi por Ela aceita, realizada totalmente ...

Marra esta�,a absorta na or�ção ... meditava ... e por isso, Seu coração
poude OUVIr, atender, sentir 'O· desejo do Altissimo...

"Eis quí a serva do Senhor, faca-se em mim segundo vossa pala
vra": síntese 'p�ofunda de humildade' sincera e verdadeira, que fez (l
mensageiro dIVll10 exclamar, rnnravilhado e comovido: "Ave Maria,
cheia de graças'',

Por .isso 'Ü momento do ";\nr!'l'lus", tem o poder, a magia de tocar
ás almas, de envolvê-Ias em seu fascínio, dando-lhe a clarividênc.ia pa
ra julgar as causas em relação ao tempo e á Eterntdade.. . Sua Iem
hrança jamais se extinguirá na memória da humanidade, porque é
eterna; extende-se ao infinito ... pois a essa recordação, está intima
mente associada, 'Clamo fruto daquele instante, .aquela outra, do maio]'
e mais intenso drama de amor e misericórdia que Céus e Terra jamais
presenciaram: o drama da Redenção !

N.êste momento, pois, de tamanha sublimidade, de tão profundo
signific.ado, POl" alguns· minutos, apenas, medHemos ...

. E recebamOS, então, a mensagem que o céu nos envia, UJO,
.

toque
das Ave Marias !

Ê a voz plangente dos 'sinós que .nô-la transmite... '

Ê um pedido, que o Crea.dor nos faz; assim como a Santis"ima
Virgem o pronunciou, Ele espera também que pro.nunciemos o nosso
"sim": "Eis. aquí os servos do ::lenhar, faça-se em nós segundo a
Tua palavra" ...

Senhor, estamos pIenamente concienles do que- exiges de nós ...
Custa-nos, custa-nos imenso, consenbr ...

É tão· fácil vivermos esquecid6)S dn "Sim" da Virgem na tarde
da "Anunciação". .

. ,

T-ão fácil vivermos esquecidos ele Ti, da Tua Lei ...
Transgr·edindo a lei moral. ..
Transsigindo o;: princípios da Religião, do Direito e da Justi

ça... Cofundindo Liberdade e Democracia, com o' direito de tudo fa ..

zer...

Sendo infiel á linha de condu La, que- o ·Bati.smo nos tracou, sI)
porque, no instante que necessitavamos, faltou o apoio, Q. estímulo
daqueles que tinham o d·ever de nó-los dar.

Esquecendo a Eternidade,.,
Fingindo ig'norar o fim para o qual fomos creados ...
Sem cumprir com exatidão no·ssos deveres quotidianos... redu-

zindo-os a )lma rotina insuportável.,.
Na mais absoluta eg-olatria. ..
No abanelono total da Verdade...
Na Dúvida, sem procurar resolvê-Ia...
Numa inversão de··valores que chega ruo paroxismo da loucura ...

Sequiosos de prazer, de ódio, de vingança, de ambição, que mata,
que destrói, que consome...

Vivendo como cristãos que não quer�m saber da Cruz, porque o
,seu conheCImento, o seu contato implica ·em ·sacrifício dÔI' ren11l1cia
abnegação, con.formidade, na imitação d! Aquele que' nela' está pre�
gado ... esqueCIdos de que acima dela brilha "a estrela da esperanca
na feliz Resurreiçã'o." .. ,

'

Mesmo na coviéção plera ele que estan:os traindo no·ssas
.

con

ciências de cristãos, de católic'O�, de br�sIlelros... que nossa atItude

"goyesca" é um desa:fi" perene � Tua colera...
,

_

Senhor, perdoa-nos ·esta queIxa, nessa hora de- re�o�lllmenbo 011�'�
nossas palavras se afiguram a notas dIssonantes e traglCas em melO

a tanta poesia !.., .

,

Mas Tu o sabes, somos filhos do Século XX, do "século" das lu
zes" onde a superstição do Pr.ogresso, do CienLificismo, do Relativis
mo

'

do Materialismo, da Licenciosidade, criou êste ambiente que é o

nà.�so intoxicou o ar que respiramos ...
Porém, apezar de tudo isto, o Teu pedidO·, o Teu de,s,ejo será reali

zado: volveremos a Ti, para que nossas vidas -s·ejam "vidas cristãs
profundamente vividas..

Conquanto' seja difícil, conquanto seja mil vezes mais fácil, em

bora menos suav·e, viver "servindo a dto.is senhores" nossa promeSEr..
'será cumprida totalmente. ..

Em troca do nosso sacrifício nó:;; Te pedimos o que mais ardente
mente des.ejamos, o que insi·stentemente, pedimos á Virgem Santíssi.
ma, nêste momenbo·, nesta hora: a paz, a verdadeira paz, aquela paz
prometida aos homens -de boa vontade !

Para que assim, um dia, a humanidade possa rezar ao toque das
Ave-Marias, ·e com .Q anJo, exclamar:

"Ave-Maria cheia de- graças".
MYRIAM DE MAGDALA

r-'-G�;;;-;---D;b;b�;t -1

:':':/ Atende dia e noite I
Brevemente iniciará serviço especialisado. com !

moderno maquinario i

! Rua Felipe Schmidt 60. - Telefone 1577 j
.......................................................... ,

: _ _ _--�

Se ricos quereis ficar
De. modo facil e legal
Fe Z ei hoje uma inscrição
NO Credito Mutuo Predial

oo isa horrível. Lá Ludo é caro lo!

escasso, sendo que o peixe, ahun-
O melhor' meio de povoar as dantemente encontrado no rio Ma· Ela eslav.a aU, esco_nd'ida nurria·.·

nossasfronteiras e dar um melllOp deira constítue a pr íncipalnlimen- bolha colando de �abao, a sua le-'

aspécto ás cidades que lá se acham, tação'.·
,

licidade. E o m�nmo extendeu.
_

c

ré a criação de Territórios Federais. Um fato interessante e a proibi- braço para c.o/,he-la. em suas mao-

Temos Estados enormes que não cão da venda da cachaça dentro I zinhqs cubiçosas ...'4'las a ?Olha. .

Picar-iam menores se deles tossem das fronteiras do Território, por : tangzda. pelo :vento, subtu r ap�da
tirados alguns milhares de ....qu í lo- aba, do Governo. Paga-se vinte cp l- er:!t espiral, e iiurou-se da de:ll? w-
metros quadrados. O Amazonas, zeiros por uma cerveja e oito por çao.

_

por exemplo, se fosse um país, se- um guaraná. Dez cruzeiros é o P!'I'_ Novamente, apos

ria o oitavo do mundo em tania- ço de uma engraxada de sapato, tes, veut descendo

-nho!' O Sr. Albino Henr iqucs.comer- alcance_de quem a

Temes ainda um Mato Grosso ciante em 'Belém, contou-me que. A moo asrido. do

sem fim, quasí que despovoado, e certa vez foi obr ígadn a pagar o espaço ...

um não menor estado do Pará. cento e cinqüenta cruzeiros peln Pegou-a. E na 'mão lhe ficaram
Divididos êsses Estados, quer transporte de duas malas, do hot,;: apenas alguns respingos aiaçua:

em Territórios ou mesmo em 011- até .e estacão da estrada de ferl'G, as respingos dos desenganos ...

tros Estados, teríamos f'orçosarnen- num percurso de trezentos metrr.s! Somos, neste mundo, pobres me-

ninos de olhos cubiçosos em busca
te um surto progr-essista naquelas I O navio gaiola e o aV.ião, consti- de t�ma bolha de sabão ... a feUct
paragens quasi que abandonadas. tuern os meios de transporte para dtuie,.

O 'I'err-itór.io do Guaporé é um fóra do Território, pois a estraJa
Ouantas vezes a vemos redemoi-

exemplo frisante do que esponho do Ferro Madeira-Maromé, Iigando '"

nlumdo á nossa frente, ora �wmacima. Sua Gapital, a cidade d8 a Capital a cidade de Guarajá Mi-
sonho ele riqueza, 01'(( num traçoPorto Velho, ás margens do cau- rim, na. fronteira com a Bo livia. luminoso ele idealismo!

doloso, e barrento rio Mad-eira, na- não atravessa os seus limites. Como que alheiados de tudo
da mais. era do que um amontoado O rio Madeira, com seus três

quanto nos cerca, Lançamo-nosfie casas e que nem entrava no ró] mil e duz-entos qu ilornetros de «x-
pressurosos á caça da bolha ...

das cidades principais do Amazo- tensão, somente pode ser navega- Quasi sempre ela nos '{age, ao
nas (Porto Velho pertencia ao do na época das cheias e por nil- sopro dos contra-tempos. E quom-«Amazonas). vias de pequeno calado. lo, nurn golpe mais firme, conse-
.Aliás, todas as cidades do Ama- Urna bem conservada estrada- de guimos deitar-lhe a mão, ela _ a

zonas são insigniHcantes, não ha- rodagem, construída pelo Govêrno ilusõo _ apenas nos deixa uma ira
vendo uma delas siquer que se da União, corta o 'I'err itório em pressão de vácuo, num mixto de
possa comparar a nossa cidade de quasi toda a sua extensão. cansaço e aliorrecimento,
Biguaçú l

.

O Govêrno do Território, af'im Não nos serve, entretanto, a. ex,'>
Depois de 1943, ano em que foi de meldrorar as condições de vína periéncia.criado 10' Terr-itór-io Federal dH dos seus funcionários, í'ornéoe- Pobres crianças inconscientes,

Guaporé, Pôrto Velho, passando á lhes gratuitamente residênc-ias, luz continuamos a persegui?' os pe
catf\goria de capital, tomou um in- e água. A populacão atual ele PÚJ'- querl.Os globos COlO1'uios elas 'qtticremento enorme. to Velho é .de 3.000 almas, aproxi- rnéI'as hwnanas, Cegos p(t1'a não'
Sua luminação ,elétrica é ótima, madamenLe, onde domina o 81e- vê?' que a felicidade está dentro de'

pod,endo ser comparada com as mc- menta masculino numa proporção nós mesmos, na nos.sa conformaçãoIho1'es do País, e seu sistema de assombrosa de quinze para um! com a vida tal qual ela é, na sim�
água e esgoto é perfeito.. Suas Em apenas quatro fll10S COlno plicielade ao lar, na moderação do�
l'uas, apesar de não serem calço,a- Capital, pôrto Velho aumenta em anseios dos sentidos, na compre-
das, ;:ão muito bem tratadas. Be- mais de mil por cento, ,quer em ensão do mundo.
Jas residências enfeitam a cidarll'. população" quer em asp·écto. W"••.-.- _._-_-_-.-__ _._•••••_•••�
Pôl'to Velho possue um Grupo ]�s- Aí está pois, uma pr.ova conc'.'('

colar, um Instituto de Educação, La de que somente com a criação.

d.OiS hoteis d·e segunda classe, um

j
d·e nm

...
os 1'errHórios é que [)Of�e

clnbe bastante concorrido e llTna mos tOTnar m'ais habitadas as 'nos
bela pra'ça' pública. . sas frq.lJ.t.eiras e concorrer par.] o
Quanto ao custo da vida. é 11 ma progre�so do Brasil.

•

vu
João Fraíncr

alguns instan-'
lentamente, ao I

quisesse peço»,
menino cortou I

Ordenado' de
(R$ 2.500,000 mensaes

Pessôas capazes podem obter co

locação para trabalhar nesta CapitaU
ou nas seguintes cidades:

Itajai - J'Oinville - Porto UniãQ
- Lajes - Laguna ,e Blumenau.

O serviço �nclue pequenas viagens
em torno das cidades citadas.
Cartas do próprio punho, si pos�'

sivel acompanhando fotografia, para!
Cx. Postal nO. 5 - Florianópolis.
... - • - - - • - - ......._-..,., ._- -_'_-_- -.-_-_'\J

Indústria, Comé.rcioi
e Seguros IRot S. A.
ASSEMBLÉlA GE�Ai.. ORDINÁRIA.
Ficam convidados todos os acio

nistas desta Sociedade para a As-'
sembléia: Geral Ordinária a reali-·
zar-se dia 10 de Fevereiro, às t5 ho�'
ras na Séde Social para tratár a se

guinte ordem do, dia�

a) Aprovaçikl do balanço, rela
tório da dif\eforia; parecer dQ con

selho fiscal relativos ao periodo de'
1946-1947.

b) Eleição do conselho fiscal e

da diretoria.

c) Assuntos' de· interesse da So
ciedade.

Itajaí, 27 de Janeiro de 1948.
Sidnei Noceti
D. Gerente'

.......,,_...

••••••• d"

SONOTONE
Aparelhos para Surdez

TESTE AuotOMETRlCO e DE
MON!>TRAÇÕES doe Aparelhe. fei
toa a domicilio ou' à rua General:
Bltencourt, 61 Pe••aos do interior
do Estado queiram escrever porC1-
o endereço aoima

Vende-se

Ar'eão Júnior

Otimos lotes de terrenos situa
dos à rua Delmintla Silveira n. 26i'

próximo à Penitenciária do Estado;
distante do centro a,penas 10 mi
nutos d'e ô'nihus, e servido pelas Ii�
nhas da Trindade, CemítérlO e

Agronômica, Lotes de 12 x_ 30 pas
sa a rêde de agua e luz. Prorprie
tário: Edmundo Meira.

Clu.be Doze de Aqosto
CARNAVAL DE 1948

A Diretoria do Clube 1,2 de Agôsto realizará em sua séde, bailes á
fantasia, com início ás 22 horas, nos seguintes dias de Carnayal: 7, H f'
10 df Fevereiro, respectivamente, sábado domingo e terça-feira, re3eJ'
v.ando o dia 9, segunda-feira, para uma vesperal infa:ntil, das 16 ás 20
horas,

-

, , .

VENDA DE MESAS - Os preços para a venda de mesas numera:.

das, com direito a quatro cadeiras, obedecendo 'a disposição constantl3
da planta exposta na séde do ·Clube, serão as se�uinte.s:

(Salão de dança) Assinatl.lra para todos -os banes Cr$ 100,00
(Salão do Restaurante) Assinatura para todos os bailes Cr$ 70,00
(Para a v-esperaI infantil não haverá reserva de mesa)
No próx,imo dia 2 de Fev·er·eiro, das 17 ás 19 horas, na séde social

serão vendidas as mesas, observando-se rigorosamente a ordem de'
chegada d� s·enhores sócios.

A compra de mesa só poderá ser efe1uada pelo próprio sócio ou
pessól! de sua família, sendo que em nenhum caso uma' só pessóa p.ode
rá adquirir mais de uma mesa.

DISTRIBUIÇÃO DE CONVITES: - A todos os sóci,os quites com a
Tesouraria, s·erão entregues, pelo· cobrador do Club€, expedidos !lela'
Secretaria, convites especiais para os bailes carnavalescos deste ano.

A apresentação desse convite torna-se obrigatória no ato da en ..

·

trada, na séde, por ocasião dos bailes quando, pelo Porteiro, será des
tacada a parte picotada correspondente ao dia da realização de cada
festa. Ess·e convite, na 'conformidade de no.Ssos EsLatutos, sómente da�
rá direito a entrada do sócio e de sua família. NESSE PARTICULAR A
DIRETORIA AGIRÁ COM O MÁXIMO RIGOR. _

Quer para os bailes, quer para a vesperal infantil, não serão cx-'
pedidos convites, podendo entretanto, os srs. sócios quites com a
Tesouraria, requerer ao Presidente, para pessóas ou famílias de suas
r·elações em trânsito ou a passeio nesta Capital, ingressos para todas ·ou
cada uma das festas carnavalescas, mediante' os seguintes pagamento;;

Assinatura para todp_.s as f�stas Cr$ 300,00 .

Ingresso avulso para cada festa Cr$ 150,00
A venda de INGRESSOS a pessôas não pertencentes ao quadro so

cial do Clube e que estej:a.� de passagem por esta cidad·e, cessará im
preterivelmente ás 19 horas do dia da realizacão de cada festa.

CRIANÇAS - De acórdo com as comvnicações, é terminantemente
proíbida a ·entrar ou permanencia de menores de 14 anos, depois das :20
horas nos bailes carnavalescos dos dias 7, 8 e 10 de Fevêreiro. �

Sec·retaria do Clube 12 de Agôsto, em Florianópolis, 12 de Janeiro
de 1948.

A DIRETORIA

Clube. dos Funciooarios Poblicos Civis
de"Santa Catarina

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



... ESTADO-Domlnlo 1 de F'evereiro de '.48 3

!A -DIRETORIA DO CLUBE "12 DE AGôSTO" REALIZARÁ NOS DIAS 7� 8 E 10 D E FEVEREIRO, BAILES À FANTASIA;
tCOM INíCIO ÀS 22 HORAS E NO'DIA 9, VESPERAL INFANTIL� DAS 16 ÀS 20 H ORAS.

RESERVAS DE MESAS PARA OS ·BAILES, NA SECRETARIA DO CLUBE, A CONTAR DO DIA 2.

tti�êENTR(rÁCXDEMicoxrmr-FEVERÉíifõ--CÕNVffiA p.X"·SO·CÍÊDADEDÉ"�FJ:ÕRTXN·ÔPÔi1S··PARÃ··Ô-GRANDio.str-RAiLÊ
JDE COROAÇÃO DA RAINHA DOS' ESTUDANTES, QUE FARÁ REALIZAR DOMINCO, DIA � I, NOS SALõES DO CLUBE

DOZE DE AGÔSTO. RESERVA DE MES AS. (TRAJE DE RIGOR� SENDO PERMITIDO O BRANCQ).

lComo oCOrrenD.. I, d I
-

S P I
I �;;l�e e����:h�:tnd�e !�:�: �ee :�� remen a exPDSao e� • au o
d· b t Ih I São Paulo, 31 (U. P.) - A Secre-1 ram num raio de trezentos metros
ianos e que sempre a a ou pe a

. . _

.

f t
.

d t taria da Segurança distribuiu uma do local da explosao. Informam-se
paz - ln arma-se au orrza amen e. I

_. A

L I S 31 (U P) O nota oficial a respeito da explosao, de Tietê que numero de pessoas fe-
a (e uccess, '.. - s.

A •

d 1-
d 1 d C Ih dt S ontem, em Cerquilho, Pela nota o ridas em consequencia a exp osao
e ega os ao ouse o e eguran-

- .

d
ça, os jor-nalistas e os espectadores I va�a? .estava carregado de fogos e do vagão em Cerquilho, atinge a

mantiveram-se durante um minuto' artifícios, procedente de Barra Fun- 43.

de cabeça baixa e em silêncio, ao! d�. � explosã'O.,foi .segui�a de in� --------------
se encerrar a reunião do Conselho I cêndio, o �ual ja foi dOl�lllado .. Ha

de Segurança em homenagem à me- alguns fendas sendo dOIS grave-
. "'d G ndhi i mente e até agora já foram apura-mona e a .

.

..

das quatro mortes. As vitimas fo-
REPERCUSiSÃ!O NO Rlü Dl!} ram hospitalizadas na cidade de

,JANE1RO Tietê. Será restabelecido talvez ho-

Rio, 30 (C. P.) - A notícia da, je o trafego. Tudo leva a crer que
assasínio .de Ghandi ,t�ve uma re- i a explosão e o incêndio foi causado
percussão extraordinária nesta ca-I . d f' d t II d I Vesperal do Riso, inteiramente
pital, e foi mesmo comentada logo, pela rutura o 10 o ro ey e a -

com pesar em Lodos os meios. I ta tensão no momento em que a Livre

Ghandi, pelas suas grandes e ra·1 composição de carga fazia parte do Programa:
ras virtudes, tornou-se, como tan-I vazão sinistrado e azuardava no AS AVENTURAS DE LAUREL E
Los outros que jlá desapareceram, '"

-

C
"

ill HARDY
um "cidadão do universo". Seu no- pateo da estação er�Ul 10, a pas-

me era admirado e aparecia no sagern do trem que vinha em sen

noticiár ío da imprensa como um. tido contrárío. Foi instaurado ri-

apostolo da paz. _

I
goraso inquér-ito .

Daí as manítestações de pesai 1 São Paulo 31 (A. N.) _ A Esta- ACONTECE QUE SOU RICO
destas ilustres personalidades bra··

_ .'. (Technicolor)
sileiras. O sr. Osvaldo Aranha, pre- çao Cerqmlho fICOU totalmente des-

COM: Eddie Bracken _ Veroni-
sidente da ONU, disse:

.

� truida 'com a explosão, ontem, de
- "A morte do líder esp rrí tua] um vagão. Mais de cem casas rui- ca Lake - Marior ie Reynolds e

indú, nas circunsLânmas e?1 que
��

• .-.o__....._.� Sonny Tufts.
.

acaba de se verificar, trará consc-

CI b 12 d li t No Programa: Imagens do Bra- .

quênoia graví-ssiI?as. Ghandí não U e e aOOS o "si] n. 9 Nacional Imp. Filmes RITZ hoje ás 10 horas damanhã
era mais um chefe; er� um sImbo�o 'VENDA DE MESAS PAlRA O Preços: Cr$ 3,00 único geral 2,00

1° Brasil em Fóco - Nacional 20
e representava uma torça nova. e .

f',A'RN AVAL DE 1948 Ao redor do mundo _ Short 30 Ex-
qUP. o mundo 110'je tanto • precIsa.\ .L<rll .j"'1

. ., Livre Creanças maiores de 5 anos
.

idNã� se pode prevór as- consequên- . De acordo com o Edital pU?I�0a- poderão entrar.
centrící ades musicaes - shnrt 40

. .

di t d tal crime' no en- do a venda de mesas terá imcio Esporte na neve _ short 50 NoitesCI·as ln1e la as e � ,
.

' <c�' 17 horas obedecendo à ordem o" 0_0
••

tanto repito as consequenclas se-. U� ,
.. -

.'
•. de festa - short 6° Umã noite na

.� � roais graves para o OrIente". de chegado no salao, do SaCIO ou IMPERIAL _ hoje s 2 horas

raÜ as
. .

t o'" Raul Fernandes ti- seu representante legal, a quem VINGANÇA DE MORTE capital do México short

I I > �II��.IS. �el.ações Exteriores,'. as� será entreg�e o .no.

CÜlrTe�'l
'Ünde�te COM: Philipp Reed _ Jean Ro- No palco: Apresentação do má-

.,:�1 aI, t >'
' á cadeira disposta no mes o salão. gico chinêssim se ex er nau . i A D' etoria gers. .

- "A morte de Ghandi, o gra n- i '

SALTEADORES DOS PAMPAS CHAN-GRI-LA
de lideI' espiritual da india é mais,l........ . ...•...• , •.. '.

,

••... ,...
.

COM: Tom Tyller _ Bob Steele Preços: Crea'llças Cr$ 2,00 AduI-
uma manc!ha negra contur�bando o I'

tos Cr$ 4,00
panorama mundial".

..
_ I - Ruffy Davis

.no senador José Amel'lco sao eS-1 O SERTÃO DESAPARECIDO
tas palavras: - "Ninguem pode:

(Naugragados 'lla Ilh'a da Arca de
contrariar seu destino. Nunca se \
poderia p�n13ar que a vida de um' Noé) - COM: Clyde Beatty

idealista que consumia to�o .0 es-I 4/50 Episódios - No Programa
pÍrito a pregar contra a vI�,lencla, Imagens do Brasil n. 87 - aNcional
livesse o desfecho que teve. I _ A Voz do Mundo - Atualidades

O embaixador da ColombIa, Uma·
Preço: Cr$ 3,00 único.na Bernal: \

_ "Com Ghandi morre um gran-I Censura até 10 all'Os.

de soldado da paz e um gorande beI�-'
feitor da humanidade, ]i; lamenLa

"el que isso acontecesse no peno·
do áureo da sua vida, exatamente

ql·lando a ln�lia c.onquistava a 11- •••••.•••..• • •••..•••••••••••••••

Seu Terno tem· manchas?
berdade" .

. avião da carr,eira, chegou a este ter-
O embaixador da llália, Mario Tinturaria CRUZEIRO

xitóri·à o deputado Hugo Carneiro, A\1Jgusto Martim:
.

Rua Tiradentes 44
eleito ém 1945, qUe teve a sua cam- _ "A nOtÍ'cia entl'istece prolun·
panha patrocinada pelo governador damente .Numa época de lutas E I
Silvestre Coelho. Durante os dois de guerra, Ghandi �erecel]. a ad-"

, ....•.

• A • miração do mundo mteIro com o

. anos de vlgencla dos trabalhos .par- seu recurso ás unicas formas do I
lamentares, o sr. Hugo. Carneiro espírito. A humanidade, ás vezes í
:.nada fez em beneficio da terra quel esquecida e inconsciente na pre.sen-

..

t ça do seu po,br·e corpo mamma-
srepresenta, e JamaIS apr�sen ou ao d�, é obrigada a refletir que uma

·Congresso qualquer proJ,eto .para virtude enorme nunca pode ser

suavizar a angustiosa situação da consi,derada demência".
·,coletividade acreana. O desembar- O ohet'e de representação diplo·
< que do sr. Hugo Carneiro não teve mática da Austrália, Lew. IS Ma,c I,Gregor:
a menor repercussão no meio do

_ "Ele dedicou-se à vida da paz
povo deoepcionado com a sua atua-

_ da concordia. Em Ghandi .esta

ção negativa, com absoluto dscanso va resumido tuda. o que havia de

pelos problemas econômicos e de melhor em valor·es humanos. 1<'0]

uma das maiore.s rg'iuras de.ste sé
transportes que tão duramente afe-

cuia. Seu desapaI'eciomento, e a falta
,tam o Acre. de sua pres.ença será sentIda pela

India e pelo mundo".
O sr. Herbert Moses, presidente

da Associação Brasileira de lfi'-

pl'·ensa: .
.

_ "Em Ghandi elogio, na l·ragI-
lidade do seu corpo' castigado pe
los jejuns, uma das ma�s .altas ex

pressões da pujança mIstwa e es

piritual que já pertur'bar��1 o ma

terialismo em nos�� dIas..,�'........""""".,...

Continua O ESTADO fazen
-âo distribuições de valiosos li
,,",ros, inclus.ive romances mo

«lernos, entre as pessoas' que
cconettun de seu cadastro so

«clal.

-0-

,

.

As pessoas que ainda não
',ha;am preenchido o coupon
.que diariamente publicamos
.,poderão faze-lo agora, bebi
rlfitando-se, assim, a concorre
t.lram a tão interessante inicia
Ftiva realizada sob o patroci
,-nio da LIVRARIA ROSA, à
41eodoro n. 33, nesta Capital.

-o
A,NIVERSÁRIO
SRA. DOR'ENA FRAI'NiEift

Transcorre
.

hoje, o aniversário
:natalício da exma. sra. d. Lorena
'Borges Frainer, esposa do nosso
-cornpanheíro de trabalho jornalís-
•ta João Frainer.

NEUSA
Festejou, ou tem, o seu primeiro

amversarro, a graciosa memna

.Neusa, fitha do sr. Euclides Vale
riano de Sousa, funcionár-io púnli-
-co estadual, e de sua exma. esposa
d, Maria Pinto de Sousa.

Faz anos hoje a galante menina
Dalba Te�>,e1(inlha Trilha, fi IAlinha
do S1'. José Marques Trilha e de
sua exma. sra. d. Rosa Pauher

, Trillha.

NAS:GlMENTO
Com o advento de um robusto

�,garotinho q.ue na pia batismal re
ceben:í o nome de João Carlos, en
'contra-se em f.estas o lar do no·sso
estimado. conterrâneo sr. João de

" Deus Cardoso � de sua exma, espo
" sa, d. Alaide :Florinda. <'::ardoso.

Um d-:\ pu !ado h11UUI
Rio, Branco, 31 (A. N.) - Pelo

Profissional COmpetente

Brevemente
Grandes e modernas ins

talaçõel> a serviço do au-.
tomobilismo.

DELAMBERT

�JAM A, HEVlS1'A
() VALE DO ITAJAJ

BICICLETASI LENHA. GRAM-LUXO
SUPER-LEVESpelo telefone 719Peça

Pronta entrega
Qualidade superior I

I
I

I
____�..__� MU..�

Vende-se duas novas

modelo para homem e

para senhora. Peso 10 k.

I
Farol eletrico completo
mudança de 4 veloci
dades. Tratar com o sr.

ROSE - La PçJTta Hotel.

4( 'PP'w

SERRARIA· UNIÃO ...............

FERIDAS. REUMATISMO E
.

PLACAS SIFILITICAS

Elixir deJ Nogueira
Medicação auxiliar no trotamento

da .ifll i.i

Movida a eletricidade

Proprietario
03WALDO DUARTE

1
I'.....,

Mudas de
Eucaliptos ··ROXY·h�;�·ás·7·h���;···········

(TERITRICORNIS) . Na Téla: Chades Boyer e BeUe

VENDE-SE A Cr$ 0,30 Davis

Rua Fernando Machado, 30 TUDO ISSO E O CEU TAMBEM

No Palco: Apresentação do sen-

sacionaÍ mágico chinês.
CHAN-GRI-LA

Preços: Cr$ 6,00 4,Ou
Censura até 14 anos.

ODEON - hoje ás 2 horas

ALERTA PETIZADA ...

Stan Laurel (O Magro) - Oliver

Hardy (O Gordo).

ODEON IMPERIAL
Simultaneamente

ODEON ás 4,30 6,30 8,30 horas

IMPERIAL ás 7,30 horas

Sessões Elegantes
CAPITÃO FURIA

COM: Brian Aherne - June Lang
_ Victor Me Lagen - John Car

radine - Paul Lukas

No Programa: O Esporte em Mar

cha n. 157 - Nacional Imp. Fiílmes.
_ A Ciência Popular - 'Short Colo

rido - Fax Airplan �ws 30 x 4

_ Atualidades
Preços: ODEON Cr$ 6,00 4,00 3,00

ás 6,30 horas Cr$ 6,00 único

IMPERIAL ás 7,30 horas Cr$ 4,00
Livr,e 'Creanças maiores de 5 anos

poderão entrar na sessão de 4,30
horas

•

Suspensas todas ás entradas de

favores - Estudantes, sem cader

netas não poderão entrar.
..............................

............................ "" ... ,'

Maquina de escrever
Compra-se uma portatil.

Tratar nesta redação. .

Parabens!
Muitas felicidades pelo nascimen

to 'de seu filhinho!

Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMP(i)LHO"
é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

DENTISTA
Dr. Mario Da Camporú

Cirurgião dentista
Atende exc r u s íxo rrrerrte com

hora mercado
Rua Trajano na 25 ._'

F odanópolis
Diaricmente dro) 9 às

dos 14 �s 17 horas

Sob.

12 e

Carga. lenta para
Baterirt

Garage Derarnb ert

Censura ILvre •

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

RITZ hoje á 1,45 hOras
Matinée Chic

SeUe Davis - Charles Boyer _
Jefrey Lyn e Barbara O'Neil -em:.
TUDO ISSO E O CEU T.AlVIBEM
No Programa: Cine Jornal - Na

cional

Preço: Cr$ 3,00 único
Censura até 10 anos.

• •••••••••••• 0 •••••••

RITZ hoje ás 4,15 6,30 8,3(} horas
Sessões Elegantes

John Garfield - Geraldine Fitz
gerald - Faye Emerson e Walter
Brena

REGENERAÇÃO
No Programa: Brasil em FóC'O

Nacional - Atualidades Warnel'
Pathé

Preços: Cr$ 6,O() 3,60 ás 6,30 ho

ras Cr$ 6,00 único
Censura até 10 an'Os.

ROXY hoje ás 2 horas
Brasil Atualidades - Nacional -

Ricardo Cortez - Joa'n Weedbury
SOU UM ASSASSINO

Kent Taylor - John Carradine
ALASKA

Inicio do seriado
O SEGREDO DA ILHA

TESOURO

PreçtJ§l: Cr$ 3,60 2,40
Censura até 14 anos.

DO

. ,.\'"

.J
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Os gafanhotos semeiam o desespero-
Santa Cruz, (IR. G. do Sul) 30

r

nossos agr-icultores que, em sua.
[(A. N.! -:- A "Gazeta de i:)anta quase totajídade, deram íntensívo e

Cruz, informa, com grande desta- constante 'Combate á praga, ef'icíen
que, o seguinte:

. temente apoiados pelos govêrnos
.

- "Após alguns meses de rela- municipal e estadual. Em vista
tiva paz, acaba a lavoura santaeru- dessas considerações, negros se nos
'zense de entrar em crise sem p1'e- afiguram 'Os resultados da colheita
cedentes com a invasão de novas

IdO presente ano, que muito pr-orne
nuvens de gafanhotos, desta vez, tia. Soubemos por pessoas prece
'Porém, de dimensões nunca, vistas dentes de Lajeado e Venâncio. Aí
a�é. agora. A�,ri.cultor,es de Linha res, que, também, j1á estariam sen- .

SItIO, Dona Car-lota, Cerro Alegre e do assolados pelos gafanhotos aque
outros pontos do município, com les mun icípros, bem como os de
os olhos marejados de lrágrimas, Soledade e Sobradinho".
tr-ouxeram-nos a tr-iste notícia e

no,s externaram o desespero de que'
'PC" = TI_r T rTP-nhWli

está tornada a população rural oa
parte sul do município, sem meios
para salvaguardar de, suas plan la
ções e sem armas para o comhal e
à 'praga, Os terríveis acrídios, pro
dutos das 'grandes posturas da pr i

mavera, vollam agora com maior'
f'úria, arrasando tudo á sua passa
gem. E ninguem ignora que incon
testavelmente a atual situação se

tornou ainda mais grave do que
quando da primeira investi.da, por
quanto já não é possivel o ptantío
do tarde. Ao que parece trata ..se de
gafanhotos desovados em zonas de
criação de gado, onde nada ou mUI

to 'pouco se 'fez para ·0 extermínio
dos saltões. Hesultaram, assim, in
Jrul.íf'eros todos os esforços dos

) Ne-rvos
.

Deb'in:
{i';i .

I tedos Provocam

:!lii H_�u��s�henla
NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DE81L1TE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇO PHYSICO
E H.TElLECTUAL'O
LEVARA', FATALMEN.

,E,I.� �EURASTHEN!A

I ,Os pri�ei�os symptomas da'
j neurasthenía são- geralmente a

! insomnia, pesadelos, irritabili
Idade, dôres de eabeça f! ner-
vosismo. Ao sentir quaesquer

.destas manifestações previna
ee contra 'as suas consequen
cias. Trate-se immediatarnen-

I te, com um remédio, de effeito

: .positivo e immediato. Não
i 1:omê drogs!\ perigosas; Vigonal
i é o rernedio . indicado para
, qualquer caso de neurasthenia,
: Vigonal revigora ,0 organismo,
'il'estituindo ao fraco as forças
perdidas e a energia da juven
'ltude ás .peesôas exhauridas.

t.

� ,_�N1TH _:J�.
, O N O V O R Á O 1·0 • 'F O N Ó G R A F O

I

o Novo Método 'ZENlrH de Tocar Discos'
com BRAÇO SONORO "COBRA" RADIÔNICO e

Trocador de Discos RÁPIDO-SILENCIOSO

Um belo conjunto, à prova de temperatura
e umidade. Proporciona excelente recep
ção de onda média e rádio de onda curta
lnternacional na extensão de 13 metros.

O Novo Braço Sonoro "Cobra" suprime o

ruidodesagradavel de raspadura ou chiada;
faZ' com que os discos se possam tocar cen

tos de vezes mais.

.-----'

Combate a tosse. a

bronquite e 09 resfria
dos. João O Xarope S.
éeficoz no tratramento

" das afecções gripais e

das vias respiratórias·.
O Xarope São João

....... �'

solta o catarro e faz

expectorar fàcilmente.

,.

\
l'

Troca 12 discos de dez

polegadas, ou 10 discos
de doze polegadas em

3y. segundos cada um.
O Braço Sonoro "C0-
bra" pode se deixar
cair ou raspar nos dis
cos, sem causar dano,

)

A nossa Capital vai ser dota
da de mais um estabeleclmente
de-ensíno e este será o "Col�
gio Barriga-Verde".

..

"

----------------�--------_ .

Dístribuidor Exclusivo Z. S. BATTlSTOTfI
Rua Felipe Schmidt, 34. Caixa 'Postal 173.

Florianopólis. - Santa Cat,Qrina

BOM NEGOCIO

--

O-Gi�Ó;fu�;�-�� -��;--IPara maiores de 16 illlOS
(Art. 91 - Decreto-Lei - na 4,244 de 1942)

CURSO DE MA,DUREZA. crPA T R I A R C A»
Secção especializada por CORRESPONDENCIA

Pontos estritamente de acordo com o programe ofieial
Mensalidade Cr$ 60,00 - Peça programa gvat is

Exames em Outubro e Jaaeiro
Rua São Bento nO 201 - Tel. 3�55j9 - São Paulo

- _._ : ::- � f!.� r _ __ ._ _ _ \ __ __ __ .............•._ ..

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.

.' .Vif{onâ1 \
I'

'''ORTIFJCA E DÁ SAÚDE

·z.;iT��·1
'.

na C�puÍaa Pré Resta-
belecimeuto da S..de ti.
Lázaro.

....... '\ . . . .. . .

o melhor presente para .eu fi
lho. é uma caderneta do ORE'ElI
-ro Mutuá PREDrAL,

I CONSERTA-SE'
REFORMA-SE

Reâios, Vitrolas, Eeta
biJizadores e

Balanças Automaticas
Rua Crispim Mira, 58.

e

Aumente o Capital do Oolê

gio . Barrfga-Verde, afim de
que possamos construi-lo, Ins
erevendo-se, hoje mesmo,' DO

seu quadro social de eompo-
nentes,

. I

CONTA CORRENTE POPULAR IJurol 51/1. a. a. - Limite Cr$, 30.000,00 "

Movlmentação com chequei .

Banco do Distrito Federal S. A. f',CAPITAL: CR$ 60.000�OOO,OO
'

RESERVAS: CR$ 15.000.000,00
.. Rua Trajaflo, 23. IOf't8,,61101l$ i -

• 1'1

DA T I LOGRA F IA Empresa ,Sul. Oeste Limitada

CIA CATAR,INENSl
I)[ TRANSPORTES AÉREOS LTOA

TINTURARIA 1
Só á "CRUZEIRO"

.

Tira
'dentes, 44

•••••••• e
.

Correspondencl a
Comercial

DIREÇAo:
Amélia M PigozZi

Confere
Diploma

METODO:
Moderno e Eficiente

RUA ALVARO DE CARVALHO. 65
.....•.....•........•.•.•...•..........•.......•_ .....................................................................................•...................._ ..........•.••....•..........• , .•....•....__ ._

Margarida deMoraes,
que se �r.esume residente na localidade de CAÇADOR,
neste Estado, seu irmão José Benedito da Silva
procura' noticias suas, pedindo o obsequio a que�
tenha conhecimento do 'seu paradeiro, .escrever ao
sr. José Benedito da SIlva, a Rua Dr. Almeida.
'Lima, 969 - A/C. da São Paulo Alpa.rgatas S/A.

SÃO PAULO
1 .. · • • •

·:
·•

;
_ , : , , .. �.

MOTOR
Vende-se

Um a gazolina, de 12 HP.

proprio para indústria.

Tratar. no Emporio Rosa.

l

LIRA- TENIS CLUBE
COMUNICAÇÃO N. 3

80.900.606,30
5,978;401 ;755.97

67.053.245,30
t42.176.603.80

Levo ao conhecimento dos senhçres associados que, a diretoria, em
sua última reunião, resolveu autorfsar a portaria do Clube a exigir.
quando necessário, dos senhores associados, para eftf,to de identificação•
o talão de quitação mensal.

.

Comunico, outrossim, que a compra de mesas para as festas de
carnaval, somente poderá ser feita, mediante a apresentação do recibe
do mês de fevereiro.

..

José Antônio de S. Thiago, Seoretár-ío-geral.'
�""_"'."" ......_......'r_...."'...__.·_lUUQ�""rty...=...!_..........'1'iIWIt_.....INI. �

COMPANHIA "'ALlANÇA DA
,..... 111. -- lUa: li li, I /t.
mCXlOJIOR II "'J?...í.JlOPO.T••

Cifn.1 do Balance d. 1944:

CAPITAL E RESERVAS
RespooIsbilidadell
Recete
Ativo

c-,
o-s
•

O.'

Sinistrol ·pagol no .. Ultll.Xlo. 11) enOl!

RelponsabilideIjel
98.687.816,30

76.736,401.306.20

Díretorea.
,

Dr; Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr: Fr.aociaco
de Sá,'iAnilió MallOrra" Dr. Joaquim Barreto de Ara1ljo
e Jote 'Abreu'.

Linha de transporte. coletivo entre
FLORIANóPOLIS - Xapecó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro e

Vice-Versa.
SAlDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às 580• feiras às 6 horas da

manhã.
.

SALDAS DE XAPECó: Todas às 28,; feiras às 6 horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AG:ÊNCIA GLORIA. '

Praça 15 de novembro, 24 - Ploríanépolis - Fone 1.431.

Clube I«12 de Agosto»
A V I S' O

A Diretoria do Clube «12 de Agosto» avisa a

seus associados, que as mesas para atender o Serviço
de Bar, serão" dispostas no salão da biblioteca, nÓs
três bailes à fantasia, que se realizarão nos dias
7, 8 e 10 de fevereiro.

A DIRETORIA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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�,BeYDaDd mostra-se
;tJessimlst a

'(' .

Par ís, 30 (U. P.) - Quando a

.assernbléi a nacional francesa deba
teu on tem sonre a retirada da cír- f
.culação das cédulas de 5.000 rran-,

cos, o ex-prernier Paul .Heynaud,
orítícando o progr-ama do govêrno
dísse : "O fechamento dos bancos,
.ontem, í'oi i legal.. � acrescentou:
-- Agora o govêrno arranjou mais
uma mercadorta-para o câmbio ne

.gro : as cédulas de 5.000 francos".
Depois de ,fazer o elogio dos íngte-

. .ses por seu histórico em race da

.desvalorização . t'rancesa, Heynaud
.declarou que tinha motivos para
crer que o Uonsel'ho Geral elo J:JUn-
co da Françn, revela um entUSJa�
mo 'apenas muito moderado'
diante do programa elo gnvêrno.

CANSADA
.

e sem ViÇO
As pérfidas ru

gas na testa e ao,

redor dos olhos,
as sardas, man

chas, cravos e es-

" pinhas, são traiçoeiros inimigos da
- beleza da mulher. Quando surgem
,estas impcr Feições, lançando, nu
"vens sobre a sua felicidade, con
:fie nas virtudes do Creme Rugol.
Rugol corr-ige rapidamente as cau-
-sas do envelhecimento prematuro
,,-da cutis. Este famoso creme em

'belezador , usado todas as noites
\""11 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

.Rugol a sua cutis poderá ficar ma
cla.Timpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
.a sua felicidade. A felicidade
de amar ... e ser amada.
t

éREME
. 'R._UGpI"

PARA
'"

iI

COM MÉTODOS APROVADOS PELA FÁBRICA!

1 ""-

Somente nós podemos oferecer, aos proprietários de Ford, Mercury
e Lincoln, tAdas as vantagens de um serviço especializado, executado
por mecamcos que os conhecem a fundo. Porque somos seus reven

dedores, é natural que tenhamos maiores facilidades e estejamos
melhor preparados para ,Jrestar a espécie de serviço que o seu carro

requer. Quando fazemos qualquer substituição, só usamos peças legí
timas Ford, Mercury e Lincoln - tal e qual as que foram colocadas

originalmente na fábrica.

Venha conhecer o nosso Departamento de Serviço. Ao lado da

cortezia e presteza, o senhor encontrará as vantagens' de. um mate:"

rial feito especialmente para proteger o seu carro, manej_ado por

mecânicos especializados. Nossos métodos são aprovados pela fábrica ...

e o senhor aprovará os resultados!

Funcionário Imblico
Lembra-te - descontando dê•
centavos diários de teu: venci
mento, salário ou remunera

ção 'poderás deixar para tua
fàimllia, um peealío até Cr$
30.000,00.
Inscreve-te na Assoclaçãe

Beneficente.

Alvim & freitas, ltda.-C.P.1379·S. Paulo

'. ,. . � .

l'roibida apales1ra
Belém, 30 (A. N.) - O jornalista

"Diego Costa, secretário da F'ollha do
"Norte deveria pronunciar uma pa
Iestra radiofônica ante-ontem no

·.Radio Clube. Ontem a emissora
.anuncíou

'

a suspensão da rerertda

-oonf'erência, tendo aquele jornal
"expJiicado que a susnensão Iô ra de-
terminada pela 'polícia por ordem

.
do secretário ger-al do Estado. As
:nove horas aquele jorualista, foi

preso . f'icando na delegacia espe
cíal de ;:<E�,gurança política e social
',Iílté ás 16 horas, sendo avisado que
so porlci-la realizar a palestra com

autorízacão fia polícia. Ü citado

.i,orua'i<fa. tuncionou na assembléia
·,legj.sJa�i\·a como suplente de depu
"ilJa�o comunista, tendo declarado
•que sua palestra não tinha caráter

'Pol!üca.

. . �quS lM1S\t�\S,
�UW\t\, .

i�\\D
.

_ 0030 horas'
. ( . ns as 7- ,

k 4"5 le\r�, .'

d \ongas,....s __ ..

_
_ em oo OS

n' dio 1UP\,
'd: Diíusora�o �o .o

('i.040 kcs) e

ondas \ongoS

São Pou\o-, em
(49,r);2 rn .

.

') curtos )(960 kcs e

O rn • 'i1,165 kcs

6.095 kcs e 25.5

7"" _-

NÓS CONHECEMOS MELHOR O' SEU CARRO

Revendedores nesta Capital:

TUFFI, AMIN & IRMÃO
Rua Duarte Shutel, 11

Parabens!
Muitas. felicidades pelo nascimen-

to de seu filhinho! ,
Mas, não esqueça, que o melhor

presente para o seu "PIMPOLHO"

é uma caderneta do CRÉDITO

;MUTUO PREDIAL.
. . . . . . . . . . . . . .. . .

Parecer aprovado"
Rio, 30 (A. N.) - A Comissão de

Viação do Senado aprovou o Dare
cer Ernesto Dom,eles ,sôlbre 'Ü cré
dito de trintiiÍnilhões de cruzeiros

. .como contr�buição para o desen
volvimento do Maranhão, Piauí e

Paraiba. A mesma comissão apre-
,dou o projeto 'q�e autoriza o au

menGo de capital da Companhia
Vale do Hio .Do:ce. Aj)r,e.ciou tam
bém a indicaç50 v�nda da Câmara

para a constillüçã0' de comissão in-
.

!terp.arlamentar d� três deputados
18 três senadores �í'im de conseguir
as necessárias prOvidênCias e pro
mover um rigoroso eDntrole nos

illOVOS recursos a s,erem fornecidos
,áJquela companhia.
................................

o "Colégio Barriga-Vlerde'"
. está construido o seu majesto.
':80 prédio e necessita de .sua

,'VaUo�a., colaboração..

Cabelos Brancos'

Sinal de velhice
A Loção B,.ilhante faz vo1 «Ó,

lar a eôr natural pl'imiti-�u
(eo.tanho i loura, doirada ou

negra) em pOU!IC tempo. Não
á tinturCl. Não maneha e não
auja. O .eu ueo á limpo,
facU e agradável.
A Loção Brilhant9 extingue

a. caspa•. o prurido, a .ebor
rhéa e tôda. aa.ofecçõ.a pa
ra.i1:Órias do cabelo, a.asim·
como combate a calvicie, re

vitalizando as raizu capila
res. Foi apro ...ado pelo Depar
tamento Nacional de Saúde
Pública.

Af��?I�

Dr. Lindolfo A. G. I
Peteire

PJ.!vogado S Contabilis,ta
Gónatituição de 1J0ciedadel.
Planos contabeill •• Orqanizá�
gõe. - Parecere. e .erviçOI

correlatOil.
,Rua Gol. Bittencourt nO, 122

Florian6poli.
Da. 17 hora. em diante.

,I
f

. ,

..... "'- '.o ..

Aviso aos Estudantes
Estudantes em férias que dese

jem viajar conhecendo todo o Es
tado poderão obter os fundos ne

cessários executando tacíl tarefa
que bem. executada lhes proporcto
fiará ainda algum saldo em di
nheiro.
Informações à rua Visconde de

Ouro Preto n. 13 das 9 ás 12 e das
111 ás,17.

PRÓTESE

APRENDA ESTA PROFIS
SÃO RENDOSA E INDE_
PENDENTE EM SUA CASA
P E ç A M INFORMAÇÕES
SEM COMPROMISSO AO

------------__ --

I Trate das vias 1:1I respiratorias
, A. Bronquite. (Allrnatica.,

li CronicQs ou Agudoa) e as

8uas manifeataçõell (Toae.. ,
I Rouqui,dão, Catarros, e·tc•. ,),
, aasim como a� GRIf E3, mão

I, molestia. que atacam o apa
I relho rellpiratorio e devem

I aar tratadas com um medi
! comento energico que com

i bata o mal, evitando com

i plicações graves. O SATOSIN
i contendo elementos antiua

i tico•• peitorais. tonicoa. recal
.\ Clificante. e modificadores do

li organiamo é o remedio
indicado,

....... "� .

Rádio-Técnico
A Elet: o-Têcniea está neces

sltando , éom ur genci a , de um

técnico psr a consertar rádios.
Paga ·bom ordenado, mas exige
compe tencia,
Tratar na mesma, à rua Tra

sno , 25.
• e.* ., •••• e# t. •• •••• •••••.•• ••

IiteD�a"o ,.' O proprietnrio
8 Y da Sapatarza
O RAPIDO à Rua João'Pinto,
avil1la ao. nua ireguelell e amigo.
'lue mudou-liIs' para a mesma rua.
o.neXQ à Tinturaria Guarany. on

de eepera a preferancia que' todQ•
lempre lhe dilpenaaram.

PFRDEU-SE
um anel de grau de normalista,
pt:dra verde entl'e dois pequenos

brilhantes, tendo gravado por den

tro do aro o n'Ome NEREIDA.

Pede-se a quem o encontrar o' ob

séquio de entregar nesta 'redação,
ou à rua José Boiteux nO 4; que se

rá gratificado, em o exigindo.

INSTITUTO TECNUJo DE
INICIAÇÃOI PROFISSIONAL

CAIXA POSTAL 154 - LAPA
RIO DE JANEIRO

Procure hoje o seu

VIdro de SATOSIN
nas bôas farmacias

e drogadas.

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

UM ANALFABETO
é, um cego, Não deixes teu amigQ

na ce'gueira da ignorância. Dá-lhe
a luz da instrução, levamdo-o a um
curso de rulfaootizacão de adultos.
............................

CASA
,

atéCr$t.OOO,OO
Precisa-se de preferencia na

Praia de Fóra ou rua Bocaiuva,
Cartas para iAvenida Mau

ro Ramos, 52.

• • •

0

••••••••••••••••••••••••••••••

QUARTO
PRECISA-SE

Funcionário dQ Ministério
da Aeronáutica, recenterr,ente
transferido do Rio, procura
um quarto mobiliado em

casa dt'J família, de preferên
cia no centro da cidade ou

proximidades.
A,presenta referências .

I
Cartas para L. FONTES.

Av. Mauro Ramos n 200-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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6 o ESTAOO-Demlngo 1 de Fevereiro. �""'''8
,----------.---------------------

"onv·dad
'�.

d b t b I' I-
os NOVOS MEMBROS DO TRI�

... . I··· � 8.campeao. CafHJta ... e =: as�ue e o· a fe1l Izar BUNAL D,,_ ��ÇA DFBPOR-

uma . temporada em nossa capital
Apurou a nossa reportagem quel �ed�ração Atlética Catarinense, D�' blico com partidas de basquetebol

o dr. Osmar Cunha, presi,de�te da llltmto de presentear o nosso pú-I cem�por-cento sensacionais, enviou

Seu acionaI' o em te
,

e

Satisfazendo as exigências do Su
premo Tribunal de Justiça Despor
tiva da Confederação Brasileira de
Desportos, dia 23 último foram elei
tos os .novos membros do Tribunal
de Justiça Desportiva d.a F. C. D . .,

dando-se a posse na última terça
feira, sendo em seguida julgado o

rumoroso "caso" Afonsinho, o qual
foi arquivado em vista da desistên-'
cia do Paula Ramos.
O novo orgão disciplinador está

assim constituido ;
Presidente - Dr. Raul Pereira

Caldas.
Juizes efetivos: _ José Cordeiro.

Anacleto Damiani, Dr. Rubens de
Arruda, Ramos; Oswaldo Silvelra,
Dr. José Rosário de Araújo e Ro
berto Oliveira.
Juizes substitutos - Jáu Guedes

da Fonseca, Moacir Pinto e Alípio
Castro.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

um telegrama ao Rio, convidando o

quinteto. do Botaíogo, campeão ca

rioca, a realizar uma temporada de
três jogos em nossa capital,' na se

gunda quinzena do mês entrante.
A notícia é deveras .auspiciosa pa

ra todos os aficionados do basque
tebol em nossa terra, pois é sabido
que o Botafogo possue os cestobo
listas mais categorizados do país.
Os adversários do quadro metro

politano serão o Ubiratam, o Lira
Tenis Clube e 'O Barriga Verde.

Esperamos que os entendimentos
cheguem' a bom termo.

Paula Ramos e Avaí em disputa da coroa
.

de futebol de 1947

,

de campeão cít, dine MARCADA A DATA PARA A "RE
VANCHE" LOUIS X WALCOTT
Miami, 31 (U. P.) - O contrato

para 'O combate Jo� Louis - Joe
Destinada a agradar ao . público 1 penhe imparcialmente as suas fun- Walcott, está quasi ultimado. Nas

finalmente hoje assistiremos à par- Quanto ao Avaí, não cremos que de 1 x O. Eles eram poucos contra. ções, garantindo o sucesso da pele- conversações efetuadas entre Só!
tida que encerrará o monumental tenha decepcionado em sua última muitos e não estavam devidamente ja. Strauss, diretor adjunto do "Twen
t:ampeonato Amadorista de Futebol exibição.' A saida do gramado de treinados, mas souberam ser v,alen-I Os quadros prováveis: Paula Ra- tieth Century Sporting Clube", e

ua cidade.
.

dois bons elementos, autênticas ex- tcs até o juiz anunciar o fim da I
mos _ Tatú, Nenem e Chines; Mi- Mike Jacobs e Félix Becchiccio, re-

"Dentro de mais algumas horas co- pressões do nosso "soccer": Saul peleja. I nela, Chocolate e Ivan; Lázaro, Ca- presentantes de Walcott fixou-se
nheceremos o clube que empunha- e Fatéco, colocou o quadro em si- Esperamos que '110 jugo de hoje, rioni, Mandico, Fornerolli e Abelar- provisóriamente a data de 23 de [u
irá o cetra de campeão citadino e tuação desfavorável, quando podia paulainos e ,avaianos correspondam.] do. Avaí _ Adalfinho, Fatéco e Ta- nho para o encontro que deverá ser

'Candidato ao titulo de campeão do muito bem encurtar a diferença no lutando cad� qual conforme as suas/ vinho; Bigóde, Luiz e Boas; Feli- efetuado no "Yankee Stadíum", em
Estado. "placard", caso resistissem como aptidões, sem quebrar os manda-Í pinho, Nizeta, Ari, Bráulio e Zachi. Nova York,
Em toda a nossa ilha só se fala resistiram no período inicial, quan- mentos do sadio esporfivismo. I Newton Monguilhott dirigirá o -IN-'-I-C-I-A---S-E-AM--A-N-H-�--A-S-E-MA---N-A-

DO desfecho do. sensacional [ogo. do o marcador apontava o escore Esperamos que o árbitro desem- jogo.
. BRASILEIRA . DE VELA

E!iFfu:t�;�;:S�b�::�:;�'lorneio Municipal de' Volei . e Basquete ;:�;;:��;,::�;�;,.::,:::.::r�
tarde Tem que haver um campeão M baianos, uruguaios' e argentinos, se-
}. .

.'

.

ais uma rodada em disputa do As partidas marcadas para ás ul-' mau tempo, foram transferidas pa-
c este sera o que melhores qualida- Torneio Municipal' de Voleibol e tímas quarta e quinta-fieira, que deí-l ra terça e sexta-feira próximas,

rá iniciadas, amanhã, em Porto Ale-

des a�resent�r. •
Basquetebol tivemos ocasião de as- xaram de ser disputadas devido ao

I
respectivamente.

gre, a Semana Brasileira de Vela,
Esta em disputa a coroa de cam- sistir na noite de ante-ontem, na Amanhã serão disputados os se-

organizada pela Confederação Bra-

"peão d� ci.dade.. , .
quadra do Lira Tenis Clube. I TEIXEIRINHA RETORNOU - A

gnintes jogos:
sileira de Vela.

A prímetra partida da serre de Como sempre, enorme assistência BLUMENAU
'" .

Voleibol feminino Barriga S-A-N-JF1-0-R-D-
....

A-iV-{-A-L-O-R-l�i·-lG-'-U�J:{-A.--D-U
duas teve lugar quinta-feira última, acorreu ao local da luta, devido ao' O experimentado atacante �'eI-

J Verde x Lira Tenis. ENSAIO
e quem caiu vencido não foi o grande' interesse do publico pelo xcirinha, que no ano passado jogou Basquetebol Figueirense x O médio ctüarinense sur-preendeu
Paula Ramos, cujo val�nt� esquadrão desenrolar das partidas. no squadrão de profissíonaís �� l Barr-iga Verde. peta seu jogo inteligente, pela sua

levou vantagem em tecmca, em re- Foram disputadas duas pelejas' Botafogo, sagrando-se vice-campeao 1 'slasse, precisão nos .passes e mar-

sistência e no escore, repetindo de voleibol feminino e uma de bas-I carioca, já retornou a

Blumenau'l
PEDRO PAULO MA'üHAoDO cação secura - Foi a maior figura

do exercício de terça-feira e será
assim o explêndido triunfo do ter- quetebol. sua terra natal.

contratado pelo aiui-neqro
ceiro turno, quando impôs ao tetra- O primeiro jogo reuniu os qua- Noticias vindas daquela cidade Esçreve o jornal "Paraná Espor-
campeão catarinense, seu adversá- dros do Clube Doze e Lira Tenis dizem que o famoso dianteiro da I tivo ", em sua edição de 19 do cor-

rio de hoje, o mesmo escorre de que foi muit� bem disputado, ven- s.elação catarinense e carioca, vol-, rente sob o títuio acima, o seguinte-
comentário:

.

quinta-feira - 5 x O. cendo o primeiro, por 2 x 1. tará à capital do pais, onde

POSSi-, "O catarinense i:lanford treinou
Mas a "performance" dos paulaí- Na segunda partida, o valoroso velmente ingressará no Fluminen- terça-feira pela pr irneí ra vez entre

nos nesse jogo não satisfez os seus quinteto do Figueirense, campeão se, a convite do técnico Ondino Vi- os coritibanos, ante uma grande
torcedores, devido ao estado en- do torneio inicio, colheu um dos eira, o homem que apresentou-o ao! espectativa de grande número de

I d t' .bl' I. espectadores que se' locomoveu ate
c rarca o em que se encon rava 'O seus triunfos mais faceis, vencendo pu íco carroca. ,

ao Belfort Duarte, atirn de presen-
gramado do estádio da F. C. D. o Ubiratan por 2 x O. O Botafogo está interessado na I ciar ao primeiro ensaio do conter-
Treinando rigorosa e inteligen- No embate de basquetebol, o sex- renovação do contrato do Valoroso rãneo de Nivaldo. E a espectatíva

temente, com intervalos de dois teto do Lira Teríis, campeão do extrema e o Palmeiras, de Blume- foi toda justa, ,por,quanto Sanford,
dias, pelo competente técnico José torneio inicio de basquetebol, 10- nau; pretendia lançá-lo contra O demonstrou extraordrnár ias quali-

dades, com um senso estupendo de'
Ribeiro, esperava-se algo melhor

grau vencer o Clube Atlético, por,
Avaí, na última semana, 'em partida distribuição, marcando preoisamen-

do conjunto no embate de quinta- �3 x 20. • amistosa. . te c com muita classe. Loureiro,
feira:

.

depois do treino falando ao cro�'
Como se sabe, o Paula Ramos nista adiantou que ficou satísreí-

tíssímo com o desempenho .de seu
possue o ataque mais produtivo, a

novo pupilo 'B que fará referências
defesa mais segura e o melhor pa- Em Port� Atenre os vele; adores em seu próximo relatório, á condu-

.

drãe de jogo dentre os rnuitos clu- � II' f:;.. B ta de Sanford no g-ramado.
bes espalhados pelo vasto terrttó- Pôrto Alegre, 31 (V. A.) _ ClÍ.e-1 Os membros da delegação do vi-

_ _
Jogando entre os suplentes, na

r io catarinense. 'Os guapos zinho Estado foram fidalgamente C hã.onaí
asa média esquerda, Bantord anu-

garam, ontem, à tarde, '" 1 •
•

di'
omemora amaru a, mais um am- lou completamente a per ígoaíssima

Realmente sempre pelejou leal- velejadores catari.nenses, concorreu- recebidos na sede do. :V;e.leIro� o versàrio natalício, o nosso prezado ala direita do Glorioso e o seu de-
mente, pondo sempre em. forma o, tes dás três regatas da Semana Bra- I Sul, onde a maioria f'icará alojada, companheiro de trabafho Pedro sempenho teve reflexo no placard

Se\l valoroso "team". Temido � �es-I sileira de V.ela, que será iniciada, É chefe da delegação d'O vizinho Paulo Mwchado, que ha 13 anos final: 3 x 1 para os suplentes.
peItado pelos seus adversarlOs, se"'unda-feira próxima em nosso es- Estado o 'desportista Rigino Gonza- vem' ;exercer;.d? sua atividade, na

. Swn1'o1'd deverá í'irm�r compro-

'd I
. '"

f' d
,. - sortes Impr,ensa OfICIal do Estado, tazen- mi.s,so com o time de F.edato o mais

sempre quen o pe os seus mumeros tuário. ga, Igu�a ,e �rp�eçao nos e p " ' do-o sempre com, grande dedicação br,eve passiveI, pois teve sorte (1
�'fa'ns" e admirado pelo publico, náuticos caiadnens'es. e assidui,dade. técntco Loureiro .ao ,dar oluvido ás
nã" há duvid� qu:� o Paula Ramos ,InteJi.gente B es,forçado, o distin- referências feItas por v,ários co-

é l. clube mais indiea.lo para defen· Campeonato' c,�' tart"nense ,�e iuteb. 'oI
to aniver,sariante que ocupa mere- ritilbano·s· em' r'elação ao defensol"

cer o nome da nossa cidade no cer- .' cidamente o lugar de Diretor Es- do Ca-ravana do Ar.
,

porti;vo de "O Estado", aprof\!>eita a.s' Foi no último ensaio, como dts-
'1:a:n:;,( estadual. Decidindo o titulo de campeao

dai
venceu o QP�.E..

a!lO, p�lo ,escorre de horas de lazer para atender os en-I semo'\"ra maior figura do gramada
Clnbe que não admite derrota!', zona norte do Estado, preliarão hoje 3xi..

_ cargos dessa sua nov. a l'esponsa,bili- de�ê?voly.endo um' sIstema de jogo.
iT'(i hoje á liça di.�1)ost.) a Cü:lseguir em Joinville os conjuntos do Amé� O campeão, da zona norte deverá dade, em cujo desempenho tem sa.- pr,a<tlCo e pela sua 'estatura ba:stan-

() 11 ais belo dos seu,; rrrandes trlUll- L' J"l f t
'" -

da ona 'sul a hido conqUIstar estima e aplausos. te normal, tem a fwcilidade de de.-
,., rica, campeão da Iga OlllVI ense, en ren ar 'O �ampeao z -

Ao amigo Paul0 os que traba-I' fender com maestria as bolas -altas.
f'Os, qual seja a vitória sôbre o Avai, e do Operário, campeão da Liga 129 de fever,elro e 7 de março, pela Iham nesta casa enviam afetuoso SanfoI'ld corres;pollldeu inteiramen
que por' quatro vezes ,consecutivas Mafrense. Na primeira partida, raa-[ posse do titulo máximo do �st�do. rubraço pela aus;piClOsa daLa, comj te e es�ã de paraben� o Cori�lba
sagrou-se. campeão 'estadual. lizada domingo último ,em Mafl H, valos de muitas e constantes pros- por maIS esta conqUIsta deveraS'

José Ribeiro, auxiliado por um. peridades. preciosa".
valoros jovem, o profess'Or de edu

cação fisica José Barão, tudo fez

para que o conjunto merecesse as

simpatias do publico. Também os

jogadores tiveram um comporta�
-mento exemplar, comparecend'O ao

'campo da F. C. D. sempre que o

resposável pela equipe anunciava

um ensaio. E notem bem: todos os

ensaios foram árduos e fatigantes.

..

Apenas Sanl foi suspenso
Fatécn poderá jogar hojelC1 b D d·A t·

Julgando os in.ciden�es ve�i1'i�adOS�com o art. 148, do Códl�o Brasl'leir? U e oze e g05 o
na partida de qmnta-f,elra ul�lma, o i de Futebol, o. ataca_nte Sanl, do Av�l. .

A V I SO. . .

Tribunal de Justiça Des-po,rtlva es-I' Por maIOrIa, fOI deCIdIdO apurar De ordem do Sr. PreSIdente. levo ao conhe.Clmento dos srs, SOCIOS�
teve reunid.o ont,em, r.esolvendo, por r'egu,larmente a denúncia apres,enta- \que a Di-retoria resolveu suspender, até segunda deliberação, a a,rimis
decisão unânime, suspender, provi- da contra Fatéco, Lambem do Avaí são de novos sócios ]).em como que só tivessem andamento, as prupo3-,
sóriamente, por 5 dias, de a'côrdo I podendO este jogar hoje. tas já apres'entadas, logo após ao periodo de festas progTamadas.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empregue hemseu capital
Auferindo os lucros quepoderá lhe proporcionar uma das maiores iniciativas Catarinenses

Ad.qUi·C'a aÇÕeS da «C a T L.»
T'ronsporles A éreos 8. A',

.,

Capital CR$ H).(lOO.OOO,OO, Ações de Ci<$ 1.000.00. Cha'madas: 1" 40% - ia 40% - 35 20%
Procure hoje mesmo o Agente da "CITAL" em sua cidade e ele lhe dnrá rnalh.oees esclarecimentos.

Cia. Co'nti.nental de SOJguros
r .... .... .. � . ..,

< f
-

Rio de Janeiro
. ,

Fundado em 1,9U
INC�NDIO, TRANSPORTES E ACIDENTES PESSOAIS

Capital Realizado e Reservas ",., ... " .... '. Cr$ 6.140.440,50
Sinistro-s Pagos até 31/12/46 .. ,., .'. . . . . . . . .. Cr$ 18.162.621,30
SÉDE (Rio de Janeiro) STJCUR!3AL (São Paulo)

Av. Rio Branco, 91 - 3° ando Lgo. da Misericordia, 23 - 100 ando
Teleg. "CONTIN:ENTAL" T,eleg. "CONTAL" -

AG�NCIAS:
BELÉM - FORTALEZA - RECIFE -MACEIó_- ARACAJú
SALVADOR -,,- CURITIBA - PORTO ALEGRE - PELOTAS �

RIO GRANDE.
.

Comissários de Avar-ias nas Principais Cidades do País e do Exte
eíor.

Tem a satisfação de comunicar o inicio de suas operações na Oida
doe de FLORIANóPOLIS com a nomeação de seus Agentes Geeais Se
nhores.

EDUARDO HORN & CIA.
Rua João Pinho n. 10.
Calibra P·ostal, 39/40.
Florianópolis.

••• --- •••• -- ...• ---- ••••••••.••..•••••••.••.••••.•• -i.
•••••••••••••••••.•••••••••..••••.••••••.••.••.••..•••..•.•••.•.•.•.••

Ca.� .. 8�
ATENDE DIA- E NOITE

•

Rua. Felipe Sch-m ídt 60
Entr�da Rua TEmente Silveira - Telefone 1577

Agradecimento
•

e

J
1

.

A EMPRESA. CONSTRUTORA UNIVERSAL, AVISA }
TODOS OS PORTADORES DE TITULOS DESTA EMPRESA
REGULARIZAR SEUS TITUiLOS DE ACORDO COM O DE
CRETO-LIDI 7.930, AFIM DE SER REEMBOLSADOS DE
ACORDO COM ESTE REGULAMENTO. ,O Batalhão Barriga-Verdel

PARA MAIORES ESCLARIDCIMENTOS PEDIMOS O ES foi constituido de catarinenses
PECIAL FAVOR DIRIGIR-SE AO ESCRITÓRIO CENTRAI

1"
destemidos e o "Colégio Bar

DESTA CAPITAL, CITO A: RUA FELIPE SCHMIDT, EDIFJ riga-Verde", usará a mesma
(;10 AMÉLIA NETO.

.

.

bandeira.
-

- .

EXERCíCIO DE 194.8
EMPRESAS .DE TRANSPORTES RODOVIÁRIOS .

mi55a, Federaçõa das Empresas õe Transportes Rodoviários do Sul do Bljasil
.

'

A Federação das Empresas de 'I'ransportes ROdoviários do Sul do

Brasil, entidade sindical de gráu superior, devidamente reconhecida o... .... .... .... . ...

pera Govêrno Féderal,com baile territorial nos Estado de SÃO PAULO Re'-D.-sch S APARANÁ, SANTA CATARINA e RIO GRANDE :QOSUL, e séde na cirla-
.

_ •

de de São Paulo, á rua CONSELHEIRO CRISPINIANO, 154. ........, 6° andar,
.

COMÉRCIO E INDúSTRIA DE.
- notifica, pêlo presente 'edital, a todas as firmas e empresas de trans- '

'MADEIRAS
porte rodoviários (empresa de transportes de passageiro, de veiculo"
de carga, de garages e os condutres autônomos. de veiculas) r-odovia- Assembléia Geral Ordinária

rios ) comprendidas no 2,0 grupo, da Confederação Nacional' de 'I'rans- -Fícam convidados todos os acío-
portes Terrestes, localizadas nos Estados que integram a basse terríto- nistas desta Sociedade para a A<;-
rial da Federação e não abrangidas por qualquer dos Sindicatos repre- b
seniatioos 'da respectiua cateqoria econômica já oficialmente reconhe-

sem léia Geral Ordinária a reali

cidos - que deverão pagar o IMPOSTO SINDICAL de 194.8, a esta Ee- zar-se dia 13 de fevereiro, às 15 no

der-ação, nos termos do art. 591, da Consolidação das Leis do Trabalho, ras na Séde Socail para tratar a sp-

que assim dispõe: . 'guinte ordem do dia:

• :'As empresas .ou os indivíduos, intregrantes de. categorias eco- a) Aprovação do balanço rela-
normcas ou profISSIOnaIS, que. nao se tenham oonstituido em Síndica- .. '..

'

to, devem. obrigatoriamente, contribuir com a importância correspon- I,tono da diretoria, parecer do con

dente ao Imposto Sindical para a Federação representat.iva do grupo I selho fiscal relativos ao periodo de
dentro do qual estíver incluida a respectiva categur ia de acórdo com 1946-1947.

.

o plano de enquadramento Sindical". b) Elei ã d C Ih f' I
Para o cumprimento dêsse dispositiv.Q de Lei, devem todas as fil'- . .ç o o onse o Isca e

mas ou empressas que partjcipem da. categoria ,econômica e que não a dIretona.

se tenham constituido em Sindicato, retirar na séde da Fedcraç·ãn. �5 c) Assuntos de inteJ'lesse da So-
guias mediante as quai's possam recolher ao Banco do Bra.si'l S/A, llO ciedade.
presente mês de janeiro, as contribuicões devidas e correspondentes .

Florianópolis, 27 de Janeiro de
ao imposto sindical do exercíci@ corrente, ou na sede. da Delegacia He-
gional do Trabalho local.. 1948.

,

Igualmente, ficam 'notificados todos os Sindicatos representativos
''''''-''''''� das categorias econômicas do grupo ácima ,enunciado, para recolhe

rem, diretamente. a esta Federação, na forma d0' art. 589 e parágrafO
1°. da Consolidacão das Leis do Trabalho, a percentagem de' 20% (vin- S�· �i��" �'��l'�i� ·Ú��;···

.

te por cento) da importância do imposto sindical que for arrecadado. De rnodo faeil e legalSão Paulo, 2 de janeiro de 194.8.
(A) JúLIO HA VELANGE _ Presidente.

Fazei hoje urna in.erição
No Credito Mutuo Predial

Ary Cabral, Oswaldo Cabral, Maria Rodrigues Cabral, Oswaldína
Cabral Gomes, Vanira Tereza Cabral, Olivia Ramalho Cabral, Dirceu
Gomes, Eduardina Rodrigues Lima, Marcina Rodrigues Galetti, Maria
Rodnigues de .Araujo e· Carolina Rodrigues da Rosa (ausente), esposo,
:filhos; neta, nora, genro e irmãs da sempre querida e chorada.

tUIZA RODRIGUES CABRAL

Agradecem a quantos os confortaram durante a sua enfermidade,
'Por ocasião do seu passamento e enterramento e convidam aJO'S St'US

amigos e parentes para a missa de sétimo dia que mandarão r.ezar

pela alma da pranteada extinta, no dia 3 de- fevereiro- próximo ás 7 e

meia da manhã, na Capeia do Colégio Catarinense. .

'

Pelo comparecimento a este ato de religião e fé manif.estam seu

antecipado agradecimento.

Rio, (A. C.) _ O caso de Pernam- tra que são homens que acima dos
buco está finalmente resolvido. A interesses do seu Estado colocam os

Coligação democrática pernambuca- seus sentimentos politicas e as

na conseguiu protelar durante um suas conveniências pessoais.
. . .. .. ..

ano a apuração da verdade ·aas ur- O fato serve também para de-
CASA MISCI,1;LANEA. diatri-

nas. InfIingiu a Pernambuco a di- monstrar a necessidade de refor-
buidora dOI Rádio. R. C. A

mimrição de s,er o 'Único Estado da mar-se a lei eleitoral a fim de que
, V'ctor. Váivula. e Dilco,.

federação que ainda não tem à ocurrêncías como essa não se �e- RUlf Conselheiro Mafra
frente de seus destinos um gover- produzam. Imagine-se, no caso de

. . . . • . .. ..... .. o'. •••• •• • •••

nadar escolhido pelo povo. Foi es- uma eleição do Presidente da Repú- •••••• • •••••••••••.•

sa a vitória dos coligados. Uma vitó- blica, que a Justiça Eleitoral leve
Se ricos quereis ficar

ria contra Pernambuco. Apenas êles um ano para decidir as chicanas .

De modo facil e legal
não obtiveram o que mais os inte- politicas dos interessados. Seria uma

Fazei hoje uma inscrição
ressava: o govêrno do Estado. Não calamidade. No Credito Mutuo Predial
houve meio de chegar-se a um re- A reforma da lei eleitoral impõe- 0 •••••••••••••• � ••••••••••••••••

sultado em que o 'sr, Barbosa Lima se hoje como uma necessidade. E

'não .estivesse à frente do sr. Neto preciso que sejam tomadas tôdas as
A ultima creação em relri-

Campelo. garantias contra o falseiamento da
A t' G '

KNOT-. seran e e o uarana
O episódio de Pernambuco depõe verdade das urnas. Mas nao e pos-, EM GARRAFAS GRANDES

contra os políticos que se envolve- sivel que se leve um ano para vc-
.

Pre/erindo-o está
ram na ventura. Mostra que êles rífícar quem ganhou urna eleição.

. acompanhando a moda.
não têm a educação politica e de- Cabe à inteligência dos membros do o. o ••• o •••••••• o ••••• o ••••• _ ••••

mocrática suficientemente desen- congresso encontrar uma solução FRAQUEZAS ' EM GERAL
volvida para confirmar-se com o que concilite os dois pontos de vis- VI N H O C R E O S O T A D O
veredito da soberania popular. MQ.s-

\

ta. «SILVEIRA»

Necessaria a

CaixaE conomica
F'ederal

QUER VESTIR-SE COM ,CONFORTe E ELEGANC'A?

reforma da lei eleitoral

EDITAL

ARRECADAÇÃO DO IMPOSTO SINDICAL

EDITAL
GAR'DERA HliPOT}:1;CARlA

-De ordem do sr. Diretor <desta
Carteira e, em cumprdmento à Re
solução do ConseLho Admlnistrat í

vo desta Instituição, se faz públi
co a quem interessar possa que, a

aceitação de propostas para em

préstimos com garantia Ihijpoteoá
ria se efetuará, quando para: ,

1) Financiamento de construção
da casa própria ou de -casas para
hahitução.

2) Aqudsição da casa próprãa,
As concessões de emprésttmos

J para
fins .estl'3Jn.,hos aos aqui indica

dos, foram restringidas até segun
da ordem, sendo que o andamento
dos processos recebidos, obedecerá
a ordem de preterência já enume-

rada.
Florianópolis, 26 de janeiro de

194.8.
Jovelino Savi pelo Oh. C.
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.

ROSA

.e _ 'Rua Felippe Schmidt 48

Prédio para eomercio
Vendo UID na Rua Conselhei

ro Maí'.a.
Eacritórlo imobiliario A. L.

Alves-Rua Deodoro. 35.

SENHORITA!

. .

Enl'Je ao seu amigo dista."
um número da revista O VA.�
LE DO ITA.TAl,. �dlçio dMl
cada a Florianópolis, e ass"

estará contrJboJndo para
maior dUosio cultural

.;te nossa ter.ra

,

Sidnei Nocéti
D. Gelente

/

••• .. • .. • .. .. .. .. .. .. .. .. o· co.

SI CONSEGUlRES
Que um teu amigo.ou cenhe

cido analfabffi;o frequente um cur
so noturno para aprender a ler e.
a escrever, prestarás um grande
serviço á tua Pátria. Catedral M�
'rOflolitana .ou G::'lliPO Escolarr ·SiUlI
José.
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Quadrilha de Iarapios especializados
Livramento, (R. G. d.o Sul), 30 (A. Caércío Cedrize e ltacir Ketven, dar um golpe aqui, nestas 48 horas,

N.) - Foram presos nesta cidade brasileiros, naturais dessa capital. é'seguir, após para Montevidéu, pois
dois perigosos larápios, especializa- Os meliantes, após relutancías, re- já haviam reservado passagens no

dos errr roubos de automóveis. A Po- solveram se abrir, declarando ter avião de "Pluna". Ambos fr-equenta
Iicia local, em movimentada dili- roubado cerca de doze automóveis vam festas e trajavam-se com es

conseguiu prender Adi em Pôrto Alegre, e que pretendiam

em roubos de alitomoveis�
mero. intitulando-se viajantes co- "Waterloo" dos "gatos", que aqui.":
merciais. O dr. Miguel Zacarias, de- chegam procedentes das grandes-o
legado de Policia, os fará viajar de cidades, e. por isso o delegado 10-
retorno a essa capital, pelo trem cal e seus auxiliares têm recebido,
de amanhã. Santana tem sido o referências elogiosas dos jor-nais 10--'

cais.

Washi,ngton, 31 (U. P.) - Foi re- mam as no las que a reaberLura derá ser utilizada pelos aliados ..
cebido pelo Dep. de Estado o segun- "ilegal" da base aérea de Mellaha "De acordo com o tratado - afir- .

do protesto soviético contra os mo- pOI' parte dos Estados Unidos. vio- mou - estamos plenamente de
vimentos militares norte-america- Ia o tratado de paz com a Itália e acordo ao conceder os Estados Uni- .

nos no Mediterraneo. Os funciona- "constitui um ato contra (JS paises dos a licença para reabrir aquela j

rios anunciaram que a nota estava de nova democracia" (países sate- instalação aérea com carater tem
sendo estudada mas não revelam o lites balcanicos). porario. Esclarecemos' que a. liçen--
seu conteudo. Despachos de I Washington di- ça, com esta somente se aplica ao''.,
Paris, 31 (U. P.) - O jornal des- zem que QS circulas díplomaticos per iodo durante o qual a Líbia fi-

ta capital "L'Epoque", noticiando 'O declararam, ao comentar o protes- cal' sob nossa administração mil i-«
envio de uma nota de protesto da to entregue ao Departamento de tar",
União Soviética às autoridades nor- Estado pelo embaixador russo Ale-

A'I'eão Jún'io1' te-americanas em Washington con- xander Panyusskín, que á reaber-
Florianópolis teve a honra dr embalar em suas águas o cncoura- de xuerral tjtra a presença de navios e guerra tura da base não violava o tratadoeado Minas Gerais, o mais possante vaso de guerra da nossa marinha.
Aproveito êste ensejo para saudar os bravos marujos que com- dos Estados Unidos em águas íta- com. a Italia e por isso mesmo a

põem a sua equipagem r escrever alguma coisa sobre esta unidade da linas, diz: "Visivelmente é o pro- nota seria rejeitada pelos Estados
nossa marinha de guerra. blema do Med.iterraneo que preo- Unidos.

O encouraçado Minas Gerais foi construido na Inglaterra, pela Pf'irma Armstrong, e lançado ao mar em 10 de Setembro de 1908. Com cupa os lideres soviéticos. ensam Um porta-voz da Chancelaria
suas 19.280 tons. de deslocamento, desarmado, e 20.000 tons. depois de eles em dar ao general Markos e britanica declarou que o tratado
�'eceber seu armamento, incluindo 12 canhões de 12 polegadas, era o aos guerrilheiros gregos um auxi- de paz com a Italia dispõe de até
maior e mais possante vaso de guerra da época. lia indireto. Para isto estão toman- a solução da questão da Líbia po-

A Inglaterra possuía o Vanguard, com 19.250 tons.; a Alemanha
do posição com o objetivo de apres-

tinha o Van Der 'I'ann, com '19.000 tons e a França se orgulhava .do seu I' I N·I flhVoltaire com apenas 17.500 to.ns. Todos, portanto, de tonelagem infe- sal" a solução 'da questão das cO-, Ue I o v avesrior ao nosso formidável encouraçado 1 Iônias italianas e ao mesmo tempo e

Eis como O jornal North 1\1",.-1, editado em Newcaste-on-Tyne, ri- conservar seus olhos fitos nos Dar-! Tel·xel·radade onde foi construido, se cxu: cssou a respeito do acontecimento:
"Os construtores navais do Tyne levam a palma a todos os outrs cons- danelos.

t
.

êtí as não devem Deu-nos a honra de sua visita
trutores navais d-o mundo. Mui LQ'; navios de guerra possantes têm sul- Essas no as s.ovIe IC

,a esta Redação, o exrno. sr, CeI
cada as águas desta vasta estrada fluvial do No.rte, mas o soberano de ser levadas muito em conta, porem Nilo Chaves Teixeira, comandante
todos eles foi ontem levado a salvo, no seio do 'I'yne, de Elswiek .até um incidente poderá surgir inespe- da guarnição militar de Ftor iano- A li,) ra e' mama-eWalcker. Heferimo-nos ao encouraçado hrasileiru Minas Gerais, cons-

radamente, o que no momento atual polis, que nos veiu t�'az,er as suãs � ..
truido para a progressista Repúbica Sul Americana, navio que marca-

.

f t lmente num Grave despedidas por ter SIdo transrerr-
S M';rá época na história da construção naval ! degenerarIa a a

--.
'"

do para a capital do país. anta ornca, 31 (U. P.),.

Êste encouraçado, posteriormente, em 1939, passou por uma com- conflito. Correm rumores de qu.e O· 'ilustre militar que com
í

an- I Shirley Temple, que há não muito"
pleta reforma, deixando de .Iado o. sistema de fornalhas para ser acio- submarinos a serviço dos �lern- t� brilho e superj�r orieu taçâo I tempo era uma famosa estrela in--nado com óleo crú.

'lhei.ros gregos estão operando no vinha aluando no al.o, poslú ql�'e fantil do cinema, acaba de tornar-se"Seu primeiro comandante foi o Contra Almirante Batista das
di róximo ao local on- ocupava em nossa terr a, deíxa -

S" .

Neves, que o trouxe da Inglaterra para o Brasil, logo após ser lança- Me Iterraneo, P
ame' aqui inumeros amigos e admira- mae, hírley deu a luz uma meruna.,

do á água. de se encontra a frota norte- -

dores da sua cultura e de sua 110-
O Minas Gerais possuía mais dois irmãos gemeos, ambos já tora ricana. É fácil prever-se o que 1>0- bre personalidade.

do serviço: O São Paulo, que teve sua baixa no ano passado e o Rio ele derá acontecer se o objetivo das Lamentando o afast�ment.o de
Janeiro, vendido ao Govêrno da Turquia.'

notas soviéticas não ,foi o de [usti- �.osso c�nvIvlO de. l3:0 hr ilhante
Apesar dos seus 39 anos de serviços, vemos ainda no nosso velho -. .' d t ualquer hgura CIO nosso Exército, acorn-

€nc'Ouraçado um motivo de justo orgulho e de fé na nossa gloriosa e ficar antecipa arnen e q. .

panhamo-Io com votos de cons-
invicta marinha de guerra. possivel "Incidente" no Mediterra- tantes felicidades pessoais.

neo - conclui o jornal.

d.a Padroeira dos Marujos Washington,31 (U. P.) - Os Es-

Seguindo uma tradição, realizar- missa sol-ene, assistida pelas auto� tados Unid.os rejeitarão sumaria-

se-á amanhã, dia 2 de fevereiro, -ás ridades, juizes e mordomos da fes- meate as notas de protesto da União

17,00 horas, a solene e festiva pro- tividade. Soviética 'contra os planos para a

cissão maritima da imagem de Nos- A procissão maritima embarcará utilização do aerodromo de Mellah,
sa Senhora dos Navegantes, que SIi' á Praia de Fora, se não houver nor- próximo a Tripoli, na Libia, pelos
v,enera quase secularmente na Igreja destia forte; em caso contrário, o aviões do exército norte-americano
de São Sebastião, á Praia de Fora, embarque se dará num dos trapi- _ informa-se autorizadamente a re-

nesta Capital. ches da Baía Sul. ]eIçaO, ao que foi revelado, es-

Nos dias 30 oe 31 de janeiro e No dia 3, ás 7,00 horas, será reza- . tará contida numa nota do Departa-
1° de fevereiro, tem-se efetivado da, finalmente, missa em ação de mento de Estadp, que será entregue
com grande assistência o tríduo graças e_ que, segundo o costume; ao govêrno de Moscou a 22, qua,ndo
preparatório, abrilhantado

pelOj'
deverá ser assistida pelos juizes, or� os Estados Unidos tambem respon-

Côro do Asilo de Orgãs. ganizadores e mordomos da festivi- derão á nota de protesto da União

ÁS . 9,00 horas do dia 2, haverá dade. Soviética, contra cent,enas de belo-

OS MOTIVOS DO PROTESTO SOVIEIICO

n6polh. 1 ,'je Fevereiro de 1948

t:oDvidadn O sr,
O '.valdo Aranha

Sua Magestade, - ó enceuracado
«Minas Gerais»-

Rio, 31 (A. N.) _ Na próxima?'
terça-feira, o embaixador Osvaldo
Aranha, especialinente convidado
pelos jornalistas, deverá compare-·
cer à inauguração da nova sala de"
imprensa no Ministério do Traba
lho e falar nessa ocasião sôbre os .i·

antigos ministros Lindolfo Color..
Valdemar Falcão e Roberto Carnei-

/ '

ro de Mendonça, numa homenagem »

a este ex-secretário de Estado.

Avião perdido
Londres, 31 (U .. P.) - O quadr.i

motor inglês das Aerovias Anglo-v
Sulamericanas, que se encontra de->
saparecido -já está com um atrazo de
14 horas em Bermuda. Seu destino'
é a Ilha dos Açores. Os functonáríos..
daquela linha de navegação aérea'
informam que a esperança de sal-·
vamento daquele aparelho "parece
muito escassa". O avião decolou"
em Londres, para Bermuda na ter-

ça-feira ultima. com vinte e tres :

passageiros. Dois outros embarca-,·
ram em Lisbôa. A tripulação é de'
seis homens. A companhia inforlÍlOwl
que o avião é o "Star Tiger" e de-·
veria ter aterrisado nas Bermudas
ás 22,3!} de ontem, tendê sido ouvi(lo"
pela ultima vez quando se en

contrava a 1 hora e tres quartos das..
Bermudas.

Espião italiano
Rio, 31 (A; N.) - O STF negou, ..

ontem, 'O. habeas-'corpus, por unani-·
midade impetrado a favor do ita
liano Edmundo Di Robillart, .conde-
nado pelo 'extinto Tribunal de Se-'

gurança como. espião do eixo no,

Bra:sil. Segundo' ficou apurado um::

inquérito policial, a quadrilha d.e
Estado, em função do plano admi- espiões' funcionava nos escritórios:
nistrativo em execução no Rio Gran- da empreza italiana de aviação. que _

de do Su�. _ . ,fazia o serviço na Itália e América.
A Conllssao Ex,ecuhva, aQ encer� do Sul' até 1942 .

rar a renuiâo, aprovou um voj:d de

cnnfiança e solidariedade ao gover- O «MI"fI!l�. Geral·�.»nadar Valter Jobim, pela maneira lU .....

serena, construtiva e_ patriótica: por
que vem conquistand:o para o seu

governo a cr,escente simpatia e apre

ço do povo riog,randense".

Reuo'ião do PSD
gancho
Pôrto Alegre, 31 (A. N.) - Este

ve reunida ontem à noite, no salão
nohre da Caixa Economica Federal
.1 Comissão Executiva do PSD. Da

reunião, que foi privativa, parti
ciparam quasi todos os membros
desse orgão dir,etivo.

Após o e.ncerramento, foi distri
buida a seguinte nota à imprensa:
"Esteve reunida, sob a' presidên

cia do Sr. General Firmino Paim FO.,
a Comissão Executiva do Partido
Social Democrático, nos termos da

convocação publicada e para fazer
um exame' da situação politica e

administrativa do Estado, fixando
os rumos da ação do Partido'.
Foi resolvida a constituição de

dtlas comissões incumbidas da ela

boração de um pIano financeiro
partidário e da programação de

congressos regionais' do Partido,
em que se ventilarão os problemas
fundamentais das diversas zonas do

Festa

naves norte-americanas nas águas

A eletiv-açã,o dos ex tranunlerarios d0 Mediterraneo:

Rio, 31 (A. N.) - A Seção do Uva esta,belece taxativamente que
Londres, 31 (U. P.) - Um porta

P,essoal 'do Serviço de Administra-' para ser e'quiparado ao funcioná-. voz ,da Ohancelaria indicou que a

ção do D. A. S. P., consulto].l a Di- rio, deve o extranumerário contar Grã-Bretanha. repelirá o 'protesto
visão do Pessoal se não ;seria jus- mais de 5 anos. de exercicio e disse soviético con.tra a reéIIhertura por

ti.ficavel que na cont3Jgem do tem- não poderá ser beneficiado com parte dos Estad'os Unidos de sua ba

po correspondente ao cinco anos aquele decreto-lei os extranumerá- se €le .temp.ó de gnerra nos arredo-

> necessarios para a equipa,ração do rios que não tiv,erem completado res ,d·e Tri.p0Ii, na Líbia.

extranumerário no fUIlCiollJário de! 3Jquele periodo. O protesto rUS'S0 consta de duás

acordo com o artigo' 23 das Dispo-
.

I'
notas seme1hanLes dirigidas aos

sições Constitll'cionaís Transitor·�as PaTa '08 pessoas de �ino ; Es�ados Unidos e a Grã-Bretanha

se adotasse o critério estwbelecido paladar Café Otto é .com data de. 20 pe janeiro e divul-

DO decreto n.3768 de 28 de outubro ..em pn,..
' gadãs hoje pela Agência Tass. Afir-

....._..-.-_-.-_...•-_-....-_-.-_......-_-_..-.-.-.-...._-_-....-_-.-.-....-_-_-,_-.-.-.---_-_-.-.-.-.....
de 19ld que manda arredondar pa-
ra um ano,' as frações maio'r·es de

.

cento e oitenta e dois' dias.
Assim sendo, os extranumeral'ios

com 'quatro anos ,e meio d'e' serviço
seriam efeti'wl!dos.
Examinando o assunto o sr. Mar

cos Botelho, ,diretor. daquela Di:vi

�o inforrDou que o cilada disposi-

AGRADECrMENTO •

Santos, 31 (A. N.) - Chegou a"

este porto em viagem de instruçãÔ"
dbs' guardàs marinha, o couraçadcp,
Minas Gerais.

Antônio Paschoal ApósLqlo proprietárIo do prédio sito á rua Con
'sel'beiro Ma,fra, n .. 160, v,em a,grad.ecer por meio deste, aos moraclores
das ruas Çonselheiro M3<fra e Bento Gonçalv,es, pela presteza com que
se prontr.rfIcaram a auxiliar a extinção do fogo no 'refer'i-do prédio.

Este a,gTadecimento é também extensirvo ao valoroso Corpo de Bom
beiro que. imediatamen-Le a,cudiu ao c.hamatlo para apa.gar o' sinistrCl.

(Ass.) A.ntônio Paschoal Apóstolo.
•

Florianópolis, 31-1-4,8.

conRA CASPA,
'QUE'DA ,DOS CA·

BELOS E DEMAIS

AFECCOES D�

COURO CABElUDO.

E�Cilssês de combu"fiveis
WASH]jNG'I10N, 31 (U. P.) - Segundo' se anuncia a Europa será

nCjngida diretamente pelo corte de 18 por cento acerica de 2.200.000 bar-

1'1S, nas exportações de petról,eo dos Està.dõs Unidos para o primeiro"
s.emesLre d,e 1948. A redução foi feita deJVida á s,éri.a "escassez" de

oleos e comlbusliveis em a1.guma1s áreas dos Estados Unidos e da amea-'

ça do Congresso norte americano de ordenar o embargo total de embar-

ques de petróleo para o ultramar.

FRECHANDO II'.

{�c�lf.9���!f.�,�
POR .EX(�L·E�,�ílS: Ho;e é domingo.

GUILHERME' TAL.

\
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