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Varig, regressa hoje ao.' �stado�' 'S.'\Excia.
Governador Bderbal lamos �a....S�va.;

sumariamente
Lakes Sucess, 23 (U. P.) - 4

agência judaica da Palestina afirmou
boje que a politica e administração
da Grã-Bretanha na Terra Santa
estavam fortalecendo a, oposiçao
árabe á partilha, enfranquecendo a

defesa israelita e ameaçando seria
mente a paz e a segurança das na

ções. A agência judaica 'fez essa

acusação num memorando enviado

hoje ao Conselho de Segurança das
nações un.idas .

O memoran.do rejeita as re

centes declarações feitas pelo dele- Jerusalem, 23 (U. P.- - As tro

gado britanico naquele conselho e pas britanicas numa incursão re

diz que a "propalada neutralidade Iampago contra um arsenal e for

da Grã-Bretanha na Palestina não ças arabes na cidade de Haifa, apre-
distinguia entre agressor e vitima". endeu grande quantidade e armas O p-�p.o.. e OQ earícultereso Governo da Palestina não está e munição inclusive duzentos bas- U UI ii:::J IA� I. 'ltJ' _.

unicamente obstruindo os trabalhos I tões de dinamite e efetuaram a pri- Cidade do Vaticano, 23 (U. P.) -, agentes diretos da prosperidade' co-

da comissão das nações unidas diz' são de dois mussulmanos armados. Sua Santidade o Papa Pio XII, fez. letivas, são a� primeiras vitimas da

o memorando mas tem fracassado Jerusalém, ,23 (U. P.) - A tensão rápido discurso quando da vis.ita penuria causada pelas más colhei

completamente em suas acentua reinante na capital da Terra Santa, dos delegados do Conselho Inter-I tas e pelas devastações da guerra.

ainda que ao que parece, é agora 'provocada pelas ultimas ocorrên-I nacional da Agricultura, tendo á Pio XII concluiu dizendo: "Rego

inevitavel uma ofensiva arahe em
cias aumentou consideravelmente frente seu presidente, Sir John Boyl sijarno-nos ao constatar vosso de-

ho]e, depois de ter a organização e 'o observador do Vaticano [unto á I seio de tomar em consideração os
larga escala CONtra a decisão das �

Inações unidas a menos que medi- terrorista judaica Irgum Zvai Leu- Conferência sr. Bonomollí, postulados 4a doutrina 'SaCiai Ca-

das preventivas sejam adotadas íme- mi, numa tragíca advertência; de- Inicialmente disse S. Santídade.Í tólica e da-doutrina Social Natural.

diatamente por aquele organismo "Se a Jgreja -proclama que o homem A primeira não faz senão ter em

internacional. O ataque arabe será Vice-presidente -não vive unicamente de pão tem, conta a aplicação da segunda nos

poderoso e a defesa judaica extre- no-entanto, a' mais profunda com- destinos eternos do -homem, Se,
mamente fraca, devido á politica N A

R paixão, dedicação' e simpatia pela portanto" a Igreja, como seu chefe

. do governo mandatário" concluue o ereu anlOS imensa multidão que passa Ifome". e fundador proclamou e diz que o

memorando. Fazendo 'o elogio do Conselho homem não vive unicamente de
Belo Horizonte, 23 (A. N.)

Acha-se, há dias, em. Frí- Empresta-se importancia á evolução
Jerusalem, 23 (U. P.) _ Até es- burgo, hospedado no Hotel Internacional de Agricultura, S. pão como ele tambem, ela dedica a

�

" íd d di' f
dos novos acontecimentos da políti-

te momento nenhuma confirmação Sans Sonci, o nosso eminente Santí a e ren eu homenag,em ".á maios pro H,nda c,.ompaix<,1a e a mais
d d I b d d d

ca mineira em face das propaladas
oficial poude ser obtida entre os conterraneo sr. dr. Ncre111 Ra- gran eza e a ma, sa edoría

e. me-I
e ica a simpatia pela Imensa mul- .

demarches que estariam sendo con-
circulas autorizados desta capital mos. preclaro Vice-Presidente

todo avisado" com que se d.edica a tidão que passa fome. Estas pala- d'1' I'd b
uzidas entre o P. S. D. e o P. R.,

de que os membros da comissão da República e presidente do
encontrar so ução para as ques- vras po em em exprimir .0 inte-
tõ "d para a formação de um bloco opo-

das Nações Unidas para a Palesti- Partido Social Democrático.
oes surgi as nestes angustiante resse com que acompanhamos o

.

E b
-sicionista, A versão desse fato, se-

na haviam chegado, ao aeroporto de S. exa., completamente res-
apos-guerra. continua S, Santi- vosso tra alho e para 'o qual pe- gundo se divulga, parece confor-

Kallandia, próximo a' Jerusalem. tabelecido da intervenção ci-
dade: "Trabalhaudo, <;omo vós Ia- dirnos de todo o nosso coração, fe-
zeis, para intensificar e equilibrar cundas benções divinas".

mar-se com a presença nessa capital
Os altos funcionários do governo rurgica a que se submeteu, '>, do B dit V I d

a produção e a participação de to- � , s srs. ene 1 o a a ares, Arthur
da Palestina nada sabem a respeito está em estação de repouso, na Bern d t d

I dos os produtos alirrrenticios e agri- LI"bo..,� Iísmo ,ar es e ou ros proceres aque-
da chegada da comissão. cidade fluminense. � UJ. ..� les partidos, entre os quais os srs.colas, destinados a promover o pro-

gresso econômico que gera e con- D.::liII TUfOu,"'!:'!II
Juscelino Kubitscheb, José Maria

tribui para diminuir a angustia dós
UI '�., fUi ,Alkimim, Jacy Figueiredo, Antônio

que foram vencidos. ou ficaram re-
Ankara, 23 (U. P.) - O Parl�- Vasconcelos Costa e Olinto Fonse-

menta turco votou importantes mo ca. O deputado Benedito Valadaduzidos á humilhação de não ter o

que comer". dificações na�' leis polic,ia�s, ti�an-, res, �ue havia seguido. para Pará

Mais adiante S S tid d di
'do das autoridades admIIllstratlvas! d.e MInas, regressou a Belo Horizon-, 1· • an 1 a e isso

di d I'
, - t

julgar desejavel promover tambeml o I,reIto e rea lZ,ar pnsoes pre- e,

o melhoramento das condições de v�nhvas. Essa medIda prossegue o Formularam-se preVlsoes sobre o

vida dos agricultores que por serem despacho. da F. P. de Ancara, re� retorno dos independentes ao P. S.
presenta lluportante etapa na dire- D. -ortodoxo, admitindo-se que o sr.

ção de u}n regime mais liheral na Melo Viana teria sido convidado a

Turquia. regressar' ao seu antigo partido, a
fim de se eleger vice-presidente do
Senado.

Jerusalem, 23 (U. ,P.) - A orga-j clarado que todos os militares bri

nização terrorista judaica Irgum tanic:os que fossem vistos no quar
Zvai Leumi, em terrível e dramati- teirão judaico desta capital seriam
ca advertência, que assinala o de- sumariamente ,mortos em represalia
sencadeamento de sua ofensiva de pela explosão que destruiu ontem a

vingança anunciou hoje que todos rua Ben Yuhda, no centro da cida
os militares britanicos que se apro- de. Ao que tudo indica os judeus

���7::�;;!;;���:;;:::,�Ii��:��: :��::,:�::��:. �:�:�1:��;::�:; SO IuC I'"Onado o caso do P iaUI-atentados verif'icados ontem em Je- capital, sete soldados das forças de
rusalem. infantaria e dois a Real Força Aé-I Rio, 23 (A. N.) - Foi muito bem ca carioca era favoravel a Rocha

rea foram mortos e outros oito fi- recebida pela opinião publica a
I Furtado e dai a satisfação pela de-

caram gravemente feri'dos em con- nota oficial comunicando a pacifi- cisão conciliatória.

sequência dos ataques d.e represa- cação politica do Piaui e a retirada Rio, 23 (A. N.) - Anuncia-se

lia desfechados pelos judeus. do impeechment. A opinião publi- que a banca federal udenista do
Piaui no senado e na câmara resol
veu aceitar a solução do caso do
Piauí, depois d.e agitada reunião
realizada na residência do deputa-
do José Candido Ferraz.

.

Os deputados e senadores • ude
riistas do Piaui mostram-se satis-

Falando á reportagem, o sr. Be
Rio, 23 (A. N.) - Os pilotos das nedito Valadares, que se encontra

empresas aeronauticas que fazem o va, cercado de correligionários, es
trafego noturno para São Paulo por quivou-se d.e fazer declarações so�
intermédio do Sindicato dos Aero- bre as perspectivas da politica mi�
viários dirigiram ao Departamento neira, não confirmando nem des�
de Áeronautica Civil uma rep er -

mentindo a possibilidade de enten-
sentação d.eclarando que não podem dimentos entre o P. S'. D. e o P. R.

f1 ti
..

t I
continuar nos vôos noturnos por para a formação de um bloco opoVon Dua o mls er O falta de garantia para os mesmos. sicionista ao atual governo. Afir-

Niterói, 23 (A. N.) - Continua O D.A.C. solicitou o parecer da prou que o P. S. D..já se acha rees-

envolto em ministério o crime do Diretoria das Rotas Aéreas, a tfuturado, encontrando-se com o sr.

Barracão Barreto. qual está estudando o assunto com Luiz M. Soares firme com o Parti-
Ontem realizou-se nova acarea-

'os interessados. do. Contudo, a laldade partidária
ção entre Aracy Abelha e Francis- não poderia ser representada por

��eii�i;s�� ct;;:�::e a�:as��:�� d: üriiidésdeiT.eidores 1
��r:s:!����i�:er��i:: es:á f::!�a��

machadinha. Pôrto Alegre, 23 (A. N.) - O 'P. S. D., que lançará dentro em

Os dois mantiveram suas decJara-. deputado Brochado da Rocha de- breve um jornal, em Belo Horizon-·
ções anteriores. . I clarou que os governos do Estado I te. cujo capital já está subscrito.
Hoje em consequência de habeas, e Federal devem á viação ferrea! Quanto á dissidência, disse que (}o

corpus, Aracy e Viviani deverão I respectivarnente, oito milhões e se-I sr. Gustavo Capanerna poderia es-

ser 'postos em liberdade. i tenta mil cruzeiros. 1 clarecer melhor o assunto.

Pelo
.-

aVia0 da

;) MAIS .ANTIGO DLUUO DR SANTA. CA.TAlUNA.

.D. Gere.te. SmN"EI NOCETI'� Diretor Dr. R UBENR
Olr.aer t1. Jiif.Mlqb .L D.üU8CENO DA. SILVA
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lno I H. 10.194XXXIV Florlanópoli�-Ter;a·felra 24, de Fevereiro de 1948

Serão eliminad.os
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..

VingaRei) dos vereadores
Porto Alegre, 23 "(A, N:) - Tendo 'Ü prefeito velado um projeto

aprovado pela Camara Municipal desta cidade, criando uma comissãe

para re:,er as tarifas dos serviços, públicos os vereadores, em repre
salia, nao permItIram que o prefe,jto vIaJasse para o Rio de Janeiro,
sem antes haver obtielo licença da camara municipal.

:.\

De prontidão as forças pOliCiais
Rio, 23 (A. N.) - Devido á greve d.e.fJagrada na L'eopoldina.

acham-se d� prontidão a policia carÍuca, flumi'nense, lYiineira e ca:
plcnada, já tendo s·ido ,efetuadas varias prisões' no Rio e no Estado do
Rio.

Rio, 23 (A. N.) - As linhas telegraficas e telefonicas ela Leopol
dina foram cortadas á aHur.a das estaçõe,s Atura e Saracura.

Um comboio f,o·i abandonad,o em Vigário Ge.ral, e dois outros em
Duque de Caxias.

.
-

O aumento dos vencimentos

Isenção de imposto
aos �i.rlalístils
Curitiba, 23 (A. N.) - A Assem

bléia Legislativa aprovou o proje
to que concedê isenção de imposto
predial aos Jornalistas, professores
e escritores.

Rio, 23 (A. N.) - Segundo se ammcia, logo depois ele reiniciados
os trabalhos, á camara será pedida urgenci.a para votação do pro.)eto
sobre o 'aument.o aos militares. Talves seja apnovado o substituto
Leite Neto,. estendendo 'Ü aumento tambem para os civis. O aumento
vigorará a partir de primeiro de janeiro,.

O�eimado
.

a ferro quente
Sao Paulo, 2;3 (A,' N.) Foi recolhido ao hospital de chnica;; o

men�r d� dez !lTIOS, orfão de pai e mã,e, Claudino Lopes, residente com
sua IrI!la Marra Bueno Fonseca á Rua Joãquim Miranda, numero 6,
suburblO de Garrulhos, O menor apres·en'tava queimaduras a ferro
quente, estava magro e cheiü de bicheiras. Declarou que vivia acorren
tado ha seis meses no galinheiro da res·idencia da irmã, dormindo ao
a'elento, sendo queimado a femo quente, devido ter roubado frutas
da ,:isinhança para .alimentar-se,

'

Maria foi detida, confessando o caso.

o Sr.

Hugo à'rgbi�Jftif�rá a secretaria
São Paulo, 23 (A. N.) - Um orgão desta capital anuncia que em

consequência da transformação do grande Congresso Rural projeta
do para Ia' dia 29 no Pacaembú em várias reuniões r-eg ionais, o que é

tido como uma grande vitória das classes rurais, o sr. Hugo Bnrgt.i
deixaria a secretária da Agricullura.

,-

Russo preso em S. Paulo
São Paulo 23 (A. N.) - Por ordem do ministro da Justiça, o De

partamento de Ordem Politica e .Soc·ial acaba de prender nesta capital
o sr, Salomão Starretz, natural da Bessarábia e que fez parte da mis
são diplomátdca- russa no Rio de Janeiro.

SLarrelz foi preso em sua residência. Ê poliglota, possui o CUl'SO

de física da Universidade de Roma e estaria, interessado no seu pró
prio repatr-iamento. Será processado e expulso do país.

ssassineeles i bispos
Cidade do Vaticano ,23 (U, P.) - Dois bispos católicos teriam

sido fuzilados pior um pelotão de fuzilamento na Albania, de acordo
com noticias recebidas hoje no Vaticano. Foram eles monsenhor
Francesco Gjini , bispo de Alessio, e monsenhor Giorgio Volau, bispo
de ·Sapa. Segundo as mesmas noticias, o mesmo tribunal que ordenou
a execução desses dois prelados, condenou a vinte anos de prisão o

monsenhor Nichola Incenzo Prenn ish i. Ignora-se quais as acusações
formuladas contra os clerigos, porém se acredita, dum modo geral,
que são elas de natureza politica.

feitos com a decisão conciliatória
conseguida por Adroaldo Junquei
ra, ali representante do ministro da.
Justiça e do presidente da Republí
ca naquele estado.

OlJosieão ao govef-
11ft mineiro

Os vôos Dotureos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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IDfor ·T TIS T I C A�
VALOR DOS' ESTABELECIMENTOS AGROPECUARIOS NO BRASIL

O recenseamento do 1940 apurou a existência, no país inteiro, con�

forme, aliás, Já foi divulgado em mais de uma oportumídade, ele 1904

l'IAf!lria d�il l1umnrO forme, aliás, já foi divulgado .em mais de uma oportunidade, de ....

11 li lU Ih.:;" VllUp U· 1.904.589 estabelecimentos agropecuários, cuja distribuição, pelas di-

S�H! fftdnluj!lJli,i,Al'S.
ferentes regiões fisiográficas, era a seguinte, á data do censo: Nortl:,

D., uih" MUI UU 81 079; Nordeste, 476 682; L'e'ste, 644 695; Sul, 636 403; €: Centr-o-Oeste,
SEGUNDA-FEIRA 65 '930. Tais cifras, que são encontradas em algumas publicações do

7 ��.i.s� São CiS'&óV'l'io _ Laguna Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, inclusive nos ultímos

16 horae, números do "Anuário Estatístico do Brasil", Referentes a 19/15 e: 149G,
Auto-Viação Haja! _ Ltaja! _ l!5 fio. voltam agora ao conhecimento público, através da Secretaria Gef'n I
Expresso Brusquense _ Brnsque _ daquela entidade, acompanhadas de um novo e importante elemnto, 0.11

r�xpresso Br� _ Nova �
seja, os valores que lhes correspondiam alo de setembro de 1940. Nilo

� 16,30 horas.
. sómente êsses valores 'se referem' ao todo dos estahelecimentos em

AU'to-V1ação COOal'mease _ .Jom'ri];e questão, como também se acham discriminados nos itens alusivos a
- 6 horas. terra, prédios e construções, maquinário, veiculas ,e animais.
A-uto-VlaÇ'ão �l.neAse _ Curit.Iba •

_ 5 00r3B. b VAiúOtR 'llOTAL DOi) E::lTA,B]2;L.l!:iClOO!NT08
_ �!ft SW>Brasil _ PÔ'l"to 1>< Ascendia a 34 879, 8 milhões de cruzeiros, em 1940, o valor global
Rap.ido &d:..Bra6i� _ .JQtnvik! _ dos 1904 589 estabelecimentos agropecuários estão recenseados. Em

ás 5 e 14 horas. hora a região de Leste, compr-eendida pelos Estados de ::lergipe, Ba,-

AUto-V�T��':=A_ Pôrte Ale. Ma, Minas Gerais, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Distrito Federal,
gre _ 6 horas. reunisse maior numero de estabelecimentos, representando 33,4% do •••••••••••••.••.... • •...•••

A11'..o·Viaçãlo Oatarenersse _ Curitfua total, no montante de 'li 227,8 milhões de cruzeiros (32,2% do valor
-

A�t�,'t-?:ç.ào Ca-tarlnense .JoinvUe global), eram atrfbuídos os valores mais elevados aos da região ::lu I
_ 6 horas. (São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul), que sorna-

Auto-Viaçâe CataTinense Tuba4'ãe vam 636 203, correspondentes a 17 752,2 "mi.lhôes de crueeiros (48,0%
ASSINATURAS

_ 6 horas. do global).
Na C.pit-ftl 7 ���:.sso São Cristóvão _ i'agyna _

Aos 1176 682 esturbelecimentos Iocalizados no Xorrtcste (25,0% do

Ala" . r......... ü.·l) ."... Empresa Olórra _ L8gmla - 7'1.. total). cabiam 4 '197,9 mí lhões de cruzeiros (12,0%). Ouanrln á extensa

BoIIIUllli1tJ:'� :..... 'C:r6 411i." f·e (l'h horas, região Norte, abrangendo quase lodo o Brasil Amazônico, o numero de'
......._ C Expresso Brú squerise _ Brusque _

t h I' , d
'

d.l."·"",,,Nar. •••.•• rS 2!1,� 16 horas. es ar e ecrmem.os o genero era apenas e U1 079 (4,;3%) no V31ld de

!lll!6iJ •••••••••••• C;r� '.81' Auto·Yiaçãe Iotajaf _ Itajal _ 15 ho- 1199,1) milhões de cruzeiros (1,4%). Bem maís valor-izados que 0, do

�tbiI.il'.IIYuIBO ...CJ'f ",;i&l t
raso

.

Brasí l setentrional eram, os ·e�tabelecin1l!'l110"j ela região CenLt'o-O"sL,}
No Interior Rápido Sul Brasileiro _ .Jo:lnvile - às (Goiás ,e Mato Grosso), os quais, em menor' numero - &5 9;30, - p(,:1m

5 e 14 horas. .

b. Cr$ IH." I QUA.BTA·FERA avaliados em 1 902,9 milhões ele cruzeiros (5,5%).

h Ct,•• fi
Auto-Vtacêo Catarinense CW>it:tba A situação das Unidades Federadas, de per si, permite apreciar as

,l'Iiellíro . -'.' .. � C1'$ - 5 horas. sensíveis dírcr-cnciacõcs ocorrentes no tocante aos val o res rios estabe-
�

,'ri Auto-Viaçâo CataI'tnense .JoinvtlJe '

� . ' . . . . . . . . .. . .- •.• � • d

. mestre ..... Cr$ 1&,08:
_ 6 horas. lecimentus. Era o Rio Grande do Sul que, com 230 722 estehclccirneruos,

._.r. ava}J. . .Clt O.J!\# Auto-Víaçâo Cataeínense Laguna avaliados em 7 929,2 mihões ele cuzenos, reunindo 22,7% (lo valor em

_

'
_ 6,3Q h�. tudo o país, íigurava em primeiro lugar, seguido por Minas Gerais, com

bt.elo. mediante e�lQn'»�" 5 �áf!d'h�.Bras-ileiro _ .JolnvY-e _ às 284 G85, no 1110n I ante de 7 082.0 mi Ih ôr-s dE' cruzei IjOS (20,3%), e :-3ão

Expre9S0 São CI>i&tovão _ Laguna Paulo, corm 252 615 e ti 497,9 mil,hões (18,6%). .

:7 horas. Distribtdcão do Val01'

16�� BrusQuense - Brusque Do valor de 34 879,8 mihões de cruzeiros, atribuido aos esta'bele- .•••.• � ••••••.•••.•••.••••••

Auto-Viação Haja! _ Itajaf _ 15 Ile- cimentos rugrorpecuár:.i:Bs l'ecenceaclos em 19/10. 19 897,2 milhões, ou se

tUS. ja, 57,0% diziam respeito ás terras; 5 316,1 mil'llões (15,2%) aos pré

'_E�bol�sqlli!:ase
_ Nova Trento dias e cO'nstruções; 880,7 miJ,bões (2,5%) ao malqlünl�rio; 691,7 milhões

,
ROOO1Iiárta Sul Brasil _ PÕTtO Alegre (2,0%) aos veículos; e 8 09/1,2 milhões (23,,2%) aos animais.

'_ 3 horas. A importância da pecuária fica desde logo evidenciada, no escaln-

Auto-.V�UI�� PÔl'te
nanwnto do� valores, enquanto os 2,5% atribui'dos ao maquinário e os

Alegre _ 6 horas. 2,0% aos veícúlos deixari1 ver a precar,ie'dade do alpare!.llamento me-

d'e Auto-Visção Cata<rlnen-se 'CuT-Jtfua cânilco encontrado, por ocasião do censo de 1940, nos est:albelecimentos
_ 5 hocas.

Cailarmense ag,ropecuários.
_ A��t��� J'DtIWlle O valor da's terra,s apresentava-se particularmente acentuado na

, Auto-V:Iaçlí0 eat:H>mense 'l!'u;barão região ISul; 9 948,2 milhões de cruzeiros, r,eipresentando a met:we do
_ 6 hara6. valor emprestado a êsse item no país inteiro. A região L,este cabiam

Pelmôas capazes podem flIbt-er (»_ Auto-V.Iaçêi> Cat&rmenee _ Laguna 6 H 1,6 millhões de cruzeiros (32,2%), figura'ndo o N,ord-este com

.:.
_ 6,30 :t:lortIs.

locaçao para trtlbalhar� Cat'tiW ExprelJf!O Soo 0!i990vã0 _ Laguna _ ,2 488,9 mU,hões (12,5%), O Centro-Oeste com 816,3 mHlllões ('4,1%), e

ou'
.

tes ·dac'IeiIJ.:
'1 horas. o Norte com -232,1 milhões (1,2%).' ,

DalI se.gmn e.l.. Emprêsa Glória _ Lsguna _ 6 112 Os prédios e cQnstruções tinhlbam igualmenle valor mais elevado
:rtajaí - .fuin'rille - Porit> UniAo e 7 1/2 :bora6. tla zona .sul, alude êsse ítem reunia. 2 606,1 mil,hões' de cruzeiros

. Expresso Brasq\leDSe - Br1lISque -

_ Lajes - Laguna e Blmnenam. 16 OOl9!!. (49,0%). Vi'il<h::tm, a,pÓs, a região Leste; com 1 5'57,3 mil'hões de cruzei-

O ser'riço inclue peqUeDM vi� .rn:uú>-V1IaQ1io :M.a;jaI( _ lta.,fa1 _ M ho. ros (29,3%); o o noedeste, .com 823,4,milhões ('1'5,5%); o Centro�Oeste,

em torno das cidades eital}as. Rép4ào SBii BraelieS'o _ .JoIIWMe _ às com 225,9 milJhões (11,3%); e, por últiIl!0' a região Nor�e, com 103,5

Cartae do
,.

ho'
5 e 14 horas. mi]:hões (20'70-)."

. .

proprKJ pun , li! J.'OS- Empresa Sul � Ltda - Xapecó - ás 'A distribllição dos valores relativos ao ma,quinário acusava sensível

.8ivel acompanhü,ndo fotografia, para - 15 horas. desequilibri.o em favor da regiil'o SuL (52,2'10), o qual se aoentuava mnl,'

t.x. Postal .0. 5 --:-�. "�a ��E:m.APí)rto A}egre
í'orLemenle ,qu�1ndo aos veí'culüs (-63,3%).

• ••• ..•• .••• •••.•. • •••
_ 3 borns. No concerne.nte aos animais, os valores se achavam distribuido" de

:-_.......... ........- .;.;.....__�. Au1Ic>-Vlação Calim"Inense, _ Curitiba. manei'ra menos desigua1, embora as regiões Sul e :Leste Jigurem com as

l _ 5 hcJrms. rriaior,es percentagens - 40,8% e 34,9%, respectiv'Üil11ente. O Nordeste

I
- "\� � _, Joirwtle vinhti

'

10g'0 depois, com 12,6%, cabendo &0 Centro-Oeste 10,1% e ao Representantes Exclusivos

Auto-YiaçâG � :-� NQrte 1,7%. _j,'i..:.,iit t' J. MARTINS & SILVA..)

11--
6,30 horss., I � MECANIZAÇÃO DA LAVOURA

- ..

Expreooo f&� _
j' �.� � '-f' -'

l d 'd
.

t 'Z Rua João Pint:. 16>
7 'ho<nIs.

......".. Júawr concentraçao, no sn o pals, e eqn�pamen 'os CLC[!'lCO .I,.). FI
.

'I "",,-",' ':' .'-

Reclamem imediata-

I1t
Aufb.Via(:êo lit.a:ja1 I'tad& _ 16 00. Do tota� d:e 1:904.589, e,stabeleclmentos .agrlColas rec.enseados 8In

.. �:l.a.n.op�:.�
'

__ "Sta. C�tanlla
menw quaJque.r irre-

J
ras. 194.0, no P�l� ll1telr?, apenas 433.914, ou seja, 22,78%, dIspu_nham

..

oe

'. �.

V; • • •• ,., •••••••••••

11 Jar"'1tds'de
� Bp'USquE'J:loSe _�' _ meIOS mecan!cos,. taIS como. tratores, arados grad�s, semead81ras, c�ll- �F' TINTURARIA 1

, ,::. '.' na . f?ftt�a 16Rii� SUIl � _ � tIvadores, ce.lfadeIras e ,extlI�tores ,?,e, í'orml_?as. BeIT,l poucos, no en-I 'f::lõ "CRUZEIBO" T" _

1',
r �m 10t'naoo.. às 5 e M OOJ'&9.. �_".,.. tanto, possmam tratores, pOIS o numero destes, segundo o censo cli'\ I

� a Ira

,
, __ .'

-

'_ �. 1940, atingiu apenas 3.380, dos quais 2.650' se concentravam. mi 1'('- I iRies, ,�

.� • 'Atlto-V!sçêo �,_ CePltl:ba gião m'eridionaI. . • ••• >... . .. . .

'1'.I@I\!lll\mtd-t-'
_ ':;'p� BmsIlletro Jl.>11tYi1ie Os d3Jdos acima, bem como outros de inierêss,e pata o conhe.�i ..

'B ·lJU I/lIAUS IIIS Ihdlrl es � � �o:'ho.l'!lS. 'r�":'I'r'�:"''';';_'''''� ...... menta das condições dominantes em nosso meio agrícola, figuraç( no Sala 110 centro
. Estudanteco em férias que dese-

� 7 hora� ...........�, "",. .

,�< folheto "Produção Agrícola", publicado hã pouca pelo r. B. G..B. co-

� �m
.

viaj;al' oonl!'OOe':[}(Í() todo o Es- mo separata antecipada do "Anuári'o Estatístico do Brasil" / Í'el�ti\'o \ PRECISA-SE

tado poderão óbter (l!; fuOOOl9 ne.- _A�ao � - 'l'uIbePAo
a 1947, o qual dev'erá se,r ,entregue à publicidade dentro.,de alguns Tratar à rua Tiradentes nO 5

.

�ios &'OOuLando í'ac.iI tarefa �São� -,� _ rpes��, _, .-I�"�.I i�I!I��·II·:,Jl"·!Hi""",-I.''!"'�'-'- �Iw. ,�' , TelefoJ'le 1393.

que bem exreutada flles �reio-
7� Br$QU8IllSe _ -1.

- Convé:n notar que, ,dos. 433.914 estabel'eClmen!os 'possuidores da· ••••..•••••• - ••.• ' .. _ .....

nará ainda.�� 3Mdo em di- 14 homB.
Brmque queles meiOS 350.288 ou seja, 87, 1%, se ,encontr�dam na região me-

iDbeíro. Auto-V1açâo l«tjai - � - 1'3 ho- ridional. Er�m em número de 636.203 os estr:,'rrel,ecimentos agrícolus, Da iThS�:���S� aD aloanoe
. InfürmaoõeB à JlOa Vimoode' doe 1'8S.�� _ No\oa 'PreMo

nessa região, à data elo Denso de 1940, do ;;,rúê se deduz que mais da de todos. Dá esse tesouro ao teu:
€)um Preto n.. i3 0a'S 9 ás t.2 e das _ !l.3IJ horas. metade (5�6% lem números pr,ecisos). 'disptmham de equ%lamenl,.o IlffiÍgO analfabeto, levando-o a �
H ás 17. Exprea;oo G)OOla _ Lagluna _ 6 m mecânico, aparecendo o .i\.iQ Ql..:\1,ill10 'elo Sul, a ê;;te resp,eito, em si- curso de alfabetizat}ão' no Gru��
••••.•................••..•

e '1 !� Mns. tuação mais lisonjeira do. quf-são Pa1l�o. Escolar São José, na Escola Ind<ie-
Se ricoil qt'le1'E!ft ficar V

M......
As demais regiões"'of'ereciam uma rea.lidade muito pouco anima- trial de Florianópolis ou 00 �-

]h moo. i9cil 8 Zilgo-I iacão aérea�ra dora. Sómente 59.338 esta.belecimentos, dos 643, 909 recenseaelos na dral M��lita:oo.
F.azei hcje uma in.cr� • riO züna oriel}tal, isto é, 9,2,%, possuiam aparelhamento do gênero. Quan- •••••••••••••••••••••• � � •.• ',-0_

� CPed:ito MutlllO' Predktl S'EGUN'DÃ-FE!U to. ao Nordeste, a pro�oryão era ainda mais baixa � 4,5%. Somavam,

D E N T,) S· T.·.� "-,varig - W.,40 florns _ NoIte. ah,. 476.682 os est::O;Deledmentos agrícolas, dós quais apenas 21.27:l .l FL..

'J
�-::�. A. 9,50ás7lloras��. escapavam ,a.os m:ótodos inteiramente- primitivos de trabalho. Menos

I

Dr.· G.ARNG G. Cruzeiro do Sul _ Norte _ 13,55 bOros. frequen��s �llld::o.. são êsses recursos na ,!bn:)_l\�ºnia e no Gentro-Oes te,.
•

Dr. Mario Da Campora,\
ál'!!àtrR�'Ii>II

Rem s. A. _ :t1.30 'horas - Sal. onde, ah.as, .e r.flais rarefeita a atividade" agTícola. C·
.- d t' t

U'flíMt.... U fUi Panai!- _ 9,00. horas _ Norte.
._

A dlStI>'�J)'uição dêss,es reC'Úis'os, bastante desigual de l'egião a 1'1;- lrürglao en IS a

AD V O G AoD P Varig 'T- 12��S-U1. gIao, comr./" s'e acaba de ver oferece desníveis mais chocantes ele Esta- Atende exclusixamente com,

I
Cr�'�

�
. ���-6ó�'horas -woo'SW.:_�_

do a ES".;ado. No Rio Grande elo Sul, 80,6% dós estabelecimentos agd- hora morcnda

� da� Norte.
�,." .....,.._, ��l�s :,,.,,e: achavam ,equipados com aparelhas meCânCicos de Cl216lt\V,,?; em Ru-a Trajan0 ne 25 -- Sob�.

NA"l'fTg.ll.M''7'''..-.r.... ,QUARTA...FElrRA Paulo, 47,5%; no Paraná, 32,3%; em ·Santa
.

atarma,
,

,,190. Flol'ian6polis .

.
...;:_�1>S II ".3'�iro ào Sul _ 11',00 horos _ / 'Enquanto isso, na Bahia e Penlambuco, Umdades F,eaeradas de

Títuloa D.alasatéwios ""'�"". dessa atividade agrícola, o númeto de estabelecimenLos .apar,elhados iariamente daa 9 às, 12 &

.�. � �
.., da No. B3 ,. [

,
}Wa_! 13· A. :- ás 16 hoi"as -�. __ t'epr\3s,entava 2,6% ,e 3,9%, respectivamente, do total. Em Mlllas Ger;ll� a das 14 às 17 horas

l-E..-·:.'"
:-: V-&'.iãer"t;;;;r. '! tru

..

arig&-A:2,30.lL30ra.S.�.a-��. &1ft . Iii e no Estado do Rio, onde a lavoura igualmente ocupa as
.

melhore,
...• • ......................•..•. �'

fi.. ...
-

- .. . QUl1N'.r.A� lIY' energias elo 'esfôrço produtivo, aquela proporção era d13 .1�,3% e 12,SClo,

d'_Ri.

-. �...� .���I'ô. 47J' Poo-a�. -::-lb17 hOr� - cliiÍ.-' } menos chocante, mas acusando, também, forte des,eGIÜlhbnó no COIl- Ven e-seroA� ... 1468 �r!! � \);00 bort>s - ..�rte. '
fronto com os Estados meridionais.

,

.."..
. Varig _ 11,40 11Q1'''....s '- N'-'"

- - .,. ,,- Cnrze!n> do Snl -
""" �. ,

'

............................ , Cru' d SI' 'Iõ,OO bn'rP
. .&; _ SUl. Um barco: Ver e tratar

zelro o u ._ Norte _

•

3 "" h
. _S�A"""""n...." '"'" oras. d' - fl·rma. Rel'nisch S/A,

�-,�'''-_ Ouçam, diàriamente, das 10 às 14 boras, as a'a Içoes dá .

Varig - "d,4{} !l:wras - Norta. R J
-

P' t 441
Rml. S. A. ,_ ás 1& bV� _ Nlrlle.

ua 080 !O o, r

��1)A�a:oo_lrrr�;;�� ZYII p Oladlo Difusora de Laguni,
.

=1r:dQl�"'��mhOracl. 970 kilociclos onda de 300 metros. Vende-se
var.ig - � !liiSI.

•
, Uma casa a Rua Crispim,

Pta!.iI'-IbJi7�
..
�._

.

�' Laguna - Santa Catarina.',.-- Brasil
. � Mira, 31.

. �-'.��;.:a:__ 8u'l.
TJ.atra I nâ mesma •

o ESTADO
� e OUci_ , rua }<>ilM

Piato .. 5

EHntGr� RUBENS A. RAMOS
�e e Dir.-Ger'"

SIDNEI NOCETl
BiretM ele �Ie:

1.
.. DüüSCENO DA BILV.I

Chefe de Patriuçie:
.' nANCISCO LAMAl QUB

Cltefe de baprerJl!lio:
IO./1Q"'lM CABRAl· DA Bay,

Raoresentante':
A. S. LARA

� ,

o. .....n8Is. lDesme III_
JJ1ibUcados, nlo fHrllo

deyolrldQ8.
il dlreçlo não se .

r_1'e.
ubiliz. pelQt!l eoneeltMl
'emitldos nos artilfotl

UIlIinades

bo BeDador Dantas, 49 - r
.

andar
.

T.... 12-1'24 - Rio lIe Jlul.llI'.
RAUL GASAMAYOR

EI1_ J'eUpe de OUuin.• 21 -
8� andar

KeI. Z-8878 - São Pa.lllJ

'Ordenado
(R$ 2.500,,000 mensaes

SNRS.
ASSINANTES

�'i:)á1ml �
Tn>à�&��
�XJ��Qm..
�� 1)iíla'A &�
eão� 4bt�
de a\!mrtMill

r"�ll]i�� !Jt'� ià�
ln "fA1 yY��.lI'.. ,-........r""",,,,' __.., . '.

_

- � � -M3I ����Wl...BJ-"'_� :

•
I

\ Combata
o. Reumatismo
�nquanto Dorme

- Se V. sofre de dores agudas. se suas

articulações estão inchadas, isso prova
que V. está se intoxicando porque seus

rins não trabalham bem. Outros sin
tomas de desordens nos rins são: fre

qüentes levantadas noturnas, dores nas'

costas, lumbago, dores nas pernas, ner

vosismo, tonteiras, enxaquecas, torno

zelos inchados, olhos empapúçados , falta
de energia, perda de apetite, etc. V. deve
eliminar os germes que estão arruinando
sua saúde. Cystex combate êsses·
transtôrnos removendo sua- causa. Peça
Cystex em qualquer farmácia sob
nossa garantia de que o aliviará rapida-
mente. Em 24 horas V. se sentirá melhor'
e completamente bem em uma semana.

Compre Cystex hoje mesmo. Nossa.
garantia é sua maior proteção.

Cystex no trat3m�tD de:

CIS1'I-TES, PIELITES E URICEMiA

Oportunidade
Grande companhia catari··
nanse, que está aumentando
seu quadro de funcionarios,
preciza d.. duail (2) pessoas

:ie ambol Oil mexo•.

'Informaçõeil à Rua VillQonda
de Ouro Preto 13, dai 9 às

12 e das 14 àil 17 horolil.

o "Colégio Barriga-Verde'Sf
está construido o seu majesto-r
so prédio e necessita de suai'
valiosa cú laboração.

na

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-o EBTADO-Ter<a -feira 24 ele Fevereiro ele "4.
----------------------------�====��������

3
--------_" --_ ---'

'_

CahÍlaria _nUUca
Rio, 23 (A. N.) - A situação po

litica é de calma, devido á ida dos

parlamentares para as capitais de
seus estados, onde se esforçam e

para alcançar posições das câma
ras estaduais.

Os lideres nacionais decidiram a

Zurich, 23 (U. P.) - Informou- .reeleíção das mesas da câmara e

do senado com exepção de Pedro

Pomar, cuja vaga está sendo dis

putada pelo P. S. T. e P. S. D. Quan
to ao senador Melo Viana, sua

reeleição para vice-presidente do.
senado está na dependência de seu

abandono do P. S. D. dissidente de
Minas.

CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

TalifU'ram81tl1 rell-dAtI DOS CONTADORES DO SERVIÇO
U U" !lU àJ o *� NACIONAL DE APRENDIZAGEM

RELAÇÃO DOS TELEGRAMAS RE-
COMERCIAL

TIDOS NA ESTAÇÃO 'LOOCAL Apresentando a' colossal peça:
A Delegacia do SENAC em Santa 3Roque Palizaro - José Dias -

C t
. .

aos senhores
átos:

Dr. Hilton Hermont _ Artur Ho-
a arma, comunica DONA E SEN�ORA

.

F'
contadores e guarda-livros que nu Or izinal dedrigues reitas - Alfredo Fredríz-
d'

..

d M
-' . �

. o o o o la prImeIro e arço serao Im- NAVARRO E TORRADASI
� ErMlca o PeMreIra o -h CorMma �1�I- 'ciadas as aulas para, o. ÇURSO P.E P

-

ser
-o

arra . agrrc -

o an�l 10 ESPECIALIZAÇÃO, "no escritório
' reços ; I

F. AlVIm - Thomaz Mar'inuccí -

dAI
o

t I d
"

J
-

Pínt
Cads. numeradas .. o .

Izazina Matias _ 'Francisco Costa
mo e o ms a a o a rua oao 1 o, Balcões .. o'. o . o .

- Bertolino- dos Santos - Walmes 32Ã.s matriculas estarão abertas to- CGaemraaIosrotes :. o .

de Barro Galvâo - Hermes Patría- ; .

dos os dias uteis, das 9 ás 12 e das

14 ás 16 horas, na séde da Delega
cia.
A todos os que conseguirem apro

vação nesse curso, o Serviço Na

cional de Aprendizagem Comercial
do Rio de Janeiro, proporcionará
o respectivo diploma de especiali-

TEATRO240 milhões
de boous Depois da empolgante estréia

com "único Beijo", Iracema de
Alencar e seus al'istas deram-nos,
domingo, outra noitada de arte com
"Á Som.bra dos Laranjais".
Destacou-se nesta peça, ao lado

de Iracema e de Roberto Duval, a

atriz Geny França, no dificil papel
de ingénua.
ny Franca, confirmou seu belo ta-
Na interpretaçâo de Zulmira, Ge

lento arttsuco e podemos feste
ja-Ia desde jlá como um dos autên
ticos valores do teatro 'nacional.

- Ontem foi encenada a peça'
em 3 atos - Extranno mundo".

Belo Horizonte, 23 (A. N.) - O

r

Continua O ESTADO fazen- governo de Minas Gerais vai erni

,do distribuk;ões d� valiosos li- til' bonus_ao portador até o limite

'Ii"rOd, ineJuslve romances mo- de 240 milhões de cruzeiros. A so

darl106, entre as pessoas que
ma arrecadada destinar-se-á a co

i.con&tam de seu cadastro so- brir o atual "deficit" e antecipar a

uCial. receita do presente exercicio f'inan-
As peseee« que ainda não ceiro. Os titulos serão conhecidos

"baiam preenchido o coupon como "bonus do Estado de Minas

..qpe
- diariamente publicamos Gerais" e lançados para resgate em

",poderão Jaze-lo agora, habi- 15 meses, sem juros.
�1Ji"ndo-se, assim, a concorre- •....... '

..................•.

�,'.!!'an1 a tão interessante inicia- ......-.rv·--··------··------u '�felicidades pelo DaSrimen
tiva realizada sob o patroci- Jerlah'§j,(fõ--·"u" M> de _ filàialao t
"nito da LIVRARIA ROSA; à Mas, lÚÍ.6 eeqaeça. tlue o mellUN'
-Deoâoro n. 33, nesta Capital. saboteuem pi-eaeJÚle para 9 seu "PIMPOLHO"

x x x � é uma saderaeta do CRÉDITO
FAZEM ANOS HOJE:

São Paulo, 13 (A. N.) - Infor-
MVTUO PREDI.AL.

Sra Hed M
o

h E
.

d I mações obtidas em circulas ligados-

. y '�umc spm o a, ,,' . ., .

«esposa do sr. João Batista Espin-
a po licia. dizem que o ínquéríto DES_ASl'REI dela I aberto

em torno na explosão, do
_ �I-\

Sra M d R vagão da Sorocabana na estação de
-

. " erce es amos, esposa. . o

d sr AI' R Cerquilho tende a confirmar a prr--uo . varo amos " se aqui, esta manhã, que nada me-
o Mení M' d L 'd f

o mitíva suspeita de que a mesma f'ô-
d "O- ma aria e our es, 1- . nos .e 4 pessoas perderam a vida

lha do s H I' VOl I f
'o , ra devido a ato de sabotagem. A

t
'o

d'

o

r.
o

aro o(�.oo I e a, unciona-
policia para completar apura ões

on em elI_! consequencia do esas-

XlO da Penitenciária do Estado
d hilid d

ç tre ocorrido com um trém repleto
Moo.

as responsa 1 I a es achando-se o . . .

- ernno Pedro LUIZ, filho do
1 d

o f" de excursionistas nas visinhanças
o a guns os suspeitos orazidos. I

o o .

.sr. Campohno J. Alves to> da CIdade de Waedenswil, a mar-
- Sra. Isaura Pratts, esposa do V·

v , •

'E'
..

i�N'
..

'D'�
..

'E'
....

S·
..

'E'
.....

I gem esquerda �o lago .zur�ch. O
.sr. Pratts 1, _' Trem que descia com inct-ivel ve-

- Sr. Manoel Vieira Cordeiro,
.

locidade contra à edificio da esta-
:funcionário ,d,o Tesouro do Estado Uma otima prbpriedade, ção Waedenswill, ao destrui-la sal-

- Sra. Ester de Diniz, esposa do con tendo 2 casas, garage, po- tau' fora dos trilhos, tombando num

..sr. José de Diniz mar e pasto. barranco.
_:_ Sra. Isolete Ferreira Tratar em Rancho Queima- " .

do na Fermecia Pilar ou em

DR. FRANCISCO CA1'\IARA NETO Cambirela com Raul Se/l.

nova - Osorio Silveira.

Comemora hoje seu aniversário o o o .........................•. ,

rnataltcio, o sr.. dr. Francisco Cãma

rra Neto, ilustrado Delegado Regio
-nal de Policia. onde se vem desta-] Irm!.l,zam __ Ve�de-se
.cando pela sua serenidade e equi- 1l U {iI, um, SIto à

rdade de espírito. rua Fernando Macha.do, 46.

Contando com vasto circulo de Tratar no mesmo.

URGENTE

rrelações, s. s. será hoje muito ho

-�menageadu;
A essas homenagens se associa

'''O Estado," com votos de constan

ctes
- prosperidades.

CASA MISCELANEA dilltrl·
buidcnl dos md'tOl R. Oi A
Victor. Válvulaa �e �
Rua Con&elbeiro Mafra

"Ô:,;::;.����:�:���"�:d'��; O PREÇO DO fOSFORO
R h Q

o

d I PORTARIA N° 16 DE 21 DE FEVEREIRO DE 1948
tem anc 'O uelma .

O PRESIDENTE DA, COMISSÃO ESTADUAL DE PREÇOS m�
"

:LO SANTA CATARINA, no uso de suas atribuições, e
, PASTA DENTAL considerando os preços de venda do fósforo, nos produtores e

ROBINSON nos atacadistas,
considerando o que ficou resolvido em sessão de 20 de' fevereiro

de 19480
RESOLVE:
ArL 1° - Nã poderá exeder de trinta ventavas (Cr$ 0,30) o

prêço de var,ejo da caixinha de fósforos' comuns, em todo o territó
rio do Estadp.

a \se- Art. 20 _!_ Esta Portaria entra em vigor na data de 'sua publica-
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.

Florianópolis, 21 de fevel'eiro de 1948.
Leoberto Leal, - Presidente

no ramo TEXTIL, fábrica de TECIDOS, produzirá com a instalação
já adquirdas, os mais finos CRETONES do País, em largura para ca

sai e ,solteiro. Alem desse artig,o de grande consumo e maior procu
ra nlO exterior, :a Companhia pruduzirá as sarjas e sarjõ,es cte algo
dão e meia lã.

A instalação que a Com�anhia adqui.riu e que transportará
para o seu parque, tão pronto ,esteja term1nada a construção do prédio
que abrigará essa fábrica, s,e compõe de máquinas inglêsas, teares
la,rgos, moto!l'izados de ótima produção, estando a' fábrica COMPLE
TA.

A pI1odução de' uma fábrica de tecidos, especialmente tecidos de

algôdão e LINHO, porque 'essa fábrica operará com os fi,os de linhos
de produção própria, tem colooação continua e certa, não só no merca

do nacional, como' para, ,explo-rLação, havendo vários pais'eg, interessa
dos na aquisição de teoidos.

O CRETONE s'erá a sua grande fôrça de produção, levarão a

marca de registrO' TRES PINHEIROS, que' lembrarão um pouco de
nossas apraziv,eis" matas, um pou-oo deste nosso Sul, tãó faruo, tão

hospitaleiro, tão p!ogressista. '

•

O CRETONE TRES PINHEIROS da COBRAFI1'E s.erão a garantia

Irmandade de N. S.
',da CODc"l�ão

Recebemos e agradecemos
.guinle comunicação:

Florianópolis, 22 d,e Fevereiro de

:194,8. ....

Á Direção do "O Estado" - Nes-

Ita - Circular nO 1/48 ,C O' B RJ A_ F I T, tilPrezados Senhores: ..L':l.[!J
De ordem do Irmão Provedor, 1e

"'V'O ao conhecimento da digna 'Dire
,ção desse conceituado orgão de pu

,blicidade, que em data de 19 do

..corrente, foi empossada, solenemen
;l:e, a nova "Mesa Administrativa"
,desta Irmandande para o ano de

.1948 e que ficou assim constituída:

Presidente - Sr. Narbal Silva
Vice-Presidente - Cap. Mauricio

:Spalding
1° Secretário - Sr. Ary Silva
2° Secretário - Sr. Francisco

�Jaques
1° Tesoureiro - Tte.

COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
Avenida Gapanema, na 38

CURITIBA
Caixa Postal, 224

PARAR.\.

TECIDOS
A COPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM,

Narbal

Procurador _ Sr. Américo

I :l3arbosa Silva
2° Tesoureiro - Sr. Antônio To

.1:lescat
de

.'

,.oliveira

Suplentes - Srs. Rodolfo Paulo
orla Silva - Aires Luciano da Silva
- Deodato da Conceição Pereira -

.José Claudio Linhares - Temóteo

.José Marques.
Aproveitando o ensejo, TOgO á Vv

,Ss., a' fineza de, si possive�, manda
rem publicar o ocorrido, sendo que

-ficaremos reconhecidamente agrade
.ddos.

'� Certo sermos atendidos, firmo-me
.com clevada estim,a, e apreço mui
- Atenciosamente.

Ary Silva -,1° Secretário

de um produto 1000/0 naoional;
1000/0 perfeito ,e durável;

1000/0 economico porque resistem mais;
100% mais bonitos e baraLos e

11000/0 NOSSO.
«VELOX PROPAGADORA»

/

Terror dos microbios, achg.se
à venda nesh praça ,

Se ricos qu.ereis ficar
Pedido& a J. MARTINS & De !lDodo cfsci) e legal
SILVA. Rua JGão Pinto, 16 Fazei hoje uma �scrição

Caixa Postal n·. 332 No Cf'edito Mutuo P'redia)

Oada de crimes II "f :� Z
tines ROXY
RITZ - Hoje ás 5, 7,30 e 8,45 horas

Sessões das Moças
(Unico Dia)

Dennis O'Keefe - Marie Mac-
donald _ Barry Sulivan e Biinnie
Barnes � em:

"A LIGA DE GERTIE"

Censura LIVRE.
No Programa:

Cinelandia Jornal - nacional.

Preços:
Cr$ 1,20 - 2,00 e 3,'00.

••••••• o· •••••••• • •••••••
'

•••••••

São Luiz, 23 (A. N.) - A Peniten

ciária do Estado será transferida

para a cidade de Alcantara e será

criada na ilha Medo uma colonia

penitenciária. O Governo do Esta

do, por intermédio de policia vai

realisar uma campanha contra a

onda de criminalidade contra a pro

priedade que ultimamente vem se

ver-ificando aqui.

PASTA DENTAL
ROBINSON

Para as p&&soas de fino
paladar Café Otto é

sem pqr .

zação,
".-.�-'---'---

•••••••••••• o' •••••

BOM EMPRIj:GO
Empreza de Transporte em orga

nização, porém em .franca atividade,
necessita expandir suas atividades
rodoviarias em Laguna, Tubarão,
Cresciuma, Oraranguá, Urussanga,
Itajai, Brusque Bluumenau, Jara

guá, Joinvile, Serra Alta, Mafra,
Caçador, Joaçaba, Pôrto União, ad

mite pessoas ativas e idoneas para

assumir a gerência da Empresa
nessas cidades.

•

Procurar pelo sr. Munick, á rua

Padre Roma, 123 - Florianópolis,
ou por carta.

POLYPHENOL
o Desin5elante da atualidade

ROXY - Hoje ás 7,30 horas

Paul Henreid - Maureen O'hara
- Walter Scezak e Binnie Barnes
- em:

O PIRATA DOS SETE MARES

No programa:
Brasil em Fóco - nacional.

Metro Jornal - atualidades.

Preços:
.. Cr$ 4,80 e 3,00.

'.

TEATRO A. DE CAR.VALHO
4a Récita

_ Nova'apresentação de

IRACEMA DE ÀLENCAR
E SUA GRANDE CbMPANHIA. DE

COMÉDIAS
em

Cr$
c-s
Cr$
Cr$

15,00
10,00
75,'00
5,00

"Irnp. 14 anos".
IMPERIAL - Hoje ás 7,30 horas

AMAR FOI MINHA RUINA

No Programa: - 1)0 Esporte em

Marcha n. 107 '- Nac. Imp. Filmes.
2) - .Fox Airplan News 30 x 10

- Aualidades.

"Irnp. 14 anos". '\.

•••••• 0.0 •••••••

Prédio para comercio
Vendo 'um na Rua Coaaelhei.

ro Maf,a.
Escritório Imobiliario A. L.

Alv�-Rua Deodoro. 35 .

FERIDAS. REUMATISM0 E
PLACAS SIFILITlCAS

Elixir 'de 'Negue Ira
Medioaçõo au::ilialo 1\0 trotamento

do aifla.
• ••••••• 1 .••••••• -,

;

A'cio/i e

...._-_ _ _ _ .. _._.. __.. __ . __._-_ _ _ _._.. � _ _ _ - _ _ ....

Yva. Maria. das Dores
dos Santos Melo

'tem o prilZer de comunicar }às pa.loal de .uaSl r .. loçõe., 1,que .eu filho ANTONIO con-

tratou ca.amento co:-n 1
a .rita. Dinórá Santana l

Santana
Senhora

participam às pelsoas de lua.
relaçõe., o COl\trato de casa

mento de sua filho DINORA',
cum o er Antonio d.

Melo

F"orian6po I ii.

DINORA' e ANTONIO
noivos
8 d. Fevereiro ,da 1948

-------------_._----
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COllcurso'de
datilografo

I Acham-se abertas as inscrições
para o concurso de datilografo
D$ Cr editc Mutua Predial que
será realizado dia 25 do cor
rente.

.

Os interessados .poderãç to
mar informações das 8 às'12
e das 14 às 17 horas na Rua
Visconde de Ouro Preto n. 13,
diariameofe.

'

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

Envie M seu amigo dlstallltli
:mo, número da redsta O VA.
LE DO· ITAJA1, edição d.
,cads 8. Flor:iiinépolis, e a88Úll

estará. contr!b1ilildo para
maior difu8i6 cultural

�e nossa terra

11MBRA-TE't
Inúmeros seres hmnuol,

que já foram. felizes come

to, aguardam teu, anxílio pa.,
ra que 'pOSSilll voltar, .0-

cied�de. Colabora ma, Cam
peha Pró RedabelecimeBte
ck Saude do Lázwo.

-0_ .. _"." "." .

, QUANDO TEUS FILHOS
te perguntarem o que é

11m lázaro, dize�ihet «Ie. í
íI!m enfêrmo que poderá ....

coperar • rnulde ceiD, " &em
.oxiDo.

-_ .. _ - _ •....................•••.••......••__ -.

Carga lenta para IBatartil i
Garage Detamb ert I'

PASTA DENTAL
ROBINSON

\. • • .. • .. � o ••••

Seu Terno tem manchas l'
'Tinturaria CRUZEIRO
Rua Tiradentes «.

Profissional .. Competente
.. �. �...... .... .... . ......

! o VALE DO IT.AJAJ
Proearem na "'gên�!&

, Progresso,
LIVRARIA 43, LIVRARIA·

. \

ROSA·
r· •••••••••••• - •• - - •••••••• - ••. , •.• I

F�AQUEZAS EM GERAL

IVI N H O C R E O S O T AD O
. «SILVEIRh

!ó ..

. Empregue bem o seu dinheí
1'0, comprando ações do "Colé
gfo Barrfga-Verde" •

Maquina de escrever
Compra-se uma portatif.

Z�:.!;:@/e�� I.
AL"VARO MILLElv DA

IISILVEIRA i
ADyOGADO'

.

MARIO CLIMACO DA""
SILVA

XNTADOR
CEI.�sall .Civeill . e CI!lmef'CiQ�.
Contrato.. Distratoa, etc.
Serviço. de. Contabilidade

em gero1.

I
Caixa POlI tal. 105.

, FLorianó�&is""!llll!!!lil!iI'lIsilll·IlICaIIillll·ta_rilln.<1I111•_�MIQ-'MitIi!id
.. . . .. .. .. .. � .

Moça sabendo, cor t.er oiere
ce seus serviços para costu
rar nas residencias,

Cartas parâ Irene Maria
Ferreira aos cuidados de Os
mar Meira, Rua La ies

(') E�TADO- Terce feira 24 de feveelro •• 1f49
.. ---------� -""."".""""'"",...-=".."""""''''''''''''''''=..,..",'''''''''''''''.".,..,,,,.....,.,,,..=,,,,,,,,'''''''''''''''''''''''''''''''''

Morte

MF

4'.1 \ AlI.

'rlsto 111 tanea.o.

E'� �T
COM o MORTIHHO

Ir Lm P I 'H E i R o

/

Ouende usá-lo

Quando as môscas, mosquitos e

o u cr os ins·etos o incomodam.
Como usá-lo

Pulverizando-o no ar, com as por
tas e. janelas fechadas, para mais

rápido efeito.

Resultado
A pulverização de FLIT mata os

insetos instantânearnente.

iH

proteção duradoura

(

t

f .

• •••_ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• J••••••• 'o •••••••••••••••••_ ••••••••_ •• :...._•••_ •••••••_ :•••••••••• _ •••• _ ••••••••••••••••••••••••••••••••_ ••••••••, _

A EMPREZA CONSTlmTORA UNIVERSAL
Avisa aos S€tls ]i)ortadores de títulos já integralisados ou sorteados

.

de aoôrdo com o decreto lei n. 7.930 que tem a disposição dos mesmos,

I CASAS, para pronta entrega. - Pana maiores esclarecimentos dirigir-se
I ao escritor , central de Florianópolis _ Rua Felipe Schmidt, '(Edificio

I'
AlllÓlia Neto).

I··f·:--·
..

ç"""?"
.. ••••••• .. •••••••••••••••

::·
.. • , _

:-._
_ ••••••••••••_ , •••••••� _ _ •••••••••••••••

_-.-!.
SI CONSEGUIRES SE",.1HORIT-A-l

-- f:,: Gar8B.'e elarnbert .;:'Que um too mnigo 00 00!llbe-1
,n. �

cido analfabe<tü treqlleIl!OO um 0011'- A ultima creaçâo em refri- : ' i
50 noturno para a�ren.cJ;e.r a ler e I gerante é o Gua.r-aná KNOT '.1 Atende dia: e noite I, !
a escr-ever, prestaTás um grande WM GARRAFAS GRANDES ,: ..

Brevemente l·nl·ciará s�"viç" e· specfoHscdo com .,�,serviço á tua Pátria. Catedral Me�
.. :r<'1

_

'
.. , v ...

tropolítaoa ou Grupo Escolae São Preterindo-o está modêrno rnc qu íno r-io IJosé. àcompanhando a moda. Rua Felipe Schmidt 60_ - Telefone 1577 !
i

Peça, hoje, êsses produtos FLIT!
Recuse imitações.

fI Ri
PIlRA SUPERFlclES

LI com D D T

Quando usá-lo

Para evitar doenças transmitidas
pelos insetos.

Como usá-lo

Pulverizando-o no teto e paredes.
Assim, as superfícies tornam-se

mortais aos insetos, por semanas.

Resultado

Ao tocarem nessas' superfícies, os

insetos morrem imediatamente.

FLIT' ../O I'NSETI'CIDA QUE M,AIS' SE VE��DE EM TODO O MUNDO
'Iie *4* WPW!t't'ffiM5t&"'§' aR -

--------�.__.�......_---

WMA6A '#f9&

oedns do Brasil r
• Troca-se ou vende-se bem ótima coleção de moeda. dI! pt'ata Inique}, b�onze e cobre, do Império \li República. Cartail po'r obaéquio

para este jornal. poro Numi.mátioo.
·--_.u-��,------���-������------ aiw�.BMYD__

r QU�R VESTlR·SE COM (ONfORTe
PROCURE A

alfaiataria
E ELEGÂNCIA 1

;

eHo

NAVIO-MOTOR "ESTELA n

maxima rapidez e garantia para transporte de suas mercadorjas
_,,<Agen�s em Ftoríanôoolts CARLOS, HOEPCKE S. A.

Al?1I0VAOO PELA SAÚDE ·PUBLlCA SOB. N." 3384 -

TOSSE o BRONQUITE

Ne'go'cio de eccsíôo f
VE.NDE-SE '

.

I
1 Elevador Wayne para 3.500 K.

., I2 Talhas Patentes para 3000 K. !1 Aparelho «CHAMPION» para limpar velas. ·r1 Maquina de lavar automoveis. Varias prateleiras
e ou troe imoveis. Tratar 'Fla eGarage Delernbet t" I

( ,\
�,&__�ITD mm am ma mm__

�;;����me��--�-�-;;-;--;-�···�:::::mn�::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::=-�HNnm..au_.�ftC_M�._�'__..� ��__���._� ��

���\

I:'.

I
�
I

Rua Fe1ippe Schmidt 48

EC) D�· t,·W$ .

, L .

WETZEL INBUSTRIAL..JOINVILLE tMarcG

"'_AA i

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
-

....

Relojoaria Progresso
de JUGEND & FILHO.

COMPRE' SEU' RELOG:IO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "'''I!l;ue
.

sómente quando receber.

.' -

N, 13 o-s l80,oQ
SUISSO

Ma<l.tado com 4. rubi.,
mOlltrador!1I de clivel'sas
ccres . Marca lttila

N. 12 c-s 180.00
Marca novaria com 4 rubis.
MOlltrador cor da rOSQ.

Cç.i:::Q de n;,quel
N. i2.A Cr$ 200,00

O mesmo com o m�strador
branco. e um ponteire central Caixa de niquei
Noal'oll relóQ'i04l lião acompanhado. doa ralitpactivoil certifiCGdo.

de garantia.
PEÇAM�NOS OATALOGOS - ENVIAMOS GRA'l'IS

, JOCEND & nLHO
.

Curitib.,·· P� Tíradentelfl._26C._ Paraná

t
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o ,ESTADO-Terca-telra 24 de Fevereiro de "'48
•
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I LENHA
Peça peJe telefone 71fJ

Pronta entrega
Qualidade superior

SERRARIA UNIÃO
Movida a eletricidade

Pl'oprietario IOSWALDO DUARTE

'·.-mwwm_�

IE,wpreg,ue bem seu capital
Auferindo os lucros que poderá lhe cro porcionar uma das maiores iniciativas Catarlnenses

AdqUi i-éi ações da « C I T L.»
Trar'_"ortes Aéreos S. A·

QUE!XA.."l E HECLAMAÇõfl�
PREZADO LEITO:2.: S. o Q'ue tl;.

lm.te.r�ila:Jl e. realsueate, u..� pro'ridettein
'jlr;a endireitar o que eativu err�d(" ou

!l>t1ca que ai;llllllA falta Illo lI<e repita; 8

J.llJIl.O o =:AD<Wo' Que ii 1'1>:11 reclamaçle
>''11 i(ueba �, 'f'ir a t'.atu!lU'. �
Ah..... , S1l;CIW.\OllUtCLAllAÇOltS.
iSe O lltSTADO, que o CIMO _i lendIC
&!'1Ifl demore ao co�lilmto de ..-
de direito, r�oo .... •. ama iu1srma.
elill do retlultodo. �r... �-m all(W1n u.
110' m160 �Jli!!i p�lwLdolJ '�d» (I, .\'w:..\��

1i� Q!.�� " �U�� t��..

Ponha o seu dinreiro a ren
.

der juros, comprando ações do
(;olég'io Barriga-Verde,

� . . . . . . . .. .

.

Aparelhos fMra Surdez
'TESTE AUOIOIl/IETR1CO e DE
'W!ON ,TRAçõES dali Aparelhol! feio
<1oa a domicilio ou à rua' Gan9t'al
iBitencourt. 67 Pt.lisaOB do interior
-do Estadó queiram escrev-er para
-o endereço acima

Parabens!
Muitas Felieidades pelo naaci�en·

il!;8 de seu filhinho!

Mas. não esqueça, qae 6 melh.,r

�resente para o seu '*PIMPOLHO"

..é uma caderneta do CRÉDITO
MUTUO PREDIAL.

ÉS BOM BR.-\SILEIRO?
Então coopera na campanha de

a.Jct'ab€tização de adultos, fa.zeDdo
<QUe os teus conaecídos que não sa- ,
bem ler nem escrever, rrequentem Ios cursos noturnos de alfabetiza-
.ção : Hospital de Caridade ou Gru-
'lPO Escolar Anchieta. r
..

'h��i�' 'pâbii��' E���!
>duais e Mnninclpa.is, do mads]
graduado ao mais modesto ser

vidor público; inscrevei-vos na

Associação Benefícente e esta

reis preparando um -peeulío pa-
1'8 vossa fami'lia.

,/

IVO {)()RTE
�Inr� Ind, Int,

TECHICOS
o I Bvaail pàl'Q seu'

desenvolvimento

neceaaí ta de técnico.
.

em todas as

Insereve-te na Ássooia«:ão
lBeneficiente dos Funeíoná-
rios Públíeos Estaduais e Mu-

jmclpais de Santa Catarina. Capital CR$ 10-.000.000,00, Ações de CR$ 1.000.00. Chamadas: Ia 40% 2a 40% - 3s 20%
'I'rês cruzeiros mensaes -

.

Procure hoje mesmo o Agente da "CITALu em �ua êidade e ele lhe dará melhores esclarecimentos .

.aez centavos diáriOs e estarás
_.......-... ...... ili� •__.""'__-'"".III!I"...'

o

-

__--.-_-

::�:]��� 11m peeulío

parai Penitenciaria do Estadoll1-----·· AVISO ,Dr. Li-ndolh, A. G. De 6rOOm 00 Sil'. Diretoc da Penrteoeiáeía do Bstado aviso ao co-

I � méeeio e produtores inté:fflss.a.<"i& que MOO R6p.arÜo!)ãO sceisa );»'opüstasPereirl1 �
psea fornecimento de SOROO.

'

. �(rd'!fogi!do e Cnuia:bUista

I
FIOll·Í.f.IllÓ{)oItl i8 de Deeemsee <is 1947

C�l\IItitui.ção de BociedadsiII.
',.

. .

!i::o� P'�::��t�:�Or8:�::;
.

R\lG Gol. Bittanc'Ourt nO. 122

IFlorlanópolill
Do" 17 h01'QII em dkmtl3.

profissões

Livros Técnicos
em ger'al

íLIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpo-lie
Atende pelo Serviço

Reembclso Postal.

.. __ _ _ _ _ _ _-_ .. _._ _-_.._--_ _--;---'

I
I

,
�

I
�
j

-_._.__ �•.............._ __ _ _ -_ _-_ _ __._ _ _ _

OOMPANHlA G�.1ANÇA DA IAtAv
,_� � 1I1tl _;� �: lAR"

'UJCl1lNDJf�I: � 'i':UJf�PORDI

Cífrlllll do Balanço d. 19441
.

CAPITAL E RESERVAS c-,
Cr$

80.900.606,30
5.978�4el ;755.97

67:.053.245,:30
142.176-.603,80

•

•

Sini9troll pagos nos úH:itndli' li)
Relpoll3@F.ltilidsdes

98.681.816,30
16. 736,4o�3 )1.).20

Diretorea:
Dr. Pamphilo d'Utra F!'ell'e
de Sá, Anisro Macltorra, . Dr.
e José Abreu.

de Cerv�lho. Dr; Franc!sco
Joaquim Barreto de Araujo

FER E TAS
Estoque permanente de:

BITS - BROCAS.- SERRAS - TRAFILAS VIDIAS' - LIMAS ,
MACHOS _. COSSINETES ALARG:ADORES

Fabricação amerícaaa

JOÃO KELLER, importador

Estabelectmento Suíço Brasileiro

SÃO PAÚLO, Av. São João, 1.276

Caixa Postal 3.283 - End. TeJ.egr. JOKE
.

ATENDE DIA E NOITE
Rua Feli�e Schmidt 60

Entrada Rua Tenente Silveira -. Telefona 1577
--�----------------------------'----------------------------------------------

Desde CR$ 390,00 a' CR$
metro quadrado

.

'
I

500,00 o·

I

Consulte-aos sem compromisso

Empresa Sul Oeste· limitada
Linha de transporte coletivo entr-e
FLORIANóPOLIS - Xapeeó - Joaçaba - Lajes e Bom Retiro 6

Vice-Versa. -

SArDAS DE FLORIANóPOLIS: Todas às �. feiras às 6 horas da.
manhã, ,

SAlDAS DE XAPECó: Todas às 28• feiras às fi horas da manhã.
INFORMAÇõES NA: AGli:NCIA GLORIA.

Poo� 15 de novembro. 24 - F101.'.w.nópolis - Fone i.43f.

TIL FIA
Correspondenda
(omerdal

/'

(onfeie
DiplomaRe_inisch S/I - Roa João Pinto, 44

METODO:
Moderno e Ehcient6

(�R�J�UMiO. ir.)�

DlREÇAo:
Amélia M PigozZi

----------------------------------------------------------- -----------------

. ..

--------------------------�------------------------
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Deverá
carioca

o

'eltegar amanhã a esta Capítal o Iamesc «ííve» do Betaíeg», tetra-campeãe
de lJasquetebol que aqui realizará uma temporada de três jogos I enfrentando
Ubiratan, Lira e Barriga-Verde. Auxdiae a FAC, adquirindo ingressus

.· ·.·.·.w ·.· ·.· para essa mOllumental temporada! ..--

--------------------------------

6 o FSTADO- Terca lei,. 24 de Feveelro d. 1948

o FLUMINENSE JOGAM EM
BLUMENAU'

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

De Blumeuau infarmam-nos que
o Fluminense, do Rio, em sua ex

cursão pelo sul do Brasil, efetua
rá uma exibição naquela cidade do
Vale do ltajai, preliando com o Pal

meiras, campeão local, cujo qua
dro hoje enfrentará o Paula Ramos
nesta Capital.
Sabe-se que o atacante Teixeiri

nha integrará o "onze" do tricolor

metropolitano.Empàiandõ . COI O Palmeiras por 4 x 4, U· :Paula Ramos a.ate-
ontem 'Di. eliminado do Call.eo.nato Estadú'al de futebol I "n:�:!:::'�!N:�:i:u:;:�:

Brilhante e sugestiva _proésa dos blumeD1uI81Ses DOS dom-inlos dt) advers.ati8 , .!���:c�e�etl�:�:r d����;�lod�er�:��
Enor.me multidão de. aficionados A luta de ante-ôntem, dado o dio paularamense anima sobremo- Nenem; Minela, Chocolate e Ivan; peão mundial de peso 'pesado JOE!.

do esporte bretão compareceu an- equilíbrio existente, agradou plena- dO'0 adversário que agora luta me- Lázaro, Carroni, Mandlico, Forne- Luiz e Joe Walcott. Joe Luiz, atra-
te-ôntem ao estádio da rua Bocaiu- mente à assistência que não se re- Ihor articulado. rolli e Abelardo. I ves cio seu empresarío, soliciLou a

va para assistir a segunda e deci- tirou da praça de desportos a não Meireles empata O Juiz Walcott que se comprometesse a

síva luta pela posse do título de ser após o final do embate. Foi um Faltavam apenas dois minutos Dirigiu o jogo o sr. Carlos de lutar corri ele pela terceira vez no

campeão da zona sul entre Paula dos maiores espetáculos futebolís- para o término da primeira. fase Campos Ramos (Leléco), indicado caso de Luis ser vencido no reen

Ramos e Palmeiras, campeões des- ticos que presenciamos nestes últi- quando a luta tornou a empatar; pelo clube visitante. Seu desempe- centro em junho. próximo. Segun-
ta capital e de Blumenau, respec- mos anos. Duas grandes forças bem' Augusto centrou muito bem a Sa-' nho. foi bom. I do o contrato proposto para essa.

tivamente. treinadas e integradas pelos melho- dinha que atirou aos pés de Meire- A renda í terceira luta, cada um dos conten-·

O resultado refletido no "pla- res "ases" do futebol barriga ver- les; este hesitou um pouco e arre-: Cr$ )1.600,00 .f'oi a renda. obtida dores re-ceberia trinta por cento

card" ao ouvir-se o apito final do de, proporcionaram ao público uma matou forte às redes paulaínas, oSI';
pelas bilheterias, renda essa con- de renda liquida. Mas Walcott ob

cronometrista, contrariou todos os tarde repleta de sensacionalismo. dois minutos se exgotaram ráplda- siderada record em jogos inter-mu-' jetou dizendo que teria de lutar

prognósticos que favoreciam o Pau- Carioni marca o goal inicial mente; terminando empatado o 10 nicipais, '

,
tres vezes antes de poder aoíscoxar

la Ramos por contagem dilatada. Aos dois minutos de jogo, ataca o tempo por 3 x 3. I _ ! a parte do campeão". O fato consti-

O empate verificado 'disse bem ,Carioni consigna o 4° ponto

'1
BELISSIMO F�ITO DO VASCO tui surpr-esa e Louis reitera que a.

da grande movimentação da luta, O segundo tempo foi hastante l- Santiago do Chile, 19 (Serviço luta em junho seria a ultima Que

onde os locais, muito confiantes equilibrado. Mandico, de um lado, Especial da U. P.) -- O Clube de ele teria "quer vencesse, perdesse
num triunfo certo, foram bastante e Nicácio, de outro, perderam bôas Regatas Vasco da Gama, do Rio de � {:::::::��S;!;5i:i". Louis acrescentou

infelizes, notando-se em alguns dos ocasioes para golqar de cabeça. Janeiro, obteve, ontem a noite, um que se dentro de duas semanas

-seus "players" falhas e mais fa- Aos 19 minutos, Ivan atirou alto e dos mais expressivos triunfos assi- Walcott não assinasse o contrato

lhas, �rrastando o quadro inteiro Mandico cabeceou; a ·bola bateu no Inalados em .campos chilenos por I
"enfrentaria outro pugilista qual-

a um completo fracasso, pois sa- travessão, indo iter aos pés de Ca- representações futebolisticas es- quer". de preferencia Gus Lesne-

bia-se que a atuação do campeão rioni qÚe arrematou ás redes. trangeiras ao derrotar. o Nacionalj vich, campeão mundial de peso Ie-

citadino podia ter sido bem melhor Nicácio obtem o goal final campeão' uruguaio de 1947, por 4x1. ve,

não fosse a falta de compreen- Faltavam apenas 6 minutos para
.-----

•

·são dos J'ozadores que por várias 'finalizar o jogo, quando Meireles FEDERAÇÃO ATLÉTICA CATARINENSE
� NOTA OFICIAL

vezes travaram entre si discussões serviu a pelota em ótimas condi- TEMPORADA DE BASQUETEBOL - BOTAFOGO DE FUTEBOL E

que bem podiam ser evitadas se ções a Nicácio que mandou-a às re- , REGATAS

soubessem justificar uma ou outra des paulainas,. conquistando o últi-
. Comissão de recepção

Celso Ramos -- Dr. Heitor Ferrar i -- José Gusmão de Andrade -

falha dos companheiros, afim de mo goal da tarde, Foi O goal que Dr. Dr. Flávio Ferrari _ Orlando Scarpelli _ Charles Edgard Mor-itz
não prejudicar o ritmo de jogo do ,empatou a luta e deu ao Palmei- _.:_ Dr; Oswaldo Bulcão Viana - Dr. João Bonassís - Thomaz Chaves;

conjunto. Isso, aliás, notamos em ras o titulo de campeão da. zo- Cabral -- Major Antônio Lara Ribas - José Cândido da Silva - Mi-

quasi todos os jogos em que o "on- na sul. guel Daux - Osny Ortiga._

ze" tricolor tomou parte. Embora Aos 28 minutos de J''Of.!O -f'oi anu- Representantes' da "A Gazeta", '.'0 Estado", Rádio Garujá e "Diú-
., rio da Tarde".

de inicio tivesse o quadro paulaino lado um tento de autoria de Man-

@resentado um jogo mais técnico Cartonr, que' teve ótimo desempenho dico, conquistado em impedimen-,
e produtivo levando vantagem no Paula Ramos, registando-se forte to.

marcador, os hlurnenauenses movi- perigo diante do arco de Oscar;
dos por uma admirável coragem e Mandico apossa-se da esfera e es

muita fibra continuaram combaten- tende muito bem a Car'ioni que ati
do valentemente até que nos últi- ra rasteiro às redes, inaugurando a

mos minutos de jogo conseguiu o contagem.
desejado empate que lhe valeu por René empata
uma vitória, credenciando-os a en- Os visitantes resistem valente-
frentar o América, campeão da zo- mente aos ataques paulainos. São
na norte, para decisão do certame decorr-idos 12 minutos de jogo
máximo estadual. As referências quando Sadinha iludiu a vigilân
elogiosas que tecemos sôbre 'O Pal- cia de Minela e passou a Nicácio

meiras, encontram confirmação no que arrematou alto; René, livre da

resultado do jogo da domingueira marcação de Ivan, cabeceou ma

de ante-ôntem. Haviamos .assistido gistralmente, empatando a partida.
a luta em Blumenau entre os mes- Mandico desempata
mos adversários, na qual o tetra- Aos 21 minutos, Carioni recebeu

campeão da Liga Blumenauense de a pelota dos pés de Lázaro e ati- Paula Ramos e Avai estão iate- º. OLARIA EM CURITIBA

Desportos se exibiu com admirável rou forte, tendo Mandico desviado Rio, 23 (Via Aérea) -- O Olaria
serenidade e perfeito controle de a atenção do goleiro palmeirista, 'd S f . ..1 solicitou o.ntem a Federação Me-

jogo, levando a melhor pelo amplo mandando-a ao canto esquerdo do ress·a 05 em ·aR :6r� tropolitana de Futebol, licença pa-

escore de 6 x 1. Muitos não levaram arco, desempatando o jogo. I I r·
ra excursionar brevemente a Guri-

a sério os nossos comentários sô- Lázaro aumenta para três as parece que o «p ayer» lrmolÍ COO-' tiba, a fim de jogar três partidas,
bre a explêndida "perfomance" e O prélio prossegue cada vez

trat" com n d�oritl'''a
sendo uma com 'O Coritiba, outra

o grande poderio da equipe alvi- mais interessante, Dotando-se leve tJ" U U com o Ferroviário e finalmente a

verde. Quem assistiu o jogo de an- domínio técnico dos· locais. Aos 22 A'O que a nossa reportagem poude A diretoria do Paula Ramos dir-i-. ultima com um selecionado dessses

lte-ontem atestará plenamente a sin- minutos regista-se mais nrn goal apurar, a diretor'is, do Paula Hamosjgin vários telegramas a Curitiba' dois clubes.

ceridade das nossas palavras e com- para. os tricolores, consignado por vem desen�olvend.o grande esfor- ?ferecendo uma boá proposta ao ex-l
Cel '. .. f

preénderá como seria o Palmeiras Lázaro em fulminante "hoot", ços no sentido de contratar o ex- Jogador do Caravana do Ar, o qual I
. e Otto traduz quahdode.

jogando e,m seu reduto. Nos domi- aproveitando um passe magnífico plêndido' "playet''' Sanford que se _ . I Pe�'-O ao seu :Eornecedor.

lIÍios do Paula Ramos os palmeiren- d Ab I d
.

'
'.. respondeu nao ser possIvel no

mo-,e e ar o. e�contra at��lmente em experl.en- mento a sua volta a Florianópolis, �ENCEU O !PANEMA,
ses confirmaram a classe demons- Minela consigna um goal contra ClaS no C,onbba F. C., da capItal propalando-se q�e já está preso ao R�ahzou-se, dommgo, _na Trinda-

trllda em Blumenau e ai então so- Com a direfença desfavorável paranaense, onde já teve oportuni- Coritiba devendo joctar contra o' ,de, as 9 horas, da manha, o embate
mos unânimes em considerá.los que o marcador apresenta, não es- dade de fazer valer a sua grande Olaria do Rio." I

amistos'o entre o Ipanema F. C. e

verdadeiros heróis. Não fui belo
_

o morecem os' "periquitos" que con- classe nf• "match" com o Vasco da Ipirllnga F. C., vencendo o primei-
-"train" de jogo que apresentaram, tinuam a resistir tenazmente. Aosl Gama, campeão .carioca. A direção Segund,o apuramos, também 0,1'0 por 2 x 1.
mas a intrepidez, a disciplina, a

co�-
41 minutos Mínela, acossado p'Or técnic& do campeão das araucárias Avai está interessado no concurs'O I Conseguiram os tentos do Ip:l

ragem e o ardor com que se lança- Nicácio e Sadinha, procura evitar está satisfêita com as boas "per do valoroso' "cra.que" ,que substi- nema , Mazinho e Maso, do Ipiran
,ram à luta falam bem da hOnloge o avanço dêstes, atirando a pelota formances" do médio e atacante tuiu Teixeirinha n,a seleção catari- -$a, Argentino ..

!Deidade do conjunto, capaz de der- para dentro do próprio arco do catarinense e parece-nos que já o nense, por ocasião do jogo entre O jogo decorreu cordialmente..I '

rotar o Américá em qualquer gra- seu quadro sem que Tatú nada pu- contratou para a temporada do catarinenses e paranaenses, em notando-se em todos os jogad'Ores"
mado. desse fazer. O lance infeliz do mé· corrente ano. I disputa da Taça "Amizade". um belo espirita esportivo.

A' conduta dos preliantes
No quadro alví-verde: Oscar, Re

né, Nicácio,: Sadinha e Pachequi
nho, ótimos, aparecendo bem .os
restantes. •

No Paula Ramos: Carioni, Cho

colate. e Lázaro, -ótimos ; . Minela,
Mandico, Fornerolli e Ivan, bons;
Os restantes regulares.

Os quadros
Palmeiras Oscar, Juca e

Schrarnm; Antoninho, ,Moacir e

Pachequinho ; René, Meireles, Ni

cácio, Augusto e Sadinha.
Paula Ramos - Tatú, Naldi e

Dele/adas da. FAC junto à Embaixada
Dr. Heitor Ferrari -- José Gusmão de Andrade - Haroldo Pezzj,

Nazareno Simas - Érico Straetz Júnior -- 'H-élio SaUes e Tte. Hé
lio de Jesus Fonseca.
ia. Partida -- BOTAFOGO F. R. X UBIRATAN ESPORTE CLUBE

Juizes: - Ponciano Martins -e Uhirajara Barbosa.
Delegado: -- Dr. Heitor Ferarri.:
Apontador: -- Rubens Pinto Vilar.
Cronometristas : - Dr. Paulo Scheidmantel e Capitão Mauricio

Spalding de Souza. .

2a. Partida -- BOTAFOGO F. R. X A. A .. BARRIGA VEHDE
Juizes: -- Nazareno Simas e Hélio Salles.
Delegado: - José Gusmão de Andrade.
Apontador: -- Dr. Paulo Scheídemantel.
Cronometristas: -- Érico Straetz Júnior e Edgar A. Salomé.
/3a. Partida -- BO'.rAFOGO F. R. X LIRA TENIS CLUBE
Juizes: -- Nazareno Simas e Ponciano Martins.'
Delegado: - Dr. Paulo Scheidmantel.
Apontador': -- Rubens Pinto Vilar.
Cronornetristas : -- Érico' Straetz Júnior e Capitão Mauricio

Spalding de Sousa. ,

A DIRETORIA
•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



'j

o ESTA O-Terca-felr. 24 de Fevereiro de '''48 7

.

Pedimott ao. iIt.O\UO\I diatin_ lei10rea. o ..... .. ItroeaelMr o

1IHaPCm . .fIbIho • nmete-le ,á JlOfia RotIaçIo .,. de �1lal'lIIGI
� ADtea.-o DOUO .,.,. CUaMllo loeIaI.

••••••
·

.... e· •••••••• III •••••• e ••••••• _ •••••••••••••••••• u •••• o ••

� fi!IlI'#.,. D '" 1Iftt. c.t.u •••• .. • .. • • .. • • D, • Q .. "

llIiI •·•·· .. ····
0 0._' ••••••

·

•••••••••••••••••• Cl ••

� (a) _ •••••••••••.••.••••••••••••••••••• � 1� 011 Cl:rp gf'� O •••••••• e e e e

toO .. " .. Qo co "" '.
_\»." 011 CI o o D" o •

.

"HJI�OiI �.,., "ge •• " v •••••••••••••••• ..:u. tJ ••• '""".".G.

..,� ft
"' _ _ ,.. ilteWl.

�oa. tamMm, a pn,m.. .�. �otlelu ..�_
_�dtOili • outru, &e�* @li 4.��.

Curso de Guarda-livros em sua casa
Feito em 12 mezes. Escreva a C, Postal 3717 -� S. Paulo,

pedindo informações
Se.ia tambem nosso agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

Dr. Polydoro S. Thiago
Médico do Hospital de Caridade de

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINJCA MÉDICA - DISTUR·
RIOS DA GESTAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe-

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NEUROTERAPIA - ELECTRO.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consultas diàriamente das 15 ás

·i 18 horas
Atende chama;:�s li. !l�Iqu"f;. hora,

inclusive durante a nõlté,
Consultório: Rua Vitor Meireles, 18'.

Fone. 702
Residência: Avenida 'I'rompowski, 62.

Fone 760

Dr. M. S. Cavalcanti
Clinica exclusivamente de crianças.

Rua Saldanha .Marínho, 10
.'
,.

Telefone M. 732 J

Drt �a\do Fontes
Clínico e operador

�Co·iisultório: Rua Vitor Meireles, 26.
Telefone: 1.405

Consultas das 10 ás 12 e das 14 ás

15 brs. Residência: Rua Blumenau,
22. - Telefone: 1.620

-

n;-Mário Wendhalised
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório __:_ Trajano, 29
TeleL M. 769

Consulta das 4 ás 6 heras
Residência: Felipe Schmidt rr, 38.

Telef. 812

Dr. Roldão Consoni
CIRURGIA GERAL - ALTA CIo
RURGA - MOLJi:STIAS DE SE·

NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

cina da Universidade de São Paulo,
anele foi assistente por vários a110S do
Serviço Cirúrgico do Prof. Alípio

COITêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, intestinos delgado e grosso, tirei.
de, rins, próstata, bexiga, utero,

ovários e trompas. Varicocele, hidra
cele, varizes e hernas.

Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schrnidt, 21 (altos da Casa
Paraíso}. TeleL 1.598

Residéncia : Rua Esteves Junior, 170;
Telef. M, 764

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes .... de contato.

Reiniciou sua clinicá
Ctmsultório: Felipe Schnsidt, 8

Das 10 ás 12 horas. e ci� 14 ás 18
horas - TeleL 1418

Dr. Lins Neves
Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
,- Sobrado - Telefone 1.461

.

"""
Residência - Rua Sete de Setembro
.'

� Edifício - L A, P, da Estiva)
Telefone M. 834

Dr. A. Santaella
Diplomado pela Faculdade Nacio-

nal de Medicina da Unive:rsidadc de
Brasil). Médico por concurso do Ser
viço Nacional de Doenças Mentais
Ex-interno da Santa Casa de Miseri-
córdia e Hospital Psiquiátrico do

Rio na Capital Federal
CLINICA MÉDICA - DOEN<.AS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia Neto,
Rua Felipe Sdhmidt. Consuktas

das 15 ás 18 horas
Residência: Largo Benjamin

Constant n. 6.f
I

Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus e

Hemorroidas. Tratamento ela colite
amebiana.

Fisioterapia - Infra Vermelho.
. Consulta: Vitor Meireles, 23. Atende
diàriarnente às 11,30 hrs. e á tarde:
das 16 hrs. em diante Residência:
Vidal Ramos, 11. 66 - Fone 1.667

Informaçõeill com 08 AgentelJ
Elcr ianôp olia - Oartos HoepckeSjA -CI- Telefone 1.2-12 ( En.<!. teleg. .

São Francu co doISul- Carlos Hoepcke S/A ..... CI- T'elelone 6 MOOREMACK

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

TINTURARIA CRUZEIRO
Tiradentes 44

LAVA e TINGE ROUP A.S
Reforma chcpeos

Profissi'ol1àl competente - Serviço rapido e garantKto.

BOM NEGOCIO
para quem possue de Cr$ 10,000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. ao ano com recebimento de juros mensais.

Informações nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do Fal'BtaCêutJeo NILO UUS
doje e amanhA prá fi nA .referiJb

Drqu lrdWl�� Q _rlm3'eUu - HOJllu!opáitu - p�
l!!UU'!u _ ArUp•••�u.

flmnnlte-M .. euta. obNn'b.da ." lI'�riG �.lIl.

r
I
I

, Transpor tas regulaT6" .
d.e ca'rgas ao PÔl'1;o"1-,,,

810 FRANVIStO DO SUL para NOIA Y�Rlr

o Crédito Mutuo Predial, oferece Cemiws, Gravatetl, Pi;amel.
aos seus assocíados 'o melhor pla- Meiu dali melhorell.fpe!o(.-!me
no, no melhor sorteio, por Cr$,.5,oo notes preçOI e6.na·\:CAS�MIS
mensais. CELANEA,- RuaC. 'Mafra,

Aproxime-se mals de se1l1!

amigos e parentes envland90
-Ihes um número da revista O
VALE DO ITAJAt, edição de-

.,
"

A mais moderna creaçãl em
refrigerante é o

,

TKN

andes

1xperimente-o. [' delicioso

Dtu
8,
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•
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�
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•
•
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•
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•
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•
•
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e
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A tradição de seriedade em Clube de Sorteins, de merco.<lorias agora com

novos planos adaptados á legislação em vigor

Distribue 20 oIo em premíos

Atualmente I de Cr$ 5.000,00. 5 de Cr$ 650,00 e
5 de Cr$ 250,00

o valor dos premios
o crescimento

aumenta de acordo com

da arrecadação
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As forças policiais do Rio, Minas e Espirito Sanlo estão vigilantes

ameaçam massacrar os in�leses
'UMa fESTa ENCANTADORft,O CHURRISCO DA SAüOftOE

Como decorreU8 agradavel conce,ntra�ão d�8 ex-alunos
dos padres je$.uUas

Dificilmente uma festa decorre bons copos de cerveja, auxiliaram seres, presente e ausentes.
I dentro de- um ambiente de tanta magnificamente o "quilo ". Foi êste um dos mais belos mo->-

�18n1i::.on�. 24 de Fevereiro de '1948 simplicidade e cordialidade como E houve música também. mentes daquela tarde, pois COIlsa-
� domingo último, decorreu o. "Chur- O Revmo. P a d r e Joaquim gTOU a tarefa nohi litante dos mes--

P ii I
rasco da Saudade", que na chacara um verdadeiro portento musical tres,

reteça-OO a' rio ue"»'a . OI es ta de do Colégio Catarinense reuniu pois além de ser dono de helíssíma Em virtude de uma sugestão do'
U '" ., J!" grande número de antigos alunos V03, conhece �usica á fundo, ape- dr. Rubens de Arruda Ramos, to-'

S 1f'./ dos jesuit.as.
'

s�r de ser muito moço, e toca ma- dos deixaram uma lembrança na

anta Catarina A festa, por isto mesmo que nao gistralmente diversos instrumentos "bandeja" do Padre Clemente - 0-'
,', �., "

.
\ foi nem política mas social e cul- inclusive, "acordeão" - ínstrumen- venerando pai dos pobres, que, des-'

Quando de sua recente viagem à i) - Concorrer por todos os tural nem religi-osa, levou àquele to que executou durante a festa, .ta forma, teve' Inesperadamente

Capital da República, o doutor Leo- meios para o florestamento e re- reno�ado estabelecimento de ensi- diversas musicas do repertório PO" ampliadas as possibilidades de so--

no representantes de todas as elas- pular brasileiro, inclusive "Luar do corres os seus querido necessitados.
berto Leal, operoso Secretário de florestamento do 'Estado, desenvol-

ses sociais _ advogados, médicos "'erl8o" -- solado pela voz prívelí- Assim terminou o "churr-asco da:;
Estado dos Negócios da Viação, vendo campanha pelo aproveita- engenheiros, professores, guarda- gi ada do Revmo. P. Emílio Durí'uer saudade" cumprido plenamente os;

Obras Públicas e Agricultura, teve mento dos terrenos que só possam livros. comerciários, tndustrtartos e acompanhado o coro por todos seus objetivos.
oportunidade de firmar compromis- ser utilizados na formação de flo- runcionáríos públicos, todos com- os "tenores, bariLonos, baixos e Congratulamo-nos com todos os;

sos, tomar providências, e resolver restas; pletamenle esquecidos do que são "sopranos" da al��re assistência. ex-alunos dos Jesuitas por tão en-

hoje .para voltar aqueles tempos ,,�em escapou o I'Ieo-ttco no tu- cantadora festa de regresso ao pas
problemas de grande interêsse pa- j) - Inspecionar os municípios distantes para uns, mais prOXH110S na - saudado como as demais, por' sado feliz, e congratulamo-nos tdm
Ta Santa .Catarina, no que se refe- e as propriedades rurais para efei- para outros, quando !.odos eram prolongada salva de palmas. bém, com a Ibenemérita Companhia'
re aos setores' da atividade régio- to de levantar inquéritos sôbre a meninos e rapazes e VIveram (be· Quando os espetos voltaram a ser de Jesus por mais essa iniciativa.

nal subord.inados àquela Secretaria economia florestal de cada muni- lo período de sua formação cul- "espetos", o Rev. P. Rohr, dígnissí- de tão elevado alcance social !3 que"
tura!.

'

mo Diretor do Colégio Catarinense é fulgente coroa de sua ímnerecí-
de Estado. cípio,: coletar dados e informações A alearia uma alegria sincera de urna trilbuna improvisada sau- vel obra pela rormação cultural e"

Entre outras decis'ões de alto com o objetivo de organizar o ca- eS'pansiv�, donta,giosa predominou dou a quantos haviam comparecido moral da mocidade brasileira.

significado para li.l economia e a CY()- dastro e colaborar no levantamento de comece a fim, aproximando a to- no '''churrasco da saudade" e re te-

Iução catarinense, está o acôrdo estatístico das florestas e projetar dos longe de qualquer preconccitc riu-se á funda,Y[to da :'\sso�iaçã? dos 11,-DI&!I·O da ItaJ·8lrou pendor ideoIÓlg'ico; como em Jesuítas de Sant�, Cat,arma, a ,soe· U lJ V
firmado com o Govêrno da União, o mapa florestal do Estado; família patriarcal, numa maravi- melhança de que ja existe em Sao' O sr. Ministro da Educação em:
e que visa a execução 'dos serviços k) - Manter serviços gratuitos lhosa miniatura do que seria a so- Paulo, e cuja primeira' Diretoria despacho recente autorizou o fun->
públicos relativos aos florestamen- 'de consultas, em geral e de iaf'or- ciedade o mundo, se a vida fosse propôs' que íósse aclamada, estan-

vivída n' esse alto .arnhíente de ca- do á frente, como presidente de cionamento do Ginasio Itajai.
to e reflorestamento e proteção das mações sôbre o valor agrícola, eco- -

É
.

maradagem e reciproeídade afetiva honra, S. excia. revma. D. Jaime , por certo, alvíçareira esta :Q,u-
matas eD} terras de uso exclusivo nôrnieo e industrial das florestas e

Conforme. .íôra anunciado, houve Câmara, Cardeal do .Brasil e ex-aíu- ticia, porquanto é mais um estabe-
ou não. das essencias respectivas; ás 11 horas, missa ·por alma dos no do. Ginásio Catarinense, sel?uin- lecimento de ensino secundário que-
Éste acôrdo, que foi firmado pelo 1) - Auxiliar a organização e "ex-alunos" falecidos, assistida por do-se-lhe, tamhem, como presiden- virá dedicar seus esforços pela for-'

dr. Daniel de Carvalho, Ministro tomar parte, pelo executor do numerosos participantes da chur- te de honra, s. excia., o dr
..
Aderbal

rascada. Ramos da Silva, governador do mação cultural da nossa mocidade;
da Agricultura, como representante "acôrdo", nos co�gressos: concur-

A seguir, sob a frondosa e aco- Estado.
. . çongratulamo-nos, pois, com o'

da União e pelo dr. Leoberto Leal, sos, semanas ruralistas, feiras e ex- Ihedora figueira que abre gsnero- Todos os nomes da DIretona, progressista municipio de Itajai por
por parte do Govêrno do Estado, posições que interessem ao desen- -sameule seus braços amigos nos foram entusiasticamente' aclama-I

t' t t melhoramento e', I" I' tarí ......ri S I es e Impor an e
estabelece as normas para a pro- volvimento da silvicultura' fundos do Co egro 'ua arrnense, e,11 -co ,

hli
) _ C

' t'· numerosas mesas devidamente pre- ,Fundada. a "Asia ", houve o des- com a instrução pu ica do Estado-
teção nacional e dirigida á riqueza

, m. . ria!, e rnan er um �ervlço paradas, foi servido o sucutento fIle, dos "discursos da saudade" - por mais um passo em prol do»
florestal de Santa Catarina, com- de f'iscalízaçâo para cumpnmentu churrasco de carne "bovina e SUl' OUVIdos espeCial agrado por todos. progresso de 'Sa,nta Catarina.
preendendo .

os trabalhos a serem das exigências do Código Florestal, na" cujos "espetos" ,condenaram soo Dentre eles mereceu destaque
executados: inclusive quanto à conservação das lenemente o uso pejorativo que os do dr. Ru�ens de hrruda j{a�

a) _ Criação mediata e man.u- matas de domÍ'nio público e de dessa palavra se vem Jaz.endo; pOIS mos - �elo imo humor das suas

:. eram ardorosamente saudaclo's pe- recordaçoe's; do prol. Orlando Bra-
tenção de um. H?rto_ Florestal p�ra propriedade privada;

.
lo dilatado apetite dos comensais si}, 'pela emoção de suas :-eminis·

. neg,r'es�ouestudo e mulhphcaçao de essenClas n) - Zelar de modo partIcular da "saudade". cenClas, e o do dr. Bayer FIlho, pe-.K - ;;::ii

nativas e exóticas, em terras ce-, as florestas protetoras do manan- EXicelentes saladas de cebola e de la eloquência de sua exaltação á j Rio, 23 (A. N.) - Regressou do;"

didas pelo Estad.o durante a vicrên- ciais abastecedores das cidade' batata inglesa, temperadas �'grandIOsa o.bra, educacIonal, teall- Rio procedente de São Paulo o de-
'" ,

......I"'....-.�.-_-.....•_.-.:�.r.. zada pelos Jesurtas no Bra'Sll .

cia do acôrdo, e satisfeitas as con- 1)) Desenvolver campanha n d OIL I Durante os discursos foram lem. putado federal cearense José Li-·

dições de área, fertilidade, locali- contra as queimadas e incêndios ti ra ft e Re o em brados e homenag'eados os proles- nhares.

zação, meios de acesso, salubrida- das matas, combatendo 'suas prin-
"I

·

Ó I"
---------------

d.e, água e mais condições técnicas cipais causas como sejam a :Falta Orla0 PO IS II U BE�J ••
exigidas. Outros hortos serão cria- de aceir.os, os balões de S: João, a A direção do cine "RITZ" aca-

..
II

,

dos posteriormente. ausência de cata-fagulhas chaminé ba d.e contratar para realização r!e
b) - Estabelecimento de seme-n- das locomotivas, o crime do "fogo um unico espetaculo ,nesta Capital,

teiras e' viveiros permanentes para pos1:'o", etc. etc. no dia quatro de mar·ço vindouro
multiplicação e distribuição de mu- Será órgão diretor e executor (quinta.feira), verdadeiros artistas
das; dêste acôrdo, a Delegacia do Ser- de fama Nacional, que formam um

c) - Formação de pequenos hor- v�ço Florestal do Ministério da 'brilhante "SHOW" e cujo elenco
tos e bosques municipais em coope- Agricultura, sediada em Flor'ianó- é à seguinte:
raçãq com as respectivas Prefeitu- polis. O Govêrno do Estado fisca- GRANDE OTHELO
Tas; lizará a execução' do mesmu, con- T.RIO DE OURO (ERIVELTO,
d) - Cooperação com os agri- correndo com a cota anlldl de du- MARTINS _ DALVA DE OLI-

cult(_)res para o revestimento flo- zentos mil 'cruzeiros, enquanto- que, VEIRA _ NILO CHAGAS).
restaI de terrenus inaproveitáiVeis 6 Govêrno Federal, além das 'ver- 'GILBE>RTO ALVES
para lavouras; bas normais do Serviço Florestal, BADú _ DóRA LOPES E UM

e) - Distribuição de sementes cooperará cum mais quatrocentos REGIONAL DE CINCO DAS MAIS
de essencias .florestais nativas ou mil cruzeiros anuais. Esta� cotas DESTACADAS FIGURAS MUSICAIS
julgadas convenientes às díferentes poderão variar para anos futuros, DA CAPITAL FEDERAL.

judeusTerroristas

Aguardemos, pois, C'om

ancliedade a apresentação
visivel
d.est�

(De Adão Carrazzoni, especial para O ESTADO)
Numa tr.adução de Daniel Rocha; Iracema de Alencar e sua Com-'

panhia de Comédias apresentaram ao culto e acolhedor publicJ da:
metropole catarinense, no velho Teatro Alvaro d'e Carvalho, Q. origi.·
nal da parceria Navarra e TorTada, "único Beijo".

O original, que se apr,esenta como "alta comédia" tem, indiscu··
tivelmente, meritos que situam os s.eus autor,es entre os grandes tea- '

trologos da atualidade. Num tema árido, ingrato mesmo, foi a dupla'
espanhola buscar .arg'umento inteligentemente dosado 'de humol' e,
por vezes, tambem, fortemente carregado de dramaticidade, o' que"
nem de lev,e, Significa dizer que a peça descamba paTa o terr·eno melo
dramátioo.

Assim, a "Mariposa ", uma futil doidivana parisiense que es-

conde, no fundo, um coração de mãe amantissima,_é vivido de maneira:
Inag'istral por Iracema de· Alencar. Do entreChoque cl()ntraditorio de-'
sua vida real, mundanamente irresponsavel, e de seu nobre corar;ão, ..
l1asce um dualismo de interpretação e ele situações que só uma atriz.
com o talento e a prática de Iracema póde viver com calor e realis-·
mo, convi.centes.

Carmela, urn papel delicado, sentimetal e raras vezes exigindO'
maiores e'sforços de interpretação, foi vivido por Geni Françá. 'Esta
é uma atriz talentosa, ,sem grandes arroubos cênicos, mas que já é
uma afirmação vitoriosa da nova geração do verdadeiro teátro na
cional que, ()o.nciente, queiram ou não os derrotistas, já é uma reali
dade palpavel, visivel e audi'vel. ..

Os loutros papeis femininos de "Únic.o Beijo" foram distribuidos:
entre Suely Nay, Hamilta Rodrigues ,e Luci.a Regina, Em "escripL:i"
relativamente p'equenos, mas de responsabilidade, as três atrizes se

des·empenharam ótimamente.,
'

Do naípe masc].llino a grande surpresa para nós, foi, sem duvida,
o jovem ator Roberto Duval. Interpretando "Dom Antônio, Duval lu
ziu com sua ,sobria e correta dicção. Movimentandó-se 00m de:3em
baraço ·e fazerido uso da inaleabilidade áa inflexão completou êle (»
dificil papel que lNe fóra imposto,

Xavier, vivido por Oswaldo Barreto, 00nvenceu plenalmente. J.
Maia, principalmente no final da peoa, quando impregnou seu, papel
de comicidade, houve-s,e bem e Italo Curcio;. Adelermo Mattos e r\.n-·
tónio Barbosa, em pontas de responsabilidade, não comprometeram o·

trabalho do conjunto ,ensaiado pelo prof. Hermes Câmara.
A montagem' de "único Beijo" foi feita com rigor: oenoplasti:l.

de ótima ·efeito cênico e guarda-roupa feminino luxuosà,
Só aplausos ,e apoio merece, por tudo' isso; 'Ü teátl'lo, que Iracema'

de Alencar ,e seu conjunto, ,sem alardo mas com tenacidade, levam aos·
.centros populosos do no.rte do centm e do- sul do Brasil.

regiões do Estado; guardando a mesma propordonali-
f) - Propaganda da utilidade dade, e de conformidade emr: pré-

das florestas e dos processos de via combinação das partes acor-

sua exploração racional, no fabrico dantes.
do carvão, na extraçau da lenha ou O presente acôrdu promete rc-'

de màdeira de lei e em outras for- sultados os mais favoráveis P:lTÚ o

mas de exploração; desenvolvimento das riquezas flo-
g) _ Facilitar aos agricultores a restais catarinenses e foi assinado

aquisição de material de utilidade com a duração de um qui,:}qllênio,
florestal, pelo sistema de revenda

aI
podendo, porém, ser renovado. O

prêço do custo; executor do mesmo fica obrigado a

h) - Criação e fiscalização de publicar de três em três meses. ne'

parques em. terras cedidas durante I Diário Oficial da União e na jm
a vigência do acôrdo, pel'O GOVêrnol prensa de Florianópolis. um 1;:3-
do Estado; lancete do movimento finaneeiro

"SHOW",
anais das

Capital.

que marcará época nos

noitadas artísticas desta

em que sejam bem clar!l8 as recei
tas e detalhadas as despesas reali
zadas no trimestre vencido.

Trata-se, indubitávelmente, de
uma realização de nossa Secretaria
da Agricultura, que promete os me

lhores resultados, nus fins práticos
e uteis que objetiva.
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Em português: � Tudo
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Nihil n9vi sub orbi.
bem. Abraços. Seguem
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