
Sr. Governador Aderhal
reeebe u cumprimentos
de amigos e admíradores.

----------�----�I

Conforme noticiámos, regressou ontem a esta capital, via aérea, o sr. dr.
Aderbal R. da Silva, Governado" do Estado.

Durante a sua estada de mais de um mês na capital do país, teve s. exa. opor
tunidade de tratar com os altos poderes da República a respeito de vários e ím
nortantes assuntos referentes à admtnístracão catarinense.- -

/
Ao desembarque do ilustre governante, que se verificou um pouco depois elas

12 horas, compareceram. os srs. Governador em exercício, Secl'etários d'Estado, ma-

U grave caso d� 1" "'arlle'"na gístrados, membros da Comissão Permanente da Assembléia Legíslatíva, prefeito da
'. "

�i'i fi � � • '

, IS
capital, presidente da Câmara Municipal e vereadores, altas autoridades civis e mi-

: ,_" , '1.
' 'M" '"

� � � �' ,

"

�:�::s� �:::��:s d�e s�:p:��;:.e�a���l�=�ais, federais e municipais, amigos e admira-

haver necessidade paraLondres, 24 (U. P.) - O primei-j
nheceu não

1'0 miIlistro .Clernent Attlee decla- t�l,
"como as

c.oisas agora es.t,ão.'" J,na-R I, Uh o, rio' s9r� n ��,�. h, ",' titD1h,1rou que a Grã-Bretanha não seriJ _Em outro trecho de suas declara- U U RUJ5 I b U U �UUV m uh�
expulsa de nenhum de seus terri- çoes, Attlee aíirmou: "O Nigeria" . . , ..

"
',. RlO, 24 (A.(N.) - Tomam vulto as noticias que CIrculam de que otórios, em qualquer parte do mun- dever a chegar as Fakland dentro

eml sr. João Albedo será o substituto de gal...M,endes de Morais. Ainda an-
do. Entre aplausos dos represen- pouco e visitará todas as suas de- tem esses dois homens publicos.mantiveram demorada conferencia.
tantes na Câmara dos Comuns, o pendencias, juntamente com o Diz-so que se espera-se a onda creada pela exoneração do pruf'es-
primeiro ministro disse textual- "Snipe", sor Capriglione, da secretária da saúde, para o prefeito deixai' o

mente: "Posso certamente dares_c�a_r_g_o_. _

Os comunistas .proID..

rm
Reterneu
Na Base

Estado, S. Excia. o

Aerea o ilustre chefe do Executivo
, .

rN'.NY' ;. autoridades e de crescido numero

ao
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Em . greve OS. ferroviarios da Leopoldina
Ri'O, 2·1 (A. N.) - Todas as ativi

dades da Leopoldina. por ordem da

diretoria, ficaram suspensas á meia

noite, até ás quatro horas de hoje.
Rio, 24 (A. N.) - O movimento

diário da Leopoldina é de 128 trens,
tendo ontem passado pelas linhas
dos subnrbios apenas 18 composi
ções, e desceram a serra, 16 trens.

Rio, 2,1 (A. N.) - O presidente passageiros em pé afim de facilitar
do sindicato dos ferroviários da a condução dos trabalhadores re-

Leopoldina, na tentativa de solucio- sidentes na zona em greve.
nar a greve, percorreu centenas de Rio, 24 (A. N.) - Segundo um

residências de seus companheiros. matutino desta capital, espera-se
fazendo-lhes apelos para voltarem, que a greve da Leopoldina se alas
ao serviço. tre a toda a rede principal e ramais,
Rio, 24 (A. N.) - A policia de aguardando-se novos acontecírnen

Petropolís penetrou nas oficinas daltos,
Lepoldina, naquela cidade, come- .

�:�IOgr;��::::�ias tendo espancado O Exercito não está de prontidãoRio,: 24 (A. N_.) - Os rád�os-1:1a Rio, 24 (A. N.) - ';Não ha prontidfio elo exercito." Falanelo ti r e-
nObI'Cll'OS, gnaroas e outros Inncio-] portagem ,)' Ministro da Guerra, inlpI'!)clado sU])1'" ,_p a medirla ,lla" i·
nários de trabalho da Leopoldina I da sido tornada em vir-tude da greve da Leopoldina disse: Não. aD';(l-
estão dobrando as horas de traba-I lu tamente não. .

lho só Ieixando os postos quando :A tropa re�'o,lhi.9a (I,OS quartéis está empenhada exclusivamente
, c.

! na instrução pOIS nao vc 1110tl\10S urgentes que justifiquem medulas
extenuados. dessa natureza".
Na estação Olaria, um guarda

cancela, em serviço há mais de 24

horas, deixou o posto sendo subs
tituído por U111 -pnlicia militar.

\

Rio, 24 (A. N.) - O ministro da

guerra, falando á reportagem, reve
lou que em virtude da greve da

Lepoldina f o r a m organizados
transportes militares, os quais já
seguiram para os principais pontos
produtores. afim de trazerem ao

Ri'O, géneros e outras mercadorias.
Rio, 24 (A. N.) - Os maquinistas

da Central Brasil foram dispensa
dos de sua colaboração á Leopol
dina em virtude da diferença entre
as máquinas das duas estradas re

quererem um período de adapta
ção.
Rio, 24 (A. N.) - Os caminhões

da li'efeitura, da policia e do exer

cito continuam transportando os

moradores dos suburbios da Leo-

Guerra IraHea entre os 2 poderes
Rio, '24 (A. N.) - Ao que diz 10i matutino "Brasil-Portugal", es[iJ

declarada a guerra franca entre o prefeito Mendes Morais e a carna

l a de vereadores. Diz o jornal que 10, prefeiLo quer eliminar lia j.o
lif.ica carioca à UDN e o PTB. Afirma ainda que depois do líder do
P;-iD, Julio Catallano, [e1' conversado com os vereador-es uderustas
para a pacificação da poli tica carioca, correu com a bancada para
prestar solidariedade ao prefeito, torpedeando todas as negociacões
ant,er�ores.

Buenos Aires, 24 (U. P.) - Em
inflamado discurso pronunciado em

Cordoba, o presidente Peron afir
mau que a Argentina fará valér o cio comunista realizado aqui, sai
seu direito "no campo do Direito ram feridos tres policias de choque,
ou na esfera dos fatos, se for ne- tres investigadores, dois comunis

cessário", ao fazer referência á so- tas que foram medicados no pronto niG>;!,nlllPf.�m �.berania platina. socorro. Um dos feridos apresenta- U la"�Ulu €;..1
Peron frisou ser necessário que va sianis de cacetadas.. l1: apontado ..d ..

o mundo se convença de que a Ar- como iniciador do conflito o comu- preslUenc�a
gentina "não sacrificará jamais a nista José Maria Rodrigues, que al- Rio, 24 (A. N.) - Afirma-se que
sua soberania ainda mesmo

quel
vejou a policia tres vezes, atingtndo terminaram as negociações preli

tenha que sucumbir na emprêsa". o policia de choque pelas costas e minares para a constituição da me-
O presidente argentino pronunci- na nuca. O ex-deputado Giocondo sa na câmara estadual. A U. D. N ..

ou o discurso perante trabalhado-I Dias que foi visto desferindo tiros, ficará com a presidência e a secre
res reunidos na praça San Martin, é apontado tambem como tendo al- ta ria com o P. T. B., ficando a vi
na cidade ele Córdoba. vejado o delegado Barachioni Lis- ce-presidência com o P. S. D. Diz ..

boa, sem. todavia lograr' exito. Gio- se que dentro da U. D. N. os srs ..

condo, Jaime Maciel, Almir Matos Bartelet James Titulivio Santana c

e outros chefes comunistas fugiram Luiz Paris Leme disputam a presi-
. Rio, 24 (A. N.) - Anuncia-se que de carro. EJe's haviam chegado ao dência, Diz-se-tambem que o P. T.
o prédio do antigo Hospital Nacio- Ioeal minutos antes do conflito e B. está reindivicando a presidência.
nal de alienados da praia Vermelha durante o panico. Segundo consta, para o sr. Alencastro Guimarães, o
vai ser doado ,1 lima instituição

I G�oc{)nd e Almir. estão fe:i�i)s, ma�l' qual teria a.poio d'O prefeito Men-
particular.

,

',ao se sabe o seu paraaeuo. FOI des de MoraIS.

poldina em virtude da greve. sa garantia". Em seguida, o chefe
A Light aumentou o numero de .do governo britanico agradeceu o

bondes. para aquela zona carioca

eloferecimento
da Australia, no sen

os onibus receberam autorização tido de enviar um cruzador austra
para admitir 'O maior numero de Iiano para as,Falkland, mas reco-

DISCURSO INFLAMADO

Lembrança do Carnaval ...
Rio, 24 (A. N.) - Segundo um jornal surgiram varias casos de
paratíf'o no centro da cidade, tomando assim aspecto impressio

nantes o atual surto epidémico, estando as autoridades sanitár ias
apreensivas com os casos verificados pois sua propagação é con

si.derada como causa, da movimentação da população da cidade nos
dias de carnaval. .

Importantes declarações
do governador g'C!ucho
Porto Alegre, 24 (A. N.) - Falando á cidade Rio Grande o gover

nadar Walter Jobim fez a defesa da conciliação politica.
Sua oração é considerada de modo geral uma manifestação DU

hlica de apoio
á

orientação politica traçada' pelo Presidente Eurico
Dutra. ., j

Nesse discurso o sr. Walter Jobim expendeu opiniões contra
rias aos pontos de vista já' manifestados pelo PSD em relaçãJo, uo
iftconlo polilico no Est.ado.

..

Será: doado

, -

conflito na

R_ da Silva.,
mais altasdas

S. Excia. é cumprimentado pelo contra-almirante
Antão. Barata

Desordens comun·istas· . P8 Babia
ferida tambem em consequência do

Salvador, 24 (A. N,) - Num con-

flito verificado durante um comi- conflito, a menor Miramar, de doze
anos, que passava no momento em

companhia de sua. mãe. Reina calo,
ma na cidade.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Paris,' (U, P.) - Embora ain- i
da não tinha transcorrido tempo!

1
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Informacôes
.,
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11ario das empre
sas I'odovlariaso ESTADO

SEGUNDA..l!WlltRA
Expresso São oistóvtk> - Laguna

7 horn.e.
:1!6 horas,
Auto-Viação ltaja! � Btajal - 115 00·
BHpresso :J3<r1reqUense - Brusqoe -

Mf3.
Expresso Brusquense - Nova "IIlte:mo

- 16,30 horas; ,

Auro-Waçá. Ca�n.� - .JomvUe
- 6 horas.

Auto-Vlar)lo Oatal'IDetlse - Cm'it:iba
- fi horas.
Rodov'kMl Sul-Bl"BSH - Põrto Ãlegl!e

,- 3 horas. .'

Rapâdo Sul-Brastleizo - .JoinvJle -

ás 5 e 14 haras.
•

TIDRÇA·FElRA
Auco-víacão Catal'inens'e - Põrto Ale·

gTe -- 6 horas,
Auto-Viaçl!'.o Catarlnense - CuriUba

- 5 horas
Auto-Víaçãe Catru:inense

- 6 horas .

Au{o-Viaçã., Catartneaee

�"'Qay-.,yA.I.-:t&.
- 6 horas.

:w:.o.&J.'O _� Expresso São Cristóvão - Laguna -

Na �1 7 horas.

!
M1i> ., ••••• : • • • (},i!"'" Emprt'sa GlÓi"ia - Laguna - '1'1.a

"'"_�. ,""'_.. "'?'� 4-11: _ e Slh hora" .

....._�'" 'V Q"'_ Expl'9SSU Brusquense - Brusoue -

�eet". Cr$ :I.M 16 lwre.s.
'

1 1i1l!l ..•.•••....•. Cr3 ',� Á1.IW-Viação Haja! - Itajal - 15 00-

f ilt!iUlrO &l'111so •• ClI', 3-" ra�do Sul Bra-sHeiPo _ .J@in'V'ile _ às
'( No Illt&rlor .

" e 14 horas.
1 4_ .r>...<lI 1-'" QUA!RTA·FERA
f ,-" . • . . • • • • • . • v........... Auto.Yiação Catarinense

i �.I!I=llIÚra .•.•• •. � ...� ,- 5 horas.
, ; Auto-VIl'tPoo Catarmenee

I
�Btl'6 Cri 1'1._ I - 6 h0'r9S�
.-..•• anIs. Cri � tJ.< I J Auto-V�() catarmense Laguna

• . '.
- 6,30 horas.

: Rápido SUl Bl'a��eil'O - JCÜflvihl - ài;

• U�'IlÍ1:lo. medl.nu loQillllUill�\'I
.

5 e 14 horas.
I ' E'-"P)\t!sso siro CI'istovão - Laogtma -

f -'-< Lo. ,,7 noras.
•

t ."l!'>.oa"". mesmo III ...", Expresso Brusquense _ Brusqae _

1 �bJieado!l� Rio erA. 16 ooras.

�
,

deTolridoe. Auto-Vlação Haja! - Itajal - 15 110-
,

I ia iír"'·&O não s. r--"'" raa.
� -r Expresso Brusquense _ Nova 'n'ento

aM!iza pel08 COlleeftaa _ re;ao ooms. .

•

:1'" IfIJIlitli.og nos arlI..,. 1 � !lodov!árll!. Sul Bra.s1l - PÔFtO Alegre
ualnatloo

.
- 3 horas.

__• �__
.,; QUIN'l"�A

� Au-to-·V.o Catariften.se,

Alegre - 6 ,heras.

de
i' Auto-�() Ca.tal'll'lem;e
- 5 horas.
f Ankl·V;iação Catarinense

2;5.001000 . mensaes \r�l�ll!O oatannense
_

'- 6 hOllaS.

P'
• "",,-.J...L..._ t; AU{o-� eatarJnéÍ!,se - l.a&Una

eSIK>Ql'! � �m __ ee- ''7 �{) !:tora:;.
1{)C8çOO para trabalhaI' ll!IIII!kl Cap,l!&at � São C!'istovãEl _ L88llilQ -

, ....:�_.a-.
. 7 .horti;.

ou Das segtlIJltee ..� '.

' � IDmpnlBa Glória - Iuaguna - 6 l..1:!

Ita" ..... : -n'l_ p,........ 'f1-Ull'_ 'e IV iV2 iboPm;. ),

.lal - J'Vlnn..", - ""'1IU uumv 'ExpreSso Bru-E'Quens.e ._ Bl'USClue _

- Laje� - Laguna • BlmneDIal. ,1& horm!.
.

'

no •

'00 .................. Auf;o,.Waçollo Jtaj;d - U:t»1 _ }<li �
v Slel"\f"l9O 1 fie �Da8 "'_ l'M.

em toroo daB cldade8 ei'tad8IlI. .
� Sul BrasllelJ'O - JolIW1}e - às

5 e H haIa's.
Ca� drD�pt!lnh6, ai pos-'. Empresa Sul Oeste Ltda - Xapeoo _: lia

aivel at'IO:fn.pRnbando fot08f'&f'1a. IMNI
- II 00Ias.

.

ex. PoSaI a''_ 5 - � � Rodoviária :�� pt)rW A1eg:re
'_ 3 horas.

I�-��: :=: ;:=
Auto·Vhlçâ>o C*l'h1ense Laauiu

- 6.,00 horas.
Expresso São Ol"i>stIWAo - LllIJUm -

! '1 horas.

I
AU'Io·ViaçAo lia-jal - It$! - :rl! -

!'!Is..

El"ilres6il 'Bl'tl6'(JUoose Blousque
16 horas!
�o Sul BPael}e!ro .JoIJw»e

às 5 e l'i ho:ra.s.
SABADO

II A.uto-VlaçãIJ Ca-1Mmense - CtDltIba

Ãiisõ iôi i8iüdiütes � ti���te�,o y�.
�

m-_ BeIlador Dantas. 4. - G
andar

!'d· 1Z-1924 - Rio tle J....".
RMJL CASAMAYOR

Ba 1".uPf' de Oliveira. 11 -
8" andar'

.... 1-&871 - Sio Puie

Joinvile

JolnvH-e

Ordenado
(R$

Recktmem imediata
manie qt!Hil� rrre
guJaridade na e.mtre-gs
� -seus !or�.

.Es1.OOantes em � que Oese
�m v:i<a.jQr ooOOecendo Wd.o o Es
tado pOOtriQ obtIeIr oe tuodos 00-
OOSiSári06 executa-rXio fooU t.a.refa
(JUS bem e:u:tlutada lhes propore io
llQTá tl.inda algum sal:do eIll dl
nbei:oo.
Info:rmaetie6 à l"OO Viaeonde de

·Ouro PNoo n. t!I das 9 ás t.2 e d3s
f·oi 00 4-7.
. . .. . .

Yiação' aérea":�a
SEGUNDA-FEIRA

Varig _ Hl;4Q b!;:ras � NoN.
Pana-lr .___ 9,l!() horas - Norte.
Real S. A. - ás 16 horas - Norte.

I
Cruzeiro do Sul - Norte - 13,55 ho!-as.
Rea! 8. A. - n.ao bI:lref; .._ &11.
Plme!lr j- 9.00 horas - Nort.e.

"f'EHÇÁ-FEJ:aA
Vaclg - 12,30 horas - Sul.
PailtW - 13.0'7 mms - Sul.
C=0eir0 do Sul 1f2,OO hoaaoa

I: Norte.

I
i�----------------�

.' ti �

I Dt. G.JUUto CL
GAL1..ElTJ

A.DV OOADO
C;imo. dw8l

Oomtt:it 'fQfio &t�
'�Ç()Es
Titulott��

EIiaIdt. -� 15 de Ib. 8'3.
lO. cmdar.

R.ml. - Rua �-.oo-enta 47.
!fÚHE •• 14SB

QU.A.RTl!\..FEIRA
CruooIir>o 00 Sul 11.00 l'DP&8 _

Norte.
Real 13. A. - âs 16 horas - Nol't>&.
Varig - 12,30 horas - SuL
Real S. A. - 11..30 boms - BlI1.

QUn\"I'i.A.-F'EIRA
Panatr - 12.17 'llONiiS - 9W.
Panalr - 9,50 bores - Norte.
Varig - 11.40 horas - Norte.
�I!'o do &ti - w..oo bon:E - Sn1.
Cruzeiro do Sul - Norte - 13 M horas..
,�'

varig - 11,«1 � - �
Rool S. A. - &1l lfI l:J.I:nII! - Non1I.
RelI!! S . .&. - s:.M ,__ - SIO.
� ao &II - 11M _ - :z-.
l>awàI' - l.Ul':;s:.-' &lIIL15

'

Oruzetro do Sul - No.rte - l3,.!3l borns.
V�-�iIiIIrI!IIJ_ ...

�-���
� - l3,ê7 � - Bttl.
t;:ru!!;!lfro do Su:I _ :tl,OO hs. - SUL

�"TE: Dá cm f!,.'
:wo i� dD 6eutro :&ca
d&n:im XI ��. Qm..
Ilib��'���
tiio� 00;, cmr-�"
I'de�ê'!
I ("C� P�ll"m:f"
l Co A. J;J >i� ;_"il"Ç-W'-'l)lõo},

suficiente para que possam ser I
observados os efeitos da desvalorí- i
zação do franco sobre o aumento I
das exportaçáes francesas, come-I

çam já a vislumbrar-se algumas de I
suas consequências saudaveis. !
O "mercado negro" de diYisa!

morreu, ao que parece definitiva- i
mente, em Paris, e em toda a Fran- i
ça. Desde que. se estabeleceu o i
mercado livre, para os dólares, .0;
escudo português e o ouro na BoI-I
sa de Pa:ris, os preços oferecidos

I

pelo governo excedem amplamente
os que podem oferecer os trafican

te do "mercado negro";
No mercado livre, os funcionári

os governamentais estão pagando
até 306,80 francos por dolar, quan
do pagavam. apenas 119 antes da i�
desv.ilor-izaçâo. !

Parece tamhern estar alcançando 1
considera ....el êxito medida no que i
se refere ao p-oder coercitivo para I
induzir os cntesouradorcs de ouro!
e divisas a oferecê-las no mercado,!
permitindo ás autoridades de Paris I
fortalecer suas tão minguadas re-l

iservas .

Benes é .coBtra

....S:!.� .

.../' 'r..;

A

VOCE

o Mucus do
Asma Dissolvido
Rapidamente
Os ataques desesperadores e violen

tos da asma e bronquite envenenam

o organismo. minam a energia, arru i

nam 3. saúde e debilitam o coração. Em
a minutos, Mendaco, nova fórmub

médica, começa a cireular no sangue,

dominando rapidamente os ataques.
Dêsde o primeiro dia. começa a desapa
-recer fi. diíiculdade em respirar e volta

o sono reparador. Tudo o que ae fnz no-

.. cessãrio é tom"'r 2 paatilhas deMe,lid.",'"
1 � refeições fi fwará çompletamentre Jl\:Te
T. '\1a asma ou' blo-n9�.tite. A sçii.Q é, mrd!·O

I rápidil. mesmo (�\Ze w.:v ti',atr; clt:: caS0S

'rebeldes e ;,,utigll's' AA"nó.."o teln titIo

f" tanto êxito que � ofer""e r:?i!l" g/'rantJa
de dar ao paotente re!}i;>uaçoH.Q hvre e fáCIl

rapicfã"mente e cbmpleto n.!!vio do EOfri

mento da asma em poucos \ dias. Peça
Manduco, hoje mesmo, em qualquer
farmácia. A nossa garantia é a sua maior

prbte�ão.

Men tia·c@ A�a::",c:.m
Agora tambem, a (r 10,00

Praga, (U. P.) _ O caso da

Tchecoslováquia ameaça agravar-se

e o presidente Benes falou disposto
a usar com energia todo o seu pres

tigio. Com efeito, segundo a A. P.,
Gle declarou ao. Partido Bolchevis

ta que nunca permitirá outro go

verno, a não ser o parlamentar, na
TchocQslaváquia; e que todos os

partidos agora representados na co

ligação devem continuar represen-.
tados no governo. O presidente re

sistiu á pressão bolchevista para
aceitar a renuncia dos ministros
anti-bolchevista. Benes. deixol} Pra

ga e foi para sua casa de campo,
sendo a resp�sta divulgada após a

sua, partida.
. . .. .... .... .. ....... . .....

BOM EMPREGO
Empreza de Transporte em orga

nização, porém em franca atividade,
necessita expandir suas atividades
rodoviárias em" Laguna, Tubarão,
Cresciuma, Oraranguá, Urussa'nga,
Ita.iai, Brusque Bluumenau, Jara

guá, Joinvile, Serra Alta, Mafra,
Caçador, Joaçaba, Pôrto União, ad
mite pessoas ativas e idoneas para
assumir a gerência da Empresa
pessas cidades.
Procurar pelo Sr. Munick, á rua

Padre Roma, 123 - Florianópolis,
ou por oorhi.
t

'

.

Va}.orize O S>eu. diÍlheiio, ins
crevendo-se no quadro soda
dos componentes 00 CoMgi<
Barriga.Verde. J
. ..

o Crédito Mu·tuo Predial, ofere
ce OaB lieue aSllcclodoll o mslhel'r
plano, no melhor ilol'tel0, paZ' Cr$
5,00 man�air.

'eCI&

Fornoso astro da Re,

public Pictures que
,"'parece em "Primo
vera no Serra"

McC

e �
, !

�.

Basto um cm, na escova seca

Agrada méjis... 'Limpa mais... Rende mais...

Relojoaria
COMPRE

Progresso
d� JUGEND & FILHO

SEU R�LOGIO PELO SERVIÇO DE
REEMBOLSO POSTAL

Faça seu pedido por carta ou telegrama e "'<1�ue.
sómeote qU,ando receber.

N.' 12 Cr$ 180.00
Marca novoria com 4 rubi•.

Ivloitrador cor da rosa.

Caixa de ni,quel
N. H.A 01'$ 200,00

O meamo com o m.strodol'
branco e um ponteira centrCll Cabo de niquei
NOB.O. !'&16Çrl.o1l cõ.o GOompODhadOll doa, roaplctivo. certificado.·

d. gcm:mtio.

PEÇAM-NOS ()ATALOGOS - ENVIAMOS GRA'I'IS
JUCEND. & FlhHO

Curitiba·· Praça TirodenteD. 260 •• PorGnó

N. 13 Cr$' 180.00'
SUISSO

Montado com 4 rubi.;
. mo.t:ad<lTlli de diversas'

corei!, Marca Mija

Negocio
VENDE·SE

1 Elevador Wayne para 3.500 K.

2 Talhas Patentes para 3000 K.
1 Aparelho «CHAl\tIPION·' para limpar velas.'

1 Maquina de lavar automoveis. Varias prateleiras,
e outros imoveis. Tratar na cGarage Delambert"

de
iii _

OCaSlaO

Penitenciaria do
AVISO

De @ft)eom cOO.Sr. Dir� da PeniteoeiáTÍR 00 �ta.d{) aviso ao 00-

� e produtores in:� que 8S� Re!p.al'Utão aooita propostae
I*'8 i'ornecimentll (le OOROO •

Fkria!i0�, {g de Dooe� da �-947.'

stado

IVO CtdRTE
Sub-Direlol' lnd. lot.·

.i'
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A produção de Linho no Brasil tem sofrido alterações profundas TEATRO ALVARO DE CARVALHO
.eom a interf.erência dos mercados externos. Hoje ás 8,30 horas

Entretanto, o nosso País, €specialmente 10, Sul, pode ,e tem apre- 'Mais uma soberba apresentação
.sentado uma fibra de linho que nada tem a desejar, ou suplanta, de _' IRACEMA DE ALENCAR
mesmo, a fibra 'européia. .

.

A COMPANHIA 'SUL BRA.SILEIRA DE FIAÇÃO E TECELAGEM
:tem análises que mandou proceder na França, Bélgica e Ítália, de fi
.bras de linho do Sul do País. As análises são promissoras. A nossa t'i
.bra pode ser, e há pDodutores 'que a conseguem, mais longas, mais bri
lhantes e mais resistentes do Que as extra·ngeira".

Resta Que os produtores procurem callrichar nas suas produt:.ões,
.. seleciIQ;uando as sementes, cultivando em terras próprias, colhelldo
.®.S no momento indicado, e qS fabricas, acerando com zelo e cuidado,
'para que o nosso produto possa ser reputado.

As fiações e as fábricas de tecidos compete a apresentação do ar

tigo que pode e dev·eria ser melhor, mai.s bonito e muito mas b�rato
-do que os artiglolg que nos vem do outro ContinentJe, mai,s das vezes pro
,duzido com as nossas estopaJs exportadas para a fabricação de barban·
teso

Vida Social
A ?�nd.a.:�U �"� Felicidade

Á minha filha Yvonne, D·O dia do seu
.

á' t Ii
.

� anwers rio na a ICIO.

JOÃO FRAINER

A vida humana é. eomo um mundo imenso,onde medram espinhos junto a nOTes
onde ao lado de mágicos f'ulgor.ss

'

ha sombras, solidão, terror, silên�io.
E como. as flores perdem o seu insenso
e ,0 espinho 'seca e já não causa dores
tambem na vida gozos e temores

'

vão se .afastandn num cortejo extenso,

:Somente uma alegria, doce ,e pura,
em meio a tudo cândida perdura'
somente uma luz ha que sempre 'brilha.

por'mais que sopre rija a tempestade �
Essa alegr-ia, luz, f.elicidade
fi ter na vida o encanto de uma filha.

Fpolís, 2ft de fevereiro de 1948.

:;
"

�. <�:�.
.

� ,�... ','l,' .

.;. �_.
" "'.:' � ", ',- '
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,
,

• ..�. E .�".
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FAZEM ANOS HOJE: I
Menino Luiz Henrique da

=
SRA. ALMERIl\TDA P. TAVARES

:ra, filho do sr, Moacir Iguatemy da.
;Silveira

.

Tr�n�corre hoje o aniversárto

Senhor Humberto D'Alascio, fun-j
natalício da exma. sr�. d. Almerin

-eionário da Inspetoria Regional de da P. Tavares. Associamo-nos as

Estatística Municipal homenagens que hoje lhe serão

Senhora Isabel da Costa Rodri- prestadas.

SRA. ARY LENTZ

FALECIMENTO:

iglIes
Senhora Nilza Alves Santos, es-

:!posa do sr. Dercio José dos Santos

.comerciante
Senhor Theodoro Ligocki, íuncío

;;Jlário do Ministério da Fazenda

Senhorita Sofia Grams, professo
)1'a do Grupo Escolar São José.

••. *

VIAJANTES:

Procedente de Pôr to Alegre, en

contra-se em Florianópolis o nosso

prezado colega de imprensa, sr.

D'Artagnan Vaz, chefe de publici
dade do "Jornal do Dia", daquela
capital.
Ao distinto confrade, as nossas

boas-vindas.
Na data de hoje comemora sua

..data natalicia a exma. sra, d. Yvon

ne Frainer Lentz, esposa do sr, Ary
'Lentz, competente e estimado che- Ocorreu ontem, d.e repente o fa
-ie da Secção de Contabilidade da lecimento da senhora Francelina
Prefeitura Municipal de Florianó-I Alta de Carvalho. esposa do sr.

polis. 'Epàn1inondas de Carvalho.
'Associando-nos ás expressões de O

.

enterro efetuou-se ontem mes-

.ateto que hoje lhe serão prestadas,. mo, á tarde, tendo se feito repre-

odésejamos á aniversariante farta sentar a União B. R. Operária, de
llD€sse de felicidades. i que era socia.

•

R�di��- TO' : 'õ-ÃYl
A firma]. Martins Qi> Silva, à rua João Pinto, 16
- 1.U And., recebeu os .famados Radios TO-DAY, de

fama mundial, que se �ch.!lm .espostos à venda sob
moâicne eoridições: ii v ist« e a longo pras".

c O B R A F-I rr El
COMPANHH. �SUL BRASILEIRA DE FIAÇÃO E 1'ECELAGEM

Avenida Capa:nema, nO. 38 - Caixa Postal, 224
CURITIBA _ PARAR<\.

liaS DI LINDO I TEGIDOS DE LINHO

A COMPANHIA SUL BRASILEIRA DE FIAÇio E TECELAGEM'
.o.está e estará atenta á este sector de atividade, inte.ressando-se, nãe.
�ornente pelas fibras e estopas de LINHO, mas pelas sementes e. pelas
,celulose, comp!·e-Lando, assim, o cerco das PlQissibil ida·des dessa rica
,cultura. Pelo seu BOLETIM MENSAL, COBRAFlTE tem levado e

j)r.Qcurará levar os prODutores, seus conselhos, indicações sobre a ma ..

·f,éria, esperando qu·e esses p-rodutores se encoragem e venham (:.oopo
.w.ar neste empr,eendimento que é de toctos e para todos·.

'·VELOX

I JUSTICA DO TRABALHO
• JUNTA DE CQNCILIAÇÃO E JUL-

GAMENTO
Processos em pauta para julgamento

MES DE FEVEREIRO
Dia 23, ás 14 horas:

Processo n. JCJ-267/47. Recla-
mante: Olga Pinho de Oliveira. Re- E D i r A L
clamado: Osmar Regueira. Objeto: Faço publico a todos os Cadetes da Escola de Aero-
Aviso prévio e salários. ,., . .

D' 24
•

14 h
nautlca, em têriee ne�.te Estado que o ano letivo daquela

P
la ,as

TCJ 2,tr4as: Escola terá inicio a 5 de Abril, devendo os mesmos se ep re-

t . rNocle1sso Cn. d'
-

RI 8'1 Reclama�-I sen tarem naq uele Estabelecimen to de Ensino a té o dia 20
e. e ys ar oso. ec amada' LI-, d M f

. -

Fei ti 1 C d d.

C tarí Ob····: e arço, con orme cornnrucaçac 81 a pe o oman o a,
vrarra a annense. jeto : DIfe-. dita Escola de Aeronáutica.
rença de salários.

Dia 25, ás 14 horas:
Processo n. JCJ-22/48. Reclaman-

te: Hiedy de Assis Corrêa. Reclama- _ .. _ _._ _ .. _ .. _ .. " - _ "_ .. _ _._ " _._.. _ _ _ _.-.. __ .. _. __ ._ __ _

da: Emprêsa de Tipografia, Urba- .:,i',i.nismo e Construções Ltda. Objeto:
Salários.

Dia 26, ás 14 horas:
Processo n. JCJ-11/48. Reclaman

'te,- Pedro Silva. Reclamadd: Tom
T. Wildi. Objeto: Indenização, aviso
prévio e diferença de salários.

Dia 27; ás 14 horas:
Processo n. JCJ-12/48. Reclaman

te: Hamilton José George Sigwalt.
Reclamada: Sociedade Exportado
ra de Madeiras Ltda. Objeto: Inde
nização, aviso prévio, fér-ias-o salá-

9

"

o PRECO DO FOSFORO
PORTARIA N° 16 DE 21 DE FEVEREIRO DE 1 �48

O PRESIDENTE DA COMISSÃO ESTADUAL DE PREÇOS DÊ·
SAN1'A CATARINA, no uso de suas atribuições, e

considerando 0,'3 preços de venda do fósforo, nos produtores e

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

de 1948.
RESOLVE:
Art. 10 _ Nã poderá exeder de trinta' ventavos (Cr$ 0,30) o

p_\ê{{o de var-ejo da caixinha de fósforos" comuns, em todo o territó
rio do Estado.

Art. 2° _ Esta Portaria entra em vigor na data de sua publica
ção, ficando revogadas as disposições em contrário.
- Flortanõpolis, 21 de fevereiro de 1948.

"

,

Leoberto Leal, .....: Presidente

Ministério da lerloáltica

Vva. Toffi AlBin
e FiI�Q
Em substituição á firma Tum,

Arnirn e Irmão, foi organizada nesta

capital, a firma Viuva Tuffi Amim
& Filho, composta dos sócios Ade
lia Cherem Amim e Nelson Amim,
que continuará com o mesmo ramo

de negócio, por intermédio da Casa
Tres Irmãos.
Agradecemos a comunicação que

recebemos e fórmulamos votos de
prosperidartes.

OUlNTA ZONA AÉREA
Destacamento de Base Aérea de Florianópolis

Em 20 de Fevereiro de 1948

rios .

RITZ hoje ás 5 e 7,30 horas
Dennis O'Keefe _ Helen Walker

_ Scoot Becker
SUA NOITE DE AVENTURA
No programa: Cinelandia Jornal

- Nacional _ Cascos voadores
short

Preços: Cr$ 4,00 3,00
Censura até 10 anos .

••••••••••••••••••••• o •••

ROXY hoje ás 7,30 horas
Paul Henreid _ Maureen O'Ha

ra _ Walter Slezak
O PIRATA DOS SETE MARES
No programa: Brasil em Fóco _

Nacional _ .Metro Jornal Atua-
lidades

Preços: Cr$ 4,80 3,00
Censura até 14 anos.

E sua grande C'Ompanhia de Co
médias
Com a belissima peça em 3 atos:

ESTÃO CANTANDO AS CIGARRAS
Original de Viriato Correia
Preços:
Cadeiras numeradas ..

Balcões .

Camarotes ....•......

Gerais .

Ccnsura até 14 anos.

Cr$ 15,00
Cr$ 10,00
Cr$ 75,00
Cr$ 5.,00

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

SEBASTIÃO BARROS
Asp: Av. Res, Conv. - Aiudante

Acioli Santana
Senhora

te.m o prezar de Qomuaicor
às ptlUOOô\! de suall r>fll!oçõe.,
que KlJU f.ilho ANTONIO con-

tratou COllomlloto com
Q erita. Dinaro Santana

e Vva. Maria das Dores
.

dos Santos Melo

participaM às peDflOOII de luas

relaçõ••• o contrato de cesn

menta de IIUO filha DUlORA'.
oum o ar Antonio d ..

Melo

DINORA' e ANTONio
noivos

F,lori�:'po!it. 8 d. Fevereill'C de 1948

DUlWITE TODO DIA

nos VMlfJOS ,"
...........;i.._

$l

Uma ces« à rua Conselheiro
Mafra 148. A teatar na rua

A mulher tem obrigação de ser Tiraden tes n. 3.
bonita. Hoje em dia só é feio quem ••••••••••••.••••••••.••••••

quer. Essa é a verdade. Os cremes " A S Aproteto�es p�ra a pele se aperfei-" .

.

çoam dia a dia.

IAgora já temos o creme de alfa- Disponho para alugar à Rua
ce "Brilhante" ultra-concentrado

I
Germano Wendhausen n. 76

que se caracteriza por sua ação ra- Informaçee':$ só pessoalmente
pida para embranquecer, afinar e com o proprietario á rua

refrescar a cutis. Silva Ja>rdim n. 169 - fundos'
Depois de aplicar este creme, ob-

serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade, encantador á
vista.
A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O

Creme de Alface "Br-ilhante" per
mite á pele respirar, ao mesmo

tempo que evita os panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação.
O viço, o brilho de uma pele vi

va e sadia volta a imperar com o

uso do Creme de Alface «Brilhan-

CURSO D1ji JiSPECIALIZAÇ.l.O
DOS CONTADORES DO SERVIço.
NACIONAL DE ..A..PRENDIZAGEJI

COMERCIAL
'. A Delegada do SENAC em Santa
Catarina, comunica aos senhores
çontadores e guarda-livros que' no
dia primeiro de Março serão ini
ciadas as aulas para o CURSO DE
ESPECIALIZAÇÃO, no escritório
modêlo instalado á rua João Pinto,
S�.

te". Experimente-o. As matriculas estarão abertas to-

É um produto dos Laboratório� dQs os dias; uteis; das 9 ás 1.2 e das
Alvim & Freitas, S.jA. 14 ás Hl horas, na séde da Delega

cia.
A todos 00 que conseguirem apro

vação ne.sse curso,' o ServiÇo Na
cional de Aprendhagem Comercial
do Rio de Janeiro, proporcionará
o res-:pectivo diploma de O>ipedali-
1Ia.ç(ro.

Amanhã _ VENHA Á NóS POLYPHENOLVerdadeira fabrica de gargalhadas

.

..... '" -o tesinfet-ute da.' attlandacW
IMPERIAL hoje ás 7,30 horas

ATI QUE A MORTE NOS SEPARE
COM: Barbara Stanwyck _ Joel

Me Crea _ Bl'ian Donlevy
Censura até 14 anos.

Para ce peeaoG8 de
paladar 0.016 Ol:to

Item par.

Terror dos mic'obios. acha-se
à venda nest(, praça

Pedidos a ]. MARTINS &
SILVA. RtaaJGão Pinto. 16

Caixa PastaI n·. 332

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Em 1900 era conhecida apenas uma dúzia de produtos diferentes deri

vados do petróleo.

Hoje, a "Lâmpada Maravilhosa da Química", manejada pelos cientistas e pes

quisadores do petróleo, tornou possível a fabricação de cerca de 5.400 produtos nos

quais são usados múltiplos derivados do "génio negro da terra". Nessas pesquisas,

Shell sempre desempenhou e desempenha um papel, dos mais relevantes.

Nos seus grandes laboratórios e fábricas da Inglaterra e dos Estados Unidos, químicos e

pesquisadores trabalham sem cessar, criando novos produtos para o progresso e

conforto da humanidade.

IHELI. PROPUI.SIDNA O PRDGRESSO ATRAVÉS DA 'ESQUIIA

-.....

Invocando
o "genio" da terra

_,

.r":_

Ao me.mo tempo as pesquisas científicas 'da Shell contribuem para a prestação

dos mais eficientes serviços ao público, melhorando e controlando a

qualidade das gasolinas para automóveis, óleos lubrificantes, insecticidas

-�, e outros produtos de uso mais comum que são distribuidos

em todo o território brasileiro sob o emblema Sh e l l.
";� .

. ;.7:::.:
,� I}
�.,;-.

SHELL.MEX B·RAZIL LIMITED

I!!��d(�..�.�I���c��elqueU Df.
uma comissão de técnicos do De-'
partamento Nacional de Estrada de
Rodagem condenam todo o trecho
da serra d!l estrada Rio-Petrópolis,'
o qual não suportaria mais o peso
do trafego esped�lmente d� car-I'gL �

.

° novo trecho será construido
partindo da Fábrica Nacional de
Motores, alcançando Petrópolis por b_.... .........-- _
Bingen e ligando-se à estrada da' ••••....•.........•....•..•.•.•

União Industria Bonsucesso, desa- es BOM B1\ASILEIRO'l

fÓga�do,. assim, a atual estrada Rio. '*'=� :w%snp�
Petropohs.

.

Que 06 teuS Conbecidoe � nAo M-
° relatório' já foi entregue ao Bem ler llOOl e.ecraver, f�

Presidente da República, o qual lá' CJ8 eu? notu:xI1:lo8 de a�

aprovou. j�: �ita1 de Caridade ou Gru
po Escoisl' .AOObaeta.

Lmdo� A. G. ,. Caiu 'no lago
P .'

. São Paulo, 23 (A. N.) - Um avião
eret.,.

.
. de treinamento pilotado por Hélio.

��OO i Coo� Herbert Vaz, prefixo pp·PS, per-

Çif� de�. tencenfe ao Campo Marte, sofreu

��� oonp,m..bIIia
••� uma pane, caindo no largo Corôa,

-- �e __,,� ..

'R d
oorNll:ztoa. .:>roxnllO a ua o mesmo nome.

,

lIh1a Gal,.� nO. 123 Para o local, seguiu imediatamen-

F� te uma guarnição de socorro do
9aa 17 hO«'OII em � corpo de hombeiros, qual retirou o

avião da água.
O aviador escapou de morrer afo

gado, não sofrendo o menor feri
mento.

RU<l TrajanQ rle 25 -

FJ.ol'laMpolis
Dia·r-iarnente deli 9 .às

dos 14 às 17 horas

.
•

!

I

�

I
l

..

I

·�_.i��,

1,;:_%1

�. EW�!OT��!� -II
_._�_ _._ _ __ ._ _ _-_.._._ "._.

Cirtlrgião dentista
A-be-nde excluaíxornerrte CO>R\ I

ho:rt� mor-c-ada i

Sob. I

'I Rua Felipe Schrnidt 60
12 e l__.::��:.:�_ _:���.. :.�"nente Silvei::__',�:lef:ne .. :577

I'
I

I
I

Moedas do Brasil
•

Troca.·II� 0'0 v&nde-",� bem 6tima co18çã,o de moed". de prata.
nl quel, bll'�I\ze a cobM). do Império ti República. Carta. por" chaéquio
llO la as ta Jornol, para N\lomismcitiQo. .

.

l

r
i
!

IATENDE DIA E NOITE
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8o.�,6o&.30
5.g.1:g�%i ;755.97

67,.()...'f.i.245.1<30
142.1�.80

o ESTADO-Quartil.telra'� 2 5 de Fevereiro de '948 5
��--------.�------����-=������������--�----------�--�

.

agrião na .cura fi tu erculese
4 sels�cioH�1 ,.comunlcavão do p'rófes8uf Os�ar Pereira

,

ii So.cleoade de MedlcJiUJ de P,rto Ale�rePorte Alegre, 23 CE) - ueiau se t bmetí
.

.

h ' .
�

d d-vamente a descoberto � c,
-

• ipas, carnes, e_c., f:,Ll' metidos nes- rruoronacterranos estu. a tos (hu-
'método do cornb t

a, e ,urr; nov o les casos a cocçao. man.o e bovino) e, J?aIs írnportan-
. .

a e a tuber culose 40 te ainda o exame n1InnOoCO<n1�,0 des-Jeita pelo dr prof O P'
< , • " .." U F '-

d '

. t' " d'
scar u ererra, EMPnEG-O DO AG:RIÃO .E:.\i ::)A.LA· sos culturas demonstrou que a par-

:v::�\,�c��a��l � r:t J�� comulllc�-! DAS, ,sEM Nl:��W�f A(jU�Gl-
.

Le bacilar dos germes de Koch na-

. _

e reina daquí : I ,. .M_i!;,� 1'0 VIam desaparecido, restando uníca-
Era intençâo nossa só apresentar 'Gon1orme Já tivemos oportuní- mente as granulações de Much, que

.os estudos que, ha alguns meses dade de dizer, o consumo do agrião mais' tardiamente não toram en

VIemos realizando no setor da tu� se faz, preferencialmente, em sa- centradas,
.berculose, após decorrido o tempo lael_as cruas. . 8°
.neccssárto

.

para a .sedimentaçuo i
Nao encontrando exp licaçâo p íau- ,�EM\EAJ)URA �IMULT}'_N.b;A ÚA

,d?s conhecimentos hauridos: po ,sfvc� para �. efeito benétaco do BAICTER1A ATi 'IA .b} DO N1H.,<1W
.rern, tão animadoras e convmcentes agriao aos rírnatosos, no que cons- !BkGl'EIUO DA 'l'UBl!;I:{J(_;ULObj!]
.f'oram, desde lo-go os resultauos ta da sua composição quírruca e P'assamos o' novas investigações :

.iJ?iciais das 'peS'qDis�s e, a urda, es� I pelo l:aLo de ser elo utí lizado, sem semeadura simultânea do bácilc' C!'!.PIThL E RESERVAS
: tJ.�mlados por diversos colegas ' aqueclmenLo:. .

quando empregado ativo e elos MHJ.t{OBACTEBlOS 1/:<'
;.;afelt.os ao lahutar consLante con- em soladas, 101. que nos levou a en- I<!OGH, tipos humano e bovino, em
tra o mal de Koch, que nos vimos

' caminhar as pesquisas na sentido batata gíieerinaela e em meios de
no dever de apresentar uma nota i de novas rotas. Loewentein.
.prévia sóbre os esí udos até agora 5° A observação constante desses
,'é'<1ilzaclos JlO siténcro dos Iabor-a BPOCA DOS ANTIBI0'l'lCOíS l� tubos mantidos a 37° demonstrou

I.tóríos e das enfermarias. IDELI\. DE lNVEkrl'lGAiI. MIG1W- que o lVIlCR-OBA!G'l'EoIUO DE KO{.;l:!. Sinistros pagos DO'" élltHl:)Olf HJ IlUlOe SlS..6�16.30
Crentes, de há muito, (la necessí- .

ORGANISMOS NAS Dl Viliú-l.::)J\S não se desenvolvia, ao passo que o , RfiIPO�'ia't:, ;!i.d&dea <I 76. 736.toftl )ó.20 "

.dade de dirigir RS pesquisas exne-j PAR'I'ES DO AG-rtIAO, USADA::) NA ooco-bácilo se desenvolvia com c �
�imentais para o terreno biOlÓgico, I ALIM.b;NTA()ÃO

_

'
seu aspecto caraoter ístíco.

/1.10-1 que, desde anos, viemos pro- .

Na verdade, a mve.sLI-gaç:,ao mo- Essas investigações repetidas com ! Diretoreet

Icurando estudar a bioJogia do ger-] derna _permILe, com Justa razão: a meSDH1 técnica, em séries nume- ) Dr� Pamphilc d'Utrn F'reire de Ctl:r'l�iho. o-, FranCf.i!f.CO
me de Koch, pois só dessa forma se 'den0i11111armOS o momento atual rosas, permitem concluir o acerto ; de' Sã, "'Anbl'o,:MI:Ulwrra., Dr, Joaquim Barr-eto de AS:8UjO
poderia pensar em Jazer um ataque i como�a "ér a dO,s antibióticos", que da exper-imentação 'primeira. ,

e José �b!'eu.
proveitoso. I constítuern capítu!o ímportantissí- Estava provada, assim, a ação no- i .

•

Nada se póde negar ou af'irrnar ,mo na ternpêutica das moléstias in- civa do elemento bacteriano ISOla, ,._",.-"""""'"".,._""..""""""����
sem uma conscienciosa e meticulo�' r�cciosas . Por qne não ,pensaI', cn- elo do agrião sõbre o MJiOP.OBAG-
sa experiência. ,I lao na existência -passivei de ger- 'rÉ'lUO DA 1'UBEI'tGUL08Jt, em!
E por que nã-o pesquisar'! mes pl'oelutol'es de pl'incípios Lnti· trabalhos ex;perimentais "in vitro" l

.

Por
..

que não procurar exp:icar blÓllCOS n�sse herbác�o, capazl'S de I. 'Heslava, en�'i.o, ver�ficar se, essa
,mentliÍICament,e o que·3, observação, aLuar sobre o MlüH.Ü<BA-GTERlU bactérJa posSllla açao patog'�níca
popular consigna? . i DA TUBliJHCULO:::,J:<}'!· par-a os ánimai;; de la,boratorio.
Não está a história médica cheia I Foi o que, em pesquisa.s demo-... 9<>

de ensinamentos nesse sentido I
radas, procuramos :'e_riJiCar.. INÜCUL,AÇ?Eí:\ l!;Xp ]!;Hj,M,.b;N'l'j�l::)

LembI'a:mo-no� ,da quina e da ipe-' A la'Vng'em 'necessarla v_ara ,.C? pre· EM C�.!tLHOi:l .b; COBAlO::) , ...••.•

,oacuanha, de uso popular e que! ])a1',o das saladas de agl'laü nao re· Duas serJes ele 6 coelh-os e de 12 't, d. í'üram ponto ele partida para cíes-I ti'ram Ma parte ele micro-organis· cobaios, inoculadüs por via sub- ven e-se.

,cobertas 'que tantos beneficios' mos da superfície desse, vegetal cutânea e sacrificadas no Hm ·de
'trouxeram ti humanidade, entre I N.o, biJ'mcação eler talo foi facII ve· 2 m.e�es, _não revelaÍ'am nenhuma Uma c'asa a Rua Crispim
..Qutras a da quinina e também da' rLilcar a presença consLante de modlÍleaçao anatomo e hlsto·patol M' 31

1 I I'
. 1ra, .

otlmetina. Por que não co-ntinuar- cogume os.e ele e emento:; bacteria- ogl�as. T' .

A ratra na mesma.
,mos aqui 08 ensinamentos de Cal'. nos varIOS, cuja identificação se s inoeulações foram feitas eom

••••.••••••.. • •••••••••••••

-doso Fonte.s, .que tão alt-o. elevou o impllnha. diluição de aspécto leitoso na do·
nome da fisiologia nacional com .

6° se de 2 cc. para cobaias e de 4 cç, TIlfTURARIAt
o olbservar das mLltações dO' Ml- lSOLc!\.MENTO DE MWRO-ORUA· para· coelhas. , ,,', > I Sé a "CRU.ZEIRO"
OBüBAC'l'ERLO DA TU-H.hlH-GULO- l\ISMOS (CUGlílV1iELOS E BAU'l'E· '. 10° d JÚleS &oi
SE, cujos t.rabalhos, des.presados! lU",\iS) � DE<::,Gtl. [(JÃO SUMA lUA EM PREGO EM AE.H.O-SOL DO AN.

• ••••••••••

e
: .

.dural1té anos, tiveram' ii consagra- ,D?,s MliOROBliOS OBSERVA.DO::) TIBlóTl:OO D� BA,G'I'E'lUA IS0LA-
\}ão de escol da medicina 1'rancesa? Em 13. de setembro de 1947, ve- DA DO A,GnIAO NO �nA'rAMgNTO S�I!.'l. nn il"en1irnVejamos agora, em rápida s-inte. riJiCTada GIUe foi a l)resença desses DOS TUHERlGULOSOS. Nl:GBU- U U �U " U·1. U

se, :0 motivo que nos congrega .ge,rmes, em l?re.p,a.r�dos dir-étos, re-
.,. Ll��()O.l!:,S . PRECISA-SE

a'qm:
•.•j!�,!""'"

iA
'., ·�T•. -L:.· 'f cOl'l'�mos .ao· auxilIo ..

elo lnsütutc A
.

Eecnlca utIlIzada conSIste, es· Tratar à rua Tiradentes no 5
-

v .i.,_,...... I PereIra FIl-!\o, para ía.zer o ISOla· senmalmente, no emprego do aIlti-

EMlPREGO DO AGRIÃD 'NA' ALl- menta. mt:ci'()biano em diversos biótico, em nebullzaç:õe�, durante TeJe:'ofle 1393,

.;MiE:NTAQkO DOS 'l'UBÊRIGULO- I lUei?s culturais,. destinados uns a 5-6 minutos, clyas vezes ao dia, em· •••••.•••..•. . ..• '........ . ..

'SOS; OBSERVAÇÃO POPULAB DJt, cllltn:o -de cQgume!os e outros ac pregando a dose de 2 cc. em cada SENHORITA!
SUAS VANTAG'EN::) I creSCImento bacterrano. aero-sol.

E do conhecimento de todos a Foram, �ssim, semeados 25 tu- Atribuimo.s _o ,efeito favorá\'e'

crença popular do efeito benéti00

I
bos de mew de- abouraud (gelose· �e��a. moelIÍlcaçao a chegada do :;ln·

q.ue dá os í'.ima,t.osos o emprêgo do mel), 20 tubos de batata gllcerma- tI.bIOtlCo emp�'egado aos re�anlos
�Kr!�o', em !lHa ,:scala. da e ouLros tantos de gelose SIm- dl-V)ers�s �a �:'vo_re resPlrat.o�'la.

,Nao ha VIla, nao ha cidade, não pies.
.

1 elas ovsenaçoes dos dIVersos

kl� capital de nosso país em que I A!5 d� se.t�mbro, aprese�tavam· doente� .su))metld�� a� t::atamento
:lfla-o se ouça oontar casos dos bons se a� pl'lmeu as C-010l1las ielpudas nas clrmcas ):lo 1IOl�;,SOJ,. M'adelra

• �.!'�,:':.:.:" :.:;'1.' ••••�••••••• :
••••••

:resulLados obtidos com () uso do. no,s tub?s ,de, gelose-mel . .t;l'am �' da :Ro�a e na do Dl'. Nic?lau Faila- Cb���. Gnt� Pi��.
agrião. '. ' ,

, ; .. ..J..C' ;_':.::..:;;, "I A.8PERC',IL0i5,' Yn:!. segundo espe- ee Ce1J.berlo -:- .os. pl'lmelrOs a em- M�a1J .tiarl._md�....:'me-
20

'" �
Clme mlcl'ôblanO, Isolado pr�edla p�eg'ar o antIbIótIco em �st.udo :- noTaI

..� I6�WiIiICASA�IS
QUE E O AGH.IÂ.!O'! d� cultura e aparellma .eremosa, de afIrma-se

.

que 110u�e. dImlIlUlçao CELANEA _ RuC'C 'M-.M
O' agriã é vlanta vivaz, essencial- COI' ama�elo-es])ra�,qUlcado e de clara. da sllldro.me tox�ca: I��

mente aquática, que cresce em es- desenvolvImento fáCIL e luxurIante Ba�xa ._ele s�dI�el1t�çao globular, I ras r�ve!aclas pelo desaparecímentc
itado êspontâneo, nos arroiõs, nali Entre. outras culturas, ele dIVersas Prlmell'o, dlmmuI9.ao do numero,. dos fenomenos

..

que clinicamente
margens dos rios e nas éJg'uas para- esp.éCl�S, essas foram .sem}we as de �ermes, _evols, 1111al�ente, ob· demons�ram atlv�dade _sIo processo
Jdas. Talos longos vão através da maIS frequentes na sél'le de semea- tença-o de resultado negatIvo na 1Il-! e Lambem trans10rmaçoes nítidas
�camada dágua em que estão s'Ub� dmas, d�pois pra�icadas. .

vesLigacão. m�croscópica (di'réta ell e fa,vor�veis so;b ü ponto de vista

'mersos até o fundo onde enraizam Conclmmos, entao, pela eXlstên- homogenelzaçao); II)elhora do esta- radIOlógICO mdmadoras dos ele·
.-e emitem na áJgua raizes branc�s cia frequ�nt� �e u.n: cog'umelo do elo �el'al - dimi?-uição da inap_e-I mentos radiológicos.. Rua João Pinto, 16
que concorrem vara a nutrição (Ia gênel'o A!SPERGILU8 e a presença; têncJa" -da aneJ?Ia, da. sudaçao Na t,-:,berculose larlllgea,. f!.caram FLo-rimópolis' - Sta. Catarina
planta. ,Hamos .carnosos estão guar- nas. culturas cremos�s, de ,!ffi coco- �bl�nldaJ1te, !'la. febre e �lllda dO, eVI�en.Claclas melhoras, obJetIvas. €

-n8cidos de f.olhas pr,oí'undamBnte .ba'cllo,
gram neg'aLIvo, nao espo

..
mdwe do erestIsmo

cardlocascular.!
subJetIvas, bastante a,preciáveis.· •• . . • . •• •••••. .... .••••• • ..•

1ivididas, com 1-4 pares de folíolos r�ll.ado, acapsulado provido_ de mo-
. E� ?a�os outros, ,verificou-se a ,Daí. po�emo� aJir�� que .e�sag

pequenos arredondados fraca- bIlldade bem apreclavel, nao áCIdO dlmIl1l11çaO da dlspnela. Em todos nebullzaçoes sao aUXIlIares ellClen· -

mente si;1UoSOS' e ,de cór 'verde es- resis!e�te, decompondo .facilmente os pacientes tratados, houve. au-

.,.
tes no .tra�am�nto dos .tubereulosos, ALVARO MILLEPv .DA

I,cura. Pequenas flores de côr bran. a ,glIcose com elesprendlmento dt menta de ;peso. CUjas IndlCacoes contmuam eclé·

ca, . .cruciformes, suc�dem síliquas g'ases ��u�d��tes. '" ,"
Quanto á tUlberculose

. �ariHge� I ticas, de acOrdo com o caso clínic.o, SILVEIRA

.alargadas em que encerram semen- lNV.EJSllGA��.�O DO ANIAUONlS· nos casos observados o efeIto maIS 120 ADVOGADO

ttJs muito pequenas e achatadas; MO Ml-CRlOBLNNO �N'l1ng l&:::;'i::>l!;� s�lie.?Le é a diminuiçã? ?a secre·1 RI:NALIZANDO. MARIO CLIMAOO DA
,de côr amarelada. DOIS GER.MENS LS0LAOOS DU çao, melhora aeentuadIssIma da I Aumenta a nossa responsathillda· SILVA

E -originário da Eurot>a, sendo A(J,BIAO E O �MIGRO-BA!GTE!l10 disfagia e el� elis,fônia, o 'que im·' de. � �am?ém o acerbo da �O�S!l �QNTADaR
'. !parlÍ'cLL�armente abundante na

.

Dl!; KOurl porta em, eVIdentemente, a melho" gratldao ,a Faculdade de MeaICllla

França onde desde 1811 é culti. Culturas de bá;cilos da tuberculo· 1'a do estado geral. de PÔ'l'to Alegre, sob a sá,bia dire·

'vado, �stando francamente a:clima. se, .tipo humano � outras do tipo
_

Nas úlceras" as. tlransJormaçôes I ção do Prof. �u�rra Blessmann, a

tano em nosso país, onde se cultiva bO.VJ'll?, desenvolVIdas em batat;a sao maIS r.evelaV�Is do que nos· h.onrosa permlssao pa:-a: nes�e re·

_ ba muitos anos. '. glIcerlllada a 37°., toram, secunda· pl'ocessos lllperêmlCos puros. cmto, eXipreilsar, em rapIda smtese
E conhecido vulgarmente como r,iame�t�, adicionadas do A�PJt:H- _Tivemos nesse setor a oolabor�. o ,que n�s f?i dado observar no c�· 9

·'agrião das hortas", "agrião d'ág,ua GILUS I�olado. e outras lIl;qumadas çao vahos�. elo posso COlega e amI' p�tu)o otao. mt.er.essánte dos antI' �
corrente" e "agrião ordinári_o", pela culLura dOS coco-baCIlos, pro- go dr. AtIllO 'G�p'uan_o, 'que obser· bIótICOS de ;:ttlvIda�e comprovlj.da __IIII!II!i iIIIMIIl-IIl-_-_IllII .:I

. sendo seu nome técnico "'NAS'I'UH. dulores das cu-lturas cremosas e vou essas mod�fIcaçoes, como es· sôlbre o MlüRJOBAJCl'E-RlO DA TU· •••••••• • •.••.••.•••.•...•••.•••

'I1IUM. OFFJjOINAL,E" _ eH. Brown procedentes do agrião. pecialista. ,BEThC,ULOSE.
e pertence á família das' Grucí. Nas �ulturas �e. Ml�ü�J3�G'l'E- .

Tudo faz crer que é um, antibió-; Aos pr�fs. Armando Câmara f

.1·eras. IUO DA '.DUBER'GULÜ'&E adICIOna· tICO que traz es,peranças íundadas Guerra Blessmann, que tanto admi,

30 das ,de ASPERGILUS notamos mo· no tratamento da tulberculose Ia· ramos velo saber e pelo es;pírito
QUAIS AS SUAS p.ROP'nlffiDAD]!;S diJicações culturais que indicam ringe.a. de jus�iça, dedieamos o que houver Aparefbos para Surdez
E RESPECTIVAS INDJüi\ÇO.!t::)'! dificuldade d� des�n�Ü'lvIment?, . ,!1°,,,

,

\ de valIoso nessa no�sa. observação TESTE AUDIOMETR,OO e DE-
Devida ás suas pro:priedades de- normal do MIÜIWBAiC.l'ElUO lhe CONCL.USOES A IIIRAR 4.08 cC?leg-as esvecIalIzados que MElNi,TRAÇÔES dq, AparelhOtl �

.

purativas, os franeeses o denomi. KQCJL Nas cultu:-as adIcJOnaodas. dei P�rece :ÓgICO conclUIr das obser·: nos, aUXIlIaram, o nosso profundo t,c.. (li domicllió ou à rem GeRltll'al
nam "Santé du conpn. _ saúde do coco.Jbácilos, �o í)m de 16 dIaS, !la· vaçoe? cl�J1Jca�, relatadas que as, agrNdCClmento

e a todos mllitc Elitenoourt1 t?1. P�all do l"tenaZ'
corpo). � via desa'pareCl,m�!lto total ?o .

as nebuhzaçoes feItas ?OS nossos do·� obn aelo pela honra que ,nos con, do Estaoo queiram 8iK1re\>IM' para
E indicaelo, em Matéria MédICa pécto caractenstlCo dos dOIS tJPOE '�ntes trouxeram eVIdentes me Iho- cede am, eompnrecenJo. o enGn8IÇo Qci.m-a

!nas afecções 'escorbuticas e molés·
tias da pele, elo 1'ígaclo e dos pul·
mões.

Se,gundo alguns autores, as i·o·
lhas desLa planta contêm iMo
rerro e um óleo essencial, sulto

azotado, e de amargor extremo.
Em culinária, os brotos tenros

do ag-rião, talos e folhas são llLiii·
zaclos em forma '.ie saladas cruas e

ás \e�os também consumida:, em

lEmpresa Sal Oeste r ill�1
Linha de transporte eoletívo entre .

FLORIANóPOLIS - Xapeeõ - Joaçaba - La,iss e Bom �9 e

Vi.ee-V-ersa.
SAlDAS DE FWRIANóroLIS: Toda.:; às 5-3. wÍPias M li lwRe da

manhã.
S .:UDAS DE �AP])Có: Todas às 2s. fdras Q.s 6 h<lras da lD6B:hã.
INFOR.UAVõ� K-\: AGÊ1tClA GLORIA.

p� 15 de ooY6llli;!ro. 24 - .Fior,iQnópo.lis - F<me !.eH.

P��tÍf.l � l�lfi -��; ���e'jo
:q:�-',T.\�c;_nH{}� E �'�jUfilif�Ht'f'��

c-,
Cr$.

"

Vende-S'é ·na.l.Um barco. Ver: e tratar
firma Reinisch S/A.
Rua João Pinto. 44 #-eleione 'l1r9
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A ultima creação em refri
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Conoidamos, finalmente, todo o povo de nossa capital a comoare
cer ao Lira Tenis Clube, hoje, às vinte horas; cooperando com êsse !/i
Ilantesco esforço da PAC que acaba de trazer à Santo: Catarina o con

junto mais poderoso do Brasil e que possuí não sómente três ases da

última seleção brasileira, que venceu brilhantemente a equipe aroenii
lIa, como também estão entre os seus jogadores nada menos que dois
grandes atlétas norte americanos.

'Hoie fi a,liCI!lIU gJa te porada do Botafouo o D:Op��::'e::�I�:iS�:O�;:la;r: �:o��;:�;:�:;�e;:;����:s:;
I fi -

'

,

'

,

'

, .' '-:, '

"', O Dr. Manuel Maria de Paula Ramos é, já, uma grande rígurn nos

I,
'

iii, ,'.,' meios desportivos de Santa Catarina, onde conquistou as maiores e

'F t U'b· t �.J I
melhores simpatias, dadas as suas qualidades de cavalheiro aliada à.

ren e a�
/

ira ao a' extreta 00 (cg oriose» Posi;6ã�);;.0���11u�a��,�aé,n�t���\��sd�n��:Só representante da FAC no

Já deve ter deixado a Capital Fe- rão os campeões cariocas, dando- rematadores, êles conhecem bem a .Rio de Janeiro, junto à Confederação Brasileira de Desportos e Uoní'e-

deral, rumo à nossa capital, a equi- lhes as boas vindas. A, comissão de l.arte de jogar basquetebol. deração Brasileira de Basquetebol. ,

Iltecentemente foi êle eleito para membro permanente da Assem
pe do Botafogo, que recentemente recepção, designada pela Federaçãoj A equipe do Ubiratan, que conta ,bl,éia especial da GBD, .represen tun tc a FAC, urna honraria que lhe 1'01
laureou-se tetra-campeã carioca de Atlética �atarinense, está assim destacados "cestinhas", entre os concedida, como o mais votado entre dezenas de representantes de ou-

basquetebol. constituldãt Celso Ramos. Dr:' Hei- quais podemos citar Vadico, Érico, t.ras federações.
Convidado pela vitoriosa Federa- tor Ferrari, José Gusmão de Andra- Aldo - Nunes, Nazareno, Marcos e Ü Dr. Paula Ramos, por tudo isso, será alvo de todas as hornena-

-ção Atlética Catarinense para efe- de, Prof. Flávio Ferrari, Orlando 'Humberto, será reforçada com au- gens da gent.e catarinense e a elas juntamos as nossas, pois que lh .. co-

nhecemos d'e perto os trabalhos realizados para o desenvolvimento dos
tuar uma temporada de três jogos Scarpeli, Charles Edgar Moritz, Dr. tênticos valores como Rolando, Ado- desportos em ,santa Catarina.
na metropole do Estado de Santa Osvaldo Bulcão Viana I Dr. João niro e Afonso, de Joinville,
-Catarina, o famoso clube carioca Bonriassis, Thomaz Chaves Cabral, reconhecidamente como perfeitos BOlAS VI'NlDAS, RiIDPlRE'SiE::NTAl�T'ES MAXl.MOS DO BAS0U,ha.l!lHUL

NAJGlON.AL !
prontamente acedeu ao convite, Major Antônio Lara Ribas, José no controle da. bola. O Ubiratan se- A poderosa e simpática embaixada do BOTAFOGO DE Ji'U1'HBJL
não com o intuito de conseguir van- Candido da Silva, Miguel Daux, Os- rá defendido ainda por Hélio Sa- ii] REGATAS ,o Estado, em nome dos esportistas e do povo de Santa.

tagens financeiras, mas de propor- n i Ortiga e 'os representantes dos I les, Hélio Fonseca e Jair Silva, que Catarina ap7'�senta as melhores votos de Boa.s-Vindas, ccr,to de que e�tlJ.-
, 'seus ces-r : '''A' G t" "O E d "I f' b f' rlti temporada que hoie se inicia ma1'cará éco no desenootuimenio dos es+

cronar um passeio aos ,- jornais aze a " sta o izerarn oa rgura nos u Imos JO- ,

, .

d I �)o7'tes em 1wssa terra.
tobolístas, prerman o-os pe os es- "Diário da Tarde" e da emissora gos do Torneio Municipal. Saudamos à lúzidá gente carioca na pessôa do presidente de sua

forças dispendidos na conquista "Guarujá". I Servirão como juizes os srs. Pro- cmbaixcda - o DR. MANUEL MARIA DE PAULA RAMOS.
do super-campeonato carioca.

S
-

d I o' d d F A C'
ciano Martins e Ubirajara Barbosa. ,-- --, '--'-- "'--'_� -- ,---,_-- -----

Assim é que, coroadas de êxito �rao � ega os a . . . l.un-, Delegado: Dr. Heitor Ferrarri; NÃO HAVERÁ CAMPEONATO petições de' futebol nos anos de

as demarches para a vinda do "Glo- to a e�nbalx�da os "": Dr. HeItor
I apontador: Rubens Pinto, Vilar;

BRASILEIRO DE FUTEBOL 1948 a 1950:

FerI'aI'1 Jose Gusmao de Andrade EM 1948 1°) - Março e abril de 1948: -
rtoso", a F., A. C.� que conta com <,

_

<

','I cronometrístas-. Capitão Mauricio
Haroldo Pessi Nazareno Simas RI'O, 24 (V. A.) _j O Conselho Disputa das Taças "Rio Branco" e

um punhado de homens decididos ',. ' ,�' ,.

.

'I Spalding de Sousa e Paulo Scheide-
e trabalhadores tendo à frente o Érico Straetz JUI1lor, Hélio Sar-

t I Técnico de Futebol da Confedera- "Roca" em Montevidéu e Buenos

S I T H "1' J'
man e .

D t A'
, ti t, mento a es e te e 10 de esus ção Brasileira de esportos ornou Ires, respec rvamen e;

dr. Osmar Cunha, fez os prepara- ,
'

. ., Preliminarmente as equipes f'e- ,

20) J' f
.

dFonseca. público a seguinte resolução: - anerro e evereiro e

tivos, organizando um programa, _ ,
mininas elo Barriga Verde e Clube

Após os cumpr-imentos 'a embai -"Considerando que o Cam-ona- 1949: - Campeonato Sul-Amer ica-
com capricho, afim de que a tem-

, , '"
-

Doze disputarão uma partida de vo-
1'"

xada rumara em automóveis para' to Brasileiro de Futebol deveria ser no de Futebol;
porada alcance o máximo sucesso. •

Ilel'bol das mais
-

t 'e s t
Q 1 d P I,· M-I't d

-, c ln er s an es e sen-
d 948

'

O Govêrno do Estado, que material- o uarte a o reia 11 ar, on ei ' -

' realizado no ano e 1 ,pOl'lSSO X X x

ficará hospedados. I saclOn�I�. - - .

-

que o anterior o f,oi no ano de 1946;, 3°) - Novembro de 1949 Ja-
mente vêm colaborando rum a en-

,

"B f
Horário: Preliminar, as 20 horas;

tidade em todas as iniciativas por HOJe a extréia do ota 0&'0 •

Cf ," I
'

91 h
-

19 mas:
-

,_ I n,ei�o de 1950 - Campeonato Bra-

did d f Na cancha iluminada do clubel ;°60. pIln�pa, as � oras. �s Considerando que o proxrmo] sileiro de Futebol. -

ela empreen 1 as, man ou ossem
f f'

noras serao abertos os portões. Ida colina o Bota ogo ara sua ex Campeonato Ordinário Sul-Ameri- Desta forma, 'O Campeonato Brasí-
construidas arquibancadas em re- <,

f
c

d -lOs ingressos estão senda vendi-
tréia hOJ'e à noite en rentan o o ,Uflij

cano, será, 1)01' fôrça do respectivo' leiro de Futebol de 1948 fica trans-
dor da quadra do Lira Tenis Clube ' dos aos preços seguintes:

'

-

"

,Ubiratan. I rcgulamento, organizado pela Con- ferido para 1949 e o de 1950 para.
considerando-se o grande numero Cadeira: Cr$ 20,00 e Arquiban-

federação Brasileira de Desportos, 1951.
de esportistas interessados em apre- Espetáculo como o que se apre- cada: Cr$ 10,00.

I sendo as suas partidas disputadas Dê-se conhecimento às filiadas.
ciar as exibições do, Botafogo. senta ninguém deverá perder. A

_",,==m.A•___,..._,__�__ ?5"::! em território brasileiros nos meses para a organiza,ção de seus calen-
Três sensacionais jogos o Bota-, quadra do Lira será pequena de- '

fogo disputará entre nós. O primei- mais para ab'rigar a grande massa
BELO EXEMPLO DE de janeiro e fevereiro de 1949; Idários".

TO da série terá lugar hoje frente de afeiçoados do esporte que o ESP?�TIVIPA�E.. Considerando que o Campeonato,��...... _....,

, O sr Eu "emo Alfredo' Muller Brasileiro a ser realizado no cor-
a0 Ubiratan, sendo seus seguintes dr. James Naysmith criou. . o

' .

,

Presidente do Taubaté EIPorte Clu rente ano, só poderia terminar em
adversários o Barriga Verde e o A equipe c:frioca, inegavelmentel .

"

-

Lira. a melhor da América do Sul conta' be, desejando 1 eglstar s clube na fins de dezembro, criando, portan-

O avião que transporta a dele- com os mais hábeis cestinl;as que,
"mater" catarinense, esteve' longa- to, dificuldades ao preparo e orga-IInente eUI palestra conl O Sr Osmar nizaçii,o da seleção nacional que,'

gação do Botafogo deverá pousar se conhece no Continente. Veremos "

, Cunha digno presidente da FAC representará o Brasil no Sul-Ame-' ---------------
no aeroporto da Base .Aérea entre como se pratica o voleibol com' ,. ESCOLA DE A;I>:RENDlZES DE

14 e 15 horas. Avultado numero de todos o� seus segredos. Rápidos, ?, presidente d'O Tauba�é E. C. ,ricano; MARJNliEIJl.oS
fOI lnfornlado de quc medIante pa Conúderando que o Campeona- Acham-se abertas na Esc.oJa de<

altas autoridades esportivas recebe- resistentes maliciosos eximios ar-
-' ,<-

_.___

"

trimônio poderia realizar seu inten- ,to Mundial de Futebol efetuar-se- Aprendizes Marin.heiros dêste Es-

I I
·

I t d
. t á no Brasil nos meses de maio e

'I
tado, a partir de 9 de fevereiro_ de

li ma I SeISB'CUnUI e.poraul esportiva °AqUi na capital, diversos clubes junho de 1950; �;:�e� 2ged�i��r���ddida9t��' �s ::::�

já ra�I�_Z!lJ!l !HftII 8121,nt!3 fI,� t§rl19t§ lutam há longos anos para conse- Consideralldo que se houver em trícula nas Escolas de Aprendizes
{jal.� GQq UIJiB tiO ti ilu U ii. guirem um terreno para a constru� fins de 1949 um campeonato brasi- Marinheiros.

O Botafogo de Futebol e Regatas, lhor de tres ção de uma quadra de basquete. leiro a sua realização proporciona- 9 exam� para, os ,candidatos ins-

°

' crItos sel'U no dIa 24 de marco do
o super campeão carioca de bas-' 20,45 horas: Abertura da tempo- São poucos os clubes que possuem 3) - Novembro de 1949 - Ja- eorrente ano ás oito horas da ma,-

quetebol estará hoje em nossa capi- rada CGro, ap__resentação de corbeil- uma, na qual podem ser disputados cisa de jogad.ores que deverão in�e- nhã, na Escoia de AA. MM. em Bar"-

tal viajando em avião especial da les Il equipe-super campeã carioca, campeonatos promovidos pela FAC. grar a nossa equipe para a grande reiras.
. _ ..

REAL. Segundo informações da- flamulas e hino Naci'Onal. O sr. Roberto Müller muito co- competição mundial; Tôdas as l�f?rmaçoes que se fI-

,

'
.

I' l' zerem neoessanas podem ser ob-
quela empresa todas as passagens 21,00 l;J.oras: Botafogo - Tctra nhecido na capItal como pOSSUIdor ConSIderando que se fosse rea 1-

tidas na aludida Escola, no 50 Di�
foram tomadas por diretores e tor- campeão carioca de basquetehol x de 'grande espirito esportivo, sa- zado no corrente ano o Campeona- trito Naval, na Capitania dos Pôr-

\ ced'Ores do Botafogo que acompa- Ubiratan desta capital. bedor do 'Ocorrido cedeu ao 'Tan -, to Brasileiro, outro seria efetuado tos, nas suas Delegacias e Ag'êncías
]Ilharão á Santa Catarina. a maior e O Ubiratan já está preparado pa- baté E. C. um óti:Uo local, onde, I no ano de 1950 e -nenhuma expres- e nas Prefeituras Munici'pais de to--',

,m�i� �ompleta' eqtiipe de básquete- ra o sensacional encontro de hoje em breve, o novo clube construi- são poderia ter, de vez que, seguir- _d_o_o_E_s_w_d_o_, _

'boI latino americano e a única que que reunirá, pela primeira vez, rá sua "cancha". se-ia ao campeonato mundial;

conseguiu sobrepujar a seleção frente a frente catarinense e Ca- É sem dúvida um belo gesto de Considerando que o Campeonato
norte americana quando de sua ex- riocas. esportividade. É ver a dificuldade Brasileiro de Futebol é um certame

cursão pela América do Sul. A equipe florianópolitana conta-' em que se encontram a maioria dos .de grande importancia e relevancia

ÁS duas da tarde, defronte do rá ,c'Om tres dos maiores ases da nossos clubes que lutam com difi- em tôdas as unidades da :Federação
(;afé Nacional, reunir-se-ão os es- seleção catarinese ao ultimo cam- culdades devido ao caráter finan- e ao qual a diretoria da Confedera

portistas possuid'Oreg de automovei�1 peonato bràsileiro., São êles Mico, cei/o. Mostrou-se o aludido senhor ção dedica todo o seu carinho e vi

que formarão para a recepção na Buba e Harnack tres grandes joga- mais uma vez possuidor de senti- gilancia;
Base Aérea li simpática delegação dores que "ieram de Joinvile. mentos nóbres para com o espor- Resolve a diretoria da Confedera

do "glorioso" carioca. O Botafogo virá com todo)S os te, auxiliando o recem-fundad'O Clu- ção Brasileira de Desportos, fixar

Hoje os botafoguenses vil'Jitarão a seus titulares para ii. temporada em be, que graças à bôa vontade já o seguinte Calendário para as com

S. Excia_ o Sr. Governador do &- Santa Catarina. A equipe alvi negra possui automàticamente uma can-litado. cari'Oca será recepcionada festiva- cha onde poderá treinar sua equi-
O programa organizado pela mente por todos os botafoguenses pe, evitando incomodar outros clu- ra elevar o remo da cidade.

la noitada, ou seja, hoje, está as desta capital, aos quais convidamos .bes para efetuar seus preparos. I Parabens ao Taubaté Esporte Clu-
sim distribuido: para estarem presentes ao desem- Mais uma vez os parabens do "O be em possuir um grupo de jovens

20 horas: Voleibol feminino: barque defronte ao Hotel Central, 'Estado Esportivo," ao sr. Roberto; esportistas esforçados e batalhado�
Barriga Verde e Clube - la me- entre 3 horas e tres e meia de hoje. Müller, que tambem 1-ern lutad{) ,pa-, res.

.. _ I

Direçãe de PEDRO PAULO MACHADO

o LIR

6 o PSTADO-Quarla fe'"a 25
.3__

-:

rara reforçar a equipe do UbirataB' no jogo -de hoje com o Botafo"u'u, 'c'heg'aram�
Intel, urecedentes de' JOiRviUe, os jogadores Rolando, lu'uniro e Afonso.

As eqaípes I;.fâinãS-==de v{}iei�,1 da Amcla-Ç-ào Atlefiêa Barriga.'"erdê--e-"Clúbe12
de Ai9ste Bum cotejo seasacíesal farão as preliminares da temperada de basquetebol

do ,Botailgo F_ R. Nossos aplasses às vitoriosas atletas, veleíbelistas !

PASTA DE1\TTAL
ROBINSON

Uma 'o"tima ptoplisdade�
con tendo 2' casas, Ilarage, po
mar e pasto�
Tratar em Rancho Queinul-

do na [<armada Pilar ou em.

Cambitel21 com Raul S,u.

�RIDAS. REUMATISMe &
PLACAS iSlFThITICI_3

Elixir de Moeuelra
MedioaçQo QuxiHoCIU.' 'nQ t�otam8Z>.t$

da lImll'!

"
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o ESTADO-Qu8I'ta-lelr. 2,5 de fevereiro de 1S48 7

ta_Slro Social do (�O' Estit alO)) t

PMmroe aoa li!OlISOA ctiatimoa Wl'or'o3. '*� • �llclW fi

��.�J&â�·&ã.� ���
���o i'llOaO� CMplio�
� ••• "' " ••ClCI··"· .. ".·····."' •• "!) ..,,,� II>,, .. z,, �'.(tG.II;:.

� _ .. ;, ii' e oIt � .,.,:,; I.' ,. � a-.u ;te c- •• ._- D, ftM!'lq e". e Ir .. � Cf If I;' ..

� ·"·,·· .. ·" C'��$.t.4' ... O •• CI· " ••·t' .. OIt.CI!!II-� •• "& •• 5.".'"" .. ".;. "'õ)�I:'::o-a..

� (11\) 'b' ••
'

••• " /-� 00
I

Cb"lt:!t. • � .. ._ .... \to .. 1:t e � o ....... co �_.. .)" e ,2. ;t .f;. *" '" '" " � " '> ! o " .., � ... � c .. � ". .. OI ... I(; ... ...:t?

�� �o Pai (mM)

.�. ti c-"'· •••• o .",<;1 " •• " c. (I,,"" t'�".1I,."" ••• e� •

•
"

.. ti c: � <t .". �"

C,f>" • _ lO" • .to " � ti ; � lO a " C'

���;ll!iloe. �. III �n,tU� ff. notfeiu til�_
��"t08 !!} �� M ��_ fi.ti l1'fi&OU�.

J�ç::-�'" L.I'__--;.r- .. _ -'t._- ....."V. _i! !2Z&. -- tp..._ •.'","f��. .• ZS:._?t�

Curso de - G_uarda-Uvi()s em sua c,asa
Feito em 12 mezes. Escreva a C. Postal 3717 -. S. Paulo,

pedindo informações
Seja tambernnossn agente. Estude nas horas vagas

e ganhe dinheiro.

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

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLINICA MÉDICA - DISTUR
BIOS DA G�STAÇÃO E DO

PARTO
Doenças dos orgãos internos, espe

cialmente do coração
Doenças da tiroide e demais glândula.

internas
NEUROTERAPIA ELECTRa.
CARMOGRAFIA - METABOLIS·

MO BASAL
Consulta. diàriamente das 15 ás

18 horas
Atende ehamados a qualquer hora,

inclusive durante a noite.
Consultório: Rua Vitor Meirelos, 18.

Fone. 702
Resídêneia : Avenida Trompowski, 62.

Fone 760

Dr. M. S. Cavakanti
Clínica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M. 732

Dr. Paulo Fontes
Clínico e operador

Consultório: Rua Vitor Meireles, :16.
Telefone: 1.405

Consultas da. 10 ás 12 e das 14 ás
15 hrs. Residência: Rua Blumenau,

22. - Telefone: 1.620

Dr. Mário WendhatrSelÍ
Clínica médica de adultos e crianças

Consultório - Trajano, 29
Telef. M, 769

Consulta das 4 ás 6 hor as
Residência: Felipe Schrnidt n, J8.

Telef. 812

Dr. Savas Lacerda
Médico-cirúrgica de Olhos -

Ouvidos - Nariz - Garganta
Prescrição de lentes de contato.

Reiniciou sua clinica
Consultório: Felipe Schrnidt, 8

Das 10 ás 12 horas, e � 14 ás 18
horas -_ Telef. 1418 .

Dr. Roldão Consoni'
C1RURGIA GERA,L - ALTA CI
R\]RGA - MOLÉSTIAS DE SE

. NHORAS - PARTOS
Formado pela Faculdade de Medi

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

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e via! circula
res, intestino! delgado e grosso, tirei

de, rins, próstata, bexiga, utero,
ovários e trompas. Varicocele, hidro

cele, varizes e hernas.
Consultas: Das 3 ás 5 horas, à rua

Felipe Schmidt, 21 (altos da Casa
Paraiso). Telef. 1.598

Residência: Rua Esteves Junior, 170;
Telei. M, 764

Dr. Lins Neves
Molêstias de senbora

Consultório - Rua João Pinto n, 7
, - Sobrado - Telefone 1.461
Residência - Rua Sete de Setembro
- Edifício I. A. P. da Estiva)

Telefone M. 834

Dr. A. Santaella
Diplomado pela Faculdade Nacio-

nal de 'Medicina da Universidade de
Brasil).. Médico por concurso do Ser
viço Nacional de Doenças Mentais
Ex-interno da Santa Casa de Miseri-
córdia e Hospital -Psiquiátr ico do

Rio na Cãpital Federal
CLINICA MÉDICA - DOENÇAS

NERVOSAS
Consultório: Edifício Amélia Neto.
Rua Felipe Schrnidt. Consultas

das 15 ás 18 horas
Residência: Largo Benjamin

Constant n. 6,I Dr. Newton D'Avila
Operações - Vias Urinárias -

Doenças dos intestinos, réto, anus f

Hemorroidas.. Tratamento da colite
amebiana.

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

--,---

TINTIJR.A,R1A CRUZEIRO
Jjllradenf,cs 44

LAVA e TINGE ROUPA.S
Reforma chopeos

Profissk>nal ('(i�telfte - Servj.ço rapido e gar.mtkto.

BOM NEGOCIO
para quem poeeue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 ,,-enda
ce"ta de 10'/. B<> ano cozn reeebirneneo de ;Ul!OS mensais.

Irüormeções nesta redação.

FARMACIA ESPERANÇA
do Fn�tIoo NILO LAUS

. Ro� e amru1b1 firi !lo !}U pmerWlã
Dl1'ilIiM' �foe'rudlll t! �e1rM - B$l!aeCIt� ..... "\!Iii.

!ii'iijt!!'lu; - ArtllPlUll de kRlUi>a.

'�a uda�.,�1I'h�

_·_ .... _ ..

�;·��,
....

,�:-�;::
..

,

..

�:';:-
...... _ .. -' ..

IM�o!�!�� �2ae!!lt���erlCO.CdDar�l·°1A>!re�. fo�".Bateuil 1 Trater nesta redaçao. . . � u� ..

Garage Derarnb ert Aeham-se abertas as iascricõee-.

............................................................_ _ _ _._ _.! Costureira :r�r���:c:;��I1:e :r��::r:!:,.
Moça sabendo cor tercdere- será realisado dia 25 do cor-

LEMBRA-TEl ee seus eerv iço« para costu-l rente.
'

IDlÍmeres seres humaaoa, { 1 rar nas reeideocies,
.

Os inter essados poderão to-

que já foram fefmes CCIIM :

I
Carta$ parâ Irene Maria' mar informações das 8 às. 12

tu, IlfUldam teu aaxíIo 'Ir:$ Ferreira aos cuidados 00 Os-,' e das 14 às 17 horas na RuaJ

&br ' 1- mar Meira, Rua Laiee Visconde de Ouro Preto n. 13,-,Ira que ,..aIO V a .. � I •••••••••••••• - • - ••••••••• - • • • •• diariasaenfe.

;::ePrõtt=� 1Iro�:��d:e����r! p�;�
.. ri���·-· .. ...,

tb Saude de� gio Ban1ga-yerne". ROBINSON

•

os :.�
�, ,"" , . ..-.�

de etilo
'-

l.. •..

.,
PIRETRO

.

. \

i J�."�

o mais tradicional de

todos os insecticidas

de ac!;ão instant8nea.

Ao ser atingido o inse

cto tomba fulminado.

2
L. 384
Produto químico
derivado do petró-
leo que reforça ain
da mais o poder mor
tífero do piretro,

\Última descoberta da �

DDT

.1

ciência. Seu efeito

mo,' t a I é definitivo,

Impede quecos inse

ctos 88 reproduzam.

U�I PRODUTO

Livre-se de moscas, mosquitos e outros insectos noci

vas, exterminando-os com Shelltox. Shelltox contém

3 poderosos agentes mortíferos. Três golpes certeiros

com um só insecticida! Shelltox age instantaneamen

te e custa menos que outros insecticidas. .i

S.DELL-MEX BRAZIL LIMITED

I

I
IA'

1
I
I
�

@i

#ri

•
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Descobert para a cura a tuberculo e
Cuntinea o cu bate aos envenenadores do povo, nu Rio. de Janeirll

Phoenix Ville (Pennsylvania, 24 U. P.l' _ Três médicos �pab3-
Iharam durante 5 horas para darem aproximadamente 150 pgmo-; no'

Rio, 24 �A '. N.) _ A Cruz �er- coração, pulmão, estômago e baço. de um )ovem ferido a ]�á. 05 mé
melha Brasileira recebeu cornumca- dicas esperam que ° paciente, \V alter 'W ood, de 25 anos, sobrcvíva,
ção da Central "Tracing" do bu- -Segundo a polícia, Walter Wood feriu-se com uma arma de fogo. O,

reau da U. N,' R. R. A. na Alema-] projétil atraveSlS'01_:l o coraçdão do] pacit�nte pelo v;-ntIb'ículo lOStquc[,rd?,.•
• o I passou pelo pu mao esquer o, peio es omago e peno aço, (e enc o-se-

nha, que se encontram inter nados
apenas quase ao sair pelas costas do ferido. Um dos médicos declarou:

no campo do Libernau no mesmo "Práticamente durante quase tôda a operação tive nas mãos o cora

país os seguintes brasileiros: Cec- cão do paciente, Se o jovem sobreviver, essa intervenção será um m i--

cylle Brostein, nascida em 1904, El- lagre cirúr_g_·i_c_o.;.'� _

DemoDstrarão educarão fi
.

C
a�;�:o��;�n'L::;:�nn:;:}:3\� Assassinado o presidente da

C f
..

\'
I'
de .

,,,,.. ,SI a ag��,�:��,�;��ç,:, :,�ii,;,�!�",p;�n Camata Munid!}é I
:: OH orme noticiamos, rea izou-se.j alunos e a significação da educação ' .

1
I ra a Cruz Vermelha Brasileira para S. Paulo 24 (:A. 1'1.) _ O presidente da Câmara Municipal (e'

ontem à noite, no estádio da Po- física para o progresso cultural do Pompéia, SI'. "�arlos Buen o ele Tnledo, :1'0, i, assassinado a Li:'os, ás 17,:30 -.

conhecimento de seus parentes re- ,u. v
'.

"
.

.' ,licia Militar, gentilmente cedido por povo brasileiro. horas' de sanado, pelo advogado FIcho, Liz ínio de Miranda Barbosa, que
seu ilustrado Comando, o encerra- Mereceu destaque os numeras d.e

sidentes no BrasiL
foi' também atingido por três liras. Ao que se in forma,o rato não se'

t d
<,

t âti d dansa
í , ,prende a .questões politicas, tendo ocorr-ido no, escr itório do advogado,rnen o a par e pra rca ,O curso ansa interpretativa a cargo da pro- O d d

'

d d
-

f"
.

' , f.I "RI se Ql. rl{H� �1 para onde a vítima havia sido atraída.
, ,

"

"._e e ucaçao . isica em que se lDS- fessora Margarida Leite, vinda es @ ��j� U Ue} .�J O corpo do sr. �arlos Bueno de Toledo esteve exposto a visi tação
creveram iI;mmeros professores da pecialmente da capital do país para �

,

, .d

I
pública na Prefeitura, sendo ontem efetuado o enterr.o., �om acornpa-

capital e do interior. ensinar essa disciplina e que foram !Dlperauftf .

nhamento de mais de 5 mil pessoas. Falaram no cernií.ério os l íderes
O programa executado cornpreen- verdadeiras demonstrações de, ar- Tóquio,2'! (U. P.) _ O porta-voz do_P_S_D;_,_e_,_d_o_P_S_T_. _

deu: Recepção ás altas autoridasde te. do quartel general aliado sugeriu e

li
'

,'If!

li'
.,'

do Estado, apresentação, dos' pofs, '

(I �- � ii n�'� � .�>;'." U' S"SIli< �):\Os acompanhamentos ao piano que a dieta do japão consid�re ime- ;
.. � � � � 'f-, �...fJ �!f,i,!l >l ii� 'i,!: �,' � �

alunos do curso, desfile, Hi- estiveram a cargo do jovem Mário diatamente "um esquadriamento ���� _. � ��, �,\!i � .

. \\'0,'· � �'i\
no Nacional com hasteamento da Moritz _. sambas _ e da srita. Ne- da verdadeira posição do impera- Washington, 24 (U. P,) _ Inf'or- governo com a maioria parlamen--
Bandeira. _rcida Carvalho _ valsas. .dor" sob a nova. constituição, Fez ma-se que o Departamento de Es.: tal'. Teoricamente, esses dois paro'

Depois de uma alocução alusiva Congratulamo-nos C0111 o corpo 'notar o porta-voz que a reconte cri- tado predisse secretamente em se-' tidos poderiam assim governar Ü'

3.'0 ato lido ao microfone pelo pro- docente sob a competente direção! se do gabinete foi i,nteiramente re- tembro ultimo, que a Rus�ia pode-! país. Os comunistas prosseguiramo
fessor e aluno do curso Sinval Emi- do prof. Rui Stockler de Souza, e: latada p.elo imperador, taÍ como no ria decidir a qualquer mo�nentoi na campanha política contra todog-,
lia da Cruz, apreciado elacutor da o'Om os alurios pelo brilhante êxito

I

passado. I transformar o Tchecolsvaqma em, os grup'Os d.e oposição, enquanto
Guarujá, teve inicio a dertlOnstra- apresentado na noite de ontem e

i
Acrescentou que de acôrd,o com estado totalmente comunista. Ai são aguardados os resultados de'

ção dos seguintes numeros: Brin- que veio provar quanto util e pro. a nova constituição, o trono "nada predição do departamento foi feita I suas conversaçõ�s com os social-,
quedas infantis - Pericon (dansa veitosa a educação física para 'O tem a :ver" 'com' taes modificações numa analise secreta da situação democratas, �cha�-se intertol1�pi-.
regi'onal da fronteira) numero

estel aperfeiçoamento da raça, políticás. européia, quando foi estudado o, das as comumcaçoes com Brashla-'
oferecido pela aluna Leda Silveira, ,. . plano Marshall, pouco depois. que ova. .

em nome dos seus colegas à Poli- Kremlin impoz seu humilhante ul- --�-------------

da Militar, como testemunho de G'In!�rr� 1l.:tl1 Ta�r� "S' :anl.:'!a timatum, ordenand'O aos tchecos O renre.sso doreconhecime.nto pela constituição' Ia� , u m �a
-

. g .�. li ' Ig ..Que abandonassem os planos de �
prestada ao melhor êxito do cur- Jerusalem, 24 (U. P.) _ Judeus e arabes emp,enharam-se na cons .. par 'cipação do p.rograma de reabi- p'residenfeS'O; Esgrima de sabre, ginástica 'de trução de fortificações permanentes em ambos os lados da terra de litaçã00a Europa..
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Punta Arena, 24 (U. P.) -

balanço, dansa natural interpreta- mnguem 9ue se: ,as en, e a rav,e,s a CI a e alol ong,? a es ra' a 1 anUI Praga, 24 (U.P.) _ Parece que os

Uva _ pela profesora Marcrarida lah, avem'da. pr�nceza Mary e, JUllan�, e ,estrada .sao LUIZ.
comunistas e social democratas que

pois de visitar as terras petrolíferas,
. •

b Pela prlmel.ra vez, desde a. partIlha, os combatentes de ambos os desta região; os figorificos e outros.
LeIte _ dansa 'regIOnal - Terra lados aparec-eram uniformizados, desacatanelo as tropas britallicas que contam com cinquenta e dois por estabelecimentos o Presidente Vide:'"
ISeca _ por um grupo de alunos montavam g'uarda á posição difí.cil entr,e as facções adversárias. cento dos membros do parlamento
com explicação ao microfone, do I estão preparados para f'Ormar mn

prof. Sinval Emilío Cruz; ataque F
OI

.§;
e defesa; dansas infantis; ginásti-l 01 preso o gerenJ.eca acrobática; esgrima; dansa in- Rio; 24 (A. N.) _ A Delegacia de ,economia popular prenàeu I)
terpretatíva - valsa Danubio Azul sacio gerente dia, restaurante "Galo", conhecido es.tabelecimento si
- pur um grupo de almWs. tuado na venida Marechal 'Floriano, por ter sido descobertos na: gela.
Todo o programa foi' desempe- deira, dois quilos de figado e um quilo de costela deteriorados e qUe

nhado a contento, impressionando estavam sendo dados ao 00nsumo elos :l'requezes.
Conduzido á del,egacia deverá prestar a fiança de dez mil cru-

,vivamente o aproveitamento dOll, zeiros para defender-se em liberdade.

Pelo 200' aniverseris da ccloni-
- fi

zacae acnnana
,

'

,

o Governador do Ho Grande do SuL enviou a seguinte mensa

gem por ocasião do hí-centenário da colonização açoriana:
No momento em que o {lovo ele Santa Catarina, tendo á frente o

seu ilustre Governador Arlerbal Ramos da Silva, festeja dois séculos
de operosidade fecunda e psrt.inaz, mercê do qual fez dessa terra um

núcleo magnífico de contribuição para a grandeza elo Brasil, é-me
grato enviar-lhe as minhas calorosa,s, felicitações.

, A admirável conjução de progresso agrário com progresso indus
;trial, que tão promissoramente caracteriza Santa Catarina, é um ,"s
fteio sólido para que se aprírnore ,e consolide, sempre e cada vez mais,
a grandeza desse Estado laborioso,

.

Fazendo desta mensagem a saudacão dos riograndenses aos cala
a-ínenses, quando vivem as alegrias do Bi Centenário da Colonização,
[não preciso reafirmar a minha convicção de que Santa Catarina con
tinuará dando ao Brasil o eOI1C11]' 'o perene da sua vocação de traba ..

lho, votada á felicidade do Brns il.
.

Pórto Alegre, 20 de fevereiro de 1948.

(ass.) ,Valter Jobim

Governador do Estado

o Vice-Presidente agradece
o sr, dr, José Boabaid, Governador em exercício, recebeu do sr, dr. Nerêu Ra

mos, Vice·Presidente da República, o 'seguinte telegrama:
Copacabana, Rio, 19 - Tenho a honra de agradecer a v. excia. a comunicação

de haver sido rezada hoje, por iniciativa do Govêrno do Estado, missa em ação de
graças pelo meu restabelecimento. É com a mais viva emoção que levo a v. excía,
e por seu alto intermédio, a quantos me distinguiram com sua asslstêncía, a expres
são do meu reconhecimento por essa demonstração de aprêço que tanto harmoniza
com os meus sentimentos relígíosos. Cordiais saudações, Nerên Ramos.

o retorno a p,.,fa Capital, de S Excie. o G."v"r�,,,.dor Aderbe l R. da Silva

,Brasileiros
[Alemanha

na Os milagres· da

De':·

la iniciará sua viagem de regresso'
a Santiago, a bordo do transporte"
chileno "Pinto".

SatisfeitA com Candidato negro
a 8olucão Baltimore,24 (U. P.) - Os amigos
Rio, 24 (A, N.) _ Falando á r0- de Henry Wallace, que apóia.m ao,

portagem o senador Matias Olimpio, sua candid.atura á presidência dos..

da U, D. N. do Piaui mostrou-se sa- 'Estados' Unidos, llecidiram escolher

tisfeito com o acôrdo em seu Esta- um negro como seu candidato ao"

do, elog'1ando a atividade do sr. (:.çmgresso pelo 40 distrito de Mary---
Junqueira Aires e anunciuu que fand, que contem grand.e parte da.,

partirá amanhã para o seu Estado, população negra de Baltimore. ,O'
. . I candidato ainda não foi escolhido.Vla aerea.

tOHiRA cura,
O:tffllA DOS CA·

8ROS E DEMAIS

aff({::�E S DO 1
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I "Que é a verdade?"

1 Essa pergunta, feita há mil

I espera resposta ...
novecentos e tantos anOB1"

GUILHERME TAL

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


