
Hio, 13 (AN) - Em consequênci
a das instruções baixadas pelo sr.

Presidente da Republica, os Insti

tutos .de Aposentadorias, Pensões e

Caixas dev.::rão tomar providênCias,
ainda esta semana para a abertura Rio, 13 (AN) - Despacho proce

de financiamento aos seus segura- dente de Belo Horizonte informa

dos que de�ejelll adquiri!' casa pró- que a Federaçã'o de Trabalhistas

pri!l. Texteis de Minas Gerais apresenta-
rão, através de um ofício, congra

tulações ao sr. Presidente da Hepu
blica pela sua iniciativa de ter en

viado ii Câmara dos Dcputados um

projéto-Iei para a,dquirir exceden-

Tel Â.Yiv, 13 (U�) Fôrças israe' tes dos gêneros, afim de vende-los

litas, avançando rapi,damente aléill por baixo preço aos trabalhadores.

da localidade dc lvIajdal Yaba, on-. Considcra aqucla Federação que o

tcm o'cupada, apoduaram-se de Bt> simples fato desta medida vir sen

selain. Essa localidade é de excep- do combatida pelas 'entidades con

cional importancia, por encolltl.·a- servadoras demonstra que é medida

j'enHle ali as bombas que recalçam 'benéfica motivo por qué rnerece o

a agua para o abasteciment� de I apôio do povo.
_

tf1auguração di nova ,éde do Partido ._ A sessão Jerusalém. E enquanto a estaçao das'

bombas permanece em poder dos

V I dsolene de instalação do grande conclave. árabes, cem mil judeus em Jerusa- O ta O vence or
O t lem sofreram as angústias da sêde.

U flS notes. Noticia-se, aliás, que a guarnição
-1:,' 13 (V A)

.
.. '\' quiana incendiou as instalações,

,1.\10, " - No dia 15 tera lugar a lllauguração da nova sér.Je Ira
.

do .f><lrtido, à Avenida Almirante Barroso nO 72, 20 andar (Edifício antes de fugir. '

Piauí), :às 21 horas.
,

Amman 13 (UP) ., Informam ,1e

A primeira reunião Tlreparatória da Convenção realizar-se-á no dia Jerusalém que intensificou-se sub-

16, às 9 h()l'qs, na séde d0 t>. S. D. para recebimento das credenciais qllC
tamente a luta na cidade santa. Os

deverão ser apresentàdas pelas delegações estaduais. judeus abriram fogo antes do ama

A sessá0 1>olene de intalação do conclave, sob a presidência do sr. nhecer com dezenas de morteiros

Nerêu RallIOs, será no dia 17, :â� 20 horas, no Teatro Municipal. pesados, contra os bairros velhos

Nos dias 18, 19 e 20 realizar-rse-ão as sessões ordinárias, às 9 e às ocupados pelos árabes. A Legião
15 horas. A sessão solene de eJlçel'T�J1Jento será no diíl 21 no Teatro

I
Árabe respondeu com granada ,'1e

Municipal, às 20 horas.
'

vinte e cinco libras.
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Reço,Q.siderou
"

O seu ato
A grande C;onvenção
Instalar-se-á no dia 17 do corrente, no Rio, a grande Convenção

!'\acional do P. S. D., sob a presidônõia do preclaro chefe dessa pu
.iHnte organização majoritária do pensamento polílico brasilei ro. O
'Conclave, que tem despertado o mais justificado Interêsse em tôdas
.as regiões do país, constituirá mais uma af'irmação da unidade de
vistas e de aspirações que assegura a indissolúvel coesão pessedísta
-em lôrno do programa de renovação democrática e de reajustamento
social do Brasil.

Lima, 13 (DP) - Hcv,:.gallt!o sua

decisão anterior, o presidente Bus
tamante convocou o Concresso pa
ra a sessão regular, � miciar-se en:

28 do 'corrente. COlHO se sabe, o

Chefe do govêrno 11:1 via iesolvido

administrar o pais eOJI! () aux i lio

de decretos-leis, o qG0 deu motivo

'á fracassada revolucão.
Vitorioso desde a primeira hora, tendo elevado à PresidêIlcia da

Hepúhlica o eminenle general Eurico Gaspar Dutra, :seu candidato, o
P. S. D. vem assistindo, com solícita atenção aos problemas def'ron- M t J A
�a�os pelo Governo, ao processo ela nossa reiutegração constitucional, ODUmen O a OSu
J�IílUlI1do com� fó�'ça preponderante de opinião política, na solução de A,D,cb,·etaüe, casos_ de Vital impor-tância para a consolidação do regime. Na
crrentação que tem exibido, através das atitudes límpidas e relas de Rio, 13 (A. N.) - No Inst ituto

5eu� representantes no Parlamento nacional, há-de ver-se que jamais de Estudos Canários da Tjnivt'l'si
hesitou, um só instante, ou se desviou um só ponto, ante a necessida- dado de Laguna, realizou-se uma

de de garanfir a sobrevivência das instituições tradicionais que sus- reunião, convocada por seu dire

te�1t:l'am, através dos séculos de nossa Jorniação social, O sentido Lor, André de L. Caceres, para
cr-istão sob que sp colocaram os construtores da· nacionalidade. F'ír- erigir na cidade de Santa Cruz de

me. nos seus postulados de respeito a lôdas as atividades lícitas, mas Tener if'e, nas Canárias, um monu

vigi lante
.

para com a ronda de dissolução política que buscava í

ns i- menta à figura venerável do pa

l;�a:'-sC', a som�ra da tolerância das nossas leis, na convivência parti- dre José de Anchieta, apóstolo do

dar,Ia dos Bl'asII:'Iros, o P. S. D. soube definir-se em tempo e com a Brasil, e também para trabalhar
coragem de r larividcnt.e preservador ela dignidade pátria Os at

' dentro ela disoiplina e normas
accnt c' L in í

• uais

'" .e imcn os l.n ernacionais estão pondo em dolorosa .evidência a eclesiásticas pela causa de sua

h�lurez� do perrgo de que se afastou o nosso esfôrço de reconstru- beatificação.
çao nacional. _

A guerra na
Palestina

Imigração e

colonizacão
-'

Rio, 13 (A. N.) - o Presidente
da República reuniu, ontem no

palácio do Catete, os ministros
Raul 1!"eqlandes, Corrêa e Castro,

D:':!lÍEl c1@ Cal'vê\1ho t:. Mnr"��l _de
Relacões l�xterjores, da Fazenda,
da ��gricultul'a e do Trabalho, e o

presidente do Conselho Nacional

de Imigração e Colonização, se

nhor Jorge 'Latour. O assunto tra

tado verwu "ôbre imigração e co

lonização.

A Convenção de 17 _. do corrente dirá novamente 'd .

J�laS
"

, "

ao pais as nOI-

_. que .,convemente"o lhe sejam seguir, para romper, a salvo cios es-

c?lhos de"te confuso instante mundial, a rota dos seus glorioso, des
�1ll0�, no concêrto pacífico e Jraternnl das nações inJ'ensas aos" tota
��:;���mos e votadas ao livre exercício da solidariedade e da ccope,

'Como ca;a�'inenses, h.á uma razão e�pccial para que nos l'egosiJe-mos com o eXIlo da lIlvrcta agl'cmJaçü_Q.1J(lftidiÍ.ti;.L�'U..;: ,dr--''-' '

"UlJI"U l:[lJesGOes uijJJ]"lffiTITLlTrre- l11C"CínWsravel, na sua próxima Conven-
ção. É que à frente do P. S. D., a figura invulgar de Nerêu Ramos as
sume para nós, como é natural, uma signi,ficação que vale salientar.
,y seja-nos permitido aventurar-nos a asseverar que não havel'á um
,�ó coestaduano de alma desanuviada e de espírito claro que não se

'Gl'gulhe de quanto se revê o nosso caLarinensismo na circunstância ele
,caber, em hora histórica de tal esplendor, a um coestaduano a alta po
,�'lição de 'que dirig'irá um conclave polílico de expressão majoritária e
1iacional. Êsse nobre filho ,da mesma terra em que nascemos e a que te
'mos dado o melhor dos nossos esforços e da nossa estima, é o insigne
"Vice.Presidente Nerêu Ramos, cuja prújeção no cenário político do
'País não pode ser neu tl'alizada por ódios sem propósito nobre e por
,despeito vão.

Quando lhe não conce.dam, pois, os sous adversários políticos, em

minoria, a admiracão ao homem de partido, ao chefe sem derrotas,
ao dinamizador de entusiasmos cívicos, confiram-lhe, como de justi
ça, a estima ao ,Catarinense preeminente, ao homem público nolável

!}ela sua culLura, pelo seu prestígio nacional, pela Sua lealdade aos

seus correligionários e, ainda, pela sua capacidade inexcedível de
lideI' e conclutor de fôrças, que, ademais, orienta em sentido constru
Uvo do bem-estar das massas.

financiamento da
casa própria

Eis como, ao tentarmos o nosso comentário a respeito da apro
ximação do importante conclave do P. S. D., vimo-nos atraidos, na

�ll1tevisão da assembléia que será memorável, � figura exponencial
de seu Presidente, êsse gTande Catarinense que é Nerêu Ramos,
cujas notáveis qualidades de caráter e discernimento polí.tico tornam
[·ossível a convergência de muitas das mais legítimas expressões da
cultura do país, em tôrno de sua atuação partidária.

A Convenção 'Nacional do P .S.O.

Na ftssembl iii,: ativa
" -, ... a-·� �',.f

Comemoracões do �IQÜlacão de Canoinb ,'ã ' :BBO�
À sessão de ontem, que foi Jf�, o 5'r}!�lnõ, ho, da U. D. N.,

sidida pelo sr. Saulo Ramos, cri�� :o....�.,��7'" á consideração
pareceram 28 srs. deputados. do plenàHo' to de lei de sua

Após a aprovação da ata, a Cu- autoria, autorizando o Govêrno
sa teve conhecimento da matéria do Estado a abrir, por conLa da
do expediente, constando de ofí- arrecadação do presente exercício,
cios e telegramas, entre os quais

o crédilo especial de 25 mil cru-
o do Encarregado dos Estados

I
. . , .. '

U
.

dR'
.

d J
o zerros, para auxiliar o mumcipio

III os, no 10 e anen-o, agra- de Canoinhas nas comemorações,
decend,o as homenagens da Assem- o o 'i 't

" .

d" , _ o_ a ;;,.., (e agos O prOXlmo VlI1 ouro,biela aquela naçao, por ocasrao do
I I

_

d t'"
.. " c a e evaçao e sua ca egorra a CI-

transcurso do Independence Day. d d']'
-

ó
.

. _ 'o, a e. !.oll1 sessao pr xrrna, o ora-
Não houve orador inscríto para d ,. I'

. .

[Oj"
,

" 01' ,;rara a p enarro a JUS 1 Ica�
a hora rio expediente, passando-se _

d did
à ORDE,M DO DIA; . çao o seu pe I o ...

E não havendo matéria, pediu I Após, a sessão .foi encerrada e

a palavra, que lhe foi concedida,' outra convocada para" hoje.

o da e�e
de cidade

Mensagem ao prese Outra
Pede

i-Ho.

um serviço de transporte
para os centros do país

13 (fi., N.) - Os governadores do Maranhão e Goiás enviaram

aéreo

uma mensagem ao Presidente da República, respectivamente firmado
na cidade de Carolina, por ocasião do recente encontro ali verificado.
Nêsse documento, os governadores Coimbra Bueno e Sebastião Archei
solicitam ao General Eurico Dutra, em atenção aos apêlos mais ancio
sos, providências no sentido de ser estudada a possibilidade de a Fôr
ça Aérea Brasileira estabelecer, através do Correio Aéreo Nacional. 11m

serviço de transporte gratuito ou barato, destinado a cargas c passa
["iras, com linhas pre-estabelecidas, ligando os centros pionciros do
país, de modo a apressar o mínimo essencial de assistência a milhares
de brasileiros que vivem no interior, prestando relevantíssiruos servi
'.'os ii Nação c sem qualquer benefício dos poderes públicos. Sulir-ntam
(JS governadores de Goiás e Maranhão que essa nieclida seria d(o gran
de alcance social e econômico para todos os Estados da bacia amazôní
ca l' para outras regiões pioneiras do Brasil, prestando assim a FAB
mais uma soma de assina1ados trabalhos em pról da gr.tndeza do país.
A ref'eridn mensagem assim finaliza: "Nesta reunião de Caroli na "ii ve
mos a saí isf'açâo de presenciar o quanto o povo dos sertões '!SUI reco

nhl"C'Ídn a Vossa Excelência, Presidente de todos os Bras.ilcirox, pelo
uiuito que tem feito pelo engrandecimento de nossa Pátr-ia, velo cart
.1110 e pelo desvêlo CWe o seu govêrrio vem dispensando ú valor. znçâo
Lio interior. Na grata opOI:tunidade que agora se nos oferece, apresen
tamos a Vossa Excelência os nossos votos de felicidade pessoal,� de
constantes prosperidades no scu fecundo govêrno."

lRMDU1lI11lC pala�- IIUUU.lnu��-
Rio, 13 (A. N.) - A Comissão nomeada pelo PreSIdente da �ep�

blica e composta do ministro do Trabalho, senhor Morvan de Figuei

redo, e dos presidentes dos Institutos dos Comerciários, Bancár�os,
Marítimos, Industriários, Empregados 'em Transportes e Cargas e dire

tor do SAPS, terminou os seus estudos e apresentou relatório ao Gene

ral Eurico Gaspar Dutra, sôbre o problema de construção de restau

rantes populares para os trabalhadores. O Chefe do Govêrno examinou

o assunto, aprovando as soluções que visam finalizar as obras el� an

damento e o Úücio de outras, com o aproveitamento dos terrenos Ja ('e

uidos com aquela finalidade, e recomendou ao Ministro do Trabal�o a

concretização das medidas propostas, -no mais breve prazo posslVel.
afim de que possam os trabalhadores dispôr de novos restaurantes em

todos os pontos do pais.
--------------------------------------��.------=---�------

Um projeto de inte-
resse dos estudantes
de comércio
Rio, 13 (A. :N.) - Uma comissão

de alunos da Escola Técnica de

Comércio "Amaro Cavalcanti", vem
desenvolvendo esforços 110 senti

do da aprovacão ,do projeto-lei de

autoria do deputado Barros de

Cárvalho, em curso no .congresso
Nacional.
'Tra,ta êsse projeto de uma so

lução de interêsses vitais para a

classe de todos os estudantes do

comércio no país.
'Ressalta, entre as vantagens a

serem discLltidas no ,Legislativo,
em favor dos estudantes de co

mércio, aquela que concerne ao

diplomado pelos cursos comer

ciais o direito de prestar exames
Hio de Janeiro ,13 (A.H.) - Che- vestibulares nas escolas supel'io

gará à tarde, pelo avião da Panair, res.

o volante brasileiro Chico Landi, I A Comissão pró-direito dos Es
vencedor do circuito automobilisti- tudantes do Comércio {lo Bra-siti
co de Bari. Em sua companhia vem I concita os demais estudantes de

tamLém o técnico Pe,dro Santalucia, todos os Estados do Brasil a se

Landi traz novamente consigo a organÍzarem em campanhas pací
taça de ouro e prata oferecida pe- ficas e se dirigirem, por meio de

lo Automovel Clube do ,Brasil ao mensagens, telegramas, órgãos da

vencedor do circuito de Bari, e da i imprensa e estações de rádio aos

qual o próprio Landi fôra portador I j)odrres compelentes, soliciLando a

na ioda para a Itália. apro\'ação do projeto em causa.

E' medida benéfica

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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PolliTRA.NSPLANTAÇÃO DE DENTES

WASHINGTON, (USIS) - De

pois de rmrií as êxperjencias, os

dentistas nos Estados Unidos ehe

garam ú conclusão que s dentoes

do siso, tirados ainda na fase ante

rior a seu aparecimento e coloca

dos no adveolo de algum molar

extraído, crescem perfeitamente,
transformando-se em dente util,

em 31 de cada 33 casos de seme

IhanLes transplantações. As pri
meiras tl:ans})lantações realizadas
com exilo limitaram-se a pacien
tes de 12 a 19 anos de idade e es

pera-se que as pessoas que tr-a

lem dos dentes nessa fase da vi

da fiquem livres do incomodo

das 'dentaduras e das pontes.
O Dr. Hal'land Apfel, da Cali

í'orniu, anunciou recentemente
uma cxperiencia de transplanta
ção de dentes na fase embriona

ria, durante a cohferencia anual

de dentistas formados pela Uni

versidade da California, em Bar

kelcy. Disse o Dr. Apfel que seis

pacientes ficaram com dentes so

lidas e novos em resulládo da

transplantação. Em 25 outros pa

cientos estão em varios estados

de crescimento. Para essas opera

ções só servem raizes ernhrí ona

rias de dentes de siso. Atualmente
não ha ainda esperanças de se

conseguir aproveitamen Lo de den

tes lransplan tados em pessoas
chegadas ú idade madura ou á

velbic8. C.

mMPANIIIA ·AWN� DA lAIA
....... _ 117. - .... r I'IA
D'ClIDIOlo • muIII'O.UI

Cifrai do BalaDço ca 19441 Pelo presente edital, ficam convidados, além de nós ambos compo-.

ncntes da firma POLLI & CIA. LTDA., com séde nesta Capital, à Praça
15 de Novembro, todos os demais interessados que compareceram à reu

nião prévia já realizada, de acôrdo com a ordem do dia já estabelecida

para as assembléias a se realizarem, como seguem:

'

Dia 10 de julho de 1948, às 16 horas, no mesmo local, para trans

formação da sociedade em nome de POLLI & CIA. LTDA - em socíe,

dade anônima; • ,

Dia 19 de julho de 1948,. à mesma hora e local; discussão dos es-

tatutos, sua aprovação e atos complementares.
Florianópolis, 7 de julho de 1948.

.

Arthur Polli e'Atílio PoUi - Incorporadores.

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidatle.
Recere
Ativo

80.900.606,30
5.978�401 ;755,97

67.053 . .745;30
142.176.603.80

Cri
o-s
•

•

98.687.816,30
« :76.736.401.306,20

Siniltrol pagol nOIl 61tiÍDoI 10 anol
,

ReIPonlal.;1idatJel

Diretorel.
Dr.

°

Pampbilo d'Utra Freire de CarvlIlbo. Dr: Prenellco
de Sá, Anilic M••lorr.,� Dr. Joaquim Barreto de ,Araujo
e JOI� Abreu.
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A Pomadll MalI Zsn 1M üri o ali'rio de8ejado,
combatendo aa d6re8 e.... pnuidoe. deaconCe8-
tionando .. dilatações. Ckapa 6a aubstanciaa
de real efeito antiséptico-b,.:t:ericida que entram

em lua fórmula.,. Pomada Mua Zen preYiDe u
infecções e o aparceimCllto ele oatros male!'l ain·
da mais graves, deronentca cIu hemorroide8.
II. venda em todas as Farmaciu em bisnagu
com cáAuIa�pecial.-ra facilitar a aplicação.

(u.� De WUt)
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A�Agonia
da I{sm'i
Aliviada em Poucos Minutos

famosa estrela de Samuel
Goldwyn, que aparece
em "Um Tigre Domesti
cedo"

MeC

Em poucos minutes a nova receita
- Mendaco - começa a circular no

sangue, aliviando 0$ acessos e os ataques
da asma- ou bronquite. Em pouco tempo
é poss ível dormir hem, respirando liVTP i}

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve �
remove o mucus que obetrúe as vias res

pirat6rías, minando a sua energia, arrui
nendo sua saúde, fazendo-o

-

sentir-se

l.>�m'lll.�en�Ct,.M@nd!'<2 tem ti�o
de �a-1' ao paciente respiração livre e fácil
rapidamente e completo alívio" do sofri
mento da aSII!-a em poucos dias, Peça
Mend�co, hoje mesmo. em qualquer
fr..qná:_la. A n08s�..:arantia é a sua maior
proteção.

Mend a co A�o��m(;.m

)
r

I'
r

.

'

................,.

UM NOVO COMBU,ST1VEL'"
ATo.:\HCO

WASHINGTON, (USIS) - Um
novo tipo de combustivel atõrní
mico, O urânio 233, está sendo
produzido nos Estdos Unidos, uti
lizando-se çomo materia prima o

metal tório que é tres vezes mais
frequente na crosta terrestre do
que o urânio natural. O urânio
natural é tão escasso que suas

toutes atuais apenas sustentari
am 1,1!'nª, indústria atómica <11,1-

. orante· uns poucos anos.

Segundo o que anunciou recen

temente o famoso cientista Dr.
Glenn T. Seaborg, co-descobridor
de tres elementos creados pelo
homem, o

�

110vO combustível alô
mico tem possibilidades de se

tornar o mais importante ele
mento' do globo para a produção
dó liótler atômico.

T�l como o plutônio desínte-
gr:avel é conseguido do urânio
'na pilha atômica, o urânio 233 é
produzido l'rela transmutação do,
Mtio. O iur�â'niro 233 não existe em

I

'est'a'&tlJ ll:àtUT'à:[ há 'Terra e não se

'Sabe taniJil!Jétn dt! sua existência
(ên1 ,qütt'lqü'er 'oütra parte do ilni
Verso. :C.

Café Otto traduz qualidade I' LIRA TENIS CLUBE

Peço-o ao seu fornecedor i PROGRAMA PARA O M�S DE JU--
_-------------...... ;LHO DE 1948

.'1
Dia 24 - SABADO - SOIRÉE:

com inico as 21 haras.

Dia. �1. - SABADO - SOIRÉN'
com ll11CIO as 21 horas.
SERVIRÁ DE INGRESSO O TA-·

LÁO DO' M,�S. DE JULHO.

EM CROMO
COM SALTO DE
BORBACHA

consumidor
Homens Rejuvenescidos
por1ratamentoGlandularI HAVANA

Da fabrica ao Freqüente. le\'l1ntadaB ou micções no

turnas, ardência, reatduos esbranquiçadoa
na urina, dôr na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo, debi ...
lidade, perda de vigor, podem ser cau

sados por uma enfermidade na próstata,
E.ta glândula é um doe mais importante.
·6rgão� maseulinoe. Pera controlar êstes
tranatômoa e restaurar rapidamente a

eaúde e o vigor, si� () novo tratamento
elentmeo chamado R'og_na. Mesmo que
Beu sotrimento sejt\ antigu, garantimos
que Rogen'" o aliviará, revigorizando su..

glâ.ndula pro�tãtica e fazendo com que'
'

V. se sinta muiltos anos mais jovem. Peew
Roge1'l_ eIn qualquer farmltcla. N 05$11 ga
ranti... é .1< BUa melhor proteção.

R'ogena
- indicado no ttaJ

.
tamento de pro.ta-

l!ii�, U'retri te. e CiB,ti tes,

CHEFE DE ESCRI'l'óHlO
Conhecedor de todos os serví

ços Ó� escritorio procura coloca

ção rra Capital ou uo ínteríor- -
Cartas para:"'CHEFE", Rua Vida!'
ltamos. 52' - NESTA.Brvores frutiferas
VENDE-SE
Vende-se finíssima sala de jan_o

tal'. em estilo Renascença, inteira
rtlente trabalhada a mão e ainda'
não' lisnda. Tratar à rua Saldanha·,
Marinho, 16.

Arvores Frutíferas enxei-tadas 'e ipla!ilftts ·O':r:ri.i:l!m�ntaljs nas
melhores qualidades of�rec,e o grande Estabelecirnente de

FlOrI e Pomícultura .

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de ·Sàhtil 'Câttil'inà.
Peçam catalago gratuitamente.

o Sabão

"VI'RtiEM ESPECIALlDA'DE"
WETZEL: INDUSTRIA.L-JOINVILLE( lA

(MerclI rei}'lsr
BRANQUISSIMATORNA ROUPAA
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, valorosa e brilhante delegação gaucha de voleibol que

és, «O Estado' Esportivo» ante-ipa as saudaçêes dos

ando-lhe feliz estada em nossa C�pifai e que a

mais 'estreitando gauchos e catariaenses,

ca ta r inenses,
. -

aquI seja um

do Brasil ..

h. je à

f Sportis tas

sua presença

pela grandfza

tarde estará entre
alme
ela a

=

Checam hoje 1800h\0$
IYirá amanhã o delegado da COO

Viajando em oni lrus da Víução Guedes, Helena Bins, Sueli Spal-

Ca larinense, chega hoje á tarde a ding, Vera Wetter, MarIarn Wetter,

esta capital a delegação gauncha Euterpe Gasparelo, Heloisa PftV.-

de voleibol, que aqu
í disputará ffer, Ivanoska Palhares de Melo e

uma série de partidas com a re- Ely Rau.

presontacão calarinense, pelo A delegação masculina também

·V�rlDI� provavelmente )"U'gara' do'm8,ngo
ca�p����� :::�;l�i�O'Chefiada pe-

i�::i;?i:::,IOe:t�Sp::���:�o�o�:!:

6 II· ,

I �oa, d��l�Ol����e�os:e \��e::;�iráv�a; �;�����s i;f��d�:��iq�:rg;�la, ���

Afim de enfrentar o Paula Ra-I
tores do Avaí alimentam a espe, 101'050 médio esquerdo Verzola, setor tecnico. Acompanhando a

mos no próximi domingo, os díre- rança le colícar no gramado va- Gomo se sabe, Verzola sif'reu forte

I
missão feminina tambem a sra.

--.-

contnsãi num dos prelios amísto, Nilza Endres Viana e mais as se-

Lauro ficará afastado por algumJempo
sos em que íntervíu o alví-celeste, guintes atletas: Clori Munari, Vera

Devido à gravidade da contusão 1
�ifrida domingo último so cotejo

entre Figueirense e Bocaiuva; o

extrema canhito Lauro, per-teceu,

te no alví-negró ; deverá permane

cer inativo por algum tempo dei

xando assim de dar seu precioso

.concurso ao "esquadrão de aco".

iNo impedimento do jovem' ata
lÜanle jogará Abelardo, ex-defensur

.do Paula Ramos, pelo qual se sa

.grou campeão no ano passado.

(0$

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

seus "six", pois conhecemos de so

bejo a Ilama que os esportistas do

sul costumam pôr nos entreveras

do esporte, mas podemos assegurar

lhes que desta vez encontrarão uma

rapaziada voluntariosa, preparada e

disposta a levá-los de vencida, para

que a nossa terra se consagre de

vez na admiração e no respeito dos

Da primeira vez que participamos esportistas do Brasil.

, do campeonato brasileiro,
fomos eli- O forte da nossa representação

minados pelos ganchos, em partida é sem dúvida a equipe masculina,

·

realizada em Pôrto Alegre, Eramos já que o "six" de moças, muito no

então bisonhos, sem
nenhuma expe- vo ainda para prélios dessa natu

riência em jogos de tamanho vulto, reza, falto de técnica e de experí-

·
sem técnica, sem nada, e' fomos pre-

.

ência, pouco poderá fazer Irente a

sa fácil para o potente "six" da F. I uma equipe da classe da que nos

A.R.G.
I manda o Rio Grande.

-

,

Hoje, o panorama é outro. Muito Temos a certeza de que os rapa-

diverso e nisto reside a esperança do zes tudo farão para
contrabalançar

mundo esportivo local na equipe o possível insucesso
do "team" fe-

" que nos irá representar e, por sinal, minino, insucesso que oxalá não se

contra os gauchos. Avançamos
bas- verifique, para

compensar os es

tante nos últimos anos, nessa mo- Iorços realizados pelas nossas atle

dalidade de esporte. -Estivemos
em. tas.

São Paulo. Ali impusemos
Iragoro-] A torcida florianopolitana tem

sa derrota ao quadro da Bahia e uma parte de grande importancia

pregamos um susto tremendo aos na temporada que se vai iniciar,

bandeirantes, que
recorreram aos - diremos mesmo que tem uma

O C
•

t-b t- O d'"
,derradeiros recursos técnicos para grave

responsabilidade, em parte, I orl ,I a cnn IDoa na vaug ar ri

nos abaterem. Aprendemos muita pe.lo sucesso.das
nossas turmas. Que I Curitiba, 12 _(V. A.)

- O Coritiba I nato
da cida�e, havendo

abatido on-

•. coisa e desenvolvemos igualmente salha curupnr O seu dever. firmou-se na hderança do Campeo-. tem o PalmeIras por 3 x 1.

'UNIDOS DO LIRA X
DENTE

No distrito da Trindade, teve lu-

, gar, 'domingo último, o embate en-

· tre Unidos do Lira e Independente, 1
�ceJlill)_ o m-imemo Dor 3 x 1.
-

'

-

INDEPEN-

QUINZENA DO VOLEIBOL
-----.----�--------,------

Responsebtltdad«
Apenas quarenta e oito horas nos as nossas qualidades, até então ina-

·
separam do grande choque de vo- proveitadas.

leibol ganchos x catarinenses, em Os ganchos, mais velhos na pra-

.dísputa da eliminatória sul, do cam- lica do voleibol, donos ode apreciá

,peonato nacional dêsse sensacional veis qualidades técnicas, como de

.esporte.
monstraram no último campeonato,

vêm até nós na certeza de que sua

presença nesta capital é mera eta

pa rumo ii Paulicéia, como deixam

entender os comentários da impren

sa portoalegrense, dêsses últimos

dias, -

da torcida

domingo vindouros.

Não subestimamos o valor dos

Bem preparados, física e técnica

.ernent«, os contendores de depois

de-amanhã jogarão nas partidas de

16, 17 e 18 os destinos da sua pre

> sença nos matchs finais do empol

:.8ante certame de 1948, ao qual es

tarão presentes os mais adestrados

· conjuntos do pais. O perdedor es

tará Irremediêvelmente afastado dos

próximos jogos. O vencedor terá

meio caminho andado em busca do

'título máximo. Vê-se dai a impor

'laneia de que se revestem os jogos

das noites de sexta-feira, sábado
e

Santa Catarina no Campeonato

Brasileiro de Voleibol

son Santana Veira (Kalunga), An

gelo Soeiro de Souza, Luiz
Rodri

gues, Carlos Siminovitz, Isaac Zle

galmann, Pauli EnSlef e Rudof

Etges. I

03 guuchos deverão estar aqui

entre 17 ('18 horas e se hospedarão

no Holel MagesLic.

I
Amanhã chegará via aérea o 1'e-,

m-esentanto da CBD para êsses

jogos: sr. Nelson Santos: membro

do Cinseldo Técnico ele Voleibol

da entidade máxima.

CINEMAS-=-
ODEON - Ás 5 e 7,30 horas

Sessões das mocas

Um grande c senl.imentàl filme,

inspirado no famoso tango que

lhe empresta o título:

CIUME

(Jalousy)

Com John Loder - Jane Ilan

dolph.
quT�Tamà�I�'ãíráhlfJnS'�f{ f&-içln9f

No programã � \ :1:)' -:_ Cinelândia

jornal n. 162
- Nae. Imp, Eilmes,

2,) Notícías simiescas

Short.

Preços: ::)ra5 srtas. - Cr$ 1,20

- Estudantes - Cr$ 2,00 Ca-

"alheiras - Cr$ 3,00.

"Irnp. 1 í anos".

o valoroso "six" feminino da Sociedade Esportiva Bandeirantes,"

de Brusque, que
recentemente venceu o Torneio Extra de voleibol e a

quem a Federação Atlética Catarinense confiou a árdua incumbência

de defender o nome de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de

Voleibol.

o Sulmar 101 'vencido em L�guna
quadrão do Barriga Verde, 2 x 1

acusou o placard, 'sendo êste o qua

dro visitan'te: Juventlno, Apolônio

e Brito; Benjamim,
Silveira e Mon

guilhote; Mozart, Acioli, Acacio,

IbIO e Hazan (Adilio ).

Muito embora realizasse uma par

tida brilhante, onde deixou patente

seu grande poderio, mal grado a

falta de sorte, o Sulmar S. C., desta

Capital, foi
derrotado domingo úl

timo na cidade de Laguna, pelo es-

TREINO DO PAULA RAMOS

C. A. OPERARIO X .lUVENTUS
Encerrando seus preparativos pa

ra o embate do próximo domingo.

com o "Av'aí", o Paula Ramos ete-
'

tuará hoje um rigoroso treino con

juntivo, sob as ordens de Toni.

Domingo último, pela manhã, nr

campo da Vila Operária, defronta

ram-se os quadros do C. A. Operá

rios e do Juveníus, terminando

empatada a partida por 1 x 1.

IMPERIAL - ÁS 7.30 horas

A F[LHA DO CORSÁIllO VERDE

No programa: i) - Jornal da

tela n. 124 - Nac, lmp. Filmes.

2) - Quem é quem na selva -

Desenho colorido.

3) - Fox Airplan News 30x50

-

Atualidades.

Preços: - Cr$ 4,80 e 3,00.

"Irnp, 14 anos".

ODEON e IMPElUAL - Domingo

A mais significativa homena-

gem que se poderia prestar ao

imortal cantor Carlos Gardel - o

rei do tango - seria trazer' de

volta um de seus melhores filmes:

NO DIA EM QUE ME QUEIRAS

Com Rosita Moreno,

'Um sublime romance de amor

- uma mensagem de afeto ao co

ração de todos!

PASTA��D�E�N�T���--

ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
WETZEL: INDUSTRIAL-JOINVILLE (MlIrClI

T<9RNA A ROUPA BRANQUISSIMA---------------���==�--�p==��!\1

fOMPANBIA ·AIJA� DA Im-
....... _ 1171 - :' lAIA
DlmnlOI IPO.O.

Cifr.1 do Balanco da 19441

c-,
CrS

80.900.606,30
5.978�401 ;755.,97

67.053.'45;30
, 142.176�603.80

CAPITAL E RESERVAS
Responlabilidarlel
Recere
Ativo

•

•

Siniltrol pagol no. 61tiÍDoI 10 anol
.

ReIPonlat.;lidatJel
98.687.816,30

« :76.736.401.306,20

Diretore'l.
Dr •. Pampbilo d'Utra Freire de Carvlllbo, Dr: FranClICO
de ·S6. Anilic M•••orr.,� Dr. Joaquim Barreto de ,Araujo
e JOIl: Abreu.

A Pomada MalI Zan .... cIad o aliYio deaejado,
combatendo aa dÔrea e.. praridoe. detlCODeea
tionando .. dilataçõcs. CInpa 6a aubstanc:iaa
de real efeito antiséptíco-b�ericida que entram

cm aua f6nnula, a Pomada Mao Zan previne ..
infecções e o aparceim_to ele oatros male!'l ain-
da mais graves, derorrentea elas hemorroídea.
A venda em todas as Farmaciu em bísnagaa
com câAuIa especial pua facilitar a aplicação.

(U... prodtfÚ De WUt)
.;1

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

.

-.-...---:-'
=
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EM CROMO
COM SALTO DE
.aORBACHA

consumidor
. I HAVANA'

Da fabrica ao

Arvores fruliferas
Arvores Frutíferas enxertadas -e IplwD.ta:s o-I'1'1ilim-enta'is nas
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento d-e

Flon e .Pbmicultura .

H. J. Cipper.
Corupá.
Mun. de Jaraguá - Estado de 'Sânta ·CâtaI'iná..
Peçam catalago gratuitamente.

o Sabão

( 1A

pera-se que as pessoas que tr-a- latutos, sua aprovação e atos complementares.
I em dos dentes nessa fase da vi- Florianópolis, 7 de julho de 1948.

da fiquem livres do incomodo
.

Arthur Polli e'Atilio Polli - Incorporadores.
das 'dentaduras e das pontes.

O Dr, Harland Apfel, da Calí-

fornia, anunciou recentemente
uma cxperiencia de tl'ansplanLa
ção de dentes na fase cmbriona

ria, durante a cohferencia anual

de dentistas formados pela Uni

versidade da Californ ia, em Bar

keley. Disse o Dr. Apf'el que seis

pacienles ficaram com dentes so

lidas e novos em iesmtado ela

transplantação. Em 25 outros pa

clentos estão em varias estados

de crescimento. Para essas opera

ções só servem raizes embriona
rias de dentes de siso. Atualmenle
não ha ainda esperanças de se

conseguir aproveitamento de den
les �ransplantados em pessoas

TRA�SPLANTAÇÃO DE DENTES

WASHlNGl'0N, (USISl - De

pois de muitas exp�n'.ienicias, os

dentistas nos Estados Unidos che

garam á conclusão que s dentoes

do siso, tirados ainda na fase ante

rior a seu aparecimento e coloca

dos 110 adveolo de. algum molar

oxtra ido, cr(';;cem perfeitamente,
Lr'ansformando-se em dente ut.il,

em 31 de cada 33 casos de seme

lhanles tl'ansplantações. As pri
meiras trans1)lanlações realizadas
com exilo limitaram-se a pacien
tes de 12 a 19 anos de idade e es-

chegadas á idade. madura ou

velhice. C.

A"Agoni�
da J{sma
Aliviada em Poucos Minutos
Em poucos minutos a nova receita

_ Mendaco - corn,eça a circular no

sangue, aliviando os acessos e os ataques
da asma- ou bronquite. Em pouco tempo
é possível dormir bem, respirando livre e

facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo

que o mal seja antigo, porque dissolve e

remove o mUCUB que obstrúe as vias reb�
pirat6rias, minando fi sua energia, arrui
nando sua saúde, íazendo-o .sentir-se
p.nu>tu!:l!m�I1tevellw.Jl'\endC!.�'!!..tid?de �:lr ao, paciente respirecâo livre e fácil

rapidamente e completo altvio" do sofri
mente da as�a em poucos dias .. Peça
Mend�co, hoje mesmo, em qualquer
fr...qnáC:la. A nossf!--=arantía é a sua maior
proteção.

Menda""o ACQba com

... a asmc;:r •

Poli i Sociedade Anonima-Comercio (ti
Indústria
EDITAL

Pelo presente edital, ficam convidados, além de nós ambos compo-:
nentes da firma POLLI & ClA. LTDA., com séde nesta Capital, à Praça
15 de Novembro, todos os demais interessados que compareceram à reu

nião prévia já realizada, de acôrdo com a ordem do dia já estabelecida,
para as assembléias a se realizarem, como seguem:

Dia 10 de julho de 1948, às 16 horas, no mesmo local, para trans

formação da sociedade 'em nome de POLLI & ClA. LTDA - em socie.,

dade anônima; ,

Dia 19 de julho de 1948,. à mesma hora � Iocal; discussão dos es-

A

VOCE

• • • .. • • • • • • • • • • 0'1,

UM NOVO COMBU.ST1VEL·"
AT�nCO

WASHl:\lGTON, (USIS) - Um
novo tipo de combustível atômi

mico, O urânio 233, está sendo
produzido nos Estdos Unidos, uti
lizando-se como matéria prima o

metal tório que é tres vezes mais

frequente na crosta terrestre d�
que o urânio natural. O urânio
natural é tão escasso que suas

fontes atuais apenas sustentari-
am urna, indústria atômica d1J-

, 'rante 'uns poucos anos .

Segundo o que anunciou recen

temente o famoso cientista Dr.
Glenn T. Seaborg, co-descobridor
de tres elementos ereados pelo
homem, o" novo combustível alô-
mico tem possibilidades de se

tornar o mais importante ele-
mento' do globo para á produção
do poder atômico.
'I'al como o plutônio desinte

grável é conseguido do urânio,
na pilha atômica, o urânio 233 é

?t�duzid'o. ,]Ye�à tr:an��utaç�o. do I
tótlO. O :u1"à'I'n'o 233 nRO eXIste em

'estai<'Í@ !FJ.Murà:J na 'Í.'erra e não :5'8

'Sabe tan�;bétn d€ sua exislêMia
(ên1 ,quà'lqüer 'ouh'a parte 'do uni

Vêrso. ;0.

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

tambem usará

KOLYN05
.<

!
I

famosa estrela de Samuel
Go/dwyn, que aparece
em "Um Tigre Domesfi.·
cedo"

MeC

Café OUo traduz qualidade I' LIRA TENIS CLUBE
Peço-o ao seu fornecedor I PROGRAMA PARA O MftS DE JU�
__----- ...:..:..:.:..:...:'_ � LHO DE 1948

." Dia. �4 -

SA.BADO
- SOIRÉE:

com 111ICO as 21 horas.

Homens Re" Id
Dia 31 - SABADO - SOIRÉE:

Juvenes, OS com inicio as 21 horas.

PorTratamenfoGlandular SERVIRA DE INGRESSO O TA-
LÃO DO' M,ftS DE' JULHO.

Freqüentes lev�ntada8 ou micções no

turnas, ard�ncia, resíduos esbranquiçados
na ';Inna, dor na base da espinha dorsal,
na ingua, nas pernas, nervosismo debi..
lídade, perda de vigor I podem B�r cau
sado. por uma enfermidade na próstata,
.E.t� glândula � um do. mais importante.
6rgaoa maseulinoe. Para controlar êstee
transtôrnoa e restaurar rapidamente ..

saúde e t) vigor, slg1\: () novo tratamento
c\etlt!licq chamado.Roge,na. Mesmo que
•eu sofrImento. s.eJ!, llntlgo, �arantimõff
Que Rogena O a!lv,al'á, revigoriaando .ruS'

ISlâ.ndu!a pro!!�á_t!Ca e fazendo com que"
V. se s)nta. mUlw-s anos mais Jovem. Pee:w
Rog.en.'C1 eu qualquer larmilclll. Nos.a gR
�ant,,, é a Buli melhor proteção.

Rogena
- indicado no Ua

.

. tamento de pro.ta-
tires, \ll"etrites 'e cistites,

............... o
'

••••••

CHEFE DE ESCRI1'óRlO
Conhecerfor de tudos os se:rvi-·

ços Ó<C escritorio procura coloca-·
ção na Capitulou uo Interior- -
Cartas para"'CHEFE", Rua Vidaf'
Ramos. 52' - NESTA .

VENDE-SE
V'ende.;.se finíssima sala de jan-·

tar. cm' estilo Renascença, inteira
I'nente trabalhada a mão e ainda;·
não' usada. Tratar à. rua Saldanba-"
Marinho, 16.

reilSI

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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iA' valernsa e brilhante delegação gaucha de voleibol que
1!ós, «O Estado' Esportivo» ante-ipa as saudações dos
[ando-lhe Ieliz estada em nossa C� pifai e que a

mais 'estreitando ganchos e catarinenses,

�
.

'

h. [e
espnrtistas

�ua

peja
preSel1çd
grandeza

,

a tarde estará entre
alme
ele a

calarinenses,
• •

aquI seja um

do BrasiL

delegado da COO
Viajando em oníbus da Viação Guedes, Helena Bins, Sueli Spal-

Calarinense, chega hoje á tarde a d ing, Vera Wetter, Mariam Wettcr,

I esta capital a delegação gauncha Euterpe Gasparelo, Heloisa Pff:(i-
de voleibol, que aquí disputará f'f'er, Ivanoska Palhares de Melo e

uma série de partidas com a re- Ely Rau.

presentação catarinense, pelo A delegação masculina tambem
campeonato brasileiro. i chefiada pelo desportista José Wei-
A missão gancha é chefiada, pe- mel' Viana, está composta dos se-

lo desporti sta José Weimer Viu- guintes jogadores: Sergio Lof't,
na, que lambem se incumbirá do Milton Left, Henrique Ilha, Wíl-
setor tecn ico. Acompanhando a

missão feminina lambem a sra.

Nilza Endres Viana e mais as se

guintes atletas: Clori Munari, Vera

'Virá amanhã "o

Direçio de PEDRO PAULO MACHADO

Verzola . provavelmente Jugará· domingo
Afim de enfrentar o Paula Ra-I tores do Avaí alimentam a espe- loroso médio illiquerdo Verzola,

mos no próximi domingo, os díre- rança le colicar no -gramado va- Gomo ôe sabe, Verzola sif'reu forte

seus "six", pois conhecemos de so

bejo a tlania que os esportistas do
sul costumam pôr nos entreveros
do esporte, mas podemos assegurar
lhes que desta vez encontrarâ'o uma

título máximo. Vê-se dai a impor-
rapaziada voluntariosa, preparada e

"taneia de que se revestem os jogos
disposta a levá-los de vencida, paradas noites de sexta-feira, sábado e

que a nossa terra se consagre de

vez na admiração e no respeito dos
Da primeira vez que participamos esportistas do Brasil.

, do campeonato brasileiro, fomos eli- O 'forte da nossa representação
minados pelos gauchos, em partida é sem dúvida a equipe masculina,

·
realizada em Pôrto Alegre. Éramos já que o "six" de moças, muito no

então bisonhos, sem nenhuma expe- vo ainda para prélios dessa natu- O Sulmar fOI' vencido emriência em [ogos de tamanho vulto, reza, falto de técnica e de experi-
· sem técnica, sem nada, e' fomos pre- ência, pouco poderá fazer frente a

sa fácil para o potente "six" da F. 1 uma equipe da classe da que nos

A.R.G, ! manda o lUa Grande.
,

Hoje, o panorama é antro. Muito I Temos a certeza' de que os rapa-

0, diverso e nisto reside a esperança do zes tudo farão para contrabalançar
mundo esportivo local na equipe o possível insucesso do "team" fe-

o que nos irá representar e, por sinal, minino, insucesso que oxalá não se

contra os ganchos. Avançamos bus- ver íf'ique, para compensar os es

tante nos últimos anos, nessa !110- forças realizados pelas nossas atle

dalidade de esporte, -Estivemos em, tas.

_ São Pau10. Ali impusemos fragoro-l A torcida florianopolitana tem

sa derrota ao quadro da Bahia e I uma parte de grande importancia
pregamos um susto tremendo aos na temporada que se vai irnctar,

bandeirantes, que recorreram aos -- diremos mesmo que tem uma. O C et·b t- U rd"derradeiros recursos técnicos para grave responsabilidade, em parte,1 Ofl,I a cnn Inua na Va118 a a
nos acaterem. Aprendem_os muita

I pelo sucesso,das nossas turmas. Que I Curitiba, 12 �V. A,) - O Coritiba i nato da cida�e, havendo abatido on-

_ coisa 'e desenvolvemos igualmente saiba cumpnr b seu dever. firmou-se na lIderança do Campeo-. tem o Palmeiras por 3 x 1.

Lauro licará afiiSUido por algumJempo
Devido à gravidade da contusão I

sif'r ida domingo último 80 cotejo
entre Figueirense e Bocaiuva; o

extrema eanhíto Lauro, p ert.ecen.,
te ao alvi-negro: deverá perrnane.,
cer inativo por algum tempo dei
xando assim de dar seu precioso
.concurso ao "esquadr-ão de aco". I

iNo impedimento cio jovem
o

ata
.cante jogará Abelardo, ex-defensor
-do Paula Ramos, pelo qual se sa

;grou campeão no ano passado,

ti zw:

'UNIDOS DO LUlA X
DENTE

No distrito da Trindade, teve lu-
· gar, domingo último, o embate en

.tre Unidos do Lira e Independente, 1
�nC.eJldo o nrimelr.o. Dor 3 x 1.

INDEPEN-

QUINZENA DO VOLEIBOL-
----------�-------------

rResponS3bilidadt: da torcida
Apenas quarenta e oito horas nos as nossas qualidades, até então iria

.separam elo grande choque de vo- proveitadas.
leibol gauchos x catarinenses, em Os ganchos, mais velhos na prá-
.dísputa da eliminatória sul, do carn- tica do voleibol, donos de apreciá
· peonato nacional dêsse sensacional veis qualidades técnicas, como de-
. espor-te. monstraram no último campeonato,

vêm até nós na certeza de que sua

presença nesta capital é mera eta

pa rumo à Paulicéia, como deixam
entender os comentários da impren
sa portoalegrense, dêsses últimos
dias. -

Bem preparados, fisica e técnica
-rnente, os contendores de depois
de-amanhã jogarão nas partidas de

16, 17 e 18 os destinos da sua pre

-sença nos matchs finais do empol
:k{ante certame de 1948, ao qual es

tarão presentes os mais adestrados
o conjuntos do pais. O perdedor es

tará írremedíàvelmente afastado dos

próximos jogos. O vencedor terá
meio caminho andado em busca do

Não subestimamos o valor dos

domingo vindouros.

--- -_ .......-

son Santana Veira (Kalunga), An

gelo Soe ira de Souza, Luiz Rodri

gues, Carlos Siminovilz, Isaac Zie

gelmann, Paull Jj!lJ,gliOlf (l I\.udof.

EtS'cs.

conbnsãí num dos prel ios amísto,

sos em que intervíu o alvi-celeste.

Santa Catarina, DO Cempeunato
Brasileiro de Voleibol

o valoroso "six" feminino da Sociedade Esportiva Bandeirantes,"
de Brusque, que recentemente venceu o Torneio Extra de voleibol e a

quem a Federação Atlética Catarinense confiou a ár-dua incumbência

de defender o nome de Santa Catarina no Campeonato Brasileiro de

Voleibol.

L�guna
Muito embora realizasse uma par- quadrâo do Barriga Verde, 2 x 1

tida brilhante, onde deixou patente J acusou o placard, sendo êste o qua

seu grande poderio, mal grado a lira visitante: .Juventlno, Apolônio
falta de sorte, o Sulmar S. C., desta e Brito; Benjamim, Silveira e Mon

Capital, foi derrotado domingo úl- guilhote; Mozart! Acioli, Acacio,
timo na cidade de Laguna, Pelo es- Ibro e Hazan (Adilio).

,

TREINO DO PAULA RAMOSC. A. OPERARIO X JUVENTUS

com o "Avaí", o Paula Ramos efe- '

tuará hoje um rigoroso treino con

juntivo, sob as ordens de Toni.

f

Os ganchas deverão estar aqui

entre 17 e18 horas e se hospedarão
no Hotel MagesLic.

I·
Amanhã çhrgará via aérea o re-.

presentante da OBD para êsses

jogos; sr, Nelson Santos; membro
do Ginselclo Técnico ele Voleiból
da ent.idade máxima.

CINEMAS�

Encerrando seus preparativos _pa·
ra o embate do próximo domingo.

Domingo último, pela manhã, nr

campo da Vila Operária, defronta

ram-se os quadros do C. A. Operá
rios e do .Tuventus, terminando

empatada a partida por 1 x 1.

ODEON - Ás 5 e 7,30 horas

Sessões das moças
Um grande e sentimental filme,

insplrado no famoso tango que
lhe empresta o título:

CIUME

(Jalousy)
Com John Loder - Jane Ilan

do lph.
- .

CJUT� jam-á�'�âírá�'\rJil t,1&içWr-
No -prôgralÍla': 1 f)' -:_ Cinelãndia

jornal n. 16.2 - Nac. Imp. Filmes.
2) Notícias sírníescas

S1101't.
Preços : Sr<1:;. -e srtas. - Cr$ '1,20

- Estudantes - Cr$ 2,00 Ca-
vulheir-os - Cr$ 3,00.
"Irnp. 14 anos".

DfPERIAL - Ás 7,30 horas
A F ILHA DO CORSAHro VERDE

No programa: 1) - Jornal da
tela n. 124 - Nac, Imp, Filmes.

2) - Quem é quem na selva -

Desenho colorido.
3) -- Fax Airplan News 30x50

- Atualidades.

Preços: - Cr$ 4,80 e 3,00.
"Irnp. 14 anos".

ODEO� e IMPERIAL - Domingo
A mais significativa hornena

gem que se pod-eria prestar ao

imortal cantor Carlos Gardel - o

rei do tango - seria trazer' de
volta um de seus melhores filmes:
NO DIA EM QUE ME QUELHAS
Com Rosita Moreno.
'Um sublime romance de amor

- uma mensagem de afeto ao co

ração de lodos!

PASTA DENTAL
ROBINSON

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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tem o prazer de comunicar aos senhores Veterinários, Fazend-eiros

e Farmacêuticos, que está iniciando o lançamento de uma grande série

dêsses produtos.
Os primeiros [á a venda, são:

SULFAGUANIDINA: Tubos de- 10 e vidros de 100 comprimidos de

>',HO g. ,

VAciNA CONTRA MANQUEIRA: Ampolas de 10 cm3 e frascos de

tCú cm3.
SóRO ANTI-TETÃNICO: ampolas de 20 cm3.
VACINA CONTRA BRUCELOSE: Ampolas de 20 cm3 e frascos

de 100 cm3.
VACINA ANTI-TIÁBICA: Ampolas de 5 cm3 e de 10 cm3 e frascos

de 100 cm3.
Dos dois últimos, por serem os seus prazos de validez relativamen

te curtos, o Instituto Pinheiros não manterá grandes estoques, atenden
do, entretanto, a qualquer pedido dentro do prazo mínimo necessário
ao preparo dos mesmos que, assim, serão sempre fornecidos com abso
luta garantia de atividade máxima.

Brevemente o Instituto Pinheiros apresentará outros produtos ve

terinár-ios de grande eficácia, como: 'I'erner ina (Buco,Vacina' contra
diarréia infecciosa dos bczerros) , Srilbestrol, e ainda, Vacina Contra a

Bouba Aviária, Vacina Contra a Peste Suína, etc. .. . ,

Quaisquer consultas sôbre os mesmos, bem como sôbre as doenças
dos animais domésticos, serão prontamente respondidas pelo Departa
ucnto de Veterinária.

(Formado pela Faculdade Nacio- PI' t d J "I t I INSTITUTO PINIJEI O
nal de Medicina ela Universidade

e o SlS ema e reernno so pos a ,o i !.� R S aten-

do Brasil) der
á

diretamente a todos os pedidos de seus produtos, quando não eu-
Médico por concurso da Assistên-
cia a Psicopatas do Distrito contrados na localidade de residência do solicitante.

Ex-Interno- �sp'ítal-' pO;<ll1iú·
-

trrco e Manicórnto JudiCiário
da Capital Federal

Ex-interno da Santa Casa de Mi
sertcórdía <)0 Rio de Janeiro

C�íNICA MÉDICA _ DOENÇAS
N]!;RVOSAS

Oonsultõrto : Edifício Amélia
Neto - Sala 3.
Residência: Rua AI varo de Caro

valho, 70.
Das 15 às 18 horas

. Telefone:
Consultório - 1.208.
Residência _ 1.305.

Cadastro Social do «O Estado))
,'.�,. -- -&051Klt! -�tlll.W. faltor_. 8" �1Ill!. IA. "j _JJt.COMt

""�a a.Daixo • rmnfl't8-Ut • .011.. Ro4açlG af1B" .........tar1!aCN
� el!ll.· a aOlH .tlve� Ieá....

.... e e e e e e e e e a •••••••• _ �, .

- _ � •••••••••••••• lia ,. � ,

��� (c.t - � o< "' ('O.� __ � .. "'� "

?,-�"",,"� f)lIl G.at"�

•�,,� .w Pa1 (má�,

1P�_"1f�.� • � .. ··"."' " I<.e ._,,� _� .. ,..: " .

- M " � , ,. �4 '" • " 4 4 " ,. .. '" '" "

.&BI';i�OS. biJDbém, UIHcI •• motle1aa ..�_
ífaaWu15íoe • oti:trU... IW' G1I .. PIiII8U a.mifIu.

DR. POLYDORO ERNANI DE S
THIAGO

Médico e parteíz..
Do Hospital de Carbdade de Flo

rianópolis. Assistente da
Maternidade

Doenças dos órgãos internos, es ie

cialmente do coração e vasos

Doenças da tiroíde e demais glan
dulas internas

Clínica e cirurgia de senhoras -

Partos
FISIOTERAPIA - ELECTROCAB
DIOGRAFIA - METABOLISMO

BASAL
HORÁRIO DE CONSULTAS: - PI3-
la manhã: Das 7 ás 10,30 horas no

Hospital de Caridade. Das 10,30 ás

12 horas na Maternidade (Clinica
de gestantes)

A tarde no consultório das 15, á � 1 H

horas
CONSULTóRIO:

Rua Vitor Meireles n. 18
Fone manual L702

Clínica Médica e Cirúrgica do

DR. AUJOR LUZ
Médico-Operador-Parteiro

Doenças internas de Adultos e

Crianças
Alta Cirurgia - Cirurgia Geral -

Doenças de Senhoras - Partos -

Vias Urinárias - Rins - Coração
- Pulmões - Estomago - Fígado

Tratamento da Tuberculose

.Pulrnonar
Clínica (Raios X)

Avenida Trompowski 62
Fone manual 766

Radiologia
Eletrocardiografia - Ondas Curtas

Indutotermia Eletro Cirurgia
Ultra-Violeta - .Jnf'ra-Vermelho

Consultório e residência:

Praça Pereira e Oliveira (atráz do

Tribunal) Rua Santos Dumont, n. 8.

Consultas das 9 ás 12 e das 3 ás 6
__ Fone 841. FLORIANóPOLIS
--------

DR. A. SANIAELA

DR. LINS NEVES
Diretor da Maternidade e médico do

Hospital de Caridade
CLINICA DE SENHORAS - CI-

RURGIA PARTOS

Diagnóstico, controle e tratamento

especializado da gravidês, Disrur
bios da adolescência e .da menopau
sa. Pertubações menstruais, i:I�I').
mações e tumores do aparelho geui
tal feminino.

Dr. M. S. Ca;�lcanti
Clinica exclusivamente de crianças

Rua Saldanha Marinho, 10
Telefone M, 732

Dr. Roldão Co�-s-on-i-
CIRURGIA GERAL - ALTA cr.
RURGA - MOLÉSTIAS DE SE.

NHORAS - PARTOS
.
Formado pela Faculdade de Medi

ema da Universidade de São Paulo
onde. foi a�s�stente por vários anos d�
Serviço Clrurgico do Prof. Alípio

Corrêia Neto
Cirurgia do estômago e vias circula
res, mtestinos delgado e grosso, tiroí

�e:. rrns, próstata, bexiga, útero,
ovenos e trompas. Varicocele hidra.
"

cele, varizes e hernas:
Consultas: Das 3 ás 5 horas li rua
Felipe Schmidt, 21 (altos d� Casa

. . Paraíso), Telef. 1.598
Residência: Rua Esteves Junior 170'

,

Telef. M, 764
' .'

Dr. Panl�F�nte,
-

_

Clínico e operador
Consultóno: Rua Vitor Meireles, 26

. Telefone: 1.405

D N D'A ii
Consultas das 10 ás 1? e das 14 "

r. ewton v· a 15 hrs. Residência: Rua Blumenau,
Ollerações - Vias Urinárias _

22. - Telefone: 1.620
Doenças �os intestinos, réto, anua r

�.

Hemorrcidas, Tratamento da colite Dr. Mário Wendhan"e�amebiana,
� U

Fisioterapi� _ Infra Vermelho.
CJlnica méd!c� de adultos e criança.

C�n�ulta: VItor M�ireles, 23. Atende
Consultoria - Trajano, 29

diâr iamente às l1,J� hrs, e á tarde,
Telef. M. 769

da.s 16 hrs. em diante Residência: .O�ns,:,l.ta das 4 ás 6 horas
VIda! Ramos. n. 66 _ Fone 1.667

Resldencla: Felipe Schmidt n. 38.
- __ . .

.

.. __ .__.. _.��ef. 812 .

V. S._ deS,eja cooperar na grande obra social de �-����-�ra�;o--
dos mendIgos! APreSe?te sua idéia ou orereça seus serviços, d'ei
xando seu nome na lIsta de Voluntários da Ação l:;ocial Uatari
nenst:l, em pOder desta redação.

Operações do utero, ovários, trem
pas, apendice, hérnias, varizes, etc.

Cirurgia plástica do perineo (ru
turas)
ASSISTENCIA AO PARTO E OJ:�E-

RAÇõES OBSTÉTRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová
rios, hipopise, etc.)
Disturbios uerv.osos - Esterllhtade
-- Regimes.
Consultório R. João Pinto 7 - Td.
1.461

'

Resíd. R. 7 de Setembro - Edif.
Cruz e Souza - Tel. 846.

.

e resentaçõesFIRMA I�ONEA, JESTABELECIDA EM SÃO PAULO (CAPITAl.)
HÁ LONGOS ANOS, E QUE DISPõE DE DEPÓSITO, ACEITI\
NOVAS REPRESENTAÇõES. REF. DE PRIMEIRA ORDEM'

RESPOSTAS À CAIXA POSTAL, 245 - S_W PAULO.
.

-Reg-i1trado-fas I'R- II
-

-IV

Vendas à vista e prazo

Distribuidores exclusivos:

ALMEIDA, BASTOS & CIA.

Felipe Schmidt, 2 - 10 andar

Produtos Veterinarios
,) 'INSTITUTO PINHEIROS - (Caixa Postal, 163 - Florianópolis),

DO
HtOS COl�l�
TRABALHO-==-fA

SEDE SOCIAL.�

POíf-lTO Al�GRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N.O 69 1.0 ANDAR

CAIXA POSTAL, 583 - TELEFONE 13649 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agencia Geral para 8ta- Catarina
Rua Felipe Schmjdt, 22 - Sob.

Caixa Postal, 69 - Tal. "Protectora" - FLORIAUOPOLIS

REEMBOLSO POSTAL
Para caserníras, linhos, brins, etc. precisa-se representante.'

Ofertas dando rentes de referencias a "TECIDOS", Guarda-se sigilo.
Gaixa Postal, 539 - B. Paulo - Capital.

Registros de Diplomas
DI�LOMADOS POR ES90LAS LIVRES: (Superior) - Nos têrmos

do Projeto 521.B/.47, deverão requerer a validação dos seus diplomas
no prazo de 90 dias.

I DIPLO.l\�ADOS POR ESCO_LA;3 I:IVRES: (Comércio) - Nos têr-
mos do Projeto 520/47, poderao regfstrar os seus diplomas.

REGIST�OS DE PF!-0F�SSORES: Deverão requerer a subst íut.icãn
dos seus registros provisór-ios por definitivos.

•

PROFISSIONA�S ESTRANGEl_ROS: De acôrd.o com o Pareoer 221
do ConsultTor ,Tur!ctrco, pode� regIstrar...os seus diplomas.

DENTISTAS ESTADUAl;:,: Podem valiar seus diplomas
TRA'F'AMOS DE QUALQUER ASSUNTO HEFERENTE AO' ENSiNO

BUREAU UNIVERSITARIO
Av. Alte

.. Bar:_roso, 11, 10 andar - Caixa Postal 3.932 _ Rio
DIT'ecao do DR. PEDRO OLAVO DE MENEZES

T�rre�os e� Coqu'eiros-
�endem-se dIversos, com chacara, á beira-mar; diretamente ou

'I por lllt.ermédl? c sob financiamento dos Inslitutos.
Planta e mformações - Rua trajano, 16.

Dr. -Llnd-ol-fi) A-. ·tI.
Pereira

Advogado-Contabilista
CiveJ -- Comercial

Conlibtuiçõea da sociedade.
e aervicolI corebto" em geral.

Orgil:nizaçõee. contabei•.
Regiatro. e rnarc'<J, dilopon'do,
no Rio. ce corre.pondente.

Er cr ít ôr íc : RUOl Alvaro de
Carvalho ri, 43.

Dali 8 à. 12 herall •
Telefone 1494

·

OfiCina Celeste
(Elétro Técnica Mecanográfica)
ROBERTO LAPAGESSE FILHO

Rua João Pinto, n. 32 - Floria

nópolis - Santa Catarina

Consêrtos, Limpezas e Reconstru

ções de Máquinas de escrever, cal

cular, somar, Contabilidade, Regis
tradoras, Balanças automáticas.
Chuveiros Elétricos, Ferros de en

gomar, Fogareiros, Esterilizadores e

Aparelhos Elétricos em geral
Serviços rápidos e garantidos
Preços Módicos
Orçamentos sem compromisso.

· . . . . . . . . .. . . . .. ... .... . ...

Assegure desde já um

NATAL fARTO E FELIZ
sem sacrificio financeiro, adquirín
do, em suaves 'mensaliriades uma

CESTA o.... NA._T.A.II__

����
O'(ff/�
Agente nesta Cidade:

B. SOUZA
Caixa Postal, 326 '

,Encerador
Tendo necessidade de corunrar

uma ENCERADEIRA ELÉTRrCA.
afim de facilitar minha profissão de
ENCERADOR, tomo a liberdade de
apelar para as pessôas de bom co

ração, afim de conseguir reunir a

ímpor tância necessária á referida.
aquisição. Muito grato fica-lhes o

Encerador JOSÉ DE OLIVEIRA_
Fpolis., 1 - 7 - 48 .

Cemhflll, GrS'iatal; Pijame»,
Meia. dai melhorei; peloI .

me

Dores preçol .6 na .CASA' MIS
CELANEA - R,,�C Mar'tt'
w..-_-.-......-_

.

.-.-..........J".-_._.•-_._....-..;4

Sala no centro
PRECISA-SE

Tratar à. rua Tiradentes no 5
Telefone 1393.

• •• • •••••••••••••••••••• ti ...

SENHORITA!
A uttimn cre8"Ção' em retri
gerante é Q Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preterindo-o está
acompanhando a moda.
�-..� .......---. _-_ ..-. ... ""

Clube 12 de Afins to
A Diretoria do Clube 12 de

Agosto torna 'público, para conhe

cimenlo dos Srs. associadbs, que
a expedição de convites para res-

tàs só será feita excepcionalmente.
e até ás dezenove (19) horas da

dia da fl.'sla .

Avisa, ou!::ossim, que está sus

pensa a admissão de socios da ca

legaria de ASPIRANTE, exceoãCl
feita a03 filhos de sócios.
SECRETARIA, em Florianópu-

lis, 2 dI' Julho de 1948.

_ lIlpidic F'1'QaOSO, Secrelario Geral.

"

'.

"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Ouçam diariamente, das 9 às 13 e das 17 às 22 horas f1··························@·········:

l Vreditã Mutuo Predial·�1
• !I.. A tradição de seriedade em Clube de Sorteios. de merca<3orias agora com I!IJ

::
novos planos o&Op'Od08 d l.gi,'oção em vigor i DA T I LOG R A F IA
Disfribue 20 %

em premi-os 8'
., (orrespondencla
"

Comercial

A1,ualmente I de CrS6.000400. 5 de Cr$ 1000,00 8 e DIREÇÃO:

5 de Cr$ 500,00 : Amélia M PigozZi

.. RUA ALVARO DE
O \; (r dos crermos aumenta de acordo com •

�! o cresc.meruo da arrecadação e
� . .
"•••••••••••e_�••_��.�..!8.�••••••••••••••�

�I

J
----

_____--==- .m__

�

Tr HUp.H ,SJ r eq .... o r .... de cargas do pôrto o e

SÃO FRANCISCO DO SUl, para NOVA rOBS
Informaç5�. com ,:la Agente.

Fl(riEDó:r;O)� - Carlos HoepckcSjA - CI- Telefone 1.212 ( En 1. te." eg
5&0 Francirco do Sul- Carlos Hcepcke S/A - Cl- 'I'elelone 6 'v.{:)) � � MACK

RBOIO TUBA' ZVO 9

-

1530 kilocielos ondas médias de 196 metros

TUBARÃO __ S. CATARINA
,

-----_..._-_.---_ ........------------------

Confere
Diploma

Dr. CLAANO
GALiLE1TI

i

1
Ouçam, diàriamente, das 10 às [4 horas, as audições da !ZVH - 6 R2dfo Bifumtf1J 1I(j Lirgulnr, I

970 kilociclos onda de 300 metros. I'Laguna - Santa Catarina - Brasil !

METODO:

Moderno e Etlcient&

G.

ADVOC!...J'lDO

Crime • cíViIll

Con.tituição de Sociedadea

NATURALIZAÇÕES
Titulol!J DCIC:llaratóriolll

E.crlt. -- Fro.ça 15 d. No•. 23.
l0. ondar,

Remid. -- Rua Tiradentea 47. IfONE •• 1468 I
Telefone para a Impressora Gre ieú Ltda. (telefone

manual 767), e o nosso agente o procurará para receber
.. ua encomenda tipográfica, Serv iço Esmerado. En trega
imediata. Preç=s sem conco rrencie

CARVALHO. 65
- ...----- --_ .. --_._-

TINTURARIA CRUZEIRO
7riradenfes 44

LAVA e TINGE ROUPAS
'Reforma chopeo-

Profissional competente - Serviço rapido e garantidoI
I BOM NEGOCIO
II para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
certa de 10'/. 80 ano com recebimento de iuros mensais.

Informações nesta redação.
I
I
I

!

Não tempo!perc�

TECHICOS
o Br osil J.ala seu

desenvolvimento

necessita de técni·co.

em todas os

profissões

Livros Técnicos
em geral

LIVRARIA ROSA
Rua Deodoro, 33 - Fpoli••

'

Atende pelo Serviço
Reembolso POlital.

�
.

do Paraná

r QUU nSTlR·SE COM CONFORTO E ELEGANCIA 1
PROCURE

Alfaiataria
A

Mello
Guia
Publica relação dos comerciantes e industriais com seus ende-s

recoso
Cada guia é vendido acompanhado de um mapa rodoviário d�

Paraná e Santa Catarina.

Redação : Rua Prudente de Moraes, n, 626. - Curitiba.

Já passou UlD dom.ingo
fora da cidade ?

Passeando nas colonias, e viajando em ótimas estradas, aprecianda
no d�correr do ônibus matas-virgens, e belas paisagens, afinal passando
um agradável domingo.

Não se esqueçam, para a venda de passagens, com poltronas nu

meradas, podem dirigir-se diáriamentc à Agência Brasil a rua 7 de Se

tembro, Florinópolis.
SAlDA DA AGF.NCIA BRASIL ÁS 9 HORAS VOLTANDO ÁS

18 e 30 HORAS
•

Rua Felippe Schmidt 48

I
I

rifa rià Fabricants e dillltl'ibl..1idores dali afamada. een-
'111111 f"CÇÕOB -DISTINTA- • RlVETi' P4BIIKle um gron";

d. l!Iol'tím.onto d. oall�il'G'ti.. il'ilcadou-.< brins
bong " barato., algodõo••1I1lófin:ll • Gviamento.

pOl1'G alfa,iab.j que recebo db,'s·tament. dali
Snl!'lI; Com.r(l5a!1lt�1ii do lnte!'tol' nO! IIflnUdo :dl! lho faur.m 'lmu

"

11Floficne'P�Ufi. -l t"ILUUS em Eluman:1u _ Laje.eI. , __���11.) ..,
3&_&::::...2&;:_

!"lUA VOLUNTÁRIOS OA PÁTRIA N.O 68 • 1.° ANOAR�

CAlUI" POsr"'l,Wl • lHEFO,.e 6&41)· TELEGII"'IIjIA', .PROTECTOIIA.

,Agencia Geral nara S. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22--Sob.
<C. Postal, 69· Te1. "Protetora»

FLOR1ANOPOLIS l

C sas Pré-Fabricadas
Desde' CR$ 300,00 a CR$ 500,00 o

metro quadrado
Consulte-acs . sem compromisso

Reinisch S/A· - Rua João Pinto, 44
'I�ei,�gl�arna REI RI BSGM. - F�oraanópoUs

fdh:t'iCla�, A (J1t'i\$� "ii c.,.pn"IU,· ah�ma a mtfi!tgaO dOI
,;hsH:;� o.nt�� dolt itJf�t:u;:&C\'ll!Im lHH.\0 llomp:'CI!lI: MATRIZ �m

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Trenscortes Tenesnes

Transportes Maritimos
Acidentes 'PessoaiS

AutomoveiS
Incendio

(ascos,- -

Sucurs I de Santa Uatarina
Praça 15 de Novembro, 22 __ 20 andar

:' Telegramas: PROSEBRAS
t (

,

r

,

-_ Caixa Postal 139. -. . .

,

"

',- TELEFONES 1388 -- 1324 "

II

I Aceita Agentes no InferiorI
,

.
.

I

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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lu for In:1ções

ASSINATURAS Auto-Viação Catarlnense

Na CapUa)
- 6 horas,

era F;ypresso Silo Cristóvllo - Laguna -

u. , . . . . . . . . ., ".- 7 horas.
h_.tlUI Cri 4I.�. Empresa Glória - Laguna - 7'Ao

1,'.
hWfHitu ...••. Cr' :11.,1>6' e H"" horas.

.. Cr" 11 .. _ Expresso Brusquense - Brusque -

\ir",. -

"

- . .. � 16 horas.

; "fll1illl4U'_' .".laa. C-rt! ',Is> A-1to-Vlação Itaja! - I\.ajal - 15 ho-

,t No {ut.rter ras, -.i;.
f< ""_ """"'" 1..... Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe _- às
:t ..... _ •••••••• -

�:.: ';'5.1 5 e 14 horas
QUARTA-FERA

.1 hm�.tr. .. - ., .. .., ,

I
Auto-Viação Catarinense - CUritllba

! 'l'rlllllel!ltl'o er8 II,e. _. 5 horas.

'� C.... "A. Auto-Viação Catar tnsnse JolnvilP.

I·
ar. ,,"aia_ ......" ...... - 6 horas.

. ,-
l Auto-Viação Catarlnense Laguna

Uilllei�1I IIl1fUUallt. ce.tratll - 6,30 horas.

I. Ráp.do Sul Brasileiro - Joinvlle - às
5 e 14 horas.

oa .r�dB.Ia. lIl!!elliJll5. .a..

I Expresso sao Cristov90 - Laguna -

J tpllbllClldG8. nio "ri.. 7 horas,

-! de'foh'ldoa. Expresso Brusquense - Brusque -

íi

I'
16 horas,

.! '& ISlreçlo não fie 'ellP"�- Auto-Viação Itajal - ttafaí - 15 no-
uMUn pelos cOBeeU.. ras.

..dUd,08 no! arUaOil i Expresso Brusquense
___I d I

- 16,30 horas. àe
_Da li!!! 'Rodoviária Sul Brasil _ POrto Alegre

- 3 horas,

o ESTA-DO
........ Ofiel_ • nIa 1'"

PiMe ...

DI,.tor: RUBENS .A. RAMOS '

....detid••. >J)lr.�r..� _,_
. BIDNE! NOCETI
Dlr.t., •• &841&.:1.1
GUSTAVO NEVES

1
Cltele ti. Pa«!lIl.çl.:

Q.\NCISCO LA.MA.lQU,8
c•.,. de I••r"'&.:

.:AqrDl CABRAl· D. IIILY"
Raoresentant.:
A. S. LARA

_1311...ao,.allor Dantae••, - .�
andar

1'.1· lI-it24 - Rio ti., J..oIr.
RAUL CASAMAYOR

!Ia. Ir.U.e tle OUveira. :1 -
I� ••••r

1'01. 1-'871 - 810 Paal.

Viacão Aérea
_,

Horário
Segunda-feira

PANAIR - 9,40 - Norte

VARIG - 10,40 - Norte

PANAIR - 12,47 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55

Norte
\____;/ Terça-feira

CRUZEIRO DO SUL - 12,00
�6rte ,

VARIG - 12,:30 - Sul

Quarta-feira
PANAIR - 9,40 - Norte
CRUZEIRO

_

DO SUL - 11,00
Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 -- Sul

Quinta-feira
PANAIR - 6,50 - Norte
PANAIR - 8,30 - Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL

Norte
CRUZEIRO DO SUL

13,55

15,30
Sul

Sexta-feira
CRUZEIRO DO SUL - 7,20

Norte
PANAIR - 9,40 __:_ ,Norte
VARIG - 11,40 - Norte
PANAIR - 12,47 - Sul

Sábado
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO DO SUL - 13,55...

Norte

Domingo
PANAIR - 9,40 - Norte

SuL
CRUZEIRO DO SUL - H,OO
PANAIR - 12,47 - Sul.

SEGUNDA-FEIRA
Expresso São Cist6vllo - LagwÍa -

7 horas, I16 horas.
Auto-Viação Itajal - ltaja1 - 15 bo
Expresso Brusquenae - Brusque -

raso

Expresso Brusquense - Nova �nto
- 16,30 horas.
Auto-vtacão Catarlnense - Joinvile

- 6 horas.

Auto-Viação Catarlnense - Curitiba

I- 5 horas.
•

Rodoviária Sul-Brasil - POrto Alegre
- 3 horas,
Rapído

.

Sul-Bt-asüetro - Jolnvile -

ás 5 e 14 horas.
'l.'ERÇA-FEIRA

Auto-víacão Catarlnense - POrto Ale
gre - 6 horas.

A uto-Vtação oatarmense - Curitiba
- 5 horas
Auto-Vlação Catarlnense

- 6 noras.
Joirlvlle

Nova Trento

QUINTA-FEIRA
Auto .. Viação Catarinense

Alegre - 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas.
Auto-Vlação oatarmenee

- 6' horas.

Auto-Vtação Catarinense - Tubarão
- 6 horas.
Auto-Viação Catarlnense - Laguna

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - Laguna -

7 horas.
Emprêsa Glória - Laguna - 6 1/2

e 7 1/2 horas.
Expresso Brusquense - Brusque ......

16 horas.
Auto-Viaçã<l ItaJal - ltajal - 13 bo

ras.

Rápido Sul Brasileiro - Jolnvlle - Aa
5 e 14 horas,
Empresa Sul Oeste l.tda - Xapecó - (is

- 6 horas.
SEXTA-FEIRA

Rodoviária Sul Brasil - POrto Alegre
- 3 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 5 horas,
Auto-Viaçllo Catarlnense - Jolnvlle

- 6 horas.•
Auto-Viação Ca'tl'rinense - La.llUDa

- 6,30 horas.
Expresso São Cristovão - LaguIUI ..;...

7 horas.
Auto-Vlaçllo ltajaf - ltajal - 13 ho

ras.

Expresso Brusquense
L6 horas.
RápIdo Sul Brasileiro

às 5 e 14 horaa,
BÁBADO
Catarlnense - CUritiba

Curitiba

Joln'file

Curitiba

Brusque

JolnvUe

Auto-Viaçllo
- 5 horas.
Rápido Sul Brasileiro - JolnvUe -

às 5 e 19 horas.
- 6 horas.
Auto-Viação Catarinense

- 6 horas.
Auto-ViaçAo t)atal'lnense

- 6 horas.
EXDr�sso Silo Orlstovllo - LaguIUI

7 horas. '

_

Expresso Brusquense - Brusque
14 horas,
Auto-Viação Itajaf - Itaja! - 18 ho

raso

Expresso Brusquense - Nova Trento
- 9,30 horas.
Expresso Glória - Laguna - II 1/2

e 7 1/2 horas.

Jolnvlle_

TubarAo

o VALE DO ITAJAI
Proenrem na Agênfll&

PrOg.reSIO,
LIVRARIA 43, LIVRARU

R�Á

Seu processo de naturalização
ainda Dão foi despachado?

.

Escreva s,em den'!ora ao �scritor_i� Jurídico e Administrativo
Ca}xa .

Postal .4.132, RIO de JaneIro solICitando informações. Esse Es
-orltorlO se 'encarrega de acompanhar e requerer no Ministério da
Justiya o que, nece�sario for á sua concessã�, bem como, de registro
de dIploma, dIvórcIO e novo casamento, certldão de nascimento e de
�asamento de qualquer parte do Paíz.

Pôrto

absolu Lo.
BUA CONSELHEIRO MAFRA, casa grande com 6 quartos, sara IJa

nheiro, etc. Serve também para comércio. Preço Cr$ 220.000,00.
RUA CONSELHEIRO MAFRA,' prédio de comércio com 2 pavimen

i os. Preço Cr$ 350.000,00.
RUA DEODORO, prédio com 6 quartos e demais instalações. Pre

ço c-s 250.000,00.
RuA ALi\llRA,NTE LAMEGO, ótimo prédio, oonstruído em Lerre-

no de 17 x 30, todo murado, com 4 quartos, ele. Preço Cr$ 190.000,00. Jordão Pereira,

RUA RUI BABBOSA, casa com 5 quartos, construida em terreno 22.30-22.45 - Esta Terra e Seus
24 x 86. Preço CrS 120.000,00
aUA JOSÉ MENDll3S, bangaló novo, com 3 quar(os, etc., construí- 22.45-22.55

do em Lerreno de marinha. Preço Cr$ 50.000,00.
RUA RIO GRANDE DO -SUL, casa com 2 quartos, tendo o terreno' , canos.

10 x 40. Preço Cr$ 35.000,00. .

22.55-23.00 Tópico do Dia.

RUA ALMIRANTE LAMEGO, 2 pequenas casas construídas em ter- SEXTAS-FEIRAS:
reno ele 51 x 70. Preço Cr$ 80.000,00.

RUA SANTOS SARAIVA (Estreito), bangalô completamente novo,
com 3 quartos e demais instalações. Preço Cr$ 100.000,00.

RUA 7 DE SETEMBRO, casa com 2 quartos, etc. etc. Preço Cr$
-íO.OOO,oo. .

RUA 7 DE SETEMBRO (Estreito), casa com 4 quartos, etc. Preço 22.30-22.45-
Cr$ 55.000,00.

,CAPOEIRAS, casa com 2 quartos, etc., tendo o terreno a área de

86.000m2. Preço Cr$ 50.000,0.
CAPOEIRAS, casa desocupada com 3 quartos, banheiro, água quen

te e fria, instalação sanitária, etc. Preçu Cr$ 60.000,00.
TERRENOS

RUA RUI BARBOSA, tendo 8,50 x 50. Pre\:o Cr$ 15.000,00.
BUA CONSELHEIRO SOUZA FRANÇA, tendo 15 x 30. Preço Cr$ 22.55-23.00 - Tópico do Dia•.

40.000,00. SABADOS:

RUA BTA. LUZIA (Estreito), .tendo 50 x 40. Preço Cr$ 50.000,00. 22.00-22.05 - Repórter da NBC.
RUA GERAL (Esti'eÍL0), tendo 20 x 45 (fundos rua Tijuca). Pre- 22.05-22.30 - "Hit' Parede", or-

ço Cr$ 20.000,00.
.

FAZENDOLA E INDUSTRIA questr-a de A x e I

BARREIROS, pequena fazenda, com pastagem para 30 cabeças, Stordahl, com Frank

eom uma i'nduslria de produtos àe mandioca. sagu, etc., demais infor- Sinara e Beryl Da-
mações dão-se nes Le Escritório. PreGo Cr$ 280.000,00.

HIPOTECAS
Aceito capHal para empregar sôbrc garantias hipotecárias. Sigilia

para arroz ,em casca.

2 Tratores "FORDSON", sendo

um funcionando e outro desmon

tado.
1 Tl'ilhadeira p/arro,z. cOJU capa

cidade para 250 sacos diários.
1 Arado de dois discos para tra- •....... .... .... .... .... . .. _

tor, marca "'OLIVER". t

A1 Semeadeira de oito linhas,! luga-seamericana, marca "THOMAS":
p/arroz ou trigo. I Li�da e confortavel resi-

Os interessados queiram dirigir- den�la" recentemente cons

se á IRMÃOS GLAVAM Florianó-'
trulda a rua Souza F'rança.

polis, Rua João Pinto, n: 6 _ cor-I, T, atar com o proprietario

respondência para Caixa Postal 42, i
a rua Blumanau n. 68.
.... " " " " " " " " " " " " .. " . " " " " " " .. " " . " " ..

Fpolis. I FERID\S, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICAS

Elixir de Nogueira,
Medloaçao auxiliar no tratamento

da amUiI

Ãcido sulfúrico; 2 Torres metálicas de 30 metros, cada uma,

co antena tríplice; Gerador para fabricação de hidrogênio; Ma
caco hydráulico, marca Blachlaw Jack, para 12 toneladas; Ba

teria completa para 120 volts e 650 amperes, equipada com qua

dro e chaves; Bomba de ar, manual, com tripé; Manometro para

garrafa de ar comprimido; tanque de zinco, com bombav- para
600 litros; Lâmpada extensiva, com 22 metros de fio flexível;
48'metros Ile fio flexível, para lâmpada extensiva, etc.; cabo elé

trico flexível; Garrafas para ar comprimido;' Jo-go de mola,

completo, para auto Ford 1929; Balões par-a hydrogênio; Supor
te para pneus ; Pneu grande e câmara de ar; bomba completa

para tambôr de gasoiina; Máquina de furar elétrica; Ventila-

-RADIO
Programas da N.B.C�

para o Brasll
DOMINGOS:

22.00-22.05 _ Repórter da NBC.

22.05-22.15 _ A Semana lem Revis
ta.

22.15-23.00 - Sinfônica da NBCr

SEGUNDAS-FEIRAS:
22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30 _ Momento .Mustcal,

com Donald Vo

orhees e sua orques

tra e solistas.
Revista do Ar.

dor.
Ver e tratar no aeródromo do Aéroclube, em São José.

Informações no Escritório de Asteróide & Cia.

Praça 15 de Novembro n'' 22 _ 2° andar _ Telefone, 1.388.

22.45-22.55 -- Da Broadway
você.

22.55-23.00 - Tópico do Dia.

TERÇAS-FEIRAS:
22.00-2,2.15 - O Mundo .vísto de

Rádio City.
O Clube do "Swing"
- Jordão Pereira.

para

22.15-,22.30

22.30-22.115 - Responda por Favor.
22,"'5-22,55 - Cornpositores Ame

ricanos ..

22.55-23.00 _ Tópico do

QUARTAS-FEIRAS:
22.00-22.15 _ O Mundo

Dia.

AVALlACÕES
lE6ALlSAÇOES
ADMII'USIQACÃO
DE iMÓVEIS

TnEFOIfC:
�. 784

QUA oeoooao �.J5
n0f1/Af'lOPOL/5 -.5AItTA CArAR/NA

Visto de

22.15-22.30

_ Rádio City.
- Interrnezzo, com Ho

ward Barlow e sua

orquestra e solistas.

Os Estados Unido�

São Assim - Tito

"Leite.
Desfile

rTt .

22.30-22.45

22.45-22.55 de Orques-CASAS

atenção, Snrs. Industriais!
1 Ventilador deVENDEMOS OS SEGUINTES MA

QUINARIOS
1 Máquina p/beneficiar arroz,

com pouco uso, da afamada mar

ca '''TONANNI'' com dois brunido:
res e clas�ificador de tipo "TRIER"
capacidade para 60 sacos de 60

quilos, beneficiado� em 10 horas
de sérviço;.

1 i\foLor DIESEL, sueco, de 20

H.
_

P. efetivo, da afamada marca

"BOLLINDRS", completamente no

vo.

1 Dinamo para 6.000 velas, com

instalações completas, ísto é, qua
dro de mármore com reostato, am
perímetro e demais pertence�.

ferro, manual,

Iras,

22.55-23.00 Tópico do Dia.

QUINTAS-FEIRAS:
22.00-22,15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30 - Jazz em Revista

Homens.

Compositores Amcr i-

22.00-22.15 - O Mundo Visto de

Rádio City.
22.15-22.30, _ [Caravana Musical

Buddy Clark.
Grandes Contos da

Literatura America

na - Ramos Calhe
Iha.

22.45-22.55 _- O Samba nos EE.
UU.

vis.

Conheça os Estados
Unidos.

22.45-22.55 - Música e Romance.
22.55-23.00 _ Tópico do Dia.

22.30-22.45

SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre
�ularidade na entrega
de seus ;ornaes.

o Crédito Mutuo Predial, oferec'
aos seus associados o melhor pIa
no, no melhor sorteio, por Cr$ 5,o�
mensais.

FARMACIA ESPERANÇA
'0 F.rma�êlltl(!o NILO UUS
Hoje • a._nU INri a .1Ia ,rel.rija

UI'C1lBIIl Ilaeteaab & utra�elrl\lI ,- Howeo,itiu - rem..
-

lI:Iari.. - ArHfll!)§ de l!orr�dul.
ft�.IIa.-" Il uata oterJon-I1Eu:b 1I.� !!'&eeUdrl. 1III�41e�.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Flor'an6po.lI, ',. de "ulho de 1:948

A'os que se lcrmentcm
_"

�
AREAO JUNIOR

Na" Camara Federal
Outras emendas apresentadas pela ban
cada do PS O eotarinense ao projeto

\. A bancada d,� P. ROEÇ,�,��,�!á'!!!'Pt?U' na C,�""
ral, rnars as seguintes emendas ao projeto de lei orcamentarra
j949:

, "Vel'ba :J - Serviços e encargos:
Consiqnaçtio I - Diversos:

INGLliA-SE:
Uma das coisas mais dificeis do 00 com as suas posses, também Auxilio ao Ginásio "S. Luiz", de Jaraguá do Sul - S.

mundo é encontrarmos uma pessôa mentalmente, ocupem os seus lu- Catarina, para prosseguimento de construção , ..

que pense assim: Estou satisfeito gares. Feito isso, procurem divisar Auxílio ao Hospital ·'S. José", de Cresciuma - S. Cata
com, a vida que Ievo l E isso se tor- o primeiro colocado. Mas como es- ri na, para prosseguimento das obras de construção
na dificil por um só motivo. A am- tá longe, não? Mas em compensa- Auxílio ao Hospital de Rio do' RuI - S. Catarina, para
bição! Quantos crimes, quantas in- ção, depois, olhem para traz! Bem conclusão de obras e equipamento de sua mater-

famias, quanta maldade e quanta o resto deixo a critério de cada nidacJe, anexa ., ,.... . ,. . , , .. ".

felicidade destruída, são devidas à-' um. Auxílio ao Hospital de Caridade de S. Francisco do' sei
quela palavra! Diz o pobre: por-l (Ordem 3a de S. 'Francisco da Penitência) - S.

que eu não tenho um bom empi-e- O' t d H et
Catarina, para conclusão de obras e equipamento

go? Diz o bem empregado: Porque epu a o el or de sua maternidade, anexa ,,' .... , ... ".", ..

eu não sou deputado? Diz o depu- p
·

L-b
Auxfiio ao Hospital Municipal de Blumenau - S. Ca-

tado: Porque eu não sou senador? erelra I erato tarina, para prosseguimento das obras de COIlS-

Diz o senador: Porque eu não sou trução " .. ,." ..... ,., ",..... ." .... "".

presidente? Diz o presidcnte : por- ," Auxílio ao Asilo de órfãos "Abdon Baí isl a", de Joinvile

que eu não tenho a fortuna de um - S. Catarina, para prosseguimento de suas obras

marajá? Diz omarajá : Porque Deus de ampliação ,.- .. ,... ",.,.'". ., ..... "."

não me deu mais saúde e menos Auxílio à Maternidade de Blurnenau - S. Catarina,
dinheiro? para prosseguímento de suas obras " .. ,.,., ...

Se cada um procurasse .aualísar Auxílio à Colónia "Sant'Ana" de Psicopatas, de S. José
dotalhadamente a vida que leva, - S. Catar-ina, para a construção de mais um pa-
havia de convir que estava pensan- vi Ihfi o Carvi lle .. ,..... """"" "".,." .. ,

do errado, pois tudo isso é apenas

uma questão de raciocinio.
E aqueles que se julgam lnfel i-I

zes, '�ue se pensam desprotegido>,)dojl o seguinte conselho: Oi-gani
zein, mentalmente, uma fila C0111

todos os habitantes do mundo, em

ordem decrescente, e nela, .de acôr-

HOje, no passado

500.000,00

I
A efeméride de hoje assinala o

.

aniversário nataltcio 'do distinta,
jovem Gustavo Neves Filho, apre.'

500.000,00 ciado e judicioso cronista desuor'
tivo, filho do nosso brilhante �

I cornparílieiro, jornalista Gustavo

300.000,00 Neves, Diretor da Secl'elaria da

I Justiça, Educação o Saúde e de,
300.000,00

'

sua exma, espósa d. Ben I a NeV:\lI Ao "O Estado" que tem no Jc,t

I vem aniversariante, colaborador'
1.200.{)00,oo in Leligente, é assas grato associar-

se ás homenagens quo, fora des-

Soma ., ,.",.. ,LiDO.OOO,oo' ta captl al, no l'ptiro pal'a o qual

"ve./'ba
q" - ?bi'os: cqvÍparnentos, e aquisição de inunieis: I SP reco�leu, sem dúvida, receberá

Consiauação li - Obras Isoladas dos amigr.s que o acompanham.
INCUJA-SE : ' Fazem unos hoje:

Para ín tcí o das oln-as de construção do campo de pou-
, I - fJ sr, Prof. Rodolfo Bosco,

so de Itajaí - S. Catarina ... , .. ,.,.",., ... , Cr$ 500.000,00,' funeionário público aposentado e

JUSTIF1:CAÇJ\.O apaixonado cu ltor do teatro de
A emenda pretende a consignaeão de recursos que permitam o I amadores, residente em Ilajaí;

início d.as _obras de construção de um campo de pouso em Ilajaí, uma I - a exma. sra. d. Bastilha Bos
das mais importantes cidades do litoral catarinense, cujo pôrto é o i co Mendoza, espósa do sr, Noé

j I _

escoar ouro de tôda a produção do riquíssimo vale que tem o seu Mendoza, elo comércio locul ;

Integrando a brilhante bancada
nome. I - o sr. Luiz Beirão, próspera'

A data de hoje recorda-nos que: Sprvindo a uma vasta região industrial, não conta essa i rnpor- comerciante;
d

.

't da
do P.S.D. na Assembléia Legislati- ,

I
-, em 1627, elXOU o pOI' o la n te cidade sinão com um pequeno e inadequado campo de pouso - a exma. sra. d. Esf elita Ha-

va do Estado, o sr. deputado Hei-Buhia o Almirante holandês Piet utilizado, apenas, pelos aviões de treinamento 1Ie seu Aéro Clube. mos Fernandes, digna espôsa da',
tor Pereira Liberuto tem tido aliHein; As várias Empresas de Navegação Aérea têm cogitado ele incluir, nosso estimado conterrâneo sr..
uma atuação eficiente elucida, mar-

-- em 1789, dia de festa nacio- essa cidade na escala de suas linhas, mas, por não dispor, o aludido índio Fernandes, dedicado runcío-
cada por uma perfeita compenetra-nul na Ftança, recordando a to- campo, de condições técnicas suficientes, não conseguiram realizar nário do 'I'esouro do Estado, re-

mada da BasLilha, lugar solitário ção das responsabilidades do man- até hoje, êsse intento. I sídente em 'I'aió ;
lid t

.

I id dato que o nobre eleitorado de suaso I amonte cons ruic o e cm a- Com a verba pretendida, não será difícil aparelhar o campo já - a gentil srta. Dama, filha da
t d terra lhe conferiu merecidamente.dosumen e guardado, ou e quem existente e, quando isso não seja possível, por deficiência de espaço, exma. vva. Alice da Costa Vaz.
t· I' i" No trato dos problemas em fóco

Icn rava ignorava porque, a ica- servirão os mesmos recursos para início 'das obras de outro campo, <OASA,j\fIDNTOS:
b t t d no Legislativo catarinense, o depu- 1\'

.va sem sa er quan o ernpo e e � em Iocal diferente que apresente melhores condições técnicas. O fato" Com a gentil senhorinha .'Jana
1, d" ta,oo Heitor Liberato revela sempre dOll( e saIam, quan o saIam, sem l.l'davia, é que já é inadiável a execução dessas o])ras, daí por que as Anlônia, fino ornamento a nos-

saber como. aguda compreensão das realidades pleiteamos com viyo empenho". I sa sociedade, -filha do nosso pre-
-- em 1822', uma divisão naval, politicas e sociais do momento e

zado coesladuano sr, Emanuel 1'.
sob o comando de Rodrigo Dela- pauta a sua conduta parlamentar

I Campos, eategorizado funcionário <

mare, parliu do Rio para a Bahia, 'pelos principios de sinceridade e de A. y I S O, da Alfândega, contratou casamen-
conduzindo o Genera! Pedro La- elevação moral que têm si,do, em O CREDITO MúTUO PREDIAL, COMUNICA AOS SEUS ASSOCIA-' to, o nosso disLinto conterrânea'
batut que foi comandar o exército tôda a sua vida de homem prático DOS QUE MUDOU SUA SEDE PARA A PRAÇA 15 DE NOVEMBRO N. I

dr. Aurélio Pinho Rótolo, abaliza-,
libertador ;para combater o Gene- afeiçoado às causas coletivas, o mo- 22, SEGUNDO (2°) ANDAR DO PRÉDIO ONDE FUNCIONOU O HES-'! do clínico do Departamentio de
ral português Madeirai tivo do justo conceito de que goza TAUHANTE PEHOLA. Saúde e elemento de projeção em
� em 183,6, as fôrças do Govêr- no seio de seus colegas e correli- nossos meios médicos, desportivos;

J10 se apoderaram de Almeirim, gionários e principalmente em Ita- "scola Industrleal Mais aviões parano Pará; jaí, municipio que se orgulha ,de n
- em 1839, foram conduzidos representar e cujos interêsses por- neutralizar o

por Lerra; em carretas, os lan- fiadamente e nobremente defende. De regresso de sua viagem aos

chões "Rio Pardo" e "Seival", da Hoje, dia de seu aniversário, a- Estados Unidos, o s�. ,rlr. Cid Ro- bleq'ueioLagoa dos Patos até Tramandaí, bre-se uma oportunidade grata aos cl�a Amarál reassnnuu o cargo de
I Londres, 13 (UP) Emb3rcollsaindo então com, destino à La- seus numerosos amigos e admirado- �Ire�or �a Escola Industrial de Flo- ,1e regresso para Berlim o Gover-

guna, sob' o comando de Garibaldi ires, (lue lhe prestarão significati- nanopo!Js. I d M'l't B'
,

':, ,na 01' ! 1 I ar ntamco na Alema-
- em 1866, abaixo de Curuzú, vas homenagens, às quais nós, os Grato� pel� ,comUlllcaçao que dlS-, nha, Sir Brian Robertson, que yic-foi destroçado -por um torpedo d' O Estado", nos associariios pra- so se dIgnou fazer-nos.

ra á Inglaterra discutir o bloquciollaraguaio, um escaler que fazia o zerosanlente. d 't 1 1
-

I4
'a capl a a ema. Ao que se afi.r!llaserviço 'de ronda da esquadra bra- Assemblé,·a deml�'I

' - Robertson pediu que seja triplica- AGI" ADECIMENTO E MISSASI eIra, morrendo em consequên- I
:Ln •

cia, o 1° tenente Antônio Maria E
. ,

d" d- teu p ed "
do O núme,ro de aviões emprega�lo Nelson Maynoldi Nunes, Eloal])"

.do Couto e sete marinheiros.
con'omize a quirin () I O 'reSI tU 'e no abasteCImento de Berlim, lJois; MaYl10ldi Nunes, Olga Nunes de A-

- em 1893, iniciou-se em 'l'iju- titulos da U.nii;o, A_merica .. d'a Repu·blle ",8,
as autoridades aliadêl" eslLlo alar-' breu e familia, Odete Nunes Mar-

cas, neste EsL;;;.do, uma revolução d C I S A ti madas eom o fracasso do sistema' tini, JuvencÍo Duarte BI'aga e fa-

chefiada pelos membros do Parti- nl e apita Izaçao,. . WashingtoÍÍ, .f3 (UP) - A em� de suprimento aéreo, miJia, José Tolentino' de Souza e'

do Republicano, com o fi,to de de- ... ,_ baixada de Panam:} publicou tm',a família, Ildefonso Linhares e fami-

porem Manoel Joaquim Machado

Q d g
nota sôbte os :1contechnento'i lIa· Comemo raflão do lia e Alcides Toulois e família, a�'

e Francisco Antônio Vieira Cal- uem per eu· '.
' quele paIS, qüalificaui'!o de "ÍilSÓli.· \' gradecem a todos que comparece-

das, 'que se achavam á frente da to e Ílegai" o ph)cedlríl'epto da As- Dia da Bastilha ram ao sepultamento .de sua queri-
administração pública dêste Esla- sembléia Con�tituiht,�, que tl�mjtiu da e boníssima' mãe, sogra, a�ó e"

do; conseguiram o intento na me- Pe,la Delegacia Regional de Po- o Pres'iden'te .1a Rép'lblica. Afirma Rio, 13 (AN) - Realizou-se hoje liisavó.
morável noite de 31 de julho, sen- Iícia, foi mandado depositá!' 1.IeS-, ainda a nota qf1e o Poder' .JmJicia- pela manhã, no Teatro Mun�cipal DALXIDA MAYNOLDI NUNES"
do o govêrno deposto alguns dias ta redaç.aó, onde se encontra a rio, a-s forças 'arinadfls e a grande uma expressiva homenagem á Fran- convidam os parentes e pessoas de'

depois, pelo Govêrno da União. disposiçãó de seu 'legHimo dono, maioria do povo panamenho apoiam ça, 'em comemoração á passagem de suas relações para assistir�m á mis-'
And1'é Nilo Tadasco um feicho de (lhaves. () presidente Jimenez. mais um 14 de julho, data nacional sa de setilllo (7°) dia' que mandam

daquela nação amiga. Festa cívico- celebrar no proximo dia 16 do cor--

artistica organizada pela Secretaria rente, sexta feira, no altar do Co--
da Educação da 'Prefeitura, reves- raç�o de Jesus, na Cate,rlral Metro
tiu-se com brilhantismo, tendo com- politana, ás 7,30 horas, pelo que'

parecido numerosas autoridades e desde já externam s'eus agradeci-

Fica para outro dia.

Fede-

PARA FERIDAS,
E C Z E MAS,
INFlAMAÇOES,

A�IVERSARIO!::) :

Ocorre, nesta data, o aniversá,
rio natalício cio nosso pl'ezado.
conterrâneo sr. Álvaro Soares de
Oliveira, do alto comércio, local.

O aniversariante que, abnegada.
mente empresta sua valiosa cola.
horação á filanlrópica Irmandan,
do Senhor Jesus dos Passos e

Hospital de Carídade, no elt! \'acto
propósito de minorar o sof'rirnsr,
to de quantos a ela recorrem, be�l
faz jus ás demonstrações de esti.l
ma e admiração, que naturaírnen,
te lhe prestarão hoje, os S.eH,; nu,

merosos amí-os e admiradores. '
.

'

A essas h, enagens o "O Esta,
do" se aSSOCi prazerosarnen te.

personalidades de renome.

para

Cr$

500.000,00

600.000,00

500.000,00

GUSTAVO NEVr,,;;; FTLHO

e sociais.
Aos felizes noivos, os nossos..

cumprimpr.Los, com antecipados--'
voLos de venturoso enlace.

Visitantes:
Em companhia de seu irmão E

mílio Sada, viajou via aérea para,,'
Buenos Ayres onde .demorar-se-á al

guns dias, a exma. sra. Maria Ade-

laide Sada de Carvalho.

I mentos.

COCEIRAS,
F R E R A' S I FRECHANDO •••

ESPINHAS, ETC.
GUILH:ER:\IE TAL.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina


