
4 " I!sTaoo-Terca-reJra, 16 de Julhó de 194ti
\

ne'bêee
uma

DISSOLVE
A-:GOR8URA
Muitos' Quilos por' Mês
v. é demasIadamente .gorda? Não gos

taria de ter o corpo das belissimas Es
trêlas de Cinema de Hollywood? Um
médico da Californla .que presta assís
tencia ás estrêlas e aos mais famosos
artístas., descobriu um método rapldo
'e seguro de díssolver a gordura sem re

correr a dietas drastícas ou a exercícios
excessivos. Esta descoberta. chamada'

. Formode, promove nova saúde e

energia ao dissolver a gordura de modo
que V. se sentirá e parecerá mais [o
vem 10 anos. Basta tomar 2 pastilhas
3 vezes ao dia. Formode é um pre-'
parado garantido para remover o ex

cesso de gorduea. Peça Formode,
hoje mesmo. em qualquer farrnácta. A
nossa garantia é a sua maior proteção.

Distr. S. I. P. Caixa Postal 3786 Rio

I
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o preço do
açúcar
Bio, 13 (A. N.) - A secretaria

da Comissão Central de Preços
distribuiu a seguinte nota:'
"A Comissão Central de Preços

estudou, em reuniões sucessivas, o

longct e minucioso relatório, que,
em oficio de 18 de junho, foi reme
tido ao presidente da Comissão

pelo presidente do Instituto do

Açúcar e do AleooI. No oficio, o

Instituto, informando que os pro
dutores de açucár pleit-eavam a fi

xação do preço de Cr$ 168,61, pa
ra o saco de açúcar- cristal, porto
Fo.B nos portos exportador-es do
Nordeste, propunha, depois da ve

rificação do custo de produção,
apresentada no relatório, que fos
sem fixados os seguintes preços:
Cr$ 130,00 para o açucar cristal
posto no vagão as usinas o Estado
do Rio de J.aneiro, e Cr$ 135,00,
FOB; portos 'çle em'barque do Nor-
deste.

.

A . Comissão Central de Preços,
depois do exame da questão, a luz
dos dados

:

apresentados no .relató
rio, decidíú 0- seguinte:

1): Para definitivo esclareci
mento do problema, solicitar ao

.exmo. presidente da República a

designação de uma cormssao de
técnicos ·em contabilidade, indica
dos pelo Ministério da Fazenda,
para exame das escritas e apura
ção dos' lucros obtidos na última
safra pelos produtores de aÇllCUI'
(lavradores e usineiros).
- 2) Sugerir ao Instituto do Açu-
car e do A1cQ'OI o prosseguimento JUIZO DA 2& VARA

Edital de citação com o prazo d.
dos estudos e esforços tendentes a 30 dias I i
aumentar a produção do açucar e o. Dr .. Hercilio João da 'Silva Me'� 1
fixar a distrilbuição racional do diros Juáz de Díceíto da segunda]
produto, de acôrdo com as' cres-

vara' da comarca de Flor-ianópolis,
, ria forma da lei, etc.

centes necessidades do consumo; Faço saber .aos que o presente
pelas diferentes zonas do país. edital de citação de herdeiros com

3) Até a execução das medidas o prazo de ,trinta dias 'virem, ou

sugeridas, fica mantido o preço
dêle noticia tiverem, haver se dni
ciado neste J�izo e cartório do es-

·.atual do açucar ". crrvão que êste subscreve, o ínven- I

I
tário dos bens que ficaram'por fa-

.

.

-lecimento de J'()ão Gentil Vaz ; e
• RETIRARAM SU�S GANDI.. havendo o inventariante declarado

DATURAS acharem-se ausentes em lugar igno-
Tôdas as bebidas, Inclusive 8'1 rado, no Rio de Janeiro, S. Paulo

fabricadas em outros Estados. e Riu Grande do Sul, os herdeiros
retiraram suas candidaturas, menores Iriê e Ivone filhos da fi
pai-a reinar nos lares catarí- nada Maria Leopoldíasa Vaz G�

f uenses,
- em vista da certíssí- que foi casada com Arnoldo Gern;

ms vitória do aperitivo KNQT. e José Augu&to de Sousa, casado,
M,aria de Lourdes de Sonsa, casada,
Eugenia Sousa, casada -e Ivone VaI];
de Sousa Guedes casada com Pe
dro Napoleão Guedes, rHhos estes
da finada' Braulia Vaz de Sousa
que foi casada com Paulo ÁU!gusto
de Sousa, dto os mencionados her
deiros para comparecerem neste
Jnizo, ou se fazerem representar

. afdm de se maoífestarem em todos

10-5 têrmos do �ventário até
final sentença, sob pena de revelia.
E para que chegue ao eonhecimen

I to de todos a quem interessar pos-
I sa, mail;tdoei expedir o preseIl:te,' que
! vai assinado na forma da .lei. Dado;
e passado nesta cídade de Floria
nópolis, aos vinte e dois dias do
mês de .Junho de mil no·veccntos
qLlareoll�a 'e seis. Eu Ar,tur Ga,leltti
,esc,ri:vão subscrevi. (ass1nado) Her
cílio João da SilVia Medeiros. Na
margeJ11: Selo afinal. Está confor
me o originall ao crua,1 me repoMo
e dou fé,

Artur Galetti

CASA MISCELANEA distri
buidcfa dos Rádios R. C. A

-Victor, Válvulas e Disco!!.
Rua C\)nselhe,r� Mafr'a

I,EIAM A REVISTA
O VALE DO ITAIAI

\

I

SA�TA CATARINA

I tnrilÃiti"iPRõiA
I Rua, Deodoro,

33 .

Ftor ianôpolis
, Livros novos e usados,

em diversos· idiomas.

VALDA
é preservarmo· nas

das -Constipações, das Bronquites,
das Dôres de Garganta.

"o licença do D. N. S. P. N° HI6
�.

'I» •
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Por George Gretton
O PROBLEMA DE EMPREGA

DOS DOMÉSTICOS
Londres, (R N. S.) A

classe média, da Grã-Bretanha
está enfrentando grandes di
ficuldades no problema de em

pregados domésticos. Esse fa

to, .fLliás, não pode causar sur

pre'Sa, sabido como é, nos paí
ses altamente industrializados,
a média dos salários acaba se

elevando até o ponto de se tor
.nar mais econômico· produzir
máquinas para os serviços do
mésti-cos do. que empregar o

trabalho humano. Na Grã
Bretanha, êsse problema está
sendo resolvido peló desenvol
vimento de equipamentos ca

seiros que são verdadeiras má

quinas de precisão. A maior
parte dessas máquinas funcio
nam por .meío de eletricidade
ou gaz, duas formas de energia

. que são complementares e não
se excluem, de modo algum.
Com todo o progresso da ele

tricidade, têm surgido, última-Imente, vários equipamentos,
destinados a tornar cada vez Imais eficiente o aproveítamen- ,

to de gaz para fins domésticos.
A êsse respeito, é interessante,
aliás, observar-se que a utili

zação do gaz para fins domés
ticos e industriais foi uma

idéia surgida na Grã-Breta
nha. O gáz de iluminação foi
fabricado, pela prímeíra

.

vez; Ipor William Murdock, há cerca,
de cento e cíncoenta anos

atrás. O "Gaz Lígth and Coks

Company" foi organizado em

1810, afim-de fornecer ilumi

nação ás ruas de Londres.

Atualmente, essa empreza ser

ve nada menos de um milhão
·e meio de lares na metrópole,
embora, a: luz elétrica . .tenha
eliminado virtualmente a ilu

minação a gaz. Com efeito, o

gáz, é amplamente empregado'
para o aquecimento, cozinha e

outras finalidades domésticas. A êsse respeito, o progresso
como a refrigeração.

'

tem sido constante é os últí-
Um dos segredos do êxito da -mos modelos de equipamento

industria de fabricação do gaz indicam que o. aproveitamento
de iluminação na Grã-Breta- do gaz se fará de maneira ea

nha é que' essa industria soube da vez mais eficiente e mais:
sempre sé adaptar aos novos econômica. Seria desnecessá
progressos industriais, não ten- rio encarecer a ímportancía
'tando concorrer com formas econômica desse aproveita
mais eficientes e menos gene- .mento, em face da impOJ'tan.,
rosas de forflecimento de ener- cia da industria eaTbonifcra
Igia. Desse modo, o gaz bem ce- na Grã-Bretanha. Desse modo
do cedeu lugar á eletricidade a class'e média britanica tem
no que diz respeito á ilumina- possibilidade de ver soluciona

ção. Isto não impediu, contu-' do, eficientemente, a crise de
do, que continue a ser cada empregados domésticos que
vez explorado., com maiores constitue uma consequência
vantagens,' para o aquecimel1- normal dB industrialização e

to, a cozinha 8 a refxigeraçao, c:a valJr;za:çã::J Ga miJ de 8bla.

Cons. Mdrr"_.35 - Flori,ol.nópolis
C.. j·"d Post..I, 192

Snd. T.lrgr.ifôco; ·L\1AMA·' - Fones: �2/6&

A tende encomendas de
obras editadas' no Brasil
ou no estrangeiro.

._'\

NCil�ídades todas 8� Isemanas
.

Economío e I
Finanças

IESPERTE ,. BlllS
, Df SEU FIGaoo •••

e saltará da caAJa dislIltSlO para 'tudo
Do fígado .deve fluir para os il'lt5-.
tinos, aproximadamente, um 'lttro
de suco biliar por dia. Se êste suco

não correr livremente, V. não pode
digerir bem os alimentos' e êstes
fermentam nos inte�tinos. Então 50-.

brevem a sensaçã6 de fartura, seguida
pela prisão de ventre. V. se sente de

primido, desanimado e demau humOr_
V. precisa das Pílulas Carter para
o Fígado, para fazer com que êsse
litro de suco biliar corra livremente
e V. se sinta realmente bem. Compre
um vidro hoje mesmo. Tome-as
conforme as instruções. São efica
zes para fazer a bílis fluir livremente.

Peça Pílulas CARTER para o Fígado.
Tamanho. econômico: Cr $. J,SO.

VERDADEIRA

PASTILHA

xovo Ho.RARIO ;DA

P. ALEGRE - FLOR-lAN()
Po.LIS - CURIT�BA

QUINTAS E DOMINGCoS
Decolagem de Plorfanónolis,

ás 14,15 horas
CURITIBA - FLQRI \..�ó

Po.LIS - P. ALEGRE
SEGUNDAS E SEXT\S

Decolagem de Ftortanópolts.
as 10,00 hocas

INFOn:tVLA,ÇõES:
FILL.o\L VARIG - ED. 1...\
PORTA - -T.�J;Po.NE

-1325

LEIAM· A REVISTA
O VALE DO ITAI,Af

•

graças' ao saboroso c PÓ Digestiva',
DeWitt. que, desde a primeira dó
ae dá alivio ás dõres agudas da
rnâ digestão e faz desaparecer o

peso e os ardores causados pela
excesso de acido no estomago,
O c PÓ Digestivo De Witt> corrige O'

mal no seu inicie. estimulando a di

gestão, protegenao as mucosas, g,la...
tIl'O intestinais e neutralisando a aci
dez excessiva, Lembre-se que 'Çom a

• PÓ Digestivo De Witt> não se de-
,ve ter receio dos gostosos pnltolJ.
d.a arte culinaria Brasiteira,

Peça 'na farmada o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"A melhor prova ..•

está no aumento que'

acabo de'fazer de1... que as mulheres gregas, no

:"iempo de Homero, pr-incipiavam a

· <contar a idade desde Q dia do ca-

· sarnento e não desde o dia do nas

.·cime'plÍo.
2.... que em Te6fHo Otoni, no Es

'lado de Minas Gerais, no Brasil,
.achou-se em 1939 o maior cristal

-de rocha até hoje visto no mundo,
<com o pêso �Ie 4.700 quilos.

3 ... que' se um ser humano des
-cesse a mais de 3 quilômetros' no

.;$entido do centro da terra,'.distan
te cêrca de 6.600 quilômetros da

'superfície, morreria em POll'COS mi

r-utos.
. t

'

.

4 ... que os morcegos, mesmo de

'OlllOS vendados, podem esvoaçar

Dum.
.

quarto escuro· no qual se

.achem distendidas várias cordas

.em todos os sentidos sem tocar em

. numa só das cor-das atravessadas.

5... que, quando' começaram a· ser,

. "usadas as armas de fogo, os médi

.eos da época acreditavam que a

pólvora fosse venenosa; e que,
· porisso, quando atendiam a um fe

,rimento por bala, tratavam logo de
. eautei-lzar- a ferida corri azeite fer-!
· 'Vente.

.- 6 ... que, em 1934, a polícia ingle
-sa descobriu e fechou, no condado

:.de Dorset, uma sociedade de nUdis-"las que se instalara com grande si

'.gi..Io numa vasta propriedade cam

-pestre cercada. por altos muros;

-que os membros dessa sociedade

pertenciam à alta sociedade, alguns
.até à alta aristocracia e nela só
'mente' os' sócios podiam andar seml.roupa ; e que, para os criados, era

•.obrigatót-ia a Iibré C'Om galões dou

rados, calças e meias brancas.
7 ... que, até o século XVIII,. eram

multo usados em procissões reli

.�i(,}sas pequenos órgãos portáteis
.de 14 a 24 tubos e com uma exten-

"são de ,Iliuas. oitavas:
8 ... que o grande estadista inglês

'William Pitt, 'O Moço, entrou para
.a Câmara dos Comuns com 22 anos

-de idade e chegou a ser pr-imeiro
.mínístro da Inglaterr-a com 24 anos,

.eonservande-se nesse cargo duran

te 17 a-nos.

9 ... que os dentistas do Observa
tório de Harvard, em Cambridige,
]\'[assa()husetts, nos Estados Unidos,
_iá catalogaram 200.000 astros, das

.siflcando-os segundo seus aspec

.tros, hem como já determinaram o

.grau de Claridade de mais de ..•.

.80.000.
10 ... que, em 1041, o inventor chi

nê); Pih-Cheng começou a imprí-
anir., com tipos móveis, feitos de

Ibarro cozido e compostos sôbre
·

.1�l1a cha:pa de ferro; mas que es

.-da invenção, apesar de sua extra-
.

"fn1:í�ária. importância;' não se

im_,1?ôs na China nem teve influência
sôbre a de Gutenberg.

I'\11 ... 'Que os sinais + e - foram

pela prilneira vez usados em .obr� .1
,de matemáticos alemães do século

XV;' e que, até então se emprega
va para representar a expressão +
um p coroado com 'um til (p) e pa
ra representar a expressão "me

nos" um m também coroado com

1iJ (m).
12 ... que a família Curie é a úní

ea -do mundo que conseguiu reu

iür 5 prêmios . Nobel, pois Pierre

Curie, Marie Curie, Irere' Curie
Joilot e Frédérlc Joilot ganharam

. êsse prêmio, sendo que Marie Curie

recebeu duas vezes - em 1903 o

de Física, e e111 1911 o de Química.

meu
"

seguro ... -

..
.1

Dizia ALFREDO PUJOL, escritor e advogado, a

.' propósito de seu seguro, na Sul America. I
É frequente este fato: portadores de

apólices de seguro, à medida que ga
nham maior confiança ou adquirem
possibilidades de manter um seguro

maior, reforçam-no, convencidos de ser

essa a maneira mais acertada de pro

porcionar, ao Sr. e aos seus, tranquilida
de econômica. Para os que têm ou não

têm fortuna é o Seguro de Vida a me

lhor garantia do. futuro. E, com mais

forte razão, é o pont-o de apoio dos
que vivem apenas de seu salário e. pre-.
cisam prevenir-se contra os imprevis
tos. A Sul America já pagou a segura-

dos ou herdeiros mais de 700 milhões

de cruzeiros. Inspira e merece, no mo

mento. a confiança de mais de 180.000

segurados. Merece também a sua. E lhe

oferece a' oportunidade de construir

lenta, suavemente, uma proteção para
o Sr. e para os seus. Faça-o desde já, na
medida de suas possibilidades. Um

agente da Sul America está pronto a

mostrar-lhe, sem compromisso', O· plano
de seguro mais adequado a 'seu caso .

r
'

Sul America
Companhia Nacional de .Seguros de Vid,.,·

Fundada "'.IU 1895

r À SUL AMERICA

CAIXA POSTAL 971 - RJO DE JANEIRO

Queira enviar-me um folheio rom. informações
sõbre o seguro.

ESVRITO I;UO J ViUDICO COMJ{RCIAL
ASIIunto.: Jurídicos·- Comerciais -- Rurais e lnformativo.

Endereço Te}. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina
Consulte nOlsa Organizoçao onte1! de .e decidir pela com

:>ra ou venda de imoveis. pinhais ou qualquer
.

empresa ne.te "tado '

Diretor: •• DR. ELISIARIO DE CAMARGO BRANCO
ADVOGADO

Rua Frei Rogério. 54 - Caixa Postal .54 � Fone 54

10·EEEE- 2 6 9

Nome .

Data. da rlO.<C.: dia .' mês ano .

sou. ? Casado? '.' Tem filhos? .

.

Rua : .

Cidade , .. , .. Estado .. , .

Em São Peulo, hospede.se no.

PARAMOUNT HOTEL
Moderno e Confortavel

Apartamento. com bo.nheiros e telefone. situado no centro.

Rua de. Timbira•• 121 - Fone; 4-7171 -- São Paulo.

Prbprietário: À L E X A N D R E B A L BIS

r-------------
.

SELECÕES
.

� .

maior I

at.ualidade :
COMPRE SEU EXEMPLAR I
HOJE MESMO! I

C��:ó.5� 3,o�

,AI)VOG r�bo._'3 I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J. J. DE SOUSA CABRAL

ESCRITÓRIO: -Ruo ·Felipe· Schmidt 52 - Sala 5
Ed.ifício\ Cruzeiro Florianópolis.I

����.--��..--�..�..�..........�������.......
Chocadeiras, criadei ras, ração balanceada, APENAS C,. a,ce

inicial crescimento e postura. Ovos, nintos e Com essa ínfima quantIa Voe;l
reprodutores de qualquer raea. Material de I11III

avicultura, apicultura. Utensílios veterinár-ios. está auxtlíando O seu próximo.
Cenrríbua para a Caixa de Esmoa.
..... Indisrent_ cI. FJot"ianó1)oU._

REPRESENTANTE: A. POVOAS
Rua Ten. Silveira, 84' - Fl'olis.

Tenha 11' empre em casa uma garrafinha de

ftPERITIVO «KNn-
ESç,RITóRIO JURíDUJO COMERCIAL

(Com um Departamento Imobiliário)
Vendas de pinhais. fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário de Camargo Branco

ADVOGA.DO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 54

Endereca telell' ....�(i�.Ll: "mibranc�'� - Lai-es _. SI" Catllrina

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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No embate realizado ante-ontem entre ftvaí e Paula
Ramos,- venceu o primeiro' pela contagem de '2 x 1.

. Direção, de PEDRO PAULO MACHADO

/

RÉPLICA A UM CRONISTA ESPORTIVO DO PARANÁ

(�l)ecial. para o "O Estado Esportivo", por
. Waldir .de Oltveíra Santos)

O,s nossos colegas da crônica espo�t1va do "Diário do Paraná", que
se edita naquela capital, fizeram publicar no referido jornal em data
.de 3 �o mês em curso, uma notícia que bastante nos chocou: .

I?lZ o autor, da croniqueta que, por informações positivas, vindas
do RlO de Janeiro, o sr. presidente da F, C, "D, rêz sentir, perentôría
mente, a um prócer da entidade máxima brasileira, que a representa
ção do ,seu Estado, p�e!enra entregar os pontos, a vir jogar com os

araucananos, em Curitiba, conforme detsrmína a tabéla do Carnpeo
natoBrasileiro do ano em curso,

, Apregoa ,� coléga do "Diário do Paraná", de que o mentor cata
.rmense, JUst�flcando a sua atitude diz que assim agiria, em vista de
seus conterrâneos terem sido expostos aos maiores vexames em 1944

mes,mo tendo perdido o jôgo. O juiz foi agredido e o ônibu� que con:
duzía o pessoal da F, C. D" foi apedrejado, saindo vários elementos'
feridos, Dai o seu temor, de voltar o selecionado barriga-verde aos

.gramados do Paraná,
.

Pois bem: Até aqui, nada de �ovidades, Contudo, ternos o sagrado
dever de revidar polêmicamente as palavras do colega curitibano, e é
o que ora faço, porque das barbaridades cometidas em 1944 no estádio
'''BeIfort Duarte", quando da realização dos jogos entre os meus de

n?dados cOJ?terrâneos e os não menos leais adversários - os pàra
naehse?, fUI testemunha ocular, pois, integrei a embaixada barriga
verde aquele campeonato, como representante da crônica esportiva ca-

tarmense,
.

Devo confessar que nunca pensei que os amantes do futebol arau
cariano fôssem tão bárbaros, no assistir um prélio onde se irmana- ção .com Tião e o resto dos seus

vam dois Estados vizinhos, ligados por laços de indestrutivel amizade, companheiros. Várias vezes o Pau
Assisti durante o desenrolar dos dois encontros havidos cenas la Ramos levou a bola até o arco

que nunca julguei pudessem ter como teatro uma praça de e�portes
franqueada ao público,

_' do Avai, não conseguindo burlar a

Laranjas, areia, caquís e outras cousas mais, foram atiradas à vigilância de Adolf'inho, que esteve

iaçe dos catarinenses que ousavam torcer pelas côres do selecionado soberbo, Fatéco jogou bem melhor
.de sua terra, numa fúria só própria de selvagens. 'que em suas anteriores exibições,

Afora isso, têrmos os .maís injuriosos foram proferidos naquela
memorável tarde' de outubro, que, graças a Deus, ainda saimos com sendo o baluarte da defesa avaia
vida, _ ,

" na;. Caríoní corr-espondeu. Terrni-
Não' se fartando ainda com tudo isso, quando os. nossos rapazes nau o primeiro tempo com o esco

deixavam o gramado em busca do ônibus da "Catarinense", que os re de 1 x O; pró-Paula Ramos. No
aguardava no recinto daquela praça de esportes, a população, pode-se
dizer, numa andá desenfreada, atirou-se sôbre o veículo de pedra, segundo "half-tirne" o jogo tomou

tendo. uma delas atingido a face 'do centro-médio Luiz, prestando-o 'a�pecto diferente, O Avaí, que no

sem sentidos, sem que providências fôssem tomadas por quem de di- tempo suplementar atuava morosa

r'eíto," a não ser a atitude digna de um oficial do Exército, que deu mente enquanto que o Paula Ra
jeito àquele estado de cousas.

Er querem saber porque fomos assim tratados - tão somente por-
mos apresentava melhor preparo

que perdíamos o jôgo por 2 a L Imagine-se se fôssemos os vencedores, físico, passou á ofensiva no segun- *

Talvez, a essas horas, não sobrasse ninguém para contar a história.. do tempo, atacando 'com mais se- PERDEU O PONTO O MADU·

Em sua crônica, acima citada, diz ainda o prezado 'colega do Pa-
gurança, Carioní mostrou-se bas- REIRA

raná, 'que os araucarianos também sofreram os maiores vexames, quan- .

Rio, 15 (E,) - Em virtude de
do aqui estiveram,

tante ex.gotado devido aos ingentes -

Deve, porém, o articulista, se inteirar direitinho das causas que esforços que fez para desfazer os

deram origem aos apulpos da assistência florianopolitana, para de- ataques de Tião. Amaury e Póvoas
.pois comentar. J

, d b id d
.De-fato houve "sururú" no .gramado da F, C. D" e isso porque um

per eram oas oportum a es para

"player" que integrava o esquadrão da embaixada dos bacharelandos .golear. Aos 17 minutos do tempo
.de Curitiba, que prelíava. com um combinado formado de estudantes final Zacki recebe um bonito pas
dos diversos estabelecimentos de ensino desta capital, não se confor- se e, com um "schoot" rasteiro con

mando com a atuação do juiz, depois de desacatá-lo com palavras, di-

rigiu-se à assistência com têrrnos de baixo calão, .

segue vencer Nivaldo, decretando

Dizer que os tais "mocinhos" não saíram depois dêsse jôgo do o empate.

hotel, e que' deixaram de madrugada Florianópolis, devido a atmosfe- Nizeta, de posse do balão, tenta

l-a de pavor que invadia a 'cidade, é confessar, categoricamente, o ato desempatar a partida, mas atira INTERESSADO O SÃO PAULO

que dias antes haviam cometido, despeitando os mais comesinhos di- mal enviando-o para a linha de POR GENINHO
reítos da ética social. S-

,

Confessamos, também, ao cronista paranàense, que até a presen- fundo. Naldi é retirado do gramado ao Paulo, 15 (Via aerea) - Vi-

te data, ignoramos si de fato o ilustre presidente da F, C, D" fêz sen- contundido, voltando minutos de- cente Feola, diretor admlnistrati

til' à entidade máxima nacional, d� que entregaria os. pontos se ti- pois. Quando faVavam 13 minutos ovo do São Paulo, que regressou

vessemos que preliar no Paraná,' ,

f' li
.

fi'. do Rio, falando à reportagem con-

Podem os "scrathmen" da terra dos. pinheirais vir a Florianópolis, para ma izar o Jogo, em u mman-

te f tid T'
- .

1 " I" firmou que se interessou realrnen-
porque nada lhes acontecerá. e inves 1 a, JaO assina a o goa

Resta-nos saber se também eles poderão dizer o mesmo si formos ida vitória."" Venceu o Avaí, pela te pelo concurso de Geninho, do

ao Paraná. apertada contagem de 2 x1. Assim, Botafogo, acrescentando que este

Dando, pois, a minha réplica ao colega da c,rônica esportiva do x jogador esta' em o'tl'mas COndl'C-h"

"'Diãrio do Paraná", eu o faço, certo de que, a amlzade remante entre o grernio alvi-celeste fisiDamente ... _.,'t::",

os desportistas catarinenses e paranàenses, continue firme e amistosa, i0rientarlo pelo sargento Libório, (o ,.. '"

para maior glória do futebol no Brasil meridional. conseguiu sua segund'a vitória, R}JSUI�TADOS· DOS JOGOS NO

• • • continuando invicto na liderança,
RIO

:FRENTE AO AVAí TOMBOU O Os quadros obedeceram á se� junto com o Figueirense.
Tiveram os resultados seguintes

-

PAULA RAMOS
I guinte constituição: Avaí: Puocini, A assistêIllCía foi bôa. Todas as

as partidos realizadas sábado e

Lange, e Chico 'Branco; Lamarque, dependências do Estádio da rua
anteontem na Capital -da Repúbli

/,-ri e Romeu; Gercelino, Sapo, Ni- Bocaiuva ficaram completamente ca; em continuação ao Campeonu·
colau e IrineurPa-u�a Ramos: To- lotadas.

to Carioca de Futebol da Divisão

nko, Luiz e Mauro; Álirio, Edgar e Regular a atuação do juiz.
de Profissionais:

Pedro; Alexandre, Bona, Carrei- * .. .. Bangú, 6 x Vasco, 2,

rão, Lázaro e �ssy. TRANSFERIDO O ENCONTRO América, 1 x Sao Cristovão,O,

Foi dirigente do prélio o sr. LIÍ- VERA CRUZ 'x OLíMPICO Fluminense, 5 x Canto do Rio, 0,

do Carvalho_, que teve excelente O Jogo entre Vera Cruz e Olím- Botafogo, 1 x Bonsucesso, 0,

at�ação. \. ,Pico, pelo Campeonato da Segunda Flamengo, 4 x Madur�ira, 3,

AS 15,30 horas' deu lugar ao Jogo Divisão, que estava marcado para
CAMPEONATO PAULIS'l'A

entre as equipes principais, sob a ante-on�em ,pela manhã,. foi trans-
São Paulo, 3 x Santos, 2,

direção do sr. Newton Monguilhott, "ferido rpara o próximo domirtlgo.
Corintians, 4 x Juventus, l.

formando os quadros assim consti- * * 'ii'

tuidos: TORNEIO ABERTO DE BASQUE-
AVAt: A,dolfo, Fatéco e Tavinho; TEBOL E VOLEIBOL ,COMPRA-SE ou

lvany, Boas e Ivan; Mando, Niz.eta, Tiveram os resultad'os seguintes ALUGA-SE:
Amaury, Tião e Zacki. os jogos de sábado e domingo em

.. PACLA RAMOS; Nivaldo, NaId:.i continuação ao Torneio Aberto de
e Nelson; Minela, Tavares e Cho-Voleibol e Basquetebol, prol1lO'vido

colate ; Póvoas, Carloni, Cálíxto, pela Federação A.tlética Catarinen-
.Fomerollí' e Mandico. se:

O jogo não foi dos, melhores. Sábado
Deixou muito a desejar. Esperava- Voleibol: O Ubiratan venceu o

�e -uma partida de lances brílhan- Caravana do Ar; por 2 a O (15· x 9
tes e tal não aconteceu. 0- péssimo e ,15. x 12}.
estado do gramado prejudicou mui- Basquetebol: Academia de Comér
to as jogadas dos vinte-e-dois cote- cio 34 x Bandeirante 14.

jadores. No primeiro tempo o Pau- Domingo
la Ramos apresentou melhor jogo Voleibol: (Inf'anto-Juvenil): Cru-
físico que o Avaí, conseguindo zeiro 2 x Ubiratan 1.

inaugurar o "placard" por 'inter� Voleibol: Atlético 2 x Grêmio
médio de Mandico que aproveitou Cultural O.
uma falha de Fateco, aos 2 minu-] Basquetebol: Ubiratan 33 x Atlé
tos de jogo, Nesse meio tempo o tico 17.
Avai envidou esforços para decre-

sária onde sobresairam-se Nivaldo,
Nelson, Naldi e Chocolate. Ivan es

teve f'raquíssimo. O substituto d'e

Henrique não entrou em combina-

.

O Avai, como é sabido,' oficiou
à}', C. D, solicitando permissão,
para efetuar uma partida amísto
sa em Joinvile no próximo dia 21-
A entidade máxima resolveu in

deferir o pedido, tendo em vista

que nesse dia, conforme a tabela
de jogos do campeonato da Pri
meira Divisão, o. Avai deverá en

frentar o Caravana elo Ar,

\

I

forme, solicitada pelo Avai, cons

tante do seguinte: calção branco, I
camisa branca, com punhos ego,
la azul, tendo, do lado esquerdo, o

escudo "Avaí" e meias azues,

Catolicismo'

O SANTO DO DIA
16 DE JULHO

Festa do Santo Escapulário
Esta festa lembra-nos um dos

...

gestos mqís tocantes de Maria San-

tíssima. Foi na segunda metade dG

século 13 que Ela revelou a S. Si

,IJ1ão Stock Superior Geral dos

Carmelitas, que aqueles que mor-

:terem revestidos com O Escapulá
rio dessa Ordem, .não iriam ao ín

f'erno. Conforme as palavras de

Nossa Senhora, é o Escapuláríe
um sinal de proteção e salvação.
Esta promessa contribuiu rnnito

para a expansão da Ordem dàS

Carmelitas.' Entretanto, havia e há

muitos católicos que, sem serem

membros desta ordem, 'querem as

segurar-se tão valiosa proteção.
Ponisso i Iazem admitir-se na Con

fraria dos Escapulários, ligaMo
se desta forma aos Carmelitas, par
ticipando das boas obras pratica
das por estes religiosos. Bem cedei'

cele!braram diversas regiões a Ies

t.a do Escapulário e, em 1726, o

Parpa Bento XIII prescreveu-a pa-
ra toda a Igreja afim de 'Os homens

um vez, da
da Mãe dos

X
tar o empate, não o conseguindo NEGADA A LICENÇA PARA O Homens.

devido á firmeza da 'defesa -adver- AVAÍ F,XTBIR·SE E�I JOINVILE --------------

lembrarem-se, mais,
bondade e solicitude

O AVAí TEM NOVO UNIFORME
A presidência da F, C. D" em

sua última sessão, resolveu aproo
var e anotar a modificação de uni-

ter posto em campo o profissional
Geraldino Rodrigues, sem condi

ções de jogo, por não se ter 8UlJ
metido ao exame médico de lei, o

Madureira perdeu o ponto ganho.
no jogo empatado com o São ('1':5-

tavão, dia 7, sendo ainda multado
em 50 cruzeiros,

•

Conforme foi noticiado, realizou

;se, ante-ontem, no campo' da R C.

D., a tão anunciada peleja entre

A'Vaí e Paula Ramos, em prossegui
mento do Ca�eolllato da 1a Divi,
sã'O de Amad'ores da Capital.
Preliminarmente foi efetuada a

-partida entre os conjuntos
-

secun

dários em ,continuação ao' certame
da Divisão de AsiPiTantes, conse

guindo o Avai sair vitorioso pelo
escore de � x 0, atuando com um

jogador de 'menos.
,os "goals" foram marcados por

Sapo (2,) e Gercelillo, no período
suplementar do jogo, sendo que no

se�undo tempo não foram consig
n�l(l'os tentos,

- Umá casa. Negócio direta.
Informações na

CASA PORTO

i

$20PDA•...'. MES
COM MENSALIDADE TÃO
ECONÔMICA v. PODERÁ,
ESTUDAR, EM SUA PRO
PR IA CASA, UMA PROFIS-

SÃO LUCRATIVA
COM ERCIO-BANCARIO-FAItMACIA
RÁDIO· COSTURA - TAQUIGRAFIA
JORNAlIS,MO - PUBLICIDADE

PEÇA fOUIETOS GRAT�S
ASSOCIAÇAO EDUCACIONAL
CAIXA POSTAL 589·S.PAUlO
NOM E � • , • , - - - .

.

RUA •.
� _ •• - - - - - -

LOCALlDADL - - - - � -

ESTADO •
- - - - - -

Tome KNOT

ODEON
Às 7lh horas

A TENTAÇÃO DA SEREIA
com

Betty Hutton
(em duplicata-loura e morena)
Bing -Crosby - Sonny Tufts -

Ano Doran.
No. Programa

1 - O ESPORTE EM MARCHA.
111 - Nac, Ciop.
2 - mUDO ROMEU - Des;

Colorido.'
3 FOX

2'8x50.
AIRPLAN "

NEWS

Atualidades
Preços: ,C_r$ 5,00 - 3;00
"Imp. 14 ànos".

IMPERIAL
Às 71/:l horas

ESCONDIDO DE PAPAI
.'com

George Fischer,� Dale Bv:a;nsr.
Final do melhor seriado de aVeJ!l

turas 'nas s.el-vas!
. O NOVO ROBINSON CRUSO,*.

,com
Mala - Mamo Clark

BUCK
13/14 'EpiSOOlOS.
No Programa ,

O ESPORTE EM MARCHA:- N.ae;.
.

DFB.
Preços: Cr$ 2,40 (único).
Imlp, 14 anos".

Amanhã - ODEON .- IMPERI.AL.
Sessões das Moças

Mabel Payge - John Crav'en

REX

em

DOCE LEMBRANÇA
mA 26

TEATRO A. DE CARVALHO
Es.petacular estrea

·rle
IRACEMA DE ALENCAR

:"
"

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Cirurgia: e Ortopedia cltníea e et
rurgia, do torax, Partos e '�l'oen9IY

de senhoras' .

OONSULTóRIO: :R. Joio Pinto 'l
: Dlll'illmente das 15 às 17 hor_
1Uil81Dl1:NCIA: Almirante AI"uo.

,36. Fone 'M. 251

DR: SAVAS LACERDA
CHnica médíco-círürgtoa de O'lho.'
- .Ouvldos, NarIz - Garganta.
Dlplmna de hahilítaoão do Canse-

.

lho �àcionai de 6ftalinologia.
6ONSU.lJTÓRIO - F.elipe Scbml

. dt, -8. Das 14 às' a.8 horas. ' .

.OSID1i:NqA - conselheiro Ma·
fra "17. '

: TELEfONElS 1418 e 121}4 '.

DR. A. 'SANTAELLA
(Diplomádó 'pela Faculdade Na

el<lri�al de:,:l\;ledic,lna da 'Univ,erslQa
de do, B.pasil).: Médico por coneur-
110 00 $.erViço .Naclonal de Doen
'PIlB' Mentais. Ex interno da 'Santa
casa de Mlserícô,rdia, e' Hósptta)·
Pslquüfr'IC(}' do Rio na Capital It.

- deral
CLtNfCA MÉmCA' _; DOENÇÜ

NERVOSAS
- Consultõírro: EdifíCio Amél1.

-

NETO'.
.;.... Rull: Felipe SCllvlidt. Consulta.:

Das 15 tis 18- horas -
&es!qêIlcia: Rua Alvaro de CarVa

lho nO 1& - Fiorlanópolis.

-DR. ROLDAo CONSON.
CIRURGIA G:EJRAL .;;:.: ALTA CI.
RURGIA - MOM1:STIAS DIil ...
. . .. NHORAS - PARTOS .. .

'''armado pela F.�culdade de Medi-
cínna da Universidade de Silo

Paulo, onde foi assistente por va.
flos anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. AlIplo Correia Neto
CJrurgJa do estômago e vias bI·
Dares, íntestínos delgado e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga,'

Atera', ovâríos e' trompas. Varico
_Ie, hídrocele, varizes e 'herna

CONSULT,AS:
.

das 2 às 5 horas, à Rua Feipe
,Schroidt, 21 (altos da Casa Pa

raiso). 'I'el, 1.598.
Rlilsm:eNCIA: nua Esteves J(I.

nior. 179: Te�. M 764

DR. POLYD()RO, S. THIAGO
Médico do Hospital de .Caridade :te

- 'Florianópoli�' ' .

A••istente da "Maternidade
,CLfNI.CA .lMJU).IfA�j;.);Mc!6J!lRA1;" .... :,..

1);)enças dos órgãos intel nos, .especial., .

I tnente do coraçã,o.,
.

ELECTROCAR-mOGRA.FJ...f
Doenças do sangue e dos cervos.

Doenças de senhoras -' Parto•.
.
Consultas diàriamente' das 15- às

.

í 8
horas.

Atende cham'ado& a qualquc- hora •.

inc1usive durante a. noite.
OONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les. 18, Fone 702
:RESID-eNC;A: Avenida Trompowski.

62. Fone 766

Notas tllentíflcas .1
1\ visão atrases
do ouvido
Graças aos trabalhos de in

vestígação que se processam
na Grã-Bretanha, chegará um

dia em que os cegos poderão
ler os jornais por meio do som.

Assim, a St. Dunstan - o

grande estaoelecímento para
Dos Serviços de Clínica Infant!l da d L d

-

t bAssistência Municipal e de cegos,' e on res, es ai eleceu

,CLíNICA '�fi�ihct,{d:ÕE CRIANÇAS um. comité de dispositivos sen-
ADU1JTOS I sornais encarregados de ínves-

CONSULTó1;tIO: Rua Nunes Ma-
ti íbilídad d behado, '1 (I!ldifíclo S. Franclsco).1 gar a pO�1 u :' e e' su s-

Consultas das '2 às 6 horas trtuí
.

t 1 trosRESIDl!:NCIA: Rua lVIarechal GU!' 1 uir
:

a VIS a pe OS ou ros sen-
,

lherme, fi Fone ?83 tidos.

DR. MADEIRA�N�VES As
'. investigações incluirão.

Médico especialÍsta em DOENÇAS
.

novos estudos sobre a pratica-
DOS 9LHOS bilidade de ler a impressãoCUrso de Aperfeíçoarnento eLon- , .,. .

ga Prátíca no ruo de Janeiro I ordínáría, por meio do som.
CO:NSUL'llAS - PeJa amanuã: I

E
.A. -

bdiariamente das 10,3(); às l2 hs. à I ssas experiencias serao a-
tarde excepto aos sábados, das;l.�4 seadas num novo aparelhoás 16 horas - CONSULTóg.O: '

. Rua _Jollo Pinto D. 7i sob�ado .z: chamado ·'·'Optofo.ne"·, inventa-Fone. ;1.4611 � Reskíêncta: Rua
d' há unuit 1 dPresídénte CoutinJiQ, 5.8 O a mm OIS anos pe o r.

nn. I1fAR'10 WENDHAUSEN' Fourníer d'Abre, e aperfeiçoa-
.

Dweto« do Hospital "Nafíh, Ra";os" do por uma conhecída empre- .

CLíNICA M�DICA DE AJ)UL1'o.S sa industrial britanica. Miss
E CRIANÇAS M J h

' ,

Consultório: R Visconde de Ouro ary O nsc.n, que e cega e

Preto, 2 - esq, da Praça 15 de No· que se distingue pGr urna ex
vembro \ IltOS, da "Belo Horizonte") traordínária habilidade, de-

ra. 15,45 I monstrou que pode" "Ier' qual-Consultas: das 4 as .6 horas. I
Residência: R. Felipe Schmidt, 38' quer trecho valendo-se do

I
"Opt f " Too

. .

d id- Fone manu'al 812

I,' O one .

.

avia, evi O
.

.

ao seu elevado custo e á extre-
DR. BIASE FARACa ma complícaçâo do registro de

Médico - chefe .do Serviço de
sons-,' esse aparêlho fOI' porémSififis do Centro de Saúde ;:>,:)

DOF.NCAS DA PELE _: SíFll..IS abandonado. . I-
. AFECÇõES URO-GE!NlTAIS

DE AMBOS OS SEXOS :_ RAIOS Agora, entretanto, o I novo
INFRA -VERMELHOS É ULTR..... -

VIo.LETAS comité que runcíona sob a di-
CON6SULTAS: das 3 às 6 hs. - R. reção .do prof. E. D. Adrian,Felipe Schmídt, 46
RES.: R. JoiT,lviJe. 47 - Fone 1648 ouviu uma prova de leitura

DR. NEWTON D'AVILA 'feita com auxilio de um velho

Operações - vias Urlnãrias.- "Ptofone" avariado durante
Doenças dos íntesttnos, réto e' um rarde aéreo e reconstruido
anus - Hemorroidas, Tratamen·.

to da colite amebíana, posteriormente. Depois dessa
Fisioterapia· -' Infra vermelho. di ã

'

Consulta: VItor, Meireles, 28. emonstraç O, O comite resol-
Atende diariaJ1leIlte' às 11,30 ns. veu .prosseg"'. ir nos t'rabalhose, à tarde, das '16 hs, ·em diante , ....

Resid: :��;� rt6�oS, 66. ,para. o._?:perf�iÇ"oamento do
•

âpárelhó.
Adrian, que é catedrático de

Fisiologia da Universidade de
Cam'briKÍge; -tendo sidõ antes
professor d� Real Sociedade,
ganhou o Prêmio Nobel da sua

especialidade, em ,1934. Entre
as suas obras princ1pais figu
ram "a. base da sensação" e

"O mecanismo da açãq nervo-

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

Dr. M. S. Cavalcanti avi-
2a a mudança do seu con

sultório :pera a rua João
Pinto n�. 7, (altos da Far·
mácia Sánto Antônio).
Consultas das 3 ãs5.

sa".

-----1

.. 1

AUTOMOBILISTAS I
Atenção

Paro o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA
Rua Conseiheiro Mafra

ne. 94

COMPRA-'SE
1 automóvel, marca Ford ou

Mercury, dos anos 1939 em

diante
•

Tratar no Hotel Central,
quarto n.O 14.

Vende-se a casa n.

47. sita à
rua Frei' Caneca.
Tratar na mesma .

1
-

•

.

TOMe $EMPIlI!

,., "-'f'III."_"""'''''' ,.- ...�

\
CO&WANmA -ALIANÇA DA BAIA-

CAPITAL E RESE�VAS
Responsabilidade.
Receta
Ativo

I"
I
I melhora.

Cr.
Cr$

80 900.606,30
5 �78Aol.755.97

67.053.245,30
'142.176,603,80

"Ali'Alq/'(/IJPrI#D I'"
RllPlMR oUTRA .VEZ
Nammomento, o seu nariz pode t Z"ficarentupído.devídoaumresfria- ,�'V;
do ou· cat.arr� Mas logo depois, . ,

. Jt<.:'
' li'

sua respiraçao �9tarã normalí- \ � ':41
s��ig��:::o��:;��;�=!: C'K

··,·,·,,{:n;'\

li aliviam o nariz entupido, oon- VI . \.

,

.

traem as �u�...s inchadas e IRO.NO..
'

acalmam a írrítação, �

O Medicamento Nasal Preferido Em Todo O Mundo

7

•

Fabricante e di9tríouidores das afamados con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de casemiras. riscados. brins
bons e baratos. algodões, morins e aviamentos
para alfaiates. que recebe diretament9 dali

Snrs. Comerciant.s do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli•• _,FILIAIS emjBlumenau 9 Lajes. l, "t.Jf!i

.. u l:$JIf *,,"111l1li �. .... ... !III ........... U ..

,...1•.1. I. 117. - 5í4le: I A I A
IN(JEDIOS J: TJr.A.If8PO"TJlJ8

. Cifras do .Baíanço de 1944:

Sinistros' pagos nOIl últimos Iv an09 98.�87.816,30
Re8�onsabilidades .

II 76 .. 736.40! .306,20

,-
.

Diretores:
.' I,!

Dr. Pamphilo d'U.tra Freire de Carvalho. Dr.. Francisco Ide Sá, Anisio Massorra. Dr. Joaquim Barreto ci� Araujo
t!' José Abreu.' 'f

,

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

•

Viagens
PELO

Expresso Noturno do. iorlal
O ESrI�Al�O

FLORIANÓPOLIS - JOINVU.E
I

'

SAlDA DE ,FLORIANÓPOUS:
CHEGADA - A JOINVILE:.

SAlDA DE JOINVILE:
CHEGADA A FLORIANÓPOLIS:

1 da madrugada.
.

7 da' má'nhã.' "

10 da man.hã.
5 da tarde.

Informações:
Em Fpolis. - na R.edação do «O ESTADO»

Em loinvile - no Hotef Príncipe

o

D
Co.. o. produtos da Inr.roa·
fio"al Hor•••r.; V. S. ob"..
o proteção d. 115 anos d.
..peri_neio e serviço.

I
I

............� _ I ---------- I --..=- ...

tábrico.. A Caso
•A CAPITAL- chamo o atençao dos

visita ante«l de efetuorem .ua. compras. MATRIZ em

,

Em qualquer tempO..•
o rendimento., a economia e a durabilidade são. fa

tores a co.nsiderar quando se pe�sa em transpo.rte.
Em virtude da sua linha: completa de caminhões, a

International Harvester ofert:!ce tôdas essas vanta-
.

gens pela escolha do. mo.dêlo adequado a cada ne-

cessidade de transporte.

'Procure conhecer a ,série completa International pe

'dindo-nos informações detalhadas sem compro.misso •

Concessionários: .

C_ ,RAMOS I &: elA.
Rua João Pinto, 9 - Cx. Postal 220 - Fone J .641

Tel. Somare - Florianópolis.
.

I QU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ElEGAN,CIA ? .1,.
PROCURE A

Dlfai!u��!!! S��!�2i!�O�d�ello I
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Mós aceitamos as lutas políticas, dêem por. onde derem. Na oposição, OU'. com\�"

o Govêrlto" o nosso Chefe já deu provas cabais d'e fibra, de linha viril, d·e vo.n

'Iade e têmpera caldeadas em. ,aço, para abrir caminho contra mares e ventoi'S�

Segui-lo-emas por dever de ·Iealdade e,' p'rincipalmente, porque é uma honra pe

lejar sob as ordens de um comandante incumparável na sua bravura cívica
Jacques B. Azpriao I ��� de r.���!���e!�idO

do eciâen te de automóvel que sofreu ha dias, agradece

penhorado a visita do Srir, Interventor federal, e de S..

Excia. Revma. o Senhor Arcebispo Metropolitano e, ainda,.

da,s demais autoridades civis e eclesiástica, e, aos amigos,

que o confortaram durante a sua hospitalização.

Agradece, também, ao er. dr. Augusto de Paula e às.

irmãe e enfermeiras do Hospital de Caridade, o cuidado, e'

carinho com que cercaram a sua pessoa.

E, enfim. a todos que se dignaram enviar-lhe tele-
"

gtamas, cartões e telefonemas.Cemlssãe Municipal de Preços
COMUNICADO N° 12

A Comissão Municipal de Preços, hoje reunida, deliberou
fixar em cinco cruzeíros o preço do pão em quilo. O clarad I" t

..

S" d'
Assim sendo, o pão de trigo de 0,50 centavos deverá pesar

e 'a a ' n erveuçao DO 10 Icato

!���r�:a�i�fe� de um cruzeiro deverá pesar 200 gramas, e dos Bancários do R. 8. do Sul
, o pão de mistura, com centeio ou trigo, de 50 centavos

� P Alg 13, ás 10,30 horas de ontem, na séde da Delegacia Re-

devera pesar 120 gramas, o de um cruzeiro 240 gramas e assim I gional do Ministério do Trabalho, presente o dr. Fábio de Mo-

por diante.

.

raís, titular dessa repartição; os srs. Arthur N. Garcia, Ed-'

A Comissão solicitou o auxílio das autoridades para fazer P'
. -

de' do I·mundo Camo Leví e Arthur Germano, componentes da Junta.
elO aVIa0 a .ruzelro ..

..

. cumprir imediatamente as suas determinações e as primeiras Sul regressará hoje ao Rio de, que
vmha funclOnando; e os srs. L.auro P]!r�s de Ca��ro, �ldo

patrulhas fiscais sairão ás 12 horas. Jan'eiro, o Sr. Jacques H. Aza- RezenC!.e de Melo e Arlindo ACh_uttI, os quais ?omo ja dIsse:
O Sr. Prefeítc Municipal comunicou a C. M. P. que sus- rian direto.r, comercial das Imos, sao os novos �nel'Y!:bros da Junta, govle,:�:natlVa que pa;ssa�a

penderá o fornecimento de farinha de trigo e aplicará outras imD�ltantes firmas Soe. Tee. de
I a. responder pe�a direção �aquela Federação, teve luga� a ef�l

penalidades, aos paníficadores que não observarem o preço ago- Representações Oromína Ltda.1 tívação do ato ínterventorial, com�rometendo-se os_antígos _Ó-'';

ra fixado.
e

..�, Comp. e Índustría de Madei-I r,etores
a pass�rem todos os arquivos da Federação as ma.0s

A Comissão adverte que, considerando o stock de farinha ras Oroselva Ltda., ambas com
aos novos dele�ados... ' ,', , .

.

.. e a regularidade do iabastecímento, não há necessidade de fi- séde na capital da República. ,

Dessa sessão, redlgl�-se_uma ata que, apos lída, teye a as-

.

las para a aquisição de pão. ,O Sr. Jacques acaba de percor-' sínatura de a:nba_s as direções._;
. ,

. �
,

- ", rer o norte do Estado, onde 1
•

A nova dlreça? da Fe�eraçao d,os Emple�,ado;:, em Estabe-

Argentina fez, como de costume em suas ,,�Clmentos Bancáríos do RIO Grande do Sul ja entrou emam-

_ viagens ao nosso Estado, gran- piO gozo de todos os poderes que lhe cabe,m.

E. :AYRE�,. 15 (U. P.). -=- Es.ta causando gra�<l:e sensaçao des compras de produtos cata-

nos meIOS políticos a oposiçao feita pelo Sr. C. Regls contra a rinenses. Em Florianópolis, 011- Abaixo as, barreiras!
extinção do partido que elegeu Pefon,' e agora pelo' mesmo dede conta com grande núme- Nova York, 15 (U. P.) _ O sr.

mandado fechar. ,-:: •. ' �
, .

tem st yt tá: d
ro ue pessoas arrugas, em :&1- William Clax on, secre ano e

'Saoc·ionad.o O emprestimo à Inglaterra
do s. s. mUitocuInprimentado. �!a��:n�::��s;a�':b�;o�ss��

WASHINGTON, 11 (D_ P,) - o Presidente 'Fruman sancionou. 17i..ilidade! programa estadunídense, me-

hoje a l€i que aprova o empréstimo norte-americano à' Inglaterra,' diante o qual o govêrno norte-

usando, na assinatura do ato, vinte e seis canetas, que foram, em se- rOI'.r!B r americano espera aumentar o

guida, ofertadas. a diversas personalidades, como lembrança do tão T· comércio internacional e resol-

debatido auxílio ao Império Britânico. VigO.. ! ver O problema da desocupa-

i===::;:::::;:::===::;:::=====::;:::=::;::::::::=::;:::=::::=::::===�
ção no mundo inteiro.

I
Calll o tratamento pelo reputado pr.

EDU"ARDO LUZ E' SE
duto OKASA. - A 'base de HormOnlOlJ Clayton participou de um

,

,

'

. NHORA (extratos glandulares) e VltamIDas.ele· programa de rádio na NBC,'
elonadu, OKASA é uma mediCll9Ao

I
racional • de alta ellcacla terapeutica, intitulado "Nossa política ex-

em todos OI CSSOI ligadOl diretament.
a perturbações ,das gl&ndulu .flxuael. teríor", no qual também tornou

OKASA combate vigorosamente: Ira· t tá d
".

queza sexu&! em todas a. Idade., IO� a par e o secre ano o comercIO,

fôrma l1e I!:.uticiência glandular ou VIla· sr. Henri Wallace.
minai, 8eJlllldade precoce. fadiga e perda
de memoria no bomem; trígideze toda- Clayton manifestou que o 'j

--.---------..;..;,,---------= a. perlurbaçOel de orliflm ovariaDa, ,.'

idade erítíea, obe.ldade e magrez�, Ua- citado programa ja foi apre-
eídez da pele e rugolio'ade da euti., lia sentado ás Nações Unidas, há
mulher. (SASA. (Imllortado direlament.

de> Londres) proporciona Juventude. um ano, e atualmente está
Saude, Força e Vlil�. Peça fórmula

"prata" para bomeoe • f4rmula "'our.- sendo estudado por todas as

para mulheres, em todal u tooaa Drogs- -

d d D I
rilL' e Farmalllal Informaçll.. _,p.dldoe naçoes O mun o. e.c arou

!lO Diltr. 'I(odutol ABNA. - ÁY.' &ta que o referido programa con-

BrAM.l. ...
,-

siste nos seguintes pontos:
1 ° - que as nações do mun

do inteiro derrubem as bar

reiras alfandegáriàs e eliminem
as medidas que gra:vam o co

mércio entre as nações" tais

como' os elevados impostos al

fandegários, as quotas de im

portação e os convênios co

merci.,is ruinosos, como a for-

Florlanõpolll, ,16 Ife lulho de 1946

mação de cartéis, monopólios e

regulamentação de preços .tí

xos;
2° - que se adotem media:�

internacionais sôbre o proble
ma dos materiais em excesso;

3° - que as naçôes do muno

do inteiro cooperem entre si pa
ra manter altos niveis de pro4
dução e empregos, para assim

evitar que surjam depressõeS:
econôm1cas.

Atenlados em. Alenas

Politica

participam aos parentes e pessoas de suas relações,
o nascimento de seu filho EDUARDO,

ocorrido no dia 13 do corrente.

Itaiaí, 14-7-946./

ATENAS, 15 (U. P.) - Estourou podemsa bomba num:

restaurante local cujo proprietário é cómunista f.erindo grave

:alente cinco' pessôas.

Excluido da espionagem o Embaixador'
OTAWA, 15 (U. P.) - Foi terminado o relatório elas autoridades,

encarregadas das investigações sôbre a espionagem russa· na C,:1' �
O relatório, que consta de mais de novecentas páginas, exclui o

baixador russo de qualquer atividade na espionagem. Segundo o mes'

mo o embaixador não teria acesso às salas da própria embaixada,

onde funcionava o serviço secreto soviético.

Declinio na 'produção
de automóveis

NOVA IORQUE, 15 (U. P.) � É esperado para os pró:x!'
mo.s meses o declínio sensivel da produção de automoveis deVI'

do á falta de' inúmeros materias indispE(nsaveis

f J

CA volla/ de AI Capone
-

CHICAGO, 15 (U. P.) - O nome de AI Capone, o "gan-'
gster" número um dos Estados Unidos, voltou novamente ao

cartaz. A polícia de Chicago está desconfiada de que o famo- SOFRE DE CA
00 criminoso ainda domina o mundo criminal norte-americano. _

-

.As in�esUgações policiais para descobrir tal cousa, foram ITARRO E NAO
mahvadas pela morte de James Ragen. Este, de. 65 anos de idade I OUVE BEM?
foi assassinaJdo por uma rajada de metralhadora colocada num

'

•
'

caminhão camouflado, lembrando a técnica dos capangas de O aturdimento, provo�ado pelo

AI Capone.
catarro, é muito incômodo e abor-
recido. _As pessoas que não ouvem

bem, que sofrem de zwnbidos nos

ouvidos e padecem de aturdimento

catarral, encontram pronto alivio
tomando PARMINT - o remédio
realmente eficaz no tratamento da
afecçã() catarral. Pela sua ação
tonificante, Parmint reduz a infla
mação,do ouvido médio, causadora
do catarro. E uma vez eliminada a

inFlamação, cessam os zumbidos
nos ouvidos e a dor de cabeça, e

desaparecem gradualmente o atnrdi
mento e a dificuldade de ouvir.
Parmint é obtido em qualquer far
mácia ou drogaria.
To�os que sofrem de catarro,

aturdImento catarral e zC"Ibidos
nos ouvidos, farão bem expé\.{men
lando Parmint.

surdezAparelhos para
Almeida, Bastol & Cio., rua Felipe Schmidt. 2 .- 1.0 andar,

já receberam o. afamado. aparelho. para surdez marca uEmeuon»
.

de fabricação amerioana.
' ,

Gréve. na India
Bombain, 15 (U. P.) - Uma tal, enquanto seiscentos mil

gréve sem precedentes estalouI funcionários aderiram ao mo'"

entre o pessoal do tráfego pos- vimento.
BOMBAIM, 15 (U. P.) - A greve dos funcionários dos correios

está crescendo. Diversas comissões de grevistas percorrem as residên

cias dos carteiros, para induzi-los a aderir ao movimento.

IF==========�'-----

/

PARA FERIDAS,
ECZEMAS,
INFlAMAÇOES,
COCEIRAS,
f R I E I R A S,
ESPINHAS, ETC.NUNOR EXISTIU IGUç:}l
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