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lL\.DRID, 19 (U. P.) - A
ehancelnría entregou à impren
sa a resposta do govêrno espanhol ao Livro "\.zul do govêr
no ameríeano, consistindo o

'_L �. <''iI •
.. ..,., , ...� i'� "'«�mesmo de 26 paginas. A res- a Espanha, manteve

positha-I ropéia, no cudô'l'fltJ-41.Il,l.,.. )" cum- e nbríndo bréchas na unidadeposta espanhola tliz: "Os Ia- mente e a todo o momento sua príu cabalmente seuif:4'teveres' de seus povos.tos demonstraram que a Espa- Independêneía, não sómente de neutralidade a p e ti a r dá Em consequência disto, onna não ajudou o "eixo". Pe- durante a guerra civil como opressão do eixo. A Espanha govêrno espanhol compreende1.0 contrário: démonstrou que também durante a guerra eu- confiou na nohrezn e boa-fé (la a responsabilidade hístõríea e�����-�-�-�--�--��-�-���----�--�-��----��---� opinião p6hlka americanL A aludká tão sóment� ne�a ré-
Espanha reserva-se o direito plica, aos fatos e documentos
de dar ii. publfcídade, si neces- ímprescíndíveís, esperando que
sarío, o contendo de seus ar- um novo Imperativo de defesa
quivos, de maneira que a me- não a. obrígue a. puhlíear i. sua
nor sombra pudesse permane-I documentação na ÍntegTa.".
cer a respeito de seu proceder

I .
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para com os Estad?s ynidos, A caminho danestes sete anos: SI ate ag'oralnão o fez é por eJ�t�nder q?e o Europamoment?, tao IH'?XImO alll�ai NOVA YORK 19 (D. P,) _do courlíto mundlal, em mero
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d' I' I seme ian e acue a que ez .a]ll'e]lI l('lll' a causa I e muitos
27 t

'
�

d'
, ,

.

'

lst
' ,- anos a ras para lrlgIr asHOVOS, IS o e, a aproximaçao e· -

d '1'
,

la

A lA·<RMANTES
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e par lU em aVIa0,

I�portante entrevista do gral. Góis à imprensa
, ,�{,J(), ] 9 (A: �,) -: � general dem demooratícn estahelecída, informou já se encontrar emhtlls lUontelro, mtnístro da nada tem a temer do govêrno, i mãos do presidente da BepúUuerra, em entrevista conee- que não admítírá, todavia, ati-/ hlíca o projeto de lei criando1.)j.d�Jl()je, a um vespertíno, fez vldades '

(te quinta-colunistas lo comando único para as nos,varras e Importantes consíde- ou pontas de lança dentro do sas F&ftlts Armadas.rações em tôrno da sítuaeão 1l0}'íSO território". ----,.----------muudíal e suas consequências ",

em nossa pofítiea interna. Illi- A SOIJUC_iO PARA OS P RO-dando suas declarações, 'disse: BIJE.lU:\.S ECONôJ)fICOS
- "As perspectivas do mun-. - Acha que, em eonsequêndo de após-guerra ,'lão. alar-: ela, Iríamos víver um períodomantes e desoladoras, devídu I d.e agítações sociais 1 - perao de.sentendimento entre as I gunton então o reporter, ao\ g'randes potencias. A Carta do' que o .geueral Hóis retrueou e,A.tlântico parece ter sido um I - "O govêrno está estudanJogro para os l)OVOS sacrlííea-] do soluções para nossos prodos, pois a paz se distancia da

I
hJemas econômicos e sociaissuperfieíe da terra, havendo de modo a vencer a crise l(lie'pos.sibiJidade de novo e tre- a liá.s, avassala Q- mundo intei:mendo 'coniHto. armado se a ro, de modo a nos garantírONU não díspuser: de ii)rça pa- uma boa organíeação do tra

l'a. impedi-lo. ,A humanidade halho, a [ustlea ' social e uma
parece regredir a tempos me-! maneira. de 'd�'er dígna e satísdíevaís, li expansão islamica ia.tól'ja para todos".
sob forma nova, expondo a

, Perguntado se os próximoscristandíule iI l)erig'os iminen-: decretos súbre gTeyeS, cong'elates ou fulminantes, pois o pro- mentos de preços e limitaçãog'l'esso acelerou os meios de de hi.cl'oS resolYeriam a sitnaeXI,ansão. A fig'ura de Lenine çã,o, e se l}()deria (lar \letalhesprojeta-se na história como I sôhre os mesmos, o g'eneral
. DOVO }l[aomé. Seus discipulos e, Góis Jl'Iouteiro limitou-se a in�olltinuadores estão investindo! formul':
contra ª civilização ocidental, - "Xão é o iUinistério {lacomo outrora, a avalanche do Huen-a que está incumbidoJ�Ull(lo muçulmano (lelJois fIo dês se a.ssunto. ,,A s medMas que('ontida e refreada n invasão o g'OVêl'110 prog'ressÍYamelltedos b�ll'haros, porém com mé- adot.ar são pa.rte� de nm planotodos mais terminantes e téc- g'el'al Ile reerg'uimento e reorllica quase infalível. Em polí- g'anização nacional".
ticn. internacional, assim co- '"

lUO nacional, desprez m-se 0,0;; AS nEVELA.CÕES DO "LI-princÍIJios aristotelic s e pre- VRO J\.ZUL'"
valece ª lóg'jca . deme] da I e
bestial de Macl,etl1. Passnndo, a outros assuntos

�\ l'ealidade é IIe uma Jl'uta-
o repo�i�l' mdag'ou:1itla(le flue 41esafia o mentOrl
- J mnl, com� o Exército

entendimento". encara. as revelnçoes tIo "Li-
* 1'1'0 Azul" em relação a um dos

O IHSCL'1{SO UE CHPRCHILL seus oficinis �
Sôbre o último e sellsat'Ío-

- ""�ão é tlll alçada do Exér-
na] discurso de ChurcItill e a c�to - respondeu s. s. - apre
ent.revista tle Stalin, ({ue tanta.

Clar "o ('ontelldo
_

do ,"Livroceleuma. têm }H'o'i'ocaflo em to- l�zul •.\.s reyelaçoes nele cou
do o muudo

.

4) o'eneral Cóis
tIdas se refe�'eJu ao esta(lo de

JUonteÍl'o as�im e�pôz sua �pi-I g'uelTu, e a leg'islação a apIi
nião: ('ar 110 ca�o parece-me flue lle-
- "Os discur,'ios em oposi-I v� ser eOllCel'Uente áquele pe--. . 1'10110"çao, de (lOIS dos sobreviventes I

.•
,

entre os três llrÍ1wi}}ais org'ani- i *,

z�l.(lores da 'i'jtórill, revelam lIlnl'
A. ROUBA. A'fÕJ)'[JCA

est�flo de ,tensã,o que llã,o é I' ---: (;(;mo vê a bomba atômi..')ll�,]S 1.}OsSlv�1 (le�colltl�ecer". I' ('11 na futura g'uerra 1 Haveráre1Ulo o Jornahsta llulag'udo defesa anti.-ntômica �qual a, �.tjhule que o !-rovêrno I - ,.rJ'Ú41a vez fille Sll!'o'e 11111a�.sllnl1l'JlI, }Jal'll eom os comll- IWYO invento nu <ll'm�l ti: O'nermS�Il;s, e St�, aCJ'edit�Y11 que a 1'11. ofellsha - lu'g'umento""u -'J1ol!hca a,lltl-c0m_ulUsta (las au- log'o se trata (Ie lll'oclH'ar li, art'O,l'nlades cJ!eg;al'Ja ll� ])outo de 1!1ll decisiv'a. ('ol'l�eSllO'lldellte.;',HIenar o t�eJlH,mellto I!O PaI:- 1<: � repetiçã.o da luta do en-Ido ComuJlJstll do nl'asJl, .. tl- nhllo (',ontra 11 c01lrnca"tu lar da past�1 da Guel'l'H. res- .

*
�.

Jlondeu:
- "ElI.({lUluto qualquer' eu

Htlatlt> IHl1'tidllrin Sf' mantiver I Concluindo sua lig'eira pales.tfentro da lei e respeitar II 01'- tra, o g'eneral Góis Monteiro
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IDEAIS
Não nos surpreende que

pessoas muito conhecidas,
cujos ideais políticos ja
ziam latentes, em fermen
tação gestativa, surjam ago
ra no papel de paladinos
da política libertária. 'Em
bora sempre vago, o con
ceito das liberdades públi
cas é realmente sédutor ,

De modo que é muitís
simo natural em quem não
haja meditadu a fundo nas

conseqüências de atitudes
avançadas, o' grito sufo
cado de apêro ao Céu, a

Terra, ao Povo, aos Qua
tro Ventos, para que as

garras ditatoriais afroixem

•

PERSPECTIVAS

COJ)[J\Nno ÚNICO

a pressão no pescoço dos
asfixiados políticos, E' de
lamentar, sem dúvida, a
ditadura em que vivem os

prisioneiros da imaginação,
com gri'lhões aos pés, sem
a mínima garantia para o

exercício das prerrogativas
liberais, a toda hora amea

çados de fôrca, prisão ou.
massacre,

Não há liberdade... Nin
guém pode fazer oposição,
Secretas federais, estaduais
e municipais velam, de
ôlho aberto, pelo poder
absoluto que, em Florianó
polis poz exemplo, governa
com mão de ferro os infe
lizes ilhéus, As cadeias es
tão repletas de vítimas
dos partidos que não con

cordam com o Interventor
Federal, Nunca se viu um

caudilho de tanta tru
culência como o snr. Udo
Deeke ...
E o mais, rErasil a fora,

vai nesse mesmo gôsto,
Só Deus nos poderá sal

var da ferocidade dos go
vernantes. Deus, e daí,
quem sabe? um homem
providencial, enviado por
vontade do Além e de Alá,
é possivel que surja, de
um momento para outro, '

e arranque dOI naufrágio
as

.

franquias democráticas
e o desgr'açado povo bra
sileiro que, güeladd da ma
neira em que está, aca
bará por morrer de esga
nadura, deitando sangue
pelo nariz, pelos olhos e

pelos ouvidos., ,

(Ass,) UMA VÍTIMA

MINISTRO CEL. MACEDO SOARES
Deverá chegar hoje, às 11 horas, em avião

especial, a Florianópolis, o Senhor Ministro da Viação
e Obra� Públicas, CeI, Macedo Soares, seguindo daqui
imediatamente para Imbituba, Tubarão e Arereng ué,

S. Excie: que realiza uma viagem de inspeção
às obras de seu Ministério, nêste Estado, vísitará
tambem Lajes, efetuando-se o seu regresso ao Rio
domingo próximo,

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

I OS INVEJOSOS • ••
:No juizo unânime e pacífico de filosofos e pensadores, de

crítíeos e ensalstas, só os medíocres oferecem clima e uberda
de ás raizes da. Inveja,

A.correlltados, pela penúria de merecimentos, ao eterno
terra-a-terra, os invejosos Introvertem-se e, ao calor mórbido
dos estados delirantes, injetam-se das qualídades relevantes e
das clrcunstânclas extraordinárias que ornamentam 08 inveja
dos, Prníhídos de ascensão, empolgu-os a fimtasia do nivela
mento comum. Quando se capacítam de flue esse ideal Ingenao
entra. em colapso., substituem-no pela gel'ação expontanea. do
despeito.

..\. realidade afog'a-os de trist.eza, mas lhes não conce(le
animo para entreg'arem a Cesar o flue é de- Cesa.r. Persistem,
POI' isso, em se atribuirem excelências e g'lórias' alheias. É-lhes
a earg'll., to(la via., por (lemais pesada. Castig'ados a an.'eá-Ia, fa
zem masoquistas. Daí, ng'redirem e substimarem, na. alheia, a
rama flue os consolou, como própria. "O invejoso é o verdllg'o
implacável de si mesmo".

Explica-se, assim, a nlegoria que da Inveja os pinceis do
mestre flameng'o e de Nicolou Pousin leg'al'am á Arte: uma
velha meg'el'a, de cabelos enca.racolados (le serpentes, a ama·
mental' uma hhIra monstruosa flue a envenena e devora sem
interva los.

eompl'ee1Hle-se, nessa.s telas, o simbolismo que as víboras.

condeusam: é que "no repto sobreticio da inveja, só se per(�ebe o rastejar tími(lo, .daque]� flue procura morder o calca
nllar."

Nn escultura a representação (la Inveja repetiu a tla pintUl"ll, Apeles fê-la, no entanto, guia da Calunia,
::\'a litel'atm'u os invejosos foram tema copiosissimo. Dan,.

te expulsou-os do inferno, para. localizá-los 1JO purg'atório, on
(le "jázem, aco}lut'datios, num circulo de pedra cinzenta sen
t�tllos junto a. um paredão lívido, com os .seus semblantes cho
rosos, cohertos de cilícios, forman(lo um panorama de cemité
rio vivente. () sol neg'á-Ihes a luz; tem os olhos costurados
com al'umes, porque nunca puderlllll 'i'er o hem tIo pI"óximo."Jl'ras onde 1'iYe, afinal, essa. casta ig'nara. �

ViYe em tôdns n.s sociedades. "Allesar tlos seus temperarmeutos Jwterog'êneos, o destino soi ag'rupar os in1'ejosos l em:camarilhas ou €UL arg'umassa o comum sofrimento em face da
feliciflade alheia. AH desafog'a a sua llena. íntima, difama.ndt)
os itltYejlltlos e yertemlo todo o seu fel, como uma. homena.g'emá, ,o;;llperioridade tio talento flue os humilha",

I ]� os invejatlos �
,

Ing'enieros cita Autísteuf's (lUe "ao sa.her que o inveja
vam, respondeu com acêrto: Peol' para eles; terão que sorrer
o duplo tormento dos ,,,eus males e dos me'us l,ens". E conclui:
"Os únicos g'nnaneiosos são os 1l11'ojal10s: é agradável sentiJ.·
se ndol'lltlo de joelltós."

Rost.nnd, de sua 'i'ez, pÕf� na boca de Hel'g'el'a(� êstes vresos:.
"Que nodnas CflW no,<; lllZ, enchendo-nos de g'ozo " "

..

A }131m do covn.I'tle, e II hiHs do invejoso!"
Para moral, êste con:-;elbó tlo velho JUartin }'ÍeJ'l'o aI) seu

mho:
"A lladies hmg'as illvidia,
.Es mu)' t.riste el invidia.r,
Cuando veas a otrl} ganar
A. esto1'onlo uo te meta -
('adn lec}101l en sn tüta
1<Js el modo de mllmal'."
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MADRE CABRINI
PADRE CAMPOS GóES

Está prátícamente concluído o proc.esso p.a.!.'?,

a canonização de Madre Francisca XayIer Ca�n-·

ní. A Igreja após um exame rigoroso sobre � vida

de uma pessôa, e tendo chegado à- conclus.ao de

que as virtudes cristãs, �onfirmad� por milagres,

foram praticadas no mais alto grau, proclama
a

canonização.
O culto público é então prestado ao ser�o de

Deus, o que equivale a dizer que aos altares e �le
vado mais um santo, como um testemunho

_

ViVO

de que aquele que na t�rra põe em exe�u9ao o

Evangelho de Cristo, apos a morte contínua
.

no

Céo a vida de graça e de amor de Deus. Assim,

dentro em pouco Madre Xavier Cabrini terá
as

honras dos altar�s como uma confirmação de que

hoje vive no Céo 'gozandO da visão beatífica.

Lombardia é a terra onde, no ano de 50 do

último século nasceu Cabrini, a que� se deve.?_

fundação desta admirável congregaçao
das MIS

sionárias do Sagrado Coraçao.

Em C.odonho, pequena aldeia lombarda, aos

30 anos nessa idade admirável em que se sente

necessidade de objetivar as ídéías que fervem den

tro dalma Francisca Cabrini escreve as regras e

determina' as finalidades do instituto, cu.jas, l?a
ses vem de' lançar em bom terreno. Os prmcl,1?lOs

.

são rígidos, suave, porém, el� torna sua apnca

ção, deixando cair no eoraçao de su�s compa

nheiras o seu espírito que era o de Cnsto, .�IS .to

do 'repassado de caridade, fazendo da díscíplína

interior o melhor preparo para as lutas asperas e

contínuas que haviam de enfrentar.
.

Cabrini alimentava
em sua alma o dese.Jo �e

exercer o apostolado na China �onfusa e �Ilena

ria ou na índia mi:steriosa, ou amda na Afnca ar

de�te, de sertões povoados de féras ·e homens s·el�
. vagens.

.'

'

.

Na verdade lá estavam multidões enormes a

esperar a palavra
consoladora do Evangelho, _a

doutrina de amor, que, um dia! :para a sal��çao

dos Homens, entre os louros trigaís da Pale�t�na,

descera suavemente dos lábios do Mestre DIVIno,

e hoje é levado terras afóra e tempos a den�ro por

este exército incansável de h�:rOlSIDO. sem Igual e

que são. OS míssíonáríos de Deus.

Mas eoísa .extranha e em que jamais p�nsarà

Caibrini ''ruÍilo outro tomará o seu instituto. É

Leão XÍtt que vai traça-l_?-, indicand?' para
o cam

po de ação os Estados trnídos
da :AmerlCa do

Norte.

!í imigl"ação· italiana
se faZIa para a grande

república do norte, de uma maneira irregul�r, de

sordenada e. em grande ma:ssa, sob a facmante

alucinação do ouro. Di:sto deeorría uma desorga

nização completa na v!d':L. social e r�lig�osa da

grande e laboriosa coloma. Eram os lt�lianos· os

párias de uma sociedade tumultuária e profunda

mente cosmopolita. Pois bem é para Nova York, a

cidade da riqueza e do exagero, que se dir� Ma

dre Cabrini, com o pequeno grupo de relígíosas.

Mas que poderia êsse punhado de missionárias no

meio. de milhares ide 'iltalianos 1 priva�ns de esco

la, hospitais e de igrejas'?' contra�te tão cJ:l�ante
impressionou

imensamente FranCIsca Cabríní, Ela

o confessa em uma de suas cartas: " "Não forma

mos senão um grupinho em confronto com esta,

infinidade de gente".'
.

Um traço relevante de sua vida é a visão rea

lista das coisas.

Mulher de oração e do silêncio, tinha, no en

tanto, uma atitude clara e e objetiva à frente dos

problemas que se lhe deparavam. Viu, logo de co

meço, que devería abrir, pelo menos, dez casas em

Nova Yor,K e nas cidades vísínhas, para atender

às prementes necessidades dos, imigrantes ita

lianos. As finanças, porém, andavam apertadas.

Ca:brini não esmorece. Urgia fazê-lo, fui a-sua ati

tude. Fé absoluta em Deus, vontade ínquebrantá

vel para a ação, é o que demonstra nesses dias

crítícos, sempre com aquêle TostO de quem quer

rir e não ri. O "Asilo dos Anjos" nasce como uma

bandeira de esperança para uma obra que se ini

cia em pais extranho. É a sua pré-funda�ão na ci

dade colosso, onde tanta
miséria exiStia. E as pri

meiras orfãs são a:ceitas. Vêm andrajosas e sem

higiene, tristes ou cheias· de espanto, pálidas e

muitas vezes doentes, retratanto bem, a vivo o pro

blema social a resolver nos bairros italianos. Em

'breve o "Asilo" se ehche e para mantê-lo- as reli

giosas, madrugadoras quais passaras cj.e DeUs, nu

ma recordação evangélica de S. Francisco d� AI;

sis, alegres e cantando as glórias do C.éu percor

rem as ruas da grande metrópole em nome de

Cristo paTa 08 pobrezinhos que são figuras do pró

pl'io Cristo.. E Ca:brini sem perda de tempo começa

:a visitar ,pessoalmente os imigrantes, informando-.

se de slla vida, partilhando dQS 'Seus sofrimentos,

renovando-Ihes a fé 'a:mlortecida, levando-lhes a

alegria de Cristo. Nesta altura, começa, em
toda a

aspereza de uma trajetória rude mas que se torna

Ibrilha$e, a V'er:çW.dára obra encanta'doramente

bela dessa senhora de olhos grandes e sorriso sim

pático, que em hora tão oportuna, veiu mo�trar
como a santidade condiz, em toda a sua plenitude

com os nossos tempos
demesuradamente dinâ

micos.

A obra de religião e assistência social, de ci

vismo e íntelígencía, iniciada
entre os írmgrantes

italianos, hum
crescendo admirável, desenvolve

se com o tempo, tomando proporções gigantescas.

E a provinciana de Codonno, alheía às agítaçoes

dos grandes centros, sem perder um ceitil da víoa

interior, vê que a sua existência vae se desenro

lando entre as multidões heterogênias dos meios

cosmopolitas. É notável 'a presteza com que ela se

transporta da América à Europa para fundar no

vos institutos ou reacender entre os já existentes

o ardor pela missão encetada além mar. E quando

menos se espera a Madre toma outro vapor (hoje

seria de avião) para vir a Nova York comprar. a

-Iínda fazenda de West-Park, onde se ergueria o

noviciado americano de sua congregação. Impres

sionante também é a rapidez elétrica na concepção

e execução dos planos. Quase que
símultãneamen

te empreende várias obras, Iprecorre dista�ci8;s

enormes, deíxando por onde passa o traço síntí

lante de sua bondade írradíadora. Dentro de um

ano, realiza uma acidentada viagem-à Nicarágua,

onde funda "O Colégio de Granada", indo em se

guida, até à região dos índios Missquitos, levan

ta um instituto em Nova Orleans, erguendo, o
mo

ral e normalizando a vida religiosa da colônia alí

domiciliada. e, num coroamento de ingentes sacrí

fícíos, abre "Columbus Hospital" de Nova York,

organização modelo de técnica e caridade cristã,

que, com trinta anos, acolheria
em seus leitos,

150.000 doentes e trataria em seus ambulatórios.

outras centenas de milhares dê imigrantes. Mais

hospitais aparecem, colégios e asilos surgem e, pa

ra continuação da grande obra, as vocações par

missionárias se desenvolvem,·
tornando-se um

realidade palpitante o sonho de ·Cabrini.

A par de uma fé sólida que lhe davam a pieo;

dade sem pieguices nem exageros, da caridade que

a f.ez percorrer continentes,
como uma semeadora

do bem, Madre Cabrini era de uma simplicidade a

. prova, não querendo ro toda a. 'sua vida ser:

outira cousa além-de uma modesta religiosa.. -.em

nada diferente de qualquer outra da Cong:rega.ção.

Educadora por vocação, possuindo uma.. per

sonalidade forte e bem definida, Cabrínl transmí

tíu às 'suas míssíonáríàs os traços prcrundose orí-

gínaís de �eu espíríto singular. ,

.' '.

Ao Rio de Janeíro trouxe Madre, Cabrini um

dos ramos da grande árvore, fundando. em
nossa

cidade o grande "Collégio Hegma ;;Coeli", um dos

estabelecimentos 'de ensino 'que, pela sua modelar

orientação técníca-pedagógíca, admirável feição,

moral e religiosa
. e seleto corpo docente; honra. o

ensino do Brasil.
. AI; missionárias do sagrado Coração; espalha-·

,

das pelas várias partes da terra, vão executando

um pregrama de inteligência e de coração, inte

gradas rio pensamento de Francisca, Xavier , Ca

brini, esta mulher ádmírável, verdadeira apostola

pela oQ_ra de fé e /bondade que realízou.. como mis-

sionária de Cristo.
.

.
'

A noticia de que dentro em breve se dará a

canonização de Madre Cabrini 'está sendo. motivo

de grande 'satísfaçâo entre os católicos das Amé

ricas, 'cujas repúblicas receberam o influxo bem

fazejo desta eleita de Deus.

SANGUENOL
Contém oito eJeinentos tônico,

Fós-foro, Cálcio, Vanodçrto e
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Sódio. etc.

•

OI!! .PIlUd08. Depsupe-rado8.

Esgotados. Anêmicos,
Magros, M.ães 'Que Criam.

<':rhiOçeiS . Rtiqu1tic88 rece·

berão ti tonific8çâo gera)
do organil'lmo com O'
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I
VIAJANTES:

.

I
Sr. G'uilherme Socas

Encontru-ae nesta cidade, o s r ,

I Gu'lhe�me. Sccoe , funcionário da
Diretoria de Estradaa de [(odagem
residente na cidade de Lageil, onde

----
é pessôa muito eonceituada no

__________________ alto corrte ro ro daquala crdude.
DR. JOÃO DE ARAUJO

Regressou a esta cidade, o

abalizado médico, dr. Joao de

Araujo, depois de uma Ionga
I viagem d.e estudos a Sáo PaUlO

I e .t<.i'J. Visitou também, o Sul
\rjJ Estado, onde clinicou, re

gressando, agora, a esta Capi
tal, para retornar à sua cií
nica.
SR.

�t Vida Social

MA�ÇO
S. Martinho

Quarto minq. a 24
236

FOLHH�HA DO 014
79

20
Quarta-Feira

EDMUNDO MENEZES
Procedente de Caçador, en-

I contra-se nesta cidade o sr.

Edmundo Menezes, figura re-

I presentatíva
do alto comércio

Podes viajar e_tratar de madereíro e elemento de des
assuntos jurídicos e flnancei-

I taque
na politica do Oeste ca-

ros. tarinense.
JOVEM MARCOS

ANIVERSÁRIOS Para fazer os seus estudos
Senhorinha Berenice G. no Colégio Catarmense, encon-

dos Reis tra-se nesta cidade o jovem
Assinalou. a d i to de orrte- ontem. I1taTCOS, filho do sr. Herculano

.0 anivar3ário natalicio da graci08a 'Falias escrivão de órfãos e in-
.enhorinha Ber .. "ice Gardani dai d t·' . ,.

de C
Reie, aplicada aluna do 3 ano do

' us rial no Munícípto e a-

curso ginasial do Colegio Coraçãc .

çador.
d.e JalluB e filha "�o ae. dr. Fran-

[
Encontram-se nesta cidade,

cisco Solei dos Rela.

on�e farão seus estudos no
A gentil aniverllariante foi muito d' ,. C

-

d J
'

cumprimentada por suas ami- í) egio .oraçao e esus, as

guinha... qu a o .ão am grande y,entis senhorinhas Maria Eli
. .número. ,Menezes, filha do sr, Edmundo

Menezes, da cidade de Caça
dor.

1823 -- E' elevada à catego
ria de cidade a vila de N. S.
do Desterro.

:t:**
OS ASTROS ACONSELHAM:

João
em

HERÊU R �MOS e BE ATRIZ
PEuERNEIRA) RAMOS

participam aos parentes
e às pessoas de suas re

I.'ações, que seu filho

NERÊU contratou casa

mento com a senhorita
Maria Adriano.

o
o
o
o
o
c
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

MANOEL. ADRIANO e

MARIA ADRIANO
levam ao conhecimen to
de seus amigos e pnren

tes que sua filha MARIA
ajustou núpcias com o

senhor dr. Nerêu Ramos
Filho.

Fpolis., 18 de março, 1946

NERÊU e MAR�I
I

Leonardo Martendal para exercer a função
de 10 suplente do sub-delegado de Polícía dó

distrito ele Luiz Alves, do município de Ttajaí.
Alcides Rodrigues de Oliveira para exercer

a função de 2° suplente do sub-delegado de

Policia do distrito de Sombrio, do município
de Ararang ná. � 1616)
Santclmo Borba para exercer a função de

10 suplente do sub-delegado de Policia do dis

trito de PJ.S.'3D do Sertão, do município de Ara-

ranguá. (

João Abel da Cunha para exercer a função
de 20 suplente do sub-delegado de Polícia do

distrito de Passo do Sertão, do município de

Araranguâ, ( 16) 8 )

Marcílio Cunha para exercer a função de

10 suplente do sub-delegado de Polícia do dis

trito de Sombrio. do município de Araranguá.
Reduzino Rodr ig ues da Silva para exercer

a função de sub-delegado de Policia do distri

to de Passo do Sertão, do município de Ara

ranguá.
José Joaquim Linz para exercer a função

de, 10 suplente do sub-delegado de Policia do

distrito de Bocaina do Sul, do município de

Lajes...
Gentil Antunes Oliveira para exercer a fun

ção de sub-delegado de Polícia do distrito de

Bocaina do Sul. do município d-e Lajes.
Portarias de 16 de março de 1946

•

O INTER\'ENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder licen ça :

De acôrdo com o ar t, 156, alínea a. combi

nado com o art. 158, do decreto-lei n. 572,
de 28 de outubro de 1941:

A Oscar Maciel Berendt, Escrivão, padrão
O do Quadro único do Estado (extinto. quan

do vaaar ) . de quarenta e cinco (45) dias de
licenc-. com vencimento integral, a contar .de

25 (L: i ..·\ creiro último.

t\ Alfredo Schroeder, ocupante do cargo 'da

classe K da carreira de Ofiéial Administrati

vo, do Quadro único do Estado, de sessenta.

(60) dias, com vencimento integral.
A María Teodora Godinho de Oliveira. ex

tranumerário-mensalista, ocupando o cargo ele.
Encarregado dos Serviços de Previdência 50'

4.138,20 cial, na Residência da Diretoria de Estradas

de Rodagem, com sede em Lajes, de quarenta.
30,000,00 e cinco dias, com vencimento integral, tendo

3.221.928,30 em vista o laurlo de inspeção médica a que foi

____ _ submetida e a contar de 20 do corrente m.ês.

noivos

EMPRÊSA ,DE ELETRICIDADE E TELEFONES
ALEXANDRE SCHLEMM S. A.

RELATóRIO DA DU'ETORIA

Rodolfo Alexandre Schíem m. diretor-presidente,
Alerandre Carlos Scbícnvm . diretor-gerente.

BALAl'\CO ANUAL E:\[ 31 DE DEZE:ViBRO DE 1945
.

A T Í V O

Porto União, 31 de de.embro,de 1945.
Rodolfr1 Alera'ud1"{! Scl!lcmm. di1"etor�presidel1tco
A le:ta.ffd,.c Ca,y/os Schl,c-mm o diretor-gerente.
Lui= Mach-a<io Ba!ster. guarda-livr·os. reg. sob u,

17.790.
CONTA DE LUCROS E PERDAS ENCERRADA EM 31 DE DEZEMBRO DE 1945

Df.:BITO
Despesas g-erais, sendo:
Aposentadoria e Pensões .. . .. _ _ .. _ _

Seguros o _ • __ •••• _ ••• __ • • •• _ • _ •• _ •••• __ •••••••••

Impostos telefone .. . _ .. __ . _ .

Ordenados telefone .

Ordenados e grati ficaçõcs· � _ . . o . _ . .•...... o

Tmpostos e selos _ . _ .. _ . __ . . _ .....•....

Custeio telefone .

(_�usteio o • o . _ ..•..•......• _ .• o __ •• _ • _ .• o . _ •.•..

Maxi·mt"liano Met::le-r
Júlio Comes Gu,é'1ra
José Peixoto de Oliveira

Senhores acicmstas :

Dando cumpriruento à� dctermluaoôes legais, e (1)3 -nos.sos estatutos. apresentamos o 110SS0

balance anual e conta de lucros e perda-r. assim corno o parecer do conselho fiscal. r-elativo ao

exercício findo de 1945.
Com referência aos dados apresentados. convém observar, que os resultados finais do ano

transato, 53.0 in ler icres aos (lo ano ante-ror (1944), demonstrando P(H1CO aumento da receita e

apreciável aumento nas contas de ordenados e gastos gerais, situação tendente � agravar-se no

corrente exercício.
1\:10 obstante o exposto, adotamos desta vez um critério menos cauteloso na aplicação e dis

tribuição dos lucros veri íicados, cuja aprovação entretanto, dependerá das decisões da assembléia

geral convocada para o dia 25 de março próximo. para a qual solicitamos o vosso comparecimento,
Permanecemos ao vosso inteiro dispor para o fornecimento das informações ou esclareci

mentes que nos forem solicitados.
Pôrto União, 16 de fevereiro de 1946.

Tú l ia Ferrari
Acompanhado de suo exma. Eo-

milia, chegou a Florianópolill. em Nelcína, fBha do sr.

viiita. o sr. Tubo Ferra:i, oficial i'3anto Damo, industrial
.da Marinha Mercante Nacional, e 'Cacald'Or.
.rellidente no Río de Janeiro. Cíloá, filha do sr. Mallesoni,

Dr. [oêo Gualberto Furtado �lS'rtetorA- ddO �Oidnh°C ded Trigo
Procedente de Lagea onde este- ,

o. n l'e, � aça ar.

-ve em g060 de féria_. acha-lia ne.ta' Movimento de pasageiros da
Capital, em tran.ito. o dr. João Panaír do Brasil no aeroporto
,Gualberto Furtado. mu.i digno de Florianqpolis:Pro'ffiottlr Público da comarca d.

Dia 16: Procedentes do Rio
_Laguna.

de Janeiro: Randulfo Cunha;
DF.:. ANTENOR TAVARES Genaro Costa Du1cir Cunha
Aniversaria-se hoje,. Q Dr. \ Cal"reI'r"ao- . p...,:�,,-'lentes de São Impos.tos e selos (selos) , -. - .

,

l� Custeío telefone (estoque) ..............................•.

_Antenar Tavares, ,provecto ad- Paulo' B]'orn Hisino·er. Com CusteIO (es�oque) , .

'\iogado e sub diretor da Peni- destin� a pôrto.Ale�: LailrÍ-
Matenal eletnco (estoque) .

tenciário do Estado. .

d Wl .di-I De resultaJo t>_endente

r
�: �ir����en:�n�er;.�� �urt Deb�sas Dd; :�:!��',����

.. - :
.

Fes.STt. A. hE�OÁ B�ITO . Bertch, �rtunato T�enta. Cauçao da d,retona

��;�� .�:.�'t;,:�'::::::::::::::::::::::::::::::
'eJa, 0Je, maIS uma pn� Dia 17: _ Com destino à São

mavera,. a l?entil sta. Eloa Paulo: João Jorge MuSsi. Com EzigtueJ
Brito, mtehgente professo� destino ao Rio de Janeiro: Contas co, ,'Colce, - credoras

do Grupo E s te O 1 a r "Jose Frantz Kohout, Adooto Viei-
Conta dividendos .................•..............

:Boite'UX". I
Não en'gível

I *
Ta, Margarida Vie�ra: Dr. C:;r- Capital .. .

los Gomes de OllveIra, Laer- Fundo de reserva legal .

MENINA ROSELI TE Acionistas, sendo:
.

-

I cio Cunha da Silva e Dr. Al- De diversos .

REZINHA b rto Ba bos:a da S'l Filh De lucros St1Spel1S0S .•••.•••• _.

,
.

e r" I va O. De conta depreóac;ão ......... � ........

A data de hoje regista maIS Pl-ocedentes de" Pôrto . Alegre:
-uma festiva primavera da ga- HeI'ta Alma Neumann Flávio '���;�s ���;ec��fr�it.· ii�iã�' 'ci� '\'í;6;i�"'"",,:::::::::::::::::
1ante menina Roseli Tere�i- Gilberto Neumann e Hoite
nha, dileta filha do sr. MarIO Evert Schaa.
,Cândido da Silva.

* MOVIMENTO DE PASSAGEI-
STA. MARTINHA MARIA ROS DA PANAIR DO BRASIL

SETUBAL
. ., I

'

.s/A. EM FLORIANóPOLiS
Transcorre, hoje, o alllversa- Procedentes do Rio de Ja-

Tio natalilcio da gentil �ta. neiro:
�-Martinha Maria S1Jubal, fmo A]berto Senna, Domitila

A

. ornamento da nossa sociedade. Sarlorato Senna e Manoel
:I:

I Font Juliá.
JOVEM ERIS SIMAS Procedentes de Curitiba:

Na. d.at8; ?e hoje, ,t:ansco�re, Ser.ge Daniloff, Ana Julia y
Q amve:sar�o natalíCIO do ]0- Aymar ç,e Font, Livia Moura A

vem Ens Slmas. Font Juliá e Ligia Mancelos
*

Moura.
SR. JOSÉ RIGUELRA Com destino á Pôrto Alegre: A

Faz anos hoje, o sr. José Ri- Louis Friedrich Wilhelm go���o ddi:i�see�d�5 leg�: .. ::::::::::::::::::::::::::::::::
geuir:a, funcionário dos c.'Jr- Sievers.
Teios e Teltégrafos. Com destino ao Rio de Ja-

*

rflwbili=ado
Lsina geradora e distribuidora . - - - o • o • � ••••• - •••••

Bens de raiz _ . __ ... o .. - . - .. o .•. o o - - o •• - - •••...•• o

�IIit.:is 'ec ���:�:�n�ssão _ . � : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : � : : : : : : : : :
Estação telefônica ..... o ....•

- - o • - •. - - • - ..... - - - •.. - •.•• o •

Oficina e ferramentas 0_ • _ ••••••• - •••• , o - •••••• o - •••••••• -

Redes distribuidoras - - .. - - - o - - '••••••••• o -

Construções (Usina nova) _ - .. o • - •...... - •. - . o - o o . - ..

Estável ou, [íso
Concessão . o . ... o .... o .•..

- . - • - - ...• o - o ..••. o - •••....••

Força Hidráulica Palmital .

129.168.70
71.061,20

220.059,80
10.723,80

129.507,70
14.0Ri.60
713.119,00
295.241,20 1.582.969,00

Disponive!
Caixa Econômica Federal do Paraná - - - - - .• o • - •••

Banco do Brasil S. A. . ...............................•...

Banco Nacional do Comércio . o - - - • - • - • - - ••• - • - - - • o

Banco Ind. e Com. de Santa Catarina S. A. . .......•.......

Caixa _ .... _. ... _ ... - o." _ - _. _. o __ - _ .••. - _ ..• o - 0 •• ·_

Rcalicó-uel a curto e a lanço pra=o
Contas restantes . _ .... ... o •••••• _ • _ • , • - • - ••••• o ••••••• -

Obrigações de guer-ra (titulos) o • _ • _ • __ - - •• o •••••••••

Contas coi-rentes - devedoras:
Deved. diversos ..... - ... o •••• _ •• _ ••• - - •

Obrigo dc guerra recolho 0_ • ••••• o •. - -

188.967,20
22.800,50

PASSIVO

110.000,""
145.934,4<>
404.065,60

De compensação
Depóaito da diretoria

Soma do Passivo

•

Conta -depreciação:
Redes distribuidoras - 6% _ .. .. __ .. o o

Oficina e ferramentas - 10% . o. _. _ •• _. _. __ • _. o 0 •••••

l\1óveÍs e utensílios - 6% ... o 0 •••••••• _ •••••••• _ ••• _ o

260.616,40
J 50.106,00 410.722,40

91.794,80
8.504,50

255.%7,10
4S 1.224,80
4.683,20 812.164,40

72.757.80
13,800,00

211.7ú7,70

218.60
5?5,j'o

6.Q66.50
76.798.00 381.934,30

34.805,00
330.000.00 364.805,00

1.650.000,00
181.296,00

660.000,00

284.059,50
51.767,80 2.827.123,30

30.000,00

3.221.928,30

21.157.40
9.7715.20
696,4<>

7.710,6.
218.444,30
54.727,10

653,4<>
25.051,20 338.216.60

42.787.10
1.408,80
643,4<> 44.839.30

19.954,60
330.000.00 349.954,60

733.010,50

CRÉDITO
De E�ergia elétrica _ . __ __ . . .. _ . _ _ . _ .. _

.

Material elétrico __ . __ .. __ . _ . _ _ _ .....•

Arre"adaç'ío telefone .

Juros c de�ontos _ __ _ . __ . _ .. o __ •• •••• o ••••••

.

'

neiro:
SR. DARCI LOPES Hirnalldo Antônio Bernar-

\ ,'I_'ranscor;,e; hoje, o aniver: II dini, Dora Del'Vale Araujo,
·

sano natallJCIo do sr. DarCI José Varela, Alvaro Silva e

Lopes. :. Sousa, Maria Eugênia Silva e
- SRa· MARIA LINHAíRES .

Sousa, Olga J. da Silva e Rosa
MACHADO J. da Silva.

Transcorre, hoje, o aniversá- Falecime-utos:
TIO natalício da exma. sra. Jorge Atherino
Maria Linhares Machado, dd. Faleceu, ontem, am lIua ruidên

espôsa do sr.' João Pires Ma-, cia, cí tua Frai Caneca. 128. o IIr.

ehatio, ativo representante co- Jorge Atherino. cOf\Ceituadn c:e

mercial. mercianta .. irmão ç.o. ar•. Miguel
e Syriaco Atherino. (\0 alto comer-·

Visitas: do local.
Dr. Raul Schaeler O lIaoultamento foi realizado no

Deu-nos o prazer de lIua villita, Cemitério do lfacorobi. lia in ia o

-montendo cono.co cordia1 palestra féretro da re.idencia do extinto.
o dr. RI1Ul Schroefer. indu.triol e COlT' aronde acomponhamento.

· JI,,"',,"cto odv"aodo n.o progreuiata _ A' -famtlio enlutada oproeentQ- I

.cid��e de B,uoque ' Im". nO'ssas c�ndolência!l. I

645.820.80
45.286,40
17.113,40
24.789,90

733.010.50

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os abaixo-assinados, membros do conselhO' fiscal da Emprêsa de Eletricidade e Telefones

Alexandre Schlemm S. A .• tendo procedido minuciosamente a revisão do inventário, balanço g�
ral, conta de lucros e perda.s e mais os documentos relativos ao exercício findo em 31 de dezem
bro do ano de mil novece:ttos e quarenta e cinco, e, ac-b.ando tudo em perfeita ordem, são de
parecer que o-s mesmos se] am aprovados pela assembléia geral, po-r se acharem rigorosamente
exatos.

Pôrto União, 15 de fevel'eiro de 1946.

ESCRITÓRIO JUR1DI�O COJlEBCIAL
(Com um Departamento Imobiliário)

Vendas de pinhais, fazendas e emprêsas
Diretor: dr. Elisiário d'e Camargo Branco

ADVOGADO
Rua Frei Ro�<ério. 54 - "on .. 54 - Caixa' Postal 54

�nd're�o t .. lel!'1"áfi ..o: "F,libranco" - Lajes - St.. Catarina

I 80��'!�d�19��na�oSJ��O
O INTERVE.\'TOR FEDERAL RESOLVI<:

Nomea1":,
De acôrdo com a lista tríplice organizada
pelo Tribunal de

IApelação, em data de 1&

do corrente e em observância ao artigo
lOS, da Constituição Federal:

José Rocha Ferr-eira Bastos para o cargo de

Desembargador do Tribunal de Apelação, va

go em virtude da aposentadoria de Henrique
da Silva Fontes.

Portarias de 15 de março de 1946

O J.\'TERVE�TOR FEDERAL RESOLVE

l-Hspensm· :

Josino José Pe re ira da função de 20 ·Sll�
pleute do sub-delegado de Policia do distrito

de Sombrio. do município de Araranguá.
Elesbâo Júlio Abel da função de sub-dele

gado de Policia do distrito de Passo do Se1--

tão, do município de Araranguá.
Dcsiauar:

De acõt"do com o art_ 156, atinea b, combi

nado com o art. 161, do decret<rlei n. 572,
de 28 de outubro de 1941:

A Juvenal da Silva Faria, ocupante do car

go de Comissário de Policia, padrão H" na

capital, do Quadro único do Estad�, de s_
meses, com o vencimento integral, a contar de

15 do cerrente. -'

Dis(Je1'.saq' :
Alberto Monkolski da função de 20 suplen

te do sub·delegado de Polícia do distrito de

Tangal'á, do município de Videira.
------- ----------

(ines ODEON
-IMPERIAL

CINE ODEON
ÁS 7,30 horas

Cm filme que mostra-nos '() que

se passa Ino sub-conciente' de UJllla

lind,a jovem.
A MULHER QUE NÃO

AMAR

SABIA

com

Ray

(Técnácolor)
Ginger Rlogers - John Hall __,

MLl1and - Warner BllXter __,

. Misclla Auer

Pr�os: Cr$ 6,00 - 5,00 - 2,40
Censura: 14 anos

CIN,E IMPERIAL
ÁS 7,30 horas

Sessão das Moças
O m!Clhor filme naci<>oal até ho-je

apresentado!
ROMANCE PROIBIDO

com Grande OtheIo Nilza Ma�

grassi - Lucia Lamur - Jar::u-a.cllI
- e a 100% sensaciOlnal Eros

Volusia.

Preços: Cr$ 1,20 - 2,00 - 2,40
Censura: 14 anos.

DOMINGO
SimuI;tane�ente
Odeon - Imperial

Um drarrna que fi,cará para sempre
em seu coração.
INTERMEZZO

(Uma história de amo,)
com Ingdd Ber�man'11 e Lesl'Íe.

Howard.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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espanholAns nossos

Agen'es
Leiam todo dia esta coluna

até o fim
-- Pedimos avisar por telegra

ma, quando o [c rno l não che.ga I'
no mesmo dia.

I Recrudescimento do fascismo I o E�TADO e"con--
Ira-sE! à venda na

"

banca de jornais
�.«8edl»
�

____....._...�......"''''''"_'''''_�����"l�

(Exclusivo para "O ESTADO")
J..JON])REi'l, Serviço 'I'elegráflco da Press Iuíorma

tiou - O problema da permanência 130 caudíího Franco
nu govêrno encontra um amparo provisórfo na altitude
de cautela dos aovêrnos hrltâníco e estadunídense em

encarar a questão e influir no sentido da modífícação
imediata do estado de cousas que predomíua na Espanha.
Xo entanto, os desenvolvlmentos da pendência franco
espanhola podem levar os aludIdos güyél'nos a empre
ender medida" tendentes a por um fim ao reaime ines
ponsável de Franco, mesmo porque a questão ameaça
interessar o ambiente Interuacíoual, Em principio, o go
vêrno do sr, Fei lx Couln se sente multo animado a cor

responder aos apelos tio POYO francês, pelos menos com

a eloquência com que êste último se vem. manifestando,
a pedír fi represáila (10 rompimento de relações com }lia
drid pelo fato fios recentes fuzilamentos consumados na

Espanha. Enquanto isso, Londres e l'Yashing'ton não
conslderam ainda oportuno intrometer-se no problema
espanhol, O caudílho percebe tudo Isso, e recrudesce na

sua potítíca Interna de brutal repressão a quantos ergam
sua. TOZ contra os desmandos ditatoriais e aspirem a um

reg-ime democrático 110 país. Yolt.ou a encorajar a Fa

lange, que novamente se converte num Instrumento de

perseguíções e torturas, de' que são sinais evidentes os

últimos atos de terrorismo politico. O caudilho- está cer

to de que poderá sufocar internamente, pelos drásticos
processos fascistas, quaisquer veleidades de Ifberdade e

crítica ao seu �w,-êl'no.
Agora, porém, toma corpo o movimento destínado a

entregar o caso espanhol á O. X. r.. e ai começará para
o generalíasímo sua fase de declínio, Até aqui, Franco
não torna couheclmento do que- se passa no estraugeíro
!';6hre o seu gÜyênlO, não líga nenhuma importância ás
reações externas que seus atos estão a provocar. ]1as,
uma vez que a questão passa fi ser debatida 11a esfera da
O. �. lU., tudo muda de fig'ura, poi.s, 110 caso, não estarão
em foco os govêrnos - êste ou aquele govêrno partieu
Iarmeute interessado 110 problema, como o da. Prança,
por exemplo" UlRS, a grande eornnnldade das Nações rní
das.

A Espanha oferece, na realidade, o único exemplo
de uma naeão que ainda permanece submetida a métodos
de govêrnos fascistas. Seu parentesco IdeolôgIeo com

Hitler e ]Iussolini é, palpável, concreto, vísível a qual
quer ângulo, O próprio caudilho ascendeu ao poder aju
dado pelos sus parceiros da, Itália. e da, Alemanha� e o

solo Espanhol conheceu o 'tacão das botas nazistas e as

trOI}elias dos leg'jonários de llIussolini. A queda de Fran-
1'0 corresponderá, assim, á extirl)ação do derradeiro teu-
[;Ícu}o do ca,llcronazi-rascista. do continente europeu.

-os TflAIÇOEIROS
ATAQUES EPllEPTlCIJS
QUE LHE TIRAM TODOS
OS PRAZERES DA VIDA,
DESAPARECEM COMPl.e·
TAMENTE COM O USO
OIARIO,OURAi'fTE TIlES
MÊSES, DO CONHECIDO
E EFiCIENTE PREPAild.-
00 CiENTíFICO

Pequenos
S �";����II'II�.
CONTEM I

OITO ELEMBNl'OS rONICOSI a
ARSENIA TO. VANADA. ;
TO. FOSFOR05,CALCIO

-

ETC

rONICO DO CEREBRO
TONiCO DOS MUSCULOS
0, Pá'idos. DePllup.r.dot,
E.qot.dol, Anêmico., Mi.s
que

, �ri.m Mlgrol, (rilnçl$
raqUlllc••• receberio I tonl.
ficeçio 9vrlll do o,glni.mo

Està a vendo um sitio distante
18 km, da capital, na ilho com

183 ms. I e frEnte e �()OO de fundes,
.cortado pela estrada ge�ol, corrr

uma Ca:o de material e madeira
pa Ta 60(0 mil. de lenha,
Tratar nesta redcçâo .

:r� �:: *.oOENÇAS NERVÜSAS
Com os p rogreasos da medicina ,

hoje, as doenças nervosas, quando 1\'10'"0 tOO a o' leo ""fUtratadas em tempo, são males per. l' I. Jt '!!:.!"
feitamente remediáveis, O curan d ei
r ismo, fruto dó ignorânCia, só pode
prejuúicar os indivíduos afetados à1l roax" - rr.u r o t- ções - fOI ça
tais enfermidades. O l:lerviço Na. de 6 a 8 cavalos, I>ossuindo co
cronal de Doen ças mentais dispõe te ce óleo.
ri e, um Ambulatório, que atende gra- O motor pode ser examina.tlUtamente os doentes 1l.er17()SOS m- _

dtgemes, na Rua Deodoro �<!., das 'j do em Itajai com o sr Oswal
àe II .ho ras, d:iàriamentl;, I do Outra de leg e do Ln s trt u tn
�.�<...-

I
dos Mar it imcs. Tr"b;f com s.a-

I V IA G EN S II ��: �:�;��: 1 ;;:;
João P",to,

J ' � I Compra-se
IIPPOIU, -_ Joêa"lvile � Mobf ria de sala, gru�� esta'

� .� f do, - m bom es r e co.

l: 3aidas- 2 h.:>ra" da I Drr i g uv s e à c ...ix » Po�td 1(6',
I madrugada N f S ta

I Joinvile�.Fpolis.

VENDE-SE um msrca "cu.

Sa ngOüê 001
Ue O_N,SY, n: 199, da 1\121

GARAGE
Aluga-se uma à rua Na.·

rêu Ramos no. 30 fundos
3 v.

A Agonia
da ltsma

VENTILADORES

_I
Saída. 9 hora. do manha

Inforrnacôes nests

red",çáo

Vendem-se doi" ventiladores elec
tricos, grandell, poro cirno de ma

&Q ou pa.rede, serid o um oscilante,
proprios para f

escritório, barbea
r io s , cafes, etc, Tratar na rua Al
mircnte Lamego 15.

* * *

•.,A S A Preciso-lIe aluga..

l,. urna para lT\ora-

dia em rua moi"
ou menos central -- Dâc-se refe
rllncioa, ou fiança, - Informar a

A. Peno, rua Deodoro, iS, ou no

Banco do Comércio,
.. ,. oS

em Poucos Minutos -

Em poucos minutos a nova receita -

Mendaco - eomeça a cll'cular no sangue,
.!1.1iviando os acessos e os BtaqUE'S dfJ H�Jtli1
ou bl·onquite. Em pouco tempo é pO"hiw!
dormir bem. J'espirando IhTe e t'acil!TIPtJte
M'lndaco alivi>J.-o, meSGlO que o mal sej,]
antigo. porque di�soh'e e remove o m!_l{'uq
que obstrúe. as yias respinuol'ias, mil'HHltio
a sua enei'gia. an'uir.ando sua blJ(lde íJ1.
zendo-o se n li r-se prematuramenle velho.
Mandaco tem tido tanto êxito quP se ore
rece com a garantia de dar no �aciente
respiração liVl'e e faeil l'apidamente e com
Jlleto .alivio do sofrimento da asma em pou
cos dIas, P�ça Mendaco, hoje mesmo, em

qualquel' larmacia, A nossa garantia é li
sua maior proteção.

.IIend aeo A�o�:.:::::..

Ágora lambem a Cf $ 10,00
EDIT.AL

. Venda em concorrência pública
Faço pÚibltco, ipara c�heci

menta dos interessados, que
de acôrdo com a' autorização
do sr. ceI. diretor de M. M., em
Of. Nr .. 552-'Pl} datado de 22

próximo findq" será vendiQ.o
em concorr�p..cia pública, a

Viatura Auto-Transporte pes-.
soa!. turismo, 4x2, "FORD" -'

1935, - de motor Nr. ... , ..

1.449.570, reçebendo o Coman
do deste Batalhão, até o dia
30 do mês- em curso, os enve

lopes com as propostas, afim
dos mesmos serem abertos dia
2 de abril, ás 9,00 horas.
MªÍores informações, serão

prestadas diariamente, no

quar.tel dest� unidade.
Floril;tnópoliS, 15 de março,

de 1946,
TOM WILDI JUNIOR

2° Ten. R-2 Conv, Secr. da Btl.

(li\.
A.qêa.:iaa e Repr<:t.enta.çõ•• em

G.. ·a.

Matriz: F'lol'ian6po lb,
Ruo João Pi�to. n. e

Cc::'xa POllt�l , 31
Filial.: C,..e.ciúmo

Ruo" noriano Peizoto, ./n
:. ,(.1:;<:111. Pr6priu).
Taleqro.rnaa: ·PRlMUS"
Acant•• no. principaUo
m.unic\pioe d<> E.tad",

V d Uma m�
eu e-se tocideta

marca "Zündapp·, 7 HP e em

perfeito estado de funcionamen
to. Tratéll na rua Nereu Rã

mOi, 0.° 523 (Estreito).
lOvs, 10

• • •

DIN.AMO
VENDE-SE um de 12 HP 7 500

velas, com 6,000 metro. de fio de
cobre.
TrataI'. ne.ta redação.

15u, alt- 10

ROMANCES SENSACIONAIS
(em fascículos)

A Casa Editora Vecchi, do Rio, encarregàu a Livra·
ria Rosa. à rua Deodoro; 33, nesta Capital, da distri
buição dos seus afamadog romances em fascículos e pede
aos seus dignos freguezes o obséquio de procurarem, en

quanto não estiver norm«lisada a entrega a domicÍ io, os

fascículos que precisarem.

Tenha f ell"pre em cosa uma garrafinha de

APERITIVO '«IHOI»

ICONTA' CORRENTE POPU�AR
Juros 51/2 a_ a. - Limite Cr$ 30.000,00

Movimentação com cheques

Banco -do D.istrito Federal S. A.
_ ..-

Precisa,se de pessoa ativa e honesta para venda de
romances em fascículos, a domicilio.

Exige-se garantia. Paga·se bôa comissão. Tratar na

Livraria Rosa, à rua Deodoro. 33.

CAPITAL: CR$ 60,\)00,000,00
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

Sedas,

CASA SA
Casirnirasl'

TA.
e

r
"

OR_Ll\�DO
Roa CODselheiro Mafra, 36'" - loja e �()lJreloja - Telefone 1514 (red'e interna)

Cai"a Postal 51 -
--- Eod. Teleg.:

----

.....0 _) P'E""LL]S j A �\. � .

(�carpelli» Florianópolis- .. -

'fI
.....,., ..l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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(Exclusivo para "O ES
TADO").
Press Informatíon Servi

ee - O programa da "Hora
Iuíantil", írradlado todos os

ESCRITÓRIO: Rua FeHpe Schmidt�52 - Eala 5 dias, inclusive aos domín-
Edifício Cru ae

í

ro - Floria,nópolis. ' I g:os, pelo Serviço Interior

.............."""'-..."...........-----------.........-----11
da Br!tish :sroad�as�!n�: ('01'
poratton, €' quasi tão velho

-------�----��- quanto fi própria B. B. C,

RECORTE ÊSTE coupon preencha-o e por nosso inter ,Ao mesmo tempo que a ('01'

médio, remeta-o Á CAIXA DE ESMOLAS AOS INDIGENTES poração, a Hora Infantil

DE FLORIANÓPOLIS. comemorou seu 21)0 auíver-

Autorizo a minha inscrição como sócio contribuinte sárío, Ú programa cornecou

dessa CAIXA com a mensalidade. de Cr$ . . . . . . . . . . .

em irradiações irregulares,
em 1923, mas logo adquiriu
earacterfsticas defíníâas e

tornou-se parte das emis
sões perrnaneut=s durante
todos êstes anos. Ka Grã
Bretanha, o serviço radio
fônico especializado neste
gênero atíngíu um estágío
ainda desconhecido pelas es

tações das outras palies 1"0

mundo.
A Hora Infant.il da KB.C.

é organísada prineípalmen
te para as crianças dos sete
aos treze anos de idade,
seu objetivo é o de propor
cionar aos meninos um pro
grama Interessante e diver
tido. Além de se interessa
rem pelos problemas da vi
da eontemporânea, os me

ninos passam fi olhar com

atenção, após as preleções
radiofônicas, as prõprías re

gIões do país onde residem.
Apesar de que êsses progra
mas sejam preparados com

o propósito de e n t r e t e r
crianças, é aproveitada tôda
oportunidade para inclusão
de temas instrutivos e um

bocado de informações ge
rais.
.. A idade mencionada an

tertormente deve ser eonsí
derada de maneira relativa,
porque a H�ra Infantil é
escutada por adultos e por
muitos menínos de menos

de sete e mais de treze anos.

É um problema diiicil de
ser solucionado. 'De um mo

do geral, os programas sã.
dirigidos aos meninos" de
educação elementar e secun

dária. Em conjunto, calou-
. la-se que a Hora se estende
sôbre um imenso número de
ouvintes, que a escutem in

tegralmente.
São Irradiados comentá

rios, anedotas, contos, m'Í1-
síca, retransmissões estran

geiras, poesia, concursos e

servlços religiosos. Todos
os semestres' anteriores à

guerra, os ouvintes infantis
podiam escrever à B. B. C.,
dizendo quais os seus temas
prediletos, para a orienta
ção do!'! organizadores do
programa.

,

"VIR(jEM 'ESPECIALIDADE"
\V ETZEL INDUSTRIAL-JOINVILLE (Marc()

----

r\._ 1)VOG r\ I)OS I
Dr. OSVALDO .BULCAO VIANNA
Dr, J, J. DE SOUSA CABRAL

I

F'lortanópolis, de ' de 194 ., o

Nome por extenso " o ••• o • o • , , ••••• , , ••

Local onde deverá ser cobrada a mensalidade ... , ..

__IIIlIU_çÇj'!li!i*illE*&l'lIIllIIEI1likllll#r.:Il.ai!!Niitit_I!l!INZ!S__&'.'II!lUIlI"_1 ._ ===t""?"-õ:C f

Crédíte ,�I.(útuo Predial
Proortetártoe -.J. Moreira & Cia.

�
.

(Dais preterjda� é inegâvel.'
2 sorteios mensais 4 e 18

IDR

Tudo isto por apenas Cr$ 1,00

........... ftM..MN ...

ÚU�R VESTIR-SE COM CONFORTO E ELEGAHCIA ? IPROCURE A

. alfaiataria Pereira & Mello
Rua João Pinto, 16 - Florianópolis

o S,'bão,{).\\�O V/RCI:- '

.J �DA �c�
p�WnZH INDUSTRIAL
JOIIIJVILLE'

bora infantil»

5

I, Visite, sem compromissos

: LIVRARIA ROS4

I RUI; Deodoro, 33

Fior ianôpolis
L,'
L1V1"09 novos e usados,
em d i v e r so s idiomas,

A tende encomendas de
obras �ciit8das no Br<>sil
ou ;,0 e srrangeiro,

Novidades todas
semanas ·'1

Dr. ARAUJO

Copynghl da
The HAYE tOUHlANo? Ine.

Olhos -- Ouvidos 0- Noriz o.

Garganta -. Cobeço - Pescoço

Reiniciou
Rua Nunes

sua clínica à

Machado 20,

1 que, por meio de ín-
jeções de corantes nos tronc-os
das arvores, já se conseguiu,
nos Estados Unidos, obter

I I:adelras Colorj,da�, superiores
a;:, das arvores exóticas.

I' 2... que, durante um ano,
podem ocorrer no máximo
tres sexta-feiras 13; e que,
obrigazoríamente, segundo as

leis do calendário. existe em

cada ano pelo menos uma

combinação dessa espécie.
3 ... que, rio século XV, na

Europa, cs súditos eram obrí
gados a seguir a religião de
seu rei; e que se o soberano
mudasse dê: crença religiosa,
todo seu povo deveria imedia
tamente imita-lo.

4 ... que uma formiga le
vanta pêsos trinta vezes supe
rimes ao de seu próprio COl"

po, o que representa ter aquê
íe inseto uma tôrca vinte ve
zes maior que a d� um cavalo,
proporcionalmente.

5 ... que quando Shakes
peare ccmeçou a escrever suas

prímen a, peças teatrais, não
havia cenários pintados" co

mo se usam hoje; e que, as

sim, quando .a cena se passa
va numa floresta par exemplo,
punham no palco um íet. oiro
dizendo: "Aqui é uma flores
ta" .

6 '. .. que o maior "fogo de

bengala" de que á notícia no

mundo foi o que se queimou
no Monte Pike em 1899, para

, .

-:.. s independência dos
Estados Unidos, o qual se

compunha de 750 quilos de

pólvora oolorída, divisando-se
sua luz a .105 quilômetros de
distância.

Aos sófredores
Drn. L GALHARDO-Ex-mé

dica do Centro E.pirita Luz,
Caridade e Amo,.. corrrunfco
a mudar.ça do seu consultó
rio Tlo"a Q Rua. do Senado,
3[7 -" 2 andar. Rio de Ja
neiro, onde p<usa a oferecer
09 lIeus préati.mo9. Escrevo de
talhadamente -- nome. ida
de. endereço ,e envelope se

lado paro a rellpc'Jta.

A maior parte dos meni
nos de tõdas as idades prefe
re as comédias, apesar de
que os mais jovens prova
velmente gostem mais dos
contos. Unanimidade, entre
tanto, ]]11 na aprecíação (las
aveutura.s seriadas. JUuitos
populares são também os

coutos dialogados cuja in

terpretação tenha sido con

fiada à artistas profíssío
naís, Reg'ularmellt€ são rea

Iísados breves concertos,
com descrições e explica
ções fáceis em torno da pe
.ça executada, As comédias
reteroutes aos grandes mú
sicos, llustradas com obras
próprias, demoustraram ser

método ·excepcional para fa
mll larlsar os meninos com

os grandes mestres, Aos do
míngos <t B. B. C. irradia
comédias para o seu auditó
rio infauril, provavelmente I

o mais numeroso da sema

na, comédias estas baseadas
nas biografias dos grandes
personagens da, história.
Testes de conheciinento

são multo. populares, cele
brando-se regularmente um

COllCl11'SO em que tornam
palie tôdas as emissoras re

gIonaís da B. B. C .

Certas vezes Jrradíacões
se realizam diretamente

�

de

lugares de grande Interêsse,
CODlO a. 'forre de Londres, a
Casa de Moeda, o Pôrto -de
Londres, o aeroporto de

Croydon, uma grande esta

ção ferroviária, etc, etc. Re
centemente foi transmítída
uma descrição de Winds.or· e
de Londres de bordo de um

avião Stirllng, do Comando
de Transporte da RAF; por
meio de um transmissor
portam instalado no avião.

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA

ee fFeTO Sf!Gt!QO
. f ,"OH "SfVO .Il.S

CO(AJlÇA$ f
,J>t"

��=-='�==================-=================�-----_.,--_._-,------- .--
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l.:\DúSTRTAS TÊXTEIS RENAUX S. A.
Assembléia geral ordinária

São convidados os S1"5. acionistas a reuni
tem-se em assembleia geral -ord iná ria, às 14
horas do dia 15 -de abri l próximo, no escri
tório da sociedade. para deliberarem sóbre a

seguinte
Ordem do dia.

lU) - Aprovacâo do balanço e contas do
cxercicio de .l945 e parecer do conselho fiscal.

2C) - Eleição do conselho fiscal para o

exercício dt: 194t).
.tv) -- Assuntos diversos.
Brusque. 8 de março de 1946.

Otto ReJ1Gu-r, diretor-presidente.
J. C. Renauv Bawer , diretdr.
Icotcnd Renau.x, diretor.

I Assembléia (lera! c.xtrnordinário.
��o· convidado- õs' srs. acionistas a reuni-

I
re-m-se CI'l a:,sell�L.leia geral extraordinál.'ia,

às
I-i- horns do dia 20 de ahrii próximo, no escri-
tório da sociedade. à rua Santos Dumont,
afim-de deliberarem sóbre a segurnte

. Ordem do dia
CülTI JO) - Aumento do capital.

2") --- Alteracâo dos estatutos.

3;') - - Assuntos diversos,
Brusque, 8 de mar-ço de 1946.

Otto Renawx, diretor-presidente.
J. C. Renaux Bauer . diretor.
Roland Renaux, diretor.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

UMü GRftNDE TARDE ESrURIIYü
VI··torl·OSO O ta ravan� do "r na peleJ"a' cllm· n ;���.��Sp�������� ��r���, �ut���.

.

li A .

U U rlo a pressão da multidão pro-

Atlético - 7 X 2 a contagem -. n disputa da (80Ia I !F�;t::;'1�\:'s:um;",�1:

Militar». - Sanford a figura prillcipal da tarde - ._'J�R����st�!L·�rd��'�O, • Vas-co da Gama, no RIO de

Excelentente apresentação do' trio-média da 8. Aérea.l������'o P��f��!��:,l�l�ioca�
, .com a realização do Jogo entre

O futebol fl
-,

1·
são de vários milhares de pes, Fluminense e Botafogo.

v orranopo ítamo
I

Os quadros atuaram assim ' ACEITOU O AFI
viveu, na tarde de domingo úl- constttuídos: Caravana do Ar:

soas, que tentavam entrar, . DES O

timo, um' dos seus melhores Peixoto (depois Arf ) , Zulú depois de já cheio o estádio, Os diretores da "Guarujá;',
�1l11 uma muâtídão de entre I resolveram aceitar o desafio

momentos. I (depois Gato) e Morací ; Cato

d (depois Olavo), Haroldo e Ver-
60 a 70.000 espectadores. feito pela "A Gazeta", para a

Deliciaram-nos as . uas pug-I .
realizacão de uma contenda

nas realizadas com muita =. zdola;(dLe,b�a, ASal�if?r)d, Le:m.l-1 O prefeito Bradley, abriu amistosa de futebol, que c1e-
. . as e,pOIS cacIO, Acácio b

- ,

f t ln tmaradagem e VI.VO entusiasmo, i (d
.

L idas) LI
uma su scrição para as fami- vera e e uar-se provave nen e

. , . epois eorn as e r azan1·' t
,.,

b d t' d·tendo comparecido, alem de I (d
.

J
-

Bil
ias das vitimas e os dire ores no proxlmo sa a o, no es a 10

centenas de praças e vários ofi- ,.epoIs .oa? I va, que nos do Bolton Soccer=Club imedia-tda rua Bocaiuva.
d 140 Ê C d B [minutos [111mS cedeu o lugar

�:l��a � sr. Inter;e:toi� ;�� i
ao �itular). Clube, Altétic� C�- Des30areceram 41 ml·1 pessoas'

. tarmense: CurTU (depois Co-' .. .

Deeke e os, srs. Con�ndantes co), Katcipis e Brito; Nelson, I ... .

da Base Aérea, do 14 B. C. e
A -i-cn (d

.

B· :) 01'-1 H A l\l B U R G O 19 (Unlt.ed Press)
da F' Pohici 1 d

11 epois I lCOZiI e 1 ,
,

,
orça o 'WIa, e gran e

vio (depois Capeta) ; Bicozi I
ta. e UJ.lUl. mil pessoas "desa,paree,eram" há mais de 2 anos do

numero de a�an:tes do popu- (depods Olivio), Cwpe� (depois campo decoueentraeão de Neugarme, perto de Hamburgo, ou
lar. esporte-rei. .,

. Duduca, que 'nos minutos fi-' de os alemães levaram a cabo a política' de "exter.nrln�o por
As

A 15. horas, ja .c�m as de-lnais cedeu o lugar-a Bé) , Djal- meio de trabalho:' ,- declarou hoje o major Stephen Stewart,
pendências do estádio da F.

C.II ma, Miro e Aníbal. falando pela promotoria, -durante o inicio do [ulgameuto de 14
D. ,con:pl�t,a,mente 1 o t � das, membros do pessoal dêsse campo, perante o tribunal de crimes
apos h�elra, �em(.mstraçao ,

de I Os .melhores ; No bando vem- de guerra. nesta cidade.
Educação Ffsíca pelos atletas cedor - Morací, Gato, Harol- -------'.�--------------------

das 2.a e 3.a Cias. do 14° B. C., I do, Verzola, Acácio e Sanford, INDúSTRIAS TÊXTEIS RENAUX S. A.
�,oi dado, .inic!,o à disputa de tnveram ,ex?elente atuaç�. Arí, '1

-

ReLATóRIO DA DIRETORIA
Bola Mil ita.r ,. entre as' refe- Olavo, Zulu, Lebeta, PeIxoto e S�nho:es acionistas'. . _. . .

'.:1_ C' t b H 1 Le·
De acordo com as dlSposH�oes legalJ;. e estatutanas, temos o prazer de apresentar·vos as con"

1'lUii:loS laS, que ·ranscoreu em azan, regu ares. onIdas ta, e o b�lanço rdel-entes ao 21°· ano social. encerrado em 31 dc dezembro de 1945, bem como o

amimada 8aJind.o veUleedora a não apareceu conl SBU costu- pal·Ceel· do cot1se�ho fiscaL
.. .. , ... . ..

.

'

a. .. . .
..\pesar das 1 recJUl!ntes pa.rahz:l.c.;ocs çla taonca dCYldo a faltil de energIa eletr.lca. alcançamos

eqUIpe da 2. ela. nUHro Jogo sendo o elemento tt": resultado sati.falório, motivo por que esperamos sejam aprova;los as contas eo balanço. di:
.

11 I d _. � -" . O taca t
aeordo com o parecer do conselho fIscal, ficando ao vosso Intelro dlS{)or para qualsqut.'1· escla.e·

T
.

n . .:I A '1·
u 'Ü O qUJ<1.UIO. a n e cimentos quc nos forem solicitados.

ermlnGIIU.o esse pre 10, o sr. "coloTled" recusava-se a _ Brusqlte. 22 de fevereiro de 194<5.

Interv,entor federal, acompa- _

pas 0tto Re"all.l·. diretor.presidente.

h- . .:I d· 1,,"n t ·dOO
. sar O balao aos seus compa- .T. c. Re"",u' Ba1icr, diretor.

n. 'é:VUO .e. a :"""s au. o.r.I es CI-,' nheJros, prefe.rl·n.d'o ."""'al' so-
Rola"d R(!"all.r, diretor.

1 t d
a;Uu BALANÇO GERAL .LIQUIDO, RELATIVO AO 2JO ANO SOCIAL, FECHADO EM 311

VIS e mI 1 aTeS, IrIglu-se para I'zinho N 'I d·d DE DEZEMBRO DE 1945

'Ú pavilhão nacional onde se
t

o>' -.
o )a\ll o �ep.cl o � -.

.' . .

A ). r V o
,

. Curru, D]alma, K:atcIpls e An-: . .

1",ou7l,=odo .

achavam for:madoOs os atletas Gil disting-uiram-s p 1- ,. O" : J�ovels .. :
.

da.s duas Companhias os qua.-.
. '" e e o JO:",oO' �da Opera na .

. ". VIStOSO que apresentara.m Ca- l\1.aq;'lfitSmo :
.

dros do Car·avana do Ar é do ...,.. EdlflclO cm COllstru�ao .

CI be Ati" C· peta, Be, l\'Ilro e Alllbal J0o-a- Maq11lnas cm montagem .

U . OOlCO
.

atarlnetnSe, .
.

.

' '"

ed n:d h.. to
Iam r8loo-ulalluente.. Os restan- Esta.·c/ ,

"roc e o-se {) aB ..eamen·· t
.' . ",<' .

.

. 1
",.

. .'. es pouco ou na.da fIzeram. I ,,;�,eIs ,

:
.

da BandeIra a.o 'som d.o HIno .

.

\ elcttlos .

.

. A melhor flgura da tarde: .'
NaCltOnal, tocado pela banda de Pelo belo ·00-0 oU .

Disponí-vcl

música do 140 B. C. e cantado J '" q e ap;�sentou, CaIxa ,..................... 8.916,90

1 tlAA--
quer centrando magnlflcamen- Bancos 6.336.780,00

pe oos a "'''''''s. t b 1- R l' • Ie o a ao para os seus compa-:- ea ,;;at'el a etL..-to e a Otlgo p�o"o

T
.

ad
., .

- 'nlheiros uer coo d· d
Devedores :

, .

erlllln a a patnótlca ce, , q .r enan o os
I
Contas couentcs dIversas •........... ,

.

rimônia realizou-se o jogo I ataques com muita disciplillla Contas correntes forneced. . .

pri�ipa161 da tarde, preciOO;men- � inteligên�a ou,b�)Inbarde�n-1 Algodão �ti:::�os
'

............•.......................

te as hOl'las, entre Caravama o o larco, versarIO conl In- FIOS da tecelagem .

e Atlético, que, sob todos os crível perícia, conquistando' �'::g:: :'�1��as .. ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
ponltos de vista, constituiu um �inco belíssimo golos para ai Lcnha e combustíveis ,

'

espetáculO impressionante, g.a- cores do seu quadro, o jovem lvlimad01·ias ",·ontas

indo triunfianlte a eqllipe da mei.a direita. Sanford realizou 1'.1anl1(atu;1a;rcad�·t:�J: 'e�,; ';J1'�: de fam'icafá�'"
, .

Base Aérea, pclo' dilatado eg- 9 seu melhor· jogo, se;lldo o ele- Tecelagem 1.164.199,60

core de 7 a 2. ,
menta plincipa,l da t.M-de es-

Torcimento
;. 15.335,60 1.179.535,20

O primeiro período do pré.:' pol'ltiva de ante-OilltelID. ��';;,:;��;�o .. :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ::: ��r��;:;� 1.119.407,40
Ho 'terminou empatado por 1 a Brilhou u'ovamente o trio-

'

, Pa1·ticipações
1, goOloOS de autQria de Anibal e medi·o: Gato, Hwroldo e VerzQ- Mútua Catarinensc, Cia. Siderúrgica Nacional, Emprêsa For,a e

Hazan .. No se"""'''.:Io período o la, elementtos que c01mpõem a
Luz Santa Cata.rina s. A. . .

�""':lJ.JU Conta.$ de compensQ.{ão
AUético conqruistou mais um linha média do Cara:vana do Ações em callção .. � .

te!nlto por ;intermédio de Dj,al- Ar, que tanio impressionou no

ma, conseguindoO o Caravrana último campeonato de Ama.do
empatar com um magnifico r-e,s, sendo a mais completa
" goal" de Lebeta. Quando fa1- das canchais caJtarinell1!Ses, tor
tavam 30 minut'OS para finali- ruaram a brilhar, constituindo
zar o jogo, eis que surge .o o ponJto alto da defe·sa.
mei,á Sa:nford mais impressio- O JUIZ: Dirigiu a contenda

.

nante 1 do que nunca. o sr. Saul AIllJOrim, que teve
inúmeras falhas, mas proc�rou
nào prejudicar a nenhum dos
dois bandos.

contriouíramzamente
mil libras.
Dublin, 17 (D, P.) - Vinte

FA�RICA DE TECIDOS' CARLOS
RENAUX S. A.

À sse1fiéléia gcra.l ardi'nária

Sã.o IDIlvi.dados os _;;enhores a�ionista3 a se

reunlrelr. em assem.l)léia geral ordinÁria a

realizar-se no dia 16 de abril próximo vindou
ro� às 14 horas, em sua sede. tendo por objeto:
a) apreciação e deliberação sôbre o rel.ató�

rio da diretoria .balanç.o e contas e parecer do
conselho fiscal, relativo ao exercício de 1945'
b) eleição dos fiscais e suplentes para ;,.

corrente· exercicio;
c) interêsses sociais.
Brusque, 8 de. março .de· 1946.
Otto Re1lau.r, diretor·presidente.
Guülrenne Renau:::, di.retor.

Nilo Quer saber
mais dela!
RIO, 19 (E.) - Tendo re

gressado de Caxambú,: onde
passou suas férías, o ministro
José Linhares, que governou o

pais, representando o Judiciá
rio, logo após o golipe de 29 de
outubro, foi procurado pelos
jornalistas. S. s. limitou-se a

dizer, comentando a noticia
da pTetens�o· do DASP em

anular seus decretos: "As no

meações que -fíz e os decretos
que assinei não objetivaram
qualquer interesse pessoal nem
tiveram como referências COID

placencías de amizade. Visei
"'vn.Jl'�iTlamente servir á Na
ção e procurar o bem da :1\1-
milia 'urasil:eira. Acredito que
se tal proposta for aceita, ela
se baseará, certamente, numa.

razão elevada e adstrita, for
çosamente, ao espírito do bem
público. O Po:der Judiciário,
resolverá, em última instân
cia, o que lhe .competir.
Não quero saber de polãtíca.

Meu interesse e minha aten
ção estão

\

prêsos ao Supremo
Tribunal Federal e em seus
trabalhos" .

Quarell-

,

1.768.340,10
122.777,4<l

9.976.739,50
24.806,70
12.4::!2,70 11.905.086,4<l

Assettthléia gera.l e.rfraO'Ydi-:1.-ó,·ia
São couvida.àos os senhores acionistas' a reu·

rem·se em assembiéia geral extraordinária,170.342,00 em sua sede, à r,.a I" de Maio, n. 1.283, às;.
14 horas'do dia 18 de abril próximo vindouro
afim-de deliberarem sôbre uma. proposta-�
diretoria, aprovada pelo conselho fisc.al, de aI-

6.345.696,9,., tcraç.<>O do capital da sociedade, que, sendo-

I
aprovada, i�po�tará �m modificação dos esta
tutos e meus sobre diversos assuntos de inte
resse da sociedade.

, Brusque, 8 de março de 1946.
6.634.815,40 I Otto RCl1a.U.X, diretor·presidente.

Gu.!'Uten"e Rlntaux, diretor.
�----------------------�--

114.29�.90
56.05.. ,10

.1.906.026.70
2.569.273,00
159.515,70

e

João Batista
Boft"assis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt

Sala 3. Telef 16-31

1.850.585,90
1.174.359,30
229.653,50

1.665.289.00
36.195,20 4.956.082,96

Previ�ão do tempo'
Previsão do tempo, até 14

;horas do dia 20 na Capital:
Tempo: em geral instável.
Temperatura: estável.
ventos :-de '1ordeste e a,. su-

éste.
Temperaturas extremas de

;hoje, foram: máxima 27,3 mí
nima 19,8.

867.435,00

616.500,00

90.000,00

Faz�ndo JUs à sua classe,
Sam.lford desempafua o jogo com
um pos'Sante pelotaçQ. O mes

mo Samford consegue ma"rcar
. mais 4 tentos, terminando o

jog,o com a justa vitória do Oa
ravana do Ar peló eS(Wre de
7 a 2. O feito do jovem ataCaJIl
te foi dos mwis expressivos,
sendo vivamente aplaudido pe-
la a,ssistência.

33..884.901,20

PASSIVO
. Ors.

Aderbal Ramos
da Silva

lVão exigípel
Capital .

Fundo de reserva legal .,

Fundo de reserva especial J : : : : : : : : : : : : : : : : : :< : :
Fundo de depreciação " _ , , .

Reserya para devedores duvidosos , ,

Seguro para conta própria , , _ , .

12.000.000,00
1.526.000,00
8.736.686,10
4.778.321,00
420.614,10
135.552,.30 27.597.173,50

f Exigível a cu,rto e longo pra::o
Credores .. , , .. , , , .. ', , , .

Contas correntes diversas , , , , .

Dividendo

610.159,50
3.787.568,20
1.800.000,00 6.197.727,70 I90.000,00

.1.JJ�84.90I,20

Contas de compe'l1saçãc
Caução da diretoria , ..•...•..................... ,

'
.. 34,

. EXCESSO DE LOTACÃO Brusque, 31 de dezembro de 1945 .

PROVOCOU DESASTRES' E'M Oito Rena""", diretor·presidente.
J. C. Ren.aux Ba.uer� diretor.

BOLTON E NA IRLANDA Rola"d Rc1taux, diretor.

(
. �ol,ton, 17 (U. P.)' _ O pc\.

Ca",l<Js Lillder, reg. sob n. 18.290 no D. E. C.
PARECER DO CONSELHO FISCAL

lICIal W. J. Howa--", atrl·bUl·U
Os membros d-: conselho fisca1 das Indústrias Têxteis Renaux S. A., tendo procedido o

lU exame e a venftcaçao dos ..tvros, balanço e documentos referentes ao exercício de 1945 de acõr·

O cola;ps.o de parte do. estádio do com os estatutos, c?nstataram a exatidão e conformidade, pelo que recomendam. a �provado
de futebol Que result.ou na I

das contas e atos da dIretoria, pela aswnblé�:,.�:�1 ro�;;::ia. _

morte de 33 pessôas, á pres-.
H",,·ique Hoffma'",n
Alo,.s MQ1·it;;

B R/I TO
{) C\'fa+a1� tnd1tildo
Tiradentes. '1

-

I

I
•
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Engenheiros ingleses' B811tO de Crédito Popular e
terminam uma ponte. de Santa Catarina

, ferrovl·�rl"a I
Convocamos, pelo presente, par� 21 d� corrente, às 16,30

O horas, na sede do Banco, a rua Trajano numero 16 a Assem-

LONDR'ES, (B. N. S,) - A bléia Geral Ordinária anual ele que trata o artigo 24 dos nos

primeira ponte ferroviária, I sos Estatutos, afim de eleger os novos membros elo Conselho

permanente sôbre o Reno,
I
Fiscal, e respectivos Suplentes, e tratar ele outros assuntos de

construída desde a ocupação I interesse social, na forma do mesmo Artigo. .

da Alemanha, acaba ele ser Florianópolis, 6 de março de 1946.
-- ........--..._-...- ----...........,.,.,.,........-.... .....w_..�-....."""'...... entregue ao tráfego. Situa-se p. Banco de Crédito Popular e Agrícola. de Santa .Catarina.

a mesma na zona britânica de Lourival AlmeIda

DR. NEWTON D'AVILA Baerl, perto de Duisberg. Tô
Operações - Vias Urinárias _ aas as seis pontes ferroviárias
Doenças dos intestinos, réto e através do Hen'0 'em zona in-anus - Hemorrotdas. Tr.atamen- ,

..

to da, colite �mebiana.

I glesa,
foram destruídas duran-

F'lsioterapia - Infra vermelho, '

Consulta: Vital' Meireles 28 te OS combates travados e ate
Atende eliariamente às 11:30 i1S azora as comunicações vitaise, a tarde, elas 16 hs. em d iante b

Hesicl: Vielal Ramos, G6. vinham sendo marrtidas porFone 1067
t

'

t
. ,.

d
.

---- res pon es provisorras e

11-1DR. MADEIRA NEVES nha simples. A nova ponte,
Médico especialista em DOENCAS que possui mais de meia mi-!DOS OLHOS

'

Curso ele Aperfeiçoamento e 1...011- lha de extensão, solucionará.

ga Prática no Rio de Janeiro
CONSl'l,T!\S - Pela amanhã: O atual impasse, sendo locali-
diariamente elas 10,30 às 12 ÍlS. à zada na principal via de cotard e excepto aos sábados, elas H
ás io horas - CONSULTóRIO: municacâo entre Essen e aHU3 João Pinto n , 7, sobrado - -

Fone: 1.461 - Resielência: Rua Almenha Ocidental. Fornecerá
Presidente Coutinho, 58 destarte um valioso canal de

DR. MÁRIO WENDHAUSEN escoamento para os produtos
Médico elo Centr-o ele Saúde e Di- do Rhur até a França e os
ret.or do Hospital "Nerêu Ramos"
CLINICA JVIÉDICA de aelultos e Países Baixos. As pontes mi-

crianoas 'l·t
. , .

D
.

CON'SULTóRIO: R. Trajano, 14 1 ares prcvisorias em U1S-
(altos ela Confeitaria "Chi- berg, e Spuk podem ser agoraquinho")

CO:'\SULTAS: elas 4 às 6 horas removidas. Este fato benerí
RESIDE�;CJA: R. Felipe Schrnidt, ciará também O comércio 1'11-38 - Fone: manual 812

ternacíonal, de vez que as

mesmas vinham obstruindo o I

tráfego de barcaças, ao longo '.----.----- -: _

do Reno e corriam o ..risco de VI-da de perigcs, a VI"da da mulher'deslocamento por causa dos
gelos flutuantes. A nova ponte Sujeita continua'lllenle ás pertubações próprias de seu sexo, tendo
foi projetada para linha dupla, o seu aparelho genital constituído de importante e délicadíssimos ór
mas terá de operar em linha gãos cujas irregularidades facilmente se transforanam em gravíssimos
simples durante ainda um males, tem a mulher sua vida ameaçada por constantes per-igos e pre

do mês. A obra foi complexa, cisa, pois, estar sempre vigilante. O seu fluxo mensal é 11m verdadeiro

exígindo os esforços do corpo espelho de sua saúde íntima: si vem regulando em dias certos e em

de Engenheiros Reais com os quantidade certa, sem dores, cólicas, tonturas, enjôos, etc. tudo está
seus modernos equipamentos. bem. Mas se aparece em abundancia ou, ao contrár-io, diminuindo, ira-e
Enquanto isso, cinco firmas gular ou retardado então urgem providencias imediatas. Mas nada de
alemães colaboraram sob a recorr-er a um rcrnédío qualquer. Os' seus males são de duas naturezas

direção das tropas inglesas. diferentes - os que se manífestaen l]JeJa abundância de regras e hemor-
ragias e os que se manifestam peja falta, atraso ou diminuição de re-

I

gras - e, pot-tauto, exigem remédios diferentes. O Regulador Xavíer,
atendendo a 'essas duas naturezas diferentes dos males femininos, é fa
bricado em duas fórmulas diferentes: o N°. 1 para os casos de regras
abundantes, prolongadas, . repetidas e hemorragias e o N°. 2 para os

casos de Falta de regras, regras diminuídas', atrazadas 'Ou suspensas .

Portanto prezada leitor-a, o Regulador Xavier N°. 1 'Ou o. .Hegulador
Xavier N°. 2, conforme o seu caso, e o remédio único � insubstituível,
capaz, de combater eficazmente e afastar de maneira definitiva os seus

males, conserva-ndo-a a salvo' de todos os graves e traiçoeiros perigos'
que ameaçam a sua saúde e a sua vida.

DR. POLYDORO S. THIAGO
CLINICA �lÉDlCA E�I GEUAL

Doenças do coração, pulmões, fí
gado. estômago, intestinos, rins e
demais orgãos in ternos de adultos

e crianças
CONSUJIl'óRIO: Rua Fernando

Machado, 16
CONSUJ/I'AS I)lAUlAMIENTE:

das 15 ás 18 horas
RESIDÊNCIA: Av. Trompowskí,

62 - Fone Manual 766

DR. ANTôNIO MONIZ DE
ARAGÃO

Círurgta e Ortopedía clinica e cí
rurgía do torax. Partos e doenças

ele senhoras .

CONSUI,TóUJO: R. João Pinto 7
Diáriamcnte das 15 às 17 horas.
RESIDl!.:NCIA: Almirante Alvim,

36. Fone lU. 251

DR. ARMANDO VALÉRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de Clínica Infantil da
Asststêncía Municipal e de

Caridade
CLtNICA l\Iti:DICA DE CRIA�ÇA8

ADULTOS
CONSUJJl'óRJO: Rua �1llIes Ma
ehado, 7 (Edifício S. Francisco'.
Consultas das 2 às 6 horas

RESIDftNCIA: Rua Mare.çhal GUl.
[herrne, 5 Fone 783

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na

cional ele Medicina da Un iversjría,
de do Brasil). Méelico

_

por concur
so do Serviço Nacional de Doen
�as Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, e Hospital
Psíquátríco do Rio na Capital F�

deral
CLíNICA IUÉDICA _. DOENÇAS

NERVOSAS
- Consultóírio: EdifíciQ Amélia

NETO
- Rua F,elipe Schmidt. Consultas:

Das 15 ás 18 horas -

Residência: Rua Alvaro de Carva
lho nO 18 - Florianópolis.

DR. ROLDÃO CONSONI
CIRURGIA GERAL - ALTA oi,
�URGJA - MOLÉSTIAS DE SE·

. , " NHORAS - :i'AR:TOS .. .

Formado pela Faculdade de MedI,
cinna da Universidade de São

Paulo.. onde foi assistente por vã
rios anos do Serviço Cirúrgico do

Prof. Alípio Correia Neto
Cirurgia elo estômago e -vías bi
liareS, intestinos delgado' e grosso,
tiróide, rins, próstata, bexiga, ,

útero, ovários e trompas. Var íco
eele, hidrocele, varizes e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
Schmidt, 21 (altos da Casa Pa

.raíso) , Te!. 1.598.
RESIDJl:NCIA: Rua Esteves Jú

nior. 179; Te!. M 764

DR. BIASE FARACO
Méd ico - chefe do Serviço ele

Sifilis elo Centro de Saúde
DOF.NCAS DA PELE - SíFILIS

AFECÇÕES URO-GENITAIS
DE AMBOS OS SEXOS - RAIOS
INFRA - VERMELHOS E ULTRA

VIOLETAS
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

Felipe Schrn ídt, 46
RES.: R. Joinvile. 47 - Fone 1648

DR. ARAUJO
As�istente do Prof. Sanson,

Rio de Jalleiro
ESPEC IALISTA

Doenças e operações elos OLHOS,
OUVIDOS, NARIZ e GARGANTA
Cirurgia moelerna da GUELA DE
LOBO, do L..-lBIO LEPORINO. (lá-
bio e céu da bôca fendidos de

nascença)
,

Esôfagoscopia, broncoscopia para
retiraela ele corpos estranhas, etc.
CONSUJ/I'AS: das 10 às 12 e druo

15 às .18 horas
RUA NUNES l\I!lCHAD(, N. 20 ,

Fone 1447

-DR. SAVAS LACERDA
CUnica médico:cirútgica, de Olhos
.-. Ouvidos. Nariz - Garganta.

. Diploma ele habilitarão do' Conse
lho Nacional de 'Oftalmolog ía.

CONSUI,TóRJO -,- Felipe Schrní
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

ROSID1l:NCJA - Conselheiro Ma
fra, 7'7.

TELElFONElS 1418 e 1204

AUTOMOBILISTAS
,. .

Ajenção
Pal'a O seu dínamo ou

motor de orranco

I fJ.
-" \�o OFICINA ENALD. '

,

eCf"o·Radio,\e(,� Praça da Bandeira I1 � . n�e-.-3-7.�---------
III" I11III • • •

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAtA-
Fudada •• 1871 - Sé•• : I A I ;.
INCEIf,DIOS :R TBA.NSP�BTE8

Cifras do ;Baíanço de 1944:

Responsabilidadf'!9
Receta

: Ativo

I· Sinistros pagos nos últimos lO ano!!

. Responsabilidades
�

Diretores: �� Dr, Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho. Dr. Francisco �

�, de Sá, Anisio Massorra, Dr. Joaquim Barreto d� Araujo �
i

e José Abreu. t
....- ...

,.. ... ... II'�-_......................_-_.......-_.-......_-......_-.......--............

CAPITAL E RESERVAS Cr.
Cr$

80,900.606,30
5.978.401.755.97

67.053.245,30
142.176.603,80

�

I I
I

r r. '�I&",41 /t'U� ••••

I � :[IIiI'j i.) ,

BREVEMENTE
Reabertura de Laboratório
Radio-Tecnico-Electron

Fundado em 1935
Montagem de rádios, Ampli

ficacot'ea-Transrnislloxes
Material importado direta

mente dOIl U. S. A
Proorietário

Otom�r Georges Bõhm
E:ectt e - Tecnico - Profisaionol

formado na Europa
Flol'ianópolia

�U(1 João Pinto n. 29 .- Sob.«

II

98.687.816,30
76.736.40! .306, 20

4gricola

'Laboratório
Clínico

RU� JOÃO' PINTO, 25'
Fone:_1448

Em frente ao Tesou�o
do Estado

Florianópolis
Farm. Narbal Alus. d8 Souza

da Costa Avila
v

• ,
•

Exame de sangue. Exame para verificação
de cancer, Exame de urina I Exame para

verificação da gravidez, Exarne �<:le escarro,
Exame pare verificação de doencas do
l)ele, boca e cabelos, Exame de fézes,

Exame de secreções.

I
Jlutovaccinas e transfusão de sangues,
Lxame quimico de farinhas, bebido

café. água., etc.

�_,_____'

Dr. H. G S. Medina
rarm. L.

�--�----------------------- �---------------------------

F"ARMACIA ES�ERANÇA
.. -"

•• Far...aee.tleo NILO LAU8

RoJe II ....u _ pNlftt..
__ ••_••••• 4IlIÚ'aacetraa - .0 - �

Aritaoe ... iIIon•.,lIa.
_....-... a __.. ."-"...... •• ........... �

Fabricante e distríouidores das afamada .. con

fecções "DISTINTA" e RIVET. Possue um gran
de sortimento de cQsamiras I riscados. brins
bons e barato., algodões, morins e aviamentos
para aIfai'l.te�. que -recebe diretamentEo das

Snr.. Comerciant•• do interior no sentido de lhe fazerem uma

Florian6poli., - �FILIAIS em Blumanau e Lajes.

I
Imelhore� fábricas. A Casa ·A CAPITAL" chama a atenção do.

visita ante" de efetuo!'em sua. compras. MATRIZ em

.. .. .. •__ • BD

íAcervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



CHEGADA DO BARCO «(ANITA)} A SANTOS-
o dr. Aderbal R. da Silva recebeu o seguinte cabograma: Santos, 18.-Chegamos ontem, três da-ma ..

drugada, embora tempo instável, foi ótima viagem. ficaremos aqui descanso três dias; avisarei
data saida. Receba DOSSO grande abraço de satisfavão pelo sucesso da primeira etapa. Estamos sendo,
alvos das maiores dp.mollstraCÕp,s Dor oarte do Clube· {<Saldanha da Gama» e amigos. NOCETTI.

,unda a semana inglesa em Florianópolis
De repercussão simpática, por Um grupo de comerciantes de' a consideração com que distinguiu

SEm dúvida, foi a adoção da sema-! F'Ior-iauó p o lrs, em princípios do ano! a nossa Associação, neste como em

na inglesa em nossa Capital, posta
I
em curso, dirigiu, ao então prefei- outros casos, li! renovar a ,:,. Excia.

em prática pelo s r. ceI. Lopes Viei- to, cél. 'I'au lnis de Mesquita, uma a segurança da nossa mais alta e

ra, dinâmico prefeito de Floria- petição solicitando a decretação da respeitosa estima. Atenciosas sau,

__ nó po lis. semana inglesa. dações. (Ass.) Charles Edgar Mo.

FlorlanõPoih, 20 iJe Mar(o ,lje 1946 Sua atitude, entretanto, não foi Em face, porém, do despacho ritz - Presidente. _.J�lío Cesarms
_, tomada! à revelia dos senhores co-: exarado pelo sr. ceI.· 'I'aul ois de da Rosa - Secretano. Ao Exmo,

T t
.

d· I
. - merci antes nem, tampouco, do mi-I Mesquita e dian!e do i�p�ss,e, cria-l Sr .. Cel. Anten�r . !aulois ,d.e Mes.

eu aram Impe Ir as e tlroes nistério do Trabalho, cujo Delega- do pela Delegacla.do_i\'hmsteno �()lqUlt� -: D. I?' l�efeIt� MUnICIpal de

" do dr. Raul Pereira Caldas, ' teve 'I'rabalho. a Associação Cumercial F'Io r ia'nó po lts. Nesta".
.

.

•
.

' , par'ticipaçâo direta colaborando de Florianópolis, tomou a Ri, aliás. Ao sr. prefeito, fOI, também. re·

]�O}I�, 19 (!I: !,.) - 'l'rlnta e sers pessoas j?ram presas com a lt\elhol' boa �ontade para a c0n:t a anuência dos signatários da metida �ma relação das .firmas
em Blamsí, na I'\IcI11a, qUal.ldo tentaram penetrar a força num 'solução satisfatória do caso,

I
p e ti çà o, a defes.a da

..
classe. E, em I qu; aceIt�vam a sernauia ingl esa

presidio em que s� estavam realizando eleições munícípaís e E, com ai aprovação de gregos e data de 11 de feverei ro, endereçou (cerca de aO).
..,'

destruir O maquinário da votação _ anunciou hoje o minis- troianos, foi instituida a semana in- ao, �r. p refeito mun�cipal () seguinte O sr. Ce!. Lope� Vieira la, n��a.
.'

.

, ..' _

.

• ,glesa. of'iclo : "ASSOCIAÇAO COl\'LERCIAL I mente e para gaudio de seus amrgo
1e1'IO do Interíor Italíano. Essas pessoas sao passrveis de con- E t t t :' compreendem os DE FLORIANóPOLIS - Florianó- e correligionários, em pleno exer- :�;
1

-

d 9 "d
. -

J I It t 3 90
n re an o. nao

.. . ,.

d f
-

21 d f
.

(e;"a�ao e t) a i) anos e prisao ce u ar e mu as en re a t)
por que, algumas firmas que. con- �OI.IS,) 11. d,e iel'ere;r? de 1946. Ex�o'l Cl�lO e suais .unçoes, a �one:�mil Iíbras. vérn se acentue, não representam, S�·. 1 �eleIto. MUnICIpal. A. AS,socI.a- reI��, e,�. decreto n. 3, soluc

, n.
absolutamente, o pensamento da çao Comercia! de F'lo riau ópo lis, I sahsfato�!a_mente Q assunto,

.

ado.

classe, tentam insurgir-se contra afim de dar cumpri':.uento. a_o des-I tando, oficialmente, a semana i.ngle.
a medida adotada pela Prefeitura. p.a<:ho exarad? p�r ".",E?,cla. na pe- sa.

. .,. .
.

_

E tanto maior é a mossa surprêsa tição que lhe fOI dirigida por um I .

Estava, _

pOIS, satJsfel.to o desejo
ao verificar que entre os descon- grupo de comerciantes Io ca is sôbre i da marorra dos corner-ciamtes que

'l'EHERÃ, 19 (U. Pó) ___: O paradeiro de tres c�lunas rus- tentes, se encont�am f'irmas signa- a adoc�o da Sema;Ia Inglesa e dian-! participaram da Asse�b�éia Geral,
sas de combate flue na semana passada, segundo se Informava, rárias da petição dirigida à edilida- t� do Imy�ss�. criado pela Delega-I c?nyocada pela' Associação Cumer-

t\s.tavam se espalhando de Tabriz no Azerbadjão em dírecão l de. ela do :V[Jmsteno do Trabalho. con-I
cial do ,Es.tado. " ,

. _

.

f' K
. -'

o'

'
• -! De tôda a conveniência será ue YOCOU' uma Assembléia Geral Ex- Esta. última, en� OfiCIO de_ 21 de;

da. ronteíra turca, (lo urdístão ao Iongo da frontetra do Irak, I

I
q

traordinária qu se efetuou no dia feverei ro agradecia as atencoes que

d T h
-

t', d tíd "]] íd d
se lhes embre a marcha do pro-· e .' .,

'

e �,. e era, esta sen o man I( o em sigr o pe as autorí a es
I cesso que motivou a' norma da se-

4 d.o �orrente. Nesta. reunião, por l.h� Iorann dispensadas pelo sr, p re- I f

sovíétícas, mana inglesa. ��lona de votos, pre;valec;u a! feIto.. _

.

����������__�������.���������_.�������������_ Idea dai Semana In�"� IstO � dei O &ndlcdo dos Empregados no

AI· d B be C et'-
-

S A
.

P d
44 horas de trabalho, a saber: às, Comércio de Florianópolis, por su.a

« lan�a a a Ia apl allza�ao . .» rorroga os os 2.a• ,3.a• 4.&, 5.a e G_a feiras das 8 às vez, em ofício de 14 de março, rab-
"

"'I ] 2 e das 14 às 18 horas e aos sába'-' ficava, como representante dos co'-

, PE.,RDA D,E TITUL.O . ,_ poderes dos das 8 às

1.2. Este. horári.
o valerá I mer�iários, a satís�al5'ão (Iue êstes

_ para. as casas de fazendas. ferra- sentIam pelo benefICIo que lhes ha-
Extravlou-ae um tltulo do «Aliança da BahIa Capltahzaçao S A,». RIO] 9 (E) _ O P ,esiden- g'ens, calcados e armarinho. Paira via si!�o outorgado.

no valor de Cr$ 6.000,00 (seis mil cruzeiro.), de nO, de ordem 61.683 e
' .

,: .

r
às farmáêias preyalecerá o horário Haviam, assim, repetimos, sido'

nO, de aorteio 02, 395, emitido pela ANencia Emisaora do Rio de te da RepublIca aSSInou o se- .

f
.

d' d,. de comllensação de acôrdo com a satIs eltos os eselOs e gregos e

Janeiro, em 10. de novembro de 1935, pertencente 00 sr. JOõ.o Domingos g'uinte decreto-lei: Delegaicia do Ministério do Traba- troianos.
da Sil.va, reaidente nesta cidade, com o pagamento.8 ef.tuados até AI'uigo 10 - Fica restape- lho, a saber: de 2.a a 6.a feira das Não vimos, a'gora, razão para

!:;:�d: �7a ,1946. o qual o declara nuLo e voe requerer a respectiva lecida a vigência do artigo 30 7 1/2 às 12 e das 13 Yz às 18 horas. que se alimente uma campanha an-

Florianópolia. 19 de Março de 1946. do decreta-lei n. 8.740, de 10 Aos sába.dos das 7 1/2 às 12 horas. I tipática, porque dissociatiya, qual a
Plantões diurnos e noturnos escal- de se insurgirem comerciantes con-

N I
1=

I
de janeiro de 1946, na parte lados pelo Departamento de Saúde tra a medida adotada pela Prefeitu-

OVO P ano qUloquenB. I qpuodee�rersorld·.oagsa. aPtuo.Ia' lYS
m aadnmol·nl.oss_ do Estado. Quanto ao comércio de ra, Se não concordavam com a me··

._

Gênero Alimentícios, (leIa sua as- didal, deveriam os desc?�tente� �er /

. traçoes SIndICaIS de qualquer socia!ção de classe, manifestou-se comparecido
.

às reumoes prena- ;-

JlIOSCOU, 19 (U. P.) _ A emissora local anunciou hQJ'e gráu.
contrário a adoção da medida, COIl- mente realizadas, tanto pelo grupé)'
tinuando a adotar o horário das

I
de comerciantes, como pelos seus:

�lue O Conselho Soviético das NacionaJMades adotou unânime- Artigo 2° - O presente de- 7 às 12 e- das 14 às 17, de segunda órgãos de classe.
mente o novo plano quinquenal. ereto-lei entra em vigor na da- à sábaido, Ao encerrarmos êste ofí- Ê o caso de dizer: - Já vens tar-

llIOSCOU, 19 (U. P.) - "Sete milhões (le novos trabalha- ta de sua 'PUlblicacão r,evoO'a- do, cabe-nos agradecer a V. Excia.' de!
dores serão neces.sários para preencher o nol'O l)]ano QUinqUe-1 das as disposições" e�' cont�á-
na] da União Soviética". Esta revelação foi jeita, hoje, pelo tio". 180mortos no desastresr. )llacka.tov, chefe da reserva trabalhist.a soviética, pela emis-, -�-��---------

:sora de llIoscou. A
Ameaça de cisão na UON
RIO 19 (E) O t· "D" t " " .. , MOSCOU, 19 (U. P.) -. A

, •
- vesper mo ue .nzes , sob o titulo União Soviética não tem a

"Amea.ça de Cisã.o na UDN", estampa uma l'eportag'em politi- 'I'ntença-o d ·d· d
r t d d'

A'

t b
. e se apo elar e

tt�iad" sda leC!l an o abs Ivel·gd·encm.s eu rIe JOs ,�ne\m !�S dva�ue.ll� eu· território estranrgeiro afim de
. a e. omeça o serva,. o (iue a a a ose 1 merlCo- lrgllo de Bscravisar ..

. OMelo :Fl'anco considera. um suicidio político a politica de a.pa- c.oment 'd ,osd seus povos.
d.

t
A

I -..[ .,
a OI a emlssora e

ZIg'uamen o com o g'overno, mas a a a I' ang'abell'a-Juracl )lIa- Moscou' fez dI' ,-

gn]hães nã.o queI' fazel� onda. .. es�a. ec aI açao
ao deflmr a prmcIpal tarefa
URS!S, que é a consolidação
da carpactdaide de defesa do
país.
1---------·
Não trata ..se de
aDula�ão total
RIO, 19 (Via Aérea) A

propósito da anunciada revi
são dos atos do govêrno Li
nhares, ordenada pelo presi
dente da República, o DASP
infonmou ao verpel,tino "O
Globo" não tratar-se de anu
lar todos os atos, mas sim ve
rificar a restrutul'ação das car
reiras feitas sem audiência do
DASP, criando-se des1gualda
des entre os funcionários dos
,diversos ministérios.

A

Movimentos secretos

Cines R I T Z - R O X Y
CINE RITZ L11I espetáculo comico e alegre,

Censura até 14 anos

Preços: 1,20 - 1,8z - 2,40
RITZ - ROXY.

Hoje, 43 feira, ::'IS 7,30 horas
l° - Noticias da SBmana - DFB,
2° - .Martlla O'Driscolil - Noha

Beery ,Ir.
FIM DA SEMANA

Ama'nhã: Frank Sinatra
VIVENDO DE BRISA

Uma comédia alegre e c1ivertrda ...
3° - VIAJANDO RUMO AO PERIGO

No ensino
.secundàrio

RIO, 19 (E.) - O chefe do
govêrno assinou, um decreto
l,ei inb:oduzindlo mQ'dificações
nos regimentos das diretorias
do ensino secundário e do en
sino comercial.

Censura até 14 anos

Preç'os: 3,00 - 2,40
ROXY

Hp,ie, ás 7,30 llo'ras
Sessão das Moças

He.d Skelton e EllearJ10r PowclJI
AS l\WRALIUS DE JERICó

com Le,na HOI'Dle - Hazel Scoot e

.Hnl1ny Dorsey e sua orq:l1cstra.

.
.

,.",

I�tençao
boa !.,

e

CONTRA caSPA,
QUEDA DOS CA

BElOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO,
TONICd�CAl1ll'AR

_ ,,'t"", •• ," •

!!O.R..U C EL Ê I::!.� lA:

Salvador, 19 (A, H,) Dizem despachos de
Aracajú, que um grande desastre ferroviário, o maior'
talvez, da América do Sul, verificou-se entre as es
tações de Riachuelo e Laranjeiras.

O trem, segumlo as versões. teria sido freiado'
violentamente pelo maquinista, João Claro dos Santos.
provocando o engavetamento dos carr06 e ocasio
nando a morte a 180 pessoas.

A população de Aracajú está desolada 8 a ci
dade transformada em grande hospital

Rádio Sociedade Lagunense
Conhecemos Uluitas emisso-, OS .81'S. :�l'oti(les GuimaI�ães

rlls do país, g'l'lHHles e peque- e "eIs'ou Almeida, êste ú1timo�
UHi' emissoras.

.

g'erellte e sl,iker, 'aliás sem ia

SHhemos 9.0 capital enorme, YOl' um dos melltores profissio": '

inYNtido nessas estações, e SR- nais do Sul tio País, merecem

lWlIW,'; (lo enorme esfôrco des- sinceramente os uossos Iouvo�
I
pendido l,ara a cOlLcrétização res lJela energ'ia e fÔl'ça de von�

do ideal de um punhado de es- tade, com que levaram e]e ven

rOI'çados,
.

que sOllha'rn (�om chia t.o(lo$ os obstáculos que'
uma peflueua, pOl'ém, efiCien-j e'lItI'avam a marcha de empre
te emissora do tipo das que. endimelltos {'(Imo o que reali
existem nas cidades do interior., zaram.Por sahermos e conheceI:- O sr. Nelson Ahnei(la, que'

��lOs ..Ie pert(� o_ussunt,o, é qne I também é. nosso coleg'n ,de, im
[ICHmos a(imIrados do que con- prensa, alIa aos seus mulhplos
seg;uirn ln os com]wnentej; da en(�arg'os da .Rádio· Sociedade'
Rlldio Sücieflade Jiag'ullense. IJHg·un.ense, () de unt.or dos óti�

Um estúdio flue nafla deixa U1.0S comentários lidos, }lor êle
a desejar, se comparaflo ao� mesmo, ao microfone daquela.:
das g'randes cidaeles, e um upa- estaçuo.
l'elho tI'unslIIissol', completn- Purabénj;, pois, ao povo de
mente JJwnbulo na lll'ópria Iiag'ulla, pela sua conquista,..
emissOl'II, sob a. direçã.o do 110 teneno da . .R.ádio-IJifusão.

eompetellte técJljc� contel'râ- A
.•Yal�te,. Sl'S. JJil'etores �a ���.

neo sr. Horn, ti cUJo apareUlO dJO SO(�lerlade ]Jag'unense ! SllO'\
comecarú a tunciouaT deuÍl'o ''ossos os lauréis (ln vitória.
de ]loiICOS dia,s com unUl; Ilútêll
cia. qlW lhe permit.irá seI' ou

vido uté fórll, das fronteiras do

Estado, n lmr <le uma, ]lrog'ra
macão li mais varia(la, sã.o as CASA MISCELANEA distri

conquistas <los dirig'entes <les- btiidcra dos Rádios R, C, A,

Sl� b�llqu!sta. sociedade de rá-
j Victor. Válvulas e DisCQs,

flJO-dJfusuo.· Rua Conselheiro Maira

TOME·KNOT
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