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Quando . se traia de supremos in-erêsses brasileiros, não é senão o espírito re

gional, que visa a efeitos locais,· de bravura bairrista; - não é senão êsse es
. pí'rito o· que sobrepõe à pátria o '.seu pago, ao' Brasil . o seu torrão, às con

veniências do raís a ambição provinciana.

Paris, 21 (U. P.) - Uma despoja a Itália de tôdas as

fonte bem informada âecla- suas colonias".
rou esperar que o govêrno alia- E explicou que a Itália acre

do formule categórico protesto dita em que merece aT:gu".�a

Falharam quanto a· Ir-leste contra a decisão do Conselho consideração da parte dos alia-
.,

de Ministros do Exterior, a res- dos, em tnrõude de ter-se rendi-.

- , peito das colônias iialianas, do quase dois anos antes do

PARíS, 21 (U. P.) - Os quatro Ministros do Extertoe "Nenhum govêrno italiano fim. da guerra, e cooperado
falharam no esfôrço 'por chegar a aeôrdo sôore Tr1e'ste e a competente, assinalou, poderá nos últimos vinte meses de lu
fronteira Italo-íugoslava, questões que' toram discutidas hoje, aceitar um tratado de paz que ta, ao lado das Nações Unidas.
em sessão extra formal. Informou-se que não foram sugeri-
dos compromíssos ou Inovas idéias sôbre os 3JSSunt06. Is esperanças de U·ldaullOs ministros 'realizarão outra sessão extra formal ama-

rihã à tarde, provavelmente para prosseguir a díscussão do
caso de TTies,w. O Secretário de, Estado '11iorlte·a,me;r'icano, Ja- PARiS, 21 (U. P.) - Ao descer, ontem, do Quai D'Orsay. afim de'

mes Byrnes, convidou Molotov e A1ntd,r:ey Víchinskoy para um participar dos trabalhos do Conselho de Ministros do Exterior, Ger

Jdianlt;a.r'dhOje, '��' ."Hotedl.Meu:i�e". AcrebdlJ:ta-sedq4Te Byrnes e. os
goes Bidault afirmuu aos reporteres que contava poder' fO:!�,

'

r âmedia-
e, .ega .os soviéticos tscutírão o pro ema I ,e neste entre A

f
A I
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outros assuntos. "3m,",'....v. g.mn. '�n<" �.'.,
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VOLTA REDONDA - O primeiro al to-Fôrno da usina de Volta Redonda, vendo-se'
a chaminé, os regeneredoree de gás, o alto fôrno propriamente· dito e parte da
estrutura metálica da €asa de Corrida. Aparece também, entre o alto-Lãrno e os

regerieradores, Q elevador de passageiros. (Vide reportagem às páginas 4, 5, 6 7

CONCEDIDA ANISTIA GERAL
Roma, 21 (U. P.) - O Gabinete

Italiano concedeu anistia geral aos

colaboradores do fascismo, que não

ocuparam cargos de destaque nem

tes para trinta anos e os primeiros
r
nadas' zonas por suas idéias políti

para prisão perpétua. cas, tais como soldados que per
O decreto o favorece, ademais, a I maneceram nas regiões fascistas

totalidade dos detidos em determ.i-I até a capitulação f'inal.
assassbiatos ou outroscometeram

crímes graves, não participando,
também, da organização d� campa

nhas contra os guerrilheiros.
'A medida foi decretada pelo sr.

De Gasperi e se aplica tanto a de
litos comuns como a crimes polí
ticos, reduzindo as penas anterior

mente impostas a um terço.
A anistia política beneficia os

sentenciados ou indiciados. desde
.o armistício até primeiro' de ju
nho do corrente, condenados à

morte' por crimes políticos,. con

denádos à prisão perpétua que ti-

3'eram suas penas comutadas, ês-

IPlanejam raptar e assassinar o

comandante britânico Barker
JEJ{USALÉ:il'f, 21 (U •. P.) - Os judeus terrortstas plane

jam . raptar, e até me.smo assassinar, o comandante britânico
na Palestina, generalBarker. .

.

Afirma-se que os detalhes do "complot" estão entrelaça
dos com os raptos bem planeíados, envolvendo seis oficiais do

"-

Exército Britânico, um dos quais eSCal}OU ontem.

n R.ússia pretende defender a Itália
MOSCOU, 21 (U. p'.) - Despachos da agência 'I'ass,

enviaras de París, aunciam que a delegação soviética á Con
ferência de Ministros dos Quatro Grandes se empenhava em

defender a soberania e a independência da Itália contra' os

anglo-note-americanos e, parttciüormente, contra os britâ-
nicos. "

Estes, como sabe, sor acusaods de uma insidiosa ambi

ção de transformar a Itália numa giganbesca base militar...

Palavras que se devem guardar
BRISTOL, 21 (U. P.) - ((As nações não podem sobreviver

sem tomarem as próprias medidas á sua defesa física, sem a

devida visão 'na preparaçoã da mesma", foi o que afirmou, ho
je, ao receber o titulo de doutor "honoris causa" o sr.: Chur

chiü, na Universidade de Bristol.
E acrescentou: "Niio obstante, é até injustificável a sua

sobrevivência, se as nações não torem capazes de preservar
aqueles elementos culturais que representam o melhor de uma

civilização sadia".

Mac Artbur pleitea medida's garantidoras
para debates livres

TÓQUIO,21 (U. P.) -.0 General Mao Amthur �ThStoU'JI1DJtO
ao parlamenào japonês para que adote medidas destinadas a

garantir os díreícos de discussão e debates livres, justos' e ili
mitados para todos. os membros da Dieta, semrestrtções de es

.

pécíe alguma, devido às divergências entre 'Os part.idos.
EX[ltr:es�ou Mao Arthur que o Japão, às vésperas dos de

bates sôbre a adoção de uiova Constttuíção, <está passando por
"um dos momentos mais transcedentats de sua vida" .

Vi'sava cortar as'
•

comunlcaçoes
NANQUIM, 21 (U. P.) - Ao mesmo tempo em que se di

müqaua a prorrogação da trégua entre comunistas e naciona

listas, foi anunciado, também, que unidadesnavais do govêrno
bombardearam, quarta-feira última, pela manhã, os pontos
ocupados pelos comunistas.

Ao que parece essa ação visava cortar as comunicações
entre os comunistas 1U{ peninsula de Sangteng, na. Mand-
churia.

.

Speer não conhecia os horrores!
NUREMBERG, 21 {U. p.f - Àlbent Speer, ministro dos

Armamentos de Hitler, admitiu, hoje, que todos os alemães
conheciam "a má reputação dos campos de coneentração " .

,

Não .obscanre, negou que conhecesse os horrores "que haviam
sido apresenrados ao Tribunal, relativamente àqueles campos".

O acusado declarou, aímda, que 'a partida dos cientistas

I alemães da energia atômica, antes da guerra, havia atrasado
consídeeavelmente os progressos germâmdcos nêsss sentido.

. "Assim, declarou o acusado, não avançamos, nesse terreno, ttté
'onde pretendíamos

"
.

o despojo feito à Itália de suas colônias,
será motivo de categórico protesto

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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() INTERVEiXTOR FEDERAL RESOLVE

a t o"mSeasConceder aposentadoria,' • r
'De acôrdo com o art. 188, item lI, combi

nado com O art. 196, item II, do decreto-
lei n. 572, de 28 de outubro de 1941, nos

têrmos do processo n, 697, de ahril de
1946:

A' 'Acilino José de Assis, no cargo da. elas

se D da carreira, extinta, de Contínuo, 40
Quadro Único do Estado (Grupo Escolar "Vi
tor Meireles", de Ira]ai), com o provento
anual de Cr$ 6.600,00 (seis mil e seiscentos

cruzeiros), .por contar mais de trinta (30)
alias de serviços prestados ao Estado. (1

"

Decreto çlé 17 de ;"""0 de 1946

O INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Conceder exoneração :

A Valdomira Angulski do cargo de Con-
1:ador do Juízo de Direito da Comarca de
Cresciuma.

Decretos de 18 de h",l!o de 1946 '.

° INTERVENTOR FEDERAL RESOLVE
Nomear:

De acôrdo com o art. 169, do decreto-lei n,

431, de 19 de março de 1940:

Margarida Etelvina Vieira para exercer o

. cargo de Escrivão de Paz do distrito de Ar

mazém, município- e comarca de Tubarão.
Conceder exoneração:

� Bernardette Conceição Aguiar do cargo
";e Escrivão de Paz do distrito de Armazém,

sábado, «Festa Jeanína».
a carater,.· Chita e Pelúcia. Colaboração dos 'Grêmios Americano
tribuícã« de prêmios, pinhão, queimada, ele. Reservas de mesa

.
-11 DE JUNHO

Dr. Emílio B:auschild ___.:_ PILe·ue-se.
12 DE rUNI-IO

.

Maria de r,ourdes CardóSJ:>, � �eq"er "'udança de nome � .Como requer, à' vista da
certidão.

Henrique Lut: fr�ol�U�O Tndeferido, e�'T.O·MNNOTf.'Ice do parecer do sr_ Secretário da Fa-
:renda_ (2990)
.' . 14 DE JUNHO
Nêmesis de Olive!ra - Sim••essent� di�s, O MELHOR .RERITIVOfi vlsta 'do laud .. med!co_

, II":'

Ci

D
Com os produtos do 1nterno'
tionol Horvester V. S. obtém

O proteção de 115 anos de

nnU"'"TlONItoL
HItoAnsn.

Grandiosa soírêe.
e Estudantil. Dls
Jealhería Moritz.

RádioB; Válvulas, E.tabiliza
dores. Transformadores,

Condensadores. Toco-discos,
Antenas simples e para

cutorncve íe.
ç,

LIRA
.

TENI� CLUBE-Dia

FARMACIA ESPERANÇA
•• "antaet.tlfIO lULO LAUI
••".e ...

..._ ...e.... e _ _ .......... ,'
.....................

....._ .........._... - ...................
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IADVOG1-\_DOS·,

-experiência e serviço.

Nas zonas rurais ou urbanas, os
r.'\'fM�i".. ,;l :v

caminhões Internafional

são preferidos pela sua resistência nos transportes con

tínuos de- cargas e mercadorias de tôda espécie. Atra

vés os campos, nos caminhos acidentados ou nas ro

dovias, os caminhões International servem fielme!'!te

aos seus proprietários .

A resistência, a fôrça, o rendimento e o

to a baixo custo dos
func1.onamen
Internationol

•

I
I

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

,

O SANTO D� DIA
22 DE' JUNHO

S. Paulino, Bispo.
Pôncio Merócio Anícío pau)lino nasceu no ano 353, em

Bordéus, na provínca romana

da Gália. Seus. pais perten
cíam ás famílias nobres da re

gião e dispunham de enormes'

riquezas. Paulino recebeu li

ções dos melhores mestres de
seu tempo. O Imperador Gra
dano distínguiu-o com a alta
e cubiçada dignidade consular.

grande parte de suas pesses
retirou-se da vida política e

casou com uma jovem espa
nhola, a piedosa Terásía, vi

vemo, então, em Bordéus. Sã
mente com 35 anos de idade
foi ele batizado e vendeu uma.'

celona, fez ordenar-se sacerdo
sões, distribuindo os lucros
entre os pobres. Movido pelos
rogos do Bispo Lampíq de Bar
te e transferiu-se para Nola,
na Itália. Aí dedicou sua vida
em companhia de sua es

posa, aos exercícíos de pieda
de e da caridade como a tra
balhos literários, distinguindo
se nestes tanto pela perfeição
do estilo 'como, pela beleza
dos pensamentos. Em 409, foi
eleito Bispo de Nola, dando O'

exemplo do mais abnegado
amor ao próximo. Morreu em

..
�

431.
HORARIO DAS SANTAS MIS

SAS PARA DOMINGO
Oatedral: 6, - 7, _ 8, _ 10'

hOll'iaJS.
. Novena: ás 19 horas_
Em dias da semana: Missa:.

ás 7 hora's.
Romance, Poe.ia, Religião, A,-

ImreJ'a de s_ FraJIlcistco: 7, _viação, Matemática, Física, t:1

Ouímiaa, Geolo"ia, Minera- 9 horas_
logia. Engenhari� civil, mili-

, HOISpital de C.aridade: 5,30'
tlar e naval, Carpintaria, De-'

_ 8 horas.
.

eenh., Saneamento, Meta.lur- -

d Ma-'gia. Eletricidad., Rádio, Má- BUr:Ílssimo Coraçao ' e

quina. Motore., Hidráulica. ria (Rarto): 8 hor,�.
Alvenaria, Agricultura. Vete- IgreJa de StO A>ntônio: 7, _.

1 inária. Contahilidade 8 horaJS_Oicionárioa, etc. e
}igreja de. S. Sebastião: 5,30

1 E T ELEI! CI 7
hol'als.

,

-

QUER VESTlR-S COM COHfOR OI E \IAM A _ Igreja de Stlr. T,ocezinha � 8;

PROCURE A horas..
_

1_ alfaiata.ria Pereira & Mello 17=::::.::e::::::�AsNo Iil1mao Joaqurm: 6 nr.s.
Rua Fdippe Schmidt 22 - Sobrado

-

Girná!sio: 5, - õ, -:- 7 (só'
alunos), _ 8,30 hOLa:s.·

Capéla de S. Luiz: 7, - 8,15
hol"as_

Capéla do Abrilgo de Menos,:

6 horas_ .-

Trindade: MatTiZ: 8 hor;a.s.
Trilnd:alde: Chácara dos Pa

dres: 8 horaiS.
João Pessoa (Estreito) : 7

(igreja) _ 9 horaJS' ('c:apela).
Barreiros: 9,3'0 horas; dia se

guinte: 7 horaS.
São JOsé: 7,3'0 - 9,30 horas:.

contribuem para manter as despesas

c.

Peça�nos informações sem compromisso.
Concessionários:
RAMOS' s cu,

município e comarca de Tubarão.
Esonerar : CIENTISTAS BRITÂNICOS

De acôrdo com o art. 91, § l°, alínea b, NA PESQUISA DA BOMBA
do decreto-lei n, 572, de 28 de outubro ATÔMICA. Professor ]. D.de 1941:

Alfredo Odilon Taborda Ribas, ocupante do Cockroit, da Universidade de
cargo da classe I da carreira de Oficial Ad- Cambridge, um dos cientie
ministrativo, do Quadro Único do Estado, do tas britânicos que trabalha
cargo" em comissão, de Inspetor de Coletorias)
padrão. L. •

ram nas pesquisas - 'sôbre a

Dispensar : bomba atômica. Há trinta
De acôrdo com o art. 92, alínea b, do de- anos atrás, o prof. Cockroft
.creto-Iei n. 572, de 28 de outubro de - - desin teiSrou O átomo, pela1941: 6

índio Fernandes, ocupante do cargo da elas- primeira vez, por meio de
se I da carreira de Oficial Administrativo, uma máquina, ficando assim
do Quadro Único do Estado" da função gra- provado que a energia a tô-tificada de Coletor de Rendas (Coletoria -de •

Videira - 2" classe), mIca pode ser aproveitada
Acácio Pinto da Luz, ocupante do cargo da 'industri'illmente. (B.N.S.).

classe H da carreira de Oficial Administra- *

tivo, do Quadro único do Estado, da função Já ,em oufJuibiro do ,ano :pasadQ, ogratificada de Coletor de Rendas (Coletoria primeia-o rnínístro Atlee afíranárade Biguaçu -. 3- classe). perante o Par-lamento brítâníco queDesignar: O govêrno estava decidido a esta- -----------------------------------::De acõrdo COlu o art. 84, do decreto-lei n. belecer- um centro experimootal e CONTA CORRENTE POPUi'..AR572, de 28 de eutubro de 1941: de ínvestígações cíerrtífícas sôhre 'a J 51/ L·
-

C $ 30000 00Alf d d To' u
ur08 2 8. 8. - nmte r • ,

re o O iJon aborda Ribas, ocupante energia a tôenica, desbínada a 'estu-.do cargo da classe I da carreira de ('ficial dar todos os aspectos do fenômeno. Movimentação com cheques.Administrativo, do Quadro único do Estado, p �,l, f B d O· t ·t
.

F d I S 4
ara twi im serão aproveízados aRCO o IS r. o e erapara exercer a função gratificada de Coletar

os grandes terrenos do aeródromo • ede Rendas (Coletaria de Videira 2-
classe). de Harwell, situado nas proximída-

José Rod.ri�ues de Araújo; ocupante do
des dle Didcot, Conforme oportuna-

cargo da classe H da carreira de Oficial Ad'-' mente amamcíado, O centro de in
núnistrativo, do,ºuadro único do Estado, par� Viesrti:ga/Ções cienmificas desse 'g�ne
exercer

-

a função gratificada de Coletor de ro 'P,assou do Depaa,taa11iento de In
Remias (Coletoria de Biguaçu _ 3- classe). vestigaçôes Oi,eIlJÜf�oatS e Induseriads

* • ... palra o Müüstéri,o dos Ahastecímen
tos. Assim, a direção do "ProietoRequerimentos despachados d

J

24 DE MAIO os Tubos" - nome fictício pelo
José Zsczygiel- Deferido. Restitua-s- a im- qual eram conhecjdas as investigaportância de Cr$ 3.273,90, devendo a Secre- ções sôbre a enarzia atômâcataria providenciar f previamente, o pagamente �

dos selos de Fls. dêste processo. passará. daqui iPor diante a, fazer
(Reproduzido por ter saído com incan-e- parte dos quadros daquele MinÍJS-ção).· I.

ténio.4 DE JUNHO
Orivalda Silva Husaelel - Arquive-se, A dâreção :dles,se cerut'ro de pes-Nery Waltrick - Sim. quiza:s, ,artôrni.c3tS está 'entregue ao. 6 DF.; JUNHO d J D CPedro Xavier & Cia. ,- Pague-se, à vista 'r. . . o:ckroft, catedr,ático d.e

rias lllfol'l,!ações, a quantia ele Ct'$ 1.343,60, física, que contribuiu coall os seusdesentranhando-se Os documentos necessirios à. tralbalho.s e coniheci!lnentos, ,e decomprovaçã,o da despesa, de acõrdo com o de- {e..eto lL 622, de 28-11-93i. -orma bastante 'considerável, paraVital Cl>rrêa de Amorim - Pague-se, ide.. , a concretização. dns 'estudos e doidem, Cr$' 2.584,00, idem, idem. prnj· eto da bOJuba to'nl· ..
Ernílio,._Leonetti - Pague-se, ide"" 'iclel1l, _

' a '�oa posce-
Cr$ 2.047,Sfl, idem,. idem. norme,u;te eJ1lp,regada pelos ,al11ados

.7 DE JUNHO na guerra conrtr.a () J.apã.o.Sady 'Candemil & Cia. - Sim. A'Darcy ,Antunes d'", Cruz - Sim, em face g'ora, O novo cent'ro de ex.peTi-
do laudo médico. €lncias atÔllTIlica.s de RarweH dispo-10 DE JUNHO rá dle tôd'os os meios. ·e facilidadesMaria E_ P_ StiÍlghell - Pede pagament. • - _

]
.

de vencimentos - Relacione-se a i1f1\lor!i]l- n:eoeS&,al'laj'S . para ,ev.a,j' 'avanre �s
cia de Cr$ 6.867,50' sUlas eXlpe,r:i!ê!l1lciaas .sô!b�'e a energia

atômica.
N. :R. fI 30 a11110S, o pno,fes,solJ." l. D_
Co.c/hr.oft diesiln1Jr�gou 'o átomo pe-
Ja pr.imeir'a vez_

'

D�. OSVALDO liULCAO VIANNA

'Jn.�\ Dr. J� J. DE SOUSA CA8RAL

,/,eSCRITÓRlq: Rua Felipe Schmidt 52 - Sala 5"

Edifício Cruzeiro '- Florian6polia.
\\ ------...--------------------------------------.--

Rua João Pintó, 9 - Cx. Postal Z20 - Fone 1.641
Tel. Somare Florianópolis.

Rua

CAPITAL: CR$ 60.VOO,000,OO.
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Trajano, ·23 • Florianópolis

LIVROS

•.�'.1.• � .... =;;;"'.��., i
.

", -=�-!
. ." -

'O.L..R.OSAI
RUA 'DEODORO,33
.flOIlIOt1ÓPOilS ,

NOVOS
e

USADOS
Compra
e Vende
IdiomGe
portu.
guia, ••-

panho1,
franci••
inq13••
ate.

GRIPE' o TOSSE O BRONOUiTE
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSARIOS:

DR. POLIDORO ERNANI DE
SÃO TIAGO

Decorre. hoje, o aniversário do
,:DI'. Polidora Ernani de São Tiago,
.,conceituodll clínico neata Capital,

'"

RAULINO VIEIRA
Regista o efeméride que hoje

,'tl'an.c�rl'., e cIniventÍrio natalício
.do ar.-Raulino Vieira. liIócio da Fir"
.,;ma Vieira & Cia. de.ta praça.

Direção de PEDRO PAULO MACHADO

Em coutiDua�ão aos campeonatos' d,a Primeira Divisão e 'da, Divisão de Aspi
rantes, jogarão" boje, DO campo da roa Bocaiuva, os cOdjuntos priucipai, e

-

secundários do Caravana do Ar e, do Atlético.

ANIVEHSÁRIOS:
ARTUR GALETTI

'Iíranscorre, hoje, o aníver
-sárío natalício do sr. Artur
-Galettí, Escrivão de Órfãos
.desta Capital.

*

. UM AP:ÊLO

J
Apelamos daqui, como cro- listas a exemplo de Jim Driscol O' mais notável boxeur bri-

O Figueirense F. C. está ape- nístas esportivos, para os "al- o Incomparável Jimmy Wi�d�, tâníco, atualmente, é, sem dú-
'

lando para os senhores asso- vi-negros" de coração, no sen- Peter Jac�o� e outros d�l?-I- yid.a, Bruce Woodoock, novo

cíados, afim de 'comparecerem, tido. de entrarem em contacto ram um público de especíalís- campeão nacional de catego
hoje, no C1�be 12 de

�ôsU:'lcom
os dirretoTe� do Ftgueiren� tas, com suas habilídades sem ria p'esada, ,.jl()'V'eIll extrema

numa reunião "ue sera realí- .se, resolvendo casos" que so conta. mente prormssor,
.

Quanto
A

a

zada pela sua diretoria, com o benefícios trarão ao nosso es- A juventude de um boxeur Nel Tarleton, de Liverpool, ele
objetivo de discutirem assun- porte. J

constitue forte chamáríz para constitui exempl<? bastante ra-

ros de grande importância. A. C, T; os "fans" e a popularidade do ro: conserva o título de carn-

Podemos afirmar que, entre
* oox pode ser julgada pelos se-: peão de "pêso pluma" a des-

outros, a construção de sua O BRITÁ,NIA, EM BLU- guíntes dados:
'

peito de já ter ultrapassado a
� tes

é

o assunt MENAU A quarentena,praç.a de espor es e o assun o Em 1937, 56.000 pessoas as- Tudo l'SS"O nos Ieva a inter-mais urgente a ser discutido Segundo noticia a "Cidade t P t
v

' '. ., ;
d Bl E tiva" �istiram ao match en re e er

rogar o futuro. Creio que ose, para o qual, o Figueirense e umenau spor iva", o
Kan.e e B.enny..Lynch, na Es- próximos anos assistirão aoconta com a bôa vontade dos Britânia, de Curitiba, deverae' cócía, tpa1a a d'�ISPludta do" cam- surgimento de jovens pugilis-'" seus associados. enfrentar hoje o Olímpico pe na '" munrna e nesos

amanhã o Palmeiras.
' o ,;-' .' .

.La.' J;'V
-

tas capazes de manter as gran-
SFJA. LIBÂNIA DE OLIVEIRA '" mosca. Imediatamente antes des tradicões nacionais do

GOULART presso Noturno Jornal O Esta- CAMPEONATOS DA la DIVI-
da guerra, o título de �êws Ie-

passado.
�

Aniversaria-se, hoje, a exma. do". SÃO E DIVISÃO DE AS-
ves disputado �ntre Enc Boon

I COlmo conclusão, pergunta-
. s�a. Libânia de Oliveira qou- I

�

PIRANTES
.

. e ArthUl: Danahar despertou 1 ríamos se o box não deverá á
Iart, \STA IB MARIA SIRIDAKIS I D d

.

to .enorme mteresse entre os

au-,Grã Bretanha seu inquebran'. .

. an o prosseguimen aos

j'd·t
'

-d 'do f 1
-".-

*

,

Festeja, hoje, o tr.anscurso I' 'certames da la Divisão e Aspi- : ores, e Ta A l�,. sem a ar na tável espírito e a habilidade
SRA. fURBINA G. SIMõES "la prendada senhormha Ib t tá d h glande assistência presente ao I que demonstrou durante a
A d t de seu aniversário natalíci�:-an e4s'a es �t:ndaI1ca a pa�a

t .o-Ilocal do combate.' I guerra de sustentar os p"';"""el�-a a que hoje transcorre,
. " . Je a paI 1 a, que sera la- ,u '.L.u.u.

.assínala o aniversário natalí- Mana Siridakis. vada entre Caravana do Ar

I
No transc�� da. ultim� I ros "ro�ds" desfa�oráveis até

.cíc da exma. sra. Urbina G. #.'

e Clube Atlético. guerra, o pugilismo fOI mantí- conseguir o K. O. final. A mo-
Simões, mui digna espôsa do VIAJANTES:

Amanhã, defrontar-se-ão as do em vigor na Grã-Bretanha, J delagem das características
.sr. Elysio Simões, acatado re- Oli'IVAL ALBUQUER'QUE equipes do Avaí e do Paula pelos serviços 'armados e pelos nacionais britânicas na pràtí-
presentants comercial, resí- Procedente da cidade de São Ramos. mais jovens ingleses que fre- ca da chamada ''nobre arte",dente: em Curitiba. Paulo, onde é acatado comer- ',' quentavam as unidades de treí- 'deixou com' efeito uma marca

'" cíante, encontra-se' nessa cí-l CAMPEONATO DA' SEGUNDA namento pré-serviços, índelevel,
STA. YOLANDA CABRAL dade o sr. Orival Albuquerque. I .

DIVISÃO
.

Regista, a efeméride de ho-' •

Continuará amanhã o carn-
Je, o transcurso do natalício NASCIMENTOS:. peonato da Segunda 'Divisão-da prendada senhorinha Yo- rosa: RICARDO de Amadores Serão adversá-·landa C�ral Acha"u em festa o lar do snr.. .

._-
.

*
Aldo Rei. e de BJia exma. sra, nos os esquadrões do C. A. R.

'_
Sado Boabaid Reis , com o nasci" Olímpico e do Vera Cruz. TalSTA. MARIA DO ROSARIO ment.o de �m rob",sto ga't'pto, partida será disputada no pe-PEREIRA I ocorrido no dia 21 do corrente. '00 d 00-

.

d' ..... ... TI O a ma ' a, no ,campo , a
Festeja, hOJe, :maIS uma

pn-,
' rua Bocaiuva.

:mavera a graclOsa se:nh.oJ?ita �.ta em feBta� o lar do n�lllo *
' .' , . . .

estlm;:tdo conterraneo sr. RUI deMana do Rosano. PereIra, fmo CaJltro Gondra e sua exIDa. eapôsa CORRIDA DA 'FOGUEIRA
''llrnamento da sociedade local.

I
Maria de Lourdes Machado Gan" Continuam os nI1"eparativos,� dra, com o nascimento' de uma �.

MENINO IVALDO BRASIL int�re..ante garo�inho, que, na pia dos atlétas, para a monumen-
. bablmal, recEber.::l o nome de Yone" tal "Corrida da Fogueira" queComemora, hOJe, o transcur- Terezinha, a Federação Atlética Catari-

so do seu àniversário natalício' ;
nense ['ará iI'eaUizar na noite'n inteligente menino Ivaldo ,N0h"adosi' de segunda-feira .

.Brasil. Em São Francisco do Sul. acaba ...

de cpntratar núpciall com Q liIenho"'
rito. Edélia Doin Vieira, o prof. PUGILISMO: PASSADO,
Aldo João Nunes, do Instituto de l?RESEN'tE E FUTUiRO
Educação dellta Capital. .

A noiva é filha do IIr. Gsrvásio W. Barnngton Dalby
Vieira, farmacêutico estabeleCido' Londres -' Bress Informa

n�quel:" ,cidad'l, .

e de. �ua espôsa, tion Servke - O box, tanto
d
... &.018a }?Oln Vl�1ra, de tra", amador oomo pl'iofissionaldlclonal famIlla franclaquenle. ,""I'
O prof. Aldo João Nunell. que é a'cha-se em vesperas de um

filho do IiIr. João Nunes, digno sub· apogeu ,sem 'Precedentes, tal
tene�te de. nossa Fôrça Policial, e vez, entre nós. Porqrue especia
d� � '. Edvlge.1iI Nunes, exerce o.ma" listas no assunto prevêm tal
glsbuIO, I_?clonando no Instituto

t . '. to? "de Educaçao e na Academia de acon ecrmen . Por mero amor

Comércio. E'. além dino, c< nhe" ao 'Pugilismo?
cido e es:irnado. já 'Po; suas n�' Podemos afirmar que sim. A
b:es qt;ahdades de carater e t�t�. des<neito doO verniz da civiliza-doo, ]a por sua destacada Ot!Vl- _

�
_

dade como desportista, há alguns çao, a natureza �umana nao

anos, quando figurava como ele" se transforma radICalmente; o
menta de prima grandeza.,: no fu· primitivo. irrupulso de luta exis
t�bol. voleibol. ballquetebol e atle" te mesmo sob a pele daquelesbsmo em geral

f'
.

.

t
.

d-ÀIiI inúmeros felicitaçõelil que têm lSlicfl;men e lIlJCaipaZes e �çao.
011 noivos recebido, «O ESTADO» FOI no decorrer do seculo
junta as lIIuas, augurando ao jO" passado, que um nobre ingles,

x vem e digno par venturas inúme· O Marquez de QU€ensberry,
STA. NILSA GERBER rall, no porvir que o aguarda. lançou OIS fundamentos do mo-

,

Na data que hoje transcor- CASAMENTOS 'demo. pugilismo ao inaugurar
re, ,comemora o transcurso de' ReaHsa. se, hoje, às lô horas; o

seu famoso Códtgo de Regras.
:mais uma festiva primavera a casamento da srita. Maria do Cor" Deside essa data, sem exagero,
Igentil senhorita Nilsa Gerber, mo Gevaerd. com o snr. Ney Cor" a Grã-Bretanha .e o Box pas-
residente no Estreito. valho, �lementolil de realce em nos" saram a constituir sinôhhnos.

,� Ia socIedade.·
A f "N t· 1 SportingServirão de padrinhos. no civil, ama no a lona

LUIZ NOCETI por parte do noivo o anr. Almiro Club" é conhecida em todo o

Regista a efeméride que ho- Caldeira, e lI�a espôsa, d. Léa' Car� mundo. Suas nóites das "Gran
-:4:,€ transcorre o a'niversário

na-,
val.ho CaldeIra, e.. por parte �a des 1utas" passaram a aJssumir

��'"
'd ' L' t·· nOIva, o anr. FranCISco Dua:rte 511- 'te d tA t;tc u�lCIO o sr. UIZ Noce 1, dl-

va e eua espôilt;J, à. Iná Duarte O ca� r ' e au en � as re -

1l.a.mico gerente da linha "Ex- Silva. niões sociais. Foi aí que pugi-
I
.

STA. OLINDINA PAULINA
DOS PASSOS

Regista, a data que hoje
tr:anscorre, mais uma príma
\lera da Igentil senhorinha Olin
.dína Paulina dos Passos, gra-
doso ornamento da nossa so-
.cíedade.

.

*

JOÃO BATISTA DUTRA
Assinala, a efeméride de ho

je, o transcurso do aniversário
natalício do sr. João Batista
Dutra.

REMEDIU
ANTISEPTICO

as

PASTILHAS'

L:DR. POLIDóRO HERNANI DE
S. TIAGO

Regista a efem-éride que ho
je brans'corre, o aniversário na

talício do sr. dr. Polidóro Her
nani de S. Tiago, abalizado
clinico residente nesta Capital.

x

MENINO AIRTON DIAS
Faz ano.s, na data que hoje

transcorre, o. inteligente garo
to Aü:ton Dias.

evitam e combatem Os TOSSES ,

CATARROS, as dôres de GARGANTA
as laringites, as, B�onquites.
"C il..lcença do O. N. S. P. No 186
rI» • de � de Feverei ro ç....

'.
,

111"1'/11, •
de 1935 f$!JS \).

oI O.OO2� EutCllyplo\ O.

Partido Social DemocráticoARÍ S�I\LLES BRASIL
Transcorre, hoje, o aniver

sário natalício do estimado jo
·'Vem Arí Salles Brasil. O Diretólio Municipal tem o prazer de comunicar aos seus

correligonários que mudou a sua séde para a Praça Pereira e
Oliveira (edifício Eduardo Horn), onde atenderá nos seguintes
horários: '

Das 9 ás 12; e das 14 ás 17 horas.
Informa, outrossim, que a partir do dia IOde julho p. vin

douro, iniciará o alistamento eleitoral, de conformidade com
as instruções em vigor.

•

ADOACIR. SCHMIDT
Faz anos, hojé, o sr. Adoacir

Schmidt.

•

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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- Com o objetivo de prestar e o laminador de chapas gros- ,

aos leitores dêste diário alguns 'I' sas entrarão em operação apro-IIinformes concernentes á Com- xiinadamente na mesma época.
panhía Siderúrgica, NaCIOnaI Oficinas - Estão em funcío
- cuja intensa fase de produ- namento a'Oficina Mecânica,
ção está sendo ultimada - da-. a Oficina de Calderaria, de'

I mos, a seguir. alguns dados, Forja, de Reparação de Mate
extraídos do. seu último Rela- rial Elétrico e Reparação de
tório, que acaba de ser publí- Material Ferroviário.
cado, referente à sua situação Estão concluidos os edifícios
em 31 de dezernbo de 1945 e, da CEjsa de OIeo, da Carpín
bem assim, sôbre sua situação taria e do Depósito de Modelos.
atual, ainda que superficial- Acham-se em conclusão: o

.mente.
'

_ acréscimo do Depósito do AI-
Êsse notável empreendímen- moxarífado, pequenos serviços

];0 industrial - de transcen- de acabamento das Oficinas,'
dental relevo para a vida eco- do Depósito e do piso da Ofící
nômica do pais e íntimamente na de Material Elétrico.
ligado à economia catarínense,

'

A .ínícíar-se a montagem da
- é, por si, motivo de justo or- Carpíntarta própríaanenze di
gulho para todos os que, sobre- ta.
pondo-se a preconceitos parti- RêcÍe de Energia Elétrica - ta Redonda. - 39.162 tone- produção diária de ferro será
dários, têm os olhos e o pensa- A executar: O servíco de comu- ladas. de 550 toneladas.
mente voltados para o progres- .nícações detínítívasna Usina e

so e para a gTandeza,do Brasil. futura sub-estação transfor- Início da produção na Usina
Os nosos mais ,altos proble- madora da Fundição. de Volta Redonda - Para 1946,

mas econômicos são, por vezes, Em conclusão: A iluminação ;a Direção Técnica estabeleceu
p o r premeditação mórbida, 'lflxterna do pált;io e trechos da o seguinte programa para i'IÚ
analisados sob o ponto de vista rêde subterrânea. cio de' produção da Usina de
essencialmente partidário -.0 Concluído: Toda rêde de dis- Volta Redonda:

que lhes descora a feição pa- tribuição de energia elétrica e Já foi iniciado o aquecímen
triótica e construtiva.

'

em funcionamento as estações to das .câmaras de dísttlação
Na evolução socíal-econômí- transformadoras principais. do carvão /TIa fábrica de coque.

ca por que passamos, todos os Pátio Ferroviário - Para i
Em maio findo, essas eâma

nossos esforços e objetivos de- uIll. total de 56 kms. de linhas I
ras receberam a sua pri!l'eira

vem ser dirigidos, dentro de férreas definitivas, acham-se carga de carvão, iniciando-se,
sãos princípios de reconstru-

'

ção democrática, pela vereda
que nos conduzirá a melhores
dias.
Como assim díssémos, os da-

.dos que seguem estão circuns
critos ao Relatório, datado de
20 de março último, apresen
tado pela Diretoria da referida
Emprêsa, à Assembléia Geral
Ordinária. É. possível qúe os

trabalhos aqui apontados se

achem - na data presente -

grandemente adiantados, mui
tos dos quais até concluidos.

1 - Usina de Volta Redonda
Aciaria - Essa unidade,

acha-se em sua fase de conclu
são.
Central Termo-Elétrica -

Está sendo realizada, a pintura
da estrutura e do equipamento
de um modo geral.
Laminação Concretagem:

Volta Redonda,
,

,APROXIMANDO-SE o DIA, EM QUE, COM A PRESENÇA DO E
OFICIALMENTE, AS INSTALAÇõES DA �COMPA NUlA SIDERúR
CENTAGEM DO CARVÃO QUE ALIMENTA OS FORNOS DA "

A DIREÇÃO, ,OS TÉCNICOS" E, SOBRETUDO,' OS CONSTRUTO
MINEIROS, ... PELO, TRABALHO PERSEVERANTE,

Reportagem e ilustração de
A. DAMASCENO DA SILVA

Acham-se em concl
Hotel no bairro com
edifícios comerciais,
Profissional definitiva
fício para o Corpo de
ros e Polícia.

Estava previsto que na pri
meira quinzena de julho, a

Aciaria deveria estar em con
dições de trabalhar com 3 de
seus 4 fornos projetados, per- .. , A .construír: , a parte
mítíndo a produção diária de crítórto Central definir
525 toneladas de aço, em lin- O revestimento já e

gotes e, em melados de agosto, nas áreas da Cidade el

já com algum estoque de aço e ..21.262 m2 de calçams
com o laminador - desbasta- ralelepípedos; 96.883
dor em, funcionamento, seria

f çameuto
e pedregulho;.

iniciada a produção de tarugos" 162.539m2 de área gr
.

I

Vista parcial das magníficas instalações da Companhia. Siderúrgica Nacional, em, Cepivery ,

Total a executar 158.900 mâ , assim, a fabricação de coque placas e peças semi-esboçadas. 3 - Mrutél-ias prima
Total executado 99.000 m3 1.;1l1 volta'Redonda. ) I-dêntica previsão fôra : feita Para fazer face ao

'

Çonstruçâo do edifício 50% . . _ para setembro, quando entra- produção, a Usina Sid
Montagem das máquinas 23 JS I!lllCl�1me:n�, a OI?e�açao da [riam em linha de produção os terá necessidade de,

• '.. ,
0/ ilCoqUerla distila, d�l'lalllente, laminadores de trilho.e perfis] mente, fazer chegar

"

A bateria de 4 Fornos Poços 'lcon�lUldos 42 �ms., Isto e, 7510. J50 toneladas d� earvao, doque e o de chapas grossas, cujos Redonda as seguintes
ja se e�contra completaI?ente Estao conclu.:dos .os trechos resulta a seguinte produção: programas de produção esta- primas:
construída, montada e insta- que atendem as unidades que Produtos - Coque (5'00 to- vam sendo estabelecidos de I

lada. j>ntrarão em operação no cor- neladas constituirão coque me- conformidade com as necessi- Minério de ferro (He,O laminador-desbastador se I rente ano.' 'telúrg ico para carregamento dades do comércio. Ga1:cár�o - .

acha em fase de pequenos ar- 'Material Importado - A to- ijo Alto-Forno) 550 toneladas. Entretantd, graças à manei- Dolomita ,

ra intensiva com que as dire- Minério de Manganês
'

cões técnicas dos diversos se- Quartzito .

tores se empenharam na solu- Minério de Ferre-M

ção desses I?agnos problem�s, 'Nacional já assinou aI"
podemos adiantar que muito tratos de fornecíment
antes daquelas previsões serão I

terias primas e está seieles atacados.
_ . rando a propriedade e(

_

As outra:; seçoes da l�mma- racão de algumàs fo�
çao ent::arao em produçao no produçâo dessas mesrol
decor�eI de 1947.

_ térias primas. IA fim de obter a produção de
melhor coque metalúrgico, o 4 - Combustível
carvão nacíora.r, obtido no Eso A mineração e

pre�tado de Santa Catarina, será carvão catarinense pa ,

misturado com cerca de 20% dução de coque e de v

,

de carvão estl:-:mgeiro, adquí- o problema que maio!
rido na América do Norte. culdades apresentou e

2 - Cidade de Volta Redonda futuro, necessitará, a� (

Do programa estabelecido de cuidados especiais. I
3.064 residências, estão con- A Companhia Sid. (

cluidas .2.��, em an�amento _já realizou "três gran� :

947 e a iniciar 33, na CIdade de no Sul catarinense: 'Iõ.

Volt� Redonda, ás margens do Recebeu, 'por doaçã _

ParaJ.�a.. . panhia Metropoli
Um apanhaâo das maçniii cas instalações, em Capivary. Estao concluídas as segum- mada mais tarde"

remates elétricos, "devendo, nelagem total do material im- Sub-produtos '- Sulfato de amoma 72 toneladas cámp�ador, dr. Euval

presentemente, estar conclui- portado, calculada, aproxima- Alcatrão bruto _ 29.450 litros /
uma área de 6.000

Odo. damente, em 150.000 toneladas, Benzol 5.225" uma reserva de
_

30.0
O trem de trilhos e perfis es- já acusa a seguinte situação: Toluol _ .. _ . _ .. _ . _ 1.300" neladas de caJ.-vao,

tá na fase de conclusão das Total do material recebido 1 Xylol _ .. _. . 700 H minas, que estão e (

fundações de máquinas. no Rio de Janeiro desde o ano
Nafta solvente _. . 360" .. produção, construiu

O laminador de chapas gros- de 1942 até 31 de dezembrode IA. operação do Alto-Forno te- tes obras: Centro de Saúde, 2 60 km, de estradas, 7

sas, o trem contínuo de tira a ve início há poucos dias, com a Grupos Escolares, Escola de e uma usina te.rmo-e11945, quase todo transportado k tquente, o trem contínuo de ti- V lt R d sua primeira 'corrida de gusa. Admissão, Escola de Instrução 200 w.; o conjun o

réis a frio e as áreas de acaba- r::ladoas� e onda - 136.814
A 15 de julho, aproximada- Militar, Igreja, Pôsto Met-eoro- do eD?- Cr$ 25.000.0�O, ..

mento estão em plena fase de mente, estará regularizado o lógico, Hotel Bela Vista e 12 mítírá uma produçao.
construção própriamente dita. Dêste 'material, no ano de' seu funcionamento. A partir alojamentos palra solteiros (pe- .de cêrca de 30.000

I O laminador de trilhos e perfís 1945, foram recebidos em Vol- dessa data, a capacidade de quenos hotéis). ,com serviços bastante

Montagem:

•Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



-- a Cidade
.

do A�o
sociedade anônima -.a mais I problema que terá de ser estu-l reclamada pelo fortalecimento
evoluída forma de sociedade

-I
dado atentamente, sendo cons- das possibilidades da Compa-.

está, presentemente, com o seu ciente, porém, esperar ainda I nhia.
capital assim distribuido:

.

algum tempo, antes de resolvê-
. .

t d
.

dO Sr. Minis 1'0 a Fazen a, -

Ações Ordinárias (de Cr$ 200,00 cada uma) ouvido a respeito, informou.
3.002842 subscritas pelo Tesouro Nacional Cr$ 600.568.400,00: estar o Govêrno perfeitamente
747.158 subscritas por. 43.528 acionistas c-s 149.431.600,00 I atento no sentido de garantir

.

o sucesso do empreendimento
o

3.750.000 c-s 750.000.0oo,09Ijn�ustrial bá.sieo para a econo-

Ações Preferenciais (de c-s 200,00 cada uma) mía do Brasil, o que vem sen-
2.500.000 subscritas por Institutos de Apo- I do leva?0 a efeito c<?,m ê�t?'

sentadorias e Caixas Econômi-' ,

numa epoca das maiores dífí-
cas crs 500.000.000,00 f culdades econômicas, sociais..e

.

. . polítícas em todo o mundo. se
Total (6.250.000 'ações) c-s 1.250.000.000.00 I tal circunstância fôr realmen-

te considerada corno problema
Presentemente, as ações da

r
lo, para se 'conhecerem os pri- a resolver, disse S. Excia., terá

Siderúrgica,· do valor nominal meiros resultados do funciona- fatal e oportunamente sua so

de Cr$ 200,00 cada uma, se menta da Usina de Volta Re- lução, de modo a não prejudí
acham cotadas, em Bolsa, a I donda e reunir os demais ele- cal' ou comprometer a capa
Cr$ 140,00. mentos necessários a solução cidade de 'competição com o

6 o eST.DC� -Si bado 22 de J·unho de
.
t,� fi.

, ,

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

Tão logo a Siderúrgica 'inicie
7 - Suprimento de Energia Plano Siderúrgico Nacional. as suas atividades, com conse-

Elétrica às Minas de Carvão. I 9 - Calcáreo. quente distribuição de divi-
A Companhia Siderúrgica foi I Para o �!ansporte d.e calcá- dendos, tais títulos alcança

'Outorgada concessão -para a reo da regiao Sul de Minas Ge- rão - sem dúvida - apre-
transmissão, transformação e rais, foi concluída a constru- ciável cotação. .

distribuição de energia elétrica ção do ramal da bitola de 11 - Supercapitalização.
nos municípios de Tubarão, Or- 1,00 m, que permitirá trazer Tem sido objeto de comentá-
leães, Urussanga e Cresciuma, de Barra Mansa até a Usina rio a questão de saber se' a

neste Estado, energia produzida de. Volta Redonda os vagões da, Companhia Siderúrgica Na
na Usina Têrmo-Elétrica daque- Rêde Mineira de Viação, ramal cional está ou não supercapita
la Compannhia, Instalada' em cujos projetos e orçamentos já Ilizada, e se os ônus decorrentes
Capívary - de - Baixo,

.

município haviam sido aprovados. afetarão a sua exploração eco-
de Tubarão. 10 - Capital. I nômica.

8 - Minério de Ferro. A Companhia Siderúrgica '
- Está a Companhia, sem dú-

Foi a Companhia Siderúrgi- Nacional, como indica a sua i vida, na abalisada opinião do
ca autorizada a desapropriar razão social, organizada em I seu Conselho Fiscal, face a um

Volta· "Redonda,
como emprêsa de, navegação, as minas e instalações da fir
possue 5 navios carvoeiros, no.ma A. Thuri & Cia. Ltda.;: de
valor de Cr$ 26'-900.000,00. ar- claradas de utilidade pública,
queando 14.200 toneladas: tendo em vista o interêsse do

"Síderúrglca Um" _.............. . .

"Siderúrgica Dois" ..

"Siderúrgica Três" : .

"Siderúrgica Quatro" .

"Siderúrgica Cinco"
.

1.100 toneladas
1.100 "

4.000 "

4.000 "

4.000 "

�I\ COQUERIA. - êste cliché conjunto, de duas fotos, dá uma

icMia da importância da coqueria no, parque de Volta Redonda.
Na foto ao alto temos uma visão geral do cato-torno, ao fundo e

parcial da tõrre de elevação do carvão, à esquerda. Na de baixo, .

o pavilhão da coqueria, limitada ao fundo por
aquela tõrre.

"

I'

TUBULAÇÃO DE GAS. - Em Volta Redonda o homem sente-Se muito pequeno dian.te das pro
porções dos edifícios é de todos os detalhes de construção. A fotografia mostra uma parte da.
tubulação de gás. Na tubulação principal cabe um homem de estrutura normal,' em pé.

I

CINCO MILHõES DE PÉS CÚBICOS· - A capacidade do gasôme- .

'tro do alto-forno é de cinco milhões de pés cúbicos. Vêmo-mo-lo
parcialmente, em' primeiro plano, à direita.

tVO� r:'_\d.ÉDONDA� - Vista parcial da cidade, aparecendo um doe bairros residenciais.

/

Continua

l .
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o UTADO-S..,.do. 22' de �unlto de "., 7

, Volta Redonda, - a Cidade do Aço
Contas de Lucros e Perdas

- A inexistência da conta de
Lucros e Perdas, segundo o Re
latório a que nos referimos, re
sulta de não ter havido, no ano
de 1945, produção industrial,
não cabendo, assim, distribui
ção de dividendos.
Tal circunstância - a nosso

vér - hão constitui, a rigor,
impossibilidade à demonstração Idas contas de resultado, de vez

Ique, se, entre elas, não pode
riam figurar as contas de recei-Ita, pelos motivos apontados, -
mostrariam - não obstante -Ias contas de despesa, pelas suas
diferentes verbas

..Entretanto, a Ifalta dêsse pormenor não abata

" o .nosso e�túS_i�s�.o,· diante da
.

} _j leitura do Relátórío referente à

I"·
obra grandíosá com que o Go
vêrno e o povo brasileiros do
taram o nosso País.

, '* '* ,*

o Ministro da
Viação

A direção da C. S. N.
A Companhia Siderúrgica Nacio-

nal tem, atualments, a dirigí-Ia vul- }'"
Outro detalhe das majestosas instalações da Companhia Siderúrgica Nacional, tos de projeção como os senhores

em Capivary. CeI. Sy.lvão Raulino de Oliveira,
, I

.

Diretor-Presidente; dr. Oscar Weín-

produto similar de importação. rão e Sideropólis (Santa Cata- Usina incorporada á riqueza cheuck, .
Diretor Vice-Presidente;

12 - Balanço. rina). nacional. dr. Armando Vidal Leite Ribeiro,
O Balanço Geral, que encer- Obedecendo a um plano de Porque a referida Compa- Direto-Comercial e CeI. Mario Go-'

ra OS. negócios e operações so- contas moldado dentro da nhia não entrou, ainda, em mes, Diretor-Secretário.
dais do exercício de 1945, é a mais moderna e rigorosa técni- fase de franca atividade, não x x x

consolidação dos balanços dos I ca contábil, evidência êle os é, em consequência, oportuno Assim, pelo que já se acha

Ire.alizado,
podemos nós, brasí

leíros, estar confiantes de que
a Companhia Siderúrgica Na

. cional há de prestar ao Brasil
os serviços que dela se esperam
pela implantação da indústria
básica de ferro -.ponto de par
tida e condição "sine qua" pa
ra tôdas as outras que condu
zem o povo à sua liberdade eco
nômica.

O Plano Siderúrgico Nacio
nal - Já agora uma· realidade
incontestável - é uma persua
são formal e eloquente das
reais possibilidades dos brasí
leiros·

VISTA PARCIAL DA USINA. - Nesta vista parcial da Usina vemos ao centro a estrutura do
alJ;o-fôrno, à esquerda o viaduto de .mmérios e à direita a estrutura metálica do edifício dos

tornos da aciara, em construção.

diversos setores em que se di
vide administrativamente a

Companhia, a saber: Escritó
rio Central (Rio), Volta Re
donda (Estado do Rio), Tuba-

valiosos e importantes €le-,
que se faça - no momento -

mentos de que se compõe seu qualquer análise do seu balan
Ativo e Passivo, entre os quais ço. Não obstante, pelos dados,
aVl!lta os do Ativo Fixo, que I a seguir, poder-se-á ter segura
nos mostra o valor da maior idéia de sua situacão econô-

mico-financeira.
>

ATIVO
Ativo Real

Ativo Fixo J ••••.

Realizável a Longo Prazo -

.

Realizável a Curto .Prazo '
.

Disponível �

'

.

crs 1.844.420.201,10
116.361.960,00
484.939.086,60
93.021.931,20 Cr$ 2.538.743.178,90

•

•
Ativo Fictício

Contas de Resultados Pendentes .

Ativo Compensado
Contas de Compensação .

I

Cr$ 409.644.494;60

Cr$ 121.274.646,20

Cr$ 3·069.662.31�;70
( .

PASSIVO
Passivo Real

Exigível a Longo Prazo

Exigível a Curto Prazo

I,

crs
Cr$

1.277.370.000,00
391.182.251,20 Cr$ 1.6i6.1i2.251,20

Passivo Ficticio
Capital .

Reservas e Provisões � •...

Contas de Resultados 'Pendentes .......•......

ces 1.250�000.000;00
24·049.800,00
5.785.621,30 Cr$ 1.279.835.422,30

Pasivo -Compensado
Contas de Compensação ,: . Cr$ 121.274.646,20

Cr$ 3.069.662.319,70: ;- ././

..... !

Jus'tica, Educacão
e Saúde

•

Ás vésperas da tnauguração
oficiaJ_ das usinas daquele em

preendimento gigantesco, donde
sairão

. máquinas e .ferramentas,
para a Iíbertação e prdgresso
tndustríaís do País e que repre
sentam uma aspíração geral; _
honramo-nos em estampar o elí
ehé (lo bravo técnico compatrí
cio prestando-lhe esta homena
gem como compreensível satisfa•

ção patríõtfca pelo breve evento,
e ainda como simpatia por ho
mens de ação, cuja têmpera é
também de. aço, feita "do mais
rijo aç? da vontade humana"•

•

o CeI. �Iacedo Soares, atual
lUiuistro da Viação, foi o concre

tfzador da Idealização do govêr
no de Getúlio Vargas no tocan
te a Volta Redonda e à sídernr-

gia brasileira.
íl:sse Ministro, de agora, foi o

. pl'imeiro diretor da. Companhia
Síderúrgíca Nacional.

·

.

-' ODEON'Clnes IHPERIAL

.t ••

Portarias de 15 de h/1!ho de 1946
O SECRETÁIUO, EM EXERCíCIO: DA
JUS'l'IÇA, EDUCAÇÃO E SAÚDE' .RE.
SOT,VE

Conceder licença :
De acôrdo com o arte 156, alínea a, do de.
ereto-lei n, 572, de 28 de outubro de ..

1941:
A Iolanda 'I'revisani, ocupante do cargo da

classe F da carreira de Professor Normalista,
do Quadro único do Estado (Grupo Escolar
"Almirante Barroso", de Gano'inhas), de quin
ze dias, com vencimento integral, a. contar
de Iv de junho de 1946.
A Emi Machado Nunes, ocupante do cargo

da classe F da carreira de Professor Norma
lista, de> Quadro único cio Estado (Grupo Es

I
colar "Almirante' Barroso", de Canoinhas),

.

de quinze dias, com vencimento integral, a

contar de IOde junho de 1946.
_

A Zulma Machado, que exerce a função ds
Professor no G1"UPO .Escolar "Professor Ma
noel Cruz ", de São Joaquim, de cinco (5)
dias. com o vencimento integral, a contar de
10 de junho de 1946.

• • e

Requerimentos despachados
4 DE JUNHO

Carlos Hoepcke S. A. Comércio e .Indústria
-

. Pede pagamento - Pague-se, à vista das
inforrnaçôes, a quantia de Cr$ S.244,,�o de
sentranhando-se os documentos necessários ii
comprovação da despesa de acôrdo com O de
ereto n. 622, de 28-XI·938.
Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria

- Perle pagamento � Idem, idem .. , .. " ..

c-s 3.110,.\0.
Hermeliano de França Pinto - Pede paga.

mente ._ Idem. idem Cr$ 400.oe>. ' ••

Banco Nacional do Comércio - Pede paga
pagamento - Idem, idem Cr$ 145.258,20.
Carlos Hoepcke S. A. Comércio e Indústria

- Pede pagamento - Idem, idem , ..

c-s 1.097.70.
Distribuidora de Drogas e Produtos Q\1ími

cos LIda. - Pede pagamento -- Idem. idem
c.s 2,460,00.

VENDE-SE
Um Rádio Cl'o.l.y -- 11 válvula. -

onda. cUrta. a longa.. fabricação
norte-Qm.l'�cana 1938. Preço único
CR$ 3.000,00.
Tratar com o Prof....r Merry-Imano - Rua Martinho Calado, nO 3.

ODEON - Hoje ás' 4 e 7,30 hrs.
(Devido a grante metragem)
-' Programa Colosso -

UM GANGSTER MANSO
Com: Barton Mac Lane.
JORNADAS HERüICAS
Com: Gary Cooper e Jean'

�rtl1llr.
.

Continuação do seriado:
O NOVO ROBINSON CRUSOÉ
Com: Mala, Clark, Rex e

Buck. - 7° e 8° Episódios.
Preços: Cr$ 2,40 e 1,00.
"Imp. 10 (dez) anos".

.. .. ... �...... ........ • .. r" ........ .. •• o'

IMPERIAL - ás 7,30 hrs.
- última Exibição �

ACUSA:Ç�O CÉGA
Com: Michael O'Shea, Trud

dy Marshall e Lloyde Nolan.
No programa:
Preço único: Cr 3,00.

:'lmp . .14 anos".

Amanhã Odeon e, Imp�riaJ;
.

,S1niultaneamente
Q SINAL DA CRUZ

Com: Frederíc March, Elis
sa Landi, .Claudette Co1Jbert e
Charles Laughton.
.. .. .... .. .," ... .. .... '" ........ ........ . .....

Aguardem:
As Aventuras de 'Tom Sawyer
Com: Tommy Kel1y.

LEIAM A Jl;EVISTA
O VALE DO ITL�JAt�.
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é comprcr fi'ado no crédito
de cerlos politícos, que só erpcrecem na sua te.rra poro comer:

o preto feito, e 'colher o fruto que outros plantaram
laboriosemente,

Confiar em Nerêu
\

RaDlOS
-

nao

----
-_._----_._-- �-_.-------------_

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

Florianópolis, 22 (.te Junho lI,e 1946
,

O Japão. e o· pagamento de
suas dívidas de guerra

Tóquio, 21 (D. P.) -

"Ol,exigirá pão e potencial müí

Japão começara a pagar as lídade econômica necessáría ao

.dívídas de guerra êste mês", Iídade ecomômiea necessárta

.((ledarou, hoje, à imprensa o rteu'l1po de 'paz deixando, ainda;
embaixador americano, Pau- .

. ..

ley, quamdo voltou da ínspe- larga posslbIlIdade .'para as ex

ção que realízou ao nordeste rort�ç,oes. ° embaIx·a�dor _P��
da Go r é i a e Mandehurta. �ey ira br.evelIDent� ,

as FllllP�
Acrescentou haver pedido ao if;as, de onde paetírá para Pa

gen. Mac Arthur, equípamen- T1JS, levando para entregar ao

to japonês necessár!o a fazer Secretário de Estado Byrnes,
furucíonar as minas de carvão o programa completo das repa
da: Mandchúrta. Esclareceu que rações de guerra do Extremo

o programa das reparações (;)riente e Europa.

A resposta dos trabalhadores
Bombaim, 21 (U. P.) - Tôda a da fuga do Grande Mufti de Jeru

cidade amanheceu, hoje, com suas salém tornou-se conhecido quando
casas comerciais' fechadas, sem se revelou que êle fugira de París

..transp.orte e com tôda a in.dústria .dizigindo-se para aqui, usando de

'par'alâzada, um nome suposto.
X X X O Grande Mufti viajou a bordo

Cairo, 21 (D. P.)· - Cêrca de de um aivião da Transcontinental
vinte mil crentes r-euniram-se pa- and Western Line, em 29 e 30 de

,ra fazer preces, ao meio dia, na maio' último.

optesquitaJ de AI Azhar,. afim de ou-

vir Ahomé Sukary, vice-presídente
da Associação dos Irmãos Muçul
manos, declarar que- o Grande
Mufti da Palestina deve ser posto
em liberdad-e.

Um 80VO Pintacuda'
Com vistas à I. V. T. P.

_

xxx
A RESPOSTA DOS TRABA-
-, LHADORES

� �ombaim, 21 (U. P.) - Cêrca de
cem mil trabalhado;res entraram
em greve em resposta ao pedido
feito pelos membros locais do Par
tido' do Congresso, como protesto
pela prisão do líder Nerhu.

XXX
REVELADO O MISTÉRIO DA

FUGA
Cairo, 21 (U. P.) - O mistério

Quinta-leira última, às
. 11,05 horas, o automóvel de

aluguel chapa 1.44.30, em

louca disparada,. lêz a curva

praça 15 de Novembro - rua

João Pinto, quase subindo a

calçada.
Como aquele local não é

ponto de estacionamento de

inspetores de veículos, regis
tamos o fato, certos de que
a l.V.T.P. terá grande in te
rêsse em travar conhecimen
to com o novo Pin tacuda.

4 d·ecisão D'ão
tem valor'.tines R J ..� .'�

.

. >.RO�Y

NO CENTRO DAS ELEVAÇõES. - No pequeno vale, circundado de elevações, desenvolve-se
febril atividade nas últimas construções e retoques da usina de Volta Redonda. Nesta foto, co
lhida do alto. em que fica o Hotel Bela Vista, vê-se ao fundo parte da usina e à direita parte âe:

um dos bairros da cidade operária.

I'

ULTIMA HORA
Nerhu foi ·posto em liberdade

LONDRES, 21 (U. P.) - Anunciam ter sido posto em li
herdade o poderoso líder polític.o hindú, Pandit Nerhü, Sua li
bertação foi feita, como se sabe, depois de demonstrações de

protestos reallsados em Bímbalm e Calcutá, em censequênela
de sua prisão no estado de Kashmír. '

A prisão de Nerhú inquietou t.ôda a Indía, de vez que êle
é presidente do Partido do Congresso indiano, do qual Gandhi
é o líder espiritual. Aó ser solto, recebeu a oferta de um avião
para regressar à Nova Delhy.

'Acretlita-.se em Londres que a l'bertação dei Nehru talvez
acalme a situação, pois há fndícío de que a Indía- se, acha. ago
ra, em meio da sua maior crise, com a preparação pSicoÍ'dg'ics,·
das massas para a revolta.

Congratulou-se com De Gasperi
ROMA, 22 (U. P.) - O encaoregado dos negócios dos EE. UU, vi�·

sitou, esta l11J3II1hã, o pr-imeir'o mímãstro De Gaspeei, com (filie congratu
lou-se pela maneira pacifica com que se realizaram as eleições na Itàlia;

LEIAM A REVISTA
O VALE DO ITAJAI

De. Gaulle estaria
pre.parabdo uma
ditadura

5m3 '....'r. nrirP

I Salvas 30 •/- pelos

I p�!�!�:��s. I. P.) - Du-
rante uma conferência de im-

prensa por ocasião da ínaugu
__������������ ração da Casa de Mocidade Ju-

- daíca Operária, na cidade po--

prav"l·sa"o d'O tempo lonesa de Lodz, o secretário do
U

. Comité, advogado dr. Werthein.
Serviço de.Meteorologia citou dados interessantes. O

Previsão do Tempo; até
.

14 Comité Judaico de Lodz regís-
horas 110 dia 22 na Caprtal: tou até o momento atual ....
'l'Iempo: Instável, sujeito a 138.000 judeus, dos quais, 48';·

chuvas. por cento voltaram dos cam-

'I1emperatura: Estável. pos de concentração de Hitler;
Ventos: Variáveis. 17 por cento escondiam-se en--

Temperaturas extremas de tre os poloneses: lO. por cento-
hoje foram: Máxima, 19,2 e voltaram das florestas das
Mínima 13,2. 'guerrilhas e do exército e 20

: por cento voltaram da Rússia
Soviética. Segundo dados -

es-·.

. tatístícos citados p e 1.0 dr.
Westhein, cerca de 30 por cen
to das crianças judias que sal
varam-se dá chacina hítlerísta,

. . devem sua
-

vida ao auxílio da
coletivídade polonesa e aos sa

çriffcios dos claustros é reli
. giosos .

que, apesar-de serem.

ameaçadas de crueis represá-·
lias, não vacilaram de escon

dê-los.

Ors,
Aderbal Ramos

da' Silva
e

'oão Batista
Bonnassis

ADVOGADOS
Rua Felipe Schmidt· 34.

Sala 3.' Telef. 16-31

Moscou, 21 (D. P.) - O
Roma, (S. r. P.) - O Vatica- "Pravda" e o "Izvestia" acusa

no declarou, que a "decisão ram o general De Gaulle de es

.RITZ -:- HOje ás 4,30 e 7,30 hrs.
dos gregos católicos, de abra- tar preparando uma ditadura

M�na Montez, John Hall e çar a religião ortodoxa não tem para a França. O correspon-
-Sabú, valor, pois tal decisão poderia dente do "Pravda" em Parfs,

BRANCA SELVAGEM s�r unicament� tomada pelos Yuri Zhukov, citou jornais da
Uma aventura exótica bISpOS que estao, todos, encar- capital francesa, que disse-

mares do sul . .'.
nos

-cera�o� pelos russos: Existem ram que o general se apresen-
Filha de eva com 'alma de mumcipios, nos q��tlS todos os tou como candidato a ditador,

Satanaz. , .

padres grego-eatólícos foram ao pronunciar o seu discurso
Joan Davis e Leon Errol

encarcerados. O Vaticano ex-; de Bayeu.
-

CONQUISTANDO A MUQUE comung<:m 42 padres_ u�iatas
'

Ambos os jornais soviéticos

Uma fina comédía alegre e
por I?otIVO da votaçao Ilegal disseram que os "progroms"

divertiJda.. .

' no S:modo de Lwow em prol contra as sédes do Partido Co-

Oensura: até 14 anos.
desabraçarem-cos ukranianos, munista Francês e da Frente

Preços: ás 4,30 _ 3,60 -e 2,40
a religião ortodoxa. Nacional se relacionaram I com

as 7 ao P' T KNO
a campanha "pro-fascistas"

�... : .. .. reço urtico: 3,60. ome . T 'destinada a fazer de De Gaulle

ROXY - H�je 'ã; 4,3Ô .� 7',3Ó' um ditador.

Gary Grant e John Garfield
RUMO A TÓQUIÓ

Conttnuação do seriado:
- A FLEXA NEGRA

�ovas' aventuras; novas sen
saçoes ...
Censura: até 10 anos.

Preço: - 2,40.

iii
.

IrEI.Dllll
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,

. .

iíiT�·.
.. .

��a�'hã:
.

ãs" 4 30, ,

6,30 e ,O hrs.:
'� SEMENTES DE óDIO

�"r-' .

COURA .CASPA.
QUEDA DOS CA

BELOS E DEMAIS . �
. ..

AFECCOES D�

COURO CABELUDO .

TOl;IlCO ,CAPILAR

�OR:El!cELh��(.iJA.

f

Exames de radiotelegrafistas
No dia 25 do corrente. lIerô.o ini

ciados na Diretoria Regional dos"
Correios e Telégrafos deste E.tado,
011 exames para radiotelegrafida••
dos candidatoll inllcritc. em Janei
ro último
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