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9856 A cemíssêe nada apurou

BELGRADO, 15 (U. p.) - Uma .comíssão írrvestígadora
dia UNRA declarou não-ter encontrado provas de que 'grandes
quantidades de SUJpl�ÍIlTI'en1:io:s destinados a socorros para a popu
lação, .ti'\Ces!sem sído utilizadas pelo éxJél1C�to Iugosíavo, :Depois
de investigar du:oa,nJt:e dez dias as acusaçoes nesse sentido, a

comíssão assegura que a maior paote dos suprimentos enviados

pela UNiRA foi dístríbuída entre 'O povo, .e coritrebudu pana sal-
var milhões de vidas. l ' '

-----------------------------'-----'------�-------------------------------�

O' senador Nerêu Ramos continua seu
,

. programa de,pacificação . política
, Rio, 15 '(E) - O sr. Nerêti e tambem o ministro Pachecc rarem os parlamentares baia-

"; Ramos continua coordenando de Oliveira, do Supremo 'I'ribu- nos, entraram no qabinete de
a politica nacional. Hoje foi Q nal Militar, e Pereira Mo .cir sr: Nereu Ramos, 'depois de
dia dos baianos e' pernambuca. este secretário da comissao t reve repouso no gabinete de
-nos. Com o oice-presiâente da executioa do PSD da Baia. A senador Georgina Avelino, os

República 'estiveram os tnem- conferência girou em torno /las deputados Agamenon l'r'Lga·
bras,da bacada baiana do PSD candidaturas oficiais ao qoner- ltuies e Barbosa Lima Sobri
na Câmara -âos Deputados, srs. no do Estado. Com aproposite nho e o senador Etelvina Lins.
Regis Pacheco, Aloisio ae Cas- de eoitar lutas, o sr. Nereu quer O ex-ministro da Justiça, in
tro, Altamirando Requião, Viei- um "tertius" para todos os Es- terpelado pelos jornalistas, âe-

'ta de Melo ,e Negreiro Falcão; ,ta,do§- Pouco depois de se reii- daTOU que para ele a situaçãc

Depuração
.

nll' Exército Americano ;;�'EE:,;:�2�i�F{id�:J As. únicas que se encontravam fora
WASHINGTON, 1.5 (U. P.) _ O Ministério 'da Guerra B�rbosa Lima Sobrinho 'e daí WASHINGTON, 15 (U. P,) - O presidente Truman de-

norte-americano adotou novos e séveros metoâos, para livrar nao, se c:fasta, mesmo, .porque c c}:aJ:1OlU: que não existem bombas atômicas fora 'das Estados Uni

o Exército de oficiais incapazes e incompetentes. De acordo ,e:::-preszdente do Instituto ,da dlÜ'�. O secretário <!,a == BI1aTIlCla, sr. Rass,' asseverou q�; "as
com as diretrizes traçadas pelo general Eisenhover, tais não Alcol e AçucaT tem também, unacas bombas atôrnicas que s� eI1lcontra�a:m.,;'or:a do �al:s �o-
vedem demissão, o apoio tio, Partido -s,Repubiica fiam as derrubadas sabre o Japão e a .de Bíknn; ,Numa IFa�ha-1.

no naquele 'Estado, chefiado I ção á noite passada, Drew Person dísse qli'� bombas atómicas

(;abe aos «quatro grandes» pelo sr. Euriço de Souza Leão 'ianqUeS tinham sido mandadas para o €�tenor ..

chegar a' .um acôrdo
.

..

1alvez à meia noite de hoje
NUREMBERG, 15 (U. P.) - Parece certo que o enforca

mento dos condenados Nazistas comece á meia noite de hoje,
ou seja, as oito da noite hora do Rio ide Janeiro. As autoridades

ainda manteem silêncio em torno do caso.

"
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COnVenlOS co-

Argentina

(f

Divulgados os novos
mercícrís [rrmodos COIll a
Buenos Aires, 15 (Via aé- Entende-se que o trigo em- 2°) - O .govêrno da Repú-

ria) - Acabam de ser divulga- barcado em dezembro de 1951 4blica Argenrína assegurará ao

dos os conventos 'comerciais e que chegará ao Brasil em co- Brasil, para a venda em cotas
recentemente firmados com o meços do ano seguinte, se con- mensais, o preço mínírno pelo
Brasíl.

Fora,
m eles ultimados sidera incluído no

presente,
qual tenha vendido esse cereal

pela missão econômica .argen- compromisso de cómpra e ven- a terceiros países durante o
tina, que recentemente esteve da.' mês imediato anterLor.

cenlrôle
.

de preços �J�:sli���7�:�f�:��d�;�r� IIpr'e'senlara' ca'nd·ldat'o's' pr'o'pr: I·OS-'·WA,sHINGT I' I '.

'

, m'arsino. Bastante amplos, os -N
-

_.

. ' .ON, 15 (U. P.) - O presídente Truman, em. .' d t '

. RIO 15 (E) _ Procedente de 'I'aubaté onde reorganizoudiscurso, anunciou a ímedíatasuspensãn do corutroíe de preços ,ç,o�ve�ws d·:/.rmlllam..." � a Ia iClomÍlSs�o do PTB regressou o deputado HUlgo Bo�ghi presida carne 'e de 'todos os generos de primeira necessidade. Decla- �en�f' e me 1, as q�e VIl�o lU-I dnte do Díretórío d� m�Slmo [p8.ll'tiJdo em São Paulo
I

que' falan.rou Tn�m�n que "alguns congressistas estavam defendendo os d,er:s1. lC�r o come�clO en ress�� CIJ'o á reportage� sobre 'Ü 8ic6mO :ElsltaJb:elleC:ido en:tr� o seu par-seus proprros Interesses" stã d' !t' �,1
, d O

OIS .paises e suprrr as onere 1 .,.�

'd
' t .:. ' ,:; �a que ao, o C01] r·uu.1e 'e preços. dadés mutuas tido e o PR de seu Elsltadlo deu :eSsa notida: "El9ses partidos,pl'leSl en: e nao nomeou 111ng'ueIffi. Buenos Ai'res, 15 lVia 'aé- que repI'esent,a;m a maior força 'eleriboral do EsrtJaido corncorre-

c, t d h' I'· d
' ria) - São os seguintes, em rão a todos O'S eavgos efetivos 'em 'ch8ipas i'nldepenJc!lell'tes.· Quan-

en enas e ospita Iza os amea- resumo, os cony;ênios comer- to ao nosso cal1'dtcllato a .goy;ernaJdor, dJependJe da 'conv:enção do
- ciais firmadü:sl entre a Argen- partido a Tea�tzar-jSie no dila 30 dle: novembl'O 'pooxi!mo, na qual'.

çados de morte pela greve, tina e o Brasi:: selva ap.r.e\sen1Jado um nome com 'O l8.lpoio Igeml do Part'iJdo".
, N;OVA YORK, 15, (U. P.) - Vár1as oen:tenlliS de Jntern:1dos TRIGO '0" d· t di· C .;d -

em vár1os,ho�itaÍls, ;d�sta .cidiaid!e ,eSltão lameaç'aid.ds dle morte, 1.0) _ O ,Governo da Repú- SID Ica O pe u re ODS eraçao
pela,gllev€ dos üpe1'8.l111IÜS na fáJbri'C'a Harrilson Ox�gêlÜCiO. Tra- bEca Argenün,à se com:prome- 'RIO, 15 (E) - EJm memo['ial diTigido ao pres1d.entie da
t��se idos do�n:teS' q'U� estão sendo mamq_ntidos.:a ha1ôes de oxigê- te a v:ender e Cf Brasil a com- ',RepÚb,liCa, o Sdndilcato dias EIl1[)reg18.1oos dJo OomérlCÍlo dio Rto
111110, o qual e fOI�necido pela mencton8.lc!:a OOlll1lparrlüa. Devido á prar, em lotes mensais, um de J'a:netvo solicitou um fin:anCliamenbo para a ooncliU1São das
greve .dos motoT1sbas de Ciaminhões, já havia glrande escassez d� mínimo ,de 1.200.000 de tone- obras dia seu edifido-<s'elde, ,hJa rua AndJré Oav'allcamti. Como o'

gáz nos h�pitai:s, que vece'bi:am di'a'l1i8.lmente 'o ,SlUiprimento pa- 1�8.ldas de trigo, anualmente, por che:1ie do GOVlelrno lavrou um dI€lSIP'8iC!ho mal:nldanJc!o aqu1el1a enti
la. vinte � qUl8.l�TO homs; e agor�, 'c� � parede na própria fá": um perío�o d� 5 anos, que ,co- daJc!� aguani:ar melhor oporrtJUn:idade, a di!l'ieOOl'.Íla dia mesmo'
bnca, a s1tuaçao t8.Jmeaça tornar-!Se IC'rlt1ca. meça em JaneIrO de 1947 e ter- sindIcato, acompanhada peJo dJepu1:lado ItraibaEl:nsta GUirlgel Va-

U
· -

,mina em dezembro de 1951, lJenrbe, f'Üi ped'ir r,ecoIlJs:�deraçãó do Idlesp8.lc:h;0 de s. €xcia., pois' do
, estabelecidas 8S fUDcoes de general semp.re que o saM? eXP9m:áv�1 dOhtrá:rto:� obms que já fo.Dam iniciadas f1calrão pl1ejtUldtcadas.,

�! RIO . . de tngo na Argentma nao seja
'

,
�\

"
"

' 15 ,(E) -;- EJm decl'eto-lel_ aIS:SI,!1!a'dlo fPel�o pl1esidente _da inil'e.rior a 2.600.000 de toneIa- «O prl·me·lrO eu·tre OS de todo o m,undo»Repubhca, na pastta da Guellf!a, sao 'l'iestapelecld8.1S as funçoes d N d 'f 'd'de glene.ral de Exércilto. E'Slsas funçõie/s são I8.lS sIElg":U:intes' 'ch'ef::> do a1sd· o _caso t.e .qu;e °treqeUraltiO LONDRES 15 (U. P) _ O rádilO de Moscou infml!ua que,�';' .'
".'

' , . �'sa o nao a 1nJa es, a "-. .'
.

.

' ,

E;:"vado MaIor do E�ertclto, IchefI'a do DeparbaJIl1'ento da Adm!- d d
A

t' Stalm se re:1ierm 8iOS Estadoo Umdos 'qu:andlo :flez urma dJeclara-
,.

t -. h
. , , . a 'e" o governo ar.gen mo se

,

.

·tnrus 'raçao, IC refIa �I� Depairtlam.ento 'I1éCimco:e Produção; Co- compromete a vender ao Bra- ção reoente a 'I'Ioopeito da redução dos 'Orçarrl1'en1tos IDlha'relS em

�l1!an�o da Zül1Ja MlllJ��r:_O ICI�efie d? Est8Jdo� M�ior do Exército, sil e este a comprar pelo me- to:d1os :o� paises.. O 1?'Üment'arista da ll�'to dtS'�e q�e os oil"çalIlenqu;ando ge:ne�al .de Dlv1Sia'Ü, nao tera preC!edenma sobre os gene- nos 45% do saldo exportável, tos rml1ital'les amerIcanos "ocupam hO�le 'Ü prrmelJ:�o .plano entre
,laiS de ExerCIto. ' I'

I desse amo. los de todo o mundb".
'

.wASHINGTON, 15 (U. P.) - Os Ministros da Relacôes
Exteriores dos "quatro grandes" devem transformar em reou-

• âaâe as estipulações do acõrâo de Potsdam no que diz respeito
do tratado ide paz com a Alemanha. Foi o que afirmou (; Sr.
Edvin Pauley, norte-americano, ao comentar a realização da

• próxima reunião dos Ministro« do Exterior dos "quatro' çran
âs", O mesmo informante destacou que algumas idas estipula
ções de Potsdam são, nC!- vf;rdade, irreparáieis, mas que pelo
menos no que' diz respe{t@�ás reparações os "quatro çraruies'
poderão chegar a um acõrâo.

Suspenso o

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Mesmo com o barulho das
suas fábrtcas, o brilho da Luz
Elétricà e o áspecto social de
um lugar que se modermisa,
'Santo Amaro não perdeu ain

da o reflexo da sua antiguida
de, os traços do seu passado,
onde, - de modo br llhamte,
repousam glorias que embele
sam a sua história. Há um -

" que" de Império em sua mo-

jdal ídade étnica, e até hoje,
sem modítícações - que não
as forçadas pelo tempo, muita
coisa ainda sobrevive que mos

Iconduz áqueles tempos monó
tonos dat monarquia ....

x x x _

Outubro de 184'5. O sol, o

mesmo sól ',atômico de um sé
culo depois, brilhava fulguran
te, Iluminando os canaviais

. que bordavam as aldeias
de casas brancas e coloniais.
A rua, - um ruéla lisa e var

rida - sem as estampas pro
fundas das rodas de borracha,
enreítara-s- toda com bandei
rolas coloridas ,e arcos de bam
bú nos quais se destacavam

dístícçs honrosos de homena

gens. Era grande a testa. Sim,
S. M. Lmperiais o 81'. D. Pedro
de Alcantara e sua augusta es

posa D. Teresa Cristina deve
riam chegar dentro em_ pouco.
E chegaram, Chegaram para
cair nos braços do povo sim

ples ,e modesto, que em procis
são os conduziu pela F'regue
sla até a Igreja, onde, depoís
do protocolar e respeitoso bei

ja-mão, procedeu-se a diver-
sas cerímonias e f�\J1,das as

quais teve logar o grandet ban
quete ma residência do então
chefe polftíco major Joaquim
Alexandre de Campos, e a

quem coube a honra de hospe
dar os llustre.s personagens.
D. Pedro, cuja popularidade
calou fundo no coração do ca

boclo da aldeia ,de Sant'Ana,
tão· radiante fi.cou a'nte a lad

miração e gratidão do 'povo,
qu:e despresando as etiquetas
nobI"es do seu elevado posto,
entrou em contá.cto com o s,er

tanejo, ouvindo as suas -

históri:as, animando-os Inas

suas ;profissoos e guiando-os
nos seus deveres. Quando sen

tado na cadeira fôfa e macia
da balsa que o conduzia nos

,paBseiós pelo Rio Cubatão, não
deixava de pilheriar com os

remadores, fazendo-os' - rir,
o que o tornava mais querido
e estimado. Enqu3!llto isso, sua
companheira, dona T�reza
Crisrtin'a, sempre ao seu lado,
tambe;m mostrava-se agrada
vel a todos, embora sentisse
mai,s intimame'nte e mais em
silencio a simp3it'i1a e a bonda
de do caboclo. Muitos dias
durou esse convivia. E foi com
pesar, sem foguetes e sem ale
grias - com lagrimas talvês
-que Sant'Ana viu partir os

Imperadores.

Aspéctos históriCOS
de'Santo Amaro'
A VISITA, DOS IMPERADO

RES

xxx

Dessa visita, porem, como

símbolos perpétuos e imortais

,\OS nossos

Agentes
todo dia esta coluna

até o fim

Pelo major Austin Johnson

LONDRES, (B. N. S.) -- O

plano para uma destruição co

ordenada, por parte das quatro
potências ocupantes, do poten
cial industrial de guerra da

Alemanha, poderá ir mais lon

ge do que apenas por em prá
tica um dos maiores objetivos
do acôrdo ,estaltel18léido em Pots

dam pelos, "Bíg Three", em .,

1945. concluído e levado a efei

to com espirita de franqueza e

cooperação poderá êle fa�er
muito para dissipar a suspeita
que, por tanto tempo" teIn: tol
dado as relações interalladas
nesse terreno.
O plano aprovado pela Comi

té Coordenador do . Conselho

Aliado de Controle, em sua es

sência, estabelece que as fron

teiras entre as diversas zonas

devem ser abertas a cada uma

das potências ocupantes. ::J.fin;
de destruição .do potenCIal bé
lico da nação vencida.
Cada uma das quatro nações

_ Grã Bretanha, Estados Uni

dos Russia e França verdadei-

ras' "mandatárias" regionai.s, Aliviada em Poucos Minutos
Com efeito tomarão COnheCI- Em poucos minutos a nova -receita

- Mendaco - começa a circular no

menta ou deverão conhecer o
sangue, aliviando os acessos e os ataques

t stão fazendo da asma ou bronquite. Em pouco tempo
que as ou ras e , é possível dormir bem, respirando livre e

com relação á desmontage;n da facilmente. Mendaco alivia-o, mesmo
-

C que o mal seja antigo, porque dissolve e

industria de guerra alema. on- remove o mucus que obstrúe as vias res-

seque-nCI'a animadora é o
..

acôr- 'pir'atôrias, minando a sua energia, arrui-
nando sua saúde, fazendo-o sentir-se

do da Russia para abrír sua prematuramente velho. Mendaco tem tido

t 1 ínspe tanto êxito que se oferece com a garantia
bem. guardada zona a � .1. .

-

de dar ao paciente respiração livre e fácil

çãO, cessandd assim. a. dIflC.ll SI- rapidamente e completo alívio do sofri-

I
menta da asma em poucos dias. Peça

tuacão que predomIna ha a -

Mendaco, hoje mesmo, em qualquer
J

t
.

d des so farmácia. A nossa _garantia é a sua maior

guns meses. As au o_n a
.

-

, proteção.

viéticas apresentarao a� Iístas

I Menda co A:<��mc;:"
das fábricas de material de

guerra ainda em exis.tênc�ia na

I Agora tambem a Cr $ 10,00
zona para uma investlgaç�o p�r 1 _

parte das autoridades bntam-

cas e norte-americanas que, por Botijas de terro
sua vez, agirão do mesmo modo. para gás ..

.,
O acôrdo veio como uma bem carbônico DEPARTAMENTO DE SAÚDE

Detcebilda surprêsa, visto que de- PúBLICA

ve-se lembrar que' os russos re- VENDE-SE Plantões

cusaram a proposta norte-ame- Novas, recem-impor tadas Mês de outubro

'rI'cana, apresentada em ma.io

I
Pedidos à 5 (sábado á tarde) - Earmacia»

IS.
Antônio - Rua João Pinto.

ultimo. no sentido de uma m- KNOT S.A., ex. P. 34 6 (domingo) _ Farmácia S An-

VE.IS'tijgaç!âosQltre O dE43alrmamen ITAJAÍ tônio - Rua João Pinto.

to. alemão por parte das quatro 12 (sábado á tarde) - Farmácia-

'nações ocupantes. Naquel� oca- --------------- Catarinense - Rua Trajano ..

síão obJ'etaram as autopdades

I GAS VARBOANICO 13 (domingo) - Farmácia Ca-
, tarinense - Rua Trajano.

russas que. a desmilitarização. 19 (sábado á tarde) - FarmácilP

não se encontrava ainda "sufi-
V EN DE _ SE Rauliveim - Rua Tt'ajano.

cientemente adiantada "par!J, 20 (domingo) - Farmácia RU1t-

autorizar uma investigação.

I
Pedidos à -'liveim - Rua Trajano.

d 26 (sábado á tarde) - Farmáci(J" ,11
Um outro ponto que _e�� s�� KNOT 5. A.

I
StO Agostinho - Rua Consen�b;:rOl'

I salientado é que o acor Mafra�'
.

agora virá pôr têrmo ás alega- Caixa Postal 34 27 (domingo) - Fm'mácia StC'

ço-es russas, .tanto contra a Grã N O A(/ostinho Rua ConselhF.ir.'l'
Tel. - K T - Itajaí M f

Bretanha como contra os Esta- ara.

'lt· O serviço notllrno será efet lado>'
dos Unidos. Os russos, no u 1-

rela FarmáciR Santo Ant.ônio, �it!li!:
mo inverno, acusaram insisten- ... "á rua João Pinto.

temente a Grã Bretanha de OD IN N, B. - A pn'\Rent.e tabela não po-

manter fôr:ças armadas alemãs, derá ser alterada sem pré-,
a

�
via autorização dest"l DI'-',

ao passo que se recusavam
parlamento.

permitir a qualquer

inqUérito��.
!I sôbre o progresso do desarm�-l .AI

menta industrial em sua

pra-II pria zona.

Mais recentemente, a impren
sa controlada pelos russos tem

acusado os norte-americanos de

produzirem . antigas armas se

cretas alemãs em sua zona de

ocupação.' ,

Tudo isso será desfeito. No

princip'.o do próximo mês, co
missões de peritos das quatro
potências visitarão cada uma

das zonas, a fim de verificar

quantas fábricas foram destrui-

I d�s ...t: .tarefa de ur�a destruiçã?
cIentifIca, sem duvIda, tomara

o desarmamento da Alemanha
leiam

Pedimo. avi.car por telegra
ma, quando o j-ornal não chegar
no meemo dia.

Laboratório
Radio-Tecnicc-Electron

Fundado em 1�35
Montagem -:l.e rÓdio., Ampli

ficad<>rea-Tranamillol'ea
Material importad" direta

mente doa U. 3. A.

Proprietário
Oto��r Georges Bõhm

. E�ectl e - Tecnico - PrOfilliof1o)
formado na Europa

clorianópol�.
�U(1 João Pinto n. 29 .- Sob.

um tempo considerável, talvez
mesmo anos. As fábricas men

cionadas no plano são, em pri
meiro lugar, aquelas que espe
cificamente produzem arma

mentos e armas de guerra; em

segundo lugar, vêm aquelas que
dispõem de potencial de guer
ra; por ultimo, vêm as que são
julgadas necessárias á 'econo

mia de tempo de paz da Ale
manha. Com relação á tercei
ra categoria, deve-se recordar

que ficou estabelecido, em Pots
dam que a Alemanha teria per
missão de díspôr de fábricas
suficientes - não de material
de guerra, naturalmente - pa
ra satisfazer as necessidades de
sua economia interna sem au

xilio exterior.
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MACHADO • elA.
Agiaoia.. Repr••entaçõe. em

Geral
Matria: Florian6poUe
Rua João Pi_to i n, II

Caixa Po.tCll. 37
Filiei: Cre.oiúma

R'ua Floriano Peixoto, ./a
(EdU. Próprlú). .

Tel_grama.: ·PRIMOS·
Ageat.. Gal prinoipal.
mualololoe elo E.tor.l"

DOENÇA.S NERV�SÂb
Com os progressos d" medicma

noje, 8S daenças nervesas, quando
.ratadas em tempo, ,s40 males p'er·
�eitamente remedíáveíã, O curandeí
"ismo, fruto da ignorãncia, só pode
prejudicar os indivíduos afetados de
tais enfermidades. O Serviço Na·
cíonal de Doenças mentais dispõe
lIe um Ambulatório, que atende gr..
tuitamente os doentes nervosos la.

digentes, na Rua Deodoro 22. d.. ,
às 11 lhor8/J. diàriameaM.

REí'IRARAM SU:'.f) GANDI- .

DATURAS

Tôdas as bebidas, ínclusive s.�
fabricadas em outros Estados.
retiraram suas candidaturas,
vara reinar nos lares

.
catar-i-

Illenses, - em vista da certíssi
ma vitória do aperitivo KNOT.

COMERCIANTE: Dá um li
vro à Biblioteca do Centro Aca
d&mico XI -d'e Fevereiro. Con
tribuirás, assim, para a forma
ção cultural dos catarinenses
de amanhã!

("Campanha pró-livro"
C. A. XI de Fevereiro):

QUEiXAS E RECLAMAÇõES
P�EZADO LEITOR: Se o 'lue lhe

i1tteressa é, realmente. uma providencia
}:l'ara endireitar o que estiver errado _'u

para -'que al�ma falta não se repita: e

NAO o escàndalo que a sua reclamaçião
ou queixa poderá vir a €ausar, encami
nhe-a 'á SEC�ÃO RECLAMAÇõ I!;S.
de O l!;STADO, que b faso será le-;rado
sem demora ao conhecimento de quem
de direito, recebendo v. s. uma informa·

ç." do resultado. embora em alguns ea·

sos não sejam pubHcados nem a' recla·

providência tomada.

A Agonia.
da lsma

Rua Felip� de Oliveira, 21 .-

80 andar
'I'el. 2-9873 - São Paulo

• ASSINATURAS
Na Capital

Ano . Cr$
Se.mestr\. Cr$
frimestl'e ..•.... c-s
Mês............ Cr$
Número avulso.. Cr$
Ano Cr$
Semestre c-s
Trimestre Crê
Número avulso.. Cr$

80,00
45,00
25,00
9,00
0,50
90,00
50,00
30,00
0,50

Anúncios mediante contrato

Os originais, mesmo não
. publicados, não serão

devolvidos.
A direção não se respon

sàbiliza pelos conceitos
emitidos nos artigos

assinados

ficou um. pl3ica eomemorattÍva
e uma saudade. Um, gravado
em ltras no bronse rigido e

in:alteravel ...
O outro, :gravado em recorda

ções no coração da gente ...
Ave, Santo Amaro:
Setembro de '1946.

Alirio

do

NOSSAS ·SECÇOES
Direção de;

BARREIROS FILHO
Notas Políti...s
Notas Locais
Artigos de Redação
Página Literária
SIDNEI NOCETI

Crônica da Semana

Economia e _Finanças
Vida Bancária
Notas Cientí ficas
Notas Rurais

.

Estatística
Nem Todos Sabem

•

A. DAMASCENO
'Govêrno do Estado
Notàs da Prefeitura
Vida Escolar

..

'Religião
Jurisprudência
Vida Militar
Noticiário do Exterior
Noticiário do País

Artigos de Redação
A .. -4. VASCONCELO:1

Pelos Municípios
Assuntos Internacionais
Concursos
Artigos de Redação
D. F. AQUINO

Fatos Policiais
Vida Social
Vida Feminina

�agazine
PEDRO PAULO MACHADO

II·

"

I

Esporte.

TELEFONES MAIS 'NECESSITADOS
Bombeiros ..............•••..•.•• 13U
'Polícia .......................•.• 1031
Delegacia O. P. Social •.......•••. 1578'
Maternidade ... ..... . . . . . . . . . . . 115.-
Hospital NerêiJ Ramos ......•••• 831

"_JSant" Ca.a . . . . . 1036'
Casa de Saúde S. Sebastião ..•••• 11'5"
Assistência Municipal ........•••• 166·
Hospital Militar • •• • 11&1
140 B. C. ...................••• 1530'
Base Aérea ...............•••••• 78€
7- B. l. A. ('. .:.. 159J'
Capitania dos Porto.' •........•..• 13811
16- C. R. . :............ 1608<
Fôrça Policial ...............•.•. 1203'
Penitenciária .......•..........•• 1518'·
"O Estado"' 1027
• A G"Izeta" • . .. • • .. . . . • • l656
"Diário da Tarde" ...........•.• 157.-
L. 'B. fJ(. •••••.•••••••• • • • • • • •• 164$�
Emp. Funor.ria Ottiga·· .•.•..••• , 10U'

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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avisa que reabriu a sua
clinica.

Praça 'Pereira Oliveir<!1, 10·

J====��========�

De�resce O nÚDlero
O D E O N

'

d'Os desempregadosÁ� 5, 7,15 e 8 3/4 horas.

UU:Tohn PAYNE _ Alice FAYE nos EE. •

Pôrto Alegre, 15 (A. N.) -

- Carmen MIRANDA _' Ce-
washíngton _ (,S. r. H.),

Pequenas quamtidades de tri- sar ROMERO. '

Ao que anuncia o Bureau de

go, da chamada "safra prece- ACONTECEU: EllI. HAVANA 'I'rabalho o número de traba-
ce", estão chegando a Pôrto Imagens do Brasil n. 17

Ihadores em serviços não-ru-

Alegre, .prooadentes do interior Na:c. '�OÜlp: . raís aumentou em mais de'
RI'I'Z _ Hoje ás 7,3'0 horas do Estado. Com, essas primei- tndía Mística _ Short.

meio mílhão, de meiados de
Anne Baxter _ Ralph Bel- ras remessas é que está sendo Preços:

12'0 julho a' meiados �e �gosto �.es-la.my _ Ruth Warrick _ Ali- atendido o mínimo das neces- Sras. e srtas; ,
te ano, tendo atIngIdo a CIfra

ne Mac Mahou.
, sidades do ,consumo local. O Estudan�es , �'�� de 39.828.'0'0'0. Registrou-se,

A HIPóCRI'rA saco -desse produrto foi t3Jbela- Cavalhe,lros '.. . , portanto, um aumento de "
..

CensuTa até 14 anos �do no mercooo local a cento e O�nsy.ra:" . . 1.50ü�üüü no Inúmero de tra-
Cine JoTnal Brasi�]eiTo. vinte cruzeiros. A' colheita de "LIVRE _ Cnanças malO-

balhadoTes, desde o dia da vi-
Preços: - Cr$ 3,'0'0.

I trigü maduro será iniciada no res de 5 llinos poderão entrar, tória sôbre o Japão. O núme-
ROXY - Hoje 'ás 7,3'0 horas fim de. novembro� próximo, na sessão de 5 horas. ro total de de,sempregados bai-
Charlie 'Cha.plin o incompa- mas somente será distribuido

I nIPERIAL xou' de 25'0.'0'0'0 entre julho e
rável e inimitável CARLI'i,'OS. para o consumo a partir de, Ás 7,15 horas agosto de 1946, 3JChando-se no
O FESTIV:AL DE CARLI'l'OSj quinze de dezembro. A prt�v-i- W I L S O N hm desse período em pouco

Censura até 14 anos ,são da safra de trigõ atual
I é (Tecnicolor) mais de dois milhões.

Cine ·Jornal Brasileiro. de cem mil toneladas e não com Alexander KNOX

I
Preço: _ Cr$ 2,4'0. cinqüenta mil, como 'foi divul- Garaldino FITZGERALD'
................. '. . ..... '.

gado. A maior safra registrada WilTIam EYTHE.
.
RITZ _ amanhã ás 5 e 7,30 no Rio Grande do Sul foi em O Esporte em 1VJ;archa n. 124.

horas - JOfl.tl Crawford mil novecentos e quarenta e Nac. Coop.
VENDO 3 LOTES F:'J,d Mac Murray. tr'eis, "uando foram colhidas I Preço:

E INS.USPEI'l'OS '1. Iscritório IIJ10biliár o cento 'e vinte mil toneladas. A·1 Cr$ 3,60 (Único.
A. L. ALVES, DOMINGO - Ritz e Roxy safra deste ano é considerada Censura:

Deodoro 35 - Fone 784 OS llIOSQUE'rEIROS DO REI a menor obtida até hoje. . I" Imp. até 14 anos".

I

�.

.' ANIVERSÁRIOS
MENINO DILTON DE

OLIVEIRA

,

. Completa hoje o seu 4° aní
-versano o galante menino
Dilton, filho do sr. João San
tos de Oliveira e de sua exma.

€spôsa d. Maria de Lourdes
-Oliveíra.

x x x
Srta. Hortência llIeio I

Regista a data de hoje o aní
'versário natalfcio da gentil'
senhorita Hortência Melo, fino
.ornamento da sociedade Ita-'
jaiense.

*' • •

Sra. Catarína Samtos
Aniversaria-se na efemér.ide

-que hoje transcorre a exma.

-sra. Catarina Santos, espôsa
.do sr. Antônio Martins dos
Santos.

*

: Sra, Carmen Correia Tolentino
I Assinala a efeméride de ho
je o aníversárío 'natalício da
-exma. sra. d. Carmen Correia

s T'olentino, espôsa do sr. Alva
.ro Tolentino.

Srta. Zilda Cidade

...

Transcorre, hoje, o aniver
.sário natalfcío da prendada se

.nhor-ita Zilda Cidade, diléta tí-.
lha do sr. João Cidade.

Menina Zil<la COl'l'eia·
Na data que hoj� transcor

:re festeja mais uma primavera
.a galante menina Zilda Cor-
-reía.

Orlando Gonçalves
Faz anos, hoje, o sr. Orlan

.do Gonçalves, funcionário do
'Departamento: de Educação.

, José Garcia,
Transcorre, hoje, o aniver

'"sário 'natalído do sr. José Gar
',da, do co.mévcio ·lo.cal.

xxx

]"ALECnIENTO
Alcides Tolentino Jún,io�'
Depois de longa e pe.rtinaz

.•enfe,rmidade faleceu, ,em Ita
jaí, o sr. Alcides Tolentino
,.JÚnior.

'TERRENOS

·,:Rua

da Primavera no Clube 5lJ«oscar 'd'aIndústriô)
-,- A indústria cínematográ

üca Instítuíu um prêmio anual
para artistas e diretores. Pe
riodicamente os "Oscar", nome
dado <aJOIS trofeüs too ardua
mente disputados, são entre

gues em testas ,que marcam

época e que servem para uma

vasta resportagem mundial
Mas não sabíamos e vaunos i €

gístar que também ha um "O;:;�
car" disputado erstre a índús

, tría norte-amerícana. O pré
mio é concebído pela revista
Fmameíal World, que nomeia
uma comíesão com a finaltd.:1d€

de, estudar o balanço de mais
de três 'mil empregos represen
tando mais de 80 índúst. ':�:;3

Baile

diversas
_ A :1 do corrente houve Ag d .' t''uma grande festa no Waldcrf- .' ra . eClmen o

Astoria 'para eO!nemOl�ar a eu- Viuva e Filhos do pranteado e

trega .do "Oscar" de '1::145 € soudaso, ORLANDO FERNANDES.

Dessa ocasião o comité llOilTI'ea- por intermédi(') de.te jp�nal. Qgra-
de.cem sensibilizados ao Banco

do pla revista Financial WOl'.Ju, Naci01101 d o Cornêrcío e aOI de-

C'lOll1pOStO pelo Dr. Lewis Ha- maia estabe1ecimentoR bancários

nevo uroíessor de economia da desta capital que, no dia dos funt.

�u-" � ídad de Nova York: C. rais do seu inesquecível E.paso e
nlVers e

.. 1'0\, .num geito tocante de cole-

NO.l'man St.abler, redator fmal�- \gUismo. cerraram suas portas,
ceíro do New York Herald Tn, demonstrando auim aeu sincera

bune; Glenn GrÍlswold editor pez�r pelo deNaparecimento de seu

'd P b" R 1 ti ns N 'IS' antigo chde e colega de clone.
O UI llC e a o ' '- \

_' Florianópolis, J5' de outubto de
Sylvia F. Porter, redatora ti- 1946

nanceíra do New York Post ..;____,-----�-----

e Lester Tichy, engenheiro in

du, trial. concedeu O "Oscar da
Indústrla" á Companhia de

Naoeqação: Moore-McCrmack, I
,:,:,el::ê.cioTIl�ido o seu 'relatório de
1945 'como o melhor entre as

companhias examinadas. --

- O "Oscar da Indústrta"
vem sendo concedido desde
1939 e a MooY-IM12Cr'll1ack o

ganhou duas vezes, em 1944 e

1945. -

Teria' sido obri
gado a voltar '

, Parfs, 15 (U. P.) _ A super
fortaleza 'Voadora "Pacusan;
Drfamboat ", que realizou há
pouco o vôo do' Hawai ao Egi
to, partiu hoje do aerodromo
de Orly, nesta Capital, para.
alcançar Washington em. vôo
direto. A duração dêsse novo

vôo será controlada por Jean
Blere Ot, ct'i,lho do tamoso avia
dor que primeiro sobrevoou o
Canal da Mancha.

-

F'ran.cfourt, 15 (U. P.) _ O
Quartel G,eneral Norte-Amerí
camo ern Wiesbaden teve in

tormação não oficial de que o

"Pacusan Dreamboat" foi

abrigado a voltar a Orly, devi
do a uma falha num motor.

FRACOS e

A�ÊMICOS
TOMEM

Uin�o Cr2os�ta�o

, ..

Conforme foi amplamente divulgado, o C, R. 5 de Noverribro,
do Estreito, realizou sábado retrazado o seu primeiró Baile

da' Primavera. o qual revestiu-se de imponente brilho.

Por larga diferença de votos,. foi eleita Rainh s da Pri-.
n'lavera, a gracIosa Srta. Rosinha Fior�nzano, que fOI

coroada pelo ri o sso colega Acy Cabral Teive , representado
, na pessoa. do sr. Ataliba Silva,
Como princesas

-

da Primevere, o Clube 5 elegeu às sritas:

Rosinha Silva e Azenir Cetdo=o,

Os cliches acima, mostram-nos a Rainha da Primavera e

suas Princesas, após a coroação; e'. ur,n aspecto das 'anima-
,

'

das dençe s,
'

.

De parabéns, pcds, os srs. dirigentes do Clube 5 de Novem

bro por tão explendida festa, que marcou época nos anais

sociais do Estreito.

B R' I T O IP�rto 41�gre �ec�b
O alfaiate indicado I trigo do Interior
�iradentes .. i do Estado

A M·�O O E LA R
,

.

Recebeu das melhores fábricas do pah:: finos costumes de linho, �eda e tropical:
sedas de lindas padron -xgens.

\ ;.

GRAVA:TAS finíssimas; - PANAt.1ÁS de tôdas as côres:
CRETONES e LINHOS nacionais:

Completo sortimento de ternos para homens e meninos .

Artigos de praia (3 veraneio. Capas de gabardine, e chantung.
Tapetes de tôdas as qualidades e tamanhos.

Preços especiais para revendedores. Vendas a V 1ST A e a

A M:ODELAR ,., RUi) 1frôjano, 7 ,. Tel: 1151 .,

•

•

"SILVEIRA"

Grande Tônico

DR. SAULO
RAMOS

P R AZO.

Florianópolis

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Aé���de o��,Ue�!.nt!�oo �!�� am�i�Tt!!if�-· B:I:�.��:�R!�;� EEp!\;�;���?�S�{�a::" IIídade, o Aero CLube de Santa Catarina pede a tÔOO3 as pessoas Tornos para relojoeiros - Banhos para dourar e pra-
ínteressadas em aviação, ou que desejam tirar ° "BREVET", tear - Cordas. vidros para relógios, etc,

IO obséquio de preencher o cupão abaixo, remetendo-o com a
.

Preços e prospectos com a

possível brevidade:'
\ ,

C A SAM A SE T T f.
Rua Serninár io, 131 - 135 São Paulo.

Notas rurais
Embora a batatinha não de

va ser considerada propria
mente 'como uma planta es

gotante, contudo ela pode ser

Incluída no '1101 das plantas
exigentes quanto ao qUE; pre
.císa €l1lOJnitrarno solo para
bel' desenvolver e produzir.
Em assunto de adubação, já

temos dito e repetido muitas
vêzes, tudo está li�gaJdo á na

tureza do solo; é a terra 111125-

rna por sua composição quem
está em condícões de fornecer
ao agnícuãfor "as elernen to.
com que ê1e se orientará para
aplicar á planta os manti
mentes de que ela vai necessi-
tar na sitia evolução. Devemos
acrescentar qua as estações ex

perimentais são um outro Ia
tor de alto alcance para essa

determinação e em nosso país
ainda 'eJstarmos balbuciando as

prírneíras palavras em matéria
tão relevante.

De um' rnodo geral e para
c1r�en�tação dos ;interessados,
poderemos dívídír o assunto em

aprecíações que sirvam para I � . f· e :;

1
Em outras ocasiões falare

uma aplícação mais ou menos dêncía que.se az nec- ssa. ,
.

. -

rt d d Em' . -
. O estêrco além de estar bem mos dos demais adubos qUEce La

1 osda llPas.
1 bPnU1el- curtido deve ser bem mist:E'a-, podem

servir para a a,dubacãcro ugar ·evemos em rar que'
,

,
.

d b t t' h
.

<
�

'd
-

�

b t t· h tJ
.

1 'et do com a terra sendo, poi.: a a la In a, ne acoi o com
•tSl.. a a l?t' a emt CIIC o vege. �- bem enterrado ,� que é condi- IIUi,S maiores facilidades dos ag-ri-, LVO il111U1 o. -C:UI' o e 00 seu ra- '

. .

I
'

to
.

d
.

.

W d 1" t f ção de muita ímportancia 'para cul re,.s, pOIS nac a adianta
p ° }esenv? villmedn��0..:J alz com

que 00 seu' emprêgo F,eja pem apontar um a,dllbo muito bom
que le a aSSlm e ,I�e ogo o '" ..

,.

t
material fertilizante que en- realizado.

.

imas que e _exces�lvamex:r. e cara

,j.,' 1 E taí de muita ímportancia para que I ou que nao e encontrado nc
oonvral1a no so O, m alS con-

.

A' • " ','

'd' -, . -. o seu emprego seja bem reali- comercio.
içoes e necessario que Se m- 'A 'cal tem o seu emorêao as-

cor;pore. ao 'So�o UIDta adu_b 1.9�
zado

segurado entre 'JS cOl";eti�(l3 de
que '�eJa L,acümen: �S!SmlI1á� Já temos íieito reterências

valor, principalmente num
V1:I, sem, o que os adubos fica ás propriedades do estêrco co-

país como o nosso, de terras
Tao na terra para se de,��mp.?- mo rnelnorador do solo, pois pobres de cal, 'excessivamente
rem, quan:do a 'Pla�_ta ja n�c nos terr:enos angilosos, com-

ácidas. A cal não é apenas um
tenha mais necessidade de- pactcl3, êle age corno melhora-

t· 1 l' t t TI'
Ies. dor da il1ll.Pel1meabiIidade dCbc�r:re wO;l ,etIa a imen a �-

"
_

. em a p an a como se a!!1sseAlem de ser a batatinha uma terreno, quebrando a excessi-, o

t b
' f' '1

planta esgotante, como aca- va união das partículas .terro .. cdom.o um

1
� o, 10 ,g.ue,e aci

., d "e se cone uir pe a sirnp .. es pre-barrnas, de l-embraJr, ela ser�de �,as que f�rm:a os .solos pe�a ')8: sen a de cal nas
' iantas.

com? e, planta para c;�1tur(t 111- lmpenetravel.s e destnlldo!'e� (ba Revista Vi�Ória).tens1Va, a iSua ev'Oluçao e plO- daiS oportumdades que ° ar,
tlUIÇão se dev;e orientar pele a água, o calor e os raios ..sola

emprêg-o da adubação mais in- !r-es oferecem á matéria oOrgani
tensa que s-e passa aplicar pa- ca e á �lora microbiana

'

:lI)
Ta evitar qUle. se perca tempo solo paTa que a decomposição
e dinheiro quando 00 que s€ se flaça a convento daiS exigên
tem a t1azer é procurar obter cias da planta.
o máximo de rendilmento com O lestêrco que s,e a:consell1a
a emrprêgo do máximo trato. para. a batatinha não deve es-

Os ad�s migJanireos não tal' acOlITllpanhado de palha, dos
são ind.iJspensáveis nessa cul- !capins' de cÜicheiTa, das camas

tura; ·êles eX!el1CeIll ai, tã-o bem 1 dos animai,s, DomO geral:men.te
como em quaLquer outra, o I acontec.e € até se julga melhl)r

e'Íei�o que' dêles se pode espe-I e ma;is perf,eito quando ele é

Tal', desde porém que est.;j;,.m assim. ACl1edita�se que no ·caso

pe:rf,eitarrnente decompostos, em da ibata'tinha o estêrcoO puro
mazão mesma de pliOnta eV.11u- mais ourtido é o melhor por
ção dia batatinha. que nào dá ocasião á formação
fura que !se ·dê -o mdhor de' bo�ores que afetam (,s tu

aproreitamento dos ad 'bOf :jjercu�os. A palha Isempre pre
onganjJcos -nesse 'CalSO, derem c:ÍJs.ará die um tempo màior pa
êles ser incorporados aoO �Jlo ra o seu apodrecim,ento, e en-

COIm. a neoes'sária antecedên- quanto isso não ISe di, ela vai Relógio perdidocia. servindo :de depósito para Iun-
Foi perdido um relógio ma:,caO ,estêl'cO de cUlraI ainda é gos, !Criando iU1ll ambiente qU€ «Movado», americano" chapeado

O adubo ol1gantco que te"',l as não é saudável pal1a a batati- a ouro, monograma S. P. entre o

aJp.l',ef,erên!Cias pana essas cuI- nha. Grupo Escolar do Saco dos Limões

t
. � ,

t'
e A8sistênda Municip,al. Gxati-

. uras, pms ele e barato e reali- . Deve-se entenar 00 es e'I'CoO fica-se com Cr$ 20000 a quem en-
:àa lTIUito a IOontendo o papel com a antecedência de dois tregar na ASllistência Municipal.
que calbe as' adubos dês.s1e gé- mel3es, pelo menos. A melhor 3 'J.-3
nero. P-ode se incorporá-lo .la 'época para isso, na cultura da

fOTO, _ A ..TDRE'quanttdade de 30 quilos e até batatinha é de maio a ·junho. - 1'''411
mais por hiecbame, levando-se' Quando ,chegJar a ocaSiao ATENDE A DOMICILIO
.em ,conta sempre a quabdadf do plantio, então se revolvE!.l·á Banquete. o- Jantares o_ Ca.amen-
tio tereno. O estéI1co, ne.3sa;- 00 terreno, passandn o arado a tos -- Festas -- Batisados .-

condiçõ'e3 deve estar bem CUl'- pOUlca profundidra:clre, o neces'l
Competencia e Tapidez.

t'd "d' ele I ' . Hotel Metropol -- Tel. 1 1471 O e ,como Ja 'Se '1I3S'e,
.

VE sano .para que ;se pr1qmcva um EMPORIO ROSA __ Praça' 15 de I
ser enterrado com a anV"'�é- pe�elto enterno.. Novembro n. 21. I

Rua Trajano, 33 -- Sobrado

.

AERO CLUBE DE SANTA CATARlNA

o Assinatura de revistas de aviação mactonaís

o -- CUl'SO de Pilotagem O - Aeromodel ismo
ou estrangeiras

(Marque com "X" ° que deseja)

ELE6ANCIA, OONFORTO E ECONOMIA
consegue-se com os trajes 80b-medida�.

G U A S·p A· R I
Vendedor por conta propria:

PLACIDO MAFRA -:- Bo ao r de Mô d oe
Rua Felipe Schmidt, 34, - Fone, 755

Boa coleção de amostras Atende-seàdomicilio.

Nome ••• 0.0 ••••••••••••••••••••••• 0.' •••••••••
o.

::IDndereço

Sexo: Idade:
,

Grau de instrução:
Profissão :

TOSSE.
BRONQUITE
E COQUELUCHE

TOM! SEMPRe

o fiTl-ElHOR DOS mELHORES
ue 0 .... $. N� 1114 _

o Sabão

_i\ I)V<JG."D<lg I
Dr. OSVALDO BULCAO VIANNA

Dr. J, J. DE SOUSA CABRAL
'I\!

ESCRI'fÓRJO:' Ruo Félipe, Schmidt 52 - Sala 5
Edifício Cru�eiro ....::. Florian6polis.

FARMÁCIA ESPERANÇA
do Farmacêutico NILO LAUS
Hoje 6 amanhã será a sua preferida

Drogas nacionais e estrangeiras - Homeopátias - Perfu

marias - Artigos de borracha .

Garante-se a exata obse�vância no receituário médico.

I

VIAJANTES

I
• .LIVROS·

'.':.-:.
.. , ......

,

,

'

,

"' c, ..", .; .: .

;,;>,�.,l...,c R n.s A.,
'Q.ilÂ.l)ÊÓ�ôJiÓ�33
��;iiÕRliiAdpoÜSl,�

MOVaS
e

USADOS
�Compra
e Vende
ldloma.
portu
guê. e.

ponhol,
trndaã.,
inQ'\€o••

NeceaaitamoB de dois. para viagen. t:l0 interior do E.tado. Deve seI'

pes.ôa idonea e já com alguma prática �e comérci? o� com aptidões:
que pO.la cornpecvee-se. EXIge-se referenc\a.,

Dirigir-se por carta do próprio punho. a Caixa Postal n. 42, em
.

Florianóo�lil.

Romance, Poe.ia, Religião, A

viação, Matemática, Fí.ica,
Química, Geologia, Minera
logia. En.genharia civü, mili
tar 8 naval, Corpintaria. De

senho, Saneamento, Metalur
gia, Eletricidade, Ró,dio, Má,
quina. Motore.. Hidráulica.
Alvenaria, Agricultura. Vete7

lÍnória, Contabilidade e

Dicionário•. etc

SNRS.
ASSINANTES
Reclamem imediata

mente qualquer irre

gularidade na entrega
de seus iornaes.

,O'leo f11?t�.

Elélrico�
Famosolínimento, desde

1855, .para dôres reumáti

cas, nevrálgicas, 'torcedu
ras, inflamações, ciática'etc.

h,. Óleo Elélrico
do Dro. Cbarfes de'Gratb

elA.
,TORNA

WETZEL' INDUSTRIAL-JOINVILLR (Marco regls

A ROT0PA BRANQUISSIMA

l

,O

Deseja obter
emprego? ;

Procure então a noslYJl Gi!r••�

eia e preencha a noss.s Aficha .te.
informações úteis", d1\ndo tôd..
as indÍ<:ações possíveis, que _t.r....
mos prazer em J;'ec:omendá-Io (.)
aos interessados na aquisiçio ...
"011S f"hcion'ários (as),

1Ilai4!

,

• "HHOR VERMiFut;O
OE EFtlTO SeG�RO
f INO�ENSIVO U

CQ'AIiÇAS r .4_

,-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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i SELEÇÕES'
I de OUTUBRO

iii

�IRA T. CLUBE-Dia 19, Soirée Baile das EstréIas, C,S,D.A, XI de Fevereiro ...

I Justiça 'frabalhlsta
PROCESSOS EM PAUTI\.
PARA JULGAMENTO - lVlES

DE OUTUBRO

NOVO HORÁRIO DA

r. ALEGRE FLORIANó·
POLIS - CURITIBA - S.

PAULO
Quintas e Domingos

Decolagem de Florianópolis,
ás 14,00 horas.

Dia 16, ás 14 horas:
PROCESSO N° JCJ-126/46
REOLAMANTE Ri,c'ardo' Al

vim Dintra.
RECLAMADA: C1a. de In

I ras S/A.

"
OBJETO: Indenízaçâo, avi

so-prévío, férias, e salários,
Dia 16, ás 15 horas:

PROCESSO N°, JCJ-154 a

166/46
,F.!EClLAMAlNTES: Inocêncio

Aníoeto Batista e Outros. S. PAULO - CURITIBA

RECLAMA:DA: Cm. de In- FI,-ORIANÓPOL-IS - P.

dústrías Gel�aEJS, Obras 'e Ter-
ALEGRE - 'MONTEVIDEU

, Segundas e Sextas
ras S/A. Decolagem de Florianópolis,
OBJE'I10: -Indenízação, avi- ás 10,00 horas.

so....pI1évto, haras extras, férías,

I
Informações: Filial VARIG

salários e descanso de 15 rmnu-
- Ed. La P���5

- Telefôlle:

tos após 4 horas de trabalho -----------

contínuo.

I
Dia 17, ás 14 horas:

FRC?CESSO N° JCJ�167
171/46

I
RECLAMANTES:

dos Santos e Outros .

RECLAMADA: Cía. de In

dústmas Geraes, Obras 'e Ter-
ras S/A.

.

OBJETO: Indenização, avi

so-prévío, férias, descanso de
15 enínutcs após 4 horas de
trabalrro contínuo, salárros e

�0I1a:S extras.
Dia 17, ás 14 horas:

PROCESSÓ' N°. JCJ-172 a

178/46 IMPRESSÕES DE QUEM RECOBRA
RECLAMANTES: Bertolíno A V'STAI ,Depois de 17 anos de

Manoel de Souza e Outros: cegueira recobrou afinal a vista

RECLAMADA: cia. de m- i��,:'��h��i atr�g:J'e":t��a o���
( dústrias Geraes, Obras e Ter- indivíduo, Que sensações não

teve ao .ver pela primeira vez

ras S/A. sua noiva. a fazenda onde tra-
balhava, as árvores e o céu?

OBJETO: Indenização, avi - Leia esta comovente descr.ção

so-prevío, rioras extras, . salá- e�st�� homem que recupera a

rios, férias e descanso de :1.5 • ••••••• • •••••••• • • •

minutos após 4" horas de tra- O PROBLEMA DA IINIÃO SOVIÉ-
balho contínuo. TICA

'§
• segundo o autor dêste arti-

Dia 17, ás 15 horas: ' go a �xp"'nsão do comunismo

, PROCES'C'O N0. JCJ-17'9
e a destruição do capttahsrno

'>-;) a ainda é o desejo do govêrno

189/46 soviético Leia esta momentosa
condensação de um l!VI'O escrí-

:@E,CLAMANTES: Allcin.Q Pe- to por um antigo mernbro do 2" .. que a semente da se-
serviço díplomauco americano

dro dia Costa e Outros. em Moscou. rínguetra, a árvore que pro-

f
RECLAMADA,: Cia. de ln- • • •• •• •• • • . • • • • • • • • • duz a borracha, é uma das que

dústrias Geraes, Obras e Ter- OS SUPER·SENTIDOS DOS ANIMAIS ccmservam o seu poder germí-
ras IS/A. Você sabia que os caracóis nativo por menos tempo, pois

·'vêem" com o corpo inteiro?

OBJETO: Indenização, avi- Que as abelhas e as formigas êste dura apenas algumas se

,.

f""
tem um impressionante sentido

SO-<pl�eVLO, enas, salários, ho- do tempo? Que as traças do manas.

Das extras, intervalo de 15 mi- sexo masculino são capazes de 3. .. que a Universidade da
sentir a 2 quílõmetros o cheiro

nutos após 4 horas de traba- da fêmea? Leia êste curioso Carolina do Norte, uma das
artigo sôbre os' super-sentidos E ad U'lho contínuo. de certos animais. mais velhas dos st os m-

�n ' d- D-r Dia 18, ás 14 horas: • •••••••••••• • • • •• • • dos, foi fundada nos fins do

.a 10 . I usora PROCESSO N°. JCJ-'190 a MilAGRES DA AGRICULTURA. século XVIII.

� d L 206/46 Cebolas que não provocam lá- 4. .. que a ilha vulcânica
�: e aguna grtmas, vacas que produzem 3 -

C h
'

O•
. HECLAMANTES, : Percilio vêzes mais leite que as comuns, de Tnisrtao",da un a, no ce-

T d S I' C
' .' galinhas que pôem ovos do tá· A ,tI" tí d b t

'

..

O O ou' atarmense escuta Bernartíino Gonçalves. manho de uma tangerina I Leia ano tl! an 1CO, esco er a em

-diariame.nte a Rádio Difusora RECLAMADA: Cía. de In- neste artigo esta e outras ma- 1506, desde aquele ano até
ravílhas realizadas graças à ci-

· de Laguna. dústrías Geraes, Obras e Ter- êncía, em auxílio aa natureza. hoje já desapareceu duas ve-

970 Klcs. (ondas médias).

I
rae S/A. � São ao todo 24 artigos ínteres- zes ; e que os seus atuais ha

::Horários de irradiações: - Das OBJETO: Férias, horas ex- santes e estimulantes, mais a bítantes - apenas 165 - não

10 às 14 e 17 às 22 horas. tras, intervalo de 15 minutos cunuensação de um livro de querem por preço algum aban-

�Representante em Florianópolis: I
após 4 horas de trabalho con- ��a��:o ��c����çõ�:.ste novo danar 'aquele pedaço de terra,

D. F. DE AQUINO tínuo, saláoíos e índenízacáo. a-p-esar-do evidente perigo

.Red. do Jornlil «O ESTADO» Dia 18', ás 15 horas:' COMPRE I de uma nova e muito provável

FlR,OCES'SO N°. JCJ-207 a S�INEÇÕ"fE(!:! submersão.

Auxiliar de 225/46 .� g;� 5 ..
· que o máximo dos obi-

RECLAIVI;ANTES: Antonio DE OUTUBRO
tos ocorre à tarde e o mínimo

Escritório Farias e Outros. nas últimas horas antes da

Prectsc-se /de um moço desem- RECLAMADA: Cía. de 1n- A venda agora! I meia.-moite; e que o máximo

;baraçado, datilógrafo e com pró- dústrias Geraes Obras e Ter- A REVISTA INTERNACIONAL dos nascimento se verifica nas

-ti,c� de ,8�rviços a� �s�ritório., 80-1 ras S/A.
' , PUBLICADA í::M NOitE IDIOMAS

I' primeiras
horas da manhã e o

lar10 m1n1mo, de lnlC10. . _ '

• •••• •• • • • • • • • • ••••• 1nínimo nas primeiras horas
Escrever para a Caixa Po.tal OBJETO: I,nd*en:lzaçao, , aV1SO R se I le geral no Brasil

_ epre n an

'\ após 1.1 meio-dia.
:259, dando referências. 15 v.·9 prévio, fé:riia:s, horas extra.s, e F E R N A N D o C H I N A G L I A

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • • •• lnltervralo de 15 m�nutors após 'ua do Rosário, 55.A, 2.' andar _ Ri'o 6 ... que os negros da Afl'li-

Vendo?.rI n.�es'
4 horas de trabalho Icontínuo. .. • •• I

ca sá eon�ebem o celi.bato co-

..... U'Ul1I1 Dila 19, ás 10 horas: I''''''"'
e_· ==0'

-,
mo um estado imposto forço-

Precisfi.se de dois, sendo um PROCESSO N0. JCJ-57/46 tI Df. (LARNO G. I samente por deformidade fí-

para tr"lbalhar na praça e ou� RECLAMANTE: Ivo Noro�
!

GAL.LETT. I
fiica ou emfermidade incurá-

tro pa a· vI!:Íar no intelior dotnh:a. A D V O G A DO
ve1.

.Estedo. Ordenado Fixo. R:EOLAMADO: F'iuzia Lima 11" Crime e cível ,

I'
.-----------------

ESCI t ver dando referências t & Irmãos. Constituição de Sociedade. L
' �

pretemões a Caixa Postal 259. OBJETO: Salários, inderriza- NATURALIZAÇÕES ocomovels
,__� � i_5_v_._9 ção e aviso-prévio. TítulolJ Declaratórios Vende-se dois um Petain tipo

CamIsas, Gravatas, Pijames,
Escrit. -- Praça 15 de Nov. 23. � WeeH 24 HP e outro Robey tipo

LEIAM A REVISTA Jo. andar. H MarchaU para pron�a entrega.
Meiél8 dai melhores, pelos me· I

'

nores preços só na CASA MIS A D
Resid, -. Rua Tiradentes 47. Informações na Organização Co-,

O V LE O ITAJAi FONE _. 1468 mercial Cotarinense, à Rua João

CELAN'EA - RuaC. Mafra. 6
J f'into na. 18 •• Florion6pdiil.

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

o problema da
União Soviética

Segundo ° autor dêste aiti
_go, a expansão do comunismo
'e a destruição do capitalismo
-ainda é o desejo do govêrno

, :Soviético. ,Leia em Seleções
Qara Outubro esta momentosa
·condensação de um livro es

críto por um antigo membro
-do serviço diplomático ameri-
-cano em Moscou. Compre Se-
leções hoje mesmo.

Também 'leste novo número:

.4,.

,�MPRESSÕES DE QUEM RECOBRA
A VISTA. Depois de 17 anos de

ceguerra recobrou afina1 a vista
quando foi transportada para
StUS othos a córnea de outro
.índívíduo. Que sensações teve
ao ver pela prímetra vez sua

noiva, a fazenda onde trabalha
va. as árvores e o céu? Leia
esta comovente descrição de
um homem que recupera a vista.

• ••••••••••••••••

24 artigos
da maior

"\ atualidade I
COMPRE SEU EIEM'UI t
HOJE MESMO! .'. ')1
Custa só Ct$3�r

,- .

;EDUCADOR PRODIGIOSO, Todos
se admiravam de como êle con

seguia milagres com seus alu
nos. Leia êste interessante arti
go que nos conta a história de um
diretor de escola capaz de con
quistar o respeito e a obedíên-

. ela dos menmos mais obstina
dos.

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

-ns SUPER·SENTlDOS DOS ANIMAIS
Vocé sabia que os caracóis
tlvêem" com o corpo inteiro?
Que as abelhas e as formigas
têm um impressionante sentido
do tempo? Que as traças do
sexo masculino são capazes de
senrír a 2 quilômetros o cheiro
da fêmea? Leia êste curioso
artigo sôbre os super-sentidos
de certos animais.

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

P.MllAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam Iá
grrmas, vacas qu-e produzem 3

.

vêzes mais leite que as comuns,
galinhas que põem ovos do ta
manha de uma tangerina! Leia
neste artigo esta e outras ma

ravilhas realizadas graças à ci
ência, em auxilio da natureza.

.São ao todo 24 artigos ínteres

.santes e estimulantes,' mais a

-condensação de urrr' livro de
.grande sucesso, neste novo

número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE OUTUBRO

A venda agora I
A REVISTA INTERNACION/ü
PUBLICADA EM NOVE IDIOMAS

· .

Repre'sentante geral no Brasil:

fERNANDO CHINAGlIA
Ruo do Rosário, 55.A. 2.' andar - Rio

• ••••••••••••••••

a Educador
"'

prodigioso

Clube Doze de Agosto:
•

PROGRAltIA DE FESTAS PARA o MÊS DE OUTUBRO
Dia 20 :_, Domingo - SOIRÉE, com início às 21

horos •

Dia 26 - Sábado - Festival promovido
mio ESTUDAN'l'IL. com início às 21 h o r o s .

pelo Grê-

Tenha des err-pre e'rT' CORa urno go""afinha
.

IPERITIVO «KNOT»'
QU�R CONFORTO E ElHjAHClA 1 I

Ru» Feh aoe Schmidt 22 - Sob-ado

I VESTlR·SE COM
PROCURE A

Alfaiataria Mello
Teodoro

Copyrighl da
T-hc IIAVE rooHIABO' '"Co

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

Impressões d, quem
recobra a vista

Depois de 17 anos de cegueira
recobrou afinal a vista quando
foi transportada para seus olhos
a córnea de outro indivíduo.
Que sensações não teve ao ver

pela primeira vez sua noiva,
a fazenda onde trabalhava, as
árvores e o céu? Leia em Se

leções paraOutubro esta como
vente descrição de um homem

que recupera a vista. Compre
Seleções hoje mesmo .

Todos se admiravam de como,

êle conseguia milagres com seus

alunos. Leia em Seleções para
Outubro êste interessante ar

tigo que nos conta a história
de um diretor de escola capaz
de conquistar o respeito e a

obediência dos' meninos mais
obstinados. Compre Seleções
hoje mesmo .

Também neste novo número:

1 ... que foi a Colômbia o
.

pr-imeiro país do mumdo que

organizou um serviço regular
de correio aéreo - a linha

B3!rraillquilla - Puerto Colón,
inagurada no dia 18 de junho
de 1919.

Também neste novo número:

EDUCADOR PRODIGIOSO. Todos
se admiravam de como êle con

seguia milagres com seus alu
nos. Leia êste interessante arti

go que nos conta a história de um
diretor de escola capaz de con

quistar o respe'íto e a obediên
cia dos meninos mais Qbstina
dos.

·
.

o PROBLEMA DA UNIÃO SOVIÉ·
TICA. Segundo o autor dêste arti

go a expansão do comunismo
e a destruição do capitalismo.
ainda é o desejo do govêrno
soviético. Leia esta momentosa
condensação de um livro escri
to por um antigo membro do

serviço diplomático americano
em Moscou.

·
'

.

OS SUPER-SENTIDOS DOS ANIMAIS
Você sabia que os caracóis
"vêem" com o corpo inteiro?
Que as abelhas e as formigas
têm um impressionante sentido
do tempo? Que as traças do

sexo masculino são capazes de

sentir a 2 quilômetros o cheiro
da fêmea? Leia êste curioso

artigo sôbre os super-sentidos
de certos animais.

· � .

MILAGRES DA AGRICULTURA.
Cebolas que não provocam lá

grimas, vacas que produzem 3

vêzes mais leite que as comuns,

galinhas que põem ovos do ta
manho de uma tangerina! Leia
neste artigo esta e outras ma

ravilhas realizadas graças à ci
.

ência, em auxílio da natureza.

São ao todo 24 artigos interes
santes e estimulantes, mais a

condensação de um livro de

grande sucesso, neste novo

número de Seleções.

COMPRE

SELEÇÕES
DE OUTUBRO

A venda agora!
11 REVISTA INTERNACIONAl
PUBLICADA EM NOVE IDIOMA�

•••••••••• o •••••••••

Represen1ante geral no Brasil:

FERNANDO CHINAGLlA

Rua do Rosário, 55-A, 2.° andar - Rio

.. t) <) ..to.. .. .. • o • • () • o � ...
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Notável contribuição para o desenvolvimento indústrial de Blumenau
Aumentado.« capital �a Indústria Textil Companhia Hering, para 18 milhões decruzeiros

, '�

Para Que os catarínenses tenham uma compreensão exata do nosso grandioso' pi'ffQue Industrial, transcrévemes. na íntpgra, a a ta da assembléia
geral extraordinária da pOderosa Companhia Hering, realizada all� 3D de setembro �o co! rente ano e publicada no Diário Oficial_ do Estado.

Ata d,! ,,:ssemb)éi� Ige�al . extr!,Ol:dinária I
assembléia �eral extraordinária, convoca- ,mesmo triênio, _um

•

conselho consultivo, teso Parágrafo ÚOlJico - Conserve-se sem Hering, RoIfll1el Herbert M<ueller-He
dos acíontstas da 'Industl'la 1'extIl Com- da para o Ola 30 �do corrente as 14 ho- I composto no mmuno d e dOIS. e no ma- alteração. Art. 30' - Passa a ter ;) re- rmg. Art. 157, - É conservado o cori

pa�llÍa Hering", sociedade anônitna, Irea·1 ras, oompreendé os dois pontos de que xín1o,' de' quatro ll1enibros, cujas atribui- dação do art. 2'6 dos estatutos vige�tes. selho fiscal Eil:eito em assemoléía geral
Iízada em 30 de setembro de 1946 trata a presente exposição just ificativa. ções são, previstas na Capítulo IV dêstes Art. 31 - Passa a ter a redaç-ão (10 art. ordlllária realizada em 17 de agôsto de
Aos trinta dias do mês de setembro "Aumento de capital social" e ":\lodifi- �q"tl"O<, .Ar\ 15 - Em caso ele vaga. "'7 rios estatutos vigentes. Art. 32 1946. Art. 58' - O conselho consultivo

do ano de n:'l novecentos e quarenta' e oacão dos estatutos". A - Anirnento elo por destituição, morte ou' renúncia de Passa a ter a reelação do art. 28 dos es- f'íca desde já constttuído como segue,
seis, nesta cld,ade de, Blumenau, Estado capital social No relatório interno qualquer dos eliretores, o conselho con- ta, utos vigentes. Art. 33 _ Passa a ter terminando o seu mandato juntamente
de Santa Ca1;ari1;ta, n� sede social, à rua desta diretoria, lido. perante' a a sse'ru sult ívo designará o substituto provisório, a redaçã_o do art. 29 elos estatutos vigen- com a ela rüretorja de que trata o art. 56
F'Ioriano .Peíxo to, nlJ!l11ero 1.990, pelas hléia geral ordinária, realizada a l/de até que a assembléia geral eleja o subs- teso Capitulo VI - Da assembléia geral dêstes estatutos': Hermann Mtre ller-He
catorze horas, r-euníratn-se '

em assem- agôsto recem-rínde já foi mostrada. a tituto definit!vo, o qual exercerá o man- - Art. 34 ... Passa a ter a r-edação do rrng, Max' Her íng, Curt Hering, Roberto

1?léia '�eral extra:?l'di'l1ári� os, acíonístas

I
necessidade de ser aumentado o capital dato pelo tempo que faltar ao substituí- art. 30 dos estatutess vigentes. Art. 35 Grossenbac.her. Blurnenau, 24 ele setem

oa sOlCle<:lade. anon!ma tndustrta 'I'êx- isocial para Cr$ 20.0:00.000,00 ou do. Parágrafo único - Os diretores subs- A assembléia geral é ordtnárja ou ex- bro de 1946. (Ass.) Roberto Grossenba
ttl Cornpanhia Hertng ", em VIrtude de Cr-S 18.000.000,00. Feitos, porém, os devi- tuem uns aos outros, nos 'casos de imo traordinária. * 10 - A assembléia o'�ral cher, com restrição ao m-eu nome. Félix.

convocaçao previa, v�l'lficando:se o c,?m-, dos estudos, chegou-se à conclusão, por ped imen to temporário. Art. 16 - Os di- I ordinária reunír-se.á anualmente, no"'mês Bering, com restrição ao meu Dome.

parecímento de. dezoito aciorus tas, trtu- melhor consultar os interêsses em .iôgo, retores deverão caucionar' as relirJonsa-, de agôsto ou setembro, para tornar as Victor Her irig, com restrição ao meu no

Iares d", um ml! 9uzentas, e noventa e' ele que êste aumento deveria ser para bilidades de sua gestão, cadâ um dêles, I'
contas da diretor-ta. examinar e dí scnrti r me, Irigo Hering, com restrição ao meu

OIto açoes ordínártas, •
ao portador", CrS 18.000.0'00,00, com o aproveítamen.to com vín te ações 'ela sociedade. ou se iam o balanço, a 'conta de "Lucros e Per-das" nome, Roland Herbert .Mueljer-Her ing,

com elireito de voto, no valor total de elos seguintes fundos, conforme,' aliás, .
vinte mil cruzeiros (Cri; 20.-00D,00), per- e o parecer do conselho fiscal sôbre êles com restríeão ao meu nome. Parecer co

seis mífhôes quatrocentos e noventa mil já fpi dito no referido relatório interno: sistindo dita caução até serem aprovadas I delibenh1ldo, .corno para elegér o' conse- conselho fiscal. O 'conselho fiscal do In

cruzeiros, ou seja, mais .de dois têfços Fundo para aumento do capital -
.. as contas elo último exercício em que Ilha fiscal, a diretoria e o conselho' con- dústr ía Têxt il Companhia Hering, tendo

, do capItal SOC1al, com dtreíte de v�to, Cr$ 6.7-0'0.000,00. Fundo ele reserv.a espe- serviram,
.

sendo-lhes, vedado pratícar I SUltIVO, estes elois últimos quando fôr o examinaelo, devldarnenté, a Exposição
-conrorrne assma!,uras lançadas .n,?

• LI- cíal - pr$ l.3DO.OOO,00. DI.zer·d;a necessi- atos m�nclOnados no ij_rtlgo 119, do de- caso. § 20' - Conserve-se sem alteração. Justificativa apresentada ,pela eliretoria,.,
vro de Presença, depois doe' exibidas e dade deste aumento do capital SOCIal, cre t o-leí n. 2.627, de ;Zl3 de setembro de I Art. 36 - Passa a te I' a redação <]t;> art. para o aumento do capital social e mo

confer ídas as aç-ões de cada um

dêles.!
quer-nos parecer supérfluo, 'Pois, todos es- 1940. Art. 17 - Os' vencírnento mensais 32, dos estatutos vigentes. § 10 _ Con- ditioação dos estatutos, é de parecer

Verificada. assim, a legitimidade elos tão bem ao par, não só do reaparelha- dos membros da diretoria serão fixados serve-se sem alteraçâo. § 20 _ Idem idem que a mesma exposição" seja aprovada,
acionistas, bem eÇ>mo a existência de nú- menta de gl'an-de parte do maquinácio das pelo ccmselho consultivo. Art. 18 - São Art. 37 - Compete à eliretoria a �Ol1VO: sem restri'ções, pela assembléia ge"al ex

mero legal, de acionistas e de ações, as- se'�çôes "Fiação" e "Fabricação" da nos- atribuiçôes e deveres da diretoria: a) - 'ca,'ão das assembléias 'gerais o que tam- traordinária eonvoca-da para o aia 30
sumIU a presidênCIa, na forma dos es- sa Matriz e da nossa Filial na cidade de cuilOprir ,as leis do país, êstes e�tatutos bém pode1'á ser feito ·pelo COllselho fis- do corrente mês de' setembro, às 14 ho

,tatlitos, o senhor Roberto Gros,;enba- São Paulo, para a qual, além ele outras e as deliberações elas assembléias ge- calou por acIonistas. nos casos previs- l'as, v1sto como a mediela proposra COO"

cher, diretor-geren�e, que convielou a máquinas,. foi 'ac)quirida um� _Fiação, rais; b) - r�presentar, ativ� e passiva- tos ,em, lei. Art. 3'8 _ A assembléia ge-
sHlta perfeitamenbe os interêsses wciais.

n11m, Nestor HeusI, para secr,etarJll,r os afIm-ele po-Ia a ·coberto dos .preJulzos ad- nlPnte. a SOCIedade, em JUIZO ou fora ral sera pr,esldlda pelo eliretor mais ido. Blumenau, 26 de. setembro de UI·Hj.
trabalhos da presente assembléia geral. vindos da compra elo fio, cujos preços dêle, podendo p<\ra tal fim. COllstit.ll;r do.e ,secretariada por um acionista por (Ass.) Victor Deeke, Alfredo Campos e

Constituida, assim, a mesa, declarou o são caela vez mais alt?s, - como tam- prQcuradon�s "ad-juelitia", especificando êle conv]clado. Art. 39 _ Os part;cipan- Leopoldo Coli>n". Foi. lido ainda o reci
senhor pres1dJente aberta a assembléia bém, de outros invesUmentos já rea·liza- nos l'espectivos instrumentos, os atos tes da a'ssembl-éia geral dev'erão provar

bo sôbre o pagamento do s,êlo por verl>a

geral extraordinária, regularmente con- elos e em vi'a,s de realizaç-ão, nos têrmos que poderão praticar; c) -. co'nvocar o a sua qualidad,e de acionista exibi,,'do as r(ó'ferente ao aumentr" do capital de ,elez

vacada por anúncios. publicados no ainda elo pre'citado relatório interno. 'que conselho consultivo e o conse1110 fiscal, respectivas acões, seus 'Htt1l�s múlt'plos milhões para .1ezoito milhões de cruzei

"Di:ário Ofic!al elo, Estado" de San:a Ca- trata. ampla e circlillstanciadamente, a sempre que lhes parfOcer conV'en.:'ente; ou docllmentó que prove o depósit; do� I'OS, e que é do teor seg'qinte: N. ,825 -

tarllla, edlçoes numeros 3.30'8, 3.309 e
I
respeIto. E segundo vos foi dado ver, o d) - r<lceber cltaC'ão 11l1c1al, 0Onf,essar, mesmos na sede soc;;ll oh em estabele- la via - la Coletoria das Renelas Fooe..

<l.311, respe�tivamente de 16, 17 e �3 do aumento do, capita-l é feito, inte�ralmen- transigir, desistil� e· firmar CO!lOnl'omissos cimento banlCário, pelo menos até' uma rais em Blu111enau - Exercício de 1946-,
corrente 111es de setembro, ,e no Jornal te, com o reC'urso de fu11Jclos ,-eXistentes, em n0111-e da SOCIedade, ele ,acordo com o hO'l'a antes da reunião. Art. 40 _ Passa

'-'- Impôsw do Sêlo por Verba �

local "A Nação", ediçOes números 751, o que vale dizer que. cOOa acionista re- disposto no artigo 10'8, do Cóeligo do a ter a redação do art. 36 elos estatuto' Cr$ 40 ..000,00 - Fica debitado o'sr. co

''752 e 753, de,14, 15 e 17, tamoom elo ceberá &0% de novas ações, sem que te· Pro0esso Civ:'l: e) - organizar o l'egi- vigentes. Art. 41 - P.assa a ter a reda� letal' pela quantia de quarenta mil cru

corrente mês] cujo a.viso está assi·m con- nha de f":,'.<er quaLquer dese:n_bôl�", menta Íl1terlW elos seryiços ela s.,cieda- cão do art. 37 dos .estatutos v;'e'ente�. zeiros, recebida da S. A. Inelústria. Têx

C�bldo: "Inelustl'1a ,Textll Comp�nt:lla He- Ch.egaelo a este ,ponto -da expos1ç,:0 JUS- doe: f) - delIbe.rat: .sohr� a Cü111pra e Art. 42 - P'assa a ter a reelação elo art.
til Companhia Hering, prove"iente elo

rll1g" - Ass-emblela extraordInana - tlflcatIV'a, o senhor presiJClente pos em venda de bens ImoveIS, sobre 11lpotecas 38 dos estatutos vigentes 'Art 40 _
lmpôsto do Sêlo - por verba de :lumen-

'Convidam-se os srs. acionistas para as- eliscussão a matéria, concedendo a pa- e quaisquer outros ônus reais, bem co· Passa a ter a reelacão elo art 39' rlo� eo-
to ele capital ele Cr$ 8.0'0Ü'.0'D0,00. Ja Co

sitirem
_

a assemb1éia .geral extraordiná- lavra a quem dela .qu!sesse fater uso. m?, sôbre a. cessão ou I�enúncia �P di- tatutos _Vigentes. Ai,t. 44 _ Pa,ssa' a t�� letoria cl,as Rendas Federais,' em Blll

na, a realizar-se '�O 'clla 30 de setembr� Com a palavra,. o aClOl1l�ta e dIretor se- reI tos da SOCIedade, depo1s de ouv,elo o a redaçao 90 art. 40 dos estatutos vigen- mena-u, 30' de settembro de 1946. O cole

d_o .

corrente ano, ,as �4 horas, :'0 es,,",!- nhor Il!gO Hel'1ng, declal:Q!L. que, em se con",�lho 'con,,:u.!tlVo: g) - nomear,. con- teso Art. 4", - Passa 'a te;- a redação do tal' (ass.) Alfredo Buechele. O escrivão
tOrIO eles ta s�ledade, a. rua Flor�aQl{) PeI- tratando, no aumento _dO ·cap!tal. de be:,s tratar e demIt�r representantes e ll1sJ)e, art. 41 dos estatutos vigentes. Art., 46 (ass.) Albino Herzingel'. Terminada' a;

x_oto, desta c,dade, afIm-ele d�lllb�rarel11 comuns. pela conversa0 de fundos eXlS- t?res comer:claIS, fIxando-lhes as C o 111 IR- Passa a ter a ['edaç-ão elo art. 42 elos leitura dos dOCl\.lmentos que vieram de

,sobre a segmnte. ordem. do d1a: 1°) - tel_lte,? em proJ)orção às ações.que c:ada soes e v�ncll�lentos, be,:; como outol'�'::r tstatl�t'?s vi�entes. Capítulo VII _ Do ser tra,nscritos, o s,enhor presrdentet os.

J\'!:men_to do capItal socml; 2P) -- Mo- aClOn!'st.a yossula, tornava-se '.dlspensayel Dr� ·"r�('oes ad-nee"otla: 11) - _admltlr ex.erClClO soclal, balanço, elistribuiç-1ío dos pôs em disCLlossão, isto é, a Expos ção
dlflcaçao dos estatutos. Blum.enau, 12 de a avalIaçao por pentos, eX-VI do artIgo e dem:tIr empregaelos de categol'la. mes- lucros, reservas e dividendos _ Art 47 Justificativa na parte que tra�a da mo

'setembro de 1946. (Ass.) Roberto Gros- 60. do decreto-lei n. 2.627, d,e 21? de. se- tres, sub-n�t:es e op:erários, elefi!lindo- Passa a. ter a redação do art. 43' elos d'�ficação dos estatutos, bem assim, o pa

senbacher, ellretor-gere,nte". O senhor tembro de 1940. Justificado, aSS11n, este 'lhes as atnbUIções e flxanelo-lhes os res .. estatutos \'lgentes. § 10 _ Conse"ve-se' recer do conselho fiscal, concedenelo a

pre'sjelente antes de ,entrar na ordem do ponto da, proposta, foi a mesma posta pectivos vencimentos e salários, com ou sem alteração. § 20 _ Idem idem' Á�t pa1avra a quem dela quisesse fazer uso_

<lia, d�cl8:rou que, nos têrmos d'a. ca�ta 1'111 ,,:otação, pelo senhor presidente, ten- s�m .contrato; i) - assinar. a cor::;-spon- 48 - Os lucros líquidos que' forem apu: Não havenelo quem se manif.estasse, C>

que dIrLglU aos seus colegas de el1reçao, elo SIdo unaTIlT'-emente aprovada. em cLêncla, documentos e demaIS papels. ob- "ados no� balanços anuais elepojs 'de fei- senhor presidente pôs em yotaç-ão os do

em. data rele. 12, do cor:rente mês de se- vÍl'tude do que foi declarado aumentado bservado o ,diSposto 11_,? artigo 22; j) - ta uma l'azeável dedução para o· "icundo cument..s em aprêço,. que foram �l.l�rova-'

tempro; . não mais _poella permaneç:oer na o capital ela sociedade para elezoito mi- apre,.en�r a assembleIa ge1:a! ordinárIa d� Df'nl:ec�acão de Máquinas �.é Instala- elos unâmimemente, sendo que a reforma

gerencI� �sta soc.ooade pem contra a Ihões de cruzeh'os (Cr$ 18.00.0.00:0,00). 0_ relatorlO anual 90S negoc.lOs. �OC:'�IS, çoes Eletrtcas", e ont1'a, se necessário estatutária foi vota-da artigo por artigo_
's,:,a prapna von5ael�, por�m,. tendo em. Passou-se, a seguir, ao ;regundo e ultimo pro�ndo a aphcaçao' e dlstrlbmçao 90S par,a o ":fundo .de Devedores I Dl1vido: Em face elêsbe pesultado, o senhor pre

VIsta dos ponderavelS motIVOS apre<!enta- I ponto da ordem do �lIa, que trata da luc:r�, apurados nos balanços, OUVIdo sos', serao ,distnbu�dos pela fO'rma s,e-
'siJClente dedarou reformadoS os estatu

<l,?s, razão P<?1' que, em caráter 1rrev:o-1 "Modificação �o� ,estatutos:', mandando preVlamen:e o cons:lho\ consultivo; k) gui,nte: a) - 5% _ para o "Fu'ndo de tes sociais, pela forma constante ela ex

gavel, renuncIava o seu cargo. A segu1r, que eu, secretarlO prosegUIsse na leItura - 110meal um emplegado de çat.e:;ona Reserva Legal" eSj)ecialmente ele-+haelo 'posição justiHcati,w 'ela elirstoria, ora

pediu a mim, secretário, 'l'U_e lesse a' ci-, da citada ExpoSi�o Justificativa, e que para cui<:!ar. espectaln:ente .d? eX2cução a. aSBegm·al'. a tntegrielaele' do caplt'"Í so- aprovada. A seguir, e estmwo esgotada
tada CArta' que se achava sobre a mesa, d;'z: B _ Modifiocação dos estatutos _ e obs�rvancla das leIS SO?la',s e traba-, clal, funrlo este que não poderá, em C'a-

,a, matéria ela presenbe assembléia geral
e que é do teor seguin.te: "Blumenau, 12 Não apenas, no que tange ao aumento do lhls{a,s, bem (Como, das.Obt;lgarões da so- so algum, ultrapassar a 'Cifra do (capital: extraerdinária, o senhor pres1dent.e, <1.,...

de ootembrp de. 1�46. Senhores. diretl?res capital, faz-se mistér a modincação dos c1eda<le pal'a ,com_ os ll1StltUtOS .de apo- �OCI"l realizado; '. b) _ 3% _ paTa a pois de agradecer '0 comparecimento dos

-da Indttstna TextIl CompanhIa Hermg estatutos sociais, sinão "que, também, em sentadol'la e pe·nsoes; -!) - J?ratI.C.1r, en- F'undação Hennann HerLng" mantida senhores acionistas, declarou 'encerradO$
_ N� ..,.... P,re�dos colegas: Confi.r- vários outros pon�os, já obJetivand.o re- fl111. 1000s QS at'?s que po!' leI e es�es es- pe_la :;o_c'�ade; ,c) _ até 7% _ para elis- os trabalhos, ,dos quai'S .se lavrou a pre

mando as razOes .]a expostas verbalme:n- estruturar o organismo administrati.vo,
I
t_atutos, lhe ser?o conferIdos

.. Para.�.rafo t�'Iblllcao entre Os empregados e opel-á- sente ata, que lida, conferida e achada

'te em a nossa reunião de hoje, elentre já visando melhor B,'daptá·10s às contin- 'J_!11CO - As del"beraç.ões da du'etona se- l�OS da socied",de, a critério da direto- conform.e, vai deviel,tmente ass1nada pe
.as quais pl"épo,nderá à minha qwihdade gênc,as do momento, já, finalmente, "�o '"madas pür maIOrIa de votos, se11- rl.a: Nota: Caso o GovêI'no venha a le- )a mesa e pelos acionista" presentes. Eu

de deputaelo federal, que me ini!)e de procurando bem. 'aproveitar os ensina- elo ((jJe: em caso de ,empat�, o conselho gIsl'ar sôbre a participação dos emprega-
Nestor Heusi, s€'Clretário, a fiz, escreví e

-estar, como devera, a testa- dos '1.e�ócios mentos que a prática nos tem propor- consultlvo será OUVIdo e ter.a o vDtO_ pre- dos e operários nos lucros clao enlDrê. também assino. (Ass.) Roberto Grossen

sociais, cumpre-me levar ao cOl1'heCll11en- cionado. Isto pôsto. e tendo em 'iista a d�':"ll1ante. Art.}9 -, A clI.reton" " au- oos'. esta quota ficará a'utomàticamente ba�her, F'élix Hermg, Cú.t H(-r1ng, pp,
to dos prez;ados colegas que estoll resol- renúncia el.o direter-gerente ·da soc-ieda- .xlhada n,? exelX'IClO de, l:Jet,lls fUllçOes pe- 111aJPr.a.da, na hipótese de ser arbitradR .Max Tavares el',Amar::tl, Cu,'t Bering, In

vido a renunciar o meu cargo de dire- de - que foi acei1a face as ponderáveis lo .secretar.1O � pelo chefe da cO'1tabili· em lei "ma ta'xa mais elevada' caso con- gu Herillg, Clodoalào Machaelo d,. Luz.
tor--gerente elesta· socieelade anônim<:, o razões que a di·taram _ a diretoria, eo- <:tape, func;onarios gr'8'd�lados. e de con- !r:'i"io. fica matntido o limilp �,ot"t"t!i'rio Júlio H. Zadrosny, Félix SVeim:bach, Max:

.que .!arei" em carát�r irrevogável, pO!, mo até aqu;, �0l11por-se:á doe c_inco mem- f,an('a, nomeados pela dll'e�OrI�,. em con- IStO é, de se poder pagar "até 70/0": di Hering, 'Erich Steinbach, Hermarm.

ocastaO da assemblém geral/ ext,'aOl'dl- bros, "ada um d@s qUaIS, porem, com a .lun_to com o cC?n_:;elho·· COl:SUlt,]\ o, e que '7 2% -:- para o conselho 'Consultivo a Mueller-Hering, Fr8J11c1SCO Heri-ng, Ro

nárla. a re�lizar-se no dia 30 pO. cç>rren- designB;çã�, sim.plesmente,. de. diretor. tel�ao �as atrlb,;uç?"s cl.e{l'!'Ida", ""esl1's es- 11tulo ele. grati�ieação "pro labote"; 'e) lallld Herbert M'lleller·Herh'g, Ralph
te mes, as 14 horas. Despedll1.Go-me, I Como orgao colateral da dlretona, acha- tatuto� e no 1 egllnen!o. m.terno. Art: 20 para a elI'retor13 e para o secretário e o Gross, Walter Werner, Victor Herio!:"
pois, dos meus caros companheiros de 1110� recomen.clável

.

criar 'um conselho
- �or"'P'!te ao secretal'lo: a) - aUXIlIar chefe da contabilidade, a porcei1t�gem np. Lore Hil<1<eP-Rr<1 Beck. Rola.nd Her-

diretoria, dos acionistas ,e de todos os consultivo, composto de dois a qnatro a <;h�etona no desempenho de ;.;ua� atrI- • títn]n r]p grBtiflc.ilcãO" será fixaJa ca-
bert Mueller-Hering e Nestor H€'usi, se

leais colaboradores da sociooade, só me "membros, recaindo a escolha ele prefe- bUIço<;s e cm<!ar da corre'!pondencla que da ano, pelo conselho consultivo s�nelo cr-etário'. E' cópia fiel e autêntica extrai ..

resta agradecer as atenções e eonfian�a rência, em ex-eliT,etores da sociedade, que Ih" for elefe,:,da l?el� dlretOl'la; ;b) - que para a ;cJiretoria, a referida 'porcen- da do livro de atas de assemblé.ias geraiS'
-ele que fui alvo durante a m�nha. ge8tão, p.ossam, assim, com a autoridade .ele sua cmelar da caIxa ,prinCipal .!la SOCIedade, tag�111 só será deduzida, qua11Jclo houver da Indústria Têxtil Companhia Hering�
formuiamdo votos ;ele prosperrdade e lO!l?,a ,experiênC'ia, bem satisfazer as .fi- "o�setrv�ndo flelme!1te as ll1struções' da rl�vl<:Jf'nd�S .ilSuais o.u superiores a 1:i7o'. Pa- de fôlhas 35 a 421 verso, por mim, Nes

grandeza dek!.a conceItuada fIrma. Que- nallda<;les do seu cargo. Outra medlda cl re,o.rla. c) - assl!�r, �0Ii1 um aos dI- ragrafo Ul11co-Feltos -êstes descontos ator HeUlSi,' servimo de secretário, que a

TO ainda deixar aquii consign.ados os que achamos aeonselhável, foi a �riação retores,. a cor�:espondencla, ,docu:nentos ,aI90 que então se verificar. será clisÚi- dactilografei e também a,ssino. Blume-·

meus ll:Jtlvores pela cQ;tlduta patnótica :dos cargos de secretário e de chr:fe ela e demaIs pa'J)els, na forma do al'tlgo �2; hlll.do entre os acionistas como dividen- nau, 10'de outUlbro ele 1946. Nestor

(ia a.dministr�ão' da Companbia, frente contabilidade, como imeeliatos aux,liares

I
d) - orgaJl17,:"r e man�er em perfeIt.:'- elos, por prOl)osta 'ela diretoria depo;'s Reusi.

as difículdarles resultantes do estado de da diretoria, a quem competirá a n0111ea- Clr?:m o arqUlvo da sO�Iedade e substl- d� ouvido '0 conselho consultivo, e me-
N. 3.312 - Coont1erida e arquivarl:;t par"

guerra, quando tive oportunidade de ção, e cujas atribulçOes es'tãÓ deCnidas ,tull. o. chefE! .da c,?ntabilldade erp suas .dla;n'te aprovação da f.>ssembléia geral despacho da Junta Comercial em sessão-

observar o. espirito de sa..crifíc�o em prol nos estatutos sociais: _

O valor uaitár:o ,au�.enclas ou �mped,n1e�ltos; ,.e) -I oeCl'e- pode�o ainda ser elestinada uma parte de hoje. I:'agou na primeira via ..

da coreti"vidade e dos supenores mte- das ações, tanto ol'dmarlas, como prefe- tal lar as reun:"ôes da dlretoIla e

�o
con- para Funelo· de aumento do capital" e Cr$ 100,80 de selos federais para arqui

rêsges dru; Nação. A toelos, pois, as ml� renciais, fica alterado de Cr$ 5.000,00 selho consultlVo
.. :ArE. 21 - Cor,:, .e�e ,ao outI�OS que a diretoria e o conselh'o con-

·vamento. .'

nhas cordiais saudaçOes. (Ass.) Roberto. para Cr$ 1.000,00, !;>elll assim, por mais ch��\, da ,cont.abIltda.de: a) -::- dI IgU: 0!l sultlvo acharem aconselháveis. AI't. 49 Secr-etaria dFl Junta Comercial ele San

Grossenbach-er". Cüncluida 'li leitura des' fácil e prático, serão ex;pedidos títulos OA" 1COS <11'1 I �.p�('t1V" �"(\('ar::, e 1'1t'<:1"1' - O balanço e a conta ele "'Lucros e per-
ta Catar100, em Florianópolis, 3 de ou

ta missiva, pedi\! e obteve a palavra o múltiplos, represe11'tantivas de determi- d.a cor.responden,cla q'-!e lhe for de.fel'ld� cla�" serão assinados, lW mínimo, por
tubro ele 1946. '

acionista e diretor industrial senho,:, F'é- nadas quantidades de aÇ'Ões ordinárias e
neLa d1retona: !?>- - flscallzar o trabalho do"s diretores e pelo chefe da contabi- O secretário: -Eduardo Nicolicb. '.

lix Hering, qUe, i'llte"Pretanclo os senti- preferencia,Ls, com a agregação dos 1'e5- d.e seus sub0n?mad<;>s, }�vanelo aç> conhe- ]Idade" senelo que o relatório ser:; assi- A primeira via é de iglJa-I ,teor e fic�

mentos de todos os seus colegas de di- pectivos coupões, o que, também, hastan- c!mento ela elIretorla tôdas as Irre�ula- naelo somente pela diretoria. Capítulo larquivada 011'8 secretaria da Junta Come.. -

reçllo, dos senhores acionistas, dos cola- te concorrerá para a maior fa'cilidade no
rldades Cl'Ue ",ncontrar; c)::-- a"sm?-r, VIII - DisposiÇ'Ões gIe,rais _ Art. .;;0 _

tia! do Estado, em Florianópolis, 3 �e'
boradores desta emprêsa, ,e Os seus pl'Ó- contrôle e ,pagamento dos dw):dendos. c�m um dos dIretores,. a cOl:\espónd�n- Passa' a ter a redação elo art.. 46. doo es- outubro' de 1946.,
'prios, d1sse do granele e sinocero pesar· Êstes, em. síntese, os pontos cardia-is da Cla, dOCUmel'Ltos � demaIS papeIS,. 'la for- tatutos vigentes, com a,s suas aUneas a Eduardo Nicolich: secretlário,
lCom que viam se afastar elo seu C'.::lrgo modifica.ção estatutá.rla,. Submetemos, ma do artl�o 22, mant-er em dIa fê em b.:. 'c e d. Art. 51 - Passa a ter a reda:
de diretor-gerente o senhor Roberto pois, a aprovação do con.selho fiscal e perf�lta melem os Itvros. e 'papeis da çao do art. 47 dos estatutos vige.ntes.
Grossenbacher, que durante cêl'ca de 'da assembléia geral extraordiná.ia, que s,,?�ao a seu cargo, e. SubstItl!Ir o �ecre- Art. 52 - Normalmente, a eleit;ão elos
três anos empr,estou aos negóaios da so, foi pa.ra êste fim c�vocada, consoante tano em suas aousenlc1aS ou ',l1?,pedlmen- membros -da eliretoria e do conselho con

ciedade a sua colaboração in�eligente, dissemos no início dêste trabalho. a se- to;'!.. Art. 22 - A correspon�en�'la, pa- sultivo se fará na primeira assembléia
eficaz e mui.to ,proveitosa, corno também, guint.é proposta: (l)s estatutos da sacie- pels,. contratos, escntUI:as publIcas ou geral ordinária que se realizar após a

numa ligação mals estreita, ,n,esse con· dade anônima "Indústria Têxtil, Cotnpa- part�culares. �etras ele. c'!-n:blO, 'Cheques, termin'áção do m<lJl1dato ,dos ,'espectivos
tacto mais íntimo, . foi-Lhes daria ter a nhla Hering", passarão a Vigorar G()m as duplIçatas, notas pr�mlssorJas e to�os os componentes, considerando-se prorroga,
confirma�ão dos elotés de espírito e de seguintes alterac�es: Capítulo I _ Da demals. ,d,ocumentos ,

de respo!l.sabILdade do o mandato dos mesmos até que oe ve

coração dês'Se grande e verdadeiro ami- denomirtação, sede, obJeto -e duração �
da soc.,�a<ad,e, deverao se'1' asslt:�,dos por riqu,em a eleição e posse dos sucessores.

go que é o senhor ';Roberto Grossenba- Art. 10 - Consel've-se sem alteração. dOIS. dlletOles, ou por _U:'l dll.etor em Art. 53 .,...... Os membros da elinetol'ia, do
cher, que exatamente por essas altas Art. 20 _ Conserve-se sem altel'ai:oãD. conJunto com. o SelCl1etarlO ou (0111 o conselho consultivo e do c()lnselho fiscal
qualilciaclJes, viu o seu nome, h':mrado Art. 30' _ COTlserve-se se1J1 altera�ão. chef� da cün�ablltd,,!d�. Art. 23 - �assa. serão e�lpossados, em seus respectivos
e prestigioso, sufragado ,para o elevado Art. 40 - Passa a ter a redação elo ar- a; te_ a� redaçao do alt. �1,. ?O�, est.'1,ut.os '(largos, 1'l11ed1atamente depois de procla
pôsto de ooputado feeleral. Di'sse. ainda tigo 50. Art. 50 _ Passa a ter a redacão v. gente,. Ar:t. 24 - A F,IJal

_

estabele- -macio o resultado das el'eições q"ando
o senhor Félix He1'ing,que ,Il. renúncia elo artigo 40. Capítulo II _ Do capital :-�� �1'�, ca�lta,l do Estado de Sao. ,Pau,lo, ,presentes, e quando ausentes, por tê'rmo,
do senhor Grossenbacher, somente era SOCIal, das ações e dos acionistas __ Art.

,ela a mm1st1a�a por um dos. dll.�tOl_es lavrado no lwro ele atas da diretoria.
aceita face as pOI1'deráveis .'azões ppre- 60 - O capital social, da sociedade, in te- '?', ,qu!"l na. esfe1a de su,:' a.dm11�Istlaç�0, Art. 54 - o.s casos omissos serão regu
s�ntadas pelo ilustre renutlCi�te, po- gralmente realizaqo, é de dezoito milhões flC� dnvest�do �e ;pleno"d po.de1es. pala,. laelos pela. leI de: SOCIedades por ações e

rem, que não podendo prescindIr de to- ele CI'UZo€lros (Cr$ 18.00D,OOO,00, assim
ISO a at,!"e� e, prat:car }O os. Os a,os de outras dI9poslçoes legaIS em vigor ou

do Ida. valiosa colaboração do senhor 'elistribuielos: a) - dezesseis milhões ele âo�:p�enC1a ,da. dlret.'pla, ,1�duslve os que venham a vigorar. Art. 55 - Passa
GroS'Senbacher, ;fâra o mesmo incluido Cl'lIZeiros (Cr$ 16.000.00D,00) divifLdos

e In os no �rttgo 2.<. Art. 2v --::- �asSla 'a. ter a' redaç�o do att. 51, dos estatutos

par� compor o _primeiro conselho con- em 16.00.0 açi?es ordinárias. ao poetador. a. ter a, redaçao do art. 23, dos e,t�, ut?S vlgen.te,s .. Capitulo IX - Disposições
,sultwo desta soc1edade, ca.so 10gl� :mro- do valo,r normnal de um mil cruzeiJ'os ,. v�gente.s, ape11,:� �Ol?,. a se_gmn.te "ltel �- tran�ItOrIas. Art. 50 - A partir de hoje
vação por parte desta eligna assembléia (Cr$ 1.00'Ü' 00) cada uma' b) _ dc's mi- çao. 01,de se le. aI tlgO Iv, lela-se artl- e ate a elata ela termi'nação do m"'lelato
a reforma estatutária que' vai ser dis: lhões ele' '�ruz,eiros (Cr$ '2.00{}.000,�;;) .

di- .âo �6t ��. 1'6 - G:rs�a a !el' a red�çã_o da diTe.toria e_Ieita em a,ssembléia�'geral
c�ltida. Terminando, o �enhor Félix H�- vididos em 2.°'0:0 ações preferenc,ais, ao t OI rIV _ '}5 es U & v"gent.;ii, ap1- ord.nal'la realIzada. em 2 d<; setembro
rl'Ilg, em nome de todos e no seu pro- portador, tambem do valor nominal de u, o ?

o canse o CO%";U 'o .- de 1?44,. a cllretona da socleelade fica
prio, ag,radeceu, sumamente penhorado, um mil cru2!eiros (01'8 1.00,0.00). cad-a *'� t.f _7 -dO c,�nsel�� Cg!lStultlVOt fl<;ItO constItUIdi

.

como segue: Félix Hering,
os l1?uitos. e reLe·vantes. serviços presta- uma

.. Parágrafo único _ É perm;rida a re 1 ?��n�_ O. a: 190 , es es, e� �,'hOS, Vl'ctor Hermg, Walter Wer'l1er, Ingo
dos a soc1edade pelo senhor Roberto SUbstItuição das' a0ões, tanto or.dinárias c l�1 11

. � a
..
sempre 1?0r nece��K a

.. ,e ou .--------�.
_

Gross�nb�oher, a cuja história o seu no- como preferenciais, por títulos 11Oúlti- d�1"::��';�1�';' / calPeg'�o �t d"e60_.,a 1U DEPARTAMENTO ADM'INKSTRATIVO DOm.€, flc.ara _perpetuamente hga<1<;. hem pIos, de qualquer importi'>11cia' Art. 70
'
..\ elO" • 1.S � .. ,

r
..

�

__
.

o ..Pp� e
I

·aSSlm, 'p.edla que o mesmo cOI!tmuasse - A8'-.ações ou títulos múlti'910s, de am- �gon��'l;i�o a c�dni��t�l:i�' alem l1':���it;l e

a pre�!dlr os _tr.abalhos el,a presente as- bas as"-classes, serão assina-dos poe três �pel'�c'Õ�� ,d'o vulto da socieda�le' b)s --'= SERVICO PU'Bll'COsemblela. As 'ultImas
..

palarvras do orador diretores,. pelo menos. Ar.L 80 - As fixar -os' vel�cimel;tos mensais dos 111

-I .fora,? abafaelas pai uma prolongada ações ordmanas. ,!onferem 19uaiS direi- bras da diretoria' c) _ conceder l:�e�-
e rUldosa salva de palm!,,�. O senhor Ro- tos ao capItal, d!Vldendos e fundo;;, sen- cas ao,", diretores' 01' tem o su )D."io D I V I S A- O D 1:' S i:' 'II ... r ii fi
berto Grossenbacher, VISlVel11lente en:_o- do C�11sideradas indivisíveis em relação ;',111 mês. indica1;clE um �ubsti\U�Or $� , jj" 1.0'� Y 1:1 U

ClOnado, af{r,adeceu g prova de �T"tldap à socie_daele .. Art. 90 - Conserve-se sem fôr necessário ara r,eencher a va' Concur:>o de «PRATICO RURAL»
e eLe confIança que. lhe era, tnbntada, a!ter':Gao. Art. 10 - <Conserv'e-se sem ,,1- d'Ü' diretor lic�nJiado' �) ._ nomear ��
�optInuanelo a preSIdIr os traoalhos. que teraç';lo. Art.

_

11 - Conserve-se sem al- retor provisório 11Ia forma do arti >Y� 1
� A V 1 � O]mClOU com o prImeIrO ponto da Grdem teraçao. Capltnlo III - Da administra- dêstes estatutos' e) del'-bera"l- e
D,

li. J<lo elIa: "Aumento do 'C'ap!tal social" -- Ç·ã::>.- Art. '12 - A socieda'CÍe será ad- conjunto com a ,dIJ'etoria sôbre :J' a 'rr:
ma�1.da'r:.cJo qlle eu, secre�rlo!. prcc'ec1l's- mIl'lIstrada por uma -diretor,ia composta cação e dislribuição dos' lucros no Em
s� a le.,tur,! ela expos1çáo Justlftcatn'2 da de:. C\'l1CO membros, eleitos pela, assem- elo exel"cício sociàl, Despeitadas as ('lsno-dIretOrIa sobre o assunto em deb:tte, a bleIa geral, pelo prazo de tres anos sicôeo de Capít'ulo VII' f)

,

1 >d'
qual se achava. sôbre a mesa, bem as- sendo permitida a reeleiçilo. Art. 12 � Quaisquer questões dé relevânc;�'"c:t Ir
s!m, do ::especllvo 'Parece�' do conselho o. �iretor mais idoso convocará e presi- não forem da competência ela di�:et!��
fls�al, C!,'JOS ,doc_ume�lt0!S sao do te.or

se-I
elu'a as �ssel_l1bléias gerais, ordinárias ou ou do conselho fiscal; g) - la\T:Oll' at�s

g_Lunte: 'IrnlUSt!',:!- T�xtIl Co!ppal:\lua He- extraordInárias, sal",o os casos excepcio- de. suá, reuniões, sempre que enrvolvam
r,n� - EXIJOs:?a0 .J�lstlfIcadva c1Q dlre- naI� }nenclOn:;_d,?s na lei que regllla as decisões ele maior importância para

OS!tOr1� p�,ra �. Al�111ento (tO capI,t,a1 50- socleaaeles an0111mas. Art. 14 - Junta- interêsses soci<:lis. Capítulo V - D'1 con
clal e Modif,caç-ao <;los estatutos. Con-, me.nte 'com os dlretores, será também I selho fi,scal - Art 29 - Pa�s-a a' ter a
forme os aVISOS publIcados, o obJ2�0 da ele1to pela assembléia . geral, e para o redação do art. 25 elos estat'utos vigen-

Tome KNOT

Ors.
Aderbal Ramos

'da Silva·
e

.oão Batista
.Bonnassis
ADVOGADOS

Rua Felipe -Schmidt
Sala 3, Telef. 16-31

34.

A Divisão de Selpção do DAS? ovisa aos candidatos inscritos na
concurso de «PRATICO RURAL. C-132», q-ue o provei Prático Oral
será realizad� em 25 da corrente nesta Capital, Os 'candidatos resi
dentes no norte do Estado poderão prewtar a referida prüva "em Curi
tiba no dia 28 do corr<nte.

Florianópolis, 15 de cutubro de 1948;
DÉCIO REIS. De:egodo da Div. "Ie SeI. do DASP
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Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



7o ESTADO-Quarla·tetra '6 de Outubro de 1'4ti
-

Notas científicas
PARIS (S. F. I.) - o sr. A.

Tétry refere-se em '''Les Nou
veiles Litteraires" aos efeitos da

exploração atômica no organís-]
mo humano: I
"Os sintomas manifestam-se I

nos cinco primeiro dias depois i

da explosão: falta de apetite,
náuseas, vômitos de gravidade
e duração muito variável. Ge
ralmente, essas perturbações
vão acompanhadas de um esta
do febril, de intensidade mais
ou menos acentuada e que se

manifesta num periodo de doís
a vinte e cinco dias após o bom
bardeio. Treze doentes perde
ram o cabelo quasi totalmente,
perda que começa em média, 18
dias depois da explosão; o mes

mo mal ataca as sobrancelhas
e a barba.
Verificam-se também mani

festações hemorrágicas, mas

pouco frequentes, especialmen
te as gengivas .sangrando, bem
.como o nariz. Dois dos doentes
feI'am atacados por perturba
ções intestinais ligeiras e pas
sageiras. Todos sentem grande
fadiga, cuja intensidade au

menta progressivamente. Ou
tros sintomas: fraqueza, rigidez
no peito vertigens, dificuldade

para engulir e sede muito in-
tensa.

.

DR. M· S DR. LINS NEVES
�loléstias nervosas

Moléstias de senhora

Consultório - Rua João Pintq n. 7
- Sobrado

Residência - Rua Sete de Setembro

(Edifício r. A. P. da Estiva)
Telefone M. 834

CAVALCANTE

Avisa que dia 20 de
Outubro reiniciará sua

clinico à rua Soleanho
Marinho na 16.

. DR. SAVAS LACERDA
Cll!tlica médico-cirúrgica de Olho.
,- Ouvidos. Nariz - Garganta.

Pre.crição de lentes de
oontQt'l

OONSULTóRlO :..... Felipe Schml
dt, 8. Das 14 às 18 horas.

S08ID:IllNCIA - Conselheiro Ma
fra, 77.

TELEFONES 1418 e' 1204

DR. ARMANDO VALtRIO
DE ASSIS

Dos Serviços de ClInica Infantil <la
Assístêncta Municipal e de

Caridade
CUNICA MÉDICA DE CRIANÇAS

ADULTOS
('.lNRUJ,TÓRIO: Rna Nunes Ma
ehado, 7 (Edifício S. Francisco),
Consu ltas das 2 às 6 horas

,RE5TDll:KCIA: Rua Marechal GUI·
lherme, ii Fone 783

Lehoretõrío
Clínico

RUA JOÃO PINTO, 25
Fone: 1448

Em frente 00 Tellouro
'do E.tQdo

Florianópolis

•

.

DR. A. SANTAELLA
(Diplomado pela Faculdade Na
donal de Medicina da Uníverstda

/ de do Brasil). Médico por concur
., do Serviço Nacional de Doen
.... Mentais. Ex interno da Santa
Casa de Misericórdia, f! ,Hospital
"aiquátrico do Rio na Capital ) ..

deral
VldNICA .MÉDI�A - DOENÇAS

NER"bsA8
.

- Consultóírio: Edificlo AmeJl.
·NETO

_ Rua Felipe Schmídt, Consulta.l:
Das 15 ás 18 horas ,_

aealdêucia: Rua Álvaro de CarTa
Uio nO 18 - Florianópolis.

DR. MADEIRA NEVES
,Médico especialista em DOENÇAS

DOS OLHOS
Curso de Aperfeiçoamento e Lon
ga Prática no- Rio de Janeiro

Consultas dieeiérnerite
das 16 horas em diante.

CONSULTóRIO:
Rua João Pinto n. 7, sobrado -

Fone: 1.461 - Residência: Rua
Presidente Coutinho, 58

rvtadlna firmo Narbal AI1I8S 1111 souza
�arm. t, da �osla Avila

Exame de SCI.:lgue. EXClme para verificação
de cancer, Exame de urina I Exame �Qra

verificação da gravidez. ExarLl& <le escarro.

Exame para verificação de doenc<:\1J da

�ele, boca e cabelos. Exame'de fézes.
,Exame de secreções,

I
Jlutovacc'ino9 ,e transfu3ão de sangues,

:k.;xame químico de farinhas, bebida.
café. <Íguas, etc.

:-----_.......

Dr H. G S

DR. MARIO WENDHAUSENDR. ROLDÃO CONSONI
VlaURGIA GERAL - ALTA c).
aURGIA - MOLÉSTIAS DIli 8..

. . .. NHORAS - PARTOS ..

lli&rmado pela Faculdade de Medi·
. clnna da Universidade de São
S!lulo, onde foi assistente por' 't'a.
'-:'s anos do Servfço-Cirúrgico d.o

,Prof. Al1pio Correia Neto
CIrurgia do estômago e 'vras bi
liares, intestinos delgado e gr0880.
tIróide, rins, próstata, bexiga,

.ero, ovários e trompas. Varlco
ale, hidrocele, var:"t!s e herna

CONSULTAS:
das 2 às 5 horas, à Rua Felpe
8chmid� 21 (altos da Casa Pa·

raiso). Te!. 1.598.
&JilSID1llNCIA: Rua Esteves JU

nior. 179; Te!. M 764

O exame clinico revela uma

oscilação. 'de tempartura de 37
a 40 graus e 'um aumento do

pulso muito frequente. Um ede
ma ataca os lábios, a face, as

pálpebras: Límtadenopatía cer

vical;' ictericia (mortal, num só
Residência: R. Felipe Schrnidt, 38

_ Fone manual 812 caso), 'extrema palidez e per-
turbações nervosas.

DR. BIASE FAR'ACO O exame do sangue mostra

Medico - chefe do Serviço de
I

perturbações patológicas pro-
Srfil is do Centru de Saúde fundas que afetam os glóbulos

DOF.NÇAS DA PELE - SÍFILIS . .,

- AFECÇõES uJ10·GENITAlS brancos, cujo numero e reduzí
DE AMBOS OS SEXOS - RAI()s d Ih I cíd de
INFRA _ VERMELHQS E' ULTR�- o, os verme os, a ve o 1 a

, VIOLETAS da sedimentação que é muito
CONóSULTAS: das 3 às 6 hs. - R.

[
.

d . tíFellpe Schmidt, 46 grande, a I quantidade e pro l-
RfS.: R. Jomvile. 47 - Fone 1648 dios do plasma, coagulação a-

DR. NEWTON· D'AVILA

I
normal.

,

Operações - vias Urinárias _ Ligeira alteração ria campo-
,Doenças dos illt�StinOS, réto e sição da urina' mostra por ve-
anus - Hemorrotéas. Tratamellt- '.

to da colite amebiana. zes pequenas quantidades .te
Fisioterapia - Infra vermelho, .,.

dConsulta: Vitor MeIreles, 28. albumina tírosína, oses anor-
Atende diariamente às 11,30 hs. mais de urobílína e de protí
e. à tarde, das 16 hs. em diante

Resid: Vidal Ramos, 66. díos.
Fop .. 1067

A doença da bomba atômica
---------------,--------------- provoca, pois, uma perturbação

fisiológica geral, afetando es

sencialmente a função hepáti
ca e a destruição de certos ele
mentos do sistema hematopoie-'
tico, principalmente nas granu
locitas e nas plaquettes ..

O conjunto destes caracteres
oferece profunda similitude en

tre esta doença da bomba atô
mica e a devida á irradiação do

corpo pelos .raios X".

uwetor do Hospital "Nerêw Ramos"
CLíNICA MÉDICA DE ADULTOS

E CRiANÇAS/
Consultório: R. Visconde de Ouro

Preto, 2 - esq. da Praça 15 de No
vembro \ rltos da "Belo Horizont�")

Te!. 1545

Consultas: das 4 ás 6 horas.

CONTA CORRENTE POP'(jL..'�R

IJuros 5172 8. a. - Limite Cr$ 30.000,00
Movimentação. com cheques

Banco do Distrito Federal S. A.
SR. POLYDORO S. THIAGO
Médico do Hospital de Caridade 01.

Florianópolis
Assistente da Maternidade

CLíNICA MÉDICA EM GERAL
Doenças dos órgãos inter nos, cspec1.a).

mente do coração..
ELECTROCARDlOGRAFI.i

Doenças do sangue e doe cervos.

Doenças de senhoras - Parto•.
Consultas diàriamente . das 15 à. 18

boras.
Atende chamado. a qualquer. hora,

inclusive durante a noite.
CONSULTóRIO: Rua Vitor Meire

les, 18. Fone 702
USIDENCíA: Avenida Trornpoweki,

'\ 62. Pone 766

CAPITAL: ('R$ 60.\)OO ..900,O()
RESERVAS: CR$ 15.000.000,00

Rua Trajano, 23 • Florianópolis

KesolVldo, . enfi"m, seu pr'oblema financeiro!
Adqu.ira TUDO de que necessita.r,

de UMA SÓ VEZ, i!i-

pagando PA.RCELADA.E.TE,
com !loS V.AN'l'AGENS da. compra à vi....,

4Jervindo-se do
..� ,

'SISTEM A CREDI ARIO KNOT H"
AUTOMOBILISTAS I
Atenção

.

Pal'a o seu dínamo ou

motor de arranco

OFICINA ENALDA

Livros
Chapéus

. hiltaleções .1"Plas I lan�t6r...
ArtlloS para .........t••
Pele.
Casacos
Qualsqu.r artl...

Roupas
CIIlpdo$

Móveis
Rádios
Geladeiras
Bicicleta.

J61as

I

Rua Conselheiro Mafra
ne. 94 -,_

"

lNDOSTRIA, COMtRCIO E SEGUROS K�OT S. A." ...... MbJ III .ru. II t ,.

I COMPANHIA "AUANÇA DA BAtA-
'utlatl••• 117. - Sé".: I Ar. I A
n.-CE1f1)IO� 11 TJU.NSPOBTI;(i

Cifras do ,Baianço de 1944:

�I .,... I. l' ... 14 II 17 ...

O. K, .mIIIO

ESCRITÓRIO JURíDICO COM�lUjlAL
A••unto.: Jurídicos.- ComerciQill-- Rurofs e ,InformQtivo.

Bndereço Tel. ELIBRANCO - LAJES - Santa Catarina

Consulte nO.SQ 'OrgQnizQ'ção ontes de .e decidir pela com

>:lrQ ou vendQ de imoveis. pinhQi. ou qualquer
-

emprelQ nede e.tQdo
Diretor: •• DR. ELISIARIO DE ,CAMARGO BRANCO

ADVOGADO
Rua Frei Rogéríc, !)4 - Caixa Postal 54 - Fone 54

CAPITAL E RESERVAS
Responsabilidades

,

Re�eta
Ativo

Cr.
Cr$

80.900.606,30
5978Ao1.755.97

67.053.245,30
142.176603!80,

..

•

Sinistro! pagos nos últimos li) anos

Responsabilidedes
98.687.816,30

76.736,40! .306,20
ESCRITóRIO JURíDI�O COMERCIAL

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

ADVOGADO
Rua Frei Rogério, 54 - Fone 54 - Caixa Postal 64

Endereço teletrráfieo: "Elibraneo" - Laje& - St- Cataria•

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire
de Sá, Anisio Massorra, Dr.
e José Abreu.

de Carvalho, Dr. Francisco
Joaquim Barreto de Araujo

.. ...... """""""..........,...,w •• _.. _I......... . " ..... "."......,..",.. .... "."......

Fabricante e distribuidores das afamada" corr

fecções uDISTINTA" e RIVET. Poaaue u-m gran
de sortimento de casemiras, ris�ado., brins
bons e barato•• algodões, morins e aviamentos
para alfaiates, que recebe diretamenh d"28

Snr.. Comerclant•• do interior no sentido de lhe faze rem uma

Florianópoli., - FILIAIS em Blumenaú e L<:1ialll. :
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aI ermln�u �ua�
París, 15 (U. P.) - A

con-', são de tôdas as recomenda- trabalhos. JJlas não deu.cumpri., metidos acêrca de certo núme- des problemas, quando se ren-..

ferêncía da Paz terminou hoje ções feitas sem sua aprova-I mento a sua missão, pois não 1'0 de decisões tomadas com nírem a quatro de novembro"
suas tarefas na preparação dO'lÇão. A última s@ssãodaCon-,cheg·ollnoncôrdosôbrene.maioriade votos. Assim, os em Nova York, para a elabo·'
último dos cinco tratados de ferência da Paz esteve dedica-I nhum dos problemas mais imo quatro chanceleres terão no· ração final dos tratados de
paz com os países satélite da da ao tratado ! de paz com a portantes que lhe foram' sub- vamente diante de �i os gran-, Paz.
Alémanha. O encerramento Finlândia.

'

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

dos trabalhos ocorreu depois '" ••
'

, AL" dque o Delegado Russo pronun- Paris, 15 (U. P.) - A Con- Lallle,S tera seu Drago e
dou enérgíco discurso atacan- férência da Paz, Ina ugurada a ,
do as potências ocidentais e vinte e nove de [ulho, eneer- Unl'd campanha merité ria-�- -Senhoras da sociedadeameaçando fazer caso de ornís- l'OU hoje formalmente 'seus 'ti -

FlorlaftóPolb, 16 �e Outubro de 1946

Menores

.lajeanu, a�
" deahzaderas ..

-- 'Apóio, das autoridades-
Foi iniciada sábado último, I ,I Direito da Comarca de Lajes"

na cidade de Lajes, a. campa- e mpr·ensa I que �essalt?u a noece�,sià:ade, d�.,
n_?a popudar :r::ama a constru- dos os primeiros passos no sen-I n:edllda cuja eX'e�uç�o 'se illI--

çao de um abrigo de menores, tido 'do atastarnento do mal ciara encarecendo, ainda, o va=

C:om .o ermlciment? '�álP'1d.::J ca l ante que se desenvolva em pro� Ior _ÍlI)Jpr;eislCind�ivel da coh.bo-'

cidade, durante os últímos anos pcn,õles maiores, !COIlTIO tem raçao dos partícuiares, se:1 (:u-

e o grande 18 inesperado desen- acontecido a muitas' outras ci-' alem do. prorundo connecímen>

:,oh:ime,nto li? comércio e da dades, tornando-se ',estão difi-
I � d� problema ?OS .�enoregu

m'du,stna, Lajes começou, a cíl, quasí impossível, a reso- la. apoio pouco sera.pOlsS'lvel re
sentir um, dos males, das cida- lução de tão ímportánte ques-: alízar, S. Exa., llims_. uma vez,
des grandes: o apaTClm'el1!to do tão, que revelou, fez sentír, 1110 belo:

meril?r ll1Abondo�.do, que tan- Idealizada por um ';'grupo de ,d�s�urSío que .p�a���ciOU" sua;,
too atge as 3.'}1Jtondades e o po- senhoras :e com a cclaboracâo sólída cultura jurídica e seuss

Nota social de, €Xic8jpcional ínsorever-se até áls 17 horas de voo da Prefeitura, do Juizado,
,.

de maravílnosos dotes de orador-

1, A' 1.4-� di t·
-

da
'

Direito e do CII""r,o, deu-se 1'111'- emérito.:e.ilegancIa e .a "va. I is mçao ho}e� quarta-feira, nos segun- Graçtrs, p(t�..)m" ao espíríto vi

presente 'COI"''''''o<>''''a J:, ,co,.,"'" dU'VI' t 10
. ,

d t ídad I' Cl'O' a' campanha do Abrigo de E com. Imenso prazer que:'
,lu.>uuIIC """' • .<.aIa , 'v, �u

- es :calS: prevllslor as ali' 01'1 e"::: aJ'ea- � '..J
'v "O Estado" regista aquí esta;

da, o "Chá das Cinco" com Rádio "Guarujá", 'Clube 12 nas e o elevado sentímento de Menores de Lajes, com uma

que as damas floríanopolíta- dIe 'AI�oSlto, redação d' "O Es- coíaooração Ido povo da Prin- grande resta, raiízada nos sa- meritória mícíativa, copgratu
nas homenagearão a senhora TADO" e "Gazeta". cesa dias Senras, já toram 'da- Iões do Clube 1° de Julho. lJa�o�sle Icom!d'os que lhe .detr�
Beatriz Pedrneiras Ramos. no ---�-----------------________ A convite dos promotores da i�:LClO e pon, o-se ao ln erro»-

'ClPOr�rXelmn!tOe.Sá.badO, 19 do mês Os ex-combatentes teA'm pft·ort"dade Oampanha, S, Exa. o Sr. Dr, �ls'Por dos dJiretolI1es dia l'a!ll-'
u. Alve.s Pedrosa, DD. Juiz de Di- panha, no que puder aUXllla--

A OOllTIisrsão OI1�anizadora, Rio; 1;' (E), - h.m l1esposta' da é de inteira jU(Stiça e eorlsti- reito da 3a va,ra da Oàpital, lIa.pll'i(�\Stdiida pela senhora Uoo ao aviso circu}a;r do ministrG tui pequena parte de I1é1:Wate que tem com ta;rrto proveIto e _

Deeeke e oonstiltutda pelas dia Guerra, IsoHei,ta:ndlo piJ.l'E"cer da divjdf\. degratidã:o :á:q;eles saJbe.dOlria saJbildo reslOlver

alll' '" ramas retl·dos.senhoras Ylmar COII1fêa, Co- a, �espeito dia projeto de derr.-e- que 'combateli,aJm em defesa eias qu:estão de menor abandlor. a.do eeg. '

!manld!a:nJbe Nilo '].e�eil1a, Co- to que estahelecera preferência idéias da humanidade. em Florianópollis., compare .1 á

I
Na :IDstaçã? Sede a;cha-se re;--

mandante .Epamdnondas ena':' nos ca:sos de promoção, qU�ln- 'MahJjí1esoou-is,e ainda pI la, esta primeira reunião, pronun- tidos telegralmas pare:
gas, Coma.nd�JI1)te Pau10 de IJli- .do '�e acharem em sitrtu:;u.o mente de a;col,do üam lSua ..LuO' ciando uma slábia ,coniieJri'l'lJda Wanda Cerri - LUlci Ca:::va-'

veÍ<I1a, Comandante Oanti.dio petTedt.amnie �gJUlal ao de aut::'Ü's ção, parecendo-lhe que a mes- que, p,elos ensinamentos que l]ho - Miguel' Oonstrução _

Reg.�s, Aderbal Ramos da 5i,I-. ooncornenites paI1a os :fiunci:ma- ma podle1.ua ser apHc'adla ins- leneerrou e :Pell? modo aceSS�-IIJ:�rlQ
- Wendling. - João NI�

va, Celso RamO!S, Leoberto rios públ:icos ocivis da Un;lão, ditsti'lltru111enlte, a .to:dos os fun- vel com que -fOl exposlta, selVl- Il'lano Santos Jumor - Mana

Leal, Gustav:o Neves, Ferreira ESltadlols, imumd'pi.os e lemprle- cilo;nários que parti.ctpa:l'Iacrp. dai, rá, desde IOlgoo, 'de baSe par<i. os Pedr.a Pererna -. Bruno. 'Mi-

Li:mla, Lúcio COI1rêa, Aniônieta gJados do serviço com\) mce- operações de guerra, sem J"8:S' es.tudos é pr'ÍmeÍl'os tIDa:b(i..�hos .chiiJdon _::_ Grafilca -José Mul-"

de Barros, Lara RÍlbas, senhori- grantes da FEB, o minisltro da trições. que s'e realiz:a;re:m paria o cons- ]er - MarÍlDla Cavalcanti-

tia Maria 011mIP1a da SilIveira e Fazellda dreo]arou qUle a mlji- I trução da cat::ra do mllor aban,.. Gera�d'o OlivEltra - José Bit.:.-

daiS EnIDelfmei:ras Socorristas da Dr A ri Perel·ra doit)!adlo,' tencourt - .Sílnir VÍldai _ AI-,

L. B. A., sen!horas Ilrffille d'Aqui- ,O cODcêrto da Or-· ,e kpI1es.entalldo o Dr. Alves f:redlo Serande - Maria Ferre-'

lliO, Cal'men Colônia, OtJrÍla Oliveira Pedrosa, falou o Dr. Ivo .Gui-1iTa - Maria,Simas ,- E�oe'
Bltum, Mimoso RIU�, Lopes questra SI· n' fo�DI·C8, llhon Pe,r'eira de Melo, JUIZ de Santos -Jose FranCI,s'Co DIas.

ViLe:ira, Mar.i.la Madalena de -
Em gozo de' férias, encon-

Moura F'erl1O, Neil1a Rihl, I Al'a- na Penitenc, I·árl·a tra-se há dias em nossa Ca-
-

cy Vaz Cal1a:do, Nancy Vaz Ro- Rital o Dr. Ad Perei,ra e Oli-

sa 18, Paulla Jau Guedes, vem
Conforme noticiamol. a Or- veira, DD. Juiz de Direito da

II queatra Sin{6nica de Florian6- Comarca de Jaranf1á.,ct("senVlol'ViendJo i'I1ldo11Il11tdlfi, ati- polia. à. tarde d6 sábadp último. 5.....,

vidade, :nO 'sentiIdJo de l1ere3tir- realizou na Penitenciária do E.-,
,S.S. tem sido muito cum

se a festa do. máxi!mo blrilihan- todo magnífico concêrto. dedi- primentado pelos seus inú

ti.smo, ':r1UIllIa demon.sttrp..çãe
ca� à população carcerária,' mer,os amigos, «O Es tado;)
Sob a batuta do Maestro Jor- deseja-lhe feliz estada emq.ue bem 'exp.resse a si:mipatia, ge Kouaa, foram interpretadóa

O TleSp€futo e a adlmiração da número.. de Mandela.ohn, de
"Mulher CatarmeIl!S'e" p o r Nepomuceno. de Straull,' de

aq:ue1a que s1rn:bolisa sUa r.er-
Grieg e de Suppe. recebendo to-

1:' dos delirantes aploulol dos
fUJlll'Ülsa sent.iJmlenJUa;lidade. reclullos,

"AIS Enf,emne]iras SacoI1l'istas A Rádio Guarujá, pela voz de
€ LegtonáJrias pertenoentes á Durval Silva. i�radiou êllse 81-

plendido concêrto.
J

JJeglião Bl1aJS1ÍileÍTla de ASSlÍJstt:n- Aproposito dellsa realização
c'�a, oern Icomo outras 'senho- da Sociedadp de Cultura Muài
ras qUle desejoem tomar

parte)
co!, ao dr. Arnoldo Cuneo, seu

na -h'omenaJgem a ,8'elr 'presta.da pre.idente. endereçou o dr. Ru-
bena de Ar:ruda Ramos, diretorá: i1U1Stre danm. senlhora Beatriz da Penitenciária. a seguinte

Pedlerntei�as Ramos, que '20m carta:

tanto desvelo oe sent:ia.nento «Florian6polia, 15 de outubro
cristão, durante l!amgo tJen,po; de 1946.
presidiu 'aos dJestmos dia filan- Prezado amigo dr Arnoldo

tI10pilCla instituição, pode! [..,0 Cuneo.
DD. Prelidente da Sociedade'

de Cultura Musical de Florian6-
polill.
Venho, com esta. testemunhar

lhe, e a todoll 011 componentes
da Orquestra Sinfônica, 'a mi
nha afetuoaa gratidão pelo
elplendido conc�rto realizado
nellta Penitenciária, a 12 do
corrente.
Devendo-lhe a iniciativa àê..e

eepetáculo mUlical, quero afir
mar-lhe que ile alcançou ple
namente a lua alta e nobre
finalidade fi dellpertou a maior
'G�o e interesle entre a po
pulação reclulla, em nome da
qual acrellcento também pro
testos de caloro,ol agradeci-
mento•.

' .

Solicitando oe di.tinto amigo
que honre a Penitenciária do
Estado e o meu modesto nome.
com incluí-los no quadro de
16ciol da nOSla Sinfônica, man
do-lhe 011 lIegur�nças da minha
melhor estima.

Homencrqem 'à senhora
Beatriz Hemos

Não ouve

por causa
catarro 1,

(Ass) RUBENS RAMOS
Diretor

\

bém
do

ExPERDlEN!J.'E ESTE REMlllDIO
Se V. S. sofre de aturdimento catarral

ou de zumbidos nos ouvidos, ou se o ea,

tarro obstroe a parte posterior da BUli,

garganta. certamente se alegrará ao sa,
ber que !!ssa tão aborrecida afecção de
saparece prontamente com o simples tra.
tamento, durante �lguns dilis, de PAR.
MINT. o qual poderá adquirir em Qual.
quer farmácia ou drogaria.
Nota-se uma grande melhora logo no

primeiro dia. A respiraçáo se torna mais
fac1J e desaparecem, gradualmente, os
zumbidos dos ouvidos, a dor de cabeça.
a sonolência e a obstrução nasal.
A perda do oIfato e do paladar, a dIfI,

culdade de ouvir e o desprendimento do
muco nasal na garganta slio outros sinw..
mas que indicam a presença de catarro,
,0 qual deve,se combater com ") tratam.en.
.to de Parmint.

'sua terra.

Grandes fõrças policiais guar-"
.

dam fi Palácio V�minal
ROMA, 15 (U. P.) - Grandes forças de pol.ícia e 'CId exér...;

dto oe.I'1Caf.aJm hojle o Pal-áC'Ío V.iminale, ,sede do Governo, na.

urevisão de novas manifestações dpts desempI'legados. Ca�cuJa,.se •

�m pelo menos qUlabro mil homens 0'8 efetivais mabiliz,aJcLos pa.-
rg erur,enuar uma multidão que já estaria em ,marcha sôbre o'·

pal'ádo. O motivo da nova agitação é o fecham!en'to da única;

ag1ênda governamentaJl pala. inSlcrição dos desempregados.Procurem 8U8S
encomendas !lim de participar'

d·as cerimonias
da posse'

DR· MARCILIO
MEDEIROSRELAÇÃO DAS CARGAS 'RE.

TIDAS NA :fILIAL VARIG,
P·OR FALTA DE ENDEREÇO
Elvira Santos, Santos Aper

ribay, Dav,j,d Iolovimch, Orlan
do Scarpeolli, T'elmo Paulo
Müller e Pedro Valério Perei-

Em visita à sua família,
encontra-se em Florianópolis
o Dr. Marcilio Medeiros, um

dos expoentes da geração
nova da magistratura cata

rinense. Aos inúmeros abra

ços de boas vindas que tem

recebido, juntamos também
o nosso.

Washington, 15 (U. P.)
Um I esquadrão, da marinhai.'
norte-a m €I r te ,a n a d>eix�:t1·á"
Hall1lpton, na Virgínia, hoje"
rumo a V,alparaiso, afim-de'

partidpar das eertmônias' da.

posse do novo presidente do"
Chile . .o almirante WiUiam,'

Lehay, na qualidade de repre
sentaJnte pessoal de Truman,..
se unHá á frota no Panamá,-,
onde os navios tem a sua che-'
gada marcada para o dia 20 do
corrente. A frota será encabe�

çada ,pela unida;de "Wiscon-'
sin" e chegará a Valparaiso a

dois de novembro.

ra.
- Va;rig, edf. La Porta, te

lefone 1325.

«Indique nomes para apurar
responsabilidades»

RIO, 15 (E) - Em um proe�SlSo em que João José de Me
deiros faz loonstderações \Sobre o €lD.:C'artecim,e.nJto da vidla e a si

t,1i1ação do tmba1haJdor rural, o sec.retário do chefe ,do gOlvêrno,
em nome de s. e:xJcÍ!a., exarou eslte despacho: "Al·quiVie-se.
Quanto á alta do.s preços., está o governo empenlhado em so1u
donar >O assunto, e, em �rclaç.ãJo áls 'aCUSações a Jt&ca:i:s, indique
o inberess,ado fatos e nomes pal1'a aipUlnação de l'esJpoThsaJbilida
dJes" .

e========�"

P.A R A f E R I DA S,
ECZEMAS,
IN f L:. AM'AÇOES,
C O C E I RIA Si
F R I E I, R AS,
,E 5 P I N H A 5, ETC.

"

, �

NUN'DR EXISTIU IGUI=IL

f
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