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Hoje - e ainau-hã
DO passado

17 DE ABRIL

A data 11e hoje recorda-nos que:
- em 1832, para depor a Regência o

partido "cararnurú" (reacionário ou res

taurador) revoltou-se no Rio de .taneíro,
com tropas sob o comando do cercená
rio alemão Hoiser, Barão de Bulow, sen
do a legalidade defendida pelo Brigadei
ro Pinto Peixoto. No combate aos sub
levados destacou-se o então Major Luiz
Alves de Lima e Silva, mais tarde Ma

rechal e Duque de Caxias;
- em 1839, foi ferido o então Major

Francisco Pedro de Abreu (mais tarde

Brigadeiro e Barão ele Jacú), quanelo na

narra do Carnaquá, na Lagôa dos Patos,
atacou o guerrilheiro Garibaldi, que se

encontrava em uma casa;
-- em 1894, o Almirante Jerônimo

Gonçalves retomou para a legalidade a

cidade do Destêrro. Quando a 6 de se

tembro, de 1893 uma parte da Elsquadr'a
Brasileira, sob o comando do Almiran
te Custódio José de Melo, se revoltou con

tra o Govêrno Federal, dois navios ru

maram para o sul, vindo atacar a nos

sa capital que foi tomada a 29: A 14 de

outubro foi estabelecido o Govêrno Re

"Volucionário Provisórío sendo aclamado
Pi esidente o Capitão de Mar e Guerra
Frederico Guilherme de Lorena. A Re

volução que se havia alastrado e estava

triunfante nos três Estados sulinos co

mecou a enfraquecer. quando houve di

vergência entre. os chefes e a indiscipli
na começou a desbaratar a tropa. O Go
vêrno legal aproveitou-se da situção e

embora com ingentes esforços' conseguiu
.dornluar a sítuaçãc . A 16 de abril de ..

1894. foi torpedeado e pôsto a pique, na

barra Norte, junto aOS Ratones, o En

coraçado "Aquidaban", sob o comando do

então Capitão de Fragata Àlexandrino de

A Iencar. pelo Corrtra-torpedeiro "Gustçvo
Sampaio". Xo dia" seguinte (17) o Almi

rante Gonçal"eS retomou L'estêrro, que

passou a se chamar Florianópolis, C01110

homenagem ao Marechal Floriano Peíxo

to, Chefe do Govêrno.

18 DE ABRIL

A data de hoje recorda-nOS qne:
- em 1630, um destacamento foi sur

preendido quando desembarcava junto I
-das Cacimbas (ilha de Santo Antônio, I
_l!�; ,���'o �rinCi�! cl9. ,R.,P?ife):. pelQ

I'!;t,pitão Francisco "Gomes de Melo,
_ em 1648, reforçado com unidades

cnegadas da Europa, o exérclto hotandez

saiu do Recife em ordem de ):lãtnlha afim

de romper o sitio põsto à capital báta;ra
na América do Sul pelos nordestinos sub

levados contra a Companhia das Iridias

Ocidentais; ,

_ em 1760, foram expulsos os jesuí
tas que, desde poucos anos após o Des

cobrimento, vinham lutando contra os

colonos e administradores;
_ em 1866, as tropas ela trtpltce-all

ança contra o ditador Solano Lopes
avançaram além do Forte de Itapirú que'
foi ocupado por tropas brasileiras, ar,

gentinas e uruguaias;
_ em 1870, uma brigada constituida

de veteranos do Paraguái, bravos solda

<los pernamlmcanos, baianos e paulistas,
.sob o comando do Coronel Francisco

Lourenço de Araújo .. regressa e foi fes

tivamente recebida no Rio de Janeiro,
eram os 420, 460 e 35 Batalhões de Voo

luntários da Pátria.
ANDRÉ NIJ,O TADASCO

«Festa dos Coelhos)
\lOZART REGIS, sob o patrocínio do

TEATRO DO ESTUDANTE, realizará hoje
domingo da Páscoa, no Cine Odeoll, às
10 horas, a grandiosa FESTA DOS COE
LHOS.
Um programa especial foi organizado,

.constando de um grandioso BIG SHaW,
com a participação de OSMARINA MON·

GUILHOT, a estrelinha elo samba,
WALDIR BRASIL o popular humorista

.caipira, ALDO' N. GONZAGA o mais jO
vem acordeonista elo Brasil, MOZART

REGIS, REGIONAL DE ORLANDO DU
TRA, e a sensacional reentré do maior
conjunto vocal de Santa Catarina: "Can
cioneiros".
Sorteio de linelos OVOS DE CHO'CO

LATE, PREMIOS EM DINHEIRO,

eJMUITAS BRINCADEIRAS, PARA O AU-
DITORIa. .

Esta festa é a primeira realização de
:11149 elo TEATRO DO ESTUDANTE ...

o MOMENTO-

entrevista concedida
prensa cariece pele

dr. Rubens de Arruda Ramos
Fala ao (Diario de Noticias) o ilustre

diretor da Penitenciaria do Estado.
- o sistema é de célula índiví-

Agora é do "Diário de Noticias",
tambem do Rio, que extraímos a

entrevista concedida pelo sr, dr.
Rubens de Arr-uda Ramos ao conhe
cido matutino. Assim a insere em

sua edição de 2 do corrente, o "Diá
rio de Noticias".
"Encontrando-se atualmente nes

ta capital, onde toma parte nos tra

balhos da 3" Conferência Peniten
ciária, o sr. Rubens Arruda Remos,
que dirige a Penitenciária de San
ta Catai-ina.há 11 anos, teve oportu
nidade de conceder-nos, algumas pa
Iavras sôbre o serviço penitenciúr io
1"10 seu ·Bslado.�

.

Indagando-lhe de inicio desde
quando Santa Catarina conta COI11

- "Esses resultados são inegávels
um estabelecimento penal em mol- e nós, os diretores de estabeleeí
de modernos, rcpondeu-nos:

�

-

mento penais, podemos fazer essa
- Desde 1'929, quando o govêrno afirmação com autoridades, pgr is

Adolfo Konder inaugurou a que
so que, mais que outros, somos os

construíra na capital, com capací- objetivadores das conclusões e con

dado para" 60 reclusos, seção de selhos do Congresso, Muitas das

I
mulheres

e. l11.anicô.
mio. Pôsto qU(� resoluções aprovadas tel:ão

_

obvia-
-

moldada em. penitenciária america- mente que esperar a aceítação tio

.na - a de Ohio, se não me engano I Parlam.ento e a determinaçâo dó

I =:- á caiarincnsc, cm poucos anos I Ex�cutlv,�' Ontl'a�, no entanto, e

exigiu enorme aumento e completa .muitas, ja poderao
.

ser executadas
reforma. Coube ao sr, Nereu Ramos, dentro da autonomia de que nos

de 1936 a 1938; realizara êsse Ira- Estados dispõem as penitenciárias,
balho de ampliação e aparelhagem Saimos ?i.I .Conferência conhecendo
no prhuitivo presidio. Dois novos e

as tendências e os rumos que a

questão penitenciária tomará no

Brasil. E amanhã, quando a lei uni
ficar o sistema, não nos será difícil
executa-Ia de pronto, de vez que.,
em função dos resultados da Con
ferência, desde já começaremos a

caminhar nêsse sentido. Em resu
mo : a reunião planejou. Aos Esta
dos, agora, cumpre executar êsse
planejamento, naquilo que nib fu
gir ao .seu alcance, competência e

possibilid;:tde naquilo 'que escap,u' à
sua alçada,' devem aguardar, sem

·prov'idências que mais tarde devam
ser abandonadas. Isso equivale, na

prática, a poupar �tempo e rlínheiro,
- conduiu o dr. Rubens de Arruda'
tRamas, que é tambem diretor de
jornal "O Estado"', de Florianó-

Outra
,

a

Assacadilhas anônimas
A propósito da recente estada do governador Aderbal

R. da Silva em São Paulo, onde o recebeu condignamente
o governador Ademar de Barros, vem a fôlha do oposícío
nísmo local tecendo as costumeiras intrigas, em que en

volve diversos nomes que merecem o nosso maior e mais le;
gítimo respeito. Para o "Diário da Tarde" ir alguém a São
Paulo, nesta altura dos acontecimentos políticos, é forço"
samente tentar entendimentos com o governador paulista.
E o se o sr. Lourival Almeida, gerente do Banco Agrícola de
Santa Catarina, toma um avião, que o transporta à capi
tal bandeirante, é indubitável que o faz em busca de "com
binações" com o governante dos Paulistas. Porque iria o
administrador de um estabelecimento bancário de Floria
nópolis a São Paulo, embora, na lógica de 'mas intenções,
ao invés de frequentar ali o Palácio governamental prefira
visitar uma casa de crédito, como a de que é gerente nesta
capital?

Os jornalistas da oposição desestimam, pois, a verría
de singela, não que lhes seja claro o absurdo das hipóteses
que aventam em tôrno do acontecimento meridianamente
iluminado, mas porque lhes convém suscitar interpreta
ções tendenciosas, visando ao efeito da incompatibilização
de alguns dos prestigiosos valores do situacionismo.

O governador Aderbal R. da Silva esteve em São Pau
lo, hóspede oficial, visitou algumas obras admínístratívas
do atual govêrno paulista, e conversou com o sr. Ade
rnar de Barros a todos os respeitos, menos em política, se

gundo declarou - e não se tem o direito de lhe pôr em
dúvida 'a palavra. Mas, todos nos recordamos de que as

relações de cordialidade do nosso ilustre governador com
o seu colega do grande Estado bandeirante não datam- de
ontem - emuito menos sé iniciam na hora presente. Quan
do, há mais de três anos, o sr. Aderbal Ramos da Silva as
sumiu o govêrno de Santa Catarina esteve presente ao ato
um nobre Secretário do govêrno do sr. Adernar de Barros,
cuja pessôa representou, havendo o Chefe do Executivo
paulista lamentado não lhe ser possível afastar-se, na

quele instante, do seu Estado. De então para cá, nunca se

afrouxaram tais laços de cordialidade, sem que isso haja
sido, em qualquer m9ffiento, interpretado em têrmos de
um entendimento político. -� ...,i;ójj .....�jj�r
--

MáS, digamos, de pronto, o que é preciso que se de
nuncie à consciência política de Santa Catarina, alertan
do-a contra as assacadílhas com que o "Diário da Tarde"
alveja os nossos homens públicos, invulneráveis todavia
pela insuspeição de seu caráter e pelo seu devotamento aos
ínterêsses dá causa do nosso Estado. .

O vespertino udenísta não é somente infenso à realida
de dos fatos e à justiça em relação aos nossos homens: é
ainda. um jornal que refoge à responsabilidade dos assal
tos e calúnias, e cujos escribas, esgueirando-se à sombra
do diretor-proprietário, distante e enfermo, não têm o mí
nimo escupulo em carrear de encontro a um nome de tra
dição política no Estado a imputação de tudo quanto de
reles falsidades e baixa intrujice publicam, sem pejo ante
o consenso público e sem obeqiência ao mais rudimentar
preceito de ética da imprensa.

Nada disso, porém, escapa à observação popular, que
não se deixa embair pelos interesseiros agentes da confu
são, os quais já não se entendem, entre si, por ausência de
nucleal princípio partidário, ou porque, se êle existe, não
se lhe ajustam as paixões e a má-fé. Remanescentes da
U. D. N. que teve a sua época no panorama político de
Santa Catarina, - onde todavia não logrou triunfo nas

urnas, nem solidez na consciência da minoria - um gru
po de .políticos, menos avisados da nova era democrática
e quasi petrificados na sua impermeabilidade ao sôpro das
aspirações populares, pretende que fazer política é assaltar
os que marcham conscientes de si e do seu papel no provi
mento do bem-estar coletivo e da grandeza nacional. Dis
pondo de um jornal, em cujo cabeçalho há o nome do
proprietário, .não porém o do responsável, aí o temos a

disputar o direito de nortear a opinião pública do Estado,
como se esta melhor orientação não merecesse do que a

de uma fôlha anônima ...

Porque, ou o sr. Adolfo Konder teria de ser o respon
sável por tudo quanto, à sua revelia, se escreve no "Diá
rio da Tarde", ou o seu jornal, em que pese ao respeito
com que sempre nos referimos ao ex-presidente de Santa
Catarina, hoje chefe udenista alheio à sua grei local, não
passa dum lamentável boletim difamador e de autoria
desconhecida.

Em nossa edição de 2 do corrente

transcrevemos uma entrevista con

cedida ao vespertino "A Noite", do

Rio, pelo sr. dr. Rubens de Arruda

Ramos, nosso prezado Diretor c que
se achava naquela Capital, na qua
lidade de Diretor da Penitenciária

participando da 3a Conferência Pe
nitenciaria.

modernos pavilhões, inovados nos

.da penitencíarla . pau listá, toram
- contruidos nessa época. Com êsses
e mais dutro, em seção agrícola, a

capacidade do reformatório foi ele-
_

vada para 250 apenados - número
êsse suficiente para abrigar os con

denados de todo o Estado. A par
dessa reforma, processou-se .cntão
a organização do estabelecimento
dentro das exigências e dos c(Jn�;e

lbós -_da moderna penolo&ia.
Organização Penitenciária

I-Diversos
serviços_ - pt osse

guiu -' fotam organizados, CC:1l10,
por exemplo, as sub�diretoria� pe
nál e industrial, aquela com assis
tência ao recluso, inclusive a judi-
ciária, e o estudo da- personalidnde
dó delinquente pela 'observação' e

'anotação de suas
.

"ações e, omis
sões"; e ('sta com o l11ovimento do
trabalho, fabril da casa. A aparelhiJ
gem ele uma e outra, constou ria

'montagem dos seguintes serviços:
gabinetes médicos, antropológico,
de identidade.. dentário, oficinas de
sapataria, marcenaria, vassouraria,
colchoaria, alfaiataria, da padaria,
cozinha e lavandaria, estas a V:lpOJ'.

Finalmente, foram criadas eS{:(l!as,

lserviços de assistência espiritual e

organ'izada a parte rec:reativa-e�por-
tiva ,es.tn com otima praça par? cdu-

Lcação física.
.

•

lm-

dual? - interrompemos.
- Sim. Na Penitenciáária cada

Ihol11el{; tem o seu quarto, com o sis
tema sanitário isolado. Na parte
agricola, o dormitório e o refcitó
rio são comuns.

,

,.Assistência Religiosa

Consiste -a assistência espiri
tual - prosseguiu o 110SS0 entrevis,
tado - na doutrina e na pratica
religiosa que os assistentes l' vum
semanalmente e nos dias santos e

feriados aos penitenciários. Dente"
da maior liberdade e respeito, 1) ea

pelão católico, o pastor presbiteria
no e o prégador espirita dão o con

forto de suas respectivas rel igiões
,aos seus adeptos reclusos. São lodos
devotados e excelentes colaborado
res da direção e auxiliam os apena
dos lambem depois de cumprida a

pena.

- E os resultados do regime 1 e
niteneiário? - indagamos.
- Como já informei a um dlst'n

Lo colega seu, daqui; maise de 97%
dos egressos da Penitenciária foram
absorvidos tranquilamente pela co

munidade livre, em cujo meio vi
vem como elementos sadios, ser-ial
mente válidos. Se os presidias são
"hospitais", êsse número de altas
bem valeu o gasto, o custo e I) e;;;

forço do Estado.

Resultados práticos da 3a Conferên-
cia

Perguntamos, por 'fim, ao sr. Ru
bens Arruda Ramos, qual a sua im
pressão sôbre os resultados práti ..
cos desta Terceira Conferên�ia Pe
mitcucíária . .E êle respondeu:

polis, "

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

Dia do Livro Espirita
Amanhã, o Espiritismo Nacional

comemora o Dia do Livro Espirita,
celebrando o aparecime_nto, no 'll.\\)

de 1857, em París, da primeira (1")
edição do I.:ivro dos Espiritos, de
Allan Kardec.
Em Floriannópolís, a Fest.:l ((O

Livro Espírita se efetuanl de H a

18 do corrente, sob o patrocínio 'da
Juventude Espirita de Floriar,(jpo
liso

..
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ftrvores frutiferas
i: ;Arvores Frutíferas enxertadU e plantas ornamentaís nas

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
Flori e PomiOOltura

H. J. Cipper,
Corupá.
Mun, de Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam cata lago graWtamente.

Criadores de suínos!
Para proteger suas criações é necessá
rio, todo ano, sistemáticamente, revací
nar os porcos de qualquer idade com

Ullla �ac�na de comprovada eficiência. /

VICINA CRISTAL VIOLETA RHODlI i � ,;:7
•
- representa a máxima garantia contra a peste suina ::... ..,."",.�

Ouçam diariamente, das 9 às'J 13 e das 17 às 22 horas

RADIO IUBI' ZVO 9
1530 kilocieloe ondas: médias de 196 metros'

TUBARÃO -- S. CATARINA

CASA

IC'
G '-:--jamal.ll, ravetal, PI IIImel

. compra-se uma de prererên- Meial dlll melborelJi pelOI me.
era com fu::do para o mar.

�\ norea preçOIl 86 na CASAdMIS
I Informaçoes nesta redação CELANEA - RuaC. Ma(raJ

A máxima força e a operação econô
mica de um caminhão só podem ser

,obtidas suprimindo-se o calor excessivo
do motor; O novo motor Chevrolet de

válvulas na tampa com Resfriamento

Aperfeiçoado, incorpora todos os

princípios básicos de um resfriamento
eficiente. O Resfriamento Aperfeiçoado
elimina os consertos caros - mantém
os caminhões Chevroletmais tempo na

estrada, menos tempo"na oficina -

dando mais lucros aos proprietários-

Resfriamento in
dividuàl- garent e
a perma né ncie do

l�:r�:�.:·Ocji���re;S�

Amplas carniee s da

gua assegurav1 ma

ciez de opersção e

longa �ljda do motor.

Distribuição equitativa da água no

bloco e no cabeçote por meio de' um

escapamento duplo â» bomba da�ua.
.Temperatura igual nos seis cilindros .. �

Os jatos de alta velocide- Os pa.afusos colocados> r

de impedem a formaçã� lateralmente asseAluram,�
de bolsas de vapor e as um vedamento eficiente lJ
'chamadas. "onu guenteJl. .ntte o bloco fi Q ÇAbe�Q.t_..J

-. (I
. �

PARA VENDAS E SERViÇO PROCURE OS CONCESSIONÁRIOS AUTORIZADOS;'

Resfriamento individual
dos assentos das válvulas
de descarga por meio de

jatos de alta velocidade.
Longa vida das válvulas.

Dr. Lindolfo A.6.
Perei,ra

AdvOflBdo-CoJitabilista
Civel -- Comercial

Conltituigõel da .oei.dada.
a .er9içoil eorelutOll, em geral'
�Organizaçõ.. contabai•.

Regilltro. e marca., dillpondo,
no Ri b, de corl'..pondenta.
Eleritório: Rua Alvaro d.

Canalho n, 43.
Da. 8 ã. 12 I:ÍOI'CH I

Tal.foDe lf94

. . . . . . . .. . .

PLANTANDO DA
Tem V. S. pomar, jardim e ne

cessita de árvores rrutríteras e

flores?
Peça catalogo, nesta praça,

com J. Costa à Rua Jerônimo
Coelho nO 2
Muitaa felicidades pelo na8cl•••

to de seu' filhinho J

Mas, não esqueça, que o mella.,
presente para o seu "PIMPOLHO"
é uina caderneta do CR2DITC
MUTUO PREDIAL.

..

L·······················..
•

•

,I Datilógrafa I

i diplomada
•
•
•
•
•

i
:
. �

PASTA DEN',l'AL
ROBINSON

Oferece seus serviços.
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

Caixa Postal 55.

'�"

. Nunca despreze"o _

'

; f
VALOR DA BOA APARÊNCIA! �'.

�

bem _barbeado� .. gratificado!
Se V. ainda não experim,entou o aparelho
Gillette Tech com as lâminas Gillette Azul, faça-o
hoje mesmo. E verá que é merecida a prefe
rência que lhe dão os homens mais exigentes!

GilletteAZUL -

}�
!;
'.)
"
I

j
I.
I
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DIA 23, ÀS 17 HORAS.� REALIZAR-SE-Á NO LIRA. TENIS CLUBE� UM CHÁ :QANSANTE ORGANIZADO PELO' DEPARTA...

_MENTO FEMININO DO CENTRO ACADÊMICO XI DE FEVEREIRO. O CHÁ S�RÁ SERVIDO DAS 17 ÀS 18,30 'HORAS PE ...

_LAS JOVENS ASSOCIADAS. MESAS À VEN-DA NA RELOJOARIA MORITZ A CR$ ��OO. .

A beleza é
obrigação

Fazeram anos ante-ontem:

;51'. Davi de Moura Lima 20 sargcr
to da Policia Miliitar ;

- o jovem João Nicolau Spyr i
•. -dcs ;
-o jovem Dey Alvares Cabral,

filho do dr. Abel Cabral, auditor

· privativo da Justiça Militar na Po
.Iícía Militar do Estado;

- a senhorita Teresinha Santos,
·d'ilha do sr. Lourival Francisco dos
,Santos;

,
- a exma.· sra. Clotilde Taulois,

vluva do general Pedro Taulois ;
- o menor Aires da Fonseca Cos-

-la;
- o sr, Arí Lentz, chefe dá Con-

· iabilidade da Prefeitura da Capital;
Fizeram anos ontem:
- o menino Taltibio, filho do dr,

José Rosário de Araújo, maiov-mé
dico da Polícia Militar e de sua ex

. ma. esposa d, nora De'Vale Araú
. .io;

- o menino Bertoldo Leopoldíno
. .de Sousa;

- a sra. Mafalda L. P. Périco,
· <;f)sposa do sr. Rolando Pérlco do
pcomérc'io Jocal; "

- o sr. Moacir Búrigo, escrrvao

•. de Paz e Oficial do Registo Civil;
- o jovem desportista Denizart

-Carvalho Régis, comerciário;
- o sr. Alfredo Vítor de Araujo,

-sub-tenente da Marinha;
,. a exma. sra, Enedina Forn.iga,

-viuva do sr. Rodolfo Formiga;
- a exma. sra, Anésia Wagner

Silva, esposa do sr, Euclides Sil
-va:

Fazem anos hoje: '
"

a exma. sra. Licaste Machade, es

posa do sr. Oswaldo Machado;
- a exma. sra. Mimi Bosco Gal-

1iani, esposa d ors. José Galiianl
. tecaíco cletrccista residente em na-

.jai;
o sr. profês'sor J�sé GOllral-

-ves:
o jovem Alzirio S. D'agcstinl

· contabilista;
- a menina Louri Perfumada de

Oliveira, filho do sr. Telêmaco de

r{)11veira;
- o sr. Ghcínio dos Santos Bo

"telho;
- o sr. Aristoteles Freitas ;
- a menina Romilda Brtsighclti,

filha do saudoso Ubaldo Brisighel
-li.

MENINO NELSON PEREIRA
Faz anos, hoje, o menino Nelson

P.ereil'a, aplicado aluno cio Curso
"Antoniet.a de Barros" e filho da
"'iuya d, Dulce Neyes Pereira.
Ao pequeno aniversariante, 1)a·

crabe-ns,
Fazem anos amanhã:

... a srta. Ilma Pichittatti;
- a senhorita Solange Srhmillt

(iuimarães, filha do sr. João Paulo

'oGn'imal'ães, rádio telegrafista do
..exército;

- a srta. Ivone Marinho Ferreira
"filha dó sr. Manoel Marinho Ferrei-

'ra;
-a srta. Maria Isabel da Costa

.Lobo, esposa do s'T. Lúcio Veriano
de Sousa, funcionário da f:rllla

"'Campos Lobo;
- a sra. Braulina Conink Ribeiro,

-esposa do sr. Ciro Costa Ribeiro;
- a sra. Ondina Climaco Mar;uco,

esposa do sr. Waldir da L�IZ Macu
'Co;

- a sra. Rute Pereira de Car'lpos
"Lobo, esposa do sr. Alvaro Campos
Lobo;

- a sra. Alcinoé de Oliveira DhlS,
-esposa do sr. dr. Vilmur Dins;

- o destacado desportista Edgard
'Schncider" cX:�W'osidel1te ela Lig'::\
Joinvilense de Desportos;

- 11 sra. Euridice Carneiro <]a
.cunha Luz D'Eça esposa do sr. Ue.'

A mulher tem obrigação de ser

bonita. Hoje em dia só é feio quem

quer. Essa é a verdade. Os cremes

protetores para a pele se apertei
çoarn dia a dia.

Agora já temos o creme de alêa-
ce "Brilhante" ultra-concentrado

,gue se caracteriza por sua ação ra

pida para embranquecer, afinar
refrescar a cutis.
Depois de aplicar este creme, ob

serve como a sua cutis ganha um

ar de naturalidade; encantador á
vista.
-A pele que não respira, resseca

e torna-se horrivelmente escura. O
Creme de Alface "Brilhante" per
míte á pele respirar, ao mesmo

tempo CfUt' evita qs. panos, as man

chas e asperezas e a tendência pa
ra pigmentação. '

O viço, o brilho de uma pele vi

va ; sadia' volta a imperar com o
uso do Creme de Alface "Brtlhan-
te". Experimeate-o.
E um produto dos LabOl'atóriOl

i\,lvim li Freitas, S./A.

....

Senhores acionistas: .

Consoante às disposições legais e estatutár ias, apresentamos as contas e balanço
referente ao 24° ano social, encerrado em 31 de dezembro de 1948, bem como o pare
cer do conselho fiscal.

Os dados em apreço evidenciam a situação financeira e econômica dá nossa'
sociedade, pelas quais os srs. acionistas poderão julgar o resultado obtido no ano p.
passado e os atos da diretoria, a qual, todavia, está ao inteiro dispor para fornecer
os esclarecimentos que se tornarem necessários.

Brusque, 23 de fevereiro de 1949.

INDÚSTRIAS TÊXTIS RENAUX S. A.
RELATÓRIO DA DIRETORIA

BALANÇO GERAL LíQUIDO,

OUo Renaux, diretor-presidente.
Roland Renaux, díretor-comercial.
.T. C. Benaux-Bauer. diretor-técnico.

RELATIVO AO 240 ANO SOCIAL, FECHADO EM
DEZEMBRO DE 1948

24.518.710,20

13.903.045,40

1.031.500,80 15.794.412,70

31 DE

Rádio Guarujá
PROGRAMA PARA HOJE
8,00 - ABERTURA Bom

Despesas gerais, ordenados, gratificações, etc. . , ,.

Despesas p/fins humanitários, combate à malária .

Juros e despesas bancárias ,. . .. , .

Conse�v!,ção, edifícios E: áreas : .'...... .,...... . .

MateriaIS . ,.

.............................. Ferramell!as e ute.nsilios ,. . :
. .

Vende-se
. ����';I��O;�s�i;�·iegái·:::::.·.:r·".·".·"".'" ,;..:': ::::::::.
, Fundo p/aumento capttal . , , , .

AUTOl\'IOVEL FORD 49 I
Dividendos

�r$
Vende-se um, em estado novo,

com 5.000guilome,tros, 4 portas. Vêr 'Fablicação .��.ÉDr:.o.. . , . . .. .,., , .

e tratar com Oswaldo Nascimento, Descontos ?b�idos .: ;'.,..
..

","
.

.Juros bancár-ios e de mora :....... . .. . .

no Hotel Laf'orta .
Juros s/títulos .. .

Aluguéis '" '," . , .

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

PASTA DENTAL
ROBINSON

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

JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DR
TIJUÇAS

Edital de leilão, com o prazo de vinte
dias

O doutor Bellsárto Ramos da Costa,
Juiz de Direito da Comarca de Tijucas,
do Estado de Santa Catarina, na forma
da lei, etc.
Fz saber aos que o presente edital vi

rem ou dêle conhecimento tiverem, ex

pedido nos autos de arrolamento dOI!
bens que ficaram por falecimento de Jo
sé Pereira Cardoso, que se processa pe
rante êste Juízo e cartório do escrivão
qt,le êste subscreve, que atendendo ao

que dos autos consta .aütorízou a venda,
em leilão público, dos bens abaixo de�

Cr$. 1.5.418.325,20' critos, com suas respectivas avaliações,
pertencentes ao espólio de José Pereira
Cardoso, que serão levados a público pre
gão de venda e arrematação, a quent
mais dei' e maior lanço oferecer .pcr
Alexandre Corrêa de Melo Filho, porteiro
dos audítõrtos. no dia i2 de maio ".
vindouro; "às 10" horas, 110 local em que
se realizam· as vendas em hasta pública
determinadas por êste Juizo, à porta 'do
edificio da Prefeitura Municipal. Descri.
ção e avaliação dos bens que serão ven

didos em leilão: "1 - Um terreno, sito
em Vargedo, do Município de Nova Tren
to, com 350.000 metros quadrados de
área; extrema _ao norte, ao sul, a leste e

2.064.503,40
a oeste, com quem de direito fôr, avalia
do por Cr$ 21.000,00. Uma pequena casa

de madeira, velha, em mau estado, edl-
90.000,00 ficada no terreno acima descrito, no va

.

Cr$ 65.291.348,16. lar ele Cr$ 800,00". E, para que chegue
ao conhecimento dos interessados e nin
guém possa alegar ignorância, mandou
expedir o presente edital, que será afi
xado na sede dêste Juízo, no lugar do
costume, e, por cópia, publicado uma
(1) vez no jornal "O Estado" de F'Ioría
nõpolis na forma da' lei. Dado e passa
do nesta cidade de 'l'iJucas aos treze

57.685.355,40 dias do mês de abril do ano de mil no

vecentos e quarenta e nove. .Eu (a.)
6.515.992,70 'Gercy dos Anjos, Escrivão, o ,dactírógra�
1.000.000,00 7.515.992,70 fei, conferi .e subscrevi. (a.) Belisário

Ramos da Costa, Juiz de Direito .. Está
90.000,00 conforme o original, sôbre o qual me

reporto e dou fé. Data supra. O Escri
Cr$ 65.291.348,10 vão:. Gerey' dos ·Anjos.

ATIVO
Imobilizado

Bens de raiz . .

��i�i�ni���� .:': ::::. ':: .:':
Vlla Operária . .

Máquinas em montagem . .

Constr. edíf, novos ' . .

Veículos . .........•...
, ......•......

DisponíVel
Caixa' . .

Bancos .

2.262.412,20
20.712.487,30

174.022,50
114.848,70
387.836,20

"

809.112,20
57.991,10

160.162,20
13.742.883,20

8.920.676,40

4.728.349,70
137.866,00
226.000,80
42.&60,60
21.338,10
11.660,90

2.100.249,10
522.000,00

4.628.000,00
3.000.000,00

15.418.325,20

14.608.627,30
38.311,60

620.910.20
149.798,10'

678,00

Brusque, 31 de dezembro de 1948.
Otto Renaux, dlretor-presídente.
Roland Rennux, drretor-comercíal.
,T. C. Renaux-Bauer. dírctor-técntco.
Carlos Linder, reg. DEG. 'no 18.290 e QRC. ü.246.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
. 'Os membros do conselho físca l das Indústrias Têxtis Renaux S. A., tendo prece
dido o exame e vertffcação dá escrituração, balanço e documentos referentes ao
exercício de 1948, de acõrdo com os estatutos, constataram a exatidão e eonforrmda
de, pelo que recomendam a aprovação das contas e atos da dir-etoria, pela assembléia
geral ordinária.

Brusque, 16 de fevereiro de 1949.

dia para você. . .

8,30 - Variedades em grava
ções
9,00 - Musicas do Novo Mun

do
9,15 - Chucho Martinez
9,30 - Musicas brasileiras em

gravações
10,00 - A Musica dos Estados

Unidos
10,30 - Boléros Mexicanos
11,00 - Ruy Rey
11,15 - Varíedades
11,30 - Cine Revista no Ar
12,00 � A voz evangelica
12,15 - Oferecimentos musi-

cais
15,30 - Tarde Esportiva
18,00 ..L... Péça o que quízer ..
19,OP - Momento Esportivo
19,30 - ENCERRAMENTO.

DR. FRANCISCO CAMAR�
NETO

Advogado
Escritório: Rua FeFpe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraíso")

.

Residencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

Florianópolis

SEU RELOGlO PRECISA DE
REVISAO? .

"

NOSSA OFI�INA É ESPECIALIZADA.

NosSos c:onc8rt�s são
.., '.. .

.

. '," .• :,'(garantidosAOO%
ÓTICA. ;:MÔÍ>�LO
JoAo' PÍNTO;'25 (Frente aô':J�ollro
..... '}�:/,_.;: ;'do Estado) '..;;,�iJ{�:;.,

��A#JP'�IS
•

S€ANlJINAflIAN
1I1.R&INIi$ srSr6111
- tinhas Aéreas Escandinavos-

frtformaf61J$ 6 ruert:a,t :

RIO:Av. Rio Branco, 277-lola

•
SÃO PAULO:��i.;ei>;.4����� \l

Filho, 56 8. 1075·TeL 64965.
REClFE:Avenida Rio Branco,

155 - Telefone: 9773.
E em tôdtJs 4t A5!DCI&S de Turismo

: r,�=;�qSuL��.:��á�Bá����

Felipe Gama D'Eça, do Exército Na-
,

cionaI;
- o sr. Bráulio Silveira; esportis_

ta.

Viajantes:
- Humo à cidade de .Toinville,

onde passará " a residir, dr-iJ;arú
amanhã esta capital o jovem Milton
Buchele, filho do sr. Edgar Buchele
e habil litotipista. Acompanharn-no
os \10SS0S votos de felicidades

•••••••••• "0 •••-., •••••••••••••••••••••
.

Realizável a curto e longo prnzo
Deve.dores .,...... . .

Partiéipaçóes e títulos,
.

Mútua Catarinense. Siderúrgica Nacional, Emprêsa Fôrça
.

e Luz S. Cato S. A., etc: . .

Depósitos
Almoxarifado . , .

Ferramentas e utensílios . .

Matérias primas .. ..

Fios O.O ••• f ••••••••••••• 0.0 ••••••• ! ••

Drogas e tintas . ,... .....• . .

Lenha , .

Manufa,turas .. . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .. . . . . .. . ..

14.762.912,70

l.ü75.109:90
96.4{)4,4o

2.885.546,40
1.097.474.70
1.599.590,00
81.900,00

2.084.651,00 .

Brusque, 31 de dezembro de 1948.
Otto Renaux, dlretor·presidente.
Rolaud R-enaux, dlretor·comercial.

• J. C. Renaux·Baucl', diretor· técnico.
'Carlos Linder, reg. DEG. U. 18.290 e ÇRC. 0.246.

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS & PERDAS
DÉBITO

Os motores JOHNSON Sea HOI':>e
mente são utiliz:o\!las' 'máquinas mo

dernas em precisão e rapidez. O"
são construidos em fábrica moder
na sob todos os pontos de vista e

'\lS 'SOp'8ZRRpadsa sO!JVJado .lOdi

engenheiros da Johnson são reputa-
dos como os melhores do ramo. Dis

tribuidores: Comércio & Transpor..
tes C. Ramos S. A. -·João PintQo

Henrique Hoffmann
Aloys Moritz
Marcos Konder

Contas de resultado pendente
Fôrça -e Fôrça Diesel . .

Mar<::enar�a e. oficina mecàn ica .

:....
. , .

Fração e torcimento .

EstamparJa , . .

Tecelagem • : �. .. " ..

Conta de compensação
Açôes em caução ' .

9.606.00 •

6IÍ:882,20
53Q.925,70
359.814,80

1.103.274,70

PASSIVO
Não exlg'ível

Capital.. . .

Pundo de reserva legal . ,

Pu.ndo . de reserva especial . .. ,.... . .. ,.' .

Fúndo p/aumento capítat . , .

Fundo de depre_ciação . .

Fundo de substítutção . .

Reser\>'a p/devedores' duvidosos . , .

Seguro p/cta. prôpria·...... . " .

Retenção Iucro cfe. decr. 9.159 ..•. " " .

Exilgível a curto e longo pr-azo
Credores . _, ."... . .

Dividendo .. ' .'.._ . .. ". . .. . .

20.0ÜO.OOO,00
3.069.400;00
14.355.594,80
4.628.00a,00
10.581.818,00
1.809.269,00
2.464.384,40
135.552,30
641.336,90

Conta dp. compensa!:ão
Caução da diretoria . ,. . .

Clube de Santa CatarinaAéro
Tendo o Aéro Clube contratado instrut01' para o curso

� pilotagem, devidamente licenciado pela D.A.C., convido a

todos os interessados ao brevet, a prOCUTarem o sinatá7'io dêste,
todos ·os dws úteis das 10 às 12 e -das 14 às 16,30 h01·as.

ABELARDO ARANTES
SecretáTio da Presidência

AGRADECIMENTO
Viúva Filomena Schmitz Vieira, José Lino Vieira e sra.,

João Pedro Vieira e sra., Zacharias Schmitz e sra., Etelvino
Vieira e sra., Leonidas Vieira, Elsa Vieira, (Ausente) Osvaldo
Vieira, Oscar Vieira, e Yolanda Vieira agradecem a todos pa:
rente e amigos principalmente os, médico dr. Polidora e dr. Jose
e também as Irmãs de Caridade e Padre Roberto que com ca

rinho trataram seu saudoso espôso, pae e sogro VIDAL JOÃO
VIEIRA nas horas de seus sofrimentos e também a todos os ami

gos e parentes que o acoP.lpanharam até sua última morada e

aos que enviaram flores, cartões e telegramas.
.

•

Os mesmos acima convidam parente� e amigos. do faleCIdo

para a missa de 70 dia mandada celebrar da IgreJa. de,Nossa
Senhora de Fátima no Estreito, no dia 18, segunda-feIra as 7,30
horas da manhã .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



SRS. ASSINANTES
Reclamem imediata-'

mente qualquer irre

gularidade na entrega
d_e seus iornaee.

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

Larga·me... ---

---.

Deixa-me grilar!

;�
"

"';# �, •

" �-.( c�_ "'"

,
'

XAROPE
,S•. JOAO

Corobate a tosse, a

bronquite e 011 ,resfria�
dos. '. João O,�Qrop'e S�
�efi�az no tratrp,mento,
d (Ui afecções gripais e

das vias respiratórios.
O Xarope São João
faolta ·0 catarro e faa.

expectorar fàcilrnentE'

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

CUTIS
i, CANSADA

.

,

�s S��d�'��
gas na testa e ao

.

,redor dos olhos,
as sardas. man
chas. cravos e es-

pinhas, são traiçoeiros inimigos da
beleza da mulher. Quando surgem
estas imperfeições, lançando nu

vens sobre a sua felicidade, con
fie nas virtudes do Creme 'Rugol.
Rugolcorr ige rapidamente as cau

sas do envelhecimento prematuro
da cutis. Este famoso creme em

belezador, usado todas as noites
em suaves massagens no rosto,
pescoço, e todos os dias como

base do "rnaquillage", remove as

impurezas que se acumulam nos

poros, fortalece os tecidos, dá vi

gor e mocidade à pele. Com ape
nas uma semana de uso do CJleme
Rugo! a sua cutis poderá ficar ma.
cia, limpa e acetinada, aumentan
do os seus encantos e protegendo
a sua Ielicidadc. A felicidade
pe amar ... e ser amada.

,\'" CREME 7:;••

�UGdL
Alviln & Freitas, Ltda.·C.P.1379·S. Paulo

't11<lJ�iI.,'"

• • • • • • • • • ,. •••••••••••••••••••••• J

'8 ,... •••• •••••••• •••••••• • ••••••

EMPRSSA SUL BRASILEIRA
DE ELETRICIDADE S. A.

- EMPRESUL-

Serviços de energia elétrica
em Joinvile, Jaraguá do Sul,
São Bento do Sul, Mafra, Ti
jucas, Rio Negro e Lapa.
Material elétrico para insta

lações - Motores - Dínamos
- Bombas - Lustres - Fer
ro.s de engomar - Lampadas
- Ventiladores - Serviço de
instalações por pessoal técni
co especialisado.
Loja e critório á rua 15 de

Novembro, n. 449 Caixa Postal
n. 62 - End. tlegr. - "-Empre
sul" Joinvile - Sta. Catarina
- Brasil.

Plaina
:VENDE-SE uma, de 4 faces, com.

pletamente nova, marca RAIMANN,
com transmissões. Ver e tratar na ICia. Florestal de Santa Catarina. no

Estreito, ou pelo correio, dirigír-sa Iâ Vencedora - Caixa Postal, 225 ....;_

Florianópolis

aRDOR DE
ESTÔMIGO?

411

Eles vi rsm
de mui e...
Os caminhões transportam

bons produtos de

todo o Brasil para todo o Brcsil >«

o id Icom economia e rapl ez o

'$.
-;

'. '\
o belo par de sapatos que v. usa hoje é o "

. ,

resultado do labor de muitas mãos ... O couro,

depois de secado, salgado e curtido, foi trans

portado poro os parques industriais, de onde

saiu na formo de. mercadoria para todos os

centros consumidores do pais. O transporte ro

doviário faci!ita, estas e muitos outras tarefas-

48.'"

o MELHOR HOJE .... AINDA �ELHOR AMAt�"'Ã

.;
.

�.

I

f\.. ,I.

•
Com frequência a causa.

e excesso de acidez, isto é,
I') estômago contém uma.

quantidade de ácido gás
trico superior à normal e
daí essa sensação tão íu
cômoda de peso após
as refeições e as dores

próprias. da indige.s
tão.MAGNESIA BISURADA
é conhecida como excelen
teantiácido ecorretivo dadi
zestão normal. MAGNESIA
BISURADA alivia rápida
mente e permite digerir
sem dores nem indisposi-

ções.
Em pó e em comprimidos.

I
M A G N É 5 I 'A �4

SISURADA

.: FERIDAS, REUMATISMO E
; PLACAS SIFILITICJ!S
! Elixir de Nogueira
Medlc'açã.o auxiliGr no tratamentc

da .mli•
... .. ., _,

·Casa Recem
eonsrruíde
DE S O C U PA DA

RUA FELIPE ,l'vEVES
6xiO rre t r c s, ,todtR de

rnet e riel,
TRATAR NESTA REDAÇÃO

AN TlÁCIDO DIGESTI\'O

·CQ4,ElCIQ � iNDÚSTRIA S/A

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�r�ervos� D.ebifi:
�Jtados" Provocam
� Neurasthenia

NAO DEIXE QUE o EX
CESSO DE TRABALHO
DEBILITE o SEU OR
GANISMO, PORQUE O
CANSAÇC PHYSICO
E INTEllECTUAl o
LEVARA', FATALMEN.
TE, A' NE'URASTHENIA

tOs
primeiros symptomas da

neurasthenia são geralmente a

'insomnia, pesadelos, irritabili
dade, dôres de cabeça e ner

·vosismo. Ao sentir quaesquer

tdestas manifestações previna
;se contra as suas consequen
.cias, Trate-se' immediatarnen
;·:te, com um remedia de'effeito
.:",ositivo e immediato; Não
:1tomê drogas perigosas. VigonaI
l.,;é o remedio indicado para
�qualquer caso de neurasthenia.
(\Vigonal revigora o organismo,
'·:.restituindo ao fraco as forças
:jJ>erdidas e a energia da juven
,ude ás .pessôas éxhauridàll.

r
!fORTIFICA E DÁ SAÚD'I
�)_IRdIM ALY18.A· fliIJAS ,. S. Paul.

i't::1m"Weí'tt'SC1 2 'YNt m'0;4.....

jjnal de velhice
.... -�-:::::: "_'--

A Loç&o e,.Uhante faz vol
tar a cal' natural primitiva
(caltanha i loura, doirada ou

aO;l'a) em paulo tempo. Não
.. tintura. Não mancha e não
auja, O leu u.o é li\npo,
iacil o agradável.
A Leção Brilhonte extingue

OI co.pa•• o prurido, a ••bor
rhéa II tada. aG afecçõ.. pc
:!'alitárial do cabelo, aGGim
como combate a calvície, re-

'

.Ua!izando aG ralzu copita
.:l'fI•• Foi aprovada pelo Depar
'tomento Nacional de Saúde
lPúbUca.

.s i C4 Ql46l'w -ti) 4U$!S

com a figura dê um

GIGANTE

FAMOSA
desde 1836

5
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depende de um

Y/118UI8!façol perlêdleemenre, uma
Vistoria de Segurança no seu Ford

_

'.�.-
.1'"

" Todo o çuidad« é pouco, quando se tr�ta de
....",._ ........ '1'.; ...T,.:'"... ',-. -:;01- r�-

._o'-;"

·'SM segurança e da de sua tqrní7:r{! Cuidado ao

guiàr e cuidado com o seu carro. Nunca des

cuide, portanto, do seu Ford, HabH\,!E;!-S� a levá-. 7

lo periodicamente a uma oÚcina Ford, p�;àUma'-'"
completa Vistoria de Segurança. Como reven

ded?l'� f<.?.rsI? possuímos recursos técnicos for-
��4-. ;"'1"- .zc.' -csc-. __ o �'!"'i'- -.1''3- _ .....

necidos pela própria fábrica. Verificaremos o

perfeito alinhamento e ajuste dos breques, o

mecanismo da direção, a instalação eiétrica,�õS
faróis, pneus, estado geral do motor - tudo

. ,

enfim, para garantir o funCionamento seguro do
seu carro. E por que não começ� hoje mesmo?

Só um Revendedor Ford oferece estas
......4

4 vantagens:

.eQUIPAMENto ESPECiÁL'
PARA FORD

MECÂNiCos jlÕ�"
ESPEC(Al!IAOO�

. "

��-���
PEÇAS fORO '

� lEGiTIMAS
x:

�A1?r�------------------------
REVENDEDORES NESTA CAPITAL.

IRMÃOS AMIN
Rua Duarte S�huldt, 11

Aviso aos
leitores

- não desperdiçam 05 frio4"
rendem mais e 05 sandui
-ches ficam mais gostosos.

PRC-3 - RADIO GUANA
BARA, do Rio de Janeiro ::._

1.360 quilociclos, oferece valio
so prêmio a quem lhe remeter a
história, a notícia ou o fato
mais original e curioso, observa
do nesta região. O programa
"Copacabana Bruce" e "0 Es
tado" darão o resultado dêsse
concurso mensal.
Escrevam para a Rádio Gua

nabara
.

- Avenida Treze de

Maio, n. 23 - 25° andar - Rio
de Janeiro, contando o que sa

bem, de trágico, de engraçado
011 fora do comum, e candida
tem-se a um valioso prêmi.o que
aquela emissora remeterá a

quem fôr contemplado.
"Copacabana Clube" - de

Segunda à sexta-feira, das l-.i:,Olj
às 15,30 horas; e aos sábados,
das 13,30 às 15 horas.
Diretor do programa: Carlos

Pallut.

Temos em vários tipós para empórios,
bares, hoteis, hospitais, colégios, etc.
Facilitamos o pagamento. Solicitem
nos .prospéctos.

Filnd.d. em 1918

RUA PIRA'I'Ii-:INGA. 1037 - Cx. P. 230 - S. PAULO

)FICINAS E fUNDiÇÃO EM GUARULHOS � S. PAULO

TEMOS TAMBÉM: Torradores e moinhos para café.

Engenhos para cana. lVlaquinas d� picar carne para
mdústrr <::. e açou jue=. Motores elétricos e outras má

quinas para fins comercíais, industriais e agr-ícolas.

CASA MISCELANEA dl.tri·
buidora dOI :Rádio. R.:C; A
V\ctOf; Vâlvula.· e Disco ••
Rua Conlelheiro�i Maira ,._ 19H A-rco-Artusi

i
I

�
i
�

1
r
,

l

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o 8RTl.Dr -Donuftgo i7 d� Abril de '9�9

efeito de inscrição, ter o candi
dato publicado pelo menos um

trabalho. 'Para esse fim devem

os interessados dirigir-se á cai
xa postal 86 ou ao secretário
da secção,
Florianópolis, 13 de abril de 1949-

�Ul\1 COTEJO �UE PODERÁ SUR
GIR O CAMPE�O ESTADUAl DE

DE 1949, PELIÚAM HOJE PAULA

RAMOS E AMÉRICA

- Em Rio do Sul, domingo próximo
Nossa reportagem foi informada

que o Avai realizará amistosos nes

ta Capital 'e em Blumenau e Rio do
Sul, enfrentando o Palmeiras e o

E. C. Concórdia,

Com a realisação do prélio entre

o Paula Ramos, campeão locai e

América campeão de Joinvile e do

Estado, hoje à tarde, no estádio da
rua Bocaiuva, viverá o publico mo

mentos de grande inquietação.
Dois conjuntos de renome em

tern\s catarinenses serão adversá
,rios logo mais, num encontro que

está polarizando as atenções do
mundo esportivo barriga-verde,
prevendo-se por isso grande aflu ..

-_ ência de esportistas ao campo da
F. C. D.

Domingo último, quando da rea

Iisaçâo do primeiro jogo da "me

lhor de três, "sério revés sofreu o

América em seus próprios domí

nios, perdendo pelo escore de [; x

3. Mas isto não quer dizer que !1C

cotejo de hoje as probabilidades se

rão maiores para o tricolor vencer

novamente, porquanto em seu pró-
prio reduto o Paula Ramos não te 111 ORLANDO SCARPELLI
sido feliz, ora perdendo ou ernpa- De sua viagem ao interior do Es-
tando, sem ver há muito um ti iun- tado onde realizou importante mis
fo íntermunicipal de carater oficial. são, regressou a esta capital, segnn-

O América está disposto a revi- da-feira última o conceituado indus;
dar o escore ,sofrid,? do:ningo. '1'0-, triaJ Orlando .S�arpeUi, vice-presi
dos os "americanos estao em con- dente no exercrcro do cargo de pre
dições de vencer e para tal empre- sidente da Federação Catarincnse
garão todos os seus conhecimentos de Desportos.
técnicos e fisicos. Pelo sucesso de sua nussao, que
Não há dúvida, conhecendo-se as muito concorrerá para o progresso

possibilidades dos dois quadros de-I do- esportes em Santa Catarina. o

glad'ia�t�s, q�e a contenda desta ucstaca�o desportista tem sido mui,
tarde na deixar em suspenso a i to felicitado.
torcida, I

.

Salvo modificações, as duas equí- '�ABELA DE JOGOS DO CAMPEO-

pes pisarão o gramado obedec�mie NATO DE VOLEIBOL- E BASQUE-
ás seguintes formações: '

,

TEBOL DA CIDADE

AMÉRICA: Rui, Teia e Curruge;
Mediante sorteio, foi organizada

Vico, Piazera e Henrique; Euclides, pela Federação Atlética Catarinen

Cocada, Zabot, Badéco e Renê,
se a tabela do Camneonato- de Vo

PAULA RAMOS: Tonico, Chinês leíbol e Basquetebol da Cidade e

que é a seguinte :
e Nenem; Cazuza, Chocolate e Ivan;

Dia 22-4-/19 - V.oleibol :-Lira TeBentevi, Carioni, Nicado, Fornen,l, nis Clube X Clube Atlético Catali e Lázaro.
_" ._____________ __

rinense ; Basquet e : Barriga Verde
PARA TRATAR DA VINDA DO X Caravana do Ar.

CORITIBA F. C. Dia 2ti-'t-'r9 - Volei: Barriga
_ Verde X Lira 'I'enis Clube; Busque-

Viajará amanhã .,ara a capital pa-' te: Olune Atlético Catarinense X
ranàense o maio",l do Paula Ramos

I
Ubiratan.

Continua o sr. Dirceu Gomes has-i Dia 29-4-49 - Volei: .Ubiratan X
fante interessado em trazer a esta I

Clube ALléticu Catarinense: Bas

capital o potente ..squadrã'o de pro- I quete: Barriga Verde X Lira Tenis

fissÍonais do CO'l'JII1ba F. c., POS�'ll;-1 Clube,

dor de um maglll'tfico planteI de, Dia 3-5-49 - Vo!,ei: Ubiratan X

craques de renoelC no soccer sul, Barriga Verde; Basquete: Caravana

brasileiro, desta"-ndo-se entre êles I do Ar.X Clube Atlético Catal'inse.

Fedato, Baby, Sttutord, Tonico, He-I Dia 6-5-49 - Volei: Ba1'l'iga
narinho e Merllfl.

. Verde X Clube �tlético.Catarinen-
Ao que foruos' informados por, se;, Basqu.eíe: LHa Tems Clube X

destacado eleIJlIento do Paula Rar.los, I UbIratan.
() maioral de. clube tricolor viaja- Dia 10-5-49 - Valei: Lira Te

rá amanhã' f'jom destino à cavital nis Clube X Ubiratan; Basquete:
do famoso clube do Alto da Glória Barriga Verde, X Clube Atlético

do vis111ho Estado, para meihor Calarinense.

tratar das demarches para· a vinda Dia i3-5-49 - Basquete: Clube

do fmoso clube do Alto da G1.úria. ALléLico Ca-larÍtrense X Lira 'rcnis i
Boa viagem e sucesso na sua mis- Club.e e Caravana cIo Ar X Ubira-

t'são, são os votos que desejamos ai)
tau. "

sr. Dirceu Gomes. Dia 17-5-/19 - Basquete: Cara�
vana do Ar X Lira 'l'enis Clube

VEREMOS NOVAMENTE EM AÇÃO e Ubiratan X Barriga Verde.
O ÁRBITRO N. UM DO PAIS Os jogos terão início ás 19 ho-

.

ras, somente às t.erça,g. e sextas
De -fonte se",ura fomos info:'ma- feiras, devendo os Jogos transfe

dos ontem que o mais famoso e ridos por moLivo de chuva serem
eficiente "refferée" do pats, M�tl'10 realizados na rodada seguinte.
Viana, pertencente ao quadro de O returno obedecerá à mesma

juizes da Federação MetropoEtana 'rabeIa, devendo o mesmo tel' ini
de Futebol, acedeu a mais um con- cio no dia 20 de maio, si não tiver
vi te da F. C, D. para apitar nesta sido 'lransferido nenhum jogo 8.0
Capital, dirigindo hOje o cotejo Lmllo.
Paula Ramos "versus" AmériC[l.·

I
O Lorneio início de \'oleibol de-

Portanto podem estar desc�l1sa- \'erú sel' realizado no dia 19' do
dos os torcedores dos dois clubes. correnle, com os seguintes, jogos:
Mário Viana estará hoje em :;çüe Lira Tenis Clube X lT'bi l'alan, A
no campo da rua Bocaiuva pr!l':! Llélico X Barriga Verde e Yence

garantil' o sucesso da peleja entre dor do 1° jogo X vencedor do 2°
palllainos e americanos. ) jogo.

.

CAMPEONATO SUL A...l\1ERICANO
DE FUTEBOL

Quarta-feira, última, com três jo
gos prosseguiu o certame sul ame

ricano de futebol. No estádio t!o
Pacaernbú, perante enorme publi
co, rendendo Cr$" 798.492,50, 01>

brasileiros derrotaram os chilenos
por 2 x 1, e no estádio de São Ja
nuário, Paraguai e Uruguai derro
taram o Perú e o Equador por :l x
1 e 3 x 2, respectivaments. Para hoje
estão marcados os seguintes jogos:
No Pacaernbú : Brasíl x Colon-bia.
Em São Januário : Chile x Equa

dor e Uruguai x Bolívia.

--�----_.'-' , "

EM BLUMENAU,

Associação Brasileira de Escritores
-

Secção de SaDia Gatarina
'

Edital
De ordem do Sr. Presidente

da A. R D. E. - Secção de San
ta Catarina, aviso aos ínteres

saqos que se encontra reabertas
as inscrições para novos sócios
desta entidade.'
É condição índispensavel, para

Matinée Colosso

I lj A Marcha da Vida - Nacional.
I 2) O Castor Arquitéto - Desenho.

1 Colorido3) Lutas de Morte em pleno Ocea-
Vesperal das Moças I no:

'

ATÉ QUE A MORTE NOS SEPAHE

CINEMAS
ODEON, hoje ás 2 horas

COM: Barbara Stanwyck - Joel
Mc Crea - Brian Donlevy

RO.MEU E JULIETA

to sem Geito - Hilariante Comé
dia.

6) A luta titanica dos homens
Conforme as negociações entre o

Aval e o Palmeiras, hoje à tarde o contra a Iuria dos elementos:
esquadrão do grêmio alvi-ce leste MARES DA CHINA
pisará o gramado do Olímpico, em COM: Clark Gable _ Rosalind
Blumenau, para enfrentar o alvi-

_- Russell -:- Joan Harlow
'verde campeão .daquela cidade. 7) U f'l '·1 1

'

. ,_ , .. _
mIme sensacionat, etctri-

Em retribuição a visita, o PaI-I ti' d I t t 'd. " "
zan e, c tero e LI as e or-ei as

meil'�S pele,Ja�'a nesta Capital, qum- CONFESSO MINHA CULPA
ta-feira proxima enfrentando o seu COM: Chester Morris
mesmo adversário de hoje. 8) Continuação do seriado:

EM RIO DO SUL O TERROR DAS MOTANNHAS
, Os entendimentos entre o grêrnio ] COl\!: Ralph Byrd - 12/13° Eps.
azurra e o E. C. Concórdia, de Rio 9) O melhor de todos 0S seriados:
do Sul, também chegaram a bom O MISTERIOSO DR. SATAN
termo. Domingo próximo o Avaí es- COM: Edward Cianelli _;:_ 3/4 i.:.,)s.
tará naquela cidade para dclíci ar Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
os aficionados locais com um pré- Censura até 10 anos.

lia sensacional.
.

ROXY, hoje ás 2 horas

MARES DA CHINA
COM: Clark Gable - Rosaturd

Russell - Joan Harlow

Naufragios. Motins
4) Mistério. Sensações.
CONFESSO MINHA CULPA

COM: Chester Morris
Emoções. Torcidas.

5), Mais dois episódios de:
O TERROR DAS l\'IOTANNHAS
COM: Ralph Byrd - 12/13° Los,
6) O seriado da mil e uma emo-

ções:
O MISTERIOSO DR. SATAN
COM: Edward Cianelli - 3/4 Eps,
Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
Censura até 10 anos.

Simultaneamente
RITZ, ás �, 4, 6,30 e 8,3D hora ..

ODEON, ás 7,30 horas
ROXY, ás 7,45 horas

O AVAí INTERVIRÁ EM TR:f:S IN- NOVO DIRETOR ESPORTIVO DE
TERMUNICIPAIS AMISTOSOS "A GAZETA"

com a saida do se. Waldir di
Hoje em Blumenau .e quinta-feira OHveira Santos, deste ante-ontem a

nesta Capital, frente ao Palmeiras secção esportiva da nossa conírei
ra "A Gazeta" está sob a orienta

ção do cronista Gustavo Neves Fi
lho.

Jovem, talentoso e esforçado, o

distinto colega é possuidor de vas

tos conhecimentos técnicos sôbre 0S

esportes em geral. tendo há tempos
emprestado a sua colaboracão à
Rádio Guarujá na qualidade de (li
rotor esporti vo e a esta folha como

colaborador dos mais assiduos c in.
teligentes.
Agora, à frente da página espor- COM: Norma Shearer - Leslie

ti va do órgão da rua Conselheiro Howard
Mafra, o seu trabalho será como No programa: 1) Noticias da Se-
sempre: slncero, desinteressado, mana - Nacional.
visando o desenvolvimento de San- Preços: Cr$ 4,20 e 3,20
ta Catarina esportiva. Censura até 10 anos.

Nós que o conhecemos e àdmira- IMPERIAL, hoje ás 2 horas
mos pelas suas belas qualidades de l.\'Iatinée do Barulho

coração e de espír-ito, satisfeitos os- 1) Cine Jornal - Nacional. 2)
tarnos com a escolha do seu nome Meus Sobrinhos Musicais. Desenho
para a missão a que vem desincuin Popeye. 3) Gatinho Perfumado -

bindo com inteligência e imparcia- Desenho Colorido. 4) Ilha dos Sol
Iidade e aproveitamos o ensejo para teiros -rr- Desenho Popeye Colorl
deserjar-Ihe muitas prosperidades. do. 5) Uma fábrica de riso: Pref'ei-

FIL:\iS 16 M1VIS
INES DE CASTHO - NOTTE DECISIVA - 100 GAR01'AB 'E
UM CAPOTE � RETROSPECTO DO MUNDO PRIMITIVO E va

das oufrás produções de longa metragem e shorts,
KOSl\WS FrLMS - Av. Rio Branco, 277 - 11° andar - sala
-1.109 Rio.

DISTRIBUIDOR. EXCLUSIVO
ES'l'ABILrSADORES DE COR.RENTE

E 'l'HANSFORMADORES
Industria dos artigos acima, procura firmas bem organiza

das do ramo, com loja ou depósito, ,para distt'ibuÍi;;ão exclusiva

de seus produtos nesse Estado.
.

Cartas .para "QUALIDAl:1E" á Rua Eng. PrudenLe, 330 Cam
buci - São Paulo.

Excursione ao Rio da Prata!
PAR'rIDA DE .P. ALEGRE DIAS

10 e 11 de maio
5 de junho em Montevidéo
13 dezembro em Buenos Aires

Preço por pessoa Quero ividência)

PROGRAMAS - INFORMAÇõES
com

MARIO MOURA - Rua 15 nov, nO 28 fel. 1431

Cr$. 4.600.00

INSCRIÇõES

ou com

EXPRIN'rER

Sonbl'ados, 'i079 - P. Aleg'l'e.
End. 'l'eleg. "EXPRINTER

Sessões Elegantes
O maior deslumbrame�to musi

cal desde o advento do cinema
Um sonho que se transformou

num filme

FESTA BRAVA

Te'fnicolor
COM: EstherlWilliams - Ricardo

Montalban - CYd Charísse - Jolur
Carroll

O mais lindo romance de aJI!;�{'"
emoldurado com as mais harmo-
niosas melodias
Cenáriso DesIlimbr.altt�s. (Paisa

gens
. Marav'Hhó�as. . Coreografia

Belissinia�'
Todo o encanto e esplendor de

um dia Cavalheiresco do México
Romantico, filmado no próprio In

cal
Sublime, Enternecedor. Inolvida

vel
No programa: 1) A Marcha da;

Vida - Nacional. 2) Metro Jornal
...:_ Atualidades
Preços: RITZ, ás 2 e 4 hs. Cr- 6,20 I!'

3,20 ás 6,30 h1>. Cir$ 6,20 único, á�

8,30.'11s. Cr$ 6,20 e 3,Go. ODEON Cr$

(j,20 lmíeo. ROXY, Cr_ 5,00 único.
Ccm;ura ],ivre, Creanças maiorc:it

de 5 anos poderão entrar nas ses

sões diurnas.

Suspensas todas as entradas ([El'
favores e permanentes. '

Estudantes, se}ll caderneta nfu).

gozarão dos de�idos abatimentos..
IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

Colossal Programa
Um estonteante filIÍle sintético,.

apresentando: Roberta Jonay a sen

_sação musical
AMOR A FANTASIA

Tecnicolor

COM: Penny Me Evoy - Nfary
V,·alker
A "bomba atômica" do Cipema

Nacional
Emilinha Borba - Colé ,-- Nd

son Gonçalves
em:

E S T O U A f?

COM: IZHnrillha Garcia - 'ZUa.
Fonseca_ - Os Cariocas - T:1G

Gual'ás e muitos outros.

Os maiores sucessos musicais elo
Carnaval de 1949 - Piadas Irresis.
tíveis
No programa: Cinelandia ,TornaI

1- NaciOnal..
2) Fax Airplan Ncws,

31 x 28 - Atualidades

Preço: Cri') 5,00 único

I Cel1sunl alô 14 anos.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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1 Dr. (LARNO G.
GALLETTI/

ADVOGADO
Crim. o ch,.l

Con.tituição d. Soei.dea i..
NATURALIZAÇÕES
TitulOll Dt.clarat6rio.

Eocrit6rio e RSllidencla
Rua Tiladllntu (,Â.

It"ONE -- Uô8

"FABRICA DE FOSFOROS (PRON,1
TA P. FABRICAR)

Vende-se
Ma(fJinário Cr$ 250,000,00
f'rédi"o, Imoveis Cr$ 90.000,00
Situada em Campo Alegre - S. G
Vende-se tb. só maquinário
Informações com A. Wehrnuth

Brusque - Santa Catarina" .

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

Se ricos quereis ficar
De .rnodo facil elegal
Fâzei hoje uma inscrição
o Credito Mutuo Predia

••
I\. �

,·F·IDEINE.
Um procJuto cJo

t.ABORATÓRIO BtRGAMO
Av. Plr•• do Rio, 2� - Itaquara • E.F.C,B.

8.S. Publicidade
••••••••••.••.• ·0

(lo'-é e seu filho estarão mais seguros e

$(I'jJ.�'Vei.s, corn tun.a simpLes trocn para
uma dieta espec.ul.

Seis pequenas refeições por dia sã.o rnelho
res do que 3 Tejeiçõ2s i nuas ... não sobre

carregam o estômago!

HQuaif,qller l.j'lLe sejatn. as suas prEocIJ'7Y:
ções, deixe-as aos cuicin"Íos do seu médico '!

A descoberta mo is fundamental
e de Inalar alcance dos últimos
anos: exa , es si- temàticam: nte re

petido: s provaram que a dieta aneoua
da realiza trés autênticos milagres:
1. Diminuí as perturbaçõesçcornuns,
tais como: cansaço, nervosí. mo,
enj

ô

o in a t i n a l, pressão alta,
aumento de pêso, inchaço nos

tornozelos e pés ou máu funcio
namento dos rins.

2, Diminuição considerável da mor

talidade de mães e bebês.
3. Menor número de bebês nascidos
com defeitos, como raquitismo
e malformações ósseas.

Por que essa dieta especial?
Porque os médicos descobriram que
as mulheres ingerem muito amido
e doces, mas não o bastante de
vitaminas e proteínas essenciais. Tal
dieta, longe -de consistir em pratos
raros e cornplcados, é preparada à
base dos alimentos simples indica
dos 'acima, Cuidando-se dessa forma,
você verá que sua energia e bem
estar durante a gravidez, se mante
rão sempre em alto nível. Vale a

pena seguir rigorosamente os con

selhos do seu médico. E lembre-se:
deixe sues preocupações aos cuida
dos do médico..

Não se pl'eocope!
Pergunte ao seu mérnco o que

esperar, exatamente, durante os

próximos meses. Então, você pode
descansar sem rece-io. O médico
conhece inúmeros meios para msn

tê-la em saúde perfeita durante' a

gravidez. E ê1e t o r n a r-Lh e và o

parto mais fácil i;'.raças a novas ti':c··
nicas. Portanto, tm vez de pedir
conselhos a parent ... s e amigos, peça
os ao seu médico. Não tenha receio

de fazer perguntas! Se sofrer algu
ma dor, perda de sangue, perturba
ções nos olhos ou dentes, conte-lhe
logo! Isto é que- importa.

ji"�"

t�.-
é Você verá o nome SQtJIBB nas prateleiras de sua farmácia.
Nas receitas do seu médico também. Porque SQUIBB é um

dos maiores fabl'icantes do mundo, de penicilina, estreptomi
cata, vitaminas, anestésicos, horm,ônios e outros medicamentos
*"ceitados pelo seu médico, para restabelecer ou conservar sua

saúde. Desde 1858 os Laboratórios de Pesquisas SQVIBB têm

descoberto, aperfeiçoado e. produzido medicamentos para
melhorar o padl'ão de saúde e aliviar o sofrimento humano.

SQUiBB
FARMACEUTICOS

DESDE 1851

ItUA VOLUNTARJOS DA PÀTR'" N.- 68 • VANO.'l"

c"'UV.I'05T "''''� • lUErOtl� 66iQ • fELEIijlAIUIS, ..rtt01l:cfoa..

AGENTES NO INTERIOR

Preciso em tôdas as cidades do
G EN U I N O P R O D U T O D O B R A S I L

Brasíf Negócio fácil, para ambos IN D. D E li N H O E A l G. "O n L V Y" S. A.
os sexos, mesmo nas horas

vagas./
de Janeiro - S. Paulo -

Escrever a Caixa Postal, .3,717
- São Paulo.

� � :: : .'
'

, •. :: : .. :"".',:::" -
J' -

J'._ ._..� -••_•••_-,_••-,__••_-_-.-.-_- -.- - -_

CATAL0GO DE MOEDAS DO '" COMPANHIA "ALIANÇA DA BAmA"
BRASIL

•

.

Agencia Geral para S.:Catarina
Rua- Felipe Schmidt. 22--Sob.
C. Postal, 69· TeJ. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
'

- ' -. .

As águas do mar não constituem
perigo para a conservação dos Mo

. tores JOHNSON Sea Horse pois to

dos êles, antes de sair da fábrica,
são tratados por um processo espe

cial, idealizado e executado para

proteger as partes metálicas contra
os efeitos corrosivos da água salga
da, Distribuidores Comércio &

Transportes C. Ramos S. A. - João

Pinto, 9.
...................................

Já se encontra a venda com

todos os preços de moedas de
Ouro, Prata, NiqueI e Bronze.

Preço 20,00 em todas as livra
rias da' cidade.
Pelo correio Cr$ 25,00.

CANETA PERDIDA - Foi perdida,
. ontem, sem a tampa, uma caneta "Par
ker", Júnior, ffle côr marrou, que, sendo
objeto <le valor estimativo, pede-se a

quem a acou a gentileza de restttuí-Ia
nesta re<_!ilçáo, OU ao sr. Artur Beck, no

"Salão Progresso". Gratifica·se.
�._ ,

A vista e a prazo
.

Enrolamento de motores, dinâmos
.

e transformadores.
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessorios, outros aporelhos elé
tricos, artigos elétricos, etc.

Representações diversas, com exclusividade dos insuperáveis
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e· "MERCURY" •

A ELÉTRO - TÉCNICA
Rua 'tle. Silveira, 14 -:- Caixa Postal �93 - Fone 793.

PREFIRA OS LEGITIMOS

LINHOSDALVY

Cirurgia -Clínica -Obstetrícia.
Dr_ Antônio Dib Mussi

Fundada em 1870 - Séde: BAHIA
INC�NDIOS E TRANSPORTES

Cifras do Balanço de 1944
CAPITAL E RESERVAS.............. Cr$
Responsabildades ......• Cr$
Receita ....•. Cr$
Ativo........ .•.... Cr$
Sinistros pagos nos últimos 10 anos Cr$
Responsabilidades Cr$

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,80
98.687.816,30

76.736.401.306,20

Médico efetivo do Hospital de Caridade
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras;

Medernos métodos de tratamento

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

Residência :.

Hotel La Porta

Diretores:
Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio MasBorra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

i.•••.__-.....�•••••-•••••••••••••••-•••-•••-.-.-.-.-.-.-.-.-_-.-•••-.-.-.-",.••_-.-.-,.-,.-_-.-.-.-. JI

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hore«
'---�

VIAJANTES! OTIMO BICO
Casa atacadista procura viajantes profissionais,

múi-Ito ativos e hem relacionados nos armarinhos, joalharias,
etc. para a venda de bijuterias a base de comissão. Exi
gem-se sólidas referências. Escrever a Caixa Postal, 130
- Lapa - Rio de Janeiro D. F.

------�--,------------------------------�------------------

FILMES 16 MMS.
NOITE DECISIVA - ASTRO DO TANGO - DRA

MA EM SHANGHAY _:_ CÂNDIDA e inumeros outros fil
mes e shorts Europeus e Americanos. Peça catalogo à
KOSMOS FILMS - Av. ,Rio Branco, 277 - 110 andar '
Sala 1.109 - Rio de Janeiro.

Associacão Profissional da Industriada
Marcenaria de Florianópolis

Assembléia Geral Extraordinaria
Pelo presente edital fica convocada a Assembléia Geral Ex

traordinária da Associação Profissional da Indústria da Marce
naria de Florianópolis para, às 15 horas do dia 30 de abril dês
te ano, na sede social desta Associação, à rua Arcipreste Paiva,
n. 5, sobrado, afim de deliberar o reconhecimento como Sindi
cato representativo da respectiva categoria profissional.

Florianópolis, 11 de abril de 1949.
Édio Ortiga Fedrigo, presidente.
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OS' comnnis tas querem todu a China I 1

NOVA YORK, 11 (U; P.) - O:, E' de notar que os sol�ados. co- '117 I� - - í'tfltrJ'L-
comunistas chineses deixaram ela- munistas corroboraram imediata- "(�S "Y
ra uma' coisa. _ não concordarão menLe essa .exig.encia avançando 7'�

com a partilha da China. Querem- pela provincia de Hapch - â uni-
na toda. "ca que os nacionalisLas ainda ti-

Nanquim confessa agora que nharn em seu poder, a norte de

quando os delegados nacionalistas Yangtzé - a dentro. Outro movi

chegaram a Peíping receberam o mentes de tropa comunistas iudi

maior choque de sua vida - a exi- cam que elas se preparam p.na

gencia pura e simples de rendição cruzar o Yangtzé e invadir a ClúJW

incondicional dos remanescentes merid'ional, a menos que se dê :1

dos exercitos nacionalistas e a rendição incondicianol até teeça

imediata criação � de uma republi- feira próxima.
ca comunista abarcando toda a Em vista disso, a questão chine-

China. sa está aparentemente decidida.

Como evitar que as caoperativas
fracassem?

sas administrativas fora das proporções
requeridas pelo negócio.

22 - Não estabelecer, arbitrariamen

te, preços fixos baseados 110 contrôle

monopolístico .

(Comunicado do Serviço de Economia
Rural, do lUinistério da Agricultura).

Bakken e Schaars, professores de

Wisconsm, sintetisaram nos itens abaixo
as várias razões que podem evitar que

uma cooperativa seja levada ao fracas

.so. Tendo essas razões resultado de um

inquérito levado ao efeito. na América
do Nór te ,trazem, por isso, o sêIo de

uma grande experiência e revestem o

caráter de ensinamen tos preciosos para o

movimento ·brasileiro.
Eis as razões que aqueles ilustres pro

fessores apontam:
10 _ A cooperativa precisa ser efici

entemente dirigida.
20 - Ter suficiente volume de negó

cios, para realizar operações económ!-
caso

30 - Contar com o apóio leal dos as-

saciados.
40 - Ser financeiramente sadia.
50 - Atender a necessidades económi-

caso

60 - Manipular produtos de alta qua
lidade.

70 - Ser constituida de produtores
com interêsses comuns.

80 - Operar com um só produto ou

com um conjunto de produtos similares.
90 _ Ter uma organização correspon

dente às suas necessidades.
10 - Manter eficiente contrôle da con

tabilidade.
11 - Desenvolver um programa evo

lucionário, por etapas.
12 - Os associados devem ter o con

tróle da sociedade em todos os tempos.
13 - Estabelecer contato efetivo com

êles.
14 - Usar contratos nas operações

com os associados.
15 - Pagar-Ihes tanto quanto os seus

competidores i o façam.
16 - Não admitir como associados pes

soas de Interêsses concorrentes.
17 - Não ocultar aos associados deta

lJies de operacões,
18 - Não permitir a formação de gru

pos dominantes nem a manipulação fac
ciosa de assembléias.

1 9 - Não valer-se de processos coer

citivos para manter o espirito de coope
racão.

20 - Não jlacrifical' os princípios coo

perativos para obter maior volume de
negócios.

21 - Não manter o nível das despe-

Para os norte-americanos, isso vem

levantar a seguinte questão: - Ca

be aos Estados Unidos e culpa dis

soo - Somente a história pode rvs

pender a essa pergunta. Em 194G,
o gen. Marshall expôs seu ponto de

vista a Chiang Kai-Shek, isto é, que
uma politica de guerra sem qu.ir
tel contra os comunistas não pedia
ser bem sucedida. Os Estados Um ..

dos gastaram três bilhões de dóla
res em ajudas a China.
Um dos resultados da vitória co-

Nojicias uni
versitárias
_ o Departamento Feminino do

Diretório Academico "XI" de Fe

vereiro da Faculdade de Direito
fará realizar sábado próx'imo, dia

23, no Lira Tenis Clube, um elevante

Ora, se se fizesse uma pesquisa
preliminar ter-se-ia sabido que a

Comissão Mista Brasí l-Ol.H está en

caminhando um total de trinta mil

Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
0.37.44 - Crj( 145.-

OFERTA ESPECIAL DA

.>

cS'�U�1J
ruo TIRADENTES.19F ro r i a no p olt s

AVT �()
_

O ser,viço de Luz e Fôrça avisa que, hoje à noite, dia 17,
serao racionadas as zonas servidas pelos transformadores si

imigran�es para o nosso .país: m�s tuados na Pedra Grande, rua Duarte Schutel Avenida Mauro
em contingentes de, apenas, dOIS. mil Ramos (próximo ao Campo do Manejo) Av�nida M R -

"f I'
, . ' auro a

.m?nS�ls. Cl,ra essa, a ias, nunca I mos (próximo à rua Ferreira Lima), Rua General Bittencourt
a.tu�gIda ate o momento pe!a inca- (em frente a SENA!), Rua Campos Novos e rua Laura Carní-
pacídade do local de recepçao, I nha Meira.

O que vemos fazer-se por aí afora para combater o
encarecimeu to do custo de vida?

A Inglaterra, depois de medidas de restrições à sua
vida económica, a que já nos referimos nomeia uma das
suas figuras mais eminentes para dirigir o contrôle da
,sna economia, com poderes de ditador.

Na Argentina de Peron, s.� baixa um ato, pelo qual se
estabeleceu que tôda a 'Produção ficavasob a ação do Es
'lado, _para que pudesse ser controlada, em vista das espe
culações ele preços que se estavam fazendo e inrequeoi
mento de uns pouc.os .em detrimento do ínteresse geral.

Quanto ao efeito das campanhas psicologioas para o
barateamento da� �1tili,da�es, ternos o exemplo da França.

.

Leon Blum :101, no fim de 19!16, encarregado de orga
nizar um gabinete que fez ponto básico do seu programa
o barateamento do custo de vida.

Desencancleou então uma campanha para reduzir de
5%. o preço d.as utilidades e conseguiu promissores resul
tados. Os índices de preço no varejo deceram de 865 pa
aa 856, a despeito do aumento dos transportes e da ele
,tricidade, determinados pelo aumento dos ordenados.
(Jornal do Comércio de 9�2-47).

Ramadier que constituiu, a seguir outro gabinete
con�inuou na. trilha do seu antecessor, 'e promoveu 'a re�
dução _de m�Is 5o/?,. a começar de 1° março, redução essa
que nao serra uniforme, pois só abrangeria os determi
nados setores economicos que comportassem a baixa. Os
artigos de pI'·ecos já a níveis baixo,s não seriam af.eLados.
(J. do, Comércio, 21-2-47).

Em 24 de janeiro último, o g'ovêrno baixou o decre
to que prescrevia a segunda baixa de< preço.

E inLeressante ·será mostrar como Se processou essa
campanha de Ramadierl .

O efeito psicológico da baixa dos Preços foi efetiva
mente alca!lçado. Tais resultados se m;:lI1ifestam não somen
te pelos aVISOS espetaculares que as grandes lojas se prontI
ficaram em expedir, anunciando as suas reduções, como
Lambem pelo fala0 da sua própria repercussão no merca
do n�gro. o's restaurantes que procuravam 10gTar, pela
aslucla, o conirôle economico, já apresentam a vantagem
do desconto de cinco por cento aos seus clientes. A bolsa
<;le v_alores tf:lmbém .sentiü os. reflexos da nova situação e

Já nao constitUi -segredo a baixa do ouro no mercado clan
destino.

Desse mevimento de baixa nos preços, entretanto,
para ehegar à consolidação, deverá atingir o campo, por
que os cªmponeses, segundo os r_:especlivos h�12.U.os, ob
servam e esperam anLes da decIsao. Mas a amplitnde do
movimenLo é tamanha que o próprio campo, dentro de
breve prazo_. não escapará it sua influencia.

Um dos faLos que muito conLribuirá para a amplia
ção do .choque epsicolÓgico provocado pelo movimenLo da
baixa de preços é a baixa no preco do pão decretada pelo
g'ovêrno. (Telt'grama de Maurice -Faby, da France Pres
·se - Jornal Comércio, 2-1-47).

"F�ço ap?!o a todos, clamava Ramadier, para que es
ta medida seja fIelmente cumprida como medida de sal
vação pública.

Sabeis em qlle si [nação nos enconLravamos em fins
{le rlezembro. A caiTeira dos pr.eçüs nitidamente suspen
sa pela in!lação monetaria. Entramos assim, em um ciclo
infernal tao frequentemente descrilo, onde os preços al-

. ____

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

I Como baratear o custo I
: da vida? I"............. .•....•.......

(De urna serze âe" artiqos]
"tos acarretam os salários altos, ás salários a inflação.

, .

E novamente sob constante leilão, os preços, os sa
Iár ios, o papel moeda prosseguem sua carreira ascencio
nal sem jamais conseguir equilíbrio estável.

.

Estavamos próximos da catástorre. O rigoroso e re-

pent!no apelo. do Presidente Leon Blum releve a França
a beíra do abismo; os preços ínterromperam a sua corri
da louca,.e certo equílibrio ainda que bem precário, foi
restabelecido. Devemos agora, dar um segundo passo se

desejarmos estabílísar. É mister que novamente sôbre a
economia sopre o vento da baixa, áspero e frígido, mas
salutar como o inverno.

Sabemos que essa baixa será mais difícil suportar
qu e a primeira.

.

Não alcançará apenas os lucros. Em muitos casos
fala-á desaparecer 'e' atingirá os preços de custo.

Evidentemente isso nos levaria admitir exoeções pa
ra não atingir o preço do trigo que foi entrgue1no prazo
.prescrito; os produtos metalurgicos com exeção dos des
Linados a máq·uinas agTícolas; certos metais de ligas de
ferro; certos produtos químicos farmaceuticos.

Mas fora dos casos especiais onde a denegação .Se im
punha à evidência, decidimos e'XigiT a baixa, mesmo

quando O comerciante ou produtor tivesse de sofrer pre
juizo, Essa exigência parecerá severa mas é necessária.

Não procurai justiça nisto Ludo. Não há mais justira
na distribuição dos sacrificia,s CJue na doença ou na mOI'
te. De nada serve protestar ou reclamar; trata-se de sa
beI' se o paciente tomará o r.emédio ou se se resignará à
doença de que perecerá. (Jorna.,l do Comércio - 2i-2-47).

Ningl,lem deseja uma economia dirigida ditatoria-
mente, mas quando falha-a disciplina, e o pel'i:go 211menLa,
pondo a viiI. do pais em perigo, então a nação deve sabei'
como se impõe uma disciplina voluntaria, auto-disciplina,
.Dois de outra forma, se verá envolvida na inflação e co-
lhida num torv.elinho infernal. .

Em seguida Ramadiér adverLiu que "se isso não fosse
feito, talvez fosse necessário apelar para métodos mais
drásticos que a persuação moral contra os especulado-
1'.ps", e continuou: "Lutaremos contra a elevação dos pre
ços,.

O govêrno, declarou ainda na execução do seu plano
(2a. redução) ordenará a aquisição dos alimentos nas

zonas agrícolas e seu transporte para as cidades maiores
ond.e mais .se sente a faILa de generos de primeira neces
sIdade. (Jornal do Comércio. 14.2Jt7).

A COOPERAÇ_W VOLUNTARIA
DiT-se-á que a França é a França, com um po"o de

mais cuilura que o no.s,so Dara compl'Cellcler uma campa-
nha dessa.

.

::\1as, não é tão grande a distância en trc o feancês .e

o catarinense médio, que justiIicasse a nossa inércia dian-

te de um plano assim. E qualquer que tenham sido os
resultados, a campanha ali empreendida demonstrou um

esfôrço amplo e sério que, no mínimo, havia de ler con
vencido o povo francês de que o governo estava sincera- -

mente élecidido a baratear a vida,
.

.

Na i\mérica do Norte é írequeute (1 uso de processos':
dessa natureza de efeitos psicológicos, destinados a auga-:
riar a cooper-ação cspontanea do povo para a solução &6�
problemas de ordem pública. O Presidente Truman, leva
do por seus conselheiros, promoveu uma campanha para
levar o povo a economizar alimento, afim de que o país
possa auxiliar as populações necessí tadas de víveres em

outras parles do inundo. -�
E o Gal. Marshal, Secretário de Estado, cancefou-:

("Democracia" ele 16-10-4.7) todos os jantares de banque- -

les oficiais marcados, como contríbuíção á campanha de'
economia de al imentos,

O PresidenLe 'I'ruman declarando no Congresso ame
ricano, que "existe o perigo de uma, crise econorníca co-'
mo após guerra passada, apelou para a estabilização-dos :

preços e. a sua redução pois estes se elevaram surpreen
denLemente desde o ano passado; (Telegrama de Was-
_hington publicado em a "Notícia" de Joinville, em 22171--
47).

.

E mesmo entre nós o Presidente da Assocíacão Co
mercial do Rio de Janeiro, sr. João Daut, em cÜscurso
ali proferi rio, chamou Q' atenção ela sua cla,sse para a 11e ..

cessidade de se conLentarem com lucros razoáveis.
"Formemos enlre 05 primeiros, disse, na quota de

restriçõe.s e limitemos ao minimo indispensável a uma.
.

vida sadia !3 dig'na os nossos próprios lncros. Façarno-lo
espontaneamente e voluntariamente por força da com

preensão e ao encontro dos interêsses coleti.v.os. Na emer

gência .em CJue ,se encontl'a o país queremos ser mais;
11ol1l'ados. Ambicionamos á virtude da moderação. e do
des.preendimenlo. Conconamos do nosso lado, para o

barateg.mento da vida, renunciáúdo o quarito 'possÍ\'el a

I UCfOS maiores que as oportuhidades possam oferecer ...
Comprimindo nos·sas despesas individuú.a e os lucros:

das nossas empresas, estaremos acrisolando a nossa con

ciência moral, colaborando nas medidas. que nós me.smos

r.epuLamos do poder público' e· frUIDen tando O· bom nome

da nossa profissão" (O Jornal - 7-6-47).
Que esplendicla cooperação 'a uma campanha cujos

efeiLos só os poderes pÚblicos não compreenderam!
E outro não foi o inLuito dessa Associação, faz.endO'

ttaJ.lscrevel' Uo seu Boletim, o -apelo feito pela importan-'
te firma americana R.H. Macy aos produtores e comer
cian tes de seu pais no sentido de se conjugarem esfor
ços, para r.eduZÍl'em os pr.eços, restringindo, pam talÚo,
a sua pTópria margem de lucros. eCol'reio da Manhã. do
Rio - junho de 1947).

E vemos como no grande país Norte americano, a

firma "InternaWmal Harvest Co" reduziu os preços de
seus prodt{Los numa base 'que permitiu a-os selTS clientes:
uma economia de 20000000 de dólares no ano. (Correio
da }Ianhã 29/6/47).

Por aí ,se concluirá como uma campanhã (fne FI'OCU
re a coopera,ção de neg'ociantes e indusLriais sob.. a pres
são tambrl11 elo consumidor, num movimento dr; baixa de
preços, .pode sempre dar bons l'csul"éados.
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