
APRESENTADA, ANTE.ONTEM, ÀIDA MENSAGEM GOVERNAMENTAL
ASSEI\lBUIA LEGISLÀTIVA:

"ASSUMINDO A CHEFIA DO EXECUTIVO, QUANDO O ANO JÁ
IA A ME�O, DEI QUANTO DE MIM, ERA 'POSSíVEL EM DESVÊLO E

.

"

DEDICAÇÃO À CAUSA PúBLICA E AOS INTERÊSSES DA COLETIVIDA.
DE CATARINENS�) VISANDO NÃO QUEBRAR O' RITMO DE Ur�A AD

MINISTRAÇÃO QUE ,RECEBERA, EM MOMENTO D I F 1 C I L 'p A R A A

ECONOMIA ESTADUAL, MAS PROGRAMADA COM INTELIGÊNCIAE
ORIENTADA COM ZÊLO E PATRIOTISMO.

.

,
MUITAS FORAM AS DIFICULDADES E OS PROBLEMAS QUE 'SE

ANTEPUSERAM AO MEU GOVÊRNO, PARA A SOLUÇÃO DOS QUAIS A

COOPERAÇÃO,E O DISCERNIMENTO DO LEGISLATIVO, MUITA VEZ,
SE FIZERAM FATOR DECISIVO".

Instalada, ante-ontem, a Assembléia
. Legislativa �o Estado

Teve lugar, ante-óntem, ás ,15 ho- querimentos, telegramas, etc.
ras, com solenidade ,3 instalação da o. sr. Cardoso da Veiga: P. R. P.
3a sessão da la legislatura da As- ..

M- enviou a. esa, justificando-o POi'
sembléía Legislativa. escrito, um requerimento em que
Com o comparecimento de 24 ",;:- pedia, uma vez consultada a Casa

nhores deputados, de altas 'autorírta- fosse parte da ata da sessão tl��:
des civis, militares' e eclesiásticas, voto de pezar pelo falecimento do
o sr. deputado Rui Feurschütte, no sr. Artur Galletti bem como a Casa
exercicio da Presidência; ás 15 hc- apresentasse condolências à Exma,
ras, deu começo aos trabalhos da Fam.ilia do' ilustre extinto e a S.
3a sessão. E SXCIa. r. Presidente do S. T. de
Enquanto S. Excia. o sr. deputado Justiça. Em abono do Sr. Cardoso

José Boabaid, governador em exer- da Veiga falaram os deputados Al
cicio, tomava assento à mesa à di- fredo Campos - P. S. D. e Praz
reita do Presidente da Casa que Alves - P. T. B. e Bulcão Viana -
tinha à sua esquerda o sr. Presiden- U. D. N.

'

te do Tribunal de Apelação, a banda ORDEM DO DIA
da Policia Militar executava o Hino Eleição da Comissão Permanente
Nacional, ouvido de pé por todos os Estando na "Ordem do Dia" a

presentes à magna Assembléia. eleição da Comissão Permanente, a

Depois de aprovada a ata da sessão foi suspensa por dez mínu-
ultima sessão, na qual se havia pro- tos para que os Srs. deputados nro

cessado a eleição da Mesa, fú'i da- videnciassem as respectivas cédn
da a palavra ao sr. deputado José las. Reaberta a mesma, apurou se o

Boabaid, governador em exercício, seguinte resultado:
que leu sua Mensagem ao Poder Le- PARA MEMBROS DA COMISS.{O
gislativo. , PERMANENTE
Após a leitura, S. Excia., se rctí- Antônio Nunes Varella - P. S. D.

rou do recinto acompanhado de umá Pedro Lopes Vieira - P. S. D.
comissão de senhores deputados Antenal' Tavares -'- P. S. D.
que o tinha recepcionado antes. Armando Calil Bulos _:,. P. S, D.
A seguir o sr. Presidente leu pr-i- Biase Agnesino Faraco - P. S. D.

CõIDparectmenlõ- aJ:tg"·{fl'iG.€.psiQ o João José de Sousa Cabral -- U.

ridades e do povo à solenidade. r· Osvaldo Biilcãó \TTanm.-- =-,_,..��

Terminada sua oração o sr. pre-l Paulo de Tarso da Luz Fontes -

sidente marcou a Ordem do Dia I U. D. N._

para a sessão seguinte, de ôntem, Saulo Ramos - P. T. B.

à hora regimental, e encerrou a .SUPLENTES D COMISSÃO ['EH·

sessão. . MANENTE

As bancadas do P. S. D., D. D. N., Alfredo Campos - P. S. D.

P. T. B, e P. R. P. da Assembléia Cid Loures Ribas - P. S. D.

-

O MAIS ANTIGO DIÁRIO DE SANTA CATARINA
Proprietário e D. Gerente: �IDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS

DIretor de Redação GUSTAVO NEVES .
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Deforma agrária
Roma, 18 (D. P.) - O Primeiro

Ministro iLaliano, Alcide ele Gaspe
ri, declarou à Reuters esta noite

que seu govêrno esperava dividir

grandes propriedades e distribuí
las ,enlre os lavradores numa ex

tensão de, no mínimo, três milhões

de acres. De' Gasperi, que estava

,explicando seu progiama de r.ef'or
ma agrária, a ser :'e>resenLado den

tro 'em breve ao galhinete, disse:
"nosso plano reformista visa con

vertes lavradores e pequenos fa

zendeiros, que não dispõe'Dl de Ler

ras, em pequenos 'lll'opl'ietários.
�

1'Iõs Ingares em que isto nua Iór

possivd,-v,�"'.Q.".!l-:U"s Doll�' dar-lhes
.,

'tuna ,partlclpaçao na a ITTInf:SL"r

ção das' grandes fazenelaf\.

Artur Galletti
,

A sociedade local foi abalada, ás

'Primeiras horas da manhã' de ante

ôntem, pela 'infausta noticia de ha

ver falecido, subitamente, em 'a

noite da v�spera, o sr. Artur Gal

letti, dedicado Serventuário da Jus- I

liça, na Comarca desta Capital e I-cidadão de virtudes morais exem-

plares.
"

Artur Galletti, que desde muito

jovem se dedicou aos estudos filo

sóficos, era uma das mais pujantes
inteJ'igências de nossa terra, dono

duma invejável cultura e de um es

pirita penetrante.
Chefe de familia modelar, carú-

ter temperado na experiência (lU-Ima vida em que galgára por es

forço e merecimento própri?:
-

as

posições que ocupára, Artur 'Galld
ti era benquisto em todos os círcu

los socia'is e o seu nome, como in

telectual, era conhecido Ióra das

fronteiras do Estado, através' de

dois livros versando ternas fj losó

ficas e que mereceram elogiosas re

ferências da critica
.

especializada
nessas feições cultural.
Artur GaBetti era pai do dr. C

no G. GaBetti, membro do Trih ;]'

·a . .

Regional Ele'itoral e erxa VUlva

exma. sra, d, Regina Galletti.
O enterramento do ci!daver s

efetuou ante-ôntem, ás 17 horas, TI

Cemitél:jo do Itacorobi, com grand�
acompanhamento.

e -

À desolada familia, "O Est�t1t ,.

apresenta sinceras condolências
>

o MOMENTO

1'-""'');

Legislativa estiveram, depois, em

Palácio, aonde foram apresentar
cumprimentos ao sr. José Boabaid,
governador em exercicio.

la SESSÃO ORDINÁRIA

Ano XXXV 1---f!orianÕPOliS Qumta_feira 2'1 !le Abril de 1949

-

r�1oA63

A Mensagem Governamental
Sa?dando os membros da Asse�bléia Legislativa,

no pr,e�mbulo d,e sua mensagem, o governador em

exer�lClO, s.r. Jose Boabaid, o fez em têrmos de eleva
do díscernimento político e de profunda consciência
das responsabilidades inherentes ao pôsto que eventu-
almente ocupa.

'

As su�s palavras encerram um nobre sentido de

compr�en�ao �as grandes experiências coletivas, em"
hora ta? m�Uletante para a humanidade inteira. Não
se evadiu o ilw?t�'e governante ao dever de pronunciar
se cem a merídíana clareza exigida pela espectatíva
_D��'_'_- O.CI.i:?"íri3 di f'
compenetrl;l.ção da tare.a qUI:;Ifi& cdfk�I1��_og�r��
qu� lhe parece a precisa e indisfarçavel realidade ca-
tarínense :

. Pág.i� de eloquente, mas sereno juizo dos atuais

rmperatIvo� da ação pública, o intróito à mensagem
govername"1oal,é, antes m�smo que se penetre no tex
to que se lhe g'l,tle, um documento que sugere tôda a

�omplexa tra�"l" dos problemas coletivos, não exclu

:ndo os de f�lÇáo política, sem dúvida fundamentais
a ordem SOCial e ao equilíbrio econômico no Estado.

. �onfess�-�e o governador José Boabaid, de comê-
ço, situado �ltl momento difícil para a economia es

t��ual" ao. ssumir, em junho do ano passado, o exer

c�c�o do c�'go, em o qual, como o sábio e advertido es

PI�?t? volZado para os interêsses gerais, se dispõs logo
a ��Ojuebrar o ritmo de uma administração, 'que re

ce?era e que fôra "programada. com inteligência e

o:��ntitl:a com zêlo e patriotismf. A ausência tempo
��,na &0 governador Aderbal R. da Silva não implica-

. �ia't.!*>iS, nenhum desvio, do roteiro político-adminis
ra I\ro que encontrou e que, sem a menor .hesitação,
ven trtlhando a passos prudentes, porísso seguros.

,i Realçando, com o mais nobre dos desprendi
�entos, o apôio do Legislativo, lhe acentua a coopera

��p, como fator decisivo nos seus êxitos em face das

���culdades e problemas que se lhe antepuseram à ad-

hmístração. Mas tem; ainda; para o grande povo ca

,arinense, uma palavra de airosa gratidão: é quando,
aludindo às fôrças econômicas do Estado, assinala que
'a população catarinense compreende o momento
conturbado que o mundo atravessa e evidencia, no

ambiente de trabalho em que se agita e movimenta

pacificamente, o desejo de servir a Santa Catarina e

ao imperativo da sua grandeza". '

Nesse tópico, há um alto e justo enunciado da con

fiança recíproca que se espelha no panorama de ativi

dades construtivas da economia catarinense e onde o

apêgo das classes produtoras à atuação honrosa pela
expansão das nossas riquezas vem superando patríó
ticamente os embaraços irremosiveis, que são o refle

xo de acontecimentos mundiais, - enquanto se dígní
.ficam mais ainda pela segurança duma espectativa
simpática em tôrno dos poderes públicos.

Elementos de edificante harmonia num estado de

mocrático, essas circunstâncias já permitem a atitude
otimista com que o honrado Governador encara a sua

tarefa "árdua como sempre foi" a todos os governan
tes', mas que "tem nos tempos atuais a estimular-lhe
as asperezas o desassossêgo generalizado dos povos
cujos anhelos, por menos propalados, não os compor-

Presidente: Rui Cesar

chiitte - P. S. D.
Feurs-

Joaquim Pinto de Arruda -- P.
S. D.
Orty de Magalhães Machado -- P.

S, D.
Raul Schaefer - P. S. D.
Fernando Ferreira de Melo - U.

D. N.
Luiz Dalcanale - U. D. N.

Waldemar Rupp - U. D. N.

Braz Joaquim Alves - P. T. B.

A designação de membros das de

mais Comissões da Casa, foi adia0:
da para amanbã.

I

Secretaria: Pinto de' Arruda

Alfredo Campos - P. S. D .

Havendo numero regimental, foi

aberta a sessão e lida e aprovada
a ata da nnter ior. O expediente
constou da leitura de oficios, ,'e-

taria qualquer programa".
Preconizando, finalmente, uma política fundada

no idealismo da felicidade comum, o governador José

Boabaid afirma a sua fé no regime democrático, só

dentro de cujo arcabouço é exequível aquele ideal, que.

justifica universalmente as reivindicações das'mas

sas. A educação .do povo para a função democrática
não virá senão dessa experiência' vivida com' todos os

acidentes que lhe são próprios e através dosquais se

nos sedimentam as convicções políticas.
"A êle" (ao 'regime democrático) "caberá o tra-

.balho da reconstrução do mundo, preparando as gera

çõespara a era da paz", diz o Govérnador, numa bela

afirmação de suas crenças no triunfo universal dos

princípios que, acredita, promoverão a fel�cidade do

povo,
São de tal nobreza e caráter os conceitos que cin-

tilam na saudação do Chefe do Executivo aos mem

bros do Legislativo, a qual serve de preâmbulo à subs

tanciosa mensagem governamental. E,. apreciando-os
para lhes salientar a oportunidade e a limpidez espi
ritual, não quisemos postergá-las às nossas conslde

racões sôbre a matéria do texto daquele importante
documento da nossa vida pública - considerações
que iremos formulando à poporção que se nos ofere-

ça ensêjo.

.J_._�.__"__-___j_,-----_;___------�---'---_:_-Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Rio,. (A. �.) - Falando à mam o grupo maior.

jnm.�.,ensa_sDhrp D..r.),nQ.hJa,"'l.od�to1" {10 :B1e-m o't d
�
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o
1 sr na, os ou não, os' imigl'an- PASSIVO

",ervlçO de Economia Hural do M'- t d
·

1 es ão indiscutível preferencia ao
Não exigível

nistérío da Agricultura, declarou regime d
Capital...... �;.OOO,OO{),oo

·

l'
e Cooperativas pois tra- Fundo de reserva legaL ..,

,3.069.400,00

que a ormação de Cooperativas e' a zem de
.' Fundo de reserva espec+ai 1····· 14355.59480

. se.us paises de origem a F d/" ..: ..'. ,

\'\·.·.·.·.·.·.·i·.·.·.·.·
4.628.00{),'oo

providencia ideal para se I
1

un o p aumento capital...... O

A

rit
a cançar experrenCla de muitos anos trans

Fundo de depreciação . .\.........
1 .581.818,00

eXl o na explorar-ão da ter d f'
,.'

- Fundo de substituição 1.809.269,00

vez q I tod
•

. �ll'a: e: OI mada em verdadeira mentalida- Reserva p/devedores..duvidosos . : \...
.. 2.464.384,40

1 e o os os benefI.clos a pe-. de cooperativa. Para o dir d
Seguro_ p/cta: propna ..

135.552,30

quena 'propriedade J'a' es'a-o m
.

d
I
SER

. II eeor o

I
Retençao luclo cfe. decr. 9.159 : ,.

641.3.36,90

c ais o' , o pl·oblp.ma C l'
.

t
'

que provador. I'
J. oopera lVl� a es- Exilgível a curto e long«'prazo ,

-

tá llgado e,strelLamente ao da cb- Credores 6.515.992,70

ALTITUDE' D' id
. 100000000

Con
101llzação, desde que ,servido. pelas

IV endo ,

. . ,

d t
suliado sobre a ,excelencia facilidades de financiamento e d

Conta de compensa�ão

as erras do Brasil Central t t
_

e Caução da diretoria .: , .

localiza
-'

'.

para ranspor e, nao desprezados os as-

F 1�'Ü de lmrgr.antss, declarou pectos de assimilação' ·cultural e

�r=r a 10 Luz q�: o pla�aIto cen- misc'egenação. A colonização dos
·

oferece condlçoes sahsfatorias, Estados do Sul basta para conven

��;�:s europeus rpr.aferem regiões -ceI' ,sobre as vantage.ns de se impür-

J
de .60? metros de altitude, tarem eleqwntos devidamente s _

panas ,e IrrIgadas, proprias para lecionados.
e

OS trabalhos mecanicos de lavra- TIPOS DE COOPERATIVAS
gem, a que estão habituados S b t·

.'
.

'

TRANSPORTES E CRED
. o re os lPOS de cooperativas,

S b .

ITO esclareceu o sr. Fabio Luz que as

par: �:s.e:::vo���essl�ades maio:es h� por gestões unitarias, subdivi

ag-ricolas ,lme� o das COIOlll3'S dldas, ou mistas. Na g'estão urlita

·t d
a seI em mstaladas apro- ria, a Cooperativa dirige até o tra-

ve! an o o braço estrang" d' b Ih
.

o diretor d'
eIra, ISSe a o .em comum.' Na subdividida

d .

o S. E. R
..que eles se a exploração se sllbdivide mas

'

re uzem a fornec' t
' a

dilo e tI'
lmen os de cre- Cooperativa tem interesse nos re-

,,, I :... anQsporte. Esse o ponto ne- sultados de conjunto. Na gestão
ra gIuO. Llanto aos tra· t

.

t -

procurou '
"

,nspor e5, rr:1S a os lotes Isao ex,plorados indi-
.

. _ os�. �ablO Luz encontrar vldualmente, por familias ou 1).01"
prevlsoes oÍlmlstas "

.

, aproveJtando- eqll1pes do trabalhadores obede
se as estradas do Triang I M" d

,-

1'0.

U o j mel- c�n o apenas aos planos de produ-

Quanto ça.,o . tra_çados pela Cooperativa. A
.aos creditas an' d. , unclOU vw uçao, no entanto; é entregue á

um.a politica favoravel do Banco
do Brasil.

. coopel'ativa, que tambem se encaI'-'

OS
r.ega de fornecer os elementos de

, QUE POSSUEM E OS POBRES fertilização da ,terra, a aração, etc.
'Lembra mais o sr. Fabio LllZ A remuneração do trabalhol nesse
que entt'e as cooperativas, i'orma- ,caso faz-se pela parLicipação nos
das ou em f'ormaç�o, que preten- ,saldos da cooperaLiva, representan
dem exploraI' tocras no interior do do os salarios meros adiantamen
Brasil, contam-se a.s dos que pos- tos

..
A cooperativa de exploração

Suem capItal e h1aquinas e as do,. agncola em cOlllüm., ou de coloni
que nada possuem. Entre estes se zação, constitui-so entre trabalha-

• classificam as dos deslocados de dores nu'ais e tem a ges,tão das ter-
guerra, homens que tndo perderam ras como P'

.

t·
,

durante o conflito I
. .

. ,I oprJe ar!a ou em arren-

.
.

mmdral, Inclu- damento e pode vender arrenda
Slve as suas paEna" submet'd à d

.
' r�

dominac'i
. " 1 as

J
ou ar em partiCipação terra,s que

,«0 estrangeira. Estes for- lhes pertencem.

Cr$ V·418.325,20
-, e viva· coúteutl" l

Otto Renanx, diretor·presidente.
\

Roland Renaux. diretor·comercial: 4 d IE UU·"-J. C. Renaux, diretor-técnico. rmas OSCarlos Linde,', reg., DEC. n. lB.2!!O
CRC. n: _ _

0.246.
e, ,

PARECER DO CONSELHO FISCAL 'p!lra seus all-ados
.

Os membl:os do c�nsent:.0 fisca,l das Indústrias Têxtis Renaux S. A., tend? pro n
.

cedld<;> .o. exame e verJ_flCaçao da escrituração, balanço e documentos referen(S ao
\'" h"

exerelCiO de 1948. de.acordo com o_s estatutos, constata't'am a e:xoatidão el cOnfOrm\da�� as Ington, (U. P.) - A.
pelo que n;c(,)]nendam. a apr,ovaçao das contas e atos da diretoria pela assen,

bIela
Junta. d.e Recursos para Seg"lrallç""

geral ordinafla.
- ,

.

I
c '"'

Brusque, 16 de fevereiro de 1949. Nacional está realizando estudo,s;
HenriqUe Hoffmann d t
Aloys Moritz

para e 'erminar quantas armas po-
Marcos Konder derão ,enviar os Estados Unidos a

seus aliados que subscr�vel'am o.

Pacto cio ALlântico Norte. Soube-se,
hoje, que algumas das recorflenda
ções da Junta foram enviadas ao

I C
1 _

j ongressQ, porém o conteúdo das
mesmas será mantido em segrêdo,

)\ até que �e�ham início as aUd.iência�.
I
do ComIte de Relações Exteriores

-------- ;:.. I do Senaelo ,sàbre o Pacto.

No Rio. O escritor Julio Dantas
Rio, (A. N.) - A fim de parti-

cipar do IV Congresso de História

Nacional, a instalar-se nesta capital
amanhã, chegou ante-ontem, a bor

do do "Alcântara", o escritor e poe

ta partugués Juli-o Dantas, incum
hido de representar o seu país jun
to ao referido Congr-esso.

O embaixador da cu ltura e das
letras lusitanas foi recebido, no

Cáis, por várias autoridades, inte
lectuais, jornalistas, membros da
Acadêmia Brasileira d.e Letras re

presentantes cio Cong'resso de His
tória Nacional, elementos da colô

Dia portuguesa e grande número de

admiradores, vendo-se .entre os pre

sentes, -e.lérn do embaixador Bian

chi, chefe da representação diplo
mática ele Portugal junto ao nosso

g'ovêrno .e do introdutor diplomátí
co do Ministério das Relações Ex

teriores, ministro, Co.elho Lisboa,
os acadêmicos Gustavo Barroso, Depois de abraçar e receber os

presidente da Academia Brasileira votos de boas vindas dos seus amí

de Letras; Olegário Maniano, A,tau� gos do Brasil, a que agradecia ma-

1'0 de Paiva, Luis Edmúndo, AdeJ- níf'estando intensa alegrla, o sr. Ju

mar Tavares, Pedro Calmon, P·ere- lia Dantas assim se manifestou sà-,

grino Júnior, Rodrigo Otávio Filho, hre a visita que agora faz à nossa

Celso' Víelra o Aloisio de Castro terra:
bem como os S1'.S. Bi�ar Bandeira:
consul geral de Portugal, comenda
dor Albino de Sousa Cruz, presi
dent.e da Federação das Associa

ções Portuguesas do Brasil; o escri-
, tal' Eduardo Dias, o senador Evan
dro Viana e representantes ele vá- JULlO DANTAS E A ACA1)EMIA

rias outras associações de caráter BRASILEIR.A DE LETRAS

cultural e artístico, inclusive dire-I Por ocasião da sua primeira visi

tares do Real Gabinete. Português' la à' Academia Brasileira de J"etras,
de Leitura, do Centro Transmonta- o escritor Julio Dantas .será saudá

no, do Clube Ginásio Português e do pelo acadêmico Pedro Calmon

do Orfeão ,Português. . I e, na. sessão solen�_ <!Iue. se reali,za-
.' A CHEGADA rá em outra ocasiao, discursará o

O "Alcântara" ainda se encontra- acadêmico Gustavo Barroso. Final

va a poucos metros elo cáis, quando rnente., no dia da inauguração do

Juiío· Danlas, acompanhado de sua retrato do escr-itor na Casa Macha

esposa, sra, Maria ISaibel, chegou a J do de Assis será orador o poeta
uma das Janelas do convés sendo 01eg'á'rio ii.ra�'iano.

vivamente ovacionado pela mulli

dão que se comprimia ao longo do

cais, ovação que se traduziu em

prolongada salva de palmas, teste

munhando a emoção e a alegria de

que se achavam possuídos os admí

radores do conhecido polígrafo 11..1-

sítano.
HO�1ENAGEM DA MULHER

BRASILEIRA À MULHER

POR1'UGUESA

Já a bordo, e após à troca de
cumprimentos .e apresentação de

votos de boas vindas, leve lugar
uma singela homenagem da mulher

brasileira à mulher portuguesa,
traduzida no oferecimento de um

"bouquet" de flores da senhora Pe

dro Calmon à senhor-a Julio Dantas,
homenagem a que também se asso

ciou a sra. Melo Viana .espôsa dó

presidente do Parlamento Nacional.

FALA JULIO DANTAS

- "Foi para mim grande. prazer
voltar ao Brasil, sobretudo neste

momento em que se delebra uma

festa retumbante para a história de

duas grandes pátrias..

Esperanças na Colonizacão
..

...

Chegam aos EE. DU.
10.008 refugiados
NOVA YORK, (U$IS) - Aca

bam de chegar aos Estados Unl.,
dos 10.000 refugiados europeus

os quais serão admitidos no país
de acordo com a nova lei de

Pessoas Deslocadas, estabeleci-

31 DE
,da.em 1948.

O vapor "Ernie Pyle" trans

portou aos Estados Unídos'

10.125 deslocados, número total

desde que o Programa de Pes

soas Deslocadas começou entrar.

em ação, no outono passado.
24.518.710,20

Segundo o que revelado, os:

160.162,20 novos' imigrantes são trabalha-

13.742.883,20 13.903.045,40 dores profissionais, e entre eles

encontram-se fazendeiros, relo

joeiros, maquínãstas, veterína

rios engenheiros, professores,
1.031.500,@0 15.794.412,70 '

etc.

Qulnta·fetra 2' .s. Abril ele �.49

INDÚSTRIAS TÊXTIS RENAUX S. A.
BRUSQUE SANTA CATARINA

RELATóRIO DA DIRETORIA

Senhores acionistas:
Consoante às disposições 1egais e estatutárias, apresentamos as contas e balanço

referente ao 24° ano social, encerrado em 31 de dezembro de 1948, bem como o pare

cer do conselho fisoal.
.

Os dados em aprêço evidenciam à situação financeira e econômicã da 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 necessário","

Brusque, 23 de fevereiro de 1949.

BALANÇO GERAI> LíQUIDO,

otto Renun.x, diretor-presidente.
Roland Rennux, dtretor-comercíal.

.l. C. Renaux ..Bauer, dlretor-técrrico.

RELATIVO AO 24° ANO SOCIAL, FECHADO EM
DEZEMBRO DE 1948

ATIVO
Jmobibzado

Bens de raiz .
.

:���l�i���� .:': : .. .:
..

.: '�'.'.'.'.'.'.:: .. .:':
Vila .Operária .

.

Máquinas em montagem . ,
.

Constr. edif. novos .
.

Veículos . _- .

2.262.412,20
20.712.487,30

1171���',�� •

387.836,20
809.112,20
57.991,10

� c::fk Cl� x::::I =

�'170 BANHO 1Q_

·i ATRAVÉS b
'rOOS TEMPOSg

Disponível
Caixa

.

Bancos -,

.

Realizável 'II curto e longo prazo
Devedores . ,.

.
.

Participações e títulos .

Mútua Catarinense, Siderúrgica Nacional, Emprêsa Fõrça
e Luz S. Cat. S. A., etc: .

Depósitos
Almoxarifado ..,..... .

.

Ferramentas e utensílios .
, ..

Matérias primas . _... .
.

Fios .. 0.0
••••••••••••••••••••••••

0.0.0.0 •••• 0.0 •••• • ••

Drogas e tintas .
.

Lenha c ......•..........•..

Manufaturas . •.

14.:62.912,70

1.075.109,90
96.404,40

2.885.546,40
1.097.474,70
1.599.590,00
81:900,00

2.084.651,00 8.920.676,40

4.728.349,70
137.866,00
226.000,80
42.860',60
21.338,10
11.660,90

2.100.249,10
, 522.000,00
4.628.000,00
3.000.000,00

NO YI:LHü EG1To •••
-

O banho era um requinte
delicioso... Na época veloz
em que vivemos o banho
do corpo é um hábito cor

riqueiro, mas também o

banho interno é uma ne

�essidade de todos os dias
para que se possa enfren
tar com boa disposição e

saude, a agitação da vida
moderna.
Pelas suas benéficas pro
priedades, o Urodonal vale
por uma revitalizante du
cha interna, que lava os
rins e o fígado, elimina o
ácido úrico e dissolve as

impurezas e gprduras inú
teis do organismo, Por
isso o uso da água uro.

donalizada, leve e efer
vescente se recomenda
principalmente no verão!

Despesas gerais, ordenados, gratificações, etc. .
.

Despesas p/fins humanitários, combate à ntalária , .

Juros e despesas bancárias :..... . ,.. .
.

Conse:v�ção, edifícios " áreas .
.

Mater íals .'....
.

.

Ferramentas e utensílios .
.

Depreciações . '.' . . .. . ,.. .
.

Fundo de reserva legal .
' .

Fundo p/aumento capital .
•.......•......................

Dividendos . ,
.

crs 15.418.325,20

CRÉDITO,

Fabricação ','
..

.
.

Descontos obtídos .....•..........
. :

..

Juros bancáríos e de mora .

.

Juros s/rítuios . . . . . . . . ..
.

.

Aluguéis .'....
.

.

14.608.627,30
38.311,60

, 620.910,20
149.798,10

678,00

TolHi! o.

ors 15.418.325,20

Brusque, 31 de dezembro de 1948.
Otto Renaux, díretor-presídente.
Roland Renaux; diretor-comercial.
:J. C. Renaux-Bauer, díretor-técnlco.

�

Carlos Linder, reg. DElC. n. 18.290 e CRC -,
0.246.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os membros do conselho fiscal das Indústrias Têxtis Renaux S. A., tendo proce

dido o exame e verificação da escrituração, balanço e documentos, referentes ao

exercíci.o de 1948 de acõrdo com os estatutos, constataram a exatidão e conrormída

de, pelo que rec�mendam a aprovação das contas e atos da diretoria, pela assembléia

geral ordinária.
,

Brusque, 16 de fevereiro ele 1949.
Henrtque Hoffmarrn

Aloys Moritz
Marcos Konder

•
Contas de resultado pendente

Fôrça e Fôrça Diesel .
c ••••••••••••

Marcenaria e oficina mecãnica .
:.

Fiação e torcimento .:...... . ,
..

Estamparia . ,. . ,.... .

.

Tecelagem . .. '
. . . . . . . . .. . ..•........

• I.
Conta de compensação

Ações em caução .... ,.

9.606,00
60.882,20

530.925,70
359.814,80

1.103.274,70 2.064.503,40

t

.. ._�. " . _ ... �. 90.000,00
ors 65.291.348,10

57.685.355,40

7.515.992,70

90.000,00

Cr$ 65.291.348,10

Brusque, 31 de dezeinbro ele 1948.
Otto R d' t

·presidente.
enaux, lre 01 r-comercial

Roland R�naux. direto etor.técnicÓ.
J. C. Re�allx.Baller, di n 18290 e CRC 0248

. Carlos Llnder, reg. D
.. . .

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA LUCROS & P
DAS

DÉBITO
Despesas gerais, .ordenados, gratificações, etc.'

·······

Despesas p/fins humanitários, combate à malária '-\'
..

Juros e despesas bancárias
.

Con.servacão edifícios e áre';_�"""
. . . ..

. .

ff��1i�à;i�:�:��i:�í����.:::;:�: /.:iiii ··i:·::.:.:·.:·:·::·::::·::.·::::::,:.:.:·.:.:.:.:: :::::'.:'.:'{::::
Fundo piaumento c; itaI . . . . . . .. . \.Dividendos " � '::::::'. :: ..,...

'

: .. "::: : ::: .

\ JrS 15.418.325,20
\

�abricação C�É�I�? : 'J í4.6g�'�n�g
J��g�n���c1�;��0�, d�' '�ó�á

. .. . , .. : \ 620:910:20

iyt;��efft�t���� .. ::: : :
..

:.:.:.: : : :.:.: : : :.:.:::':'.;.:.:.:.::':':'.:.:.:::.:.:.:.:.: 149'���:�g

4.728.349,70
137.866,00
226.000,80
42.860,60
21.338,10
11.660,90

2.100.249,10
522.000,00

4.628.0{)O,oo
3.00(}.000,oo

Brusque, 31 de dezembro de '1948.

Ouçam diariamente, das 9 àsv13 e das 17 às 22 horas

RaDIO TUOft' ZYO 9
1530 kilocielos ondas:. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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ANIVERSÁRIOS:
D. IVONE d'AQUINO ÁVILA.

Transcorre nesta data o aniver-
.

Nelson Gonçalves e muitos outros.

..sário natalicio da exma. sra. d. I \'0-
.

O filme "maravilhoso" da tem

.ne d'Aquino Ávil,a, digna esposa do porada
.nosso distinto conterrâneo dr. New- ,

FESTA BRAVA

ton Avila, abalisado médico resl-I Tecnicolor

.dente nesta capital. COM: Esther Williams - Hicar-
.

Dama. de excelsas virtudes, de do Montalben - Cd Charisse
Ao assinalar essa efeméride, é

. -coração bonissimo, muito relaciona- No programa: 1) Cinelandia Jo1'-
interessante envocar os principais

-da na nossa sociedade,' será, por nal - Nacional. '
.

acontecimentos que marcaram o

certo, pelo decorrer de sua efr-mé- Preços: Cr$ 6,20 e 3,2Q desenvo�vimento da atual impor-
.ride natalicia, alvo das homenagens LIVRE. Creanças maiores de 5

tante comuna mineira,' desde os

,;a que faz jus. anos poderão entrar acompanl'Í�-'
, "1 tempos remotos de sua COIOI!i"f'-

"O Estado" a cumprimenta. rcs- ·das.
.
I, ção.

, ];leItosamente. I .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . ,... Embora obscura, por lhe re.ltar
Simultaneamente

FAZEM ANOS BOJE: I ODEON, hoje ás 7,30 horas
documentação precisa, a historia

de OUI'O Fino prende-se, inicial
_ o sr. Otávio Regis, funcionário IMPERIAL, hoje ás 7,30 horas

_

I mente, à descoberta de ouro. I �CH'

,;federal. I Espetacular Programa Duplo
. _ o jovem Luiz Carlos Amo+irn, ESTOU Aí?

I :filho do sr. Egídio Amorim, alto' COM: Emilinha Borba - Colé

funcionário da Caixa Econômica Nelson Gonçll-.lv�s. e muitos outros.

; :Federal.' I Incontestavelmente UI"] dós me-

_ o sr. Honoríno Anselmo Bcc- lhores filmes no genero

!-:;}ier, .íuncionánio da Policia Civil. I
FESTA BRAVA

- o sr. José Ricardo Comeli. Tecnicolor

_ o sr. Manoel dos Anjos, proprie-" COM: Esther Williams - P..1eár-
� -tário do Salão Minerva. : do Montalben - Cyd Cyd Charisse

-\ a srta. Alzira B. Pires, filha do, No programa: Noticias da Sema-

':sr. Paulo Preis, inspetor do G. E. na - Nacional.

de Tijucas. f! Preços: ODEON Cr$ 6,20 e 3,20.
-' as srtas. Odair Martinelt e Ru- IMPERIAL, Cr$ 5,00 e 3,20

• lI:e Pereira de Sousa.
.-�, o sr" Luiz Antônio 'Fermiauo.

. NOIVADOS:

., familia, esposa, mãe, irmd'os, cUI!ha
,dos e tio, do inesquesivel Migm'J G.

I(). La Porta, con,virlam aos parentes
'e amigos para assistirem a missa

r, que mandarão celebrar no dia 23,
":sábado, ás 7,30 horas, no Altar-Mór

'.daIgreja São Francisc;), antecipan
':do 'agradecimentos a todos os que

CINEMAS
RITZ, hoje ás 2 horas

Matinée Colosso

ESTOU Aí?

Expressivo Bicentenário
Em festas o MUr1:icipio de Ouro Verde

quilômetros quadrados
Em 1947, as culturas tempor árías

abrangiam a área de 45l:11 hecta

res, pouco inferior à ocupada com

as permanentes - 4408 h�ctart:<;.' A
produção agrícola dêsse ano ele
vou-se a,12.703,870 cruzeiros, caben
do as maiores parcelas ao milho
e café beneficiado.

o

Números expressivos são, tam

bem, os que dizem respeito i popu
lação e produção pecuárias. A pri ..

meira correspóndia ,em 1947, o nú
mero de 134723 .cabeças, e à segun

da, a írnportancia de 11.770,600 cru,

zeiros. Interessante é notar o e

quilibrio existentes entre as fontes

produtoras de Ouro Fino. Em 1:148,
foram cadastrados 141 estabeleci�
mentos industriais, e o valor dessa

produção, aipda em 1946, já »tiu

gia o' total geral de 13.959,194 cru
'zeiros.

Equiparado que está aos mais
adiantados Municipios do Estado,
Ouro- Fino oferece, como se vê
movimento econômico bastante Sil��
nif'icativo ;

,

comprovam-no. ainda.
as agências de vários estabclecí mén
tos de crédito do País ali exist�ll
tes, e tambem a Caixa Econômie.i
Estadual, cujo saldo, em 19r!6, foi
de 298505 cruzeiros. Os denósitos
feitos, em 1947, elevaram-se' a . _.

303960 cruzeiros, sendo o saldo a

favor dos depositantes, em 31 de
dezembro dê�se ano, de 3370>10 cru-

Comemorou-se Iestivarnente, no

COM: Emilinha Borba - Co lé -

pia 8 do mês .ern curso, a passagem
do bicentenário da elevação a ca

tegoria 'de paróquia do primitivo
arraial de Ouro Fino, em cujo ler, .

riffirio se achava erigida pequena

capela sob a invocação de São

Francisco de Paula .

Censura até 14 anos .

'Ajustaram suas próximas nup-
' A obra prima sonora do Rei do

+clas; sábado ultimo, o jovem Jonas Ritmo. O céu baixa à ter-ra numa

Andrianí,' funcionário do SENAC e torrente de melodias, cores, baila

filho d� Sr. Pedro Eulalio Andria- dos, romance e alegria.

'11i, industriaâ iem Tijucas, corn a ROMANCE INACABADO

.
,tlisfinta senhorita Maria José Sal- COM: Bing Crosby - Fred As- ficou, quando o arraial, já denomi-

'gado de Oliveira, dedicada Iuncio- taire - Jean Caufield - Billy de nado São Francisco de Paula de

nária da Caixa Econômica Federul Wolfe - Olga San Juan. Ouro Fino,. foi definitivamente. i n

e filha dileta do Sr. Dr. Salgado de As mais populares melodias de tegrado na jurisdição de Minas Ge-

Oliveira, : IRVING BERLIN, num adorável 1'0_ rais.

Aos noivos enviamos nossos pa- mance para todos os "fans" �atol' preponderante de, proer cs-

rabens. 'II 'tiigantesco. Inesquecivel. Magní-: SO, o ouro. estimulando energias,

ficante. despertando novas amhições, fez

, _
.

G O
No ..programa: 1) A Marcha da que as atenções governamentais se

Mlguel . .11 Vida - Nacional. 2) Atualidades voltassem para Oui'o Fino. Em

Warner Pathé _ Jornal 1868, com a sanção da Lei nO 1.570.

La Porta Preços: Cr$ 5,00 e 3,20 foi-lhe concedida autonomia. Cinco

LIV''RE. Cr�anças maiores de 5 � anO$ mais tarde. porém, a Lei nO

anos poderão entrar na sessão cc ii 1.997 suprimiu o Municíp'io, spntlo

horas. êste restaurado pela de nO 2,65�. ,je

,
.'Helena" Gar�fallís La Port� Jose-I Suspensas todas as entradas' de novembro de 1880, que ainda C(ll1-

-Ima O. La POI ta ausente, Fehppe O. favores e permanentes. cedeu foros de cidade à sua serlc.

'La 'Porta e famllia ausentes, Artur: Estudantes sem caderneta, não go-
.

Esgotadas as reservas aurifera�,
".o. La Porta e esposa ausentes" He- tzarão' dos devidos abatimentos,' Ouro .Flno retrocedeu. Suas terras

"nato Pimazon'i e familia ausentes" porém, se não forneciam mais o pn:

l.Luiz Vitelo e.filho ausen��s, Bcnri-IRádio GuarUl'á cioso metal, apresentavam-se ainda'
'. que Abreu FIalho e fal1:nha, Olga férteis, abrindo novas perspectivas

. 'Garofall'is Campos, Luiz Orofir,o e e proporcionando outras ati vida-
PROGRAMA PARA HOJE

des à população. A agricultura co-

meçou então a florecer, transfor
mando os campos em perene fon ..

,

te de vida. A pecuária desenvolveu
1
se rápidamente, constituindo 'desue
logo importante fator econômico.
Es�e novo ritmo ele progresso pro

piciou o encremento do comércio,
das vias de comunicações e, vamos

dizer, a formação de nova men1à·
lidade, com o impulso dado à lllS

trução, que ai�da hoje repres�nta
uma das mais 'inportantes conquis
tas' dos ouro-finenses.

Atll!almente Ouro Fino apresenta
o aspecto de c'idade moderna, d,)
tada de confôrto que caraCterha os

centros progressistas. Dispõe de
ótima rêde de água potável, esgoto,
luz elétrica,· rêde telefônica im

prensa, Aér.eo Clube, bibliotecas (

'de eficiente serviço de assistêneia
médico-social. O Mun'icipio é. s.:rv1-
ço pela Rêde Mineira de Viação,
além das estradas de rodagem, em

número de oito e com extenção de
269 quilômetros. O DepartamentG
de Correios e Telégrafos ma!'tém
ali três agências po�tais-telegl'áfi
cas, havendo ainda o Serviço Rú
dio-telegráfico do Governo do Es
tado. ",i "i':

A população do Município, se-'
gundo estimativa do orgão centrH I

regional do I. B.' G. E. para 10 de
janeiro de 1949, era de 35859 habi
tantes, distribuidos na área de 731

• •••••••••• "LO" 0 •••••••••••••

Sessões Elegantes
RITZ, hoje ás 5 e 7,30 horas

8,00 - ABERTURA - Bom

para você . .' ")

8,30' - Variedades em gravaçi)es
9,00 - Musica do No,:,o Mundo

9,15 - Musicas de filmes

9,30 - Musicas brasileiras em gra

vações
10,00 - Musicas Ba:vainas
10,15 - Will Glahé e su orquestra

10,30 - Musicas Mexican,as
11,00 - Inforn1ativo Guarujá
10,05 - Vagalumés do Luar ...

11,30 - UI11a página para você ..•
.Kno-' 12,00 - INTERVALO;

r'.compare-cerem.

�dusn�a do Trabalho
Dia:? 22, ás 13,50, h6ras:
Processo D. JCJ-21/49

Reclamante: Alfredo von

:lllauch.
Reclamado: Hans Steppat.
Objeto: 'Salários.

Dia 2'1, ás 14,30 horas:
Redamahte: João Rodolfo da Sil-

·va.

Reclamádo: Fiuza Lima & Irmiíos.

,
Objeto: Anotação de Cart?ira

,

Profissional.
Dia 23, ás 9 horas:'
Processo n. JC.J-28/49

Reclamante: Alvaro Arlindo Tri
'Iha.

Hedamado: Castnlio do AmaraL
Objeto:' Salários.

CASAS E TERRENOS
Po,sue V. S. casas ou terrenos para

14,00 - Oferec'iméntof) musicais,
1(},00 - Em tempo de valsa

16,30 - Cantores do Brasil

17,00 - Informativo Guarujá ...
17,05 - Um programa para vocô ...

17,30 - Variedades
17,45 - Carta Sonóra
18,00 -.! Ave-Maria
18,05 - Musicas variadas
18,30 - Momento Esportivo
19,00 - ENCERRAMENTO.

SERVIÇO DE METEO
ROLOGIA

Previsão do Tempo, até 14 horas
do dia 21�

, Não encontra comprador?
En I rpg'ue ao Escritório

,A' L. Alves.
''Rua' Deódoro 35.

Tempo: Em geral instável;
Temperatura: Estável;
Ventos: Variáveis, frescos;
Temperaturas extremas de

: .. : J�f,)liil:�-! I Máxima 25,6 ,nÜnim� 20,3.

" vender?

ImobUlãrlo

lizado no álveo dos r-ibeir-os e t am

bem no subsolo. Foi o português
Martins Lustosa o descobridor da

riqueza, que na época domiunva
os espíritos, transformando, ho
mens pacatos em afoitos aventurei-
ros.

Lustosa trouxe para Ouro Fir-o a

mulher, que era paulista, dois fi
lhos e alguns companheiros. A in

fluência de novos habitantes não

tardou; o ·elemento escravo foi in
troduzido. e o povoado, graças ii

riqueza tão fácilmente encontrada
desenvolveu-se ràpidamente.
Sendo a niaioría dos primeiros

habitantes da rica zona' sul-minei
ra constituída de paulistas, prc
tenderam êstes anexá-la à sua Ca-

pitania, fato que originou cutrr

as duas Capitanias acesa luta, ('ui')
término sómente em 1750 se veri-

.dia

zei ros.
. A arrecadação das três
administrativas vem sendo

esfer-as

hoje:

prog�t�S
si vamente aumentada no Municij-í«.
Em 1945, foram arrecadados ....

3236341 cruzeiros, cifra que se ele
vou, em 1947, a 5502106 cruzeiros,
e da qual coube, percentualmcnlc:
à União, 31,35%; ao Estado, 50,16%'
e à Municipalidade, 18,4.9%.
,._--------------

Outr,(J, criança nasce
nom carro
Rio, 18 (A. N.) - Repete-se o

el)isodio. Uma ambulancia do Pos
to Central de Assistencia foi soli
citacla para soeorrer uma gestante,
na rlla Viseonde de Niteroi. Minu
tos depois a ambulancia parLiU,
mas, quando chegou ao local. a

senhora já havia dado à luz a uma

menina nQ carro do R. P.-2.
O medieo da eqqipe 'providenciou

a remoção da parturienLe, que é
Maria 'Irene Miguel, de 19 'anos, re
sidente à rua Visconde de Niteroi
n. 512, e da Tecem-nascida, para oQ

Hospital de Pronto Socorro ,onde
mã.e e filha estão passando hem.

FRAQUEZAS, EM GERAL
VINHO CREOSOTADO
"SILVEIRA"

O viI,pltao �eu um
d�s�falqD8" '

.

Salvador, 18 (V. A.) - Grave fa
to acaba de seI' revelado na conta
bilidade da 6a Região MillLar. O �a
pitão Sobrinho, intendente, há
muitos anos encarregado da paga
doria da referida Reg'ião, obrigado
agora a prestação de contas, em fa
Ce da assungão do novo comandante
da Região, teria confes:sado um

desfalque de três milhõ.es de Cl'U

zeiros. Sabe-se que O alcance se

vinha processando desde o com'an
do do g'eneral Caldas, conseguinQo
o capitão Solbeinho protelar habil
mente a ,prestação de contas -das
verbas,que Linha á sua guarda, pa�
ra atender a consti'ução de proprios
da 6a Região Militar. Como medida
preliminar, o capitão Sobrinho foi

suspenso das funções até que seja
luelo ·devi-damente apurado. O fato

já é, do conhecimenLó publico, Ia
m entando muitôs a sua Ol}Qrrencia

pois o Cal)itão Sobrinho era muito
relacionado nos circU:los sociais e

csportivos.

Hoje no passadO
A data de' hoje recorda-nos que:
- em 1500, Pedro Álvares Cabral,

.

o navegador português que tinua

o posto de Capitão-mór na primei
ra armada que, 'após a expedrção
de Vasco da Gama, mandara a In

dia ,o Rei D. Manoel, afastando-se

de sua róta encontrou plantas ma

rinhas, indico da proximidade de

terras;
_ em 1638, o nosso Forte de Mon

te-Serrate, na Bahia, rendeu-se as

forças holandesas de Mauricio de

Nassáu. Nesse dia foi ferido pela
sétima vez o intrépido Capitão per

. nambucano Estevão de Távora, que

veiu a falecer dias depois;
_ em 1648, a cidade de Olinda

fóí evacuada pelos holandeses e

'ocupada pelas tropas do bravo Hen

;ique Dias;
_:... em 1792, José Joaquim da

Silva Xavier, ·Alferes de :\1iUcía•

cognominado "O Tiradentes" foi

enforcado no Campo das Larnpudo
sas no Rio de Janeiro, por ser o

pri�cipal c�njllrado de 1789, na In

confidência Mineira;

I
- em 1815, em Lagarto, Serqipe,

nasceu o ensaísta Silvio Vasconcelos

da Silva Ramos Romero, que fale·

ceu no Rio de Janeiro em 18 de Ju

lho de 1914;
,

_ 1867, o bravo Coronel C:1I10s

de Morais Camisão, com sua cola

na- expedicionária, invadiu oPa·

r-aguai, após atravessar o Rio Aua,
em Béla Vistà. D�s depois iria e�
crever a epópéia da Laguna, a mats

asombrosa retirada estratégica mi

litar.
_ em 1879, o então deputado per-

lnambucano José Mariano aprescn

tou um projeto para que fosse cou

siderado de luto nacional o dia 21

de Abril, em homenagem a memó

ria de Tiradentes, um dos mais des

tacados proto-nrar'tires de nossa

Independência;
- em 1821, um decreto declara

va que a Constituição espanhola "Í
gorar'ià :Õ.� Brasil até ; jirornulga
ção da que fosse deeretada pelas
Cortes de Lisbôa.

André Nilo 'l'ada<;co

Marcharão para
o socialismo

Londres.,
-,-

(U, P.) -. Dom' Id-
don, conespondente do '''Dai1y
Mail" em Nova York, escreve que (}

secretário do Exieri'Ül' britânico, ,sr.
Ern,cst Bevi1'l, lhe disse que os Es

tados Unidos marcharão para o so

cialismo, tal como a. Inglaterra.
_Essas revelações ,são feitas por
Iddon em despachO, datado de ,iBor�
do do Mauritania". Bevin lhe con

cedeu uma entrev(sta' exclusiva,
pouco, antes de o liréVnsatlântico
atracar ,em Southampton, na sexta

feira, vindo de Nova Yoi'l;:.

Escreve êle: "O sr. Ernest Be

vin declarou-me hoje que .os rn,és..

mos, acontecimeptos' políticos qu�
se verifio-aram na Inglat.erra - ten..

dência para a esquerda - ocorre·

rão nos Estados Unidos".
Diz ainda iMon que Bevin lhe

deu o ,seguinte conselho, ,para uso

na reda(ião de 'seu: artigo ,semanal,
datado' dos Estados Unidos: "O sr.

não d�w,e ser tão cínico, se quer

aceitai' rlleu conselho. Não rufie

as penas das águas americanas.

Seja franco e direto, sem dúvida.
Nada tenho a opor a is.so e bata-se

em defesa do Impél'io Britânico".
Bevin estava de excelenLe humo!"

e discutiu muitos assuntos int�r·
nacionais, sc bem que. em sua

mai'ÜI' parte, em caráter particular.

P ar'ÍcipaçãO
Tereza Regina, filha de João

Gonçalves Junior e de d. Maria da

Conceição Moura Gonçalves, par

ticipa ,às pessôas. amigas e pan�ntes
ele seus 'pais, o nascimento de

seu irnião João Gonçalves Néto

o'corrido a 4 do corrente, na" Ca·

sa de Saúde São SebaslJão".

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Continua a 'depuração
Londres, (U. P.) - A noticia

I quete extra-ofioial revelou que a
de que o pr-imeiro mí nistro e íam- maioria dos diplomatas ocidentais
bem secretario do Pai-tido Comn-' nesta capiLal consideram a posíção
nisto Bulgaro, Dlmitrov, se encon- (!,p-'mal'echal Tito mais firme ago
tra de "ferias" na União Soviéti- nl/ do que ha seis meses, quando
ca é o ultima dos acontecimentos rompeu aSI relações com o Comin
recentes na estranha e, por vezes, forrn.
tantastíca luta entre os saLeliLes Entrevistas realizadas . com os
da Russia que foram desequilibra- diplomatas das principais ernbai
dos pelo conflito ideologico entre xadas ocidentais Lambem demons-
TiLo e Stalin. .

I ti-aram que a maioria dele,s é de íEm fevereiro, a frent.e bulgara, parecer que a disputa entr-e Tito e
I

dominada pelos comunistas, d�PI1-1 o, Cominform se acha. "estabiliza-
'

rou todos os "elementos hostis e da". Opinam eles que TIto ganhou a
contrarias ao povo.. Em março, o' primeira parte de sua luta pela so
primeiro ministro Trajeho Kostov, I

hrevivencía contra o Cominform .

antigo discípulo do comunista Di- . 'I'arnbem crêem que TiLo continuá
mitrov .de velha escola, foi eXPul-1 rá no poder, provavelmente, daqui
so por seus .conceítos nacionalistas a um ano, que, não' obstante os
do comunismo - pecado pelo qual -rurnores circulantes, a Iugoslavia
Tito foi expulso do Cominform. não será invadida e que provável
Agora se anuncia que aproprio Di- mente o Cominfotm rião se ar-ris
mítrov se encontra de "licença" na cai-á a

í

nspirar' atividades de "guer
União Soviética, abandonando seus rilha" em escala necessárra para
importantes cargos ·para submeter- que seja eficaz. O ponto de vista
se a tratamento medico. ele toei os, salvo dois entrevistados

O significado de tudo isso é tão é o seguinte:
enigmático para os per-itos em Tito, conforme e.le propr'io se
assuntos ibalcanicos como l�ar� os jactou no sábado passado, perante
Isígos. Ainda não se revelou indi- o congresso da Frente Popular ,de
cio algum que esclareça o signiJi-. monstrou poder manter incolumesIcada dessas mudanças na. suprema' suas defesas durante os dez meses
direção hulgara, Talvez ainda ,s·e de repetidos ataques do Comin
passem sem.anas ou mesmo meses forrn ao contrário, o ataque do Co
anLes que se conheçam os motivos minforrn pôs em destaque cer-tas
de tais medidas. Só o que se sabe é dchilidadcs que os c1il'igentes i ugos
que a luta interna na Bulgarta co- 'Iavos não perderam tempo em eli
meçou com o conflito Tito-Stalin minar. Em geral, o Par-tido Comu
e vem perduranrío �sde então, nista apertou suas fileir-as por de-

O Partido Comunista bulgaro ex- tras do seu líder de tempo de guer-•perimentou grandes dificuldades ra. Por sua vez, os não comunistas
para chegar a um acôrdo sôbre a seguiram de longe a disputa.
linha de conduta a seguir com Os diplomatas ocidentais são de
respeito a Tito. uma vez que mui- parecer que o Cominform .nfio se
tas frações dentro do próprio par- pode arriscar a desencadear a
tido lutavam por posições pessoa-is guer-ra mundial para elimina!' Ti
e por ,principias ídeologícos. ., to. Acham que á_jnvasão aberta da
.

Nessa oportunidade, Kostov diri- Iugnslavia por qualquer elos' sate
gi u a 'luta contra os partidos de Iites do Cominform poderia resul
Tito, não obstante seu conhecido tal' em conflito ele tal magniLude.
ponto de vista moderado sobre os Por essa razão, não crêem que o
Pl'oblem'à::; búlgaros e sua teoria' Cominf'orrn desencadeie at.ivírtados
sobre o comunismo nacional.

.
ele "guerr ilba" em grande I escala, DR.

Ha algum tempo Kostov vinha e mregiões tais como a Macedoriia
'sendo apontado como 0_ predileto Iugoslava. Desde que essas ativí
de Dirnitrov jiara sucede-lo. Alem de dades não sejam em grande escala,
ter sido vice-primeiro ministro, era nha maiores' dificuldades em aca-
1 amhem diretor da economia' bul- bar com essas provocações: A si
gara, assunto sobre que ainda exis- buação está, pois, "estabilizada",
tem controvérsias internas na concluiu um dos diplomatas con-
Bulgaria. sultad os.
Um fato incidental, que pode ou'

IAO f4ça
CONFUSOES!

.I ,,;

Consultório:
Rua Tiradentes. 9

não lança!' alguma luz sobre os

acontecimentos, é o de que Dimí
trov não pronunciou uma palavra
em publico sobre Kostov," desde que
se tornou publica sua queda em

desgraça no seio do partido.
MAIS FIRME TITO

Belgrado, 18 (U. P.) - Uma en-

•

,

CUBleOS'

@ S m: TROS Df AR AUXILIAM MUITO

NA TAREfA DE EViTAR QUE ENTRE PÓ
NO MO'TOR. pARA TEREM 1000/0 DE

EFICIENCIA, PORÉM, PRECISARIAM SER

MUITO A�AIORES DO QUE É PRA TlCA

MENTE POSSIVH FAZÊ-LOS, POIS

CERCA oe 10 METROS CÚBICOS Df AR

POR MINUTO, ENTRAM NO MOTOR.

E AO MUDAR O OLEOr

NÃO SE ESQUEÇA:

-PEÇA

STANDARD OIL (OMPANY OF BRAZIL'
.�

E SEUS REVENDEDORES�

Irmandade do
Passos e

Senhor .Iesüs
H. de Caridade

FRANCISCO CÂMaRA
NETO

Advogado
Escritório: Rua Felipe Schimidt
21 (sobrado) (Alto da casa "O
Paraiso")
Resídencia: Rua Alvaro de Car
valho, 36

dos

Eleição dos CODsultor�s .

De ordem do Irmão Provedor, para cumprimento dos dIS
positivos dos artigos 23 e 24 do Comprom�sso da Ir�an�ade.
convoco os srs. Irmãos eleitores, para no dia 2 de maio, as 17
horas, comparecerem no Consistório da Ir�a:r;tdade, afim de se.
proceder à eleição dos Consultores para o �Iemo ?e 1949 a 19�O�

Informo que é permitido aos !'ts. Irmaos eleitores, que nao

poderem comparecer por motivo justificado, remeter ao sr. I�
mão Provedor as suas chapas, dentro de carta fechada e aSSI

nada (Art. 28 do Compromisso).
Consistório, em 13 de abril de 1949.
Luiz S. B_ Trindade, secretário.

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

Florianópolis

A projetada reforma do Calendário
Uma das principais razões que a impõem

MONTREAL _'Canadá ,- (S.l. nações, votou por um calenda
J.) - O modo pelo qual os dias rio perpétuo, ao ser apresenta
da semana mudam de data de da a questão da reforma do ca
ano é um dos mais sérios íncon, lendário à 4° Conferência Geral
venientes do atual calendário da Liga das Nações sobre Comu
- disse o sr. Arthur Hills, presí- nicações e Trânsito, realizada
dente da organização canadense em Genebra".
filiada à Associação do Calen- I Falando na reunião das Câ-ldárío Mundial, falando aqui maras de Comércio do Çanadá,
sobre a questão da rerorma do acentuou o sr. Hills do seguinte

I'
calendário. modo o inconveniente da refe-
Esse inconveniente da mu- rida mudança, característica do

dança de feriados; dias santos, presente calendário: .

etc. de um dia para outro em "Há uma mudança de um dia
anos sucessivos, será um dos nos anos normais, 'porque estes,
maís convincentes argumentos compondo-se de 365 dias, têm
para a adoção mundial de um mais Um dia alem. das 52 sema

calendário. fixo, conformê acen- nas, e os anos bissextos, mais
tuou o sr. Hills. dois dias, Esta mudança de dias,
"O Canadá _ declarou - foi que afeta todas as datas do ano,

um dos primeiros paises a ma- será evitada pelo calendário fi
nifestar o seu desagrado pelo xo. Assim, este e outros incon
atual calendário, quando em venientes serão eliminados pe-
1931, juntamente com mais tres lo Calendário,Mundial".
----------------------------�..--------------�------------

Cirurgia -Clínica - Obstetrícia
;:"�� Dr.. Antônio Dib Mussi

'Trate ii sua Bronquite e fiCiará
livre da Tosse e do Catarro
A bronquite começa muitas

vêzes com um simples resfriado.
Sobrevêem, então, a tosse rouca

Ilêca ou sibilante, o cansativo
chlarlo no peito e a obstrução
das vias respiratórias pelo ca
tarro mucoso ou mucopurulento.
Estes são os sintomas da bron
quite. E muitos procuram. com
batê-los. E' um êrro. O que deve
ser combatida é a bronquite
caUSa e origem daqueles males
- porque' quando os bronquios
estão inflamados podem surgir
graves, complicações nas \lias

.

resoiratórias.
Para tratar acertadamertte 'ao

Inflamação dos bronquios existe,
Agora. um eficaz prepárado. E'
o Parndnt, que' age d!reta�
mente sôbre as mucosas mter
nas dos bronquios, descongestio_
nande-as complet.amente. Tra
tada, assim, na, sua origem, a

bronquite desaparece e desapa
recem também a tosse, o catar
ro 1'.'- a ópressão do peito. PaI-'
_int tem proporcionado alívio
a muitos sofredores. Se O Sr.
sofre de bronquite ou traqueo
bronquitl'.', peça na sua farmá_
cia um vidro de Parado.

P-I6 j

Médico efetivo do Hospital de Caridadt'J
Servi ço especializado em Doenças de Senhoras

Medernos métodos de tratamento

•

Residência;
Hotel La Porta

FERIDAS, REUMATISMO E
PLACAS SIFILITICIIS

32 MAGNÉSI.A
. Elixir de NogueiraBISURADA M.dicoçõo nultiH�r �o trotamento

do .,fJ11.

_SE�
�pós as

refeições?

Substituições de
ministros na Russia

Bucarest, (U. P.) - Dois dos
três vice primeiros ministros da.
Ruman ia, ambos chefes de parti
dos prócomunístas, foram suhstí
tuidos, segundo anundía um comu

nicado oficial. O ministro da 'Agri
cultura, professor 'I'raian Savu
lescu ;oi substituído, no cargo de

pitmefro -vice�prjmeiro-'ministro..

pela chefe comunista Ana Ppuker,.
que já exeroe as funções de minis
tra do Exterior. Por sua vez, o mi

ni·slro da Cultura, Stefan Voite�

passou o cargo de terceiro vice-pri
meiro ministro ao seu coleg'a das

Finanças, Vasilij Luca. Diz o co

mnnica'do da presidencia que am

bos pediram 'Para ser ,substituidos,
pois querem dedicar seu tempo 3l

funções mais importantes. Mas nãO'

explica quais as funções considera
das mais importantes que a vice

presidencia do Conselho.

d8 perturba
ções digestivas são frequen
temente ocasionada� por
excesso de acidez. E ROs
sivel remediar os ataques
de flatulência. biliosidade,
câimbras ou dores apqs as

refeições. MAGNESIA
BISURADP� é reconhecida
como o remédio de confian
ça . para neutralizar o ex

cesso de acidez estomacal.
MAGNÉSIA BISURADA
alivia ràpidamente os distúr
bios da acidez. MAGNESIA
BISURADA ajudará seu es

tômago a funcionar perfei-
tamente.

Em pó e em comprimidos.

Consultas. diariamente, das 13 às 16 hora:. ANTIAclDO DIGESTIVO

............. '" ....

.............. ' .

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



5

ção, ha muito aprendemos que
ajudar aos necessitados é ser

vir a Deus.
Através de nossas comunída- VENDE-SE uma, de 4 faces, com-

des e de nossos governos, bem pletamente nova, marca RAIMANN,

como por meio de nossos atos de com transmissões. Ver e tratar na

caridades, temos procurado Cia. Florestal de Santa Catarina. no

cumprir essa 'Ordem divina, au- Estreito, ou pelo correio, dirigir-se
xiliando os famintos, os neces- à Vencedora - Caixa -Postal, 225 -

sitados e os doentes, Florianópolis
----....

"Ameaça de dísturbíos nas come-I
muracões da Irlanda

'

,

Solenuia ie em tcâ is os cinuuuios

DUBLIN, (UP) - Um minuto da meia noite ,com vinte e uma sal-

depois da meia noite de domingo ":-as de artilharia em Dublin e Athlo

toarão em Dublin os canhões, CG- ne.

J110 o fizeram na sangrenta manhã O mais famoso veterano (lo Ie

'da segunda fe'ira da Pascoa Florida, vante de 1916 e ex-primeiro minis

há 33 ahos porem desta vez será tI'O da Irlandia não estará prescn-

Jlara proclamar o nascimento da te às cerimonias.

Republica Livre e Indenpendente I Seu partido, o Fianna Fail, acu

da Irlandia, O aniversário da lus- I sou o governo do primeiro rmnis ..

"Íorica rebelião contra os hritanicos tI'O Senn Costello de haver Icitc

na Pascoa de 1916 será observado uso de "artilharia politica" ao es

segundalfeira com "o dl:! Republi- tabelecer a Republica apesar de

oa", pois em virtude da "Lei da .continuar a partilha da Irlandü� 110

Republica 'da Irlandia", aprovada norte e no sul. Propagaram-se ho

ern dezembro do ano passado este [e boatos de jovens republicanos

pais rompeu suas relações de de- extremistas
I
realizarão manifesta

-pendencia com a Comunidade de ções de protesto em Newra, Ar

:Nações Brítaríicas. magh e outras vilas situadas na

A celebração do aniversario cru fronteira entre o Ulster e o Eire,
todos os vinte e seis condados da e o governo da Irlandia sentervtr io

Irlandia do Sul começará depois .nal enviou 300 policiais a Newary.

Truman colabora na

auxilio às vitimas
campanha de
da guerra

'_'
WASHINGTON (USIS) - O

.Prestdente Tniman aderiu ao

.novo apela ao povo norte ame

.rícano no sentido de ser dada

.malor contribuição para auxil-io
-às vitimas da guerra mundial.

O Presidente, em discurso

_pronunciado pelo rádio, deu íní.,
<cio a uma campanha dirigida
:pelas organizações, a qual terá
por objetivo conseguir' contri
'1mições voluntarias para auxilio "Hoje, entretanto, as palavras
às pessoas necessitadas de to- da parabola do [uízo final têm
do o mundo, em consequencia mais vivo significado para nós.
da guerra.. "Devemos oferecer- Tornam claro nosso dever com

lhes não só nosso auxilio mate- relação aos milhões de pessoas
.rtal, mas também o sêntímento de outros países que sofreram e

-de fraternidade; numa causa ainda sofrem' as míserías da
.comum ", disse o Presidente. guerra, da destruição e da tira-

No decorrer de seu discurso, nía ".
"I'ruman teve ocasião de dizer: Mostrando o quanto os Esta-

"As palavras da Bíblia que dos Unidos têm sido mais felizes
.nos foram lidas, trazem uma que outros povos, Truman atrí-

-

'mensagem. Essa mensagem in- buí esse fato mais do que tudo à
fluiu profundamente sobre os, bondade de Deus', o que dá aos

-espirítos de nossos pais e guia- norte americanos a obrigação
Iam-nos quando construíram de serem bons para com os ou

:nosso modo de viver. Como na- tros povos.
-

Faria &Luiz
Representações - Consignações - C/Pl'Óp?'[a

COM:ÉRCIO POR ATACADO E A VAREJO,

Louças -'- ,Vidl'aria - Artigos de aluminio - Artigos Bscotares

Papelaria

Generos AUrnenticios Ind.striolisodos ;_ Armarinhos em geral

LOJA E ESCRITóRIO - Rua 7 de Setembro, ' 21.

Caixa 'posta'}, 322 - End. Telegráfico "LUFAMA".

Flortanépolis - Santa Catarina
-- ----------------�--

BOM NEGOCIO
I'ara quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ ZOO.OOO,OO renda
L.certa de JO·/. ao ,ano com recebimento de, juros mensais.

.

'Informações nesta redação,

Para elegância feminina!
Beleza, qualidade, eco

nomia e absoluta garan
tia, são vantagens que.
só os relógios ELGIN
apresentam às pessoas
de fino gôsto. Ademais
Elgin possue Corda
Inquebrável- que o

garante para a �ida tôda,

��
\ 21 rubis

Para o "GentIemari"!
Elgin, o nome mundial
mente afamado de reló

gtos finos, é o comple
mento essencial para o

homem de bom gõsto.
Apresenta um conjunto
de Qualidades num arti

go íhígualado : arte, téc-
nica perfeita, preços

, accessíveís,

DURA POWER

E não são apenas
palavras ... Pela se

gurança e exatidão
de sua perfeita en-

grenagem osRelóglosElgin,
da Elgin National Watch

Company - foram durante

a guerra, os usados pela
Marinha Norte:

�Americana,que "

éomaioratesta· -"t'�$II-
do do seu valor! '''",,,,:': .. ,, ....

�

À-veni:la em todo o Brasil- Distribuidor exclusivo:

OTTO STRAUS
RIO: Rua Buenos Aires, 53.

S. Paulo: Rua líbero Badaró, 488 - filial.

Elgin:-desde ; séc�lo passado
orgulho da arte relojoeiro!

ESTÚDIO R, RUOOIERQ

Plcrmo Nem um auxilie dos 'EE.UU.
nacíenalís tas

:

mais

aos

SENHORITA!
A ultima creação em refri
gerante é c Guaraná KNOT
EM- GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o está
acompanhando a moda.

c
.............................

Nova York,
,-

(O. P.) - O ,se

cretárin de Estado Acheson, for
mulou o que se nos apresenta co

'mo o .elogio funebre da China na

cionalista, e não um elogio alta
mente lauda tório por sinal. Está
contido em sua carta de 15 de mar

ço ao senador 110m Connally,Opresi
denLe do Comité de Relações Ex
ter íores do Senado ·e que só na sex

ta-feira foi publicada. Sua finali
dade era combater os planos do se

nador Mcüarraus ele despejar mais
um e meio bilhões de dólares na

guerra civil chinesa,
Disse ACTlesoll, sem meias pala

vras, que os nacionalistas chineses

perderam a guerra por sua própria
incompetõncia e corrução, que a

maior parte elas armas que os EE.
CU. lhes en\>iaralj. caíram nas

mais dos comunistas e que os EE.
. UU, enviaram aos nacionalistas
armas em quantidade sufiente pa
ra vencer, se êles quisessem vencer.

Declarou que o povo chinês quer

paz a qualquer ,preço e ficaria con

tra qualquer tentativa de prolon
gar a guerra. Quanto ao envio de

tropas norte-americanas para a

'China seria uma medida contrá
ria aos melhores interesses 'dos
EE. UU. e seu custo seria astronô-

reletívamente à China verme

Iha; o Departamento de- Estado se

oporá a quaisquer novos .emprestí
mos à China. As noticias de outras

fontes 'pareêem confirmar que a

China vai entrar numa era de pro

longada reconstrução, tão terrível

e miserável quanto a da Russia

depois de 1917.
Sob o dominio comunista 'I'ien

tsin, que cresceu vertiginosamente
dl'l'!'anle a. ocupação japonesa ,e du
rante a guerra civil, está completa
mente, paralisada. com fabricas fe

chadas, o comercio suspenso e gen
te passando -Iome, Quando os co

munistas houverem ocupado toda a

China, sorte semelhante estará,
provavelmente, reservada a Chan

gai Hankow e talvez Cantão,
A rendição do govern nacíona

lista ainda. está sendo protelada.
mas o 'Presidente 'em exercício, Li:
'I'sung Jen, .está rapidamente per
elendo os poucos trunfos que pudes
se ter, para negociar, com os comu

,nista�. As import.anLes 'pl'ovincias
mer-idionais do Yunnan e do Kwan

tung estão caindo rapidamen te nas

mãos dos guerrilheiros comunistas.

Não obstante tudo Isso, tem-se

a Imprenssão de que a vitoria ain

da lhes custará um ano de guerra

oivil. Esse Iapso de tempo será ne

cessáríos aos vermelhos para ulti

mar a liquida<:ão elas forças de

Chiang Kaí Sllek do sudeste da

China e invadir Formosa, a ultima

base nacionalista.
Para os norte-amerícanos, o

grande problema consiste em saber

que pode fazer Achesou para con

seguir a neutralidade da China
vel'nielha na guerra fria enlre os

EE."UU. e a Russia.

SEU RELOGIO PRECISA DE
REVISAO?

NOSSA OFICINA' É ESPECIALIZADA
.' . .." "'.;

Nossos concertos são. ,
.

,

garantidos 100%

ÓTICA MOD�LO
JOAO PINTO, 25 (Frente 8'0 Te$ouro

,

"do Estado) ".'

A Rossia quer enviar
Iropas ao Irã
Paris,

,�

(INS) - O Ministério
das Relações Exteriores anunciou

hoje que não tinha recebido infor

mações que indiquem que a Russia
tenfía invocado o 'I'ra Lado de 1921

para enviar tropas ao Iran, mico.
.

O porta-voz do Quai D'Orsay de- ! Talvez a mais importante decla
clarou : "Estamos inteirados de ração do secretário Acheson, nes

que recentemente a Russia tem e5-1' Le documento tenha sido a de que
tado fazendo pressão sobre o Iran, "uma apreciação realista da futura

o que provocou uma certa tensão, capacidade (econqmica) da Chi

porem nada: mais nos foi informa- nha nos leva a considerar improva
do".'t vel que jamais ela possa reembol-

O porta-voz acrescentou que as

I
sal' os empresLimos norte-america-

missões' diplomaLica,s francesas ti- nos".
.

.

nham enviado informac,:ões de que' Quer isso diz.er que qualquer' que
a situação se agravou. I seja a políLicà que venha a 'adotar
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ESTUDANTE! ASSISTE.A ABERTURA OFICIAL DOS JOGOS UNIVERSITÁRIOS PROMOVIDOS PELA FEDERAÇÃO ATLÉ�,
TICA CATARINENSE DE ESTUDANTES QUE TERÁ LUG� QUARTX-FEIRA" DIA, 20, ÀS 19 HORAS, ,NO LIRA TENIS
CLUBE, PRECEDIDA DE GRANDIOSO DESFILE DOS ATLETAS ACADÊMICOS PELA RUA FELIPE, SCHMIDT!

.
.

o ,CORITIBA NÃO JOGARA
NESTA CAPITAL !

De sua viagem a Curitiba, on
de foi entender-se com os diri

gentes do Cpritiba F. C, sôbre a

possibilidade de uma excursão
do grêmio paranaense a esta ca ,

pítal, regressou ante-ontem' o

sr. Dirceu Gomes, presidente do
Paula Ramos E.C.
As demarches entre o manda

tárío-rnór do tricolor campeão
da cidade e os dirigentes do grê
mio mais querido da "Cidade
Sorriso" não tiveram os' resul
tados que se esperavam, ínreííz
mente, visto ter a agremiação
alvi-verde mantido a sua: pro
posta de 10.000 cruzeiros, por
partida realizada nesta capital,
deixando ainda à cargo do Pau
la Ramos as despesas de viagem
e estadia da delegação.

ADIADO "SINE-DIE" O EN
CREDENCIADO O LIRA A F�-'
ZJi:R BONITA FIGURA NO

CAMPEONATO ..

O Lira Tenis Clube, uma das
novas ,agremiações filiadas á
F. C , D. teve, ,domi;rgo último,
ocasiao de demonstrar a

. pu
jança do seu esquadrão, consti
tuido por autênticas revelações

O semanário '.'A Gazeta Esporti- do pebol insular.

va", desta Capital, em sua nova
Os 3 x O com que abateu o

fase circulou segunda-feira, apre-
"onze do Bocaiuva, refletem

sentando farto noticiário esportív», com segurança a superioridade
É seu novo diretor o jovem Gus- exercida no gramado pelo con-

íunto de Pollí, credenciando-otavo Neves Filho, nosso colega de J

imprensa esportiva, que já reuniu
a muito fazer no próximo certa-

em torno de si um número 3P"C- me citadino de amadores.
ciável de colaboradores.'

.

ções Inesquecíveis.
9 UBIRATAN LEVANTOU O
"INITIUM" DE VOLEIBOL CONTRO AVAi x PALMEIRAS
Promovido 'pela Federação

vez Atlética Catarinense realizou
pú- se ante-ontem, na cancha do

. Lira Tenis Clube o torneio-iní
cio de voleibol da temporada
oficial de 49, sagrando-se cam

peão o Ubiratan E, C , e vice
a
campeão o Clube Atlético Cata

mere-

•

COMO EU VI OS ENCONTROS )X)
,

ATLÉTICO
Escreveu: DETEFON

COM A FEDERAÇÃO NÁUTIC.o\.
DE SANTA CATARINA

renta e cinco minutos finais, entre

ta�to, os conjuntos em apreço tor

naram-se mais coesos, demonstran

do melhor futebol, tendo acusado

o marcador um honroso empate de

:3 x 3.

A diretoria da Federação- Náuti
ca de ;$anla Catarina continua ina

tiva, deixando os clubes de remo a
,. \

ver .navíos, enquanto outras enti-
dades vão cumprindo zelosamente,
os .prograrnas que traçaram.

Que há com a F, N. S. C.

O Clube' Atlético Catar incnsc,
convidado pelo Esp. Clube Prospe
ra Cresciuma, acaba de fazer uma

bonita excursão a terra do '''Ollro
Negro".
No sabado passado o tricolor f'n,

'frentou o forte conjunto do Prós

pera Esporte Clube. No primcir«
tempo desta partida, a atuação de

· ambos os quadros foi deveras la
mentavel, uma vez que predominou
tão somente a monotonia: Nos qua-

que

pouco interêsse vem demonstrando

pelo único esporte que superínten
de?
Têm a palavra pois, os 51'S. di

rigentes da entidade ramístícat
..

PjA.ULA RAMOS X AMQ;:RICA
A Federação Catarinense de Dl\S

portos, conforme sua nota oficial,
marcou o próximo domingo P'll'�
a realização do prélio final e de

tisivo do Campeonato Estadual de

Foi Juiz da partida o sr, Mario Futebol de 1948, no quai .J'� ..ão
Ruiz. S. s. a meu vêr f�lhou lamen- ,protagonistas as equipes do Pauta

tavelrnente por ocasião' do ultuno i':an:os' ,e do América, ambos C0L

goal conquistado pelo Próspera, .gual número de pontos na taue ....

quando o extrema esquerda encon- de classificação.
trava-se em visivel impedimento. 1 O <;oI1ljunto paulainoj segundo
Da mesma forma, considero o ulti- estamos informados, está amea

mo tento do Atlético ilegal, pois, çado de não contar com vários de
Palica aprove'itando-s,e da confusão seus prmcípais defensores 'que

cabeceou a pelota com .a ajuda da verão sius contratos terminados
mão. Portanto, de uma ou de outra sábado próximó.
forma a partida teria sido empate,
No restante, Ss. foi um bom juiz,
reprimindo a todo o instante o ío
'go violento, marcando muito bem

os demais impedimentos. A renda

acusou a soma de 3.500 cruzei ros,

Os quadros foram os seguintes:
Atlético: Hélio, Tião, Galo, Ary

Gil, Mirínho, Remor, Valmor. Pa

jardo (Palico), Djalma, Adilio e

Caréca.
.. Próspera: Lelé, Dorizio, Jacv,
Poeira, Dando, Lucidonio, Ttcolira,
Armando, Valter, Carioca e Zezi-

11110 (Jonas).

"A GAZETA ESPORTIVA"

Folgamos em registrar o reupa
recimento de "A Gazeta Esporti
va", esperando venha cada
mais merecer as simpatias do

,

blico.No,domingo
Conforme fôra amplamente di-'

vulgado, o Atlético logo a seguir 'mentando a contagem para 3 x 1.
teria que enfrentar o homogéneo .Logo em seguida é. terminada
quadro do Comerciario. E, preci- peleja com a expressiva e
samente ás. 16,20 horas foi dado o "d itorí d 'tI"

_ . .
" C'I a VI ona o.'l. ético.

chute inicial da partida. N d d t d
. ..

I
o qua 1'0 vence 01' o os es-

Logo de pt-incjpio, observou-se
.. ., forçaram-se a contento destacan-

.eqmllbno dos prebante.s, atacando dA· ,

'
.

, '.
o-se ry na meta que praticou

o Comerciario pelo setor esquerda, b b d f b it
.

H',

.
so er as e esas, su stí mndo c-

tendo Ary centrado muito bem pa- I' D' I G t t" h
,.

10. ja ma e a o es iveram as-
Ta dentro da area tricolor. Apro- t t"'" A Ii h

.

. . . ' an e seguros na zaga. lU a 111-
veltou-se otImamente o center-for-

t d'··· 'b .,
, . _

erme lana JogO\} em, pOIS, ..,.ry
'Ward AmbaJ, conqmstando aos i) G'l M'

.

I R f'
. .. . !, ll'1I110 e enol' sempre

.

oram
Jl11lnutos o pnmeIro' tento para as .

"

l' 'I N- d '.
bastante esforçados c combahvüs.

'C?�e.s a Vl-am. 3'0. esaml1larr� i)S Na dianteira destacou-se Pajardo
'VIsItantes e a tod.o lllstante fazem 'd d b"d

'

.

'd d 'I
.'

.

I'
\ sen o 'Sen o su shttu o na se�l1n-

pengar a CI a e a comerCIa ln::;
,

.

J '. •
"

da fase, .por te-r SIdo contundido,
Num dos bons lances do AtlC·!.H U, P r AdT C' f
;:a defesa do m�smo. cométe falta

a lca, I 10. e ..

areca oram bons

\ dentro d t d S M
. elementos, prlllclpa$ment� o segun-

·
.

a area, en o o r.. ano

R
' .

d I'
do. Valmor àpesar de ter mel '10-

UlZ, conSIgna o pena Idade ma-'
.

"

E
rado nesse encontro, foi sUf)sti-

xlma. ncarrega-se para cobrar . . , .'
:n l' t t:d tlUdo no segundo half-tIme paI'
tJC a lca e .empa a a par I a aos �5 _ . .

minutos da primeira f
Alencar, nao tendo ImpreSSlOliado.

ase. Com No Comerciário Murici foi. o
mais alguns lances é terminado <)

primeiro tempo.
melhor, seguindo por Anibal. Os

Reiniciada a fase final, obs?rva-
demais em plano bastante infel·jor.
Mais uma vez apitou a partida

se completo predominio dos visi,
o Sr. Mário Rniz. Teve falhas, fa�

ltantes, para aos ,10 Jl1inuos C�réca lhas m!lis. consideraveis que' no
aumentar a marcha do plaC'}!rd. primeiro encontro, porém soube re
Vence, portanto, o tricolor. Carla primir como sempre o jogo hruto
'vez mais nota-se na turma do Co-
merciário um completo declive de

para o bom transcurso da parFda.
A renda fo'i de 9.000,00.'Pr.odução. Após diversas mo 1ífi- Os conjuntos jogaram assim cons-

cações nos dois quadros, a pa!'tida tituidos:
:melhora sensivelmente, À esta [ll-
tura reage a turma do Comcrei:í- ATL�TICO: Hélio (Ary), Djalma,

. b' Gato, Ary Gil, °l\1'irinho, Rener,'rio, uscando a lodo custo o em-

'pate fazendo pc"".
Valmor (Alencar) Pajardo (ri�,)),

· '. Il",ar o' I ednto de Palica Adilio e Caréca.Ary. VaH;;,e aproximando o final (" - '. . .

,da partida e Pal!'ca

./
....OMERCIARIO: Mano, Mun�l,

· < aos quarenta T C l't ('€ quatro 'minutos conq
.

t
.'

.asca, ar 10 Tasca), Dilto J3n-
UlS a o ten- !'l"0 Ii Id A

-

(Cto de honra para 'o Atl T'
. "'.'

era o, mOl'lm arlik),
e ICO, a lI- AnlbaI, Valdir e Ad.

•

Formos informados ontem pe ,

lo dr, João Batista Bonnassis,
presidente do Avai que em vir
tude de não ser feriado o dia de

hoje consagrado a Tiradentes • .

o prélio entre o alvi-celeste e o

Palmeiras não será realizado

esta tarde, ficando adiado "si
rtnense. ne-die" .

'Os resultados foram os se-
J,

guíntes: O AVAl QUER CONQUISTAR O

10 jogo - Ubiratan x Lira Te- "BOMBARDEADOR NEGRO"
nis Clube. Venceu o 'primeíró O Avaí, que está na iminência de

por 2 x 1 (8 x <1 _ 4 x 8 - 8 x 2). contratar o extrema paulaino Lá

Os quadros: Ubiratan: Humber- zaro, volta suas vistas, agora, para

to, Vadico, Nilton, E'rico, Ca- o centro-avante Mandico; perten- pLANTANDO DA

margo 'e Eddie. Lira Tenis Clu- �ente também ao Paula Ramo.,. O Tem'V� S. pomar, jardim e ne-

be: Heitor, Osmar, Ernesto, Nft- contrato do "bombardeador IlC-
cessita de árvores frutr-iferas e

bor, Dinhoca e Galluff. Juizes: gro" está para ,expirar e o grêmio
flores?

Osrii Barbato e Osvalçio Meira. do dr, Bonnassis não quer perder Peça catalogo, nesta praça�

20 jogo _ Atlético ,x Barriga- a oportunidade de consegu'ir o seu
com J. Costa à Rua Jerônimo

Verde. Venceu o primeiro por concurso. C0ltlho nO 2

2 x O ('9 x 7 _ 8 x 4. Quadros: ' - , .. , . ' .. ' - .. - . ' . , .

. . - , - , . - . �

Atlético: Romalis'o, Mesquita, PRIMEIRO CAMPEONATO DE
Muita. felieidadetl'.elo a••el...

Meira, Moacir, Djalma e Paulo. CICLISMO DA CIDADE
a. de seu filhinho I

Barriga Verde: Júlio, Niltinho, Reina desusad,o interesse e vi_ Mas, não e8que�.. que o lDel••
, presente

.

para o seu "PIMPOLHO'f
Bjtinho, Dulci:dio; -MaTciUo 'e "Vo'-entusiamrro-'entr'e- o'S"espúr:.. é uma eadernéia do' CR:8Dri'o
Soncíní. Juizes Enio .Strastz JlJ.- �istas pela realização, a 10 de MUTUO PREDIAL.
níor e Osni Barbato. maio proxlmo, do Primeiro
3° jogo (final) - Ubiratan x· Campeonato de Ciclism6 da CÍ-

I CANETA PERDIDA _ Foi perdida,.
Atlético. Vence.o O Ubiratan por dade,. promovido pela Federação ,ontem, sem a tampa, uma caneta "P_

2 x O 15 x 9 - 15 x 5). Quadros Atlética Catarinense. km"'; Júnior,fie côr marron, que, sendo:

Ubiratan: Humberto, Vadico, Segundo informou-nos o sr. i objeto de valor estimativo, pede-se
_

a

Nilton, Érico, Camargo � Eddie. José Gusmão de Andrade, se- l �::: r:d:�;: :11 g::!�ez�::r r�8t:w-Ja
Atlético: Romariso, Mesquita, cretário da entidade, dentro de "Salão Pr�gr�sso". Gra;ifica-se.

ee. IIGl

Meira, Moacir, Djalma e Paulo. poucos dias será dado a conhe- •••••••.••.••..............• _.

Juizes: Osni Barbato e Aldo ceI' o programa e o regulamento PASTÁ. (DENTAL
Cardoso. da competição pedalistica. ROBINSON

,

AGENTES

Solicitamos no interior ou nos' Estados para uma' novidade

muito lucrativa.

Peça literatura gratís sem compromisso. '

FOTO PERDIZES LTDA.

Caixa Postal 114-A São Paulo

FILMS 16 MMS
INES DE CASTRO - NOITE DECISIVA - 100 GAROTAS E

UM ,CAPOTE - RETROSPECTO DO MUNDO PRIMITIVO E va-

rias oufras produções d.e longa metragem e shorts,
'

KOSMOS FILMS - Av. Rio Branco, 277 - 110 andar sala
1.109 Rio.

CLUBE DOZE DE AGOSTO ELEITA Á. NOVA DIRETORIA DO

FESTA INFANTIL DA PAS- IMPRENSA OFICIAL F. C.

CHOA E SOIRÉE Foi eleita e empossada, dia 11 J.)-

Conforme vinha sendo anun- corrente a nova diretoria do Im

ciado com grande antecedencía prensa Oficial F. C., campeão:
teve Iugar domingo a tarde a classista de Santa Catarina, sendo

FESTA INFANTIL da Paschoa.. reeleito, presidente, por grande
com larga distribuição de finos maioria de votos o Sr. Osnildo Son

bombons, que eram retirados de sa. A diretoria ficou assim c-rns

um grande ovo. artisti-camente
.

tituída: Presidente de Honra: ,!vr
feito.'

•

I nalista Batista Pereira; Presidenté ;

Apetizada dansou tarde to?a, Osnildo Sousa; Vice-presidente:
ao som da Orquestra exclusiva I [ornalísta Waldir de Oliveira San
do Clu?e, com muita animação

I
tos; 1° secretário: Paulo Prodos

e alegria, ,simi; 2° secretário: Walter Ge-
Os salões acham-se repletos vaerd; 1° tesoureiro: MariDf

do elemento meudo, e muitas e Schmidt; 2° tesourciro: Orlando>
muitas famílias enchiam as me, Teixeira; !Diretor técnico: iorna
ses em derredór ... - lista Pedro Paulo Machado; eavi-
A FESTA INFANTIL alcançou. tão do quadro de futebol: Antonio.

pleno exito e terminou precisa- Botelho de. Abreu; Procuradorese
mente ás'19 horas. Antonio Setubal e Walm0r' Frau-

SOIRÉE çosi ; Comissão Fiscãl: Dcralécic
As primeiras horas da noite Soares, Hercilio Costa e Niconésie

teve início a soirée, que esteve Dutra da Silva.
anímadíssíma, com os salões lo-

tados' com a nossa melhor socíe;
nade. Encontram-se atualmente em uso,

Ao som da esplendída orques- em todos os' recantos do mundo"

tra,
.

as dansas se prolongaram - centenas ,de milhares de Motores

até altas horas da madrugada, de popa JOHNSON, proporcionando
reinando sempre a mais com- aos seus possuidores ano após ano.

pJ.eta animação e brilhantismo. um SERVIÇO SEGURO. Distribui-

Mals uma soirée esplendida dores: Comércio & Transportes G.

do "veterano" para os seus Ramos S. A_ - Jpão Pínto, 9.

anais já. tão gloriosos de tradí- .. • ..

Vende'"Pse
AUTOMOVEL FORD 49

Vende-se um, em estado novo;

com. 5·.000quilometros, 4 portas. Vêr
e tratar com Oswaldo Nascimento,
no Hotel LaPorta .

Agentes e represe'olantes locais
- (CAPITAL E INTERIOR) -

Importante organização nacional precisa de repr esentantes em todas as cidades e vilas dei Brasil.
Negócios 'fácil, para ambos os sexos, mesmo nas horas vagas. Escrevam sem compromisso, nedin
do detal�es. Otima oportunidade para qualquer pessôa, obter boa renda mensal em poucas-horas

,

de trabalho. - Escrever à Edificadora Brasil, Ltda.
"'1'�]TJ=�lDI".Rua de São Bento - Caixa Postal, 3.717 - São Paulo .
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"Colaboreco'm a grande campanha nactonai de recuperação do solo,
promovida pelo Ministerio da Agricullura e autoridades esiaduaiS".

INTERNATlOHAL Caminhões Internationol
HARVESTEA

,

i
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,-----------------

. faleceu o laDrea�O
, ator Wallace Beer}

Hollywood, (U. P.) - Fale-
ceu, aos 60 anos de idade, de um co

lapso cardíaco o loureadq, ator ci

nematográfico '" allace Beery, que
o cinema nor te-arner-ícano fêz mun

dialmente conhecido, .primeira
mente como vilão .e depois como o

l'ijo homem simples, de aparéncia
exterior truculenta e coi-ação de
ouro.

Bill March
p.

a J...elJtaara a II -

S Qlhaem Um
•• •

cálculo d
,
quase impossivel

e

�onjunto, é

verdadeiros rn 1 avalIarem_se os'
a d

a es daElun o estud .. . erosão. Se-
d os leItose terra pode

' Um hectare
até 117 perder anual
I toneladas d mente
evadas pel _

e terra ferlila erosa � ,

esta cifra pelos h
o. fultiplique

fazenda eClares de
.

_

e
I avalie Sua

pre)UIZOs d
,a extensão d

d
a erosã O

Os

esprotegídos _

o. s terrenos
lent estao ema para a ruína! marcha

o passamento do consagrado ator
foi ocasionado por um ataque car

díaco, que O matou ínstantanea-

I mente, em sua residência. Há al-]

guns meses, Wallace Beery vinha
sofrendo desses ataques, em conse

quência de esforços violentos, du- :

rante suas últimas Iérias. Estava;
em tratamento e aos cuidados de'.
uma enfermeira. Assistiram a sua

morte sua filha adotiva Carol, sua:

espôsa Rita Beery, seu irmão WilI, t
com a esposa e o filho dês te, o ator'
Noah Beery Jr. Aparentemente'
morreu sem sofrer.
A vida de Wallace Beery se de

senrolou entre extremos. Foi co'

rista, treinador de elefantes de

circo, ator de teatro, limpador de
motores e, finalmente, astro de ci
nema.

Nasceu a 1 de abril de 1889, em

Kansas City, filho de um. policial.
Era o mais moço dos três irmãos.

Becebeu instrução liberal, que de- :
testava, na Chase School, em Kan- ,

sas City. Mas, mais ainda que a es

cola, detestava as aulas de piano,
que era obrigado a receber em ca

sa. PreCeria vadiar pelas lJlas e,
sendo um dia apanhado em flagran
te de vadiação pelo pai, fugiu de
casa.

A EROSÃO destrói o valor do solo,

ISua fuga o levou até Memphis,
no Tennessece, ganhando a vida
com trabalhos de ocasião, mas ar

reperideu-se, ao pensar na angus
tia que estaria dando aos seus e

voltou para casa. Foi perdoado e

autorizado 'a abandonar a

escola.,Foi ti:;) lialhai' côfiio Iimpador nu-

ma usina. '

Não achando graça naquele tra

balho, conseguiu persuadir seu ir-

,_;não William, agente 'de publicida
de de um circo, a arranjar-lhe um

ernprêgn n êste, Aos 17 anos, era

ajudante de treinador de elefantes
e ganhou p apelido de, "Jumbo",
com que ficaria sendo conhecido na

intimidade.
Não tardou a compreender que a

vida de circo, embora cheia de emo

ções,não Linha futuro. Decidiu ti
rar proveito da música que apren
dera- em casa contra a vontade e

foi para Nova York. Seu irmão

Noah aí sr encontr'ava, ganhando
25 dólares por semana, bom salá
rio 'para aqueles tempos, anles da
<Grande G uerra, como corista de

teatro. Empregou-se na mesma

companhia.

carregando a camada ferril que forma a parte

mais valiosa da terra. Além disso, há a

•

erosão profunda, capaz de abrir valas enormes,

que avançam de ano em ano. Está provado

que o uso de medidas contra a erosão

pode aumentar, até de 30% a

produção do terreno.

Essas medidas são principalmente as curvas de lllvéÍ, a

cultura em faixas e o terraceamento. O terraceamento

evita a form!_ção de enxurradas e o escoamento da parte

fertil do solo. Trabalho facil e econômico, é realizado

com o auxilio de tratores, com equipamento

agrícola comum. Hoje, é grande o número de fazendeiros

que realizam esee trabalho em suas terras.

M<C"nn

GRATIS! Escreva-nos para
a Caixa Postal N:" 670 - Rio
de Janeiro, e receberá um in
leressanie folheio sobre a Erosão.

,
"

INTERNATIONAL HARVESTER MÁQUINAS, S.A.
Rio de Janeiro: Av. Barão de Tefé, 74
São Paulo I P. Alegre

"..- ...
Rua Oriente, 57 R. Gaspar Martins, 203

INTERNATIONAL'
HARVESTER

Trotorel e Máquinas Agrícola••,

McCORMICK International,

Força Industrial International

Moedas anligas ou modernas
Tem alguma moeda antiga em sua casa? Conferindo a data pode

valer at� 50 contos!... Si V.'S. não tíver moedas, seu visinho terá.

Compre um CATÁLAGO DE l\{_OEDAS ANTIGAS DO BRASIL e

jogue diàriamente na loteria sem comprar bilhetes.
O próprio autor compra moedas pelo preçomarcado em catálago, de

Cr$ 10,00 para cima.

Obra rarissima e de grande utilidade.
,

À venda em todas as Lívrarias da Cidade.

PREÇO: Cr$,20,o() .! >1JX'i_í'1T�f��'ll'f�}�

para trabalhar como comediante, rem Carol, com ano e meio, os Be-
Wallace linha entãn.pouco mais desta vez para a Keystone. erys educaram os dois irmãos des-

'de 20 anos. Boa voz de barítono e Alé então, Wallace trabalhava ta.
quéda para o polca. Em menos de em papési 'heróicos ou de canto e Sempre que lhe sobravam tempo
um ano, era escolhido para subs- foi .em 1917, que obteve seu pri- e dinheiro, ia gozar a vida ao ar li-

.,r. tituir Ralmond Hitchcock, como as- meiro :papel de vilão, em "Por trás , vre, pescando, caçando e. _. voan

tI'O de "O Turista Ianque.. Mais tar- da Porta". Foi como vilão que fi- do. Wallace Beery foi o primeiro
de percorreu o país" numa cornpa- gUl'OU em "Os Três Mo,squeteiros", I avíador diplomado de Hollywood
.nbía de teatro, desempenhando pa- "Ricardo Coração de1..eão ", "Robin, e obteve a comissão honr,,'ária de

PéiS. dramáticos. Hoocl" e" outros, dos primeiros li tenente-comandante da reserva

Em 1916, foi a Chicago com um tempos do cinema. naval.
"show" musical e foi convidado

1
Voltou 11 comédia, co-estrelando

para o cinema pela Essanay Stu- com Raymond Hutton, "Agora es-',Tel grama's rel-Idosdios. Foi aí que travou relações tamos na Marinha". O filme teve
1

J e
com uma moça acanhada que de- êxito e, gradualmente, êle foi pas-. Acham-se retidos, no D. C. T,

pois o mundo conhecerie como sando a personificar o rrioderrio I desta capital, teleJl:amas para:

Glória Swanson, ao tempo simples Wallace Beery - o homem simples IInez Silva, Abílio C. Coelho,
extra. No mesmo ano, casava-se que, por-dehaíxo de uma casa tru-IMolkon da Costa, Casa Ecker,
com ela. O casamento durou pouco, oulenta, esconde um coração de

1 José dos Reis, Niltke Santos,
pois se divorciaram no ano seguin- ouro. Foi em Ia is papéis que con- Lucia Assis, Olavio Geronimo,
le, embora permanecendo amigos. quii5tou 1934, a medalha de ouro Abdon Froes, Venancio Borges,
Anos depois voltaria a encontrar-se do "melhor do mundo, na Exposi- Vitorino F'raccaroli, Floresval

com ela, em Hollywood. ção Internacional de Ven,eza. Keppen, Osmarina Andrade Sil-

O Essanay Stu'dios d.eliberou Casou-se p,eia segunda vez com va, Ricardo Cruz Junior, João

abrir nmá fábrica em Niles, na Ca- Rita Gillllan, que abandonou o E:fting, Reinoldo Alovici, Jaime

lifoTnia. Beel'y foi escolhido para palco e a têla pOLlCO depois do ca- Diogo, Laurita Vieira, Elora An_

gerir o novo estabelecimento, ma's samenLo. Embol�a não tivessem fi- àra:de, Benjamin Soares Azeve

não lhe agradava êsse cargo, qL1e o lhos, adotaram Carol Ann Priester, da, José Sauze, Osni Ricardo

0brigava a despedir empregados. fillla de um amigo, que morreu dei- Scheidt, Eloi Silva, Ermelinda

.Abandonou-o e foi para Hollywood, xanuo três filhos. Além de adota-. Vieira.
j

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.

.Hepresentações diversas, com exclusividade dos in'superáveis
receptores "SARATOGN', "INDIANA" e "MERCURY".

A ELÉTRO· TÉCNICA
Rua Tte. Silveira, 14 - Caixa Postal 193 - Fone 793.

LEGITIMOS

LlNHOsDAL'VY
GENUINO PRODU1TO DO BRASIL

I H D. O E LI N H O E Al G. "O AL V Y" S. A.
Rio de Janeiro - S. Paulo - Paraná

YENDE-Sl--por m'olivõ-demudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilometros da capital-Bairro-Barreiras
Area, de 142 metrQS de frente por 1.850 de fundos, incluindo

6 casas de madeira e uma de material.
TRATAR:

Florianópolis - nesta redação ou Escritório 1. de A L. Alves.
Barreiros - com o proprietário Mathias Iha.
Blumenau - com o sr. Chrístiano Knoll, 'no Hotel Cruzeiro•
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·'NUNCA A LUTA PELÁ VIDA FOI MAIS ÁRDUA DO QUE NOS DIAS ATUAIS. NUNCA AS INCERTEZAS DO FUTURO EXI-,

GIRAM MAIORES CREDENCIAIS DO QUE PRESENTEMENTE.

O GOVÊRNO QUE 'CORAJOSAMENTE PRESIDE. OS DESTINOS DA NAÇÃO, TRAÇOU, NO HORIZONTE DA P�...

fRIA, UMA JORNADA DECISIVA PARA O FUTURO DA DEMOCRACIA.

PARA ESTA CAMINHADA, É NECESSÁRIO FUNDIR TôDAS AS ENERGIAS DA NOSSA VOCAÇÃO PACIFISTA QUE
SEMPRE AFLOROU DO FUNDO DA NACIONALIDADE, PARA UMA Só .ENERGIA DE CONSTRUÇÃO PARA A CELEBRA

çÃO DO NOSSO CULTO DE JUSTIÇA E AMOR À LIBERDADE, CLIMA FECUNDO PARA SUA EVOLUÇÃO". (DA MENSA

GEM GOVERNAMENTAL).
,
.

Florlan6pon" 21 (ie Abril de t949

CARLOS CAVACO
Encontra-se nesta capital e nos deu o prazer de sua VISI

ta, ante-ontem, o consagrado escritor e vibrante jornalista
Carlos Cavaco, membro de, diversas associações de letras do

país e do estrangeiro e de vários institutos científicos.
O escritor Carlos Cavaco realizará, hoje, 21 do corrente,

às 20 horas, no salão de honra do Clube 12 de Agôsto, uma
conferência literária, sendo apresentado pelo Presidente da
Academia Catarinense de Letras.

Tratando-se de um dos mais célebres íntelectuaís brasilei

ros, cujo nome transpôs as fronteiras do país para projetar-se
nos meios literários de outras nações, é de prever-se um grande
interêsse pela hora de espiritualidade que Carlos Cavaco nos

proporcionará.

Novo Museu de Arie
em Florianópolis

CENTRO CATARINENSE DE ESTUDOS E DEFESA DO
PETRóLEO

Comício em homenagem à memória dos grandes brasileiros
Tiradentes e Monteiro Lobato

Convidamos o povo para assistir o comício que êste Cen
tro de Estudos e Defesa do Petróleo fará realizar hoje, às 20

h�ras, na Praça 15 de Novembro, em frente à rua Felip� Sc.h
mldt, em homeJ?agem à memória dos grandes brasileiros Tila
dentes e Monteiro Lobato, e no qual falarão os drs. José do Pa

trocí�io. Gallotti, dep. Fernando Ferreira de Melo e Telmo Viei
ra Ribeiro.

A Diretoria

A Câmara Municipal de Indaial protesta
O sr. Celso Ramos, Presidente da Comissão Executiva Es

t�ct.ual, do.�. S. D., recebeu do prestigioso Presidente do Dire
tono Mumclpal de Indaial, a seguinte comunicação:

"De Indaial, se. - Comunico-vos que na Câmara Munici
pal, em sessão de ontem, foi proposta pela bancada dó P. S. D.
que aprovou por maioria, uma moção de protesto contra a ati�
tude dos vere��o�es udeI.lÍstas de Araranguá pedindo anexação
daquele mumclpIO ao RIO Grande do Sul. Cordiais saudações.'
,(a) Germano Brandes Júnior, Presidente do Diretório".

,

Senador Ivo_d'Aquino Rompido, 0_ úljimo �os elos,
_

entre Oriente e OCidente

COURA caSPA,

QUEDA DOS CA

'BELOS E DEMAIS

AfECCOES DO

COURO CABELUDO.

Depois de alguns, dias de estada
nesta capital, onde veio visitar pes
soas de sua família aqui residentes

, Fino cromo PRE TO • MARRON

SOLADO DE BORRACHA
0.37 d 44 - Crjj. 145,-

O·() N V I 'r FJ
. � �ODELAR convída a digna população de Flo
nanopolls para uma yis�ta ao seu estabelecimento, que
acaba de receber as ultimas novidades para o invernO'
por preços que constituirão a sensação da época.

Trajano 7 - Fone 1.151.

/
\

Anuncia o general Clay. - Recorde fantastico no abastecimento

aéreo de Berlim
Berlim; 18 (U, P.) - O governa-I milhões

e 250 mil habitantes' de
dor militar norte-americano disse Berlim,' nos setores ocidentais. O

em seu relator-in mensal de 85% general Clay disse que, "contando

dos funoionários do tribunal f'u- com os aviões necessarios podere
giram para Berlim Ocidental e que mos manter a media diaria de oito,

se estabeleceu um novo tribunal no mil toneladas",

setor russo. , O recorde ele hoje superou em

O general Clay frisou uma vez mais ele 50 por cento o recorde es

mais, no relator io, que aumenta o Lalbelecielo segunda-Ieâra passada,
senLimento nacionalista alemão e que foi de 8,2�6 toneladas cur-tas;

chamou a atenção para a região de transportadas em 922 vôos. Essa..

Bremen, onde disse que as autor-i- atuação estabeleceu também Q 1'<)4-.
dades militares fiz�l'am uma adver-
tencia oficial aos par-tidos políti
cos que estavam elemonslrando
Iendencias nacionalistas.
A divisão do, Tribunal de Ber

lim ocorreu a 4, cle fevereiro.
O presidente do Tribunal foi

delido e os demais juizes fugiram
para os setores .ocidentais, �

Disse o general Clay: "Com isso,
culminou a divisão .entre o Orien
te e o Ocidente, pondo-se fim à uni
ca função civil ainda exercida em

regressou ao Rio, ante-ontem via
toda a cidade.

aérea, o sr, senador Ivo d'Aqu .uo, '

"A Manhã", prestigioso matutí- p.rímorosas reproduções europúias, RECOH,D :\TO ,ABASTECHdENTO
- ilustre líder da maioria no Senado

no carioca, em seu suplemento li- desenvolvendo toda a linha €'10- Federal.
Berlim, 18 (U, P.) - Os aviões

terárío de domingo, 17 do corrente; lucionista da Histór-ia da Pintura. angjq·norte�americano cio serviço
... Ao embarque do eminente ho-

publicou o seguinte: Essa \
selecionada coleção servirá de abastecím en Lo aéreo de Berlim

" mem publico estiveram presentes (\

"Hegístra-se pela primeira vez de util material didático para íns- superaram todos os record es ante-
sr, Governador do Estado dr. Jose

no campo das artes a criação r!e trução dos alunos do Curso' de Pin- dores num historico período de
Boabaid e seu secretariado, além de �

um Museu de Arte Moderna Ofi- .tura, que, através dela será inf'or- vinte e quatro horas que pôs em
numerosas outras pessoas. I

cíal. mado sôbre � mais destacadas evidencia o fracassõ do bloqueio.
Cabe a Florianópolis a glória da obras do patrimonio artístico uni- Outra I!lgrl·ma DOS

sovíetico. Aterrissando na capital
iniciativa. versal. II alemã á razão ele um por minuto,
Pelo elecreto de 18 de março ul- O Museu de Arte Moderna de Flo- olho d

· os aviões transportaram 12.9iO

timo, o governador interino José rianópolis, já possui 14 peças de ar-' S a Imagem· toneladas curtas ele abastecimentos

Boaba'id, e o Secretário da Educa- tistas nossos. SYRACUSE, Nova York, 18 INS cifra que supera a marca de 8.246
ção, Armando Simone Pereira, dão Ultimamente, acaba de receber

- Informa-se que uma outra lágri- toneladas curtas alcançada ha cin

um passo a frente nas relações cul- valiosa doação do governador de S. ma caiu hoje dos olhos da cabeça co dias, Essa façanha foi realizada

{urais entre artistas e o Estado e Paulo, sr. Ademar de Barros, doa- de gesso de Santa Maria, ao ser no per-iodo compreendido entre o

lançam num ato definitivo as bases ção composta de 9 importantes telas beijada por Shirley Anne Martin. meio dia ele ontem e igual hora de

de um futuro progressista para a de artistas paulistas. .

Esta menina de 11 1)OS beijou a hoje, num total de 14398 vôos.

arte catarinense. Esse donativo vem, assim, en- estatueta esta manhã' para ser fi i- A prnesa de hoje correu quase

Entre nós, num momento em que riquecer a série de obras que será mada por um operador de notciá- por inteiro por conta dos norte

a Arte Moderna ainda abala e COI1- próximamente exposta ao publico. rios na casa de sua familia e111 S.I- americanos. Funcionarios hritaní-

funde os .ideais tradicionalistas, A sua inauguração oficial se rea- racuse. Diz-se que uma só gota apa-
cos declararam que seus aparelhos

OFERTA ESPECIAL DA

vem os administradores catarínen- lizará em maio próximo, quando receu no olho direito da figura, efetuaram somente 272 vôos, o que _______
ses, acentuar e por em relêvo foros será apresentada uma exposição 01'- correndo pelo rosto de gesso. Esta significa que os aviões norte-arner í- c5'on�:t;;"I-:",.T
de inteligência e avanço cultural ganizada pelo escritor Marques Re- é a primeira vez, desde quinta-f'ei-

cimos realizaram os 1.126 vôos res- 7��JUD ITVbem raros. Louvemos, pois, � bri- bêlo. O papel desenvolvido pelo au- ra à noite, que os beijos de Shirl ay
tantes. O general Lucíus Clay, co- -\:._J

lho de semelhante atitude, honrosa tor de "Oscarina", nesse movimen- fazem verter água dos olhos da e;i-
mandante militar norte-americano f lor<anóppll$ rua T IR ADEN 1 ES, 19

pela 'alta compreensão dos proble- to, ,tem sido de relevante valor. A tatueta fenômeno êste que anterior-
na Alemanha, declarou que o novo

mas atuais. primeira mostra de arte moderna mente demonstrou perante cente- recorri é uma, "façanha maravilho-

Criado o Museu desenvolveu-se os contemporanea, incluindo grandes nas de pessoas em um programa tle
sa e prova ao,s soviéticos que ° sis- Morreu afogada

'

aplausos de atividade. Na própria nomes da nossa e da pintura euro- televisão.
tema de abastecimento aéreo pode SYDNEY, 18 (U, P.) - Uma mu-

sede do Museu, funcionará a Esco- péia, que estimulou a criação do Ao repetir-se hoie o fenómeno,
manter o nível d.o abastecimento á Ih

.

lt d
er morreu afogada hoje pelo ja-

la Livre de Pintura, sob a orienta- centro de arte que ora se criou, fOI' estavam. presentes membros da, l'u-
a ura o que VI,gorava anterior- t do a mangueira do jardim. En-

ção do íntor Martinho De Haro, por êle orzanizada. milia de Shirley, o operador cine- me/nte a.o blo,qUelO." qu t ido ! t� ,� F
an o seu marr o se encon rava.

um dos nossos Prêmios de Viagem Muito deve assim Florianópolis matografico Jesse lUzis, sua

eSPô-l' unclOnarltos oc�delltals calcula-
ausente, num jogo de futebol, a:

do SalãoNacional. aos esforços de Marques Rebêlo, sa e seus filhos. O acontecimento
Iam que qua 1'0 mil toneladas, me- S H t Ir: ra. ar nel , de' 35 anos, caiu sem I

Será, também, inaugurada uma nessa, fase decisiva do seu desenvol, f' b d t mb
nos que uma terça parte do total t·

'

� - 01 o serva o a em por um ""-
tI

sen Ido, de bruços, sôbre a

'man-�seção de Estampas, composta de mente artístico. riodista d S J
'

G Iev I .ansportado hoje. ser-iam suf'ici-

I ,e yracuse, ose an _ey, entes .para atender ás necessidades
gueira, que continuou a jorrar. comque c legou poucos momentos dc- minimas essenciais dos selores oci-
tôda a força até que o cadavet1 fof<

pois de terminada a filmagem.' O encontrado.
dent-ais da cidade. Calculou-se que

primeiro cOlnentário oficial da igre- 8.000 toneladas diarias r,estabelece�
-_

. ja católica romana sôbre o caso' de ria
PASTA DENTAL

Shitley Anne foi feito de Syracme
a norm.a:lidad,� para os dois ROBINSON

Monsenhor Walter A, Foery, que
disse que o fenome11o da aparição
de lagrimas nos olhos do fig�ra ti
nha sido estabelecido definHi,va
mente, porém que ainda não tiniha
encontrado uma explicação para o

fato.
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