
A ATITUDE DO SR. NERÊU RAMOS MOSTROU UM ALTO'
ESPíRITO DE FIRMEZA E DIGNIDADE POLíTICA - DECLAROU O

.

BRIGADEIRO EDUARDO GOMES.

.
.

O gral: AI!!�ca,r 4ra.,
ripe agradece

.

o· sr. Govet-nador em exercício;
dr. José Boabaid, recebeu o tele-é

gr:1l1111 soguinte : ,

"Cur-itiba, 25 - Oongratulando
me com o povo caíarinense pela:
grande efeméride de boje, formula!
vutos de prosperidade a êsse gran

de Estado da Federação, bem corno
de. felicidade a V. Excia., e aos de

mais membros do Govêrno. (a)J
General Alencar Araripe, Cornau-s

dante da 5a R. M.,.

Vibra�nte telegrama
do sr, Alexandre
K ioder

Ao dr. Arruando Simone Per-eh-a,
ilustre Secretário da Justiça, Educa
ção e Saúde, Q nosso conterrâneo,
jornalista Alexandre Konder ende
reçou o seguinte cabograma:
Rio, 29 - A atitude dr. Nerêu Ha-:

mos assinalou para nosso país a

rehabililação seus costumes políti
cos eisto nos; enche de vaidade nes

ta hora sombria. Abraços Alexan �

dre Konder.
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o sr. Prado·Kelly renunciaria também se .

a fórmula Valadares fOr Ilcelta pela UON N!�tod�,,��.��Ç!�m;dt _.
uma figura de marcante relêvo na

intelectualidade brasileira. Escri

tor, poeta, jornalista, homem dei
letras enfim, na melhor acepção dQ

Manifesla'ções de pro
ceres udenístcs

Rio, 30 (V. A.) � o vespertino
"A Noticia, anuncia hoje ter chega
do ao seu conhccimentn que o

deputado Prado KeJIy af'irrnara
numa roda ele amigns que renuncia
ria a presiderrcf a da UD� se o par
tido viesse a aceitar a "fórmula
mineira" nos lermos em que, foi
aorovada pelo Conselho Nacional
do PSD.

mada ele "Iõrmusa Benedito".
e

C0"NVOCAÇÁO DO DIRETORIO
DA UDN MINEIRA

RIO, 30 CV. A.) - ° sr. Nereu Ramos, desde a sua renuncia à

-presldêJ.l!0ia do P. S. D., num gesto de coerência e de alLivcz, 'vem rece

hendo de todos os pontos do pais inequivocas manifestações ele 801i

.dariedade..

Ainda ontem, no Senado, foi alvo de novas manifestações, prin
cipalmente por parte de elementos udenistas.

Quando chegamos a seu gabinete, o deputado udenísta piauíense
Antõriío Maria Correia felicitou-o "pela atitude digna de ontem". Daí
:1 pouco entrava o deputado udenista fluminense Soares Fi'oho.

Rio, 30 (V. A.) - Tendo regres- têrrno, Schmidt goza da mais viv�
sado ontem de Belo Horizonte por f admiração nos meios sociais, POli04
via aerea, ontem mesmo o deputado iticos e Iiterários do país.

'

Alberto Deodato presidente da sec- Colaborador efetivo do grande
ção da UDN ele :.vfinas Gerais con

vocou para o próximo sábado o di
retorio Estadual do seu partido pa
ra tomar conhecimento e deliberar
sobro a dif3isão do Conselho Nacíu
na� do PSD relativamente à indica-

matutino carioca que é o "Correio
da Manhã", Augusto, Frederico
Schmidt 'dedicou seu artigo publi
càdo na edição de 30 do mês findo.
daquele importante jornal, ao ges
to de altivez do nosso eminente

Todavia o partido n�o pareêe
disposto a concorrer para o afas
tamento do seu lider.

'Outra iníorniação colhida �111 boaA c4órmula Valadares»' e, a U.O.N�
RTO, 30 (V. A.) - A Comissão Executiva 'da lJDN Nacional fonte: recusada a formula Valada- cão dos senhores Bias Fortes, Is- 'conterrâneo sr. Nereu Rarnos, 1'e

reunir-se-á hoje, como habitualmente o faz todas as quartas-feira. Em- res pr-la UDN o PSD se reuniria pa- rael Pinheirn, Carlos Luz e Ovídio nunciando a presidência do P. S.
bora seja provavel que a situação politica venha a ser tratada, isto ra reexaminar o assuntô, uma vez Abreu para candidatos à

presid'ên-ID., para
melhor servir a obra do

sucederá apenas no terreno espr-tacu lativo, de vez que 0- partido não que del ihcrou na convocação' do cia da Hepuhlica. . fortalecimento dos partidos nacío
tem ainda conhecimento oficial da resolução do PSD, mas apenas' a que a CD:\! e o PR a aceitariam, Foram tambem convocados para. nais. :

secção mineira do par-tido, �a reuníãd' ,de quarta-feira noutra serna- conforme havia assegurado o ex- a aludida reunião todos os repre-I Em local de 'destaque publicare�'
na, sim, a Formula Valadares será examinada e, duma sondagem ini- governador de Minas, autor da f'a- sentantes udenistas de Mi,nas Ge-,mos t-sse artigo, da pena vibrante
cial realizada pelos cronistas politicos dos jornais car.íocas, porte-se mesa "fórmula mineira" hoje crís- I raís na Camara e no Senado. I de, �m (los mais ardorosos briga-
concluir que a UDN rejeitará por unanimidade a "fórmula minen-a.. i I deirístus.

."

Renunciando' à presidência do seu parti
do, na mesma sessão em que foi aprovada a

fórmula chamada "mineira", o sr. Nerêu Ra
mos restituiu à vida política do país o gôsto
das atitudes e da afirmação da personalidade.

"Foi um gesto", começaram a dizer to
dos os que viram o vice-presidente da Repú,
blica, depois dos agradecimentos de praxe, le,
vantar-se da sua cadeira e declarar que aban
donava a presidência do Par,tido Social Demo
crático. Foi um gesto, realmente um gesto, re
petiram os que souberam do acontecido pelo
noticiário dos jornais. Encontrando-me, no

dia seguinte, com o sr. Nerêu Ramos numa

igreja, pois era dia de domingo, assisti a uma
. senhora desconhecida abraçar o více.presiden
te da República e dizer-lhe: obrigada pelo seu

gesto. Outras pessoas que se aproximaram do
.renuncíante, no local, disseram-lhe o mesmo.
Creio que insensivelmente lhe repeti também
eu a palavra gesto.

tos ou se quiserem) para mudar de palavras,
atitudes.

Com o seu movimento de rebeldia e re,

núncia, o sr. Nerêu Ramos salvou a política
brasileira do perigo de ser vencida e dominada
totalmente pelo carreirismo.

Serppre hoüve, e em grande numero, en-
II

tre os homens políticos dêste país, os carreiris ...

tas; os carreiristas ocuparam posição destaca
da, em todos os tempos, mas regia invariavel..
mente o jôgo dos acontecimentos uma certa
lei que preservava, pelo menos, algumas perso
nalidades da diluição, do abafamento e da re

negação de tudo. Essa.lei parecia agora aboli
da; os de nacionalidade, quer dizer, de origem
oposícinonísta; se encolhiam e tinham horror:
a se realizarem nas próprias consequências da
sua vida. O carreísmo, pacíficamente, domi... ·

nara tudo, aos poucos. E assim iamos indo, to..

dos os partidos procurando o sorriso do' Rei,
quando o sr. Nerêu Ramos começa a ensaiar-
o gesto de -rebeldía que culminou na renúncia;
da presidência- do seu partido.* * *

* * *

"É um gesto" clamaram na provincia, em
Santa Catarina, em Belém do Pará, nos corre

dores da Càmara, no coração dos que não
.

acompanharam o Senador Nerêu Ramos e

eram seus amigos e sabiam os esforços, as lu,
tas, os sapos engulidos pelo Vice-presidente.
para defender exatamente o partido que ado
tava a fórmula que levara o P. S.ID. a vol
tar.se contra o nome do sr. Nerêu Ramos. Que
gesto, devem.ter pensado todos os que não jul
garam oportuno fazer a mesma coisa, embora
muito mais razões tivessem para isso que o

próprio sr. Nerêu Ramos.

Para que o cidadão possa t�r um gesto �.
indispensável que nesse gesto se inclua o risco
de alguma coisa. Um gesto de quem nada tem
a perder não é nada, não envolve nada e não,
chega a ser um gesto. Há profissionais da opo,
sição e homens que gesticulam todos os dias.
Para êsses o singular seria não falar nem agir;
nêsse silêncio e nessa imobilidade se esculpiria
o gesto, a atitude.

. -' \
.

O sr. Nerêu Ramos arriscou, renunciou,
marcou a sua personalidade, não foi alguma
coisa de fácil, uma palha no mar como os ou

tros. Dístínguíu.se como um penhasto de resis ...

tência na corrida, na fuga de tôdas as coisas,
Praticou um gesto; é um homem político que'
levantou a cabeça e olhou o seu destino nos.

olhos, e que merece respeito. Creio que é 'esta a.

opinião de todo o mundo.

Augusto Frederico Schmidt

(Do "Correio da Marlhã", de ontem).

* * *

O país andava sequioso por gestos, andava
atrás de um gesto pelo menos, e o sr. Nerêu
Ramos praticou êsse ato, essa proesa, essa
aventura. Gesto quer dizer movimento, e como
faltasse à democracia, em perigosos ensaios
iniciais, mobilidade, contraste, afirmação, an
davam todos os brasileiros atrás dêsse homem
raro, que gostasse realmente de fazer o que a

política requer para não apodrecer, isto é, ges-
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- • horu.
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- I bora.l.
RodoTl.irla ItW-BruU - Mrto 4l'Wl'.

� 8 .boru.
Rápido Sul-Braàllelra - JolnYlle-

13 horas.
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6 horas. \
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'

.•
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13 horas.
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fi horas.
QU.A.RT...·:rmt.A.

Auto-Vlaçlo C&t.arIlleII.M -, CIIr1tibl
- II horaa.
.Auto-Viaçlo . CatarlD_

- • boru.
• .Auto-ViaçAo Catu-IIMDH

r
- 6.M horas.'
Rápido Bul-Brasrleíra ,- C'.n1tlba -.

6 horas..S origlaia, mesmo não Râpído Sul-Brasãleíra _ JolnYlle-

publicados, não serão 113
horas.

dItOl'fldos. S 7:880 Slo c.-t.to'f!O - LIClma -

:A dlretlo .Ib se respon- � Expre.a �u_ - &ru.que -

I sabiDo pejos conceitos, �
18 .A.�t��laçl� Itajaf. - IQjaJ _ II bo-
r.... Iemitidos nos artillo, Expre880 Bru�u_ - NoYa Trato

.

d - 16,30 horas.aasma Os. RodoYl.Arla Sul Brull _ Nrt.o .uqn�-':-.",. ,.:r"""""Jr_- oAo. _ _. lioru.
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Anúncioa mediante contrito.
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45,00
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Alegre
PANAIR - 9,25 - Norte
VARIG - 10,40·- Norte
PANAIR - 14,35 - Sul
CR rrzsrao DO SUL - t3.�1

"'orte
.1' 'Perça-,";;.

__�
-TAL- -- 8,00 - Joinville _

Curitiba - Paraup'
- Santos e Rio.

, PANAIR - 9,25 - Norte
;.ü'.'rlO DO SUL - ti," -

• IIOrte
VAlUO - 12.30 - eul
PANAIR - 14,35 - Sul

(_ fJuarla-f�ira
"TAL" - 13,00 - Lajes fi Pôrto
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CRUZEIRO DO SUL - B,OO

1"01;'ta
VARIG - 11.'0 _, Norte
PANAIR - 14,35 - Sul

Quinta-feira
"'TAL- - 8," - JolllYilJe

Carlal'a - Paraaapi
- "toa. Rio.

I PANAIR - 9,25 - Norte
PANAiR - 14,35.- Sul
VARIG - 12,30 - Sul
CRUZEIRO 00 8UL

Rorw
CRUZEIRO DO SUL

rlnl
. 4

IS,II

U,BO

·
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I

JamY1le

BONS REMÉDIOS!
si

,
"

FOSFOSOLPERDA DE MEMORIA, ESGOTAMENTO EM
AMBOS OS SEXOS, cansaço. falta de fosfatos.
nas cor.valessenças de moléstias graves, ane ..

mias e magreza. Tome 2 cotneres de Fosfosol.
ou 1 ampola ao dia, intramuscylar. (AS ampo
las sob receita médica).

Tônico

para o cérebro

ACIDEZ NO ESTOMAGO - DIGESTÃO DIFf
CIL. Dôres. mau hálito. úlceras, azias. enjôos.
arrotos e dispepsia. auxiliando o funcionamento
do fígado e intestinos. A venda em papeis (pó),
ou em comprimidos. Use 2 doses após cada
refeição.

.

BISMUBEL.L
Para o estômago

DORES RHEUMATICAS, MUSCULARES. AGU
DAS e crônicas, gôta e artrttísmo. :t composto
de medicamentos antt-rneurnátícos em condi
ções de ser fàcilmente tolerado. O rheumatis
mo é uma das enfermidades que mais atormen
ta a humanidade e lhe tira a alegria, a paz e
a capacidade para o trabalho.

ANTI-RHEUMÁTlCO
_j

Virtus

TOSSES NERVOSAS, ROUQUIDAO, pigarro dos
fumantes. Tratamento auxiliar preventivo das
moléstias das vias respiratórias. Medicação de
combate às toxinas no aparelho respiratório,
evitando o seu desenvolvimento e as suas gra
ves consequências nos pulmões.

MUCODRENO
C.h.ante da. to.... brõn

'_ulca. e ao.s501 as.édlco.

CONTRA OS ATRAZOS DAS REGRAS, dõres
e corrimentos. Regulariza os períodos. Des

congestiona e. auxilia nas pertubações das

moças e na menopausa.

QUlNTA·J'EI!RA.
.A.uto-VlaçAo catarln_

.l1er-e - 6 bar....
Auto-VlaçAo C&ta'l'inflDH

- I> horas.
Auto-ViaoAo catartn_

- I hora.

'_uto·Viaçlo Catal"linen.N
- 6 hOlt!l,ll.

IAuto-Vià)Ao Cttar1nenft - Lqu.u
- 6,30 llara••
Exm-esso SAo CrUtoYlo - Lacuna -

, ., horas.

IJIlmprêaa Glón. -- Laa'1ma - • l/I
• 1 1/2 horaa.

_" Expresso BrullQuenu - :ar-u.Quo -

I1e horas. '

Auto-VlaçAo ltaJc.í - Itajal - 1. Ito
r-a.

Rápido Sul·BrasUetra - JolnYlle-
13 horas. .

Râpldo Sul-Brastleíra - CurItiba -

• haraa.
.

'

Smpresa Sul Oeste LUla _ XapecO - 61
- • boru.

.
'

8EXTA.-l"EIlU .

RodoYltrla Sul Brasil - Ptll't6 4l._n
- 3 hora·l.
Ãuto-VJ.açAo 'O&tIrln_ - CUrltiba

- li "horaa..
Auto-Viaçlo catarm-·_

,

Jo1n1l'tW
- • boraa.

Auto-VlaçAo C3tarlinen. - t.aeuoa
- 6,80 hora•.
Expresso SAo ez-ll1to"Io - lACUDe -

7 horB8.
Auto-Viaçlo ltajaf - I�Ja1 - 111 bo-

raa.
.

ExpresllO BrtlJIQu_
16 horllJ!.
Rápido Sul-BrasUelra

13.horas.
. Rápido Sul·BrasUelra

6 bpras.

JomYlle

'l'ubu'Io

REGULADOR
S A'N T'A NA 1

. �

J01nYlle -

Curitiba -!

IÃBADO •
Auto-Viaçto C&ta.r1n0llH - OUftUbe

- 5 hors,s.
Rápido Sul·Br8S11elra

13 horas.
Rápido Sul�Brasilelra - Curitlbe -

& horas. .

- • boru.

,Auto-ViaçAo Catarin.eDH _ Jo1JlY1l..
- 8 horu.
Auto-Vlaçlo C'Uarl.n_ - Tllbar60

- 6 har...
ExDrP.8IIO 1110 cn.toYlo - LquDa _

7 horu.
E:lIipre.a Bn:IaQ__ _ J!IIruQ'II' _

14 hocas.
Autc-V1açIo ltajaf - ltaJtLI ,_ 1....

ru. .

Expreuo �... - Non !I'NMo
- 9,30 horu.

.

Expresso Glória - Lacuu - • 1/.
e 7 1/2 horu. ,

DOMINGO
Rápido Sul·Brasllelra - Curitiba -

6' boras.

JOlnYlle -

Â ••••raon�o da Ift.lhr

Procure nas farmõcias f!I drogarias I, 'na falta, com
V. SANDOVAL JR. - Caixa Postol� 1874 - São Paulo - Remeslos p.lo ,eembõlso

Sezta·tetra
"TAL" - 13,00 - Lajes e parto

Alegre
CRUZEIRO DO SUL' - .

7.10
:JIorte

.

PANAIR - 9,25 - Norte FRAQUEZAS EM GERAL
VARIG - 11,40 -- Norte VINHO CREOSOTADO

IPANAIR - 14,35 - Sul ,� S . ( L V E I R A "
Sábado

-TAL" - 8,00 - Joinville _

!"I------------=-o
Curitiba - Par8nagu� I Dr. (LAANO G.
- Sant08 ti Rio. GALLETTI

�ARIO. - 12,30 - Sul . A D.V o G A DOCRUZEIRO'DO SUL --

.

15,60' Crim. o oi".1
Itort.e COD8tltulção d.. Sooledad..

PANAIR - 9,25 - Norte NATURALIZAÇÕES
PANAIR - 14,35 - Sul ' Titulo. Deolarat6rio.

,

PANAI)} - 14,35 - Sul
Domingo"

J� PANAIR - 9,25 - Norte

l �UZEIRO 00 SUl. - H,OO

MAGROS E FRACOS'

VANAD.IOL
E.indicadQ nos casos' de fraque-

za, palidez, magreza e fastio, porque
em sua fórmula entram substancías
taís como Vanadato de sódio, Líci
tina, Gilcerofosfatos, pepsina, noz

de cola, etc., de ação pronta e eficaz
nos casos de fraqueza e neuraste
nias. Vanadiol é indicado pata he,
mehs, mulheres. crianças, sendo fór
mula conhecida pelos grandes me,

dicas e está licenciado pela Saude
Publfca.

Eeorit6rio e Ruid.nola
Rua Tltad!0nt.. 42.

FONE •• 1468 ,-

N�o 1: Régras abundantes, pro
longados, repetidos, hemorragias
e suas consequências.
N.o 2: Falta de regras, regras
'atrazados suspensos, deminuidas.

! e suas consequêncios.

DATII.OO. RA F1A
.

CorrespondeRel1
Comerciai'

Confere

Diploma
METODO:

Moderno e Eficiente
DIREÇlol

Amélia M PigozZi

Rua General BUtenc:ourl, 48
(Esquina Albergue. Noturno)

� .

f

•

Encomende seu terno para",
Natal até 20 de novemb-ro

Loja Rener
Tenente Silveira, 29'

Florianópolis

Tubos ,canos
gavanizádo$.

A chegar dentro de aJguns·
dias grande importacão apre-

ços reduzidos
MEYER & COMPANHIA

Rua Conselheiro Ma1'ra, 4

FLORIANóPOLIS

AVISO
ELVIRA MUND MAZARAKIB

(Dona Víví)
Obstétrica (parteira)

Comunica que desta data em,,'

diante encontra-se à disposiçãl}-··
de quem necessitar de seus ser-·

viços à Avenida Rio Branco, 191'
.

Nesta - Fone: 1.343.
.

DR. FRANCISCO C�
NETO

Advogado.
Escritório: Rua Felipe Schimidt;l
21 (sobrado) (Alto da casa "():
Paraiso")
Residen.cia: Rua Alvaro de Car'"'
valho, 36

Florianópolls
..... "lO lO.... • • • • • • • .. lO •••Gp"

Se ricos quereis ficer
De modo . tecil elegeI
Fezei boje uma inscrição
Credito Mutuo Predia

............................ ol •••• r-·

FERIDAS, REUMI\TISMO t:.:
.

PLACAS SlFILITICAS I

Elixir de Nogueira'
Medioação auxiliar DO trotomeDtC'c

da .UUi.

I·

SENHORITA!
A ultima creação em re/ri
�erante é o Guaraná KNCY.r
EM

.

GARRAFAS GRANDE$
Preferindo-o ,está

acompanhando .

a ·moda.
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Aniuersârios,

. de Oliveira, dignissímac.espósa do
·S1', João ":.�lcino de Oliveira;

- c menino Vaster Ismael CoP
lho, filhinho do sr. Genti I CJ' .h»:
- O Sl' .. Oscar Cardoso, propciof á

rrío da Casa "A Capital".
� o sr. Abelardo Eloi do Silva:
- o jovem Enio Carneiro \13.

-Cunba Luz, 'filho. do sr. professor
Eduardo Luz;

- a distinta senhorita Olga Car
. doso" filha do sr. Oscar Oardoso,
-conhecído industr-ial e comerciante,
� nesta praça.

"

Alvaro Beduschi" Secretário

No prograrria: 1) Noticias ela Se-

3.nana - Nacional. 2) Noticiário

'2) Noticiário Universal - Jornal
Preços: Cr$ 5,00 e 3,20

•

,- , ,. .: ..

ODEON (Teatro Alvaro de Carva.

3.ho), 'IlOje ás 8,30 horas

Despedida do maior Mágico do

:J\IIundo
CANTARELLT

E sua misteriosa Companhia com

"16 figuras
15.000 kÚos de li'Iaterial

ROXY, hoje ás 7,30 horas
Ultima exibição

A CASA DA COBIÇA
C0l\'!: D. Gra3\ - Margaret Joh :)-

Prepf)s: CrS 4,20 e 3.20
Censura até 14 anos.

3o �q'1'" D) Quh'lta fel.-a 1 II" r' ezembro "•..9$�
-

, Conservação
Ro.ação

" ,Eng. Agro. Glauco Olinger
A rotação é uma prática agrícola que visa melhorar aproveitar e con

servar o só lo.
Consiste no plantio de vegetais diferentes, no mesmo terreno, em

um determinado espaço de tempo.

do solo'

Ftizem.onos hoje: Rio, 30 (V. A.) - O Correio da U. D. N. nacional, de�xando a esta
- a exma sra. d. Olindina Eloi Manhã, 'publiea em destaque o se- a solução.

guinte: x x x
Estiveram reunidos, domingo à O sr. Milton Campos regressou Em outras palavras: 1-: variar o plantio.tarde, na casa do sr. Gabriel Passos, ontem, de automóvel, às 10 horas.

O Iavrador que não faz a rotação de culturas, está fadado a Irapela segunda vez. os, ses, Milton Esteve com o Brigadeiro Eduardo
Campos, Oetavio Mangabeira, José Gomes em sua casa e antes de se- cassar, mais cedo ou mais tarde. É, portanto, prática essencial.

Amér'ico, Prado Kelly e outros po- gu ir, foi ao Calele, tendo tido oca-
A falta "le rotação acarreta a multiplicação das pragas e doenças

que devastarão a cultura explorada seguidamente.líticos udenistas, a fim de trocarem sião de Jazer sentir ao presidente
O sólo torna-se compacto, empobrecendo em determinados elemcnimpressões a respei lo. da deliber-a- da República as dificuldades em

ção tomada no P. S. D. que se encontrava no tocante à fór--
tos d{�s quais a cultura adotada e mais eXigente., (Como exemplo poc\e-

No decorr-er das conversas, pos ití- mtrla Valadares para escolha do m?s cl:a�' ,a avidez do abacaxi pelo potassie, das verduras foliáceas pelo
vou-se a dificuldade que a UDN candidato à presidência da Repú- Nitrogênio etc.).. " . , . . .

mineira encontrar-ia para aceitar a blica, Com a sua maneira dc ver o
' Quebra-se aSSIm a simples, porem nasrca, Iei de Minime, e a adu

fórmula do sr. Valadares. O sr. A�, governador de Minas Gerais' te�ia bação se torna in.dispensáv�l para que h�j'a �rodução econômica por

herto Deodato falou sôbre o assun- prognosticado o completo fracasso vezes em te,rras ainda rel,atIvamente ferteIs, para outras culturas.

lo, citando dados colhidos quando da iniciativa coisa tida como cer-
O fato e claro e precisa ser compreendido pelos nossos lavradores.

A fó r ulr mi' I' a da última reunião da Comissão ta, ontem, n�s meios udenislas. Muita vez, a monocultura seria rendosa, como no caso atual do
m De r .•• Executiva estadual daquele partido. ' trigo, em algumas zonas de nosso Estado, mas precisa ser orientada.

Conr Lusão O SI'. Mangabeira declarou-se posi- O sr. Prado �eTIyXesteve no Sena- para não cairmos no exagêro de prejudicaroms o equilíbrio dos elernen-
- "O ambiente no Rio, quanto à fivamente contra a fórmula Vala-: do e alí, reunindo os senadores tos fertilizantes que existem no sólo. <,

"possibilidade de aceitação da f'ór- dares, frisando bem porque o fazia. udenistas, f'êz-lhes uma exposição E aqui surge, para nós, o que se poderia chamar de egoísmo da
.mula mineira, é de pessrrmsmo. O di terrautro tanto alyonteceu em relação dos lütimos enten írnentos em que

.

.Mas posso dizer-lhe que a unidade'
ao sr. José Américo, ouja, atitude, havia tomado parle, acentuando I:: o pai descnquilibmndo e empobrecendo o sólo que deverá pas-

.do. PSD naci6nal em nada se alte- aliás, no particular, já era conheci- que a realização da Convenção Na- sal' a sêus filhos, para aproveitar a oportunidade de uma cultura do ,dia
-

rou, Pelo contrário, o Partido saiu da: cional do Partido estava firme para e' encher um pe de meia que e mais uma ilusão de que realidade.
fortalecido: Ff)l�z de um povo .que O ambiehte, enfim, er?t inteir-a- o próximo dia 11. Váriós senadores Quem aprecia [{ma' cultura esgotante como a do milho, é que I,JO-
tem um proposrfo alto, como este, mente desfavor-ável à proposta 'do usaram da palavra, entr-e os quais derá aquilatar o feito de uma rotação bem orientada .

• de bem manifestar o seu

pensamel:!--,' P,' S. D., tendo ficado o sr. Octavio o sr, Artur Santos, tecendo conside- Outro ponto que deve \fical' claro, é que a rotação não estabiliza a
'io" I

-

,

'. . Mangahelra encarregado de cornu- rações em tôrno dos ultimas acon- fertilidade" do sólo, mas sim facilita o equilibrio dos fertilizantes.

FI�almel:te, o sr. Marcial Terra nicar o fato ao presidente fia Repu. teoimentos. Pai' isso não se torna dispensável o uso do adubo.

,refen,�l-se � fórmula J.ohul1: \ blica, o que fez ontem, quando es- Terminada a reunião, a portas f: ainda importante a rotação, no sentidt} de destribuir as díver.,
-:- Con:ll1ua em VIgor. Apenas teve no CaLete, às 17 horas. fechadas, o sr. Prado Kelly diri- sas culturas permitindo um trabalho continuado aos operários do-está estacionada, ,aguardando os Em último caso, a seccão esta- giu-se ao gabinete do sr, Nerêu Ra- campo.

'

-;pronunciamentos d_a UDN e do .PR. dual da U. D. N. em Minas se limi- mos, tendo tido demorada palestra I Certas fazendas monocultosag se vem com. escacês de braçso, exata-
Mas não está morta. E' uma fórrnu- tará' a encaminhar a Iormu!e à com o "vicepresidenLe da República. mente na época que mais são necessárias .

.. )'3 brasileira, 'com pensamento alto

I
c

•

I Um caso, típico é o do caf'é, e outros, o da cana.
,.1) nacional. Venho tranquilo, o que "

.
A rotação deve ser realizada debaixo de um programa pré estahele-

nada mais é do que ,unf reflexo do
iAlve]OU por .varlas vezes um lcido para que haja perfeito balanceamento entre as necessidades dp la-

.eambiente de onde sal".
_ I CO'm'erclante 'vrador e as do sólo. Assim, o usineiro não pode prescindir da, cana bem

C O N V I T E desta praca
o sól� não atura as exploração continuada sem que haja adubação, ou

• rotação de cultura.
A Direotria do "VELEIROS DA Às H horas de ontem, verificou- I rar a arma, sendo pr êso, em tla- Dessa forma, dois seriam os pontos importantes a considerar:

:ILHA", de Santa Catarina, convida se, à rua Padre Miguclinbo, frente grante, o criminoso que, íncontí- 1° Determinar as culturas a serem adotadas.
:3. todos os seus �sociados a assis- arr Trfbunal Regional Eleitoral,. na nenti, foi levado á Delegaria Regio- 2° Elabçrar o plano de rotação de acôrdo com as diversas áreas da
'?tirem as festividades comemorati.- casa 'comercial do SI'. Patrício Bor- nal de Policia, onde se acha prêso, propriedade, isto- é, de de marcar os diferente� talhões que periódiC<l�
�'Vas, à pass,agem do 7° aniversád,) ha, a conhecida "Casa de Retalhos.", aguardando, inquéritô. mente receberão culturas diferentes.

"

• .de fundação, a realizarem-se no ocurrência que, não fôsse a sua Também o sr. Palrício Borba,' Isto possibilita ao produtor colher anualmente, digamos, milho" va"

'próximo dia 4, l'<>ra o que elaborou catrna",teria tido consequênGi::ls do- a,pós, compareceu á Policia afim- riando o local de plantio em cada ciclo dê exploração de uma determina-'
'0 seguinte programa: lorosas e hment'áveis'. de :prestar as nccessarias de-clara- da cultura,

'

Asteamento a bandeira (9 horas) Precisamente áquela hora um in- ções.
Inauguração das nnvas instala-, dividuo, qlíe .se diz chamar Joãü João Cabral Filho, segund,o ouvi-

'''1Jões, destinadas a guarda de ba'r- Cabeal Fi'.l:Jo, resiçlente à rua Major mos do próprio sr. Patricia Borba,
<:'Üos (915 horas) . I Qosta;

nO 41, nesta Capital, empu- gritára a ês.te, antes de alvejá-lo,
A seguir, regata interna para "BA- 11.hando um revÓh:er,.de:f:,chou três que êle, sr, 'Borba, ia morreI', co-

'"GRINHOS".
.

üros contra o. propnetano daquela mo também sua espósa, que se Presidiu a sessáo de ontem, o sr'llientou que, numa campanha sani.
Florl·o.Jl0'poII·S. 1°. de dezembl'o casa comercial, não logrando o al- achava a seu lad,o e que desmaiou S 1 R

I

2° V' P ,J"d t t"
.

d b h dE'" au o amos, Ice. re,,1 en e, ana �o .selO ore
..

'an o o sta.do.
,de 1949. voo ante a cena selvagem a que assisth: estando presentes 34 srs. deputadgs. a prelll1unar devena ser constituída

Tão lógo o.sr. Patl']'cio Borba foi Um companheiro nosso ouviu do
Aprovada a ata da sessão das 9

surprrel{dido pelo agl'eswl', procu- eriminoso a alegação de que pre
rOlI defender-se e defender senho- tendia vingar-se do sr. PaLríci/0
ras e crianças que, no momento, Borba por se ha'ver êste el1\'olvido
faziam compras, na referida casa num caso de .sua família.
de' cO�11erl()io, ê.e prol)!'iedade do O fato, porêm, é que se apurou

ágredido. haver S'ido apenas aquele acredita
do comerciante local depoente num

processo de rn'Ventário, como tes�e
munha.

tine-Diário
/

HITZ, hoje ás 5 e 7,30 hora�r
� ORFÁO DO MAR

COM: Dana Andrews _ Jean Pe- Nesse instante, o sr. Waldemal',
Nazário, funcionál'io do Tribunal
H.egional EleitOl'al., conseguiu reti-

Com um programa baslante sele-Ito e após um longo periodo de en- melo Prisco muito se tem empenha
saías apresentar-5e-á, em a noile do do 'em apresentar a Orquestra num

dia 9, ao publico florianópotltano, concêrto que marque época.
a Orquestra Sinfônica da Socied�, Uma das notas a' ress�1t3r é a

de ele Cultura Musical de Florianô- colaboi'ação da soprano Sra. Fany
po�is. ' Wande1"liIW Espí'rito Santo, que in

O Maestro Emanoel Peluso com terpretar'á belos ú.úmeros de canto
Novos numeros

a colaboraçào direta do Con�êlho com acompanhamento d,e Orques-
Sensações Atrações

I A,' l'tíslíco,
.sob a direção do SI," Ca!'- tra.

Preços ao alcance de todos

Censura ate 14 anos.

_...
....' NOSSO POSTO: - TEIXEIRA E SILVA

IMPmuo (Estreito) hoje ás 7,30 Atende dia e noite - Rua Santos Saraiva
.horas

'

Especialidade, em ó�eos Lubrificantes - De la linha.

ENCONTRO NO INVERNO Peças Pneus; Camaras de Ar, Molas, Baterias, (Businas)
COM: Bette Davis Aparleho para limpar e testar Velas apenas por Cr$ 1,00

AÇOUGUES DO POVO, POPULAR E MODELO
OS MELHORES.ESTABELECIMENTOS NO GENERO
- HIGIENE ABSOLUTA - ARTIGOS DE PRIMEIRA

QUALIDADE
san ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
No programa: 1) A Marcha da Vi. N A V- I O. da - �acional. 2) Atualidades W8r-

'fier _ Pathé / VENDE-SE UM DE 3.8pO TONELADAS. MAIS INFOR-

MAÇÕES ESCREVER PARA CORRETOR JARBAS - RUA
B.EAL GRANDEZA, 167, BOTAFOGO - RIO DE JANEI�O.

A mineira continua
dependendo da
e do P. R.

•

da Assembléia

fórmula
emperrada,
I

U_ DO' N_

Crônica

Mais um' concêrlo sinfônico

por um inquérito epidemiólogico
que apreciasse � extensão do mal e

propuzesse inedidas acauteladoras.
Finalizou dizendo que, como com�

plcmento dessa lei, se fazia mister
O sr. Biase Fara'co, do P.S.D. que a Casa ac01hesse favorávelmente

Voltou a apreciar o projeto 134/ '19, os créditos que fossem solicitados
que cria a Comissão Técnica para a para' as providências que a COl1lis
Tuberculose, Brucelose e Hidatielo- são sugerisse.
se nos rebanhos do Estado e pon-
derou qlle seria valltájoso aproveitar ESCOLA RURAL
essa oportunidade para extender o Com a palavra, o sr. Pinto de Ar_
estudo a outras zoonoses, como a ruela, do P.S.D., da tribuna princi.
febre aftosa, peste suina, raiva e ca!'· paI, comunicou haver o sr. Prefei_
búncuIo. Acrescentou que a essa to Municipal de São Joaquim colo·
Comissão deveria-ser dada ampla. cada um terreno à disposição .do
liberdade para estudar esses pro- Estado, no distrito de Urupema,
bJelllas simultanea ou sucessivamcll- ;para a construção de uma Escola
te, como achassem mais c0l1ven1en- Hural, solicitando seja esse fato le·
te seus �nembros. Dissertou' sobre vado ao conhecimento do Executi·
os males ocasionado's por essas mo- vo Estadual.
léstias e sua repercússão sobre o ORDEM DO DIA
homem. Referiu-se ao descrédtio em • Sem matéria, foram os trabalho$
que são tidas as Comissões, mas sa- encerrados em seguida.

horas, quando vários assuntos fo
ram resolvidos, teve a Casa ciência
da ma'téria do expediente.

CONSIDERAÇõES

,-

I
I

,
,
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Belissirnas

Lindos Rádios
•

Pilhas

Transportes Coletivos
SRS. PASSAGEIROS

, PARA
ITAJAt _:_ JOINVILE e CURITIBA

Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido SUl-Brasileiro ofe
recem o máximo em

CONFORTO E PONTUALIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais Pulman

H O R A R:I O S:
Carro díreto.a Curitiba: parto 6 Hs.
Carro de Fpolis. a Joinvile nos días úteis: Partida às 13

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se_'
guínte ás 6'horas.

Mantemos trafego mutuo a São Paulo e Londrina, ven
dendo-se passagens.

Aceitam-se despacho de encomendas.
Agencia: Rua Deodoro, esquina da Tenente Silveira nO 29

I r=.!@@@pr#l!j#JêêêbJêiéler'#lêr:; I

DRA. WLâDYSL,AWA WOLOWSKA MUSSI .

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI
Médicos

Cirurgia-Clínica Geral-Partos

..

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSCOPIA - HISTERO - SALPINGOGRAFIA - ME�

TABOLISMO BASAL
'

•
"

.. . -

Radioterapia por ondas curtas-EIetrocoagulação
Raios Ultra Violeta e Infra Vermelho.

Consultório: .Rua Trajano, na 1, 10 andar - Edifício
do Montepio.

Horário: Das 9 ás 12 horas - Dr. Mussí.
Das 15 ás 18 horas - Dra. Mussí.

Residência - Rua SanLos Dumont, 8, Apto. 2.

para
,

Lanternas
..

iiI

INDICADOR AZ'UL DO RIO 6R4N'DE no SUL
Um nome que se impõe pelos inestimáveis serviços que vem
prestando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e

- industria
Já estamos angariando publicidade para 15a Edição

Informações com o sr. João .?ires Machado á rua Conselheiro
Mafra,.156

Florianópolis ? Santa Catarina

Florianópolis
CASAS JIl TERRENOS

Possue V. s. casas ou terreno. paraLIVRARIA ROSA
'

(RUA DEODORO,
-

N. 33) ve��:-?encontra comprador?

"AC.EITA ENCOMENDAS &.E�.tr��:s. ao Escritório

Rua Deodoro 38.

DE SERVICOS TIPOGRAFICOS _'-----
.... . CASA MISCELANEA diltri'

APRESENTAÇÃO IMPECAVEL ENTREGA buidora dOI :Rádiol .lt.:C. A

RAPIDA VictOti Válvula. e Di.Co..
Rua Conselheiro Mitra

----------------�.------------------------�---------------------------

Industria de Maquinas Agricolas
Nardini Ltda.

A maior e mais aperfe.lcoada Fabrica' de

Maquinas ftgricolas, Torous,. Teares e

,Artigos de Cutelarias
I

TI
\

Fabrica em Americana - .E�tado de Sã.o Paulo

\ RºppgsgqtantgS º��llJsivos papa o 6stado'
.. d� bar1ta <Qdta'Pina

Industria·Comercio e Seguros Kuots. ft.
,�I

Praga 15 de Novembro, �O - 2.0 andar �

r

Caixa Postal 139 - Telefone � 1324� -

End·. TéI. KNOT'
.

F-lopiahóp.n'd� - ,�antéi C9atapina"

A T E N ç Ã O, G A R O T A D A!

Acaba de chegar o 20 numero. da
GAZETA JUVENIL

Posto de Venda Café Rio Branco

ESCRITóRIO IMOBILIARIO 4. Lo
ALVES

Encarrega-se, mediante COminA0," H

compra e venda de imóveis.
Rua Deodoro 35.

\"-_. ,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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'i:DIA 3 DE DEZEMBRO� NO LIRA TENIS CLUBE, DESLUMBRANTE SOIllÉE: "WHITE /CHRISTMAS", MARAVILHOSA OR

_,NAMENTAÇÃO TÔDA EM BRANCO, BASEADA NA MÚSICA DE IRVING BERLIN. RESERVA DE MESAS .� PARTIR DO

DIA 28 .

/ ,

DIA 3 DE DEZEMBRO - SOIRÉE - GRANDESURPREZA - ORGANIZADA PELO DEPARTAME�TOARTlSTICO.· .

I
_

DIA 31 DE DEZEMBRO - BAILE DE GALA -SÃO SILVESTRE -,.APIRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS A ATENÇAO PARJ\ AS SENHORI·
TAS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. - DENT\RO DE POUCOS DIAS O'DEPARTAMENTO DE PUBLICIDADE COMEÇARAf FAZER, EM
NOTAS SOCIAIS, O PERFIL DAS SENHORITAS JÁINSCRITAS, RAZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTREGAREM FOTOGRAfiA NO ATO DA lNSCRIÇAO.

para quem possue de Cr$. 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
- 12.10 horas certa de 10'/. ao ano com recebimento de iuros mensai•.

Informações nesta redação'
'

,_

A vista e a prazo
'

Enrolamento de motores, dínâmos � transrormadoree.
Instalação de luz e força.

Venda de motores, rádios e acessoríos, outros aporelhos elé
trícos, artigos elétricos, etc,

Representações diversas, com exclusividade dos insuperávell
receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·.

A ELtTRO-TtCNlCA
Rua Tte. Silveira. 14 - Caixa Postal 193 - Fone 713.

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

RRDIO TU8ft' ZVO 9
1530 kilocieloe ondas. médias de 196 metros

TUBARÃO -- S. CATARINA

\VENDE-SE �or motivo de mudança
Grande área de terreno jà cultivada

(Distante cerca de seis quilome�ros -da capitai-Bairro-Barreir xs
:Area de 142 metros de frente por 1.850 de fundos, inclufndo

6 casas de madeira e uma de material. I

TRATAR:

Florianópolis -' nesta redação ou Escritório I. de A L. Alves
.

Barreiros - com o proprietário Mathia. Iha.
Blumenau - com o sr, Christiano KnolI, no Hotel Crozeiro.

---------------_ _ _-

Carros para. o interior' do Estado
o horário dos. carros de que ê agente, nesta capital, a conceituada

Ifirma Fiuza Lima &: Irmãos, ê o seguinte:
EXPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque

,..
cf excessão de sábado

\EXPRESSO BRUSQUENSE - 28., 48• e 6a• feiras
Nova-Trento

Ao VIACÃO ANITAPOLIS - S8. e 68• feir8'8
"

.

-, 16 horas
- 14 horas
16,30 horas

Dia' .de Reservista
De ordem do Exrno. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerra,

'neste ano será'ebmemorado o "Dia do Reservista" - (16-12-949), quan
'to todos os reservistas do Exército de la, 2a e 3a categorias, pertencen
tes as classes de 1922 a 1928, inclusive, deverão apresentar-se ao 14° B.
'C" os residentes no Sub-Distrito do. Estreito, e à '16a C. R, os residentes
na Ilha, afim de ser passado o visto em seus certificados.

LUIZ NAPOLE.�O DE AZAMBUJA - 1° 'I'en. Chefe da 16R,
'C.R. M.

o 'Sabão

N4VIO-MOTOR "ESTELA"
maxima rapidez e garantia para transporte de t!U9S mercedcria ,

-Agentes em Florianópolis CARLOS HOEPCKE S. A.

QU�R nSTlR.U COM (ONFORTe E EUGAttCI. 1

PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Scbmidt 48

Arvores frutiferas
Arvores Frutiferas eaxertadas e plantas ornamentais nal'
melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de

Flori e Pomicultura .

/

. H. J. Cipper.
Corupá. _

Mun. de -Jaraguá - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

-

.....·4-.·...·_-....-.-.-............-_-.-.:-�...-_-_-_-...-.....- ....-_-••-.-.·a·a·.__ •__-a-a..:.-....

COMPANHIA "AIJANÇA DA BAmA" I
1 -

.

Fundada em 1870 -. Séde: BAHIA
INCilNDIOS E TRANSPORTES

"" CUras do Balanço de' 1944
CAPITAL E RESERVAS :....... Cr$'
Responsabildades .

• . . • .. ....•. •.•.... Cr$
Receita ....•. . \. : • Cr'
Ativ� •....... . .. < • •• ••••••••• Cr'
Sinistros pagos nos últimos 10 anos .•.. Cr$
Responsabilidades.. . . . .. .... • � .•.•.• a. Crf

,

Diretores:

8Ó.900 :606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Mo ,

98.687.816,30
76.736.401.S06,20

Dr. Pamphilo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,
Anísio Ma!l8o'�a, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu.

,.._.....-.-.._..._..-.-......_-.-_..._-.-.-.-.-_-.._._..-_.•._-_._-_._._-.,._-.-_._-_..-_-..- . .-.....

BOM NEGOCIO

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

Hospital de Caridade.
Servivo de transfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Caridade neces
sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven
der seu sangue poderá procurar os técnicos encarre-'
gadoSj do.Serviço entre 8 e 10 horas, Terão os doadores
gratuitamente 'exame clínico e. exames de sangue.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios.

"VI�R(iEM ES.PECIALIDADE"
(IA, WETZEL\ INDUSTRJAL-JOINVILLE (MarclI( r�R'tGI

TORNA A ROUPA BRANqUISSIMA

\
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ue nõo &lguém; tal_ 6a_
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lhe, em lUDé.vel gesto. wn oàHoe cio

exc:elente .peritivo KNOT. lam_
oe V. Sia..de _tar;ao�
oe•• geDtiJ_:E�1EE TAI1·
BFI'1 o NEli APERITIVO
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..........................,

•

I Datilógrafaof�e����:�a
II Cartas a Maria Inês

Ferr-eira.

I Caixa Postal 55.
I -

..........................
C.mi•••,

, Gravata., Pitame.
Meia. da.lmelbore.; pelo. lDe

nore. prcç.. 16 Da CASAdMX8
CELANEA - RuaO. Mafra.
�_ ..-_..-_ -•••-.-.#

Bom binóclllo
8rande visão

Visão maior e mais perfeita
que a de um bom binóculo

alcança quem tem sólida
instrução.

Bona livros. sobre todoa OI

.assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Floriaoõpolia )

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Passa.' hoj e
expressões

rosos

o 7· aniversário de Iundacão do «Veleiros da Ilha», uma das maio
do esporte da vela em Santa Catarina, Nossos I cumprimentos aos va

e denodados diretores e velejador-es do querido clube da. Praieha.
,

'--�- ----------_--- ---- ---------
------

DO MEU ARQUIVO.
1927 o Amérrca 'derroto
Join�ille, o São Paulo-Rio �

de, de Curitiba, por 8

"onze" vencedor formou a

Sanson, John e Patapío,
cillo, Mário Alves e Chiq�
Waldemar, Montezuma q
lho, Manoel Tavares, Calai
Totinha.

NELSON MAIA MACE

f

LUI
NO CELEBRE jogo _entre' o

Cortntianj, e o Bologna, a colo
nía italiana de São Paulo, na
certeza de uma vitória do campe
ão da Itália, instituiu várias prê
mios destinados ao vencedor do

Defende-se a Federacão C. de Desportes f�:'�;:��:�i; ���;'1��:s :�;
É o ,seguinte o teo::_ do Ofic�o ser logo preenchida a Secretaria I transparecer no oficio em cau- la alta e significativa conta-!

enviado pela Federaçao Catarí- do TJD, não só porque, não me sa. gem de 6 a 1, com o seguinte ....
nense de Desportos ao sr. dr. era possivel acumular o dito en- Se êsse fosse' o pensamento quadro: Tufí, Grané e Del Dé
Osmar Cunha, a- proposíto da cargo, face ao disposto no CBF, da secretaria da FCD, jámais bío. Nerino, Guimarães e Mu

renuncia dos membros d? T'ri- como, principalmente, porque já teria colaborado' com o TJD, nhoz, Aparteio, Perez, Gamba,
bunal de Justiça Desportiva: me achava sobrecarregado de dando de si tudo que lhe era pos- Rato e Rodrigues. Como se vê, o

"Florianópolis, 28 de novem- serviço.' Ainda na quinta-feira sível para o bom andamento dos tiro saiu pela' culatra e Os corín-
bro de 1949.

. ultima,. durante o sorteio para serviços internos da secretaria zíanos "abiscoitaram" os seguin-IExmo. snr. dr. Osmar ounha. I juizes singulares, voltei a tratar do TUD, não só antes como de- tes premias: taças "Citta de F'lo- .

Nesta.
. .

do assunto, ponderando�lhe que pais da vacancía do citado car- renza ", "Ao Empório Toscano", 1- G.H.ANbE REGATA- DE
Tenho a honra d� parttcípe.r me era materialmente rmpossi- go. "Sudan,Ovais", "Professor ca-!' CANôAS DE PESCA

a V. Excia. haver to�o co- vel continuar fazendo Os s·erVi- Não tenho por hábito de fu- p_uto" e "Luiz Pascoa':, um car- Será realizada em 18 dE
nheeímento da cópia do oficio ços burocráticos da' secretaria gír a qualquer responsabilidade tao de prata: onze camisas de se- zembro proxlmo, com íní
-endereçado á�presidência d�st� do 'I!JD, seja porque meu tem- e, por isso mesmo, quero ponde- da, 11 chapéus de palha e duas 1230 horas e não às 8 II
Federação, através da sua di- po -era escasso para atender o rar a V. Excía. que, si às 20 ho- caixas de vinho. I co�o havíamos noticiado,
vulgação, hoje, pela Rádio Gua- compromisso assumido para ras, as portas estavam fecha- NUMA prova excepcional de gunda grande regata de ca

rujá, e publicação nas páginas com a presidência da FCD, co- das, não menos verdade é que resistencia, dOiS. noruegueses, de \pesca, no saco da PCJnt
da "A Gazeta Esportiva", do mo em face das viagens que es- meia hora depois, ao ter co- em 1914, cumprrrarn a remo a, Maruím, no vismho mum

qual se infere e exoneração de tava sendo obrigado a fazer, nhecímento do fato, o secretá- maio� �istancia de que se tem: de Palhoça.
V. Excía. e de outros das run- como membro da Comissão Téc- rio do CRD teve a opor+untda- memoria, atravessando o Atlan-I A comissão organízadof
ções de juizes do

\

Tribunal de nica. Na ocasião, esclareci que de de pôr à disposição do TJD tíco. Partindo numa tarde de No-. tá assim constituída: pres
,Justiça Desportiva, em caráter estaria, no dia seguinte, em a sala em que realíza as suas va York, chegaram ao Havre d�-I te, José Venera da Rosa; 1
!irrevogável. Blumenàu. sessões. poi� de 6� dias de vtagem. Nc P:-J: I reiro, José dos Reis' M
Assim o fazendo, quero, antes 1 Ainda com relação á secreta- Parece-me 'portanto, um pou- meiro mes, nada de NP2('H1.'·1 membros, Paulo Basil,

esclareçer a V. Exa. que até o' ria da FCD, 'face ao na 4 do ofi- co excessiva a alegação de que aconteceu aos remadores, dor- Miguel, João Francisco d
momento, o signatário ainda cio em' tela, devo explicar a V. faltou, materialmente, todo o miam, comiam, cantavam, pes- sa Valentim Camilo G�
não recebeu o dito documento, Excia. que não é da sua ,atribui- necessário e indispensável para cavam e rem�vam,. remavam Fr�n'císco Espíndola.
lI:alvez porque o ilustre despor- ção abrir ou fechar as portas da o julgamento ventdlado, tanto sempre. No período rínat, a Iu- Basil e Mur! Ev.aldo B
ttsta esteja na convicção de que Entidade, nem tão pouco de mais se se a,centuar que no "to- ria dos elementos por várias ve·. Wílmar Phílíppí e Fani
a presídêncía da FCD se €ncon- qualquer de seus orgãos. Não do" estão íncluldas círcunstan- zes fez-lhes.. sentir o . bafo da I thorn, sendo estes três ul
tre ,acéfala, com a vjagóm do lhe cabe culpa, também, de es- cías que de todo estariam fóra ;n�rte, mas, �inalmente, conse- amadores,

. pertencentes
prof. Flávio Ferrari. tar vago o cargo de secretário da alçada da secretaria da FCD, guiram terminar o percurso. O, "Grêmio Sete de Setembro'
Porque. me não cabe apreciar do TJD e não ter sido o mesmo como a falta do relator e de consul americano do Havre che-] Serão homenageados os

nem tão pouco aferir, e muito preenchido ou mesmo indicado exemplares do CBF, já dístrt- gou a não acreditar na façanha. José Boabaíd Governado,
menos discutir a decisão toma-, qualquer nome para ocupá-la, buidos, para só assinalar estas. Posteriormente, lendo "diário de: 1 Estado' almirante Benj)
da naquele oficio, venho ape- doe vez que a competêncía, nes- Sábado último, de volta de bordo" e conversando com os re- sodré. 'comandante do 50 TI
nas esclarecer certos pontos, te caso, é da alçada exclusi_va Blumenau, onde rora a serviço, madores, não duvidou mais da csl. Paulo Vieira da Ros
para que não suríam .duvidas a do órgão da justiça desportiva. como já era do seu conhecímen- realidade d� efeito e deu aOS he- mandante do 140 B. C.; �Ol
respeito, como, prínctparmente. Não desconheço, por outro la- to, tive o ensêjo de analisar a róis a acolhida que mereciam. dante Pllnio da Fonsecla Ca
para que não sejam imputadas do, que V. Excia. entregou o as- questão com V. Excia: dando EM JANEIRO de 1948, o Atlé- capitão dos portos; sr.
responsabilidades a quem não sunto verbalmente, para a vice- as explicações jul�ados cabí- tico Mineiro venceu, em Belo Couto, diretor da Caça e P
as merece. presidência do TJD. E ele foi veis e pondo o assunto nos seus Horizonte, o Vasco, campeão dr. 1\-0 Silveira, prefeito d€
Preliminarmente, qevo ponde- ventilado com a presidência da devidos têrmos. carioca de 1947, pela contagem lhoça e dr. Nuno da Gama

rar a V. Excia. que a Secretaria FCD, tendo o prof. Flávio Ferra- O certo é que tanto a Fede- de 2' a 1. d'Eça, presidente do
a meu cargo não é parte inte- ri assegurado que, si ele n-o fos- ração, como quem firma o pre- O PRIMEIRO liv!,o de nata- Sete de Setembro" e fun'
grante do TJD 'mas sim um de- se resolvido com a escolha de sente, sempre procuraram cer- ção que se conhece é o Wymann, do "Recreio dos Pescadqre
partameq.to da FéD e, conse- um:a pessoa para ocupálo gt'a- car o TJD das atel1ções e ele- de Ingosdatm Bavaria, editado Quatro grandes firmas c

quentemente subordinado á pre- tuitamente, pela impossibilidade mentos indispensáveis à sua em 1538. Em 1555, o arcebispo nenses, num gesto digno d
.sidência deSSa Entidade. de encontrar v. exa. um despor- missão. TOdra,via, não lhes era de Upsala, na Suécia, apesar da vor, oferecerão valiosos pr'
A secretaria da FCD não des- tista' capaz de atendê-lo 4hessa licito interferir na solução do reprovação da Igreja a toda es- aos vencedores.

conhecia o julgamento do pro- conjuntura, a FCD não recusa- caso da Secretária, porque da pécie de cultura fisica, escreveu A regata ficou dividida
cesso Palmeiras e Paisandú, in- ria em pagar até Cr$ 500,00 competência exclusiva do Tri- também favorave�mente sobre a páreos, sendo o primeiro

- �licado no item 1°, como não lhe aquele que fosse oficialmente bunal· Por outro lado, a FCD, nata·ção. canôas até '55 cm. de "bôc:
€ra estranho, também, que de- indicado pelo TJD, como deter- como a sua secretari�, não po- HA TEMPQS, eram realizados segunda, de 56 a 60 cm.,

veria ser julgado na mesma da- mina o C. B. F. Esclareceu, mais, deriam assumir a responsabili- no velho Madizon Square Gar- ceiro, de .61 a 66 cm. e o q1J
ta o recurso do Palmeiras con- que, por falta de remuneração, dade dos encargos atribuidos I den corridas de 6 dias a pé! Um para canôas grandes, de
tra o Tupi, ,embora não lp.Bncio- não ficaria vago -o cargo de se- àquêle departamento da justi- corredor, Pat Fitzgerald, cobriu 80 cm. de "bôc,a" .

.nado. E isso porque, atendendo cretário da FCD, comprometen- ç� dBSpoJ;tiva, indefinidamen- numa dessas incriveis prbvas, O percurso dependerá do
pedido formulado por V. Excia; do-se o presidente da FCD'a cul- te, muito embor:a já os viesse 455 milhas em 100 haras, e ba- to reinante. Com sul ou. sue
() infra-assinado foi quem tele- teá-Io pessoalmente, caso a En- executando apezar dos prejulzos teu o recorde de 500 milhas em partida será da: ,caieira
grafou, em nome da Federação, tidade não tivesse meios. I nas outras funções e na sUa vi- 109 horas, 18 minutos e 29 se- 'des até o rio das Ostras e
ás partes interessadas, comuni- Voltando ao casO de encon- da particular. gundos. versa; com nordeste, partid
cando o contido no processo. trar-se a FCD fecháda, permtta- Pôsto que' passiveI outras O CELEBRE combinado "Du- caieira Aristides até a. bar]
Há a ressaltar, porem, . que me novamente esclarecer que a ponderações e escla,recimentoS', blin", de Montevidéu, eS*.reou rio Grande e' volta, bordej

não era da sua. competência, secretária, até agora a meu car- os aqui aPontados bastam para no Rio em dezembro de 1911l, até o ponto de partida. Hav
nem da sua obrigação, tomar go, não· tinha . por obrigação, situar o problem,a nos seus de- vencendo b ,Botafogo por 5 a 1. calmaria, será feito um J)e:
tal medida, peculiar á secreta- como parecer ter sido deixado vidas e justos têrmos. A seguir venceu a seleçã{)l cario- so de 1.200 m. a. remos.
Tia daTJD.' nas entrelinhas do oficio, estar Na espectativa de haver con- ca por 4 a 1; empatou com o _....A inscrição será gra.tu
Como V. Exci�. não desconhe- presente à reunião e, por isso tado com a sua atenção, é-me combinado Rio-São Paulo por deverá ser feita até o dia:

I -ce, a secretaria: da FCD, muito mesmo, tornar livre a entrada grato apresentar � V. Excia. as O a O; voltou a venaer a seJ.eção dezembro, pOdendq-se insc
embora não esti1esse á altura, no recinto onde funciona o TJD. minhas

I

cariOCa por 2 a 1; perdeu para dois homens, por emba,r,caç
emprestou o seu apôio ,e O seu Essa medida, quando muito, Atenciosas saudações. o Paulistano por 2 a ]; Venceu' Antes da partida do prÍI
modesto trabalho ,ao TJD, a par- estaria afeta' ao secretário do MANOEL FERREIRA DE a seleção paulista por fi a 1 e o páreo, será hastE;ado o J 'av
tir de 8 do andante, com o pro- orgão da justiça desportiva, ou MELO, Secretário da FCD, no Santos por 5 a 3. Um ano de- NaCional, falando a profa.
cessar e encaminhar, dentro dos por quem V. Excia. determi- exerCÍCio} da Presidência. pois, em janeiro de 1918" t6rnou Maria Silveira, em lJ.ome
prazos estipulados, os autos e nasse, como presidente que era - - _"-- a vencer o Botafogo por 3 a 1; pescadores. I

documentos, fazer e distribuir daquêle TribunaL TINTAS PARA IMPRESSÃO derrotou o combinado :1.io-São , .. - .

os oficios ·e citações, redigir e Não hoUve, pois, qualquer' C O T TOM A R Paulo por 1 a O e o comhinado Leitor amigo!
publicar, as emendas das deci- atitude desatenc'i,osa para com

.',... . .. ,....

Flamengo-América por � a O, O fim do ano se apro'!.ima €

sões e atas das sessões, em con- o Tribunal, ou um de seus dig- lVIALTI<":G, contem malte, e perdeu para a seleçãú �aulista, êle gran,de festa da crifJanda
sequência da renúncia do então nos membros, e muito menos ovos e mel ;_ os grandes for por 1 a O. NATAL.
titular das funções de secretá- gesto acintoso para com filia- necedores de vitaminas. É NO DIA 16 de outubro de 1942, Coopera conosco auxiliJnc
Irio do TJD. Na ocasião, e ainda I dos do interior, quer por parte. melhor complemento

.

alimen o Caxias, de JOinv:ille, venceu o glandiosa festa de caridade "S
por diversas vêses, tive a opor- da Federação, seja por inicia- tar uara crianças e adultos., Trabalhista, de São Francisco, � NATAL" c, assim, darás
tuniçade de solicitar de V. Ex- tiva pessoa'! do signatária, como venda em tO(Ia� as farmácias � por 4 a 2.

, pOUICO mais dp alegria ás crianc
.cia. prOVidências no sentido de precipitadamente :se deixou armazens. l NO DIA 3 de' novembro de de "Flo!'ianópoli�.

. Direção de PE:pRO PAULO MACHADO
------------------------__----------------- ---------------

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. Alvaro de Car�alho
! Doenças de Crianças

nsultorlo: RUa Tenente

IIIfelra, 29

JlOl"árl0 de consultas: 9 ás 11

...
Sábados: 14 ás 17 hs.

Dr. Milton Simone
. Pereira
Clinica Cirurgica

Ilolestia.e de Senhoras

.cIRURGIA GERAL
po. Serviços' dos Professores Bene

licto Montenegro e Piragihe No
gueira (São Paulo)

'Consultas: Das H ás 17 horas

Rua Fernando Machado,' 10

DR. LINS! NEV;ES
Dlr.tor da: Maternidade e médico do

Hospital de Caridade

CLINICA DE, SENHORAS - CI-
RURGIA PARTOS

JJlagnóstico, contr-ole-.e tratamento

tlPecializado da gravidês, Dísrur

Itioa da adolescência e da menopau-

...u. Pertubações menstruais, I 'l�h·

'(�lI1Ições e tumores do aparelho geui
tal feminino,
Operações do utero, ovários, trem
... , apendice, hérnias, varizes, ele.

Cirurgia plástica do perineo (ru
taru)
4\SSISTENCIA AO PARTO E O_tE-

RAÇõES OBSTETRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová

riOl, hlpopíse, etc.)
Vllturbios nervosos - Esterflldade
- Regimes.
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel,
1.411
Resíd, R. '7 de Setembro - Edil.

Crus e Sousa - Tel. 846.

DR. NEWTON d'ÀVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senhe
ras -;- Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e tA taro

de das 15 horas em diante
Residência: Rua Vidal Ramos n.

�
15..,.._ Telefone 1.422.

Dr. Mário "eIlA.....
ataIea médi� de adulto. e Criaaou
00lllUltórl0 - Rua João Pintq. 16

_ Telef. M. 769
t:oaaulta da. 4 ia 6 bora.

j"'d�ncia: Felipe Scbmldt L .a..
Telef. III

Dr. r••lo 'oal.
Clinico e operador

c:.alult6rio: Rua Vitor Meirelea, ...
Telefone: 1.405

CenollDIta. das 10 b 12 e d.. 14 a,
ltn. RellÍdencia: Rua BI_.

22. - Telefone: 1.630

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do ·Hospital de
Caridade

O'UVlOOS - NARIZ e GAR·
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99

Telefone: 1.560
Consultas: Pela manhã. no Hospi.tal
Á . tarde: Rua Visconde de Ouro
Preto n, 2.
Horário: Das 14 ás 17 horas.

J.H. POLYDORO ERNANI DE S

THIAGO
Médico e partei!:.

)0 Hospital de Caridade de Plo

ríanópolis. Assistente da

Maternidade
.

.Ioenças dos órgãos internos, es ae
- cfalmente do coração e vasos

roeacas da tiroide e demais gIao-
dulas intern�s

:ünlea e cirurgia de senhoras -

Partos

HISlOTERAPIA - ELECTROCAR·
OIOGRAFIA .. METABOLISMO

BASAL
IORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
eas.

CONSULTÓRIO :

Rua- Vitor Meireles n, 111
.

Forre manual 1,7Ó2
RESIDnNCIÁ:

-

!1�
Avemda 'I'rompowsaí fl2

d-_--

Fone manual 7118

-------------�---

Transporte. regutares de cargos dopôrto de

SÃO FRANCISCO DO SOL -para NOV4 IOBI
Informagõ.. como. Ao-ente•.

PIOfieDôpoli1 - Carlos HoepckeS/A - C t - Te�10Qe 1.212 (_ En i. telee.
-Bão Pr.Dci.co do Sul-Carlo; Hoeocke S/A -CI- Teleloae 6 MOOR8:MACK

7

DR. ANTôNIO MODESTO
Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade

OOMP��� IDlfE��'-;
� IRO� CO�1íAA

-

.

._ ACCIDENTES DO TRABALHO cd
SEDE SOCIAL:

POlRlrO AlR:GRE

RUA V.OlUNTÁRIOS c/A PÁTRIA N.· 68 . I.· ANDAR

CAIXA POSTAL, 683 • TELEFONE 6640 - TELEGRAMAS: .PROTECTORA>

-

Agencia 8eral para '8ta..Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob.

Caixa Po�tal. 69 - TeJ.:"'Pi'otectora" FLORIANOt.LoOLIS

.................� .

'DR.

Dr. Roldão Cou."
CIRURGIA GERAL -- ALTA CI·
'RURGA - MOL1tSTIAS DIt S..

, NHORAS - PARTOS
.

Formado pela Faculdade d. Medi·
ílIIa da Uni-venidade de Slo Paulo,
onde toi assistente por váriol aDo. do

Serviço C\rúrgicl> do Prof. AlI,I.
" Corrfia N_
Cirurgia do estõmago e ...ia. elreula'

rei, intestinos' delgado e grel'o. tirol· _ H _ H H "" H..:=
de, rins, próstata, bexiga, utero,

....iri.a e- trompas. Varicocele. bidre-

'}d�ta�;?j;?�\::f�f,� ��' --L-O-J-n--'-D-'�RS--C-n-S-E-M'-I-R-jt___:.S--I'····························
.....

Relidéncia: ��:f.EM�v��Jt1Dior. l�O; N N
"
li N

Dr. M. S., Canlcull
CIiD::a S�:�:eD:ari�o.�onÇU Especializada em alfigos pa reTelefone M. 7J3
_..

DR. A. SANTAELA . homens .

:!t:read�e��l�/'��uW�:er:��!ie !?-ECEBEU, VARIADO SORTIMENTO DE CASEMIRAS NA-
dQ Brasll) ClONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.

lI�coàP��IC����sod�aD�::�:�n. MANTEM PERMANEryTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

ax.interno d�ede:ti�sPital Psiqu1l.- JPARA HOMENS
.

tr1co e Manicómio JucUciforio ARMARINHO EM, GERAL - CAPAS, CAMISAS, GRAVA-da Capital l"ederal r

Aax.lntento da santa Casa de Mi·
- T S, PIJAMAS, CItAPEUS, ETC. \

.;;�;;:��� Tudo pel�.menor preço da praça
v::�,ld�:la�5R::rz: Qar. Faça oma visita à nessa Casa 6 verifique

���l�����e:- :'��5: '

. nossos -preços e artigos
.

------�--�==--�------------�------------�----���------��------

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO-

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

� .�.,..- ��'
,�,

a.�"'1:1o...
Praça 15 de Novembro, 22 - � ao"

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

I "
� I ....lho•••

Dr. Llndolfo A.8.
, Pereira

Advograd,o-ContablUsla
Cível -- Comercial

Conatituig5e. d. .ociedad."
• ..rriÇOll cor.bto•••m· geral.
�Orga�izaçõe. contabeia .

R.gi.tro. e marca•• dilOPondo.
ne Rio, d. corr..pond.nte.
Eacrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 M 12 hera. I
.' Telefone 1.494

VENDE-SE OU ALUGA·SE
O prédio sito à rua Blumenau n,

28 - 'I'ratar com '0 sr. Cap. Améri
co, na Polícia Militar.

............. -)

SUA VOLUNT�RIOS·.DA ,pATRIA -N." .ea # ....�
C4lX ... po:;rA4._�-TElfI'.Q!!�'-lEl..E���
./

I AgenCia Geral para S. Catarina
Ru'a Fe iipe Schrnidt , 22--Sob.
c. Post ... J, 69· Tel. «Protetora»

FLORIANOPOLIS
......... '.

Muitas 'elieidadee Itelo ...el•••
to de nu filhinho J
Ma.. nio esqueça. que • ..U.•.

Itresente para" Mil '"PIMPOLHO"
6 ama 'caderneta III.' CUDITO
MUTUO PREDIAL.

•.. I'eune som ... acabamento ••

solidez••. no piano perfeito!
Além de vál'ios rnodêlos para
pronta, entrega ... êste mvravi

lhoso plano pode ser seu hoje
mesmo, através do plano de.'
pagamento a longo prazo �

..

Scbwartzmauu
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarinlil'

S/A
ex. 134 - Tel. KNOT

Florianópolis

Fabrloant. e distribuidores da. afamada. oon
f.cçõ•• -DISTINTA- • RIVET. Po••u. um IIran
de .ortlmento de oasemiral. rl.oado••

' brln.
bons • ballato•• algodõ•• ,'moI'1D. CII a..!amentol

. palia alfalat... que recebe dir.tamente _ dai
Saus. Comerol••te. do Interior no ••ntido de Ih. fazerem "11m.

Floi>fan6J;loU., :1 FILIAIS em 8Ium.nau:. LajeD.
nmq��.mB.......t..�..�..�-=��..gm....====-=...aEm=a�� -..ga....�........-=Ea=-�....SB...._ _.. �=:lbl;::IIIIII.... lIIIIII:iIIIilIII:I r"H f'9'·

fdbl'iccn. A CQsa "A CAPITAL- aheurla, ta ·�t.;l!lfilao do.
d.lta ontllllD d. filfGtuOil'em filua. com .. I!'a..� MATRIZ em

I
,

,}'*

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



�'A RENúNCIA DO SR. > NERÊU RAMOS� NUM GESTO QUE O ENALTECEU E' DIGNIFICOU� REPRESENTA' T A,MBÉ1\f
QUEDA DE UM REDUTO DE RESISTÊ� elA NA DEFESA DAS PRERROGAT�VAS PELA CONSTITUIÇÃO A T R I B U ID_�
AOS PARTIDOS NACIONAIS, CUJA AUTONOMIA PRINCIPIA· A SER DUVIDOSA, N9 JULGAMENTOJSENTO DA OPINIA

DISSE O SENADOR ERNESTO DORNELES, EM DISCURSO NO SENADO.
�,--------------------------�--=---����----�--��----------�------------I

J iTem do�mido bem� o A 'fórmula mmaíra
,I sr. Nereu Ramos _

A 0\'

j re����c(o� 1;:·P�\�. D., �l��álra����� ,prom�le ' êxíte
I) intenso [unto ao sr. Nerêu Ramos O sr Ma' r"l'al Terra d' t·z qno o amb�l-eDtpara que reconsider e sua delibera- ,. U Uu

--'-Io-,-'-.-n-i'p-O-II-'-,-'-cle--d-e-z-.-m-b-r-o-d-�-(-'9--4-9-- ii�O e volte à presidência do Pat-
. DO RiO. é d& pesshnismo

Interpelado onlem a respeito, o
Porto Alegre, 30 (V. A.) - A' ses não mc permitiu dar êsse \'111,

A' I-d
-

d d d lo. d sr. Nerêu Ra�os re�ponrle1] que
chegada do sr. Marcia', TeJ'ra, às Se estivesse em condições de :uz

.80 I arle 8 e a ..anca a tem dormido muito be� nas úl.ti-r 117, hor�s de ont:m, no aeroporto c�e lo: nã� teria necessi��ade de vir

federal ao
·

.. b I
' mas duas noites e o que eslava f'ei- Gla�a�l, compar.eccu elevad? nu-, RIO Grande, como fIZ da v:z anil

emlnen.e C e e to estava feito.
. n�ero de pessedistas, tendo a fren- nor, quando o sr. Benedito �

Exmo. Snr. Dr. Nerêu Ramos:
'

Convém acentuar que o vioe-pre- I
le o governador Valter Johin, sr. Iadares propôs a votação da lór

Nesta hora histórica e decisiva para os destinos da Pátria, sidente da Republica tem recebido' Oscar Fontoura, secretário do In- mula suger-ida pela secção n�:ne'

a representação pessedista catarinense, com assento no Senado numerosos telegramas e visitas de Lerior, sr. Cylon Rosa, vice-presí- r-a. O Rio. Grande do Sul não
é

,

e na. Câmara federais, vem incorporada reafirmar sua , inte- felicitações ,pela sua atitude; notan- dente da Comissão Executiva do ira Minas Gerias. A nossa oh'

gra� e irrestrita sol idariedade, pessoal e política, ao seu erni- do-se entre os manifestanLes não P. 8. D., deputado federal Glicerio é contra o carater regionasista »pr

nente Chefe, pela firmeza de suas atitudes, sempre invariaveis poucos udenisías. O sr. José Arnér i- Alves, dep, Francisco Brochado da sentado, a nosso ver, pela Drop

e inspiradas em elevado padrão de dignidade, que tanto o dig- co, aliás, foi um dos primeiros a
Rocha e outros. Estavam presentes, sição Valadares. O ponto de visl

níf'icam corno enobrecem seus amigos, honrando as nobres tra- abraçá-lo, domingo, quando êle também, inumeros representantes que levei é de solução nacional, vi

dições da gente e da terra catarínenses,
'I

entrou no Senado para presidir a
da Ala Moça. sando altos e superiores interr�,e;

Rio de -Janeiru, em 27 de novembro de 1949. sessão sxtraordinárja do dia. O sr.
No portão de acesso ao aeropor- De qualquer modo, só a Convençü'

(ass.) - Francisco B. Gallotti, Lúcio Corrêa, Rogério Vi- Soares Filho ali também esteve. to, foi ínipcdido, por uma dctcrrni- Nacional a realizar-se a 30 de la,

eira, Octâcílio Costa, Orlando Brasil" Hans Jordan, Roberto
----,- nação superior, a entrada de qual- neíro, é que. decidirá em definiU,

Grossenbaeher e Joaquim Ramos, Por mot·IUo do Del8 de quer pessoa estranha aos serviços vo ",

I do campo. Nem 'mesmo ao deputa- Interrogado sobre se pretendil

A San,'a "atarl·O!l do Pedro Vergara, que deveria em- provocar o pronunciamento da C�

ceníucdo boíxo do cojé \J 11', U barcar para o. Rio, foi permitido missão Executiva do PSD quanl:
. Recebeu O sr. Goyernador em acesso à pista. Ao chegar ao local, - ao d,esenpenbo dado ao seu rnandi,

eYW"l N Y k exercício, dr. José Boabaid, o tele- contudo, o governador Valter Jo- lo no ruo, disse-nos o více-pres

....&& ,OVa or grama seguinte: bin inteirou-se do fato e interferiu dente em exerctcío do PSD gancho:

M' t·d'
.

ê'
.

S
"Curitiba, 25 - Acabando de re- diretamente junto às autoridades - ":'\ão vejo necessidade disso,

ao I os. por m. os preços em aotos, g:essar da !pinha viagem de inspe- responsaveis, obtendo permissão Até a Converrção, a menos que sur.

N d
. ..

'

I d
* eao aos corpos de Santa Catarlua, para que entrassem no campo os jam fatos novos, não há por qm

ola epressao nos va ores O - " apresento a V. Excia., os meus 'correligionários do sr. Marcial Ter- fazer novas reuniões da Executiva

E t d d 8- p
agradecimentos pelo tratamento e ra, cuja posição foi definida na mo.

S a o e ao aolo maneira fidalga de que fui alvo, Ao descer do "Conslellalion", o Cão aprovada na reunião ele quino

Certa pressão do publíco norte- Santos, não foi desfavoravel às co-
com a minha espôsa e oficiais tia vice-presidente em cxercicro do ta-feira ulwlla".,

americano sobre o Senado, no sen- tações do disponivel, mercado que
minha comitiva, .durante Ia passa- PSD gancho foi recebido �1)1l pal-

j
Sôhre o renuncia do sr, :"íerêu

tido de apurar as causas das altas se manteve na posição anterior em-
gem por essa grande Capital. Sau- mas. O sr. :vrarcia', Terra .iesceu Ramos. transmitiu as seguintes 1m

registradas no café, vem conoorren- bora procedendo os exportadores dações (a) General Alencar Arari- sobraçando um maço de jornn is ca- pressões:

do para a depressão do mercado de apenas a embarques dos cafés d,e pe, Comandante da 5a, R. M." riocas, enquanto correspondia, sor- - "Foi uma atitude muito digo

Nova YOTk, a ponto dos preços te- recebimento própria.' ridente, aos aplausos dos sem C0r-' na, que o elevou ainda mais não
'

rem acusado ontem no contrato NOVA DEPRESSÃO NOS VA- , Coosequências dum religionários. no conceito dos seus correligíonf

"S", baixa superior ao limite regu- LORES Mais tarde, S. S. esteve em con- rios, como também de grande nu

lamentar, ou seja de 200 a 230 pon- 'Outro fen'omeno digno de nota, grave' acidente
'

fereneia com ° gqvernador Valle? mero de politicas de outros parti.
tos, em libra peso, o que corres- e que não tem justificativa em re-

Jobin 8" com o sr. Cylon [{OS], ar" dos. Pui testemunha de grande !lU-

pondé a ceI'ca de Cr$ 55,00 por sa- laCão a valores, de um Estado como d� transito quais fez uma m�pla expo;;i(i_l) so- mero de visitas de felicilações que

cai para a maior depressão. E, se- S. Paulo, foi a baixa das Unificadas
bre sua' recente missão juni.l) ao o ST. :"ícrêu Ramos recebeu, em

gundo noticiou a imprensa, um se- e Ferroviárias, as primeiras iJaindó Um caminhão colheu duas Conselho Nocional do PSD. seu gabinete no Senado, destacan·

nadar de Iowa, estaria disposto a a Cr$ 467,00 e as segundas a Cr$. .
crianças, matand&-as Á noite, ,S.S. recebeu, em SI�G_ 1'8- do-se a de próceres pOlíticos, como

,pedir_ inqu�rito no sentido de apu- 550,00, como limite ainda na-o atin- sidencia, à praça Mauricio Cardo- o senador José Américo.
� De consequências as mais lame!l- .

rar as legitimas causas da ekvacão gido em qualquer epOI',a anteI'I'or, so, o reporter do "Correio d,) Po- Pcrgllntamo� ao ceI. l\Iarcial
. táveis, o horrivcl desastre ocorrido �

dos preços. dadas as 'dificul�des de ca'lça-o dos
vo�', a quem fez as segu.intes ú(,;�!J-- Terra qual a ,sua impressão sôbre

c na manhã dc ontem, na reta
Eyidentemente, Jiloderiamos ex .. desses papeis e não terem os seus raç,ões: a atitude ela UJ)i\' em relação à

Barreiros, estrada Fpolis-Biguaçu,
plicá-las, achando-se elas p::-inci- portadores ontro recurso senão o

_- "Não volei pela fórmula "ni- fórmula mineil'a. Respondeu-no�
. com o ca:minhão de chapa 5-11-29,

l)almente ligadas à pos.ição estat'is- de sua venda em publico pregão. neiTa, .porque o mandato quc [:'11 S.S.:
O veiculo, que procedia do norte,

tica internacional d,o café, a qual levava dos pessad.istas riogranclen-
procurando desviar-se de uma me

,Veio se gravando em virtude da in-
Ifluencia de falores climatericos ad
versos sobre a formação da nos'Sas

safras que, como é sabido, são as

de maior importancia para o su-

,:primento mundial. O desequilibriv
.na oferta gerou o fenomeno' da in- O ,sr. Gu','crnador em exercício,
tensa- prO'cura que contribuiu par,1 dr. José Bpabaid, recebeu.o te�e
elevar os pr,eços. Temos observado grama seguinte:
que nos julgariamos felizes' se ti- "Rio, 25 - No dia d� Santa Ca
vesS'emos hoje muito café parà ven- tarina, eliÍvio ao povo amigo desse
(I� a uiveis maIs razoaveis e que Est�do, na pessoa de V. Excia., os

permitissem a renovação e conti- meUIi ardentes desejo'\, de paz e

nuidade do nosso traba�ho agTicola. prosperidade. Saudações cor'diais.
No contrato "Santos" a depressão- (a) Comandante Alvaro Gonça1-

foi menos a'centuaela, de 80 a 185 vas".
:pontos, em libra peso, ou um ma

- ximo de Cr$ 44,00 por saca, en ..

quan to a repercussão, na praça de

\

Saudando o povo ca�
taríneose oa pessóa
do Governador

nor, de nome Marlete Geny Chave,>,
com 10 anos de idade, filha de José
Berto Chaves, colheu-a, vitimando
a. Ato continuo, 'capotando, matou,
outra menor de nome Mauricia Li
dia Neves, com 3 anos de idade, fi
lha de Alvaro Felisbino, ferindo,
ainda, os operários da, Companhia
Telefônica Wademar Rodrigues,
CafÍlpolino Rosa e José Valentin da

Silva, sendo que o primeiro _deles,
segundo estamos informados se en·

contra internado no Hospital de Ca

ridade, em estado que inspira cuida-
dos.

'

o corpo das desventuradas crian
cinhas foi removido para o. necro

tério da Policia Civil, onde se veri
ficou a autópsia pelo dr. Fernando
E. \Vendhausen, médico legista c, à

tarde, dado à sepultura, �o cemité
rio local.

,
A Policia abriu o competente in-

"
quérito.

O Laboratório AnirluaI de São .José,
sob a competente di�eção do r. Al-

I
tamir Azevedo, acaba de concluir
a fabricação de 1.200 doses de va-

________________________-,-
cina c�)lltra a aftosa.

TINTAS PARA PINTURA
COTTOMAR

'j
i

PARTIDO SOCIAL DEMOCRATlCO
QUALIFICAÇÃO ELEITORAL

SERÃO ATENDIDOS TODOS QUANTOS DESEJAREM
SE QUALIFICAR ELEITOR, NA SEDE DO PARTIDO A

RUA FELIPE SCHMIDT.
HORÁRIO: DAS 10 ÀS 12 E DAS 14 AS 17 HORAS,

DIARIAMENTE.

R R A S,

PARA fERIDAS,
E C Z E M A S,

.

INFlAMACOES,
C O C, E I R AS,

E

NUNC� EXISTIU IGU�l
•

nã

Continúa na 3a. página

O Brigadeiro Eduardo. Gomes, no consenso geral do Brasil, é
uma reserva moral da nacionalidade. Idealista, foi um dos que�

com um peçlaço da Bandeira ao peito, deixou o _Forte de Copa
cabana para eserever nas areias brancas da l)Taia maravilhosa�
o poema dos 18. Candidato à Presidência, em campanha áspera,

,
respeitou os adversários e por êles foi r.espeitado. Por tudo -isso"
a sua palavra é'l1lTI evangelho para os seuS cO'rreligionários. E

naTa, nós, (JI.1p. ni'í'1 f'Ülu�s e nem somos briga'deil'istas, a sua pa

lavra é a de um homem ele bem na plenitude da :roepção.
Dito isto, ofereçamos aos liliputianos do Diário da Tarde,.

este telegrama" que o COrreio do Povo publicou'ontem: '

'�O BRIGADEIRO GOSTOU DA ATITUDE DO SR. NER�U"

RIO, 29 (C. P,) - "A Vanguarda" revela hoje numa nota.

que, segundo apurou, sua reportagem junto a personalidades polí
ticas intimamente ligadas ao brigo Eduardo ,Gomes e que com

este estiveram após a tumultll.osa reunião do Conselho Nacional

do P.S.D. sábado último; testemunharam o apreço com que êle

recebeu a notícia da renuncia, do sr. Nerêu Ramos à presidência.
do P.S.D.

O brigo Eduardo Gomes coment'<mdo os' fatos, revelou sua·

simpatia por aquela atitude que, a seu ver, mostrava da parte d�

sr. Nerêu Ramos um alto es,pírito de firmeza, e dignidade po

lítica. - "O Brigadeiro gostou muito da atitude de Nerêu" - foÍ

o que disseram os íntimos do lideI' udenista".
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