
:J
Or,ga'nizou o partido
Rio, 19 (V. A.) - o Correio lia

, t;
.

Jlanha;'de l)l.l);em, puhlica a segu iu-

te nota: � Belo Horizonte, 1 (pa sucursal)
'Ao a'isll�ti.r:"I.·l)reSidênc'ia -fIo PS - Respondendo a uma duvida que

D. o sr. :lprh1 Rajnos pnconLr'lu o lhe :foi posta sõbre a coneinuacão
p;l'lido ('ndividad�>colll sede alu- da U. D. N., Do acôrd o interparu
gada '0 sem possusr nem material dário, o- sr. Alberto Deodato, presi
de expediente. dente seccional dessa agremiação,
Deí xou-a com o parLldo be;n íns- _respondeu que "somente a conven

talado cm sede própria, organiza- ção nacional, do parüdo o poderá
da a sua secretária e já aparelharl-r dizer". E logo depois acrescentou:

com serviço mecanizado para a "Urna coisà é certa: a U. D. !'I.

'apuração do próximo pleito presi- não sacrificará a dignidade ao su-

dcncial. cesso". O deputado Oscar Botelho,
líder uclenista na Assembléia Le-

Ano XXXVII J I MI 10.636

o MAIS ANTIGO DIARIO DE SANTA CATARINA

�I'ro.rltttárlo fi D. Gerente: SIDNEI NOCETI - Diretor Dr. RUBENS DE ARRUDA RAMOS
Diretor de Redação GUSTAVO NEVES

florlan6polis· - ��xta -feira 2 de Dezembro de 1949

gislativa, emendou com aplausos

I comunicação �o _sr. Cirilo. Junior e a Interpretação da Renúncia �;�..:��nf�:��"i�:rp",;" sucesso,

resposta da Comlssao Exec�lIva do P.S.O: A renúncia do sr. Nerêu Ramos à presid�ncia CIRCO menos dois
em Santa Catarina do P. S. D. está sendo ge.ralmen�e �bem aI?recI�da.

As próprias pessoas contra as quais ele pratlC�u esse

gesto não lhe irrogam a'miníma censura. FOI como

se o fato lhes, parecesse natural. '

Aparentemente, a renúncia decorre� de uma

divergência. Manifestada esta, ? sr.:. Nereu �amos
haveria agido como quem tira a llaç�o �as cOIs,as, �

tirou-a com Inteira dignidade. O íncídente e co

mum no seio dos partidos.
Não se trata, porém, neste caso, de um mero

incidente, Aquela renúncia" ou aq':1ele ge,sto, vem
de origem longíI).qua�, Tem um. s.e!ltI?O mars 3:mplo,
exprime um verdadeíro ato politico, e" na realidade,
uma proclamação, A

Que proclamaria, neste momento, o sr. Ner�u
Ramos? Podemos admitir, sem hipébole, que ele '.

proclamou de no",:_o a Rep�blica. �us?ava, de rest�,
proclamá-la em todas as circunstâncias de sua ati

vidade política nestes últimos anos.

Para chegar a esta convicção basta recordar ...

É certo que o sr. Nerêu Ramo� assumiu � pre
sidência do P. S, D, com o mais svídente e arumoso

espírito partidário. Dêle diziam, por isso mesmo,

que era rispido e impermeável. .�ra, eritretarrto, ap:
nas, orgânico. Procurava dar físlonomta ao seu gre
mio formado um pouco ao acaso, na pressa de

um� campanha eleitoral que também o acaso favo

recera o triunfo.
O primeiro êrro dos partidos, quando vencem,

é confundir-se com o poder, é buscar no poder a

fôrça de sua estrutura, é explorar, utilizar o pod�er
como a fonte única de sua existência. O sr. Nereu

Ramos, dirigindo o P. S. D., não ip.co.rreu_ nes�se,êrro.
Queria 11m partido onde a substância _na? f?sse �x
clusiva do poder, um partido que a propria ínfluên

cia do poder não desviasse de seus rumos, ou que
do poder aceitasse as desvantagens sem�ontuà:0 .sa_
crificar-se pelas vantagens. Os :ti,atos sa� �oJonos.
Um só, entre muitos, constitui u'ma deíiníção: na
luta, que houve em São Paulo; a q,ll:al fi.guravam
como contendores os srs. Novelll e Cirilo, fICOU o sr.

Nerêu Ramos com Cirilo, que representava a orto

doxia, enquanto Novelli podia exprimir a contin

gência. Já nessa época êle se' habituaria a perder:
a perder no transitório para ganhar no rundamen.

t�. '
,

Repetiu-se a hipótese no caso, agora, de sua r_e-
núncia, O transitório empavonara-se como solução
de um problema político. Restava_lhe o fundamen

tal: a demissão.
De que modo alcança êle o tundamental, exo-

nerando-se? A resposta é dada pela popularidade
que teve o gesto. _ ,. �

Mas a popularidade nao forma a lógica ?e�se
eptsódío, nem lhe imprime um r�sultado. A lO�I�a
e o resultado estão no desenvolVImento necessano

da crise, para melhor.jê, renúncia do sr. Nerêu �a
mos salva o princípio republicano, expresso n� eXIs:
tência dQ/3 partidos autônomos. De seu partIdo� fOI

hábito afirmar umas vêzes que era, outras vezE_!s
que não era majoritário. Ficou sendo afinal o par
tido - confessemos. .. - do exemplo, aquele que
oferece um espêlho a todos os partidos.

Eis porque digo, sem gôsto pelo epinício" q�e o

sr. Nerêu. Ramos proclamou de novo a Republlca,
pois a restaurou em duas linhas primitivas, e o fez '

com as armas da inteligência, apenas. Da ínteligên_'
cia, porque êsse homem sem cruzadas, originário,
de uma província pequena, afrontando emb<:ra o�
tros, representativos, d� grap.des m,assas eleItoraIS,
dominou a situação por haver_lhe tocado o ponto
sensível com tanta exatidão, ao mesmo tempo tan

ta graç� de estilo, que siderou os insubmissos, le
vantou os incréus, estabeleceu a confiança. Se o

gesto o obrigou a aba�donar umad presidê�cia, a co

ragem em dizer - nao -, quan o o - SIm - ma_

tava de fraqueza o seu partido, abriu mais larga
mente as perspectivas à realização do pleito eleito
ral - e, mais do que isto, à escolha tranqurI.a não
de um candidato, mas do candidato.

COSTA RÉGO
(DO'Correio da Manhã, de ontem).

o sr. Celso Ramos, Presidente da Comissão Executiva do
P. S. D. em Santa Catarina, 'recebeu a seguinte comunicação:

"Presidente da Comissão Executiva do Partido Social De
mocrático --Florianópolis - Rio - DF - 0220'63'30 1355 -=
Tenho a honra de comunicar a Vossa Excelência que nesta
data assumi a presídêncía do Partido Social Democrático. Co
locando-me ao inteiro dispor dos .valorosos correligionários,
quero transmitir por intermédio de Vossa Excelência, a essa

prestígiosa Comissão Executiva, os meus votos de crescente
prosperidade. Cordiais saudações, (a) Cirilo Junior, presi,
dente".

.

. -(0)-
Respondendo a essa comunicação, o sr. Celso Ramos tele

grafou ao sr. Cirilo Junior, nos seguintes têrmos:
"Acusando recebida, agradeço a-comunícaçâo de haver

Vossa Excelência assumido a presidência do nosso partido. Da
mesma forma por que seu leal anJ.eCessor na presidência efe
tiva até há pouco exaltou para o Brasil as mais gratas tradi
ções do civismo e da dignidade política dos catarinenses, con,
fio em Vossa Excelência, de futuro, possa, ainda resguardar
idênticas tradições da gloriosa terra de que é filho. Atenciosas
saudações, (a) Celso Ramos, presídente".

D.. Jaime Camara vai a Roma
para a abertura do Ano Santo
RIO, 1° (V. A.) - Está anunciada para a próxima segun

da-feira, dia 6 do corrente, a viagem de D. Jaime de Barros Câ
mara, Cardeal Arcebispo do Rio de Janeiro, a Cidade Eterna.

O ilustre purpurado brasileiro que é o mais graduado prín,
cipe da Igréja Católica no Brasil, vai ali participar das soleni
dades relativas à abertura do Ano Santo.

"

Churchill não Interrompeu as suas

atividades
Ao comemorar, ante-ontem, seu 75." aniversario,' - Planos

de vitoria nas eleições de 1950.
Londres, 1 (V. A.) - Winston sistema é dormir tarde e acordar o

I

Churchill, mergulhada nos planos mais cedo possível. Parte do seu

:para uma vitoria conservadora nas truhalho mais importante é feito
eleições gerais de 1950, fez apenas depois da meia -noite.
ligeir.a pausa 'ontem -para celebrar Churchill tem, no entanto, dois
00 seu 75° aniversário. A idéia de hábitos que excluem a fadiga. Um

yiI' a terminar como octogenário é a sesta que dorme depois do al
um novo mandato como premier da moço, jamais interrompida, e o ou

Grã Bretanha, de maneira alguma tro é a capacidade de relaxar o cor

aterroriza o leader do Partido Con- 1)0 e dormir, quase instantaneamen
servador. te. Esses "ccohilos" esparsos, a que

se entrega varias vezes por dia, IInformou-se que Clmchill não produzem rápido efeito restaura-
interrompeu suas atividades nor- c1or. I
mais' em virtude do aniversário, Aquel,e que privou com Churchil�
que só foi comemorado ,com um alfírmam que sua capacidade física I'jantar intimo. para a futura chefia do governo

O "trabalho habitual" 'de Ohur- não diminuiu durante os anos que
chiU deixaria exaustõ qualquer ho- transcorreram des�e o fim da guer
mem com metade de sua idade. Seu, ra.

Dia Panamericano de Saúde'
/

Como se assinala em Sauta CiPtariol
o transcurso dessa data

Hoje é o "Dia Panamericano da, Acrescenta-se, desse modo, nos

,saúde, e o Departamento de Sflúde serviços de sa:úde pública, mais
Pública' do nosso Estado, assina- uma dependência de relevante im- ,

lando condignamente a data, inau· portância no desdobramento do

,gurar{t, n,e8ta Capital, mais um, im- p l(Lno de assistência sanitária cio I
portante seloe ele trabalho, que Estado. I

preenche' uma sensível larcuna, nos
,seu<'", z,erviÇos. _ Congralulamo-nos com o sr. dr.

I'-,r' Trata.s,e ?O Laboratório da Rai-. Benoni Laurinclo Ribas ilusLre Di

va, destinael'P a produzir, em grano reto1' do Departamento de Saúde

de ,escala, v�,cinas destinadas ao Pública, por mais ·essa notável ini

!Combate de fr�0quentes sur,tos do ciaUva, a que o governo do Estadó

terrível mal no ;território ea! arinen- proporcionoll decisivo' apóio e rea-

se. lização.

Da escola
de Nerêu

RIO, 1° (V .•A,) � O JORNAL, de
• hoje," no comentário politico de Me

deiros Lima, escreve:

Nolfciou-se, ontem, que a repre
sentação baiaua do PSD opusera
seu veto formal á candidatura do
sr. Carlos Luz-. A .este respeito fo
mos procurados ontem, pelo sr

Vieira de Melo, o qual nos fez a

seguinte deélàração : "Quando o

,partido tomou a deliberação de

apoiar um candidato mineiro.
através de seus diversos' orgãos,
só três nomes estavam em consí

deraçãc: Bias Fortes, Israel
Pinheiro e' Ovidio de Abreu.

Propostos quatro nomes, poste
riormente, nosso representante no

'Conselho Naciona', do PSD só esta-

va autorizado a se pronunciar pe
los lrês primeiros, Esta declaração
foi, depois, confirmada a este cro

nista pelo' senador Pereira Moacir.

Mas, de qualquer maneiru, a candi-

nnnrhojjp l1[uqol dU[TJ JPUI<l0J 0CH
datura do sr. .Carlcs Luz continua
não ex isl indo para o PSD baiano, -

pelo menos até posterior delibera-

ção.
,-------__/_

SEN4008 fR4NCISCO
GALLOTTI

No �rnado Federal, o senador'
Franeisco Gallotti fem sido um no-

bre e digno representante de Santa
'Cat;rina, eleito pelo P., S. D., em

cuias f'i leiras vem, de há muito,
propugnm.Io os mais ajtos ideais
democráí icos.
Amável e franco, desfruta, cm'

tódas
-

as rodas saciais, de uma es

pontânea simpatia, que lhe vale

justo e largo prestígio.
O senador Fr��cisco GaIlotLi faz

auos hoje. Na Capital da Repúbli
ca onde, goza de grande e sólido
conceito, obtido por uma atuação
parlamentar e pública brilhante e

fecunda; o ilustre coestaduano se

rá' alvo de significativas' homena
gens, 'às quais se associarão, daqui,'
os seus oorrejiglonár ios e amigos.
"O Estado", que lhe admira o

caráter e lhe reconhece a elevação
espiritual ,também o felicita, l11u.!; �

to sinceramente.

DeDotado Otacilio
Costa

Ocorre, hoje, a data naLaUcia do
nosso ilustrado conterrâneo sr.

macilio Costa, deput!iuo da banca ..

I
da pessedista, ,à Câmara Feder·aI.
Filho de Lajes', onde exerceu os

rnais �ltos ,postos adminisll'ativo,;'
.

e de representacão, o sr. deput.ado
Otacilio Costa, no Parlcampnt'): é

assiduo frequentador da triblma,
sempre atento às causas do seu,

Estado, a que tem servidó cO!U de-

dicação e inteligência.
EssaS' razões justificarão as ma

nifestações de simpatia e apreço
que hoje lhe serão prestadas. às

quais jubilosamente nos assoeia-
mos.

ESCOLA NAVAL

Imcl'iÇlõell< acham-se abertas at'é;

19 de de:z,embro corrente.
CONCURSO PARA FAROLEIROS
A'cham-se aberLas as inscricões.

para faroleiros na Capitania d.os.

POrlOS nesta capital.

..

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Dr. (LAANO G.
GALLETTI'

ADVOGADO
Crimo II oi.ol.

CODstitulção do Sociodad..
NATURALIZAÇÕES
Titulo. Dlolarat6rloa

E.orit6ri!l e Re.ichncla
Rua Tlz-Cldentell 42.

�ONE -. 1468

Ouço o Progromo Super Fli! todo, os ,egu,,·
áos-íeiras, às 21,-35, no RadiO Tupi do Rjo, e

no Radio Record de São Paulo, às terços�fe;.
ro5o, os 21 horos ..

... o inseticida que garante a hi
giene do seu lar. SUPER FLIT
tem acão instan tanea no ar e

prolonqada nas superficies, ma

tando de fato os insetos A sua

fórmula, que tem a garantia do
Oval Esso, reune 5 insetici
das num 'só. Use SUPER FLIT
em sua essa e livre-se dos insetos:

\

...... tI.········�

..

/

I

McC'

.
\

* C/ordana é um inseticida específico no �J(term;n;o
das baratas.

(O REGULADOR VIEIRA)
A mulher evItará' dores

ALIV1A AS CóLICAS UTERINAS
Emprega-se com vantagem para
'combater as

\

Flores Brancas, Cóli
cas Uterinas, Menstruaes e ap:'s o

parto, e Dores ·nos ovário,<;.
É poderoso calmante e Regula

dor por excelência .

G'LUXO SEDATINA, pela sua com

lJrovada eficacia é recei,adá pOI
médicos ilustres.

fLUXO SEDATINA encontra-se' em
toda parte.

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

.

QUALIDADE

DATIL GRAFIA
(orrespondencl t
(omerclal

METODO:
Moderno e Eficiente

Confere
Diploma

DIREÇAol
Amélia M Pigozzl

Rua Gen,e.rai Butencourt, 48
(Esquina Albergue Noturno)

Encomende seu terno paru_:
Natal até 20 de, novembro.."

Loja Rener
Tenente Silveira, 29

Florianópolis

AVISO
ELVIR:A MUND MAZ,ARAKIS

(Dona 'VfVí) ,

Obstétrica' (parte'ira)
Comunica- que de!i'ia data em··,

diante encontra�se à disposição>
de quem necessitar de seus ser...

viços à Avenida Plio Branco, 191'
Nesta - Fone: (343.

TINTAS PARAnviPREssAOt
COTTOMAR

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



o ESTADO-lexla telr. 2 a. Dezembro G. '94�

Aniversários:
Menina Astrid Tolentimo de

Caruallio
Faz anos, hoje, a menina Astrid

'Tolentino de Carvalho, filhinha do

Viajantes: '

Dr. Mário Wendhdusen

, .' ,. ..

TINTAS PARA IMPIRESSÃO
COtTOMAR

:Sociedade Rádio
GuarDjá Ltda.

Resenha de pTOgramas para o

dia' 2 de Dezembro de 1949
9,00 - ABERTURA _:_ Bom dia

,para você ...

10,00 - Nos basUdores do mundo
.1 0,05 - MusicaS' lVlexi'canas

10,30 - MUZAK
j 1 ,00 - Musicas brasileiras

gravações
.1:1,30 � Variedades

12,00 - Oferecimentos musicais,'
-14,00 - INTERVALO

17,00 - Em temro de valsa
, j 7,30 - ,Cantores do Brasil

18,00 - �O Instante da préce
:18,05 - Musicas variadas

:18,30 - Teatro Singer - 3°. capi
tulo da novela "Devolve
meu fUho"

19,00 - Momento Esportivo
19,30 - Noticiário da Agencia Na·

cional

'20,00 - Alma Porlenha

20,30 - Ritmos das' Américas'

21,OQ - Trigemeos Vocalistas
21,15 - Xav�r Cugal: e sua orq;
'21,30 -- ,Prenda minha

'22,00 _.:.. Grande Informativo da
,

Rádio Guarujá
':22,30 - E'N�llRAMENTO.

Elimine"'a�
�Sp'inhas, A causa

'Combatida no 1.0 Dia
Logo à. primeira aplicp.ç50, Nixoder�

conreça a eliminar aa espinhas como SI

f03se por má?ica. Use Nil0derrn á. noite
e V. verá sua pele tornar-se lisa, macia e

limpa. NÍl.cderm é uma nova descoberta
que combate os germes e parasitas da
p!'le causadores das espinhas, frieiras,
n'.au(:has vermelhas, acne, impigens e

CfllpÇÕE.":l. V. n:lO poderá libertar-se de
8U;\� afe�ções cutâ.neas a menos que
elimine os [('rmes que se escondem nos

lninú��\110S poros de sua pele. Por

I �anto, pe('a Nixoderm ao seu farma
cêutif.'; '/ hoje mesmo. A nossa ga

�� 'r,,,,,,,,v,SlAM_ r�ntia é a

Ji�..fff);·),-'!'U�Jí\-8i.1I aua maior
f:liil �s iílec�§es Cutâneas protecão,

IMPERIAL - Fechado para Re- Coopera conosco liuxiU .mdo
fórmas; etc.", ebc... grandiosa festa de caridade "SINOS,
.. , DE NATAL" e, assim, darás un

AMANHÃ - RITZ pouco mais de alegria ás criancinhas
Robert CUMINGS

_

- Claudett� .de Florianópolil>.
COLBERT en1 ' I �. . . .. . , ......•

".
.sONHA MEU ,A!,WR , ! LVIALTEG, contem malte,

RIgoros"amente prolbld0 p.té 18 ,ovos e mel _ os ,grandes for
anos". • Inecedores de vitaminas. É ---------,---------------------
..

À���lhã· �. ODEON'
.

. . .. . ....

, ��I���ac��i��r;::�t�d:t:��

I
N A V I O

--:
A come.di� que provocou. �s venda em todas as farmácias VENDE-SE UM DE 3.800 TONELADAS. MAIS INFOR-

rnalOres P?lemlCas entre .QS entl- armazens. MAÇÕES ESCREVER PARA CORRETOR JARBAS - RUA
cosI REAL GRANDEZA, 167, BOTAFOGO - RIO DE JANEIRO.

O HOMEM QUE CHUTOU A DR. ,FRANCISCO CAMARA
CONSCIENCIA NETO ---------'-------------------

COM: Delorges CAMT�HA - Nl- Advogado

-IMÉ'E
- Mario LAGO - e - SA!;\, Escritório: RualFeiipe Schimido,

DRO. 21 (sobrado) (Alto da casa uç

I-A hisloeia de um .iornalisla paraiso")
,

cheio de eserupuIos que resolve Residencia: Rua Alvaro de Caro
chular a consciencia, vira a juiz de valho, 36
fu tebol e anula [1m g'oa!, do proprio
filho!

F. PRÁ CABEÇA! ! !

I· Cine-Diário Hoje no passado Importante reunião aeronautica
2 DE DEZE'MBRO I' " ,

A data ele hoje recordo-nos que: ,_
em I.a la 1

- em '1631, uma esquadra holan- Conclusão Varig' e seus planos para futurasCOM: Dana ANDIlEVí'S - Jean d d 16'
.

esa composta e navios, partiu veemente apêlo no sentdo de que O linhas, sendo sua palestra ilustra-PETERS. de Recife, conduzindo um destaca- DA,C autorize o inicio da linha re- da com quadros projetados em uma
manto sob o comando do Tenente- guvar ainda no corrente ano, no tela por um projetor cinernatogt-a
coronel Steyen-Gallenfels, com o j dia r5 de dezembro próximo. O ffco, podendo assim todos os pre-

nosso ilustre correligionário sr. dr. proposito de atacar a fortaleza de

I'
orador seguinte foi o S1·. Genesio sentes acompanharem facilmente

_�dalberto 'I'olentino de Carvalho, Cabedelo ; -, ',de Miranda Lins, presidente da As- suas explicações que despertaram'rlmp.' H ano, s'o. 1825 P 1" d B Cdigno Prefeito da Capitak - em , no a amo a oa sociação ornercial e Industrial de o maior interesse.
Astríd conta numerosas e sínce-

... ° • , ,. •••••• ,... ••••••••••• Vista, no Rio de Janeiro, nasceu o I Itajaí. Falou, a seguir, o sr. Rubem Demonstrou o sr. R. Berta ser um

ras amizades que lhe serão por
IMPERlO -' 7,30 horas. príncipe imperial do Brasí), Pedro I Berta, que ressaltou o esforço co- perfeito conhecedor do assunto qu�'IEHRA SANGRENTA nu 1 D P d Imotivo do jubidoso acontecimento, de Alcanlar�. 1 �o (: . e 1'0. e letivo da população de Itajai, Blu- abordava, o qual, vem estudando

traduzidas em manifestações de re-
e da Imperatriz n. Maria LeoPoldma'l menau, Brusque e Indaial, no ob- ininterruptamente, durante os vin-

AGUIABRANCA I 5 d D b d I:.gosijo 'e VaLOS de feliz aniversário. Fa eceu em e ezem ro (: [etívo patriótico de construir o seu te e três anos de sua atuação na
Final. '

"O Estado" se associa a essas 1891; aeroporto. Assinalou o diretor da- Varig onde entrou como modesto
demonstrações de estima e simpa-

.. , ° •• , ,

:
•

:.
•••••••• •••••••••• -em 1837, por Decreto do Re- Varig que aquela região, pelo estor- :J;uncivnário, ocupando hoje a sua

r í.ia, ODE�N, as 8,30 horas." gente Araujo Lima, Marques de ço de seus 'filhos, apresenta agora Presidênoia.
Fazem anos hoje:

AVANT-PRE�\.1]É-RE Olinda, foi criado no Rio de Janei- , um padrão de civilização que é um Abordando o assunto do trafego
,_ o sr. Manoel Dias, funcionário (Com, a .maugu raçao dos novos e, 1'0 o Imperial Colégio de Pedro II, I exemplo de justiça social. F'inali- no interior ido nosso Estado, de-

.munícipal: mOder?ISS�mOs aparelhos PHILIPS I
sendo inaugurado no dia 25 de zando, destacou os' esforços dos clarou o 8'1'. R. Berta que a Varig,

- a ex.ma. sra. d, Enny Spoganitz
Alta FldelIdadet . I Março cle 1'838, tendo suas aulas engs. Roberto Pimentel, e Luiz Ca- não poderia atender completamente

'Menezes Straueh, digna espôsa do -. A:pres'el1t�ç�o do mm�r suces- abertas em 2 de Maio seguinte; tanhede Filho, do DA:C, em prol do I ao mesmo ,que ter ia de ser selucfo-
-sr. Ottomar Strauch, Delegado Sec-

so cinematográfieo dos ultímos dez
- <em 1841, em Laguna, neste Es- desenvolvimento da aviação comer- nado' pelos próprios catarinenses

-cional do Imposto, da Renda em
anos! lado, faleceu um dos seus mais cíal em nosso país. , como fizeram os gauchos que não

.Jo invile ;
BELINDA destacados filhos, o 2° Tenente da O ultimo orador foi o eng. Ro- I prescindiram da sua companhia.

_ o sr. Herodiano da Silva Bra- COM_: JANE WYMAN (n� i�ter- Armada, José de Jesus; berto Pimentel que teve palavràS I' Assegurou mais o sr, Berta que
. pretação que lhe valeu o premro de i 1853 R' d J 1

.

'o . '. .

1
'

.sínha, guarda da Alfandega; ,

. ," I
- em , no 10 e at eu , de elogio para .os que 'realIzaram a ' Sta

. Catarina, tendo reso vido ter
. '

V' J C Ih
I Academia como a maior atriz do' onde nascera a 5 de Julho de 1785 t

-

d t I It I , .

C h'
•

di- o Jovem ítor ason oe o _
'c , recons ruça o o aeropor o (e a- , a sua proprra ompan la, po la

, , " ano) - e - LEW AYRES - no f 1 G 'F" d L'· - I'.estudante e filho do sr. Gentil Coe- , '

,

.a eceu o enerav n 1 ancisco e 1- jai em lao curto espaço. de tempo. contar integr-almente com a cola-

lho, funcionário púbjico ;
melhor desempenho de toda a sua; ma e Sirva, filho do Marechal José Após o jantar o sr. Rubem Mor- horação da VARrG.

,

- o sr. João D. Wendhausen de
carreira, i Joaquim de Lima e Silva c genital' tin Berta fez uma interessante pa-l Terminada sua palestra, foi o sr.

-Oliveira, contador; -::- Desprezada, ela eI:conLrou o
i do Marechal Luiz Alves de Lima e Iestra em que abordou em todos R. Berta muito aplaudido e cumprí-

_ a menina Edi', fi.lhinha da viu-
amor Desgraçada conquistou a=. Silva, Duque de Caxias; os aspectos o desenvolvimento da ] mentado.

-va Edite 'Camisão Avila.
ra

í

i '�em 1868, o Marechal Luiz AI-

-:-\ Um só .gritn poderia salva-la.] ves de Lima e Silva, Duque de Ca-
Mas ela não podia dar/

-: grito! I xías, passou ,em revista o Exército
BELINDA não tem vóz! Brasilen-o, reunido no 'acampamen-
Ela só "fala" com as mãos e os to de Reducion-Cué;

01110s1 Andl'e Nilo Ttulosco,

Via aérea, regressou ontem da

Capital da República, depois de al

.guns dias de férias, o sr. Mário
No Programa: - O Esporte"Wendhausen, digno Diretor do

- :.vlarclla - Nac.
Hospital "Neréu Ramos ".

Preço : Cr$ 6,20 (Unico).S.S. se fez acompanhar de sua
"Imp, 14 anos".

<exma. espôsa, nessa viagem..

IUTZ ás 7,30 horas
OHFÃO DO MAR

]\'0 Programa: 1) - Notícias da
Semana - Nac, - 2) - Atualida
des ,\ul'l1er - Pathé - Jornal.

Preç os: - Cr$ 5,00 - 3,20.

("' ..
,

(O REGULADOR VIEIRA)

em

em

Leitor amigo!
O' firil do ano se apro-iíma I

e com

1 êle gi'ande, festa da crir.1amÍade' o

NATAL.

A mulher evitará dores
ALIVIA AS CóLICAS UTEmNAS 1,

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

Florianópolís
. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Se ricos' quereis ficar
De modo facil elegeI
Fazei hoje uma inscrição
Credito' Mutuo PrediaPlnocchio ....... OI 0....................... .. .

,
,_' gmprega-se çom vantagem para
-, combater as Flores Brancas, Cóli

,

-

cas Uterinas, Menstruaes e' ap"'s o

parto, e Dores nos ovário!'.
É poderoso calmante e Reg'ula

.

dor por excelência.
'<'LUXO SEDATINA, pela sua com

provada eficacia é receitada por
lIlédicos ilustres. \

FLUXO SEDATINA encontra-se em

FERIDIlS. REUM�TISMO �
PLACAS SJFII..ITICAS

Elixir' de Nogueira
M.dicaçéio Quxi1iGI' DO trotam.ntt

!ics .ifUia

o '1'eatro EXl1erimental do C. A.
1\<[" dando inicio à uma te'mporad::.
ue apresentações sucessi \'as, lança
rá, no mês de dezembro, uma Idas

suas mais importantes realizações,
que é a montagem ,de PINOCCHIO,
extreiando o seu Teatro da Crian·

ç'a.
Sendo PINOCCHIO uma pe'ça de

caractei' eminentemente experi
mental, no üampo da emotividade
rstética da criança, será, fato iné-

*
- .

SENHORIT A.!
A ultima creação em refri·

gerante é o Guaraná KNOT
EM GARRAFAS GRANDES

Preferindo-o
acompanhando

está
8 moda.

dilo no Brasil, extreiada à noite, ' , ..... ' , . ' ,

I

�-�;) espetácttlo para adultos. A di- TINTAS PARA PINTURA
rpção"·do'T,�E. c, A. M. tomou tal C O T TOM A R
resoluçfto por ',,'{Irios motivos. Pri· ..•... , - _ .

meii'o por ser a pE'\:,;i- de interesse, da, porém, em condições noyas, com

t:ullhém, das nessoas ad'll��S ser- 'desenvolvimentos rítmico e plásLi
\llldo, pal'a elas, de um belo �(t�;- co modernos. As situa:ções e desen
"O para CYOCHç'ões. Segundo, e mais volvimento, 'obedecenclo à uma es

importante, r o Jato de os senhor'es

I
'hm��ra vertebral remota, são, no

pais e
_

llessoas ,res11ünsáYcis pela entan�, y,ota!,mente orig�nais:
eclllcaçao elas C['HmçaS 110derem exa- O T. E. jJ, A. M .. realIzara, com

mina!' o qlle será ol'erecido aos seus a m.ontagrm �,e PIXOCCHfO, im,

filhos e altlÍlO". 1"111a prova decente porlante irabal1lo, dentro do plano
a que se sn]lmele () T. K C. A. M., rle aj)l'esentação d�e.um teatro no

tendo cel'l eza absoluta, d? honesti- vo oferecendo ao ml�smo. tempo
)clade e honradez tio seu trabalho. un; Teatro à criança 'c','lt�rinénse,

O "Ieit-motiv", da peç'a ti tiddo coisa tão importante na óI:\bita edu
da obra '!e Collodi, �endo construi- cacional moderna.

toda parte.

\

Jeep
Recebemos uma pequeM remessa de peças para Jeep Willys, tipo

militar. Pedidos para: SOREL Ltda. Caixa Postal 2276 Rio de Jàneiro.

Peças para
I

I

los Srs. Construtores /11'A Penitencíária do Estado avisa aos g'enhores Constl'ulores que ,

se acha habilitada 'a fornec,er pedra britada, peneirada 'e d� I rGs tipos
diferentes. I

A tratar pelo telefone 1518 com o Sub-Diretor Indusldal.

Reside no' InteriorV S
..

?
. '. viaJa.
V. S. viaja? Reside no Interior? Adquira um Catálogo de Moedas

A.ntigas do Brasil e enriqueça depres&a.
Peça em qualquer J.ivraria de ,Floria�ópolis. C�sto Cr$ 20,DO. Pelo

I
Correio Cr$ 25,00: pedIdos a .Tos/' Claudmo da Nobrega. Rua General I
8itteneourt, 91, sob - Florianópolis. "i

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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.�iq.O$· oxcepcioaai$
Bicicletas.Beüssímae

.
.

Lindos Rádios
,. Pilhas para nternas

35 Floriarlópolis
. Transportes Coletivos

SRS. PASSAGEIROS
PARA

ITAJAt .; JOINVILE e CURITIBA
Os novos MICRO-ONIBUS do Rápido Sul-Brasileiro ore

recem o máximo em

CON;FORTO E PONTUÀLIDADE
Carros para 14 passageiros - Poltronas individuais .Pulman

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

horas, podendo prosseguir de Joinville a Curitiba no dia se
guinte 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

,

LIVRARIA ROSA
(RUA DEODORO,

-

N. 33) I·

ACEITA ENCOMENDAS
DE SERVICOS TIPOGRAFICOS

� ,

APRESENTAÇÃO IMPECÁVEL -- ENTREGA
RÁPIDA

CASAS :ii TERBlilN08
Possue V. 8. casas ou terreno. para

vender?
Não encontra comprador?
Emregue ao Escritório Imobll1úla

A.. L. Alves.

R� Deodoro 33.

CASA MISCELANEA dlctri·

I buidor. dOI :Rádio. ,R.':C. A

Victorí Válvula. e Di.coI.
I Rue Conl!lelheiro Matre

Industria de Maquinas Agricolas
, Nardini

'

Ltda.

I�
r=Iêt#Jr#lê@t#Jr#Jr#Jr#Jêêr#Jêr#Jêr:

\
'

DRA. WLADYSLAWA WOLOWSKA MUSSI
\

e

DR. ANTóNIO DIB MUSSI

�, Médicos
.

iII Cirurgia-Clínica Geral-Partos

TI
n
�
fi

RepPQ8Qrltan tQS º)C�ilJSiVOS -'pô Pô O 6stadÇ}>,.,--,�'-"'_'__
'.

(h,� 8ÔI\ta @?tapina, " /f

II InduStria Comercio' e Seguros Knofs. I.
I Praça 15 de Novembro, Zi�J'T�·.o..J:�'�ar

Caixa Postal 139 - ;..,:l\,,�r
I "24r;l.,A'I-" 'Telefone - ,j •

r§lr#lr#lr#Jêêêr#Jf#lr#Jr#lê""êêêeE i En�,.�'T',el�. KNOT�DICAjjOR AZULOU-RIO GRAN'U! DOSUL I Fi' ••
- .

m nome que se impõe pelos ínestímávels serviços que vemll
�

OP],,�.��n','ópn'ljs - .�ônta @atapina
restando durante seus 15 anos de exístêncía ao comércio e

' '-"

.índustría --------->1,0.. _

Já estamos angariando publicidade para 15a Edição
formações corn-o sr. João Pires Machado á rua Conselheiro

Mafra,156

A maior e mais aperfelcoada Fabrica' de

Serviço completo e especialisado das DOENÇAS DE
SENHORAS, com modernos métodos de diagnóstico e tra
tamento.
COLPOSGOPIA -: HIS'PERO - SALPINGOGRAFIA - ME

TABOLISMO BASAL

Fabrico em Americana - Eiltado de São Paulo

Maquinas Igricolas, Tornos,' Teares e
.

Artigos de Cutela�ias

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

Consultónío : Rua Trajano, nO 1, 10 andar - Edificio
do Montepio.

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

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

A T.,er
E N c Ã O, G A R O T A D AI

Acaba de chegar o 20 numero- da

I Ar 'G A Z E TA' U V E N I L

S· Posto de Venda Café Rio Branco

\

I. E::�:::::�o!�;r:::o.L H

compra e venda de' imóveis.
,

Rua Deodoro 35.Santa Catarina ,.

L
-

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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3 DE DEZEMBRO, NO LIRA TENIS CLUBE, DESLUMBRANTE SOIRÉE: "WHITE CHRISTMAS", MARAVILHOSA OR-
.

•t-, �ENTAÇÃO TÔDA EM BRANCO, BASEADA NA MúSICA DE IRVING BERLIN. RESERVA DE MESAS A PARTIR DO

.

.

'

':
DIA 28

,.

.

l-�----------�--------------�'----��------�--����������--------�--�-----------
DIA 3 DE' DEZEMBRO - SOIRÉE -\G�ANDESURPREZA - ORGANIZÃDA PELO DEPARTAMENTOARTISTlCO. .

_' RI
DIA 31 DE DEZEMBRO _ BAILE DE GALA _.SÃO SILVESTRE - APRESENTAÇÃO DE "DEBUTTANTES". CHAMAMOS AATENÇAO PAR� AS SENHO -

AS QUE DESEJAREM DEBUTAR PARA FAZER SUAINSCRIÇÃO. - DENTRO DE POUCOS DIAS O' DEPARTAMENTO.DE PUBLICIDADE COMEÇARA _A FAZER, EM
oi'AS SOCIAIS, O PERF1L DAS SENHORITAS JÁÍNSCRITAS, RAZÃO PORQUE SOLICITAMOS ENTIREGAREM FOTOGRAFIA NO ATOnA INSCRIÇAQ.

para quem possue de Cr$ 10.000,00 até Cr$ 100.000,00 renda
- 12.10 horas oerta de. IO' [, ao ano com recebitnen to de ;uros mensais .

Informações nesta redação
-------------------------------

NA

CASA PERRONE
Seu tipo de calçado quase de graç.�

Por 'que não a' visita para vêr ?

E' realmente espantoso !

Pare, entre 'e compre
Rua Conselbeiro Mafra D. 17

A visla e ii prazo
Enrolameaito de motores, dínâmos � transformadorel.

Instalação de luz e força.
Venda de motores, .rádios e acessoríos, outros aporelhos elé

tricos, artigos elétricos, etc.
Representações diversas, com exclusividade "dos ínsuperâveís

receptores "SARATOGA", "INDIANA" e "MERCURY·.
A ELeTRO·�CN1CA

Rua "'fte. Silveira. 14 - Caixa .Postal 193 - Fone 7.3.

Ouçam diariamente, das 9 às\J13 e das 17 às 22 hora».

RftDIO TUOA' IYO 9
1530 kilocieloe ondas: médias de 196 metros '

TUBARÃO -- S. CATARINA

VENDE�SE por motivo de mudança
Brande área de terreno jà cultivada

·(Distante cerca de seis quilqme\ros da capital-Bairro-Barreiros
�Area de 142 metros de frente por 1.850 de jundos, incluindo

6 casas tle madeira ,(' uma de material.
-,

"TRATAR_�
.Florianópolis - nesta reâazõo ou Escritório I. de A L. Alves:

Barreiros - com o proprietário Mathial lha.
Blumenau - com o sr, Christiano Knoll, no Hotel C-ruzeiro.

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

:Carros para o - interiur do. -Estado
o horário dos carros de que é agente, nesta capital, a conceituada

firma Fiuza Lima &: Irmãos, é o seguinte:
�.

ExPRESSO BRUSQUENSE Diariamente - Brusque - 16 horas
cl excessâo de sábado --:- 14 horas

EXPRESSO BRUSQUENSE - 2R., 4R• e 68• feiras
Nova-Trento

� A. VIACÃO ANITAPOLIS - SR. e 6a• feir8.1l

.__
. ,

16,30 horas

1'1

18
iii

eservlstado
De ordem do Exmo. Sr. Ministro de Estado e Negócios da Guerrn,

Ineste ano será comemorado o "Dia do Reservista" - (16-12-949), quan-.'
to todos os .reservístas do Exército de la, za 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, c à 16a C. R., os residentes
na Ilha" afim de ser passado o visto em seus certificados.

LUIZ NAPOLEÃO DE AZAMBUJA - 1° Ten. Chefe da rs-.
C. R. M.

CHE

'.' NAVIO-MOTOR "ESTELAD
maxirna rapidez e garantia para transporte de suas mercedoria s

Agentes em Florianópolis CA.RLOS HOEPCKE S. A.

lheiro <ia ilustra.çao a-oima, otWe_

lhe. em a.mltvel gesto. um cé.llce do

excelente aperitivo KNOT. Iam_
lMi v. Sia. de aereacentar. ao�
OOT a gentü_.:ESTE.É TAI�.
BF"1 o NEY APEiUTIVO

� I'nED/!..Efol
QUU nSHR·st (OM CONFORTO E EUGA"ClA 1

PROCURE A

Alfaiataria Mello
Rua Felippe Schmidt 48

••••••••••••••••••••••••••
:
Datilógrafa
diplomada

\
Ojerece seus serviços.

I
Cartas a Maria Inês

Ferreira.

I Caixa Postal 55.

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

.

Camil.l, Gravatal. Pifamu
Meiu d..:melhoreli pelol me

noree preço. 16 o. CASAdMI8
CEI... ANEA - RUGO. Mafr.'

'

ílôiíi········iífúlicôfo
..··-···-..··

Grande visão

,

Arvores frutiferas
Arvores Frutíferas _ enxertadas e plantas oraamentaís nu

melhores qualidades oferece o grande Estabelecimento de
.Flori e Pomícultura

H. J. Cípper,
Corupá.
Mun� de Jaraguâ - Estado de Santa Catarina.
Peçam catalago gratuitamente.

..-_._._-.-_-.-_-_-••.-.-........-.-_..- ..�_-....-_-_-.-_...- -_.,._-_-.'_-. -.-_-_ ....._-_ •• w1

COMPANHIA "�LIANÇA DA BAHIA"
Fundada em 1870 - Séde: BAHIA

INc:eNDIOS E TRANSPORTES
Cifras do Balanço de' 1944

CAPITAL E RESERVAS C;,
Responsabildades .. . . .. Cr'
Receita . .......•....... '. Cr'
Ativo . :. Cr'
Sinistros pagos DOS últimos 10 anos Cr'
Responsabilidades :........ Cr'

Diretores:
Dr. PamphUo d'Utra Freire de Carvalho, Dr. Francisco de Sá,

.

- Anísio MaS1'!orra, Dr. Joaquim Barreto de Araújo e José Abreu·.

Visão maior e mais perfeita
que' a de U(I1 bom binóculo

alcança quem tem sôlide
instrução.

Bool livros,. sobre todo. OI

assuntos:
LIVRARIA ROSA

Rua Deodoro. 33 - Fbrilmópolh

80.900.606,30
5.978.401.755,97

67.053,245,30
142.176.603,Mo
98.687.816,30

76.736.401.306,20
I

..._.•-..,..-.-.-.-.-.-"!...._-.-.--:.-.-.-_._-.-.-.-_..-.-_-.-.-_-.-.-.-_--:--.-.-.-.-_...-_-_-_-.-.-••••
I'

BOM NEGOCIO

Hospital de' Ca-ridade.,
Serviço de tra-osfusão de sangue

o Banco de Sangue do Hospital de Cal'idade neces

sita doadores. Qualquer pessôa que deseje doar ou ven

der seu sangue poderá' procurar os técnicos enearre

gados, do Serviço entre 8 e 10 horas. Terão os doadores
gratuitamente exame clínico e exames de sangue-

.

Doar sangue não prejudica, traz benefícios. ..

o Slhão
.

"VI'R<iEM ESPECIALIDADE"
('IA� WETZEL\ INDUSTRIAL-JOINVILLE

TORNA A ROUPA BRANQUISSIMA
,

r '.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Empolga os meios esportivos da cidade, o joga que, domingo' próximo,
F. CII DII' disputarão. os combinados da Liga Blumenauense e da

disputa do Torneio

no estádio

Capitel,
em das Seleeões.

, '

DO MEU A H.QUIVO ......

Díreeão de PEDRO PAULO MACHADO

Fracassou, saltando apenas 3 me

tros e 50 centirnetros, e em cumpri
'menta de uma promessa, se f'ez fra
de missionário.
FOI VENCIDO pelos alemães o

primeiro encontro de futebol entre

ingleses e teutos, depois da ultima
guerra, c que foi realizado em agos

to de 19/15, em Antuerpia.
O MAIS longo combale em dispu-

ta do titulo de campeão de peso pe
sado foi disputada por John Sulli
van e Jack, Ki'brain e' durou 75�
rsunds.
HÁ um recorde mundial que j�

conta, mais de 50 anos. É )) das 20 '

milhas. O seu detentor � c inglês
Grossland, que o conquistou em 2?

de setembro de 1894, com o tempo
de 1 hora, 51 minutos e 5'4 segun

dos.
DE HA muito está J.egalizado o

profissionalismo no futebol inglês.
Depois de três anos de lutas, o pro

fissionalismo foi legavneule adota

do no futebol na Inglaterra, na ses

são da Liga Inglesa realizada em 20

dê Julho de 1885 .

O GERMANIA foi campeão pau

lista em 1906.
NO CAMPEO:!'lA'rO paulista de

1902, Charles Müsler foi o recordis

ta de tenlos: marcou 10. Em 21 jo
gos foram assinalados 57 tentos.

OS CAMPEõES invictos dos cer

tames caríoca de .futebol: Fhrmi

nense em 1908, 1909 e 191-1; Fla

mengo em 1915 e, 1920 e Vasco em

1945 e 1947.

LIV

No sorteio rpa}izado em 31 de
Novembro de 109ft9 toram sortea
das ,,� seguiDt.:,,, cumbínacõe' ;

EM 1940, o selecionado da extin

la Liga Floriano:politana de Fute

bol, disputou 6 prelios sem conhe

ccr o amargor de uma derrota. Ven

ceu o Atlético, de S. Franclsco, por
6 a 2; o Marcilio Dias, ele ltajai,
por 5 a O e 4 a 1; o Hercílio L�lZ,
de' Tubarâov.por 3 a O, o Brusquen
se, de Brusque, por 3 a 2 e o Blume

nauense, de Blumenau, por 3 a 2.

NO DIA 31 de março de 19/10

conquistou o íutebo], Jrancisqucnse
duas signid'ícativas vitorias: o Atlé

íico venceu o Caxias por 2 a 1 e o

Tp iranga derrotou o América por 1

a O, ambos da cidade de Joinville.

EM NOVEMBRO de 1928, os dois

RegUlamento da II Prova Preliminar da Corrida de São
Silv_'stre. promOVida pela GAZETI ESPORTIVA d� Sao

Paolo, ,em todas as capitai�' do BrasU
REGULAMENTO DA II PROVA Salvador, Vitória, Distrito Fe- 'presentantes de A Gazeta Es
PRELIMINAR DA qÇ>fGRIDA DE dera!' Níteroí, Belo Horizonte, portíva desigparão o segundo
SAO SILVESTRE PROMOVIDA Paulo, a A GAZETA ESPORTI- colocado, e assim sucessiva
PELA A GAZETA ESPORTIVA VA fará realizar pela 2a vezno mente.
EM TODAS AS CAPITAIS DO dia H (onze) de dezembro de OITAVO - Entrarão em

BRASIL prerersncía, as 9 horas" nessas disputa vinte e cinco medalhas tradicionais rivais no futeoo! [oiu-
No seu programa de difu- capitais, uma prova prelimi- (25) I oferecidas pela A GAZE- vilense _' América e Caxias _ rea

são de todos os ESPO}<;� .nar de seleção, para a escolha TA ESPORTIVA, para cada lízaram duas partidas em disputa
TES do B R A S I L a GAZE-! do atleta que virá representar prelim'inar, em cada Estado, da taça "Ulisses Costa" e de 11 me

TA ESPORTIVA O mais com- o seu - Estado na XXV CORRI- obedecendo a seguinte classifí- dalhas de ouro. O América triunfou

pleto jornal Esportivo do pais DA DE SÃO SILVESTRE DE cação. Primeiro colocaEi.0-meda- em ambos os jogos: o primeiro por
vem realizando desde 1925, a 1949. Esta prova seleção obede- lha de prata- Segundo ao quino 5 a 1 e o segundo por 1 a '0. Os dois

grande corrida: de "SÃO SIL- cerá ao seguinte regulamento: to colocado medalhas de Bron- quadros disputaram as dua= parti
VEST.H.E", que nestes ultimas PRIMEIRO - A segunda ze com centro de prata. Do das, obedecendo á seguinte forma

anos passou a ter caráter in- preliminar de São E\ilvestre se- sexto ao vígessímo quinto colo- ção : AMÉRICA _ Sanson, John e

ternacíonal, nela intervindo os rá realizada no dia 11 de de- cados-medalhas de Bronze. Montezuma, Hercilío, Chicrarrão e

mais destacados atletas sula- zembro (domingo), com qual- NONO--;- Não serão aceltas Bilháo, Saqu.inho, Andrade, Walde

merícanos. A prova é realizada quer tempo, de prererencía com reclamações de espéCie alguma mar, Zinder e 'I'otinha _ CAXIAS
no dia 31 de Dezembro, na Ca- partida as 9 horas, ou as 21 ho- 'prevalecendo sempre a decisão _ Paschoa, Candinho e Oto, Arno
pital de São Paulo, tendo um ras para os Estados de clima final dos representantes de A rim' Bento e Manéquinho, Schaef

percurso de 7.000 metros, apre- qu�nte, e terá' um percurso de
.
Gazeta Esportiva, em cada Es- . fCI': Pedro Lemos, Calafate, He-

xímadamente. A exemplo do 5 mil metros, controlada e Di- tado. eck e Schmidlin.
ano passado serão convidados rigida pelos representantes de DECIMO - O partícípante j\"AS OLL\1PTADl\.S de 1904, em

Tepresentantes de cada estado' A GAZETA ESPORTIVA, devi- que incorrer em falta sera ime- Saint Louis, E. Unidos, o saltador
do Brasil, que aqui partícíparão damente credenciados. díatamente desclassificado. com vara, Fernando Gonder, jurou
ao lado dos Atletas Europeus e SEGUNDO - Nas capitais DECIMO PRIMEIRO A bater o seu próprio recorde mun-

Bulamerícanos. O Convite para onde houver entidades Atletí- GAZETA ESPORTIVA não se dia', de 3 metros e 74 ceníimetros.
os Estados será extensivo a um cas (federaç)'ós, ligas, associa- respons:;tbilizará por danos que �___:_ 41

jornalista dirigente, de prefe- ções. etc) filiadas à Confedera- venham porventura a' sofrer os

C A· d A bl '
•

rencía aos que organizarem, ção Brasileira de Desportos, os participantes ou pessoas liga- ronlca a ssem ela
nas suas respectivas capitais, representantes de A GAZETA das a organização da prova.
a preliminar de "SA.O !3ILVES- ESPORTIVA selícítarão à co- Tambem nenhuma responsabi- O deputado-diretor do «Diário da Tarde» atacou o Inst,itutoTRE". Assim por, intermédio operação das mesmas para uma Iídade podera caber a A GAZE- Nacional do Pinho te.ndo os srs. Orty Machado e Protogenes
dos seus ,amigos esportistas em melhor organização técnica. TA ESPORTIVA por quaisquer Vie�raJ do P'.S.D., abordado o p-roblema da indústria
Manaus, .Belem, São Luiz, Tere- TERCEIRO - Na segunda prejuísos ou acidentes, que os modeireim. _ Ordem-do-Dia-
zína, Fortaleza, Natal, João Pes- preliminar de São Silvestre po- representantes, dos Estados O sr. Saulo Ramos, 20 Vice Pre- de terras em Ribeir-ão do Ouro, de
soa, Recife, Maceió, Aracaju, derão Participar Esportistas venham a sofrer quando em sidente dirigiu os trabalhos do ses-I Brusque, para uma Escola Rural -

Goiana, Cuyabá, Curitiba, F'lo- amadores, civis e militares, viagem Ou durante sua estada são de 'ontem, estando presentes 34 Aprovado em ia discussão, passan-

ríanópolts, Pôrto Alegre e São maiores de 16 anos, fllíados ou em São Paulo. srs. deputados,
.

" do à 2a.

não a qualquer entidade ama- DECIMO SEGUNDO _:_ Logo Aprovada a ata, foi lida a matéria PROJ·ETO DE LEI N° 1�5/49, que
dora e que não estejam cum- após o final da prova deverá do expediente. suspende descontos em folhas de

príndo
.

penas dtcíplínares. As ser remetido A GAZETA E's- INDUSTRIA MADEIREIRA pagamento, em dezembro, e conce-

inscrições são gratuitas e os POR/I'rVA um- rápido relatorio
, O sr. Fernando Melo, da U.D.N., de abon.o de Natal aos pensionistas,

senhores representantes de A demonstrativo do transcorrer' falando sóbre a indústria madei- do Montepio - Aprovado em P

GAZETA ESPORTIVA não pode- d� competição e recortes de reir.a, atacou o Instituto Nacional discursão, passando à 2a.

rão aceitar prémios "extras" jornais. do Pinho. Durante a leitmitl que REQUERIMENTO N° 35/49, de

em dinheiro, destinados aos DECIMO TERCEIRO .:»: A volta fez o orador de uma reportagem 1'0' Feltcissimo Belino., ped.indo auxilio

concurrentes. dos atletas de São Paulo para calizando o assunto, reportagem � Encaminhado ao Executivo para
,

QUARTO - O local da par- os respectivos Estados, será de- esta "explorada" pelo deputado-di- os devidos fins.

tida, o percurso (ruas, avenidas) terminada nos primeiros dias reter do "Diário da Tarde", o sr. A seguir foi a sessão encerrada.

e a chegada serão designados de Janeiro de 1950. O repre- Orty Machado do P. S. D., por vê- COMISSÃO DE CULTURA

pelo representante de A GAZE- sentante de qualquer Estado. Zl'S várias aparteou-o, esclarecendo, Encerrados, ontem, os trabalhos

TA ESPORTIV..4,., em suas res- que não enbarcar de regresso entre outros pontos, o de que os dessa Comissão, que, no ano, dís

pectívas capitaes, devendo ser no dia determinado pela A GA-' madeireiros, em Santa Catarina, sa- cutíu e votou 60 projetos de lei, o

de prererencía no perímetro ZETA ESPORTIVA terá ime- be�1 que o I. N. P., presta, efetiva- sr. Aroldo Carvalho, da U. D. N .•
l

urbano. diatamente cancelada a sua mente, inestimaveis serviços à in- propôs um voto de louvor ao Presi-

QUINTO As inscrições passagem de volta, não <:aben- dústl'ia madeireira, obrigando a es- dente, sr. Orty Machado, pela eficl�

serão aceitas até a data desi- do a' este Jornal nenhuma' res- ta declara'ç�ão: ência, com que i)resigil1 os traba-

·gnada pela direção da prova ponsabilidade pelo que vier a �hos, o que foi aprovado.
devendo as mesmas serem en- acontecer com o mesmo em São

_ "No r. N. P. nem tudo está per-

viadas ao representante da A Paulo. elido!"

GAZETA ESPORTIVA, acom- DECIMO QUARTO _ Os ca- Após, o sr. Protógenes Vieira, do

panhadas de um atestado mê- sos omissos no presente regu-
P. S. D., comunica haver recebido,

dico, certificando que o inscri- lamento. serão resolvidos pelos ele ,Toinvile, v{trios documentos re

to ou inscritos estão aptos a rep'resentantes nos varios Es- ferenLes ao assunLo ventilado: Co-

participarem da II preliminar tados. mo pl'ometôra. s. excia. expôs o ca-

de São Slvestre, que é de cará- so da madeira, 'em Santa Cataeina,

ter individual. através do Sindic'lto rIa [ndúsLri�t

C O N V I T E de Madeira üe i"anla Calarina, pa-

SEXTO - O vencedor da pre· ra cuja solnção vem procul'and,o
liminar de São Silvestre será o A Direotria do "VELEIROS DA I

propô]' medidas, junlo aos poder'('s
representant� do seu Estado ILHA", de Santa Catarina, convieb compeLentes. l�m segllida por pro

na XXV corrida de S. Silvestre a todos os seus associados a assis- posta sua, foi nomeada uma Comis·

em São Paulo. com passagem de tirem as festividades com�morati- são para, 0111 '[fi bora",' aprespntal'
ida e volta de Avião, hospeda- vas à passagem do 7° anivcrsári,J. sugestões para a so',ução do assun

gem, tudo por conta de A GA- ue fundação, a realizarem-se no to.
ZETA ESPORTIVA - O mais próximo dia 4, T'�ra o que elaborou,
completo jornal esportivo do. o seguinte programa:
Brasil. I Astcamento a bm:ueira (9 horas)
SETIMO - No caso de o ven- Inauguração das novas instala-

cedor de qualquer Estado, por ç-ões, destinadas a guarda de bar
motivo de Força Maior, não po- cos (9,15 horas)

I
der embaroor para São Paulo A seguir, regata interna para "BA-
na data estabelecida pela A GRINHOS".

.:... GAZETA ESPO}:{,TIVA, os re- Alvaro Beduschi, Secretário

COMPANIllA
rNTERNACIONAL

DE
CAPITALIZAÇÃO

Amortização de N..ovembro

v
y
R
O
N
H
T
16
I

w
O
G
L
K
I
L
U

IEscritório à Rua Canse
lheíra Mafra 122. - Nesta.

. Inspetorias e agencia$l nas
principais cidades do

Estado

Nelson. Maia Machado,

\'ado_
PHOJETO DE LEI N° 181'd), Ull

Lorizando a aquisição dC' uma ál'ca

Tubos canos
navaniZ3dos

'A chegar "dentro de alguns
dias grande importação a pre

ços reduzidos
MEYER & COMPANHIA

Rua Conselheiro Maí'ra, 4

FLORI.i;\NóPOLIS

ORDKVl DO DTA

Foi a �egl.lintp a matilria:
PROJETO DE LBI �o 1/;2/ 1�9, do

GO\-i'l'no do Ectado, abrindo um

crrdito esprcial para pagamento de

rli\"ida dei cXC1'cício findo _ Apro-

......... _

..

LIVR..ARLA U. LIVRA� \
,

ROSA.' I

;
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RADIOTERAPIA·· !
RAIOS X

1DR. ANTôNIO MODESTO
.

Atende, diàriamente, no Hospital de Caridade
---- .. - ...•..•.... - ....•.•...•...._.

,

___sa,9& ••Na"- •• lira • vara _ ar. _ .�_ �. __ ... • .,.._.....-_-� .:-.-....__-_-_�

Dr. Alvaro de Carvalho
Doenças de Crianças

ConsultorIo: RUa' Tenente
.uvelra, 29
BorirIo de consultas:' 9 às 11

....
.

8Abados: 14 às 17 hs.

Dr. MiltOD Simone
Pereira

Clínica Cirurgíca
MoIeatias de Senhoras

CIRURGIA GERAL
Poa Serviços' dos Professores Bene-
4icto Montenegro e Piragihe No

gueira (São Paulo)
Consultas: Das H ás i 7 horas
Rua Fernando Machado, 10

DR. LINS NEVES\

Diretor da Maternidade e médieo do

Hospita! de Caridade
CLINICA DE· SENHORAS - CI

RURGIA PARTOS
"

Iliagnõstico, controle' .e tratamento

avecializado da gravidês. Distur

�ioa da adolescência e da menopau

iIlL Pertubações menstruais, i 'l�1".

mações e tumores dó aparelho geni
tal feminino.
Operações do utero, ovários, trem
.... apendíce, hérnias, varizes, etc.
Cirurgia plástica do perineo (ru
iIIJru)
l&SSISTENCIA AO PARTO E OfE-

RAÇOES-OBST�TRICAS
Doenças glandulares, tiroide, ová·

rlOl, hipopise, ele.)' ,

J>taturbios !Ilervosos - Esterilldade
- Regimes.'
Consultório R. João Pinto, 7 - Tel.

t.481
-

Besíd, R. 7 de Setembro - Edit.

Cm. e Souza - Tel. 846.

DR. NEWTON d'AVILA

Cirurgia geral - Doenças de Senho

ras - Proctologia
Eletricidade Médica

Consultório: Rua Vitor Meireles n.
.

28 - Telefone 1.307
Consultas: ÁS 11,30 horas e li tar

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

15 - Telefone 1.422.

Dr. Mário WeDdh.....
1CIIsIe..· ml!dica de adultoll e criaaçu
Oonsultório - Rua JoAo Pínto, 16

Telef. M. 769
Conoulta da. 4 ii 6 hora.

IbIidbeia: Felipe Schmldt .. li.
Telel. II'

-

Dr. r••lo Foal..
Clinico e operador

Caaault6rio: Rua Vitor Melrelea, li.
Telefone: 1.405

Ceunltal da. 10 ii 12' e da. 14 l.
U hn. Residência: Rua Blam_

22. - Telefone: 1.620

Dr. Guerreiro da
Fonseca
Especialista

Médico - Efetivo do -Hospital de
Caridade

OUVIDOS - NARIZ e GAR
GANTA

Tratamento e Operações
Residência: Felipe Schmidt, 99 -

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

JtL POLYDORO ERNANl DE s

THIAGO
'. Médieo e parteiJ'CI

.)0 Hospital de Caridade de PIo·

ríanópolís. Assistente da

Maternidade
roencas dos órgãos ínternosj" es j)e'

cialmente do coração e vasos

')<penças da tiro ide e demais glan-
dulas internas

:lln1ea e círúrgía, de senhoril' -
.

Partos
nSIOTERÂPIA - ELECTROCAR

DIOGRAFIA .; METABOLISMO
BASAL

'fORARIO DE CONSULTAS: -

Diàriamente das 15 às 19 ho-
raso

CONSULTÓRIO':
..

Rua- Vitor Meireles n, 111

Fone manual 1,702

RESID:€NCIK:
.

-��---!
Avenida 't'rompowskí III

Fone manual 768

Tl'on.p�rte. r,.gulore� de cargos· dop&rto

SÃO FRANCISCO no SUL para NOVA fOR1
lnformagõ•• como. Agent••

Floflan6Polil - Carlos HoepckeS/A - C[- Teletone 1.212 ( En t. telel.
São Frenei.co do 8ul- Carlo I Hoeocke S/A -ele- TeleloQe 6 MÓ()�í!MACK

. .
"

SEDE SOC\AL.�

POl!:110 ALEGRE

RUA VOLUNTÁRIOS DA PÁTRIA N." 68
..

1.· ANDAR

Dr. Roldão Cou.aI
CIRURGIA GERAL -- ALTA CIo
1IURGA - MOJ,1tSTIAS DF; S.I-

NHORAS - PARTOS
.

Formado pela' Faculdade de Medi·
ÍÜI& da Universidade de Slo Paulo,
onde toi assistente por vériol ano. do
Serviço Cirúrgico do Prof. Allple

CorrHa Na
Cirurgia do estômago e -ria. eireula'
rea, intestiüos delgado e grello, tiroi· itI MH__ MH ;-. ItN ..:
de, rins, próstata, bexiga, utero,

nárioa e _ trcmpae, Varicocele, Melro-
ceie, varizes e hemal.

'

_

Consulta.: Da. 3 áI 5 horae, 1 rua' ----------------....;

Felipe Schmidt, 21 (altoo da· Ca..
Paraiso) , Telef. 1.598

Ilelid�ncia, Rua Esteve. Junior, 170;
Telef. M. 764

---------------.
--

.

Dr. M. S. Canlcull
C1inica' ex.c1usivamente d" eriançu

Rnli Saldanha Marinho. 10

Telefone M. '732

-DR. A. SANTAELA
(pormado pela Paculdade Nado
nal de Medicina da Universidade

do BraB1l)
"Mico por concurso da Assist&n·
cta a PsIcopatas do Distrito

pederal
h·lnterno de Hospital Pslqu1l.
trico e Manicômio Judiciário

da Capital Pederal
1Ix·lntenlO da Santa oesa de :Mi.
sericórdla do Rio de Janeiro
OLlNlOA 'Mm>IOA - DOENQAS

NERVOSAS
oonsultõrto: Ediflclo AmélJa

Weto - Sala 3:-
Residência: Rua Alvaro· de osr-

valho. 70.
,.,

Das 15 t.s 18' horaa
Telefone:

Oonsultório -

Resldênc18

CAIXA POSTAL.683 • TELEFONE 6640· TELEGRAMAS: .PROTECTORA·

Agem cio Oeral para 8tH. Catarina
Rua Felipe Schmidt. 22-Sob:

Caixa Postal, 69 Tel.:"Pi'otectora"
.

FLORIANO�OLIS

ir·
..·····...····.........D�·...••••..•..•••••......

A. DAMASCENO DA SILVA
ADVOGADO

AÇõES CíVEIS E COMERCIAIS

ti",r;- •

i_� ..... h ';--_ Praça 15 de Novembro, 22 - 20 anL
.

(Edifício Pérola)

Fones: 1.324 e 1.388

Florianópolis - Santa Catarina

lOJA DftS CnSEMIRIS
Especializada em artigos para

homens
RECEBEU VARIADO SORTIMENTO DE CASE1\IIIRÀS NA
CIONAIS E INGLESAS PARA HOMENS E SENHORAS.
MANTEM PER.MANENTE ESTOQUE DE ROUPAS FEITAS

PARA HOMENS,
ARMARINHO �M GER.AL - CAPA$, CAMISAS, GRAVA-

. TAS, PIJAMAS, CHAPEUS, ETC. . .

Tudo pelo menor preço da praça
Faça uma visita à. Dossa Casa e verifique

DOSSO� preços e artigos,

..

Dr. Liodolfo A.8.
Pereira

Advogado-Contabilista
Civel _. Comercial

Con.tittiiçõe. d. loeildade.
• .ervi901 eoreb.to•• em geral.
!:Orgcmizaçõ.. contabei•.

I
Regi.tro.. marcai. diltpondo.

-

no Rio, de corr••pondent••
Elcrit6rio: Rua Alvaro d.

Carvalho n, 43.
Da. 8 ã. 12 hora••

T.l.fon. 1494

-jr--_---.J"VENDE,SE . OU ALUGA-SE
o prédio sito à rua Blumenau n,

28 - Tratar com o sr. Cap. Amérí
co, na Polícia Militar.

•••�. oi -.)

«JU. VO�U['lTARIQS.."DA<P.AT�� ·r(_....QIJ ; �6lUIII8
cui .... po5r��..AG+A ••�

AgenCia Geral para S. Catarina
Rua Fe -ipe Schmidt. 22--Sob.
C. P08t.�f. 69- Te!. «Protetora»

FLÚRIANOPOLIS
oi ••••••••

MlIltal!! fi!!icidadee ,elo ...el••a
to de deu filhinho!
Mas, não esqueça, que o ...lla.,

presente para o se. "PIMPOLHO"
é uma caderneta 40 CR.&DITQ
MUTUO PRED.t.U..

'

� {oi .,
I"

. .. l'eune som.;. acabamento ••

solidez... no piano perfeit.o!'

Além de vários modêlos para
pronta entrega ... êste mvravi

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

I . SchwartzmaUD
REPRESENTANTE
para Santa

KNOT
Catarina.1

S/A
Cx. 134 - Te1. KNOT'

Florianópolis \
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Importa_nte reunião aeronautica' em Itajai. - Quasi terminadas as obras do aeroporto���
Acordo entre a Vario e a T.a�C. para um· perfeito serviço aéreo em nosso' Estado. 'f

IQspecionaram os trabalhos os Drs. Luiz Catanbede e Robert�
Pimentel Diretores, de Divisão do O.A.C. - Magnifica

conferencia do Sr. Ruben Berta DO. Pr·esidente, 'da «Varig» .-

Com o objetivo de esclarecer os interessados no preço do
,

trigo, damos abaixo, na íntegra, a portaria ministerial qU€ o

fixou, para a safra em curso.

"Ministério da Agricultura - Gabinete do. Ministro -

Portaria n. 763, de 17 de novembro de 1949 - O Ministro de

Estado, tendo .em vista o disposto no § 2°, do art. 7°, do De

creto.Ieí n. 4.·953, de 15 de novembro de 1942, e

Considerando que a Portaria n. 79g, ePe 17 de novembro
de 1949, 'fixou o preço do trigo nacional FOB portos de em

barque, o que deu lugar a numerosas reclamações decorrentes
da falta de fixação do preço mínimo do cereal aos pontos de

€mbarque mais próximos das zonas produtoras; ,

Considerando ainda que, apesar da. baixa verificada no

preço internacional do trigo, é de toda conveníêncía a man�
tenção, para a safra de 1949-1950, do mesmo preço estabelecI_,·

do para a safra'de 1949-1948, por não terem sido favoráveis as

eondíçêes climáticas e ter aparecido, ultimamente, uma p10agal·

na região trítícola do Rio Grande do Sul; I
·

Considerando finalmente, que, muito embora o Decreto'
n. 27.396, de 4 de novembro de 1949, para efeito de financia�1
mento ou aquisição pelo Banco do Brasil do trigo çle produção I

nacional, no ano de 1950, tenha fixado o preço mínimo FOB Quando falava o Snr . R. Berta

portos do país, a experiência tem demonstrado que a fixação objetivo de evidente ínterõssa . co- Filho, diretor do Tráfego do DAC,
do preço mínímo nos pontos de embarque mais próximos das 'letivo: Projetado pelo Departamen- e e.lilffia. esposa sra. Heloisa Cata

zonas tritícolas ampara melhor. o produtor, q!le não será gra, Lo de Aeronáutica Civil lá pelo ano nhede; sr. Rubem Martin Berta
vado com os onus resultantes de fretes, quebras e despesas ele 1937, o aeroporto da cidade foi II diretor-presidente da V a r i g;

·

portuárias, resolve: _
I ).ogo utilizado por uma linha regu- comandante Carlos Ruhl diretor-

Art. 1° - Fica mantida a liberdade de comércio, em todo lar de aviões. Passaram-se, porém,
·

país, do trigo de produção nacional.. I alguns anos e o serviço aéreo tão
Art. 2° - Os preços do trigo de produção nacional, a se- auspiciosamente iniciado foi, por

rem pagos obrigatóriamente pelos moinhos existentes no país, circunstarrcias diversas extinguiu
FOB portos de embarque, inclusive Porto Alegre e Pelotas, se- do-se aLé cessar totalmente. Des

,

rão OS' constantes da tabela abaixo, a partir da data de publí- provida desse meio, de transporte,
cação da presente Portaria: hoje .indispensável a qualquer agru

pamento humano que almeje pros-
Peso hectolitro Preço mínimo perar, a população de Itajaí não se

82 (ou mais) .,.. . . o'. .. Cr$ '175,10 conformou com a situação e resol- •
81 , .... ' .,.' .... 174,30 veu reconstruir o aeroporto, que °

80 ..•• o ••• o 173,40 tempo e a falta de conservação
79 .... I", .•.•••••••• ,.. 171,70 ínutílísára.
78' 170,00 Nos Hotary Clubes de Itajaí, Blu-
77 . . . . . 168,30 menau e Brusque a questão foi I76 .... ..... 166,60

I
amplamente debatida, M�bilizaram-75 . .. , . .. -. . ..

'I' 164,90 se esforços. Industriais, comercían-

J74 ,.,. . .. ,. 163,2Q tes e a Prefeitura de Itajaí lan-

, ,

Art. 3°. - Havendo fração no pê�o hectolitric<:" êste deve,
çaram-se à tarefa de reconstrução,.

·

ra �er consI?erado como um ponto :'lclma, quando Ig�a� ou sU-1 com a vontade firme de quem quer I'
penor a moelo e com um ponto abaixo, .n? _caso co�trano. .

realmente realizar o que planejou.
Art. 4 -:- O preço mmimo de aquisiçao do trigo nacional Os trabalhos foram iniciados no,

nos pontos de embarque ferroviário � fluvial próximos das zo- dia 10 ,Ile Outubro com 3.comi- Aspecto do jantar
nas de produção será d� C.r$ 150,00 (ce��o e cinqu:nta cruzei- nhões cedidos pelo 'Govêrno do Es- técnico da Varig; sr. Henry Beau- casião o Sr. Berta assegurado-..
ros) para o. p�so hectolitrico de 78, variável de acordo com o

tado, e muitos outros cedidos pelo mel, chefe de Departamento de Ma- completo apoio da Varig, as da no--

peso hecto�ltnco de cereal.. _. .

.

comércio e pela indústria de Ita- nutenção dessa empresa; comau- vel co-irmã a T. ,A. C.

'.
Art. � - Os preços acima .sao ent.ehdldos par:;t O' trigo [ai e Blumenau prevendo o proje- dante Rubens Bardini, chefe do De- À noite no "Hotel Cabeçudas",

Iímpo e seco, embalado em sac�fla J?e�ofelta de 60 quilos. to a macada'll1i�ação e o prolonga- partamento de Ensino, Paulo Re- situado na magnifica praia do mes-'
Art. 6° - Revogam_se as dísposíções em contrário. - Da-

t d d
'

t te".

1 d C Ih
" men o 'as nas pIS as e um a rro gius, gerente da Varig no Rio ; eng. mo nome, a Varig obsequiou os re-

mer N�T�rva 3s' cálculos pertinente ao
'
trigo de 78 quilos

de 3� ,l�il met�·os c�icos. Pois bem Henrique Peixoto. e .S1'. Cristovão presentantes do DAC, ao prefeito:'
·

hectolítríco de Cr$ 150,00, referido no art. 40, da Portaria, re- domingo ultIrn�,. quando a n-to
r

• Rios, respectivamente chefe 'do Der de Itajaí, sr, Arno Bauer, e aos in--'

sultaram nos seguintes preços mínimos a serem· pagos 'nos pon- �� repo�'La��m �lSltou o aeropor a, partamento de Rádio e chefe da dusLriais e comerciantes deste mu-

tos de embarque ferroviário e fluvial mais próximo' das 'zonas Ja estava I evestldo de macadame Propagahda dessa empresa de na- nicipio, de Joinvile, Blumenau,_

de produção:'
.

I
um tr.ecbo de 70º,metros de u�ua vegação aérea; e o representante Florianópolis e Bl'usque.

. .
,

i ': .. � ":"-·-r�T. das pistas, .que, ao ser_ conclUl�a do "Correio do Povo". À sobremes'a, usou da palavra o'

Peso hectolitro Pteço mínImo�'I a obra, tera a exten�ao .de 900 Apóz sua chegada o Eletra que sr; Abdon Fóes, presidente do Ro--

82 Cr$ 156,80 �1etr�s. A �utra, sera mais longa, era pilotado pelo Diretor Técnico tary 'Clube de Itajaí e diretor do"

81 15510 IstO e� tera 1.200 metros'. Sessen- e chefe dos Pil�tos da Varig, o co- "Jornal do Povo", que afir'mou que'

80 153:40 �a ho.mens estão ali tr�b.olhan�o nhecido az da nossa aVlaçao co- a reconstrução do aeroporto é, semi

79 151 70 I mLensamente, sob a orwntaçao �ercial Cte. Carlo� Rahl, decolava duvida, uma aspiração, coletiva das;

78 ..... : ': : : . 150;00 I direta �o �r. Herbert. Uhlig, compe- com rtimo a Florianópolis, para mais ,sentidas. Ao terminar, fez um,

77 14830 I tente tecllltco da VarIg. conduzir os Diretores e vários aei'l-

76 . . .. . o 146'60 ! O cascalho para o revestimento' nistas da T. A. C, - TRANSPOH.-

75 144'90 ",'em de Brusque, distante 13 quilô- ------_._---------------------

74 143:20 metros de Itajai. � as obras estão F R E C' H A N O OFica claro, portanto, que a nota divulgada em edição an- ol�ça�as em apr�xIma�ame�te .

um
I'

..
.

terior por êste jornal se referia aos cálculos. atinentes ao trigo mllhao de c_:uzeIros, 'lnclU�IVe mo

de 78 quilos hectolitrico, apontado no art. 40, da Portária Mi-:derna estaçao ..
de passageIros.

nisteriaL . I Sábado e domingo ultimos, um

, avião "Eletra" da Varig passou no

A reconstrução do aeroporto ele

Itajaí é uma história de poucas
pa '.avl'as, mas singularmente el uci

dativa, porque nos mos-tra de que
maneira pode .a iniciativa partícu
lar r-ealizar com êxito uma obra de
alta finalidade social quando esfor

ços se conjungam para atingir um

aeroporto. Foi uma alegria para to- TES Af:HEOS CATAH.INENSES,.
dos. Depois de tanto tempo, Itajai I especialmente convidados, bem \:0-

novamente Ilgou-se ao resto do

I'
mo com o fim de trocarem idéias

país' pelos caminhos do espaço. sôbre interesses de ambas as or-'

Onze pessoas viajavam no apare-'ganísações.
.

•

lho, além dos tripulanjes: eng.' no- t Conduziu o Eletra desta vez �)s
berto Pimentel diretor de Opera- S L' F' L'· e Cte. Ante-.

,. rs.: 1HZ lUza Ima .

ções do DAC; eng: Luiz Catanhede
nio Biscucia, respectivamente Di--

retores comercial e Técni�o da

T. A. C; -, Manuel Fiuza Lima,.
da firma Fiuza Lima & Irmãos,.
Luiz Lanzzioti acionista e piloto-

Florl.n6polla, .2 ele dez.mb'�o' de 1949

o PRECO DO, TRIGO

,

dá T. A. C., Dalton Nazario Braga,
Agente da Varig em 'Florianópolis,
e Sidnei Noceti Diretor Proprietá-·
rio de "O Estado".

No aeroporto foram os visitan
tes esperados por elementos do
Rotary Clube local, industriais e

éomerciantes, dentre os quaes nos

sa reportagem destacou os Srs, An-

tonio Ramos, Francisco Canzianí,
D. Snhmidt e José B. Sshmidt.
A tarde, na residência do sr. Ge-

nezio Lins, D.D .. .Superintendente
do Banco "Inco" e um dos funda-'
dores da T. A. C., foi realisada

uma reunião entre os .componen-·

teso da Cia. TRANSPORTES Af:
REOS CATAHINENSES, e o sr.

R u b e n s Berta, Presidente da

"Vt\RIG", tendo ficado assentados

várias normas de cooperação entre

as duas empresas, tendo nesta 0-

PA R Â� F E R I DAS,
E C Z E MAS,
INFLAMACOES,
COCEIRAS,
F·RIEIRAS,

. \.':� �_�_� S I E ���i

,

..

Continúa na 3a. página

,0 Diário, de três ou quatTo dias, babado de gozo, avisOu

nos de qu/e não adianta ChOI'W'! Em 29 de .outubro, em situa

ção que àqueIe jornal parecia de colher para os anti-nerel1�'
sislJas também recebem'os idênti!co aviS'o.

Que êsse estava errado, provou-o o tempo. Menos certo;
é o de agora, Diante da luta politica, chorar nu-nca foi hábito

nosso. Reagir, sim! O panorama n:;tcional; hoje mais do que

nunca, está claro. Se a U. D. N. catarinense, por Uill instante•.

susp.end·esse essa raiva pobre de que se nutre, para com

preender que aqui não vai nenhum pedido, eu diria aos s'eus

próceres:
_ Senhores! Por amor de Deus, acordaÍ\! Olhai ao re

dor! Onde a vossa inteligência? Onde a vossa sagacidade po�

lítica? Esperais, porventura, o estalo do ·Padre·!

GUILHERME- TALEXISTIU IG'URL
-�-_ ..._�
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