
....

os IC,IPIOS ESPOLIADOS

sr. João Goulart, na Fede-

ração dos Marítimos. Asfixiados RIO, 22 (V. A) A' O sr. Jaime Resser, ex-, de mistí!i�ação". _.

Afirma que o ato do sr.

I
-

d
-' propalada fuga de Lavrentí

t
ministro da Tcheco-Eslo-

I
O Ejmbmxador da China

I pO O gaz O IOODo I

Béria, da Rússia, alcançou I vaquia, hoje comerciante e nacionalista, sr, Shen Chi-João Goulart "obedeceu ao V U -

I
plano subversivo, que vem ,RIO ,22 (V. Ao) - Um' tambem, grande repercus- importador nesta capital,

I
ang Ping afirmou, por sua

-

R A'l di vez, que se a fuga é verda-executando para tumultuar casal de velhinhos, que re- sao no io, gumas per- isse.

S I Ild d f
'

id I deira o fato é assaz auspi- incidente com um represen-o operariado e levar o país sidia à rua Rosa i va, n. sona 1 a es oram OUVl as i � ,

I d it I aort - "Acho muito estra-
'

cioso, pois essa fuga pode- iante consular do' Brasil,á republica sindicalista". 209, foi en�ontra o m,ort.o a respei o pe a repor a- I

h- I gemo nha a evasão de Béria. Mi-' rá enfraquecer ainda mais quando tevea sua bagagemDeclara, 'depois, que o I esta,
man a pe a pro��la I '

Senado não aprove a desig=: nora. Chamada a polícia, nha primeira impressão é
I
o regime soviético". eevis�a<;la. Observa-se, em ,BELEM, 22 (V.A) - O

I f
. O general Gois Monteiro de que se trata de uma fu- O, embaixador dos Esta- São Borja, que aos poucos governador do ,Estado, ge-nação do sr. Orlando Lei-I' esta ver,i icou q�e a. -tornel- _

J
- declarou: ga artificial, preparada pe-!,d0s Unidos informou, por 5e está formando um ambi- neral Zacarias de' Assun-te R,ibeiro para embaixador "

ré) de gas do fogão ficara a-
,

na Argentina "pois ,seria berta, causando a morte - "Acho muito difícil a los próprios comunistas". I mtermédio 'de 'seu porta- ente de repudio às medidas ção, mostrou-se contrário

doloroso ter corno repre-
I
do casal João Alves, de 74 fuga de Béria Só se os co- O banqueiro Spit:?man, voz, não ter tido até o �0-1111tim�mente adota�a� pelas a criação de 11 novos Mu-

, I
le Td d M

.

t estão afrouxando Jordan, por sua vez, disse: I
mente qualq"ue,r com_umc'�-I autoridades por-tuárias de mcipios, segundo teve 0-sentante do Brasil um ami-I anos (e 1 a e, e ari�":,i:ffi�I?IS.,, as,:., . ,"'. .

'de Jesus, ":11'.'1 E d f I d - "Creio ser muito pou- cão oficial à ptoposito da .:-ião Tomé para com os ha- portunidade de manifestar-
go dedicado de Luiz Carlos' Ame',lia de �� o regIme. ',� lCI acr� 1-

I
'

• II '

t t Cla dessas S"o provável.:, Deve tratar�se f!�!íeia_ da Ngl';l, de Béril:l� ,_ Ditl:\ntes daqui., " ' ,se.Prestes". __a.nos. :', .
,aLn\!IIl.a ,no }"" ,_ _"

.
-

o . (xército Defen�8rá a
.

ConstituiçãO
(OS soldad-os aÓ -Brc;ísil': e'�tão a serViçó-�-da Pátria

Dever),--declaroB o Ministro da Guerra.e do
, , '

RIO, 22 (V. A.) - A

Di�,'
após' a festa de encerra- c soldado até o mais gra- - Neste momento, co-

visão Blindada está inte- mento da Olimpíada da Dí-duado. -

'

"

'

mo chefe do Exército, irei à
grada' no' cumprimento do visão Blindada. ;;A SERVIÇO DA PATRIA' Câmara dos Deputados, as

dever, coêsa, unida e for-. Logo apóós falou o che- E DO DEVER. sistír às homenagens do

te para que se conserve rc ,do Exército, afirmando Prosseguindo em sua' 0- aniversário da Constitui
bem alto a autoridade do conhecer de perto a dedica- ração de agradecimento, o ção, respeitada pelo Govêr

govêrno e o prestígio das cão de todos os que mou- ministro Ciro Cardoso, de- no, que vem dando as

instituições e a inteligibili- rejam naquele setor, desde clarou: maiores provas da sua ,obe-
dade da Carta Magna que '

---- cHência à Carta Magna, ra-
rege os destinos da P�tr�a: JUAREZ TA-VORA
- Esta força que edlS'7-' _

I. ,:;.-_
cíplinada, está pronta pa- com os pensamentos volta-
ra cumprir o seu dever,

para a (Pelrobra's dos a Deus, pa� qu� pro-
não deixando que os inrmi- _'

'
, ))

porcione tôdas as venturas

gos da Pátria procurem di= RIO, 22 (V. A) -

Ter-, dàde de economia mista de a fim de que possamos vi-

vidir o Brasil.
'

ça, ou quarta-feira, possi- capitais nacionais, 'que e- ver felizes é tranquilos.
Com essas palavras o ge- velmente, será votada na I xercerá o monopolio da ex-

- Confio em vós, solda-

neral Artur da Costa e Sil- Câmara' dos Deputados, a ploraçâo do petroleo brasi- j

dos do Brasil e louvo vos

va saudou o ministro da redação firial do projeto leiro
'.. ., _ I so chefe pelas 'expressões

Guerra, durante o almoçõ, da "Petrobrás". Nessas As prll�elras indicações
I seguras com que declarou

ontem, no Quartel do 10 condições, prevê-se o envio nesse sentido, apontavam o,
que os soldados blindados

Batalhão de Caçadores, do autografo da lei pro- gsneral Juarez Tavora, por estão a ser�iço da 'Pátria e
-- - mulgada para a sanção do seus conhecimentos técni- do Dever � concluiu o ti

P"NA 8'OTO presidente da República: cos da industria e do co- tular da Guerra..... I dentro dos proximos dez mé:rcio do petróleo.

8pl80de a'Jostlca dia�, nã� hav:ndo es��cu�, --___,..-----:--------- ,

RIO, 22 (V. A) - O al- laçâo nos meios politICOS!A F d Be' r I·amirante Pena Boto; em no-I
ou parlamentares sobre a Ug/a em� da cruzada anticomu- possibilidade Ide veto. pre-I, '-

'

_

nista, distribuiu um comu-: sidencial a algum dispositi- �
'

nicado, eongratudando-se IVo.
'com o Tribunal de/Recur- Mas, enquanto isso, vol-

tam-se as atenções sôbre o

futuro presidente da soci!:;-

zão porque convido a to-

dos a, levantar suas taças,

sos, anulando a intervenção
do Mínístro do Trabalho,

Oalólões de personalidades da politica iotern8clo
Dal sObre à (clibertacão) dêsse IIder 'de Moscou

--",-----.---------.--

adquire-se armas do
Exércit.o à vonfa'de I

RIO, 22 (V. A) A anos de idade, que foi pre-
polícia apurou, que os cri

minosos, que formar o lJan
do de Mauro Guerrai con-

so e afirmou:
- "Comprei armas em

Caxias' inteiramente à von- ,

tade, como todo o bandoduzem .armas do Exército,
inclusive metralhadoras. Os

companheiros de Mauro
são todos maconheiro;. O
mais' perigoso da quadrilha
é Waldir Nascimento, de 17 -------------

PEiõiitiSmlZi �r:riór.�:sCO
8, terra de Vargas RIO, 22 (V. A.) - A

S BORJA, 22 (V. A) bordo do avião ministerial
- O govêrno de Peron es- tivemos oportunidade de
ta boicotando ostensiva- palestrar com O sr. Itagiba
m��te São Borja, não per-I Barçante. O ch�fe do �r
n::_ltmdo nenhum� .

exporta-
I viço de Expansão do TrIgo

çao pelo porto vizinho de mostrou-se entusiasmado
Sao Tomé. Além de manter cõm a próxima colheita des
fechado completamente o, se cereal no Rio Grande do
porto para o que é brasilei- Sul, assim como ,com a sa

ro, as autoridades argenti- fra de Santa Catarina. Re
nas fiscalizam, rigorosa- velou, tainbem, que estão
mente, os brasileiros quan- sendo' ultimados os .prepa
do chegam e saem, .através rativos para a compra de
do referido porto. Outro é 50 mil, toneladas :..ie trigo
o lado da medalha em São

'

da Suécia, na:' base de 88

1 Borja. Aqui tu<;lo é azul. Os
I
doiares a tonelada CIF.

1 argentinos são recebidos de Esse. é o' primeiro negocio
! braços abertos. Os respon-

I
do gênero com a Suecia e

I sáveis pelo nosso porto dis-.' o sr, Itagiba BarçaI?-te [ul
pensam tratamento franca- ga-o excelente, sobretudo'
mente democrático aos nos-

'

se comparado' com a aqui-
sos vizinhos. Julga-se que sição do trigo argentino,
as restrições de Peron são que é feita na base de 123
dirigidas realmente à terra dólares a_ tonelada CIF ln
natal do sr. Getúlio Var- formou, tambem, que o

gas, pois em Passo de los I Brasil está negociando trí
-

Libres o porto está comple- go com outros países, in
íamente livre 'para Uru- clusive com a Turquia, em
guaíana. boas bases. O trigo' sueco

Em São Tom�'c$�':r-i-gor .2 deverá êhegar ao Brasil

tão serio que 'já: hb�v� um dentro de um mês.

fez".
Foi também, preso, Nel

son Silva, outro perigoso
elemento.

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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"DR. ,JULIO DOIN -VIEIRA
ESPECIALISTA EM DOENÇAS. DOS OLHOS.

OUVIDOS, NARIZ E GARGANTA
-Ex-Assistente na Policlínica. Geral do Rio de Janei

I to, na Caixa de Aposentadoria e Pensões da Leopoldina
Rallway e no Hospital São João Batista da Laa-oa.

Curso no Departamento Nacional de 'Saúde
Consultas di:'.;iamente das lO às 12 horas.

3as. e 5as. feiras de 15 às' 18 horas.
Atende no Hospital de Carídade, de 8 As' 10

horas. ..

Consultértn: Rua Vitor' Meireles, esquina cum'

Saldanha Marinho.
Residência: Travessa Urussanga 2. _; Apt. 102.

.Informações
U'eis

O leitor encontrara, nes
ta coluna, informações que
.uecessíta, diàriamente e de
imediato:
_JORNAIS

.

Telefon.
O Estado ........•. 3.022
A Gazeta 2.656
Diário da Tarde ..• 3.579
Diário da Manhã 2.463
A Verdade 2.01U
Imprensa Oficial . � .' 2.68R
HOSPITAIS,
De Caridaoe:

(Provedor) .

(Portaria) .....•...
Nerêu Ramos ....•.
:\fiIitar .

São. Sebastião (Casa
de Saúde)

Maternidade Doutor
Carlos Corrêa ... 3.121

CHAMADAS UR-
GENTES

Corpo de Bombeiros 3.313
Serviço Luz (Recla
mações) ••••••••• 2.404

Polícia (Sala Comis-
sário)' 2.038

Polícia (Gab. Dele •

gado) ; 2.59.'
COMPANHIAS DE
TRANSPORTE:.. .

AÉREO
TAC

DR. I. LOBATO FILHO'
o...i;U d••,.raDaa .r...i,a"rl.
TU .8.... C U L O I.

:u,UJOO.AJ'Ll • lU.DIOSCOPU DOI ru�o..

I.

Or.reta •• Ter.s

,,,�.4,, 1I.1a r.euI4ad. N.cion.l .� ••cUc1D.. Tt.teletrlll" •

·rt.ioctrarriio .0 Bo.pial N.r" IOar p.elali••oio·p.la 8 N. T. k-iDWI'1I. � Ilz- l
.

Cirarei. do Prof. Uro PiDIt..iro Gai.ar". (at.1 I

Cons : Felipe Schmidt, 38 - Fone 3801
Atende em hora marcada

,. / Res: Rua São Jorge, 30 - Forie.2395

Ano .

Semestre . .' .

No Interior

Cr$
Cr$

17Q,,,...
90,00 2.314

2:036
3.831
3.157 .

3.153

. Ano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cr$ 200,00
Semestre .' .. ,... Cr$ 110.00
Ariúncios mediantes contrâto .

Os 'originais, �
mesmo não publicados,

serão devolvidos,
.

A direção não ·se responsabilizá peloe
ceitos emitidos nos ârtigos assinados.

'y

não

con-

DR.
t

MARIO WENDHAUSEN

••••••••.•••• 3.700
Cruzeiro do Sul .... 2.500
Panair •....•...•... 3.5ã3C1rnl1. cu•• - Doeaça. •• Seala.r_. - Frac..I.... e 'Varig 2 ..32.,::

.

. 'Ia.trld.... · .6111�!
. "

.I

. C...i.l"rl.: .lUI Vi"-r ••ir.l.. a. 1'- -' T.'.fo•• �.a., DR. CLAUDIO BORGES Lóide"Aéreo ......• :. 2.402
C..... ltaa: A. 11,10 ho·r.. e 1 tard. 4aIÍ 11 lora••DI ti.... ADVOGADOS Re.1 r

•••••••••••• •• 2.358

........ct.: &v. Vid.l :a.IIIO., - T.I.toa. C.II. FOro em Keral, Recurso. ,erute o Supremo 'frU.. �c��avas •. ;.... 2.500

" .. I Federal. TribUDal Federal a. Reeuraol. Lux .........•.... 2.021

·---DR:WA-L-M-O-R-.-ZOMER ·.GARCIA --"'1 ESCRITORIOS
Tr'aja.

MaKestic •.••..•••• 2.276
I FloriADópol1. - Edificio Slo lor&"., rua M t 1 3.1 � 7Diplomado pt!ta Faculdade Nacionai de �IediciDa -da .

12 _ l0 udar _ I.la 1..
e ropo •••......

• Universidade doBrasil'
I,.a Porta .. .. .. S.�21

'Ex..jnterno por' concurso da Maternidade-Escola
.Rio de laneiro -- �difício. Borba Gato, Av.. l4.t Caciqúe ·3.1!:J

, .\Dtô.io Car.lo. 207 � .ala 1001.
_

. Central ') I'!+',/ (Serviço do Prof. Octávio Rodrigues Lima) -' . . . . . . . � r,. I

Ex-interno do Serviço de Cirurgia do Hospital I . �::��Ia ... .. .. .U7)

I. A. �. E. T. C. do Rio de Janeiro
I' DR CLARNO G.- GA" .. ....,...... E'STREI'T'O·

. . . . . . . • ... �.6ij9
Médico do !:Ios'pital de Caridade • � .......

tlOENÇAS DE' SENHORAS - PARTOS -- OPERAÇOES
- ADVOGADO -

I
Disque ..••.......

Cons: Rua João Pinto n. 16, das 16,00 As 18,00 horas.
Ru.: Vitor Melrelea D. 60 - Fone U68 - FlorlanópoU..

.

.

Pela manhã atende diAriamente no Hospital.Ad' - I" • b-I-d d
--------------

de Caridade. ..' vocaCI8 8 "oo.a . I I a e.
Resid: Rua General Bittencourt n. 101. Tel. 2.692. ÀDVOGADO: Dr. Estêvam Fregapani - Causas 'Pensa-Ocíveis e trabalhistas.

CONTABILISTA: Acácio Garibaldi S. Thiago -
Assuntos fiscais em geral.

Edifício "IPASE" ..;_ 50 andar

Hoepcke»
_ I RAPIDEZ - CONFORTO - SEGURANÇADas

....
9 às 11 e das 13 às 16 horas

. , .' I Viagens entre FLORIANóPOLIS e'RIO DE JANEIRO
Cons. - 3.415 - Res. - 2.276 --.Flonauopobs. Escalas intermediárias em" ltajaí e Santos, sendo

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

neste último apenas para o movimento de passageiros.
ITINERARIO DO NAVlO MOTOR CARL HOEPCKE

NO ·ULTIMO TRIMESTRE DE !953
IDA VOLTA

DR_ NEWTON D'AVILA

MáriO' de Larmo Cantição'
t"'*

CUJI1ca lIl6eca t .........
Ceaa""rl. - a.. I'" Pt. 11' - 'l'el. .. .,.

.....iad., .......�.. ltal..,1I. 'l'1IL 11&

•

de Fpolis. de Itajaí do Rio '-. de Santos
.

Hor.ário de saída: de Fpolis., às 24 horas
Médico do Hospital Nossa Senhora da Luz - do Rio, às 7 horas

Consultór'l'o: Rua JOSE' BONIFACIO N. 92 - Fone 2665 24/9 26/9
.

20/9 21/9
Residência:' R. BARÃO DO .RIO· BRANCO N. 529 5/10 7/10 1/10 2/10

CURITIBA - PARANA' 16/10 18/10 23/10 24/10
DR. ARMANDO VALERIO DE ASSIS

-

Especialidade: DOENÇAS NERVOSAS E MENTAIS 27/10' 29/10 4/11 5/11
••DICO. Doenças da pele: Ecz.emas, Furunculose, Coceiras, Man- 8/11 10/11 15/11 16/11

... ,Iam CUaI_ .., chas, espinhas, etc. - Gl�ndulas. Falta de _re�ras, Ex� 19/11 21/11 26/11
.

27/11
.

.. 0aIl.....
.

-

cesso, Flores Brancas, FrIeza sexual, ImpotencIa, Este- 30/11 2/12 7/12 8/12
OLLIJ�A ••DIOA D. àwo..u _ .ADUL'l'O' rilidad�, Desonvo�vimento fisico e mental, etc. - Do-' 11/12 13/12 18/12 . 19/12

.:.... ..;.
-

enças erônica,s em geral: Reumatismo, V}!..dzes, Asma, 22/12 24/12 ------,.. 29/12 30/12
c.u a.. N aflla" , - 00'••'" lu li .. 11 Malária crônica, ·Hemorroidas, etc. Para mais informações dirijam-se à

.

..... 1 l' Una. ATENÇÃO: Consultas em Blumenau nos dias 26 a 30 de EMPR1!lSA NACIONAL DE NAVEGAÇÃO HOEPCKE
.....iad..... "reelt.al OúUt..ra., I -- ...... "1. cada mês, no HOTEL HOLETZ : Rua Deodoro - ·Caixa Postal 'n.· 92 - Telefone: 1.212

_____ .
L_· ,/

- MlIDICO

CLINICA DE .CRIANÇAS
A D U.L TOS

DOENÇAS INTERNAS
.

CORAÇÃO - FIGADO - RINS - tNTESTINOS
Tratamento moderno da SIFILIS

. Consultório - Rua Tiradentes, 9
HORARIO:

ADVOGADOS
DR. MARIO LAURINDO

Te1.:

CLIN�CA MÉDICA HOMEOPATICA

- Dr. Meceslao Szaniawsk-

. DR.- �OSÉ MEDEIROS YIEIBA
- ADVOGADO -

CaIu r..... 111 - ItaJaI - ..... Catartu

Navio�Motor «Carl

Lavando com Sabão

\9irg·em EShecialtda.de.�IV C)�aÃ��.'RCtAtda éla. WITZIL INDnSTRIAL�J8ID,ille. (marca registrada) ESPECiALIDADE
economiza-se. tempo ·e dinheiro

06

Dispõe de quartos para
ràpaz dando bôa referência.
Avenida Hercílio Luz n. 2.

SÃO PAULO
RIO?

�

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

·AVISO,
DR. JÚLIO' DOIN VIEIRA

Acaba de· receber o

.. AMBLIOSCOPIO DE
WARTON

. Pàra tratamento 40 ES

TRABISMO em crianças.
Rua Vitor Meirelles, 14.
De 9 às 12 horas diAria

mente.Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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QUANDO TÔDAS AS UTILIDADES SOBEM ALARMANTE E INEXORAVELMENTE DE PREÇOS; COMO CONSEQUÊN
CIA- DIRETA DA IMPRESSIONATE QUEDA DE PRODUÇÃO PROVOCADA PELA ESCASSÊS Dl\. ENERGIA ELÉTRICA
EM SÃO PAULO E RIO DE JANEIRO (OS DOIS MAIORES CENTROS PRODUTORES DO PAÍS),

'

. �
�

RECÉBE A POPULAÇÃO DE
_

FLORIANÓPOLIS, ATRAVEZ DESTE JORNÀL, UMAl pAS MAIORES, MAIS GRATAS E .COM-,
PENSADORAS SURPRESAS DÊSTE ANO. A PUBLICAÇÃO QUE FOI FEITA TERÇl\-FEIRA E QUE CONTINUARÁ' SENDO

PUBLICADO SEMANALMENTE DA LISTA;DE
f

QUE REPRESENTA A MAIS SINCERA E�EFICIENTE DAS COOPERAÇÕES,JÁ MAI� PROPORCIONADAS 'AO NOSSO
POVO, POR UMA CASA COMERCIAL.

-'

SERÁ A MAIS IMPRESSIONANTE DEMONSTRAÇÃO DE QUANTO É VALIOSA AOS INTERESSES DE ECONOMIA DA
POPULAÇÃO' 1\ NORMA DE COMERCI AR' DA TRADICIONAL

A MbDELAR

- rio natalício do sr. major'
Mauricício Spalding de Sou

za, oficial da Polícia Mili-

------------------------�------------ --------------------�----------------------�------------

BST4Blr·� ITRA ILLER;d
.

HOJE no RITZ: O CONDE EM SINUCA, I
(Na lei do "mato .ou morro, não se-sabe se êle fugiu I

,
para õ mato ou se subiu para o morro) I

I Quando o forçaram a "bancar" o Conde, jamais I

pensaram "aqueles amigos da onça, a trapalhada em ql}e

I estavam metendo o nosso heroi. Logo, que este chegou As 5 - 8hs.
ao Oeste, foi recebido a tiros e cara feia. Bob HOPE _

I Ainda.por cima" o azar foi tanto que uma loura se ! BALL .

i apaixona pela sua "mascara" e ele cai na besteira de, . em.

Ocorre, hoje, o aniversá-! 'vir a conhecer o namorado da dita, cujo sujeito forte e ,
O CONDE EM SINUCA

23 DE SETEMBRO raguai, comandados pelo abrutalhado, que promete fazer a caveira do desgraça- I No programa:

I Coronel Montiel e Tenen- do qu� se meter com ela. ',- Filme Jornal. Nac.

A data de hoje recorda- te-coronel Roa;
.

I Q�e. �le 'largava a pequena do ,"bamba da c.idade:': .

Preços: 7,00 - 3,50.
I
eu -deixàrja .de 'ser� Cçnde- e também ,00:ltras coisas, ja , Livre

.
P,recos: 7,60 _ 3,50que se 'arrâscavã.a ser ·"'ccnde ... corado" com alguns,

.

-

,

.__ em 1885, faleceu em balacos. _
, I .Imp, até 14 anos.

- em 1630, os holandeses Niterói o Conselheiro José O Conde em Sinuca" é uma ininterrupta gargalha- I
As muitas homenagens, são obrigados pelo Gene- Maria do Amaral, diplomo:' da em TECHNICOLOR, da Paramount, dirigida por' "

as de "O ESTADO". ral Matias de Albuquerque ta poéta e escritor nascido George'MARSHAL, aparecendo nos papeis principais:'
A 8h "::1:' ••

'"

I]&�
-

.,

••
'

q_.I'b d d no' RI'O de' Janel'ro' em' 14
BOB HOPE, LUCILLE BALL, BRUCE CABOT� JA-, s s. • .... ,

-'- Faz anos hoje, a me- a a an onarem o campo e CK KIRKWOOD. ", Paul HENREID em:

.nina Aliete-Nazaré, filhi- Salinas, na margem do Be- de Março de 1813; Este novo filme de BOB HOPE' é, na verdade, a his- O ULTIMO PIRATA As 8,30hs.
nha do sr. 3° Sgto. Arge- beríbe; tória mais impagavel que dele já se viu: Não desmere- 'No programa: Bob ROPE _ Lucille

- em 1923, em Serra AI- cendo sua produção anteriores, O CONDE EM SINU-Imiro Silveira. '
- Noticias da Semana. Nac. BALL em:·

d ,- em 1645', Vidal de Ne- ta neste Estado foi inau- CA, vem de acrescentar mais uma pedra na piramide I
_

.
- Festeja, hoje, sua a-

, gu d . b 1:' - ! de suas interpretações, com uma alta dose de comicidade. Preços: 6,20 - 3,50

i
O CONDE EM SINUCA

,

t l'
.

h
.

h greiros e Fernandes Vieira ura o um o e ISCO come- '
, ,

I I té 14ta na a reia, a sen orm a
. _ I x x x " mp. a e anos. I No programa:

'

Maria Madalena, filha do atacaram, pela última' vez, morativo da fundaçao dessa
I DOMINGO: PROCOPIO FERREIRA assinando' Filme Jornal. Nac.

sr. Arnaldo Bonatelli,fun- as trincheiras holandesas éidade, no jardim Dr. Ge- papagaios a torto e a direito em O HOMEM DOS PA- ri ,It1MiI a.Ill
! Preços:

cionário público estadual. da Igreja -proxima à Vila t�lio Vargas" sendo de gra.- PAPAIOS - da MULTIFILMES S. A. ,I r...!1.��, ij-l' I Livre.
7,00 - 3,50

_ Ocorre, hoje, o aniver- Conceição de Itamaracá; mto com 1,70m de altura; I '

_ '1--' ri '. , II. _
. ,

sário natalicio da sra. Ma- ---I
'.

I' A 8h UInQria_d��:�;:,�:e�;!�:ta, o lejan:; �:�;r:::ref�a:C:�I'
•

li D, v:::�::::a:� :'�:TO
ALEGRE

_ I
Op;.�:i��:;;:" I,,=?tl. ·

_

, li -.
d zes invasores, Bento do A-aniversario' nata reio a

I
Rua: Caldas Junior n. 121 - Sala 25,- 2° andar. ,.! Cary GRANT_- Cons- As 8hs.

exma. sra, d. Semiramis D. maral Coutinho, chefe dos

I
Referências:' Cia. Suwift do Brasil e Mario Mar- tance BENNETT em: Rossanno BRASSI - Anna

.

\

S. Bosco, viuva do saudoso estudantes fluminenses; !.r ques Garcia no �PASE. DUPLA DO OUT�O PROCLEMER em:

conterrâneo,' sr. Henrique I,
'.____ _ _ MUNDO ..' ALMAS PECADORAS

B o I - em 1783, nasceu em I ,'Iosc .

'/ Triunfo Rio Grande do

p ttcína: I
No programa:

I
'No programa:

_;_ Aniversaria-se, hojea,', '

ar ícípaçào Cine Jornal. Nac. Atual. Atlantida. Nac.
gentil senhorinha Norma

I Sul, Bento Gonçalves da
Preços: 6,20 _ 3,50 - Preços: 3,50 _ 2,00

Tolentino de Souza, filha: Silva, �hefe da revo�ução Paulo Valente. Ferreira e�senhora, participam aos Imp, até 14 anos. i Imp. até 14 anes,
do SI\ Eurico Tolentino de separatista e republicana

V
-,

d'
parentes e pessoas amigas o nascimento _de seu filho

S a
' 'conhecida como, "Guerra

I

e'" e-se RICARDO, 'ocorrido dia 10 do corrente na Maternidade
ouz . • l1li) "D C 1 C A" '

F h
. dos Farrapos" e que termi-' r. ar .os, orrea. '

I'_
.

-

�z anos,
.

0Je, o me-

nou em 1845. Faleceu em
Um� caminhonete Four-, Fpolís., 10-9-53.

,

'

nmo A,lrton,' filho do sr.
� gão FORD F1 tipo 1953

'

Dilermando Schmidt, fun- 18 de Julho de 1847, em I

com 16 mil quilômetros em .i",�_"_,,�),,,,()"'()""()_(I"'(l4a
,

I

perfeito estado de conser-

" I

-o
fi>

in em e.s
\

NO LAR ,( NA SOCIEDADE
I,M.R'. /" ,-

ANIVERSA'RIOS:
I
- -� -- - ------- .................J"w,-.-.-.-.- ...- ..;.w.........-.-.·..:'VV\II

,MAJOR MAURI'CIO., \HOJ·e no PassadoSPALDING DE SOUZA

tar e pessôa grandemente nos que:

relacionada _
na sociedade

local.

,

" As 8hs.
Lucille

I Virgínia MAYO - Den-

I nis MORGAN - Gene
NELSON em:' ,

GAROTAS E MELODIAS
,No .programa:
Cine Jornal. Nac.

cionário da Diretoria- do Pedras Brancas;

t'armaclas .éJe Plantão CURITIIiIATnterior e Justiça. -
- .

d di
_ em 1825, o Major Ca- vaçao, equipa ii com ra 10

- Faz an� hoje o jovem Ford e convessor de ondas
. Aca'cio Ouriques, funcioná- peda, saindo á noite da Co-

. curtas.
, rio' da Escola Industrial lonia do Sacramento,

-

com

. 100 soldados brasileiros, a-
Os interessados poderão

" - Transcprre,' hoje , o
se dirigir .a N'ery Almeida,

aniversário natalício da tacou o' acampamento do
- ' .' Coronel Arenas, que fugiu Av. Adolfo Konder s/n.

. Exma. Sra. Maria Amalia U bi M S Jdeixando 26 mortos e feri- l'U ICI un.. , oa-

Wendhausen Cardoso, díg- quimodos;na esposa do sr. Lídío F.

'Cardoso, funcionário 'Esta

dual.

M11:S DE SETEMBRO
26 S�bado (tarde) - Farmácia da Fé - Rua Fe

lipe Schmidt.
21-- Domingo - Farmácia da Fé - Rua' Felipe

SclÍrnidt:
O serviço noturno será efetuado pelas Farmácias

�anto AntôniovModerna e' Noturna.

OLHOS - OUVlDOl - lfAJUZ • 8AIUUlft',A
, ,

DR. GUERREIRO DA FONSECA-
....lalIata •• B.......

/Ree�ita d. Oéule• ...:... Exame d. Pulllo d. Olho par.
Cíá..lffe�lo da Pr....o Arterial.

<,

)lodera. Aparellla,lm.
C.....t6ri. - Vluoade •• Ouro PNto. L

- em 1868 travou-se o

AV.ENTURAS, 0'0 ZE-MUTRETA... -,
.

- em 1850, em' Assun- I

ção, Paraguai, morreu o

General José Gervásio Ar

tigas, nascido em .Montevi
deu a 19-de Julho de 1764;Aluga�_se

Uma casa de moradia,
sita em Coqueiros (Praia
do Meio}, localisada em

terreno da chacara da "Flo

'ricultura" .

Vêr e tratar na mesma,
.

com o seu 'pl'oIrd-etário.

,

.

ALI UIE '

Oí'=E t<E;CEMO
ALGO··· OI=ERECE-5E

TRABALHO

, -

combate, em SUl'\!-bi-?i, du- I

rante a guerra com o Para

guai, onde o General An-Idrade Neves, Barão' do Tri
unfo, repeliu, derrotando I
dois corpos do Exército .pa- I

,
' Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Domingo : 'Avut X B
_Pela vez primei:�, se, . . '.

,

.,,.. " ;, I da, fic�ndo. decidi�o reali-I ponto,' A tabela ficou assim Dia 4 de outubro - Do,.

nao nos falha a memoria, o
MaIS seIS partidas para decisão do Super zar mais seis pelejas ou se- elaborada: mingo _:__ Atlético x Avaí.

certame citadino da divisão' -,' Dois turnos - Jogos às quinta-feiras e do- I
jam dois turnos para apu- Dia 27 de setembro

principal _ terminou com! mingos - Como está organízadaa tabela rar-se o vencedor. Os pré- Domingo --,- Avai x Bo- 'Dia 8 de outubro - 5a. As partidas preliminares
três vencedores, após dois lios serão efetuados aos caiuva. feira - Bocaiuva x Avaí., rerâo disputadas por es-

sensacionais turnos. I necessária a decisão do tí- de onte-ontem, na séde da domingos, com início ás ..
, Dia IOde outubro - 5a. Dia 11 de o�tubro _J Do- [,

'

Todavia, como a corôa é I tulo. Para cuidar do assun-
I Federação Catarinense de �5,�0 horas, e ás, quintas- i feira Atlético x

Bo-t mingo
- Bocaiuva x Atlé-I quadrões de aspirante' e a-

para uma só cabeça, faz-se �o houve reunião na noite t Futebol. A sessão foi rápi-. íeiras, ás 20,30 horas em. caiuva. tico. madores dos nossos clubes .

••••••••••� -,( "t� ._••••••••...,._-. •••..w ·_·_---:�__- -....,.__ !'__-.��.,.-..___-••••_._ ..t"J -..-..-.·..-..-.r�·.-.-.·.· -.-.w ••••·.·J>

•

ocaiuva
Dia 15 de outubro .:... 5a.

feira_- "Avai x Atlético.

E s P O r t i vo'
������,� �..������..�..�..�II M.M.�.�.�.., �.�.N.H.�.�.�.� �.�.N.N.N.�.�.� �.�r ..�...o..����..oe..�..�...o..����..oe..�..KM..'O..

"O •

o

"
,

Campuonato 8rásiluiro �e (s�rima �8 1954
Segundo consta, o Cam-, _

' ..,
. -,

I A postos, pois, esgrimis-Ipeonato Brasileiro de Es-
I
cam ao .nobre esporte das

I
do de elevar cada vez mais tas, para o êxito invulgarI,

.

giíma do próximo ano terá' armas, muito especialmente longe o prestígio do fidal-! do grandioso certame que NADADORA AMERICANA A'fRAVESSA ID"!IAS SUBSTITUI
por séde o nosso Estádo. A j

a Federação Catarinense

I
go esporte, introduzido em' congregará nesta Capital os ,I A NADO O -ESTREIl'O-DE GIBRALTAR IÇOES NAS ELIMI

notícia é alvissareira par.al de Esgrima que não : te� �os.so Estado pelo Capitão! ex�oentes. máximos da es-, Despachos �e Tarifa, Es- dadora. american,a �lorence jNATÕRIAS 'DO
todos aqueles que se dedí- poupado _esforços no sentí- HUI Stockler de Sousa.: I grima nacional] panha, anunciam que a na- Chadwíck atravessou a na- ,MUNDIAL,

,

/ do o estreito de' Gibràltar, I-

-�-"
-, -

I da Europa
. �ara a Africa,

i, RIO, 22 (V. A.) - Atê

TRI�CAMPEÃ A FACULDADE. DE I'GAVILAN MA:NTE:_ I IMBITUBA 2 X PAULA RAMOS O no tempo oficial de 5 horas
o dia 16 de novembro será

. DIREITO, i v� O TITULO Paula Ramos e Imbituba I
mos'minutos. e, 7 minutos, 'quebrando to-

'

tolerada pela F.I.F.Á. a su-
I
despediram-se do certame

I A preliminar, entre os
dos os recordes estabeleci- bstituição do guardião e de

'SYRACUSE, Nova ,101'- da Capital, jogando na tar-I quadros suplentes, não se
dos nessa difícil travessia. ,'um outro jogador, 'em ,c�soI d d domi domí f t

.

t t P la A nad,adora melhorou em de acidente sério, desdeque, 21 (U. P.) - O pu- e e ommgo nos omI-, e e uou, VIS o er o, au

1 h 3 I' I· d d H' R f it t ga d ora e 5 minutos o re-
I que, aSSI'm o queiram asPelos VIo Jogos Universitários Catarinenses, foram gilista cubano Kid Gavilan, ,mos o segun o em enri-

I
amos erro a en re a os

réalizados sábado e domingo últimos, os torneios de campeão mundial dos que Lage. O resultado foi; pontos de forma que o Im- corde anterior. ,estabeleci-: �ntidades' concorrentes às'
Tênis e Remo, dos quais sairam galhardamente vence- meios-médios, manteve seu favorável aos sulinos pela

f'
bítuba foi proclamado ven-

do pelo argentino Jorge Su- eliminatórias para o Cam-
dores QS "Juristas"; título ao vencer por pontos, expressiva contagem de, 2 cedor e consequentemente gden, em 50. peonato Mundial de Fute-

Um ambiente de intensa expectativa e ansiedade ,', "Sou a mulher mais fe-
o norte-americano Carmen a O, tentos de Giovani e 0- campeão da categoria

'

de boI. Essa foi à comunicaçãoenvolveu esses torneios, porquanto nêles estava a deci- li d d " di1
. l' d '

"lt'
.

t
-

13o_ o mun o isse ontem recebida pela C. B.são dos Vl? Jogos. Com as vitórias conquistadas, ficou Basilio. avo, assma a os rios.' U ,I� asplran:es., '

a Faculdade de Direito com o ambicionado título de O encontro foi realizado
Florence Chadwíck, ao che- D., acrescentando a F. L

Tri-C,ánlpeã, título este que' bem o mereceu laureando no "Merorial Auditorium" gar à costa da Africa, de- 'F. Á., que a proposta, pro-
� fibra; o espírito de luta, a abnegação e o' esfôrço dos

perante um público calcu- TERMINOU O PRIMEIRO, TURNO DO
,

pois de seu brilhante feito. ; .cedente da Comissão de Ar';'
valor?S9s atlétas daquelà Faculdade .. De nossa parte, CERTAME CARIOCA bi ,

d f
..

congcatularno-nos efusivamente pelo brilhante feito,
lado em �. 5'00 pessoas. A �,' I ítragem, sera e ínitíva-

único nos anais do desporto universitário catarinense. arrecadação somou 70.000 Finalizou domingo: o pri- Flamengo 3, Botafogo 1 x
EM TUBARÃO, I mente, resolvida pela co-

Rendemos também nossa homenagem às outras concor- dólares. méiro:tJrno -do Campeóna-" Madureira 1, Portuguesa 2
R t ib

.

d ....

··t'
missão organizadora da Ta-

.

, " e 1'1 um o a VISl a que I
'

j
rentes, que souberam porta-se como leais adversárias .10 Carioca de Futebol, com x Bonsucesso 1 e São, Cris- lhe fez há semanas o Her- I

ça do Mundo, em sua pró-
Pelo que fomos informados, grandes serão os fes- A decisão _dos juízes não os seguintes resultados: tóvão O x Canto do Rio O.

T L'
..,

'

xima reunião, a 16 de no-

tejos. que comemorarão esta grande vitória, e entre êles l z A

i cuedoís S ib d FI'
.

2 P
-

..
CI �o uz, excursionou a

t b A ,�
" foi-unânime, j� _que ois vo-:- a a o - uminense ortanto o primeiro tur- 'd' di d T b

-

d
. I vem 1'0. crescenta, porem,está programado" além de uma passeata-monstro, o '

,

' , CI a e e u ara0, omm- I

"Bérro de Carnaval?", que os tri-campeões pretendem
taram a favor de Gavilan e x Olaria 2 e Bangú 5 x A- no terminou. com o Botafo-

go último, o es�uàdrão ju-I que.' _qualquer �ue_ seja a_

dar" talvez em data próxima à soirée da entrega .de prê- o outro a favor de Basilio. mérica 1. go e o Flummense empata- '1 de 'CI b. 'AtI 'tO C I'
decisão da Comissão Orga-.

" ,venI o u e e ICO a-' ,

m.ios, q�e do dia 26 foi transferida.para o dia 3 do pró-I Segundo o cronista des- Domingo - Vasco 3' x dos no primeiro posto. t
�

. p' t nizadora, _ as substituicões
_ I armense. eran e uma as- �

ximo mes. -,

,portivo da United Press -----, .

tênci tusi t t
. só serão permitidas no prí-

.

'
'SiS encia en usias a o r'rco-

TENIS i Gavilan ganhou 8 "rounds", -1O CAMPEONATO DOS CURSOS
'

101' voltou a enfrentar 0- al-I meiro
-

'tempo do jogo e so-

Realizado sábado último no Lira Tênis Clube, nêle
Basílio 5 e dois terminaram ví-rubró sulino, não sendo

I m.
ente nos jogos eliminató-

t d O
- NORMAIS REGIONAIS

tomaram 'parte"as Faculdades de Direito e Farmácia- empa a os.' campeao / feliz desta vez, pois baque-
nos.

Odontologia, não rendo comparecido a, Faculdade ,de mundial dos meios-médios, Salto em extensa-o
(Continuação)

,,----. oú,pela contagem de 3 a O.' o presenc,iaram., .

EmboraCiências E"conômicas. O -torneio foi vencido, pela equipe Kid Gavílan, sofreu na pe- 1.0 lugar _ Maria de' d 1 dAssis a' 'Si va, o Estreito, -L t d d t d AtI t d
.

da Fa�,\ã'lclade, de Direito.
. leja contra Carmen Basílio I

4 07
,apos um comua e os, maIS ,. �rro a o, o e ICO el-

A prI'm'eI'ra sI'ngle entre Paulo Abreu' d D' 't I
com" m. ,sensacionais que, d,e.ixam I

xoú bôà, i.mpressão no pú-
R 'J h" d F' ,.

Od 't 1
.' fe. IreI

�del o segundo "knokdown" de' 2.0 lugar - Linaura Madaloni, de Trindade, com
omeu} ue em, e armaCia-, on o OgIR, 01 .vencI a '

. .. 1 3,91m s a tis f e i tos a quantos' bllco.
pelo sfigundo por 2xO (6x2 e 6x2). A segunda single, sua carreIra proflsslOnal,

I 3.0 lugar _ Osvaldina "1tosa, de Saoo dos Limões,
,./ ;

en�r�,'_Urb_ano Sa!les, �e'Dire.ito e A�rto�. So�sa, de Far- quand? o "challenger", no

I com 3,70m. JOSÉ SILVA DIRIGIU BEM
maCIa-OdontologIa, .fOI venCIda pelo primeIrO por 2xO segundo "round", derru- 4.0 lugar _ Zoraide Rosa, de São José, com :l,67m. PAULA RAMOS X' IMBITUBA(6x2 e 6x3') .. '��r último '�oi realizada a. dUJ?la,. pa:tida hou-o por nove' segundos' 5.0' lugar _ Ilsa Rosar, de Palhoça, -Com 3,28ni. José Silva, um dos nova- partida com serenidade eesta que."decldil'la o ,tornelO. Pela Fac. de DIreIto Joga-

'

I
ram Urbano Salle§ e Paulo Abreu, e pela Fac. de .Far-,

com. um violento e preciso I
'-- Salto em altura tos do apito, fez seu debut energia' até o apito fin,al;

mácia-Odontologia Airton Souza e Romeu Juchem. sôco de esquerda sob os

I
1.0 luga� - Bernadette Maria; da Silva, do Estrei-

em pelejas do Campeonato
I
impressionàndo inteiram'tm-

Após um ',J'ogo movimentadíssim,o venc�ram os' pri'-
. to, com 1,30m. ',. I '

q_uelxos.
"

' ,

2.0 lugar _ FraQciscé\ Kunz,. de São José, com 1,25 de Profissionais, dirigindo I
te a quantos acompanharam

me iras por 2xl (3x6, 6x4 e 7x5).
, . I 3.0 lug�r _ Onédia Silva, de Coqueiros, com 1,10m :) prélio Imbituba .x Paula o desfecho da partidà.Funciçmaram como juizes os Srs. Célio Salles" Hé- BaSIlIo que tem 26 anos' 4 1 D'l R' B b d S d L. '..0 ugélr - i ma Ita ar osa,' , e aco os i- Ramos, realizado domingo Pelo visto, José Silvalio Coma���� e Dr. _;__A. Santaellq_. je�idade, teve uma atuação mões, com 1,05m.' último nos domínios do pri- progrediu bastante e muito

'fio excelente que � públi- 5.0 lugar - ,Sabína Farias, de Palhoça, com I,OOm. meI·ro." '

longe ,aI'nda I'ra' 'se aSSI'mDo1bingo pela manhã, na r'aia oficial da F.A.S.C., k.

;() protestou durante, dez ,An::emêsso do Pêso (3 g) .

. ,

. teve lugar o t?r�eio d: remo, também vencido pela I\a- .

t' d
. _ 1.0 }uO'ar ..,. Dulce Martins do Saco dos Limões Sua atuação foi feliz,

.

continuar.
culdade de, DIreIto' Nao tomou parte a.Faculdade de 'umu os contra a

.

eClsao I ," '8'''''49
' ,

consegUindo, 'conduzir. a I" Parabens.
C'

A •

E
h.' \.

I d
.. , .

d . -.Com, m.
Iel'lClas

.. co?-omI�as. ,

.

. .. '�os JUIzes, reglstran o-se

I
2 o lugar..,. Maria Natalina Leite, do Estreito, co'm

.

'-----,

.'
O prI�e�ro pareo (Canoe), dIsputado en,tre Laelio alguns incidentes. 8:21m. '-

. , CAlÇARA 1 X BANDEIRANTE 1
Luz de DIreIto e Paulo Novachadlo de Farmacia-Od _

' �, . , . '.". . "'

ti'· f" 'd 1
..' "d

on
,

' ,3,0 lugar -Vera AlIce Roque, de CoqueIros, com ExcurSIOnou, dommgo p. 1 tento, golos marcados poro ogIa, OI venCI o pe o pnmelro com o tempo ,e 6 mi- '

I
7 69

I 1nutos 'e 50 segundos.
'

-
" 111

•.
'

.'
passado, á localidade de Ri- Acácio para Q Caiçara e

"

. _
. ,4,0 lugar ---'- Marlene K-oench, de PaUioca, com 7,42 b'

-

'd Ilh' .

O segundo pareo (Yole a dOIS c/patrao) foi ven- CON€1URSO PARA' O 5 I' D" S B d T·'d d
elrao a a, o E. C CaI- Rute para os locaIS.

'd 1 I " '. '
,

. \).,' ,I ,o ugar - ma ,ena orges, e, rm a e com ".
'

.

CI o pe a Facu dade de Dlr�I�o com o tempo de 6 mI- ,

.

G,93m. ,'! ' .'
I
çara, que enfrentou a eqUI- O Calçara formou 'com

nutos e 37 segundos. Guarlllçao vencedora: ,NOVO UNIFORME 6 o luo'a' _ Ed't S
.

d S- José, 686 pe local do Bandeirante Branco, Plínio e Chico
Patrão -' Friedrich Fran,stzki DA C B D,

.

CI'"
r

'f'
_1 eF. ouI sa, e ao com, lU.

F C'
'

.

-

v, J
-

A
'

• . • aSSl lCacao, ma . . Branco; Neri, Dino e Zezi-'
oga - oao rtur Vasconcelos C

.,:

C NR d 'd L"
- " ,

S/voga _ Antônio Boabaid v:lmn2ao -_ ..

� C;RSaâo --Rs �moes com 40 pnotos Após' 90 minutos de ár." nho; E'-dio (Osnildo), AI,;,
O .terceiro páre? .(Yole � 4 c�patrão), venceu-o a RIO, 22 (V. A.) -, Per:-,3:�cf�g:�rea�.N.R' 'd� Tri:daJ:��!� ��m o!�o�ontos dua luta, onde os dois es-' do;>-Acácio, Serginho e Ro_'t

Faculdade, de Farmacm-Odontologla no tempo de 4 mi- manecerão abertas ate 14
4 1 ,C N R'

.

d S-"J' 22
p qWldrões se' empregaram a rdoHo.

t 50 d
'. . - b I .0 ugar - . . . e ao ose, COTp pontos,

f
.

nu os e
_

-segun os, com. a segumte guarmçaq: de novem 1'0 vindouro' as,' 5.0 lugar _ C.N.R. de Coqueiros com 15 pontos' ... fundo em busca da vitória, Na preliminar 'regi�tou':'Patrao - M .

I t
.

d
.

S'l
. '

, ,
"

V g GI oacRlr Sghua emI a I_velra. inscrições' abertas pela C.
,,'
6.0 luga� :-' C.N.R. de Palhoça, com 13.pontos.

.

registrou-se um empate de se um empate: '2 x 2.
o a - eno . c erer ,'"

,

, �j�;:.� :;,�:u R�;��;o :�g�tie:r�a:ac:n��::o U:i� N O�V'°1' 'y'
'

·Ito� r" l-a d' o' './1 ;d' �
.

'd·'· 't'Prôa - Ari,�' San?rini.. forme daquela entidade. As "

.

"

_' ,'.1 er ama or Is aO quarto e ultImo .p�reo (Out-ngger a 4 c/patrão), bases do certame estabele-' M'," ,

._' '.

,.

,,'.
'.

'

foi vencido pe�a guarmçao da Faculdade de Direitó no cern que o. uniforme deve I uta��ou�ma _!,oeJada em dIS
� I P.asso� bem pelo Bangu o IrlS -. Isolad-o..na I' d� mal, passa,do pe�o ,Ban·

temp� �e 5 mmutos e 1 segundo, a qual estava as,sim' ser delineado nas côre�da I P, '.
e�rtam� q�, a�ado vlce-lIderança O Postal TelegrágIco _ Des- ; gu, vencendo-o por qU.atro

constItUIda:
.• I res fOI �fetuada sfl,hado. e .

. .•.. :tentoS--- a zéro" assinalados.
Patrão - Stalin Willi

,. entIdade - verde, amare- domingo. ,ceu para o terceiro posto o Colegial ao empa- .

L·t· I .

- VIl 'I' b I'�" "

tI·
'

d ,por I I (pena t), LlCO, Es-
Voga - Joao �r�ur asc?nce os

,
o, azu 'e� ranco

_- sem Na sabatina, tendo' ,por ar com o plranga no ,campo este - Os re- .

S/vo�a - A�to�lO Boabald estabe.lecer c�nfusao com � ,local o çaínpo d.� lpiranga, sultados de sábado e domingo pindóla, e MauritL NoS/proa - ClaudIO Horn bandeIra naCIOnal Havera , S d L'
_,

d
- I . .

I"
.,

1 1
.

,
pré.

Prôa - Laélio Luz h • '..
.

'." em I aco 081 Imoes, e-
I
tar-se plra'llga e Co. e�ia ,

' Domingo, peJa manhã, no lio Treze de Maio x Uniãô
.

.

' premIOS para os quatro prI- f f .

P t 1 T'l '. " t d
I

'do d
' .

'

Todas as provas foram corrldas em 1.000 metros..
'

, I
ron ar�m-se ,os a

.__:
e e:. legls ran o-se um emp�te, esta 10 a rua, BocalUva, I disputado . a seguir não

Como juizes de saída e percurso' funcionaram --os

I
melros colocados, de Cr$

I gráfico, x Radíum, :na' pre- � em. branco, resultado este! foram efetuádas mais. duas houve vencedor tern:inán-
Srs. Eurico Hosterno e Sadí Berber, e de chegada os 4.000,00, 3.000,00, 2.000,00 e liminar, vencendo o primei- ,que isolpu o flostal no' se-I pelejas tendo o esquadrão I

d 'd' t' t_êrs, ,.:Adolfo ordeiro e Belarmino VelClso. '
. .,J..OOO,Ofl, I TO' p-or 3 e O� �pós defrbn- f

gliríClb poste):
'

, IJfder d� Iris,' rriesmo átuan-l ��d:ol�do.OIS., en os ,,1)2!2

(18
.

S8f1ta Catarina o

,
'

Escreveu .A.B. Cabral Faria

. ,
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--',

.;)
t

n10.

A .propósito do assunto

transcrevemos, a seguir, do
Corriio do Dia, -de 11 do

corrente, de Belo Horizon

te, um brilhante e comple-
.

te estudo do deputado A

Iiornar Baleeiro, da U. D. N.

baiana, sob o título que en

.cima estas colunas.
E' o seguinte o trabalho

do Prôf� Baleeiro:
"RIO - Pergunta-me um

prefeito se "o total das ren
das 'locais de qualquer na

turez�", a que se refere o

art. 20 da Constituição,
compreende as cotas que a

União deverá entregar aos

-i_,_ municipios p�r fôrça do art .

15 parágrafos 2° e 4° daque
la Constituição. E indaga
ainda se é licito ao Estado
incl�ir no i'tot�l das rendas
locais de qualquer nature
za", para os efeitos do art.

20, os subsídios, subvenções
ou auxílios, que por lei ou

.dísposição orçamentária,. e

para fins específicos, con
cedam a União e=o Estado
ao Municipio.
Como o assunto interessa

a todos os municipio� do

Brasil, vai aqui a resposta,
que tem o apoio do prof.
Rubens Gomes de' Sousa e·

do dr. U1hôa Canto, dois

grandes sabedores,do. Di
reito Tributário.

Dispõe o art. 20: "Quan
do a arrecadação estadual
de impostos, 'salvo a do im

posto de exportação, exce

der, em municipio que não

seja o da capital, o total das
.

rendas 'Zoe.ais de qualquer! .

, I'
natureza, o 'Estado dar-Ihe-,á anualmente trinta_ por Icento do excesso arrecada-

.

do".

Trata-se, pois, de levan

tar, em cada municipio, a

comparação entre as arre

cadaçõ�s alí' feitas respecti
Vari:lente pelo Estàdo e pe
lo Municipio. Do Estado,
sqmar-se-ão somente os im- -

postos cobrados no territo

rio do Municipio, exceto o

de. exportação. Do mun!ci-Ipi�, serã€) computadas "as.
rendas loc'q,is de qualquer'
natureza", 'isto é, tudo

quanto houver' arr�cadado
por tributos ou exploração
de seus bems e serviç�s
(art.. 30, ,n. III), no lugar,
Lugar é o territorio do liÍu

nicipio. Rendas locais são

aquelas cujas fontes, tribu
ta�jas ou não, estejam si

túadas no território. ,do

MUNICIPIOS

"quais quer outras que pos
sam provir de suas atribui
ções e da u.tilização de seus

,bens e serviços", no' local.
Mas a Constituição, no

art. 20, in�creveu rendas

"locais:'· e não rendas "mu-

nicipais", . Se

expressarnente
discriminou
as rendas

locais, excluiu, portanto, as

rendas que, embora bene-'
fieiem o municipio, não são I

"locais",' porque promanam
I

de fontes tora do" territo'i-io
nunicipal.
A politica do Constituin

te de 1946 residiu em
.
re

forcar a vida municipal a-o I

través do robustecimento
financeiro ou, por outras

palavras estabeleceu �

uma redistribuição da ren-
-

"j

5
- -- .-.- . ...",....."" ..�---

ESPOLIADOS
-dá nacional (no sentido e-·. Para realiza-ção desse ob- .

as mais pobres, para que I
do no art. 20 da Carta Mag

conomico}, que evitasse a
I
jetivo, simbolizado na fra- lenda à. homogenidade o na.

pauperizaçâo d� interior do : se em que o compararam' desenvolvimento do país. I
.

_

País pela .. hipertrofia das; aó estabelecimento dum E' a "revolução municipa> Nao são "rendas, locais", d R' t-
I' .

.

ta o. 19orosamen e,
.

nao

/ sistema de vasos comuní- lista de 1946", na frase do igualmente; os subsidios, são rendas".

_____________

.

J cantes entre todas, as re-
1

prof. Orlando M. Carvalho. auxílios, subvenções que

Ziões, a U�ião deverá .tirar .

,

leis e orçamentos federais Como se vê, o projeto do
.

: "',11(1DO
dos .tributos de sua compe-l Tais parcelas são rendas e estaduais, ou de autar- lider pessedista, em defesa

t�;::;<; , ,':. :i!M ' �::i:;:i�:t.i;: im�::to1�� �::iO:�S �;:�d�:r��::!�� �i�i:s,p:::ce�::lqa:er m�i�� ��:f. ���:��;�o�m t::VOg:�
\;L�.,·': ·····U

....
"

'H I(O
renda, e outra do imposto nacionál - e, portanto, não Tais subsidios e auxílios, do ilustre e esclarecido,

'};? •.•...••..•...••••..... \ ....

unico sobre combustíveis, podem ser confundidas ou designados pelos america-: que fulminou as fragilimas
:::!::", ... ,' , }" '..

".
lubrfficantes, mineríos e I adicionadas às "rendas lo- nos como "grants in aid", e descabidas manchas de

.,i .' , -

• ,<..
.

energia eletrica, e entregá-
I
cais" do município, para o representam despesas fede- inconstitucionalidade des-

. ". '.�.'� /':".'\\
.

los aos municipios. As .re-. calculo de que resultará o rais ou estaduais, realiza-F cobertas pelo' govêrno cata-
A falta 'J �HPrj.,�t� A � J giões mais ricas auxiliarão 1 retorno. previsto e ordena- das por intermedio de au- .rinense.

:u::z: fjz��ní/t��ft�.
Á

capitais.

II 0). -
.

ACresce que o municipio. Se o Estado. ar
artigo 1° do Projeto; cpm recada no lugar, isto é,
estabelecer época para pa- dentro dos limites do muni

gamento dos excessos da cipio, mais do que este,
arrecadação aos Municípios, dar-lhe-á 30% do excesso.

implica prerrogativas do Do municipio, para os e

Estado, já então não só pa- feitos do art. , 20,. apurar
ra limitar o sentido do ar- se-âo as. "rendas locais", is
tigo ,20 da Carta ' Federal, to é - dessas fontes locais.

mas, também, para lhe tra- Somar-se-ão aos impostos'
çar .

normas de regulamen- da competência privativa
tação e processo, as 'quais deles (predial e terrrtorial
cabem �o Executivo por' urbano; licença; industrias

fôrça de preceito constitu- e profissões; diversões pu
cio�al (art 52, inciso I da blicas; atos de sua econo

Constituição Estadual). mia ou assuntos de sua

Daí, a completa inconsti- competencia) as taxas, a

tuciona�idade do Projéto, contribuição de melhoria e

qu'e nãcjy poderia merecer

apoio do; Execu�ivo .

sem: a

tentar co,ntra ,pri?icípio de
conveniêneid m11,tua entre

o Estado·e .:0$ Municípios,
e de acatamento· à Consti

tuição, da República."
O Legislativo recusou

aprovação ao veto, sendo o

projeto, afinal, promulgado
pelo Presidente da Assem

bléia, a 18 de Agosto últi-

Vende�se::�:::. eE;:�::�J�1��:;1tWí:�.
mente, forma crist�i� �ij�o�: �ue se Lotes nas rU:as: . Afonso

. alojam nas

articula,'.ç�•• ,,', .�a.U,.��. i,dó as PSD t' 3 d' Icrucianles darei/dó JJJ"Ütismo e

�

ena, . çlUza u ra,. e

oulros males Ú �iV��cl' ��inório. Maio, CeI. Pedro Demoro e

As Pilulas De Wotl ���cl� diMamenie 24 de Maio. Tratar: Rua
sobre os rins, �H�IHn�r!hes a CeI. Pedro Demoro, 1.343,
su e ação naturQI� �:d'JJrt.r�s das

CIRURGIÃO . DENTISTA

i��::I:::n�oo ��;��ij!���L fo.
zer volla'r os riM.o� ••�t, eSlad,
normal, afi'!li'�� �lJ,r se,

fi/Irado � �rJa'.��i�ét por

isso quo/Cis' PílulCi's'Oo Wilt.
con�eguem 'dar a/í.,o,
nos mais rebeldes casos. Dr. Sa.muel fensera

toridades municipais, no in
teresse comum do z_nunici
pio e da União, ou do Es-

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A.
,_, .

I -

PUulas
DEWITT Consultório e Residencia: Rua Fernando Machado, 5 .

Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras
Pontes Moveis e fixas

. Raio X e Infra-ve·rmelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das 10 às 12

horas, e das 14 às 18 horas. .s-,

Das 8,30 às 12 horas aos sabados,
CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das

19 às 21 horas.

, I
VIVER! MORRER!'

para os Rins e.a Bexiga
Em vidlos de 40 e 100 pilulas
O glande é mais econômico

NÃO ME €ENSURES

(8. João 6: 37)
,
JESUS SALVANDO:

I
"Porque o Filho do Homerri veio buscar e salvar o que

se havia perdido".
.

.

.'

(S. Lucas 19: 10)
.�

, JESUS AVISANDO: "

-;', j"'"
mas quem não crê já está condenado; porquanto

,;. não crê no nome do Unigênito Filho de< Deus".
. .' (8.' João 3: 18)

I
"Se' eu não viera, nem lhes houvera falado, não Jeriam

I
pecado, mas agora não têm desculpa do seu pecado".

(S. João 1S: 22)
.

: . .. PORTANTO, SE EU TE CONDENAR NÃO ME
CENSURES.

'Florianópolis, 20/9/1953.

.

, Agamenon Noceti e senhora participam aos paren-
tes e pessoas anügas, o nascimento de sua filha SONIA,'
ocorrido dia 19 do corrente.

I RIO, '19-9-53.
�

, I

Pariicipação
.

FRANCISCO DA SILVA

I CAR�OSO
I, ELVIRA MARIA·

CARDOSO

participam'aos parentes e

EDUARDO LUIZ DOS
REIS

e

BRAULINA DE CAR
VALHO REIS

participam aos parentes e

pessoàs amigas o contrato pessoas anügas o contrato
de casamento de sua 'filha de casamento de seu fillio
MARIA CATARINÁ com JOSE" COm a sta. Maria

, o Dr. José Maria de Car�
I Ç_atarinn Cardoso.

I valho Reis I
I FpoHs., iS-9-953. I Sãô Luiz, 18-9-953.

. Maria Catarina ,e J'Osé
I .......�'.,,""'.......,"'="""""""'''''' confirmam

j

TRATAMENTO D4S'

An'emias
PllUlA.S E XAROPE

iBlancard
'TRATAM�NTO

'

DAS

Anemias
PILULAS E XAROPE

Blanca'rd

I

j
.

o MELHOR JURO .

5%
�

DEPOSITOS POPULARES

BANCO AGRíCOLA
RUA TRAJANO; 16

FLORIAN6pOLlS

fraqueza. em geral
Vlnbo CreDlotado

(Silveira)
.

SO'{re' de asma'
80 a expectativa de um

com o seu cortejo aterrador.
abate 0, espírito mai's resis
tente. Sel\ asmático é viver
sempre' de baixo dessa obs
sessão nervosa e dissolven
acesso de asfixia asmática
te. O remédio. do dr. Réyn
gate, a salvação dos asmáti
cos, combate eficazmente
não só a própria asma, co

mo qualquer bronquite crô-
. nica ou não, tosse, chiados,
etc. Com o- temédio do dr-'
Royngate, as gotas ántia·s.
máticas, puramente vegetal,
o doente adquire imediato
alivio, voltando sua r.espira
ção logo ao ritmo natural.
Nas boas casas. Pelo
bolso. Caixa Postál

ItlO'
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do Estreito C'NE-MA

SeureÜo de Estado

Município, o ilustre Sr. Dr.

o INSOLUVEL- PROBLE- sub-distrito vai' sair do "im

MA DA AGUA E OU-
I

TROS ..
passe" em que se encontra;
obras Municipais de virlto,

Quan'do os poderes pú- ao que ouvimos falar, serão
blicos do Estado, efetiva- realizadas durante o tem

rem o abastecimento da FO em que ainda permane-
.

f

água encanada em as ruas cer á frente dos destinos do

,

Titulo original: STATE SECRET

Produção: FRANK' LAURDER e SIDNEY
L..IAT

O�GAHISADO Screen Play original de FRANK LAUBDER e

f.._ SIDNEY GILLIAT

EDilADO Fotografia: ROBERT KRASKER

PO� Elenco: Doglas Fairbanks 3r .• , Glynis Johns, Jack
, Hawkins, Herbert Lomm, Walter Rilla e outros. Pro- E

1)(Jl?ALr(?/(J g(J4ll[g dução Individual em colaboração com Alexander Kor-

gE/XA87v.fTTO da e distribuida pela Columbia. '

FLORIANÓPOLIS_SANTA CATARINA Sidney Gilliat e Frank Launder são dois cineatas
perpetue o seu nome no re- inglezes, que imciaram suas carreiras, colaboran-
conhecimento dos Estrei- i EFÉITO I

do com o mestre do suspense Alfred Hitchcock; como

tenses, que até agora, a não [cenarfstas (SECRET AGENT e JAMMAICA INN),
. i SENSACIONAL NA

ser a utilissima obra da ; tendo assimilado em grande parte. o estilo do famoso

canalisação das aguas esta-
I A S M A diretor, o que se revela de forma indiscutível, neste

d Cd E
.

_

i

Remédio i
interessantissimo e ôtima��r:te construido STATE SE-

gua as no anto o strei i CRET; que narra as perrpecias por que passa um me-

to, e o .cuidado que vem" REyNGAT�. ,,!dico norte americano (Douglas Fairbanks Jr.), quando Exames
dispensandoo á higiene da A Salvaçao dos As_matlC.os. 1 por motivos politicos, é vitima de. uma perseguição que

I A t d 1- Preparam-se candidatos para o Exame de Admis
. . I d do

s go as .que ao a IVjO
. comeca nas ruas nos cinemas e teatros da cidade indo

rua prmcipai, man an o.
di b"

, são ao Ginásio.
'. .

.
ime lato nas tosses re el- terminar nas montanhas que fezem fronteira com o

.

Brasil, de maior percenta- proceder diariamente a sua, des bronquites crônicas e
.

.. ..

h
Tratar à Rua Nereu Ramos, 57.

.
' , I" ., paIZ VIzm o. -. �

gem de construção de ca- varredura, não foram con- I asmáticos, conqueluche, su- i História puramente facticia porém sempre e sem-

H'S. _Nem a Capital paulis- templados com, melhol':l-: �oc,ações e �usias, chiados e
pre interessante e convicente, �ràças a' imaginação dos

I
:

tana, nem Londrina, no mentos de que tanto carece afores,n? peito. Nas drogs, e cenaristas, desenrola-se em um paiz tambem imagina- T'
-

.

1 I b di , I armacias. Pelo reemibolso .: (VOSNIA) E
.

) d' t t lit
.

Parana, p�o�orclOna me�te, o su - }strIto, como o pro-, C. Postal 3.685 _ RIO _ 'm11Oo n
.

, 'ona uropa, on e Impera o
.

o an ans: ..
se avantajarão ao Estreito, longamento do . calçamento'

.,

I
..a figura d_ Che�e S�flrem.o General Níva, carac;

. ., _, . I
Potal 3.685 - RIO -. teristicas que dao a 'hlstona uma certa semalhança com I

O Estreito la n�o � m�l- da rua C:l. Pedro �e�oro; " ?ERRA EM FOGO (Crisis) de Richard Broks M.:_ - TOM WILDI JUNIOR .

01' do �ue. Fl�rlanopolIs,! a colocaçao de mel� fJ� .e
J G. M. . I Synowa M?ura Wildi e Filhinhas, To� T. Wildi e

porque nao dispõe de agua sargetamento das principais O motivo da ida do cirurgião famoso a Vosnia, senhora, Francisco Moura e senhora, Jose Hasil e Fa-

encanada, nem esgotos, ruas transversais; a edifica- prendia-se ao fato de haver ele descoberto uma nova'mília, Georges W. Wildi e Família, Wilson Moura e' Fa-

nem luz nas ruas transver- ção de mercadinhos, um
.técnica de intervenção cirurgica na veia porta; iria:mília, viúva; filhas, pais, sogros,' irmãos, sobrinhos e

aquele paiz como 'convidado especialmente para uma cunhados do querido Tomzinho, convidam os parentes
sais. Dêem ao Estreito a- dêles no Canto.. o ponto de demonstração de sua nova tecnica, e ao mesmo tempo � e pessoas amigas para a Missa de 7° dia que será. cele-
gua, luz e esgotos e verão maior movimento, ou ao receber uma medalha._ .

.

,
I bra�a. no dia�4 do corrente, às 7,45 �oras na Ca�la do

se temos ou não razão em menos a construção de cha- J Durante a oper�çao vem a saber que a paciente e Colégio Catarmense, pelo ·que antecipam agradecimen-
fazer tal afirmativa. lés uniformes, no Mercado r O proprio ditador $lo país; apesar de haver sido iludido tos. .

.

.

-
.

O �streito não possue a- provisorio ao lado de "A Fra- u a e
em sua boa fé, termina com sucesso a operação. I

..

S b " t
_

d
. q ez I Durante a convalescencia Niva vem a falecer de

----

inda
.

arranha-céus porque o erana . a cons rucao e b ll 1 -.

,

. . �, otamento
em o Ia pu monar, o que poe em perigo a segurança

não tem aonde esgotar a uma praça ajardinala

a,'exg i
do cerurgião, _ p�is, que, tal fato não deveria nunca

DR. HAMILTON P. STOCCO

"agua servida" das cente- frente da igreja da
\
N. S.' FRAQUEZA E ESGOTA-

I chegar. �o conhe�Imento do povo.

nas de apartamentos. As de. Fátima: a abertura de MENTO no velho e moço,
. Inicia-se entao a fuga atravez de uma nação que o

- M É D I C O -

casas de comércio do Can- Uma segunda rua, com a-I perturbações fU.Íl�io na is medico desconhecia .tanto qu�nto descon�ecia a= lingua Clínica geml de adultos e crianças - Doenças de

.
'

.

t H
' masculinas e femmmas, me- falada por seus habitantes (Iingua especial creada por

Senhoras --Pm-tos - Operações
to, como cafés, açougues, cesso para a pon e erci- I .. . G' Shi ld' f de Ti

. _ I do mfundado VIsta e memo- eargma ie s, pro essora e línguas da London
etc., lavam o chão e des- 110; a creaçao de uma

míci-]
ria fracas, mania de suicí- School of Languages, formada com o auxílio do latim e

pejam a agua no meio da la Municipal; e de um pos- dio, tiques nervosos (cacoe- sufixos eslavos).
rua. to de arrecadação Munici- tes), fr-ieza, desaparecem _

Se bem que SEGREDO DE ESTADO não mante-

Até automóveis estão pal, semelhante á Coletoria com u� .só vidro das Gotas nha até o fim o mesmo excelente padrão de· cinema

E d 1 b
.

f'
Mendelinas. Adotadas nos apresentado em quase toda a sua estrutura . otima. e

sendo lavados no Ponto do sta oa e outros ene 1- h
" .

d di
.

Íi
'.'

"
, ospítais e receita as Ia- mte igeritemente construída, nem por isso vamos dei-

V d
-

C'
-" '

-

Canto, escorrendo a agua cios. riamente por centenas de' xar de louvar o que de valor existe em noventa por' en e se e ompra sesuja pelos lados das calça- Oxalá .seja verdade o que mé\dic�s ilustres, Mendel.i-, cento de �eu conjunto: interpretação excelente de todo -,.' ) ..�
das, por centenas-de me- se propala, e que s.s. faça nas

í

írrnou-se com? o mais 10 elenco mchl�Ive o veterano Douglas Fairbanks Jr. e, Vende-se duas Carrocerias e duas' Gabines CHE-

tros, até empoçar mais a- ainda muita ou -àlguma cou- c?mpleto e cat.egorIzado re- sua compan�elra de aventuras, a eficientissima Glynis

I
VROLET GIGANTE 1949-1952.

deante. sa em benefício do Estrei-
VIgorante do sI.stem� n.ervo-,' Johns; Her]j�rt Lom� o medic� psicanalista de O SETI- Compra-se Caminhão Chevrolet.
so e das ene:gI�s v:tals. MO VEU, vIvendo ,IrrepreensIvelmente um "ínico ás Tratar 'com o Agente do Rápido Sal Brásileiro

Que beleza, se o Estrei- to, não esquecendo, como �em contra-mdlCaçao. Nas do cambio negro e Jock Jawkins, fazendo de forma Micro Ônibus.
.

to possuisse rêde de agua e um tambem de grmide uti- bo�s casas. Pelo reembolso excepcional "uma especie de Secretario de Estado" do 1 Telefône __;_ 2.i72.

esgotos, e si, pelo menos de lidade e benemerência, CaIxa Postal 3.685, RIO ,Ditador Niva. "
.

dois em dois postes, sur-
t
mandar tabelar,. (se é de

.---.-.-.-..-_........-..-....-.-.....-.� I Fotografia de otimo padrão a-cargo do Robert -----::-----,-------------

I I' d' �OSSI.U ? Krasker, sendo que, em. diversas sequencias acamara

gisse uma lampada de ilu- sua a ça a, ou se ip.teressar .L' I

'1 - .'
•

I �o�a o .ugar do _personagem, valorizando ainda màis o

ininação pu�lica,- iluminan� qeste, sentid01 se não o, é�, �ao deIxe qu.e _as Bron-I',ohmo clI!lla. de lmguagem cinematografica já existen-
,do ruas cheIas de casas, de lOS ,generos a. serem vebdI- qUIfes, ou RouqUldo,es. amea-. te no <:eluIOlde.
ponta a ponta, como a Ara- dos na feira livre, muito� cem sua saúde! Ao primei- Ri!mo, limpesé;l, e liguagem' c�nematográfica; ca

.cÍ Vaz Callado, José Can- dos quais, estão mais caros ro ace,sso de toss'e, tome "Sa- ra�terizam este �epresentante do cinema inglez, que

d --..._ C'
alem de ser convmcente sendo ficticio de corpo e alma,

dido da Silva, Osvaldo o que no omercio. tosin", o antisético .das vias fo erece a Douglas Fairbanks Jr. a oportunidade de
rehabi1�tar-se de seus ultimos fracassos (O exilado,
Sinbad, o Marujo, etc.).

transversais, e .o encana

mento galgar a parte mais

alta, onde é possivel a per

furação de poços artesia-

nos, como a coloninha, é to

ta a elevação que se esten

de até as imediações de Ca

poeiras, como os· fundos
dos terrenos dos herdeiros

de Felipe Neves, -desenvol-
ver-se-ão de tal forma as

construções no / Estreito,
que o Sub-distrito passará
a ser um dos lugares . do

o MAIS MODERNO E �FIéIENTE rRA'fAMEN.
GIL- '1'0 PARA INFLAMAÇOES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS

Paulo Fontes
.

Oxalá s.s. faça nestes,
talvês últimos mêses de sua

administração, algo que

Cruz, Tereza Cristina e ou- Porqu� em Itajaí, bem respiratorias. "Satosin" eli-

tras! no meio da feira livre, exis- mina a tosse, da novas for-

Os nossos governantes. te um quadro negro,. de ças e vigor. Procure nas

sabem peifeitaménte que o grandes proporções com o farmácias e drogarias "Sa

Estreito, com esse; melho- preço oficial de todos os tos in", que combate as bron

ramentos, dará um pulo de generos, e aquf não se pro- quites, as tosses e as con-

gigarite para frente, e isso ced� qa mésma maneira?· sequências dos resfriados.

não fica bemc.para Florianó- �_�
,

,>_ . ._-�,��,; �

poli�� a Cida"de Universit4-
.----- ---�.-

Expr'esso São Jorge
- DIARIAMENTE -

.

,

FLOHIANóPOLlS --o BLUMENAU
::_ AGENCIA -

CACIQUE aOTEL -
ria ...

M:1S, então Estreito e

. Florianópolis, não são a

mesma cousa?! Acaso

aI-I- guenl aqui já bradou: In

dep<!ndencia ou Morte?!,'

Resolvam ps nossos' gã..
ve�nantes o magno proble-l
ma e deixem o barco cor- I
rer. O que o Estreito que.

é movimento... E' c�escer,
crescer, engrandecer-se, e

para tal precisa de ajuda
dos poderes publicos, por

que até �gora, todo o seu

progresso, êle o deve exclu
sivamente à iniciativa par

ticular, e o povo está can

sado de tudo fazer sem a

juda de quem tanto prome
têra fazer em seu benefí:
cio.

PERSPECTIVAS DE

GRANDES MELHORA
MENTOS

O grande' movimento pe
la autonomia de Florianó

polis, vem trazer grandes
b�nefícios ao ,Estreito: o

� Florianópolis ..:__ Itajaf - Joinville - Curitiba

F-o:..�-�I
A e" c.·a 'iua D�odo,.o esquina da '18ANCOdeCRf�ITO POPULAR

Ii�_ -=-
.. _
-

, ;-���
.

9 � : ,Rua Tenente Silyeira
z AGRíCOLA /

"( .1 I

.... _ "os de" le��o�
a

num
- -. ,_:= I '

RMo, D'IILLlrlNlf'f 16
.

. '. ,

-- \'assc seUl
� da ciu_oe. "(

".
. ---<1- --,

�... \i \onge· do 'outo "de vo\tar6 COI".� �."':':':��I 'p 'A ,.

S
-

C
"

-

'f'LORlANOPOLIS - 5to..e���rln6. .

",. �.��-:\. I:: ......1..01 ...; . .,
'::: . '"eramlca ao ae ano I----�----

\.._." ; \..\� \�� :em possante ",otor.

QM
T1JOLOS PRENS1",..,aS, TELilAS, LADRI.

-

.oOU'lt\'OoM"S .. LHOS. RODAPÉS �=JERlAL REFRA·

J . '. O R S,E _
PROr-."TA ENTREGA

,

�fJlar SEÃ· �e 2,5 à 2�H.P.'OsnyGama _Cia.
Di8tributdo� JRRONIMO COELHO. 14 - Caixa Postal!

-c. RAMOS S/A

D. COSTA

�Vlagem, com segurança
.

e rapide�"
80 NOS CONFORTAVEIS MICRO-ONIBUS DO

B A?IDO {<SUL-B,RASILEIBO))

'tomercio __; TransporteI!!
Rua Joio Pinto, 9 Fpolis

239 -' Florian6polis

'DISTRIBUIDORES

ULTRA SONOr
TERAPIA

S'NUS'T'ES
INFLAMAÇOES DA CÃBEÇA E GAR;GANTA.
TRATAMENTO COM HORÃS MARCADAS.

DR. G'UERREIRO
CONSULTÓRIO -'- VISCONDE DE OURO PRETO

- ,ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE. .,
.

_
RESID"tNCIA - FELIPE SCHMIDT N. 113.

de Admissão ao 81oasio

AGRAOECI'MENIO E MiSSa

Consultório: Victor Meireles, 18.'
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 3% às 6 horas.

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

:Participação
FRANCISCO DA SILVA EDUARDO LUIZ

CARDOSO REIS
DOS

e e

BRAULINA DE CAR
VALHO REIS

ELVIRA MARIA
CARDOSO'

participam aos parentes e participam aos parentes e

pessoas I amigas '0 contrato pessoas amigas () contrato

de 'cas'amento de 'sua filha de casamehto de seu filho
MARIA CATARINA cóm' JOSE' com a sta.' Maria
o Dr. José Maria de car-.I ca,taí-ina Cardoso.
valho Reis

Fpolis., 18-9-953. 'São Luiz, 18-9-953.
Maria Catarina e José

confirmam

, Participação
Agamenon' Noceti e senhora participam aos paren

I tes e pessoas amigas, o nascimênto de, sua filha SONIA,
ocorrido dia 19 do corrente.

'

I RIO, 19-9-53
, .

fonse(apr.' Samuel·
CIRURGIÃO DENTISTA

Consultório e Residen'cia: Rua Fernando Machado; 5.
Clínica Geral - Cirurgia Bucal Dentaduras

Pontes Moveis e fixas
Raio X e Infra-vermelho.
HORARIO: De segunda a sexta-feira das .10 às 12

horas, e das 14 às 18 horas. .'

Das 8,30 às 12 horas aos sabados.!
CLINICA NOTURNA as quarta e sexta-feiras das

19 i!s 21 li,oras.
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Setembro de 1953 7
._--_._ .. __...._-- -----,---------------j------ ----- ------------------------------

,

.\
. TOM WILDI JUNIOR .

I . CarÍito Isaia�, �asado, com I

I
.

Synowa �oura Wildi e Filhinhas, Tom T. Wildi e
.

39 anos de idade, emprega- I
senhora, Francisco Moura e senhora, José Hasil e Fa- do da Casa Santa Teresi-.Imília, Georges W. Wildi e Família, Wilson Moura e 'Fa
mília, viúva, filhas, pais, sogros, irmãos, sobrinhos e

nha, residente à rua Irmão
I

. cunhados do querido Toinzinho, convidam os parentes Joaquim, s/n., esteve na

---------------------- e pessoas amigas para a Missa de 70 dia que será cele- Polícia I Civil informando
brada .no dia 24 do 'corrente, às 7 ,45 horas"na Capela do I que, na madrugada de 19

I
- �

�i�égiO Catarinense, pelo que antecipam agradecimen- dOdcorrente,-abrbirla� a põr-: ft _.t J!I fi. '1

',':.' .C··-.0 •ta o seu esta e ecímento.. ,.,,..5.
"

� .

à rua Álvaro de Carvalho,
i

I AI
Ve�de;·se O ASSASSINIO DE tzz: !:lo�r��.��;,::: ,,�/_II!!" DIIIW'I7l'�..:,

... STALIN ORDENOU Declarou.mais. desconfi�r: / I" ,. nos \lA�.1:JOS .�
.Uma caminhonete' Four- TROTZKY de Francisco TIago de 011- . " �

gão FORD F1· tipo 1953
" veira, que, antes, vira .onde

....

:-..MD}""-, �ft_�,_.::.. "�O16 '1 'IA t' MEXICO, 21 (U. P.) era guardadl o dinheiro. I "", o
com nu qUI ome ros emi' I

f it t d:"
" A sra. Natalia Sedova, VlU- Preso, o suspeito confessou � � »

'" -'1 � ....._" .per el o es a o ue conser- I _

"
- .

d di
va de Leon Trotzky, decla- ,a autoria do furto, devol- � '�II ;;3., ' ...

-

�vaçao, equipa a com ra 10 " F'

..
Ford e convessor de ondas

rou ontem à imprensa que vendo apenas 440 cruzeiros, , . .

�

a descrição feita pelo anti- O restante.igastára. -----

go "pistoleiro" canadense
.

Segundo informa a Polí- , A'.
Gillepsie sôbre o/ primeiro

I
cia,' Francisco já cumpriu

I

Ceramlc/aatentado levado a efeito pena, por furto,' na Peni-

contra o seu espôso, há 13 tenciária. Ianos, "provava mais uma
TIJOLOS PRENSl\l,)OS, TELHAS, LADRI·

vez que o assassinato de INVADIRAM O "MIRA- LHOS, RÓPAPÉS E MATERIAL' REFRA ..

Trotzky havia sido ordena- MAR" E FERIRIAM O TARIO
do por Stalin e executado PROPRIETÁRIO PRONTA ENTREGA
por agentes da N. K V. D." Esteve na Polícia Oswal-

O'
-

G ...C
·

� sra. Sed�v�, que- ainda d� .Paulino Dua�te, propri�- , Sny ama ex Iareside no México, acres- tário do Bar MIra-Mar, dl-, _

.
•

centou que a descrição fei- 'lendo que, ante-ontem, três JERONIMO COELHO� 14 - Caixa Postal,
ta por Gillepsie do primei- individuos, embriagados,
1'0 assalto tentado contra- o invadiram aquele

_

estabele
domicílio do velho líder cimento; provocando desor-

I 1YIodas Cliper revolucionário, em maio de dens: quebraram copos, a-

A Electrônica 1940, era exata e corres- gredindo-o, ainda. O quei-
Est. José Daux S. A._

- pondia à realidade e expri- xoso, que receb-eu garrafa-
Waldir Lasso & Cia. . I miu a esperança de que os das e socos, apresentava fe-
Eléctro Técnica lnd: Com� loutros atores do drama rimentos na vista direita e

S. A. pouco a pouco fariam sufi- t cabeça.

I cientemente revelações pá- Os d�sordeiros' fugiram,
I Escritórios Ronalan Ltda. ra que todo o caso fôsse I após.t Lóide Aéreo Nacional � definitivamente esclarecido, ROUBARAM A BICI-

I
no que 'concerne aos verda- CLETA DO LOBO, ..

. deiros responsáveis. '. j Aldo José Lobo, residen-

ULTRA SONO
. l-f.RAP-IA .•

o 1\-IAIS MODERNO E EFICIENTE TRATAMEN
'1'0 PARA INFLAMAÇÕES E DORES.

TRATAMENTO SEM OPERAÇÃO DAS
.'

SINUSITES, ·

E INFLAMAÇõES DA CABEÇA E GARGANTA.
. TRATAMENTO COM HORAS MARCADAS. .

\
DR. GUERREIRO

CONSULTóRIO - VISCONDE DE OURO PRETO
ALTOS DA CASA BELO HORIZONTE.
"RESlD1l:NCIA .: FELIPE .SCHMIDT N. 113..

DENTRO EM BREVE:

"Turismo e Transportes em Santa Catarina"
Turismo, rodovias,' ferrovias, e demais:

meio de transportes nas terras barriga-verde.
'. O guia de turismo, onde seu anuncio vai

valer o dobro· Será lançado simultâneamente
_ na capital, Curitiba, São Paulo, Pôrto Alegre,
Montevidéu e Buenos Aires

.

Viage·m. com segurança
• r.. �

-=: e�-:�:,apidez:� �t .:. r=

SONOS CONFORTAVEIS "MICRO-ONIBUS DO

R·APIDO ,(SUL-B,RISILEIRO�
. Florianópolis - Itaja! - Joinv1lle - Curitiba

-

Agênéia: B.ua Deodoro esquina da .

Rua Tenente Silveira

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

18ANCOdeGRfl\ITO
POPULAR

I'
I

.' z AGRíCOLA . . .' I

. fLonl���5��\Ó,r�rln6,
". ,

.

REPRESENTADAS

a c IIERádio Guarujá de Florianó�
polis

Rádio Difusora de Urussan-

Agência
ga

Rádio Farroupilha de Pôrto

Alegre
.
Rádio. Sulina de Capínsal .

Rárljo Difusora de T.ijucag \
-c, Rádio Difusora de Laguna i

Rádio Caçanjurê de Caçador
I

.

Rár.:o Difusora de Itajáí I

I Pu blícidad�

de

"O Fstado"
"Alvorada"
"O

-

Invicto"
"O Vale do Uajaí"

�. IAMOS S/I.-Comércio e &nências
Rua João Pinto, '••Fpolis••Sta. Catarina.

,,'

ECONOMIA absoluta
Grande CONFORTO'

. .

AQUECEDOR

'ELÉTRICO .

·f#Ub�4
IMERSÃO e.

Capacidade 30 LlT�OS

• Construído inteirarnente de
cobre.

• í\q'õecimento ultra rápido.

• Jato abundante na 'tempe
ratura desejada:

,.-

O MISTURADOR DÁKO, de regu·
';gem instantanea, permite a

maior escala de graduações de'

TEMPERATURÁ.

t AGRADECIMENTO E MiSSa NOTAS POLICIAIS
SABIA ONDE ESTAVA

o DINHEIRO ....

curtas.

I Os interessados poderão
se dirigir a Nery Almeida,

I
Av. Adolfo Konder s/n,
Urubici ...,- Mun. S. Joa

; quimo

CLIENTES
Casa Londres
Pereira, Oliveira & Cia.

j Ind. Gerais Cássio Medeiros
S e

•
A.

�Electrolândia

Caixa Postal, 45 - FI�)rianópoIis - Sant� Catarina'

CONFORTO absolutoi'Grande ECONOMIA;

. CapaCidade:
100 a 1.000 litros.

Fabricadas nos tipos
horizantQI e vertical.

• Construção sólida, sendo a caixa interna de COBRE ..

revestida de material altamente ISOLAN:rE (fã de vidro),
• Resistência da tipo tubular, i�teiramente blindada.
• Controle automático de temperatura por. T�RMOSTATO.

'que proporciona grande ECONOMIA.
.

GARANTE O QUE FABRICA

DR. HAMILTON P. STOCCO

_ MÉDICO - 'l

Clínica geral de adultos. e crianças·- Doenças de
. Senhoras - Pdrtos - Operações

Consultório: Victor Meireles, 18.
Residência: Jerônimo Coelho, 16.
Atende em seu consultório das 3% à§ 6 -horas.

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

São Caetano

239 - Florianópolis r.

.

DIsTRmumoRES.
/

te à Praça General Ozório,' GETúLIO QUIS AGRE
queixou-se de que Oswaldo

•

DIR' A EX-NOIVA
Leal, residente no Estreito,' Ontem, 'às 13,50 horas -

I
lhe roubou a bicicleta, mar- regista o livro de ocorrên-

.

.
. ! cias, na Polí�ia � foi apre-

ca Centrum, côr bordo, n. sentado à Delegacia, Getú-
28%, placa

.

180,
.

éilindro' lio Oposka, por procurar a-

42.799 '
I gredir sua ex-noiva ..

------------------------------------�---------------

.Presentes de Real Valor,· Sim �1
Aneis,.púlseiras Diversas; Relogios, Canelas Parker, .Porcelanas Decoradas Nacional)I

Japoneza e Chineza, faiançà�· e Muitas - Oulras .Novidades. .

'Preferir Casa, Preferir Melhor'a

SCH)lIDT
�Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Auxilias para 1954
A bancada catarinense, na verbas já destinadas aos

I
násio Santa Rosa de' Lima, Ginásio Rui Barbosa, de I guinte maneira: Cr$

Câmara dos Deputados diS-, seguintes estabelecimentos: de Lajes, Ginásio Imacula- 'I'imbó.tGinásio São José de 100.000,00 para cada um
- tribuiu, de comum acôrdo,

I
Ginásio de Canoinhas, Gi- da Conceição, de Videira, Porto União, Ginásio Co- dos seguintes mumerpios:

a cota que lhe foi atribuída,-. ração de Jesus, de Tuba-' Canoinhas; Capinzal, Cha-

par� o orçamento de. 1954, .e «(Doulorzlnho) rão, Ginásio Laguuense, dej pecó, Curitibanos, Itajaí,
destmada aos Correios, Gl- _ Laguna.

. Joaçaba, Joinville, Lajes,
násíos e Aeroportos, entre

/ Mafra, Porto União, Rio
./

• f

II. I
AEROPORTOS As

.

do Sul, São Joaquim, Urus-
VIV8 O seu romlnce po cla ' .. dotações para os aeroportos sanga e Videira, E, Cr$ ..

nau, Porto União, Joaçaba Romeu Faria, vulgo "dou- ga, deu-lhe estrada. Rolou {oram distribuidas da se- 75.000,00 para Bom Retiro.
e Palhoça; Cr$ 500.000,00 torzinho", já tem o seu máu mundo, tendo a Polícia pro-.
para cada um. Para os mu- cartaz em Tubarão. Fêz-se curado localizá-lo, onde es

nicípios de Mafra, Cresciu- acadêmico de medicina, tivesse. Houve buscas. 0-
ma e Turvo,' figuram dota- tendo até conseguido cauxí- trabalho foi arduo, porque

ções, da verba global, para liar em intervenções, num dia e noite; sem descanso.
OSMAR CUNHA cional de Istambul, Réné conclusão das obras, pre- dos hospitais dalí Desco- Mas; doutorzinho sumíra,

falcatruas,

ciou fatos.'
Dois são os candidatos &

Presidência 'daquela enti
dade máxima da classe- nié
dica: os drs. Ermin� Este-

""vam de -Lima e Alipio Cor�
rêa Neto, ambos nomes tu- Campos-Novos _ 27 (O Estado) - Causou nesta vam v'isita oficial, $areCendo s.o�ente depu.tado �a�telares da Medicina nacio- cidp.de péssima impressão. o fato de não haver o gover- demar' J?,upp que des nVQlve atzvtdades senttdo dtmt';'
nal. nador, no reg1'esso de Videira, cumprido a promessa de nuir péssima impress o .causado verdadeiro "bolo" go�'
Nesta Capital,. séde da dr áté aqui; como era esperado. Autoridades udenistas vernador deu Campos-Novos. Banquete já preparado

. monstrom-se desiludidas e decepcionadas pois prepàra- foi servido decepcionados festeiros num ambiente me-Associação Catarinense de
ram festas"inclusive banquete em que oradores 'indica- lhor harmonia com peq'uenos discursos hu�oristicos,Medicina, as sobrecartas, riam urgentes necessidades e situação difícil atravessa nos quais oradores não escondiam desgost-o e ridículo

contendo cedulas pará vo- município, Sf!m óu1l1t'o auxílio que possante -trator ane- situação. Para atenuar grotesco episodio foi prometida
tação, já distribuidas para doticamente encarregado fazer estrada ligando� frQn- p1'óxima visita répamdora sr. Bornhausen, depois pre
o interior do Estado, serão teira, trator esse retirado residência Lages, sob protes- cauções consulta e garantia serviço meteorológico e

'Itos engenheiro residente. Causa governador desviar proibição presença Janot Pacheco êSte- município. Terecebidas até o próximo rtLmo sua viagem, regressando diretamente .via Curiti- mor oficial enfrentar estradas mesmo sob ameaça chu- "dia 29 do corrente, data em l;anos, foi tempo ameaçador e tem01' chuva- atolasse va sem efetivamente chover, corresponde confissão do I. que se iniciará o pleito.- �a1")'os comitiva.. C�mo não c1wvesse, u.àenistas espera- p_recár'io e péssimo estado nossas abandonadas estmdas.
.

'1"'�iftt, -."""'__....... ................._.."."..,.,.-_,.,...,.-..--"_-......--..................-----....."""'......,...�-""'""'-......-..�--....."""""..."..".,,.-",.."""""""""'""l"'-.....,-"""''''''''''-�......-.............,..-''''''''''"",......._---''''.",--................,.,.,.-_......-�..-,:.. �,�,,'�:::J

Na Câmara Federal
----------------------- -----------

Catarinense.A-· B'ancada e

- �

Florianópolis, Quarta-feira, 23 de Setembro de 1953 os seguintes municípios:
CORREIOS - Blume-

De 'Istambul Para S. Catarina

Estudando a Ciêotia da
Ad,ministração

. Cassiu, Vice-Presidente do
Conselho de Estado, da

França, Daskalakís, Profes
sor da Escola Superior de
Ciências Políticas, de Ate

nas, bem como Michel Sen

dias, Reitor da Universida
de de Atenas, M. E. Di

mock, do Instituto. de Ad-

mesmo. Ninguem o vira,
nem a sombra. .. Os solda
dos do destacamento de Tu
barão instituiram, entre si,
um prêmio para quem o re

capturasse. .. Era um teste

de policial. As diligências
se prolongaram, chegando

Ia ser questão ae honra pa
ra a polícia a prisão do es

perto doutorzimho ...

vistas no orçamento vigen
te.

GINÁSIOS - Serão

berto nas, suas

foi prêso. Da prisão, fugiu,
espetacularmente, confor-a

plicados - Cr$ 1.000.000,00 me já se noticiou. Tornou a

para prosseguimento das ser capturado. Em princi
obras dos ginásios, que já I pios dêste mês, ateou fogo'
riguram no orçamento vi- à própria cadeia, varando

gente A distribuição se pelo orificio que as chamas
fará proporcionalmente às fizeram no teto ... Essa fu-

ministração Americano,
Dullien, de República deTIMBonn, EI-Rashif, Diretor • • •

Geral de Administração do Mas, Romeu Faria esta-

Egito, Aureliano Felismi- ERA DA MÁQUINA toraI. Fazem-se eleições, va, mesmo, em Tubarão.
no, Diretor Geral da Con- assembléias, leis. Estatutos Não -fôr,51 para longe. Não
tabilidade Pública, de Por- Como é fácil a gente es- dos funcionários. Juizes abandonára a cid�de que
tugal, Dr. Fuchs, da Uni- crever hoje! A 'lapis, a giz, que estudam horas e horas tanto o cativára. O seu chão
versidade de Frankfurt, a tinta, a maquina. Antiga- .vão integrar Tribunais pa- não seria outro. Nem pode
Curmar -

, Heckscheer, da mente era na talhadeira. ra aplicar as leis, com re- ria ser outra terra. Para êle,
Universidade de Estocolmo Cada página pesava trezen- cursos para outros 'I'ribu- alí mesmo deveria ser o úl
� outras tantas autoridades tos quilos. E como custava! nais, os Supremos. Dá-se timo capítulo da sua tragé-
1e renome mundial. Em vinte anos não se es- garantia ao servidor públi- dia... Alí, mesmo ,que'
'Evidentemente que tere-' crevia o que hoje se escre- co. Depois,'manda-se ao Se- trancafiado num xadrez ... ,

nos muito de aprender, co-
.

ve em 20 minutos. E o es- nador Alcides Ferreira, aii Não desejava outra cidade
no, também, teremos de paço? Os chineses, hoje,' daCespe, uma gostosa mar- em Santa Catarina. A terra
�ransmitir os sistemas ad-' escrevem na cabeça de um melada, para ele 'relatar. E era bôa e melhor ainda a

.ninistrativos utilísados no alfinete o que o homem de êle, sem tirte, nem guarte, sua gente. A Polícia, esta

Brasil, Neardental não escreveria derruba duas cartas mag- �ão fôra tão má assim. Fu
Dessa troca de conheci- com todas as pedras do nas, várias leis e mais um �íra duas vêzes e duas vê-certame,

A ' - . mentes entre os cientistas Cambíreía! Há 12.00Q anos! estatuto de sobregarca! zes fôra engaiolado. Nada
�

qui estao presentes am-
/".

d d de tôdas as nações resulta- E 'o transporte? O tempo' Passa por cima,
.

de todas as lhe. acontecera de pior. Na-a os representantes as ��

rá, certamente, uma aplica- que uma carta aérea leva primeiras, as secundas e as da. O que poderia consti-

;ão melhor da experiência hoje ao Rio (se fôr de avi- últimas instâncias! E, em- tuir surprêsa seria o seu re

.nundial nêsse sentido.'
.

ão, 'em mão própria), se purrando daqui e dali, jo- cambiamento para a Peni
O Congresso ficará divi- Iôsse entre os trogloditas, ga um paraquedista no tenciária do Estado. Mas,

dido ern duas seções dístín- levaria mais tempo' que um meio de um quadro de fun- isso, não acontecera. Ele
tas quinquênio bornhauseano. cionários.: Passando os ou- continuava com as suas [ol-nistro das Finanças e Pre- .

sidente do Congresso Na- Um dêles será o Comité E' o progresso! A máquina! tros para trás, por êsse pro- !Jas e os seus passeios, quan-
eional. Científico, onde serão inves- Exceto Florianópolis todo o cesso mecânico. E'. o pro- do o desejasse ...

tigados os problemas gerais Brasil fala com o Rio Pelo gresso! A máquina política! Desta feita, embora o ti-Aqui estão reunidas as

I d
- da organização mundial da telefone, Nós fingimos cue Na indústria é que é! XÚ- vessem muito distante demais e eva as expressoes

da Ciência da Administra- administração ,pública, a- paríamo .. Levamos a ouvir xú, açucar, abóbora, dá Tubarão, êle não estava ...

ção de todo o Mundo. Co- presentando-se os remédios zumbidos até de Curitiba. marmelada. Cimento, me- Fôra perto, apesar de tan-

possíveis. -o outro, o Comi- Tres .horas depois, desisti-
.

trologia, estrada de ferro, to sacrificio para a segundanhecemos, neste Congresso, .

o celebre 'A. BARBE'!', mi- té de Práticas Administra- mos e vamos a Joinville. dá marmelausen E na es- libertação ... O sub-delega-
-nistro do Conselho de Es- tivas objetivará. a troca de Mas, no duro, já é muito. E cola. Antigamente risonha do de Estiva, o encontrou,

Umberto conhecimentos através, a ve- as maquinas Olerich, ali da e franca. Do professor, a sereno, sem novidades, em. tado, da França, -,

rífícação da execução atual Estatística? Mistura-se ba- bruta- barba branca. Hoje, Capivarí. Deu-lhe voz deBorsi, da Universidade de

Bolonha, Bouhdean de Fon- la administração, tata, ovos, cebola, camarão, regra de quatro, cinco ou

xxx vinagre, azeite, azeitona, seis: Se 'para preparar. oteney, Reitor da Escola Na-
de

. O dia de hoje, que é. o da salsa e sai maionese, [á en- terreno de uma fábrica decional Administração,
d F E A B h d Pátria brasileira, fez reunir feitada! E os engenhos da.a rança, .: . uc ar ,

. da 10 Consulado do- Brasil a médicina cirúrgica? Pega-Dinamarca, J. Cassan,
aossa delegação para u se um cadaver livre e umaDiretor do Bureau Interna- '

'.
m

;antar, a êle comparecendo linda menina míope. E ti-

A 29: 8lel�ão ,s a:utoridades locais, uma ra-se a menina dos olhos do
y lemonstração de grande a- ·cadaver . e coloca-se nos

da A.M.8. 'etividade do' pOVO turco ')lhos da menina! E' o pro-

Dent:r:e alguns diatl mais, lOS brasileiros. Aliás, é pre- gresso! A máquina! E o de-
. desviad.as das estradas, tra

em todo o Brasi4 se vàe ciso que se diga, somos tra- senvolvimento juríd i c o? balhando ao prêço oficial

ferir um pleito � que 'está tados em tOGa a parte com Promovem-se assembléias dos jornalistas cariocas? E'
movimentando a classe mé- um carinho que encanta, a constituintes e câmaras na- o progresso, no papel. A

dica - a eleição da dire- que nos orgulha de ter nas- cionais. Nasce- uma Consti- náquir:� administrativa... Não' tem sido, até aqui,
toria da :Associação Médica �ido no Brasil. tuição. E um Codigo Elei-' ...BUM. I êsse o seu destino?
Brasileira, sohre cujo' as

sunto O ESTADO já noti-

ISTAMBUL, 7 - Qua.::
trocentos delegados repre-.

sentando mais de quarenta,
nações se reuniram ontem
no Palácio Rosku, uma vi

venda oriental sôbre o Bós

foro, com todos os seguin
tes característicos da arte

Otomana,
.

para a abertura
do IX Corrgr�sso Interna
cional de Ciências Adminis-

trativas, oferecendo pers

pectivas grandiosas parà o

nações unidas e da Unesco.

Prestigiando o conclave

compareceram o Ministro
do Interior da Turquia, o

Prefeito de Istambul, o Mi-

prisão. Doutorzinho não se

molestou. Não resistiu à or-
dem da autoridade. Fêz-se

papel do governador, em

Lajes, às margens (pláci
das) do Canôas (e que ca

noas!) 130 operários, a 50

cruzeiros por dia, levam
231 dias, quanto tempo gas
tarão 5 máquinas do Estado,

·naneiroso. Vestiu-se' de
cordeiro. Entregou-se ao

.ub-delegado que, por sinal,
-stava. desarmado. Aten-'
leu-o e lá se foi para a ca-

'

deia pública, descansar ... I

E, enquanto passam os dias'
isolado, vigiado, e�piad�, I

doutorzinho sonha ...
·

So.
nha com outros planos de
fuga.

O' Governador E As EstradaSI
Com

�

mêdo da chuva· faz fiasco

/ COSMORAMA POLíTICO

Dêrnburg, in Pandett, firmou que scire leges
non hoc est verba earum tenere, sed vin, ac potes
tatem.

Mas, ainda assim, o que deve valer, nas leis,
não são as interpretações lógicas ou sistemáticas.
Estas negam' ao hermeneuta os recursos do racio
cínio verbal, da análise puramente gramatical. A
interpretação lógica, querendo dar ao exegeta a

compreensão do direito na mecânica social, ria his
tória da formação da lei e na evolução do próprio
direito, condensa o perigoso artificialismo das pa
lavras contra as grafologia. A interpretação siste
mática, buscando considerar que o direito 'é um or

ganismo de equilíbrio social, quer que em todas' as
leis, escritas ou datilografadas, vigorem os chama
dos princípios gerais e todas as. regras harmônicas,
embora divergentes entre si. E' tambem princípio
perigoso, que pode fraudar o texto manuscrito. Eis

• porque o grande Laurent doutrinou lapidarrnente
em defesa da única e verdadeira interpretação -

a literal - que se deve dar à lei: "O intérprete não
tem a missão de. fazer o- direito, que- já está feito.
Não há mais incertezas: o direito está escrito em
textos autênticos"."

E' bem verdade que os autores, e infelizmente
alguns de certa valia, como Kohler, in Einfuehrung
in die Rechtswissenschaft, como Woolsei, in Poli
tical science, como Carle, in La vita del diritto, co-.
mo Aguilera, in L' idée du dry,it, Valwerde, in Ge
nesis del derecho, Artur Orlando, in Philocritica e,
entre nós, Silvio Romero e Tobias Barreto, in En
saios de filosofia do direito e Estudos do. direito; -
costumam também citar, normativamente, as inter
pretações ,lógicas e sistemáticas.
- Igual erro encontraremos em Di�uit (Droit
Constitutinnel), em José Mendes (Ensaios), em Pe
dro Lessa (Filosofia do Direito), eFJ;l Montesquie�
(Esprit des lois), em Barbalho (Constituição), em :>
Ruy" (Atos constitucionais), em Bustamante (De
recho internacional), em Candido Oliveira (Legis-
lação Comparada), em Bento de Faria (Elementos
de Direito Romano), em Geny (Méthode d'intér
pretation et sources), em Carlos Maximiliano (Her
menêutica e aplicação do direito), .em Eduardo Es
pindola (Sistema de Direito Civil) em Carvalho
de Mendonça (Direito Comercial), em Teixeira de
Freitas (Esboço), em Planiol (Trãité), em Bevila
qua (Teoria Geral), ·em Jorge Americano (Proces
so civil e comercial) .etc etc.

. Se, interpretar a lei é revelar o pensamento
que lhe anima as palavras, não se pode, evidentemen
te, aceitar que um Jhering, no seu obsoleto e ar

caico
.

Espiritu del derecho romeno quisesse negar
a nosoutros o direito de hermenêutas, quando es

creveu impensadamente a: célebre frase: "O ape
go à palavra é um desses fenômenos que, no direi
to como em outros ramos do saber, carateríza a

falta de madureza e de desenvolvimento _' intelec
tual".

Assim, já no caso concreto, se a Constituição
�stabelE7e que os governadores poderã.o nomear 08

prefeitos das capitais, claro está que o nosso emi
nente governador, S Exa., o sr. lrineu Bornhausen
pode nomear o prefeito de Florianópolis. O que es-'
tá acontecendo aqui, com isso de autonomia, não
passa de demagogia, aliás barata.
Todos os prefeitos de todas as

.

capitais do Brasil
poderão ser nomeados pelos. respectivos governado- .

res. Essa é a verdadeira inteligência do texto cons
titucional - art. 28, § 10•

Outra interpretação não nà permitem mestres
e tratadistas

.

inconcussos e de renome universal, ,
como o insigne Nina Rodrigues, no seu monumen

tal livro O alienado no direito . civil brasileiro;
Cullere, na sua lapidar obra Les. frontieres de la
folie; Keraval et Lagresille, 110 seu Alienation
mentale; o grande mestre brasileiro Tobias Barreto, '

in Menores e loucos; Dejel'ine, in Afásico; o insigne
professor Alexandre Alvares, no seu conhecido
tratado La incapacidad mental; o rtotável constitu�
ciona lista francês Legrand du Saulle, na obra pri
ma que é La folie devant les tribunaux; o não
menos citado Lacassagne, que na sua conhecida
Médicíne Judiciaire, arrola as exegeses dos furio
sos, sandeus, desasisados e de.smerrioriados; ainda

)

Audibert, in De la condition des fous; o grande ju
rista alemão Endamann, 'in Einfuehrtmg; 'e, para
nao nos alongarmos, varias clássicos do direito ro

mano,
.

que estudaram essas interpretação já sob a

luz da inmnbrata quies, ou da perfectissinua ou lu
cida intervalla, tanto nos mente-capti como nos fu
riosL

Estas auto:i'idades, com estabelececerem, mansa
e pacíficamente, o verdadeiro sentido literal
Poderão os governadores nomear ós prefeitos das
�apitais, indicam, mais, a sua conformidade ao rigi- ."

do princípio: in claris cessat interpretatio!

GUILHERME TAL .
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