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r:"--';:-()�{)--:�i! IDaDgora�ãD de Preséulo
1�m 115 antlso,D!a-11 RIO, 18 ��.A.) .:_ �� Câ- iluminação especial e cujas

i ri ÓI � � S" Ca tari'na �. �lara Municipal _ser� mau- figuras são dotadas de meios

t'. , gurado, no dia 20 do cor- mecânicos para movimento,

i
..'

A·�o Xl·

I
rente, o presépio erigido no ficará aberto à visitação pú-

, Saião Nobr�, n�edindo 9 me- blica, até o "Dia de Reis",

'I N. 11.7St" tros de comprimento, 3 de I Sua construção já foi ini-
.

. largura e 4 de altura, ciada, sob a orientação dos
0>(�>'-'<��>4111 O presépio, que receberá artistas Nilson Pena e Fer-

nando Pamplona.J:diç!o de toJ� - - 8 P '.;L. Florianópolis, Sabado, 19 de dezembro' de 1953
, .--��------------------�--------�---------

'Na Câmara Federal f�·=?�
-

. I
encerramento'

'.]
'!� ,

Co.mô- [alaram os ·Iíderes, no
A�, Presídêacte, a maioria e' a .míaerta se

pelá obra
.

realízada - Festa da' demecracía o voto �B
·

censura a C�urc�i11
Rio 17 (V.�.) -=-'Damas Porque foi nesta sessão ão pública Ide nosso país. dores e aos nossos incentiva- LONDRES, 18 (U.P.) -:- término da Conferência das nal de Suez quando bem lhe

a seguir os prineipais tópí- legislativa, com a galhardia s, concluindo: dores que são os homens da A Câmara dos Comuns re Bermudas. "O único presen- pareça"; 2) - "Não deseja.
cos dos.díscursos-: ante-on- .de seus embates, com o vi- Manifestando, assim, o e-· imprensa falada e escrita, .ieítou por 301 votos contra te que o primeiro ministro mos conservar massas de

tem proferidos na Câmara gor desempedido de suas' mocionado .

e desprev�nido i
os l�omens do jornal e do ra- 273, a moção trabalhista de tez à Câmara, acrescentou o combatentes no Egito, rnas,'

Federal, ao encerramento �rn;metidas vitoriosas,· qu� ponto, de vista da minoria,

I
dia. Desejo, sr, presidente, censura 'com. rfeerência à sr, Attlee, foi a noticia se- por outro lado, a paz' no 0-

dos seus trabalhos, pelos a Camara dos Deputados os nossos aplausos à ação de feitas estas considerações e política "colonial do govêrno gundo a qual os Estados riente Media tem para nós

srs. Afonso Arinos e Gusta- conseguiu, mais do que o
a v. excia, seguro; firme e I afirmando estes compro-

na Africa. Unidos resolveram trocar uma importância vital; se-

vo Capanema.vlideres da 0- confiança: amor do povo honrado piloto nesta nau
I missas, assinalar a v. exci� CRITICA DE ATTLEE informações atômicas". ria perigpso, que a evacua-

posição e do govêrno, res- Consignando, portanto, sr, que chega com· todas suas que a minoria da Camara LONpRES, 18 (U.P,) "Estamos todos de acôrdo çâo, por nós, da zona do ca-

pectivamente. presidente, essa circunstan- flamulas noalto, ao fim des- de Deput'ados, tanto quanto, O líder da oposição traba- em saudar esta nova manei- nal tivesse como resultado

A pq.lavra da minQria. cia especial, desejo salien- ta etapa de tormento, ao fim a maioria a quem admiro, lhista, sr. Clement Attlee. ra de abordar o. problema c aumento _desproporciana-
Do discurso do deputado': tal' que a data do noss� en- desta etapa de tormentosa nos momentos necessarios, usou da palavra após o pri- da energia atômica, disse o .do do poderio de úm dos Es

Afo.nso Arinos deSh'iCamosl'cerramento, hoje, �.real- navegação, a v: excia. e aos prestou sua colaboração aoil meiro.
ministro e declarou sr. Attlee, Sempre conside- tados do Oriente Médio".

.os seguintes trechos. mente uma. data nacional, seus companheiros de mesa, bem publico, sem nunca a- .que o discurso de sir Wins- ramo� que este era um doo Falando da futura confe-

SI'. presidente, O encerra- que envolve a maioria e a
.

aos demais funcionários-des- bandonar, porém os seus ton Churchill, não acres- mínio no qual necessitava- rência quádrupla, de Ber-

menta da sessão iégislativ-q minoria nas mesmas dobras ta casa e tarribem aos nossos I
centa grande coisa ao co- mos uma L.colaboração das lim, o sr. Clement Attlee,

deste' ano de 1953 apresen- do recohecimento da opin!- critic-os, ,aos nossos observa- -Comtimua na 5.a Pag,. uunicado publicado após "o maisestreitas com nossos a- declarou qu �Hão era isso,

ta talvez urna
..particulari- migas americanos e que po- exatamente, o que desejava

dade. se� precedentes, Eé
.�. , • , deriamos reivindicar, o que

....
a oposiçao, "E' possível,

te, en(!erramento deixou #e' rl.m·!lr� -�D, �Di.rl·l· I Irl·DI.·,
às vezes esquecemos, que contudo, que façamos alí

ser.uma festa intima, uma nosso país trouxe uma con- alguns
.

progressos", mas

.cerimonia digna, porém tribuição enorme ao. desen- isso depende,' em grande

(cQ�lfin'ada aos .'velhos e he- v('�vimento da energia atô- parte; do espírito com o

rôieos muros ie�tá: casa da� \. mica, por intermédio de
.

qual formos a essa confe-

::::,:�::�::::�E�:E�, Reuniãl .OS Gov�rnadores dos Estado! sulinos, -hoje ::��:��::::�:i:,,:��� ��: ::���::;f��::��: �::
f:sta do povo da nossa na-1 CURI�I�A, 18 (V,A.) .- ,do Centenário' da

emanciPa-,
união foi organizado o se_:- cos da reunião. As reuniões mo os egípcios eram difíceis I absolutamente, de primeira

f-' çao, Para assistirem ao,s festejos -;ão política do Paraná, visi- guinte programa:"dia 19, às I serão realizadas no salão
nas negociações, mas que. importância .. Constitui-uma
-stsva certo de que os brio contribuição à s g

C S
.

d G
..arâo Curitiba ilustres per- 11 horas, reunião dos gover- nobre da Faculdade de Di- .

�.
e urança

nr.so. Uperlor�. . e,· � uerra: ;o?alidC19.es.. A.l�m, d� 'J;�'&'�ores; ,�s. 1.� ho:�as, !e�- reito de Curitiba, ma inau- :::!:�s e:!;�:l: �:ZaãOsol�� da Europa.

.• .•
..

.. ..
_. mo presidente da Repuoh. ,---ti) �lenapa, { �om a pre� -gürado; "- rr _7 1: ','�l���'""",,,,,

lCatarl080ses diPlomados este aDo- ia, estão 'sendo agüaráados .sença'do presidente da Re-
.

OUÍ1'0 ponto de Çlestaqu' ção . ..!.'Eis porque disse êle,�

bl 'd
os trabalhistas não experi-

'

A nossa Bolsa de Valo-
.... o s,r. Café r<:ilho, o sr. Nerêu pú, .

ica; ia 20, às 8 horas; I da programação é a inau.,gu.
. .. .

d d d mentam nenhu.ma simpatia res está precisamendo ele
de nossa elite civil e militar Ramos, o governador Silvio reunião os glJVerna ores. ração, marca a para o dia

para o bom equacionamento Pedrosa, o embaixador do Até agOl'a nada transpi-I 19 da Exposicão Internacio. pelos que sugerem que' tô- p.ma folhinha! Dessas elo
-

dos probl�mas essenciais .à Japão, sr. Shin lV,Iitzuck, o rou nesta.' capital sôbre os I nal do Café 'e da Feira de _das as negociações sejam calendário gregoriano, que

nossa própria sobrevivência �overnado:rIrineu Bornhau- anunci�dos objetiv�s políti.l Curitiba. suspensas. Como em tôdas agora, no fim do ano, são

'1snegociações, há o perigo distribuidas como b1'inde'.
de que as duas partes atri- E' que a nossa Bolsa anela
buam uma importância fora da localização no tem

muito maior a pontos de in- po! Anda atmsada de 'Um

terêsse seeundário". dia no mês,.,o ([Ue da1'á 12
dias no ano, fora os biséx-
tos

..Dai, dessa divergência
no tempo, hav-er realizado
o leilão d� dolares jap01ié
ses, no dia 17, qua1}do a da
ta anunciada era a de 18
Segundo apuramos, alg�ns
licitantes, que não gosta
ram da surpresa ante-data
da; irão dar aos nossos cor-

.

'retores e à di1'eçao da Bol
sa uma linda folhinha, de
vidamente confer..ida e tes�
taâa na sua exatidão crono

lógica! Daquelas que não a-

;cii�ntam nem atrasam e P01'.
iss,o não prej'lfdicam os ne

gócios alheios: Assim, se a

Bolsa se' adianta, não adian
ta. Pelo meil.ós para aqu'eles
.que confiam nos seus edi-

. Em sessão solene, presidi
lila .pelo . Presidente da Re

;pública e realizada no dia

]16 do corrente no auditório

:"la Escola- Técnica do. Exér- como nação soberana. ;en, e outras, além de cara-
0l....()4IID-()....()�()._.()�()._.·>:-...().....()._.()__

citd',· ,na Capital Federal, nnas pe deputados e sem- Fenômeno Terato-Ióglco. Rara
procedo3l.hc;e ao ato da diplo� 'Entre os novo_s diploma- âores.

RIO, 18 (V.A.) _ Im-I nha abdominal. O� pais da
-

d t a de of'c'ais dos fig·u.ram os nossos ilus- U' ·t d
. .'

Imaçao' a u:;::m 11m aos pon os e maIOr
pl'essionante caso de terato- criança, que recebeu o no-

superiores das l�,?SSas forças tre� conterrâne� Coronel d.csta�ue no �rogramá oH- 'logia acaba de se r:egistrar r me de Ana Maria, são per-
"'I'mad"'" s·c.nadorê'S, deputa- LUlz Tavares .da Cllnha. elal e a ·reunlao dos gover- ·;d d

..

d F
.'
f

FECHOU O CANAL
� -�,' . . , na CI a e·mmeIra e ran- eitamente normais Cha
dos e figuras de �nro.jeção Mello e Engenheiro Agrô- ; nadores da Bacia do Para- .'

S' N
.

l'
.

.
-

DE SUEZ
r .

. "

J
CISCO a. asceu a 1 uma ro- roam-se José Coelho,.mo- ' .

na nossa vida admimstrati- i nomo Armando David Fer- 'ná, que foi anteriormente b 't .' ,

. 1'....,·" us a crIança com um so desto comerciante, e Geral- O sr. Clement Attlee fez

va, _que concluira-nt o Curso ,.relra LIma, aos qUaiS enVla- marcadã para o dia 20, mas tronco d�as cabecas três da FraÉcisco de Jesus. Ho- questão de frisar, a respeito
Superior de Guerra·, .insti- mos as nossas efusivas con- a pedido do governador 'Lu-I b 't A

�,
J

• •

.

.

.

_ .

'
,/ .

f
.

-.
. ,

. õ
•

raços e res pernas, uma ras apos o parto, a eriança que: 1) -=-- é absolutam_eríte
tu. iça0 destmada ao l?reparo gratulacoes pela alta dlstIn- cas Garcez antecIpada para d

'.

t f' d A d f
.

1 d B 1 H'.
o·'

.

_

J

• •

I
' as qUaiS a ra la a. suas 01 eva a para e o on� "monstruoso que o govêrno

de elementos selecitmados t .:::ao. que lhes fOl confenda. 19. Para esta importante re-' - 1'· d I l' t�
. .. '�nancas sao iga as pe a 1- 1:on P. egipcio possa fechar o ca-

';"'_Ó.-.(,...(J'-'()�()�()_I)'_'()....()-()�"
�

. .,'. .

:��:F;d�-:-dor�;ft�e:��:!:�����ç�:��;!�i{e[0�:�a� I· Pa-ra-n('"'a'
-

'-CaD·' t-ena' rl'o' )"����!:e�r���'a�:::,=�::���f!�F:�I��O=�d�
como um a e lU egra .

e· :.
' Monte-Alegre cumpria a sua palavra empenhada'

, "'T t an"1iO'a 5u Comarca de Sao Pau- . 1
A

.'

.,.. ,

'

,"''1es es cem anos,. a ,"'. "

.

�
ta ves entes de receber a mISSIva de S,lva Maehado, pOiS

lo VIU IlvultaI; a. �ma .lll!porb. nCI� no seiO da comunha()
.

.
a 30 de Junho se dirigira ao Ministro do Império propon-

i' n I· I notável desenVl.,lvimento que resultou das . .

d 1
� ,.' , ,

nac o a" pe o _.

,.,.

. o a e evaçao da 5a Comarca a categona de Pr'ovmcla.
suas maAgnifi.cas �OI\lUçÕeS nat.�rais e, pnnmpalmente,.

.

.. _
.. .;\ informando que era de 40 mil habitantes a sua populaçã�

}leIo esforço contmuo e bem or��n,tado dos seus el��e�- de, u.m.a a�tonomIa, pOIS no momento nao eram apenas as J e que as rendas sedam suficientes -para arcar com as.

tos humanos, tornando·se o maiS' .Jovem �stado brasIlei- relvidicaçoes P?pillares que entraram a pesar na balan- 'responsabilidades finaneeir-as da elevação. .

I'? uma. pu!an�e unidade eco�ô.mica." e SOCial orgulho de; ç� dos aconteclmen��s, más também um i�ediato inte-I A cnmpanha passava, assim; da fas� da propaganda
toda, a, naçao. ; .

' _

\
, .. } ,.:..' , .. _ res�� d� ordem poh!Ica por parte do Go�erno, que pre- . popular· e das reivindiGações isoladas das Câmaras, para.

,�os, cat:arm
.

.enses, n.
os enva�d�emos do

nos.so Itm�o tendIa Isolar.'. o movimento soro�aban?,.cll'cunscrevendo- lo terreno da suaefetivaçãó, amparada.pel.os pró.prios· poe. vls�nho do �orte - �,nmpassagem desta data cent,ena- o
�

e �ata�do-o dent:o de l�ma cmta formada de popul�-'I deres públicos e pelas fôrçàs politicas nncionais, Fase,
ria nao podenamos deixar'de transf?rmar o sêu r.egistro çoes mteuamente dele desmteressadas, .

sem dúvida, mais' acidentada e repleta de marchas e con�

n��� nota c�r�nhos� de jtíp>i1o, maniifestand� ·a nossa pa- "

? Barã? de Monte-A�egre, ,então Presi.de�t� da Pro-I tra marchas, de acidentes de tôda ordem, entretanto, em
/ttiOtlca admmistraçao pelo trabalh(t· grandiOSO dos que vmCla de Sao Paulo, enviOU como seu emlssariO para a f tais af'suntos e ein tais condicões,
I() elevar?� à invejávrel s�'b,tação �e uma das m�is prós- 5UrCo.mà�c�, afim de evitar_ a pr'opagaç�o dos _ideais �e-I A Câmara Municípal de Paranaguá, a mais antiga e

pHas, sohdas e progresf.a�as um<J�des federatIvas. v�luclonanos, o futuro Barao d,e Antomna, Joao da SIl- pTt)emlnent�· ·da Comarca, que avultara de impOrtância
o .' '.' ,t* ,.' , . Ir? M�chado - q�ie entrou a agi�ar o pr?�lema da em�n-' desde os tempos coloniais, m�ntinha o seu ponto de vis-

?eg�md� ?�. malB emikt�e�tes hist��i�.do�es piltncio�, clpaçao. como melO de �onsel'Var os cuqh�a�9� alhelO,s ta emaucipador mas não concordava com a pretensão da
a pnmell'a ideia qu ele'llllÇao do terrltOl'lO paranaense ,a 10 mOVlnlento subverSiVo, dentro dos prmcipios de fi- Câmara dê' Curitiba, no sentido de que lhe fôse dad
condição de·' Capitania {partiu da Câmara de Paranagua, delidade ao govêrno, honra de vir a ser Capital da nova Província

a a.

em. 18B,
. qua.ndo rep'lE s,entou ao. Príncipe Regent«: D" 'Silva ,Machado,. e�nta o ,hi�toriador paranaense; Antonina e Morretes,. no .IHl1ral, subsidiá�ias da vida.

João -;- depOiS, com� ,reI, s�xto,do seu�nome_
- pedmdo- Os\�aldo Pllotto, escreVia ao 'Presidente Monte-Alegre. intensa de Parana�uá, que defendia o direit� de ser a

lhe a independência dn Capltama de S?? Paulo" atendên. cnta?,: _.
-

.. '- J cabeça da nova p·rovíncia, acompanharam-na _:_: enquan
do a numerosos fatoreS! de ordem pohhca, SOCial e eco- Tenho empenhªd? n:ll1�a pal·avra de que 9urltIba. ,f to e.lI! pedidos de informação aparecia�, sucedendo-se,. a
nômica. ,.

-

( .

'

.

,

ha-de .ser �levado a, Pi'·ovlUcla e portanto V. Excl'a. não � fj;m de que as possibilidádes da elevação fôssem cuidado-
. 4pesar da boa Yo�ade do Regente, .e�tr�tanto, AO me d.elxe fIcar em falta".

,
..".

Isamente
estudadas, de maneira a que não fôsse as neces-

Governador de Paranag1.:lá, então �m opos�ao a sua,�a- " Tal 'p�'om€;ssa foi o preço do alheiamento dos libe- sidaâes políticas superada's pelas desvantagens econômi

mara., d�u ,à re.pr�s�ta«?o uma mformaçao contrarIa, ·r.ais :curItIbanos durante .� crise polít�ca d� perío�o re-.' eas que o problema poderia com.portar, Queria se saber,
que prtlJudlcou_a. IlllclatI!Va �o seu nas�edouro. .

gencIaI - e, o futuro Barao de Antonma, amda sobr1e o então, das .suas produções, das suas rendas, da sua po-·
Dez 'anos mais tarde, quando as Camara� reumr'am,

.

assunto" aSSIm se expressava; textualmente, em carta de pulação, da sua área" dos seus limites. \ .

em to�o, 0_ país, clerGLnobreza �; P?V�, par.a Jura�em ,a 1,29 d� Junho. �e 1842:
_. ,

.

'.
_ .. A 29 d; abril de 1945"finalmente, o' deputàdo pau

ConstItulçao que as :C():.des de Lisboa mpuzeram a acel: '" .

Os cUrlÍlba�os estao fIrmes c·omo uma rocha e nada tllsta CarneIro de Campos, Visconde de Caravelas,. apre.
tação da Casa Reinaflte" novamente o po�o .de P�ranagua .

na a temer; po.rem mi,nha palavra está :mpenhada ;-ten- ...<;-eUt6U o proj'eto de lei, elevando a 5a Comarea de 'São
se fez ouvir, cla?,a�do pela s�a sepal"açao de Sao Paulo: do-lhes pI�ometldo (debaixo d:" proteçao de V. Excia.) <Paulo à categor!a de província do- Império, justifican
mas como da prlm<etra <vez nao logrou obter o menOI que esta Comarca em breve sera separada por um dec.re- f]o-o longa e brIlhantemente,
�xito, ,

,
'

.

.,
i t�; ela .�á. está de fa�o � seyia espesinhada pela A. 'P.; se o Entretanto, indo á' discussão, o projeto' suscitou 0-

Com ó lllovlmento· re,belde de S.oro�aba, em 1842,. Ja nao �erI�i'CaSse de ?lrelto, Sessenta e ,tantos.mil habitan- lJO�itor�s, que alinhavam as suas razões entre as de hão
no Império, foi que s'llrglU; pela pI:ll�lell'a vez, em bases tes tem Justos motIV()S para espe�'�r esta graça' do Sobe- 'poder a Província de São Paul'o subsistir sem a 5a Co-
concretas, ung pa'rusnguaras e cuntlbanos, a esperança ::3JlO, em recompensa de sua declsao, de sua conduta na.

L. (Continúa na última página)

. tai� e .anúncios!

o RISODA CIDADE,..

Você sabe quem foi o

� autor da piada de on·

tem, aqui?
Foi um filho do dire

tor do "CorreIo do

Sul",
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



2 o ESTADO'

'. « i ta' Edital l*f�mRI�I
, JUIZO DE DIREITO DA prazo de 30 dias, os intere�� Ifrontantes, residentes nas'

JUIZO DE DIREITO DA R.1�quer-se, outrossim, expe- COMARCA DE SÃO JOSÉ sados incertos e desconheci- 'vizinhanças do imóvel" bem COMARCA DE SÃO JOSÉ dição de carta precatória à'
Ios, e o Domínio da União,como o Dr. Promotor PÚ-

4a. Vara da Comarca de Flo-
Edital com o prazo de trinta na pessoa de representanteO Doutor José Pedro Men- blico, o Diretor do Serviço Edital com o prazo de trinta rianópolis, para citação do

(30) dias no Estado, por ofício, ades de Almeida, Juiz de do Patrimonio da União, (30) dias Serviço do Patrimônio da
quem, igualmente, por de-Direito da Comarca de São por oficio, e, por editais, Un.ão, caso não seja sufici-

O dr. José Pedro Mendes terminação de v. excia. seJosé, Estado de Santa Ca- com o prazo de trintas dias, O dr. José Pedro Mendes pnrt'" ofício de v. excía., ao
deAlmelda, Juiz de Direito dará ciência desta ação, litarina, na forma'da lei, etc. os interessados incertos, pa- de Almeida, Juiz de Direito i «ferido Serviço, para os de-
da Comarca de São José, fim de que, dentro do prazoFaço saber aos que o pre- ra, no.prazo legal, se o qui- da Comarca de São José, 'lidos fins de direito. Pro-
Estado de Santa Catarina, legal, a contar da citação, esente edital virem, que por zerem, contestarem a pre- Estado de Santa Catarina, testa :fe por todo o gênero
na forma da lei etc. 30b pena de revelia, apre"parte de Maria Sacarela, sente ação de usucapião na

na forma da lei etc. ,de :;"�'OVáS em direito permi-
sentem, querendo, a contes-por seu bastante procura- ·qual se pede seja declara-

. lidas, ct'poimento pessoal F b tacão. que tiverem', VI _aço sa er !los que o pre- _dor, o dr. Roberto Lacerda, do o domínio da peticiona- Faço saber aos que o pre- dos contestantes, teste�u- sente edital virem, que por Que não sendo contestada ame foi apresentada a peti- ria, sobre o aludido imó-
sente edital virem, que por Ilhas, perícia e viston.a:, parte de) José Vicente de ação, deve ser desde logoção do teôr seguinte: Peti- vel. prosseguindo-se como
parte de Manoel Fermiano cartas e o mais que necessa-

Medeiros me foi aprésenta- reconhecido e declarado, O Centro de Irradiaçãof I
b I ' .

. Mental "Amor e Luz" realiza.
ção: "Maria Sacarela, bra- de direito, até ina senten-

de Melo me foi apresentada rio for, na .forma e s.o as
-da a petição do teor seguin- par sentença, o domínio do

sessões Esotéricas, todas as se-
sileira, viuva, domestica, re- ça. Para os efeitos' l�gais :1 petição do teor seguinte: penas da lei. Para efeito de te:' Petição+-Exmo. sr. dr. z.utor sôbre as terras des-lgundas feiras, às 20,30 à rua
sidente e domiciliada no lu-' dá a presente o valor de .,,'

alçada, dá-se à presente o
Juiz de Direito de São José. critas. Dá-se � causa o valor

I Conselheiro Mafra, 33 _ 20gar Serraria, Municipio de Cr$ 3.000,00. Pede Deferi-
:!:xmo. sr. dr. Juiz de Direi- valor de Cr$ 2.100,00, com

Por seu assistente Judiciá- de dois mil e cem cruzeiros, andar.
.

São José, por seu advogado, mento. São José 13 de No-
lo de São José. Manoel Fer- copia para os autos suple- rio abaixo assinado, vem para efeito de alçada. pro-JI ENTRADA FRANCAvem pela presente, à eleva- vembro de 1953. (as) Ro-
miano de Melo, brasileiro, mentares. �este'3 t�rmos,

I
José Vicente de Medeiros, testa-se por todo o gêneroda autoridade de Vossa Ex-' berto Lacerda. Na petição casado, lavrador, residente pede. deferimento. Sao Jo-
brasileiro, lavrador, casado, de provas admissiveis, in-celencia, promover uma I foi exarádo a sentença �e- e domiciliado em Picadas do

.

sé, 23 de setembro de 1953.
domiciliado em Cubatão; c1usive depoimento pessoalação de usocapião; com guinte: Vistos, etc. Julgo Norte, município deSão Jo- (as.) Paulo Felipe, Assis-' distrito de São Pedro de Al- los interessados, vistorias,fundamento nas seguintes por sentença a justificação .::;é, por Seu Assistente Judi- tente Judiciário. Rol das tes-, cântara município e Co- perícias, indicação de novas,razões: 1. A suplicante, ha de fls. e fls. para que a ;:iári� infra-assinado, "advo- temunhas: 1) João Gual- marca de São José, expor e testemunhas, etc.. Nestesmais de trinta anos, inin- mesma produza os seus de-

�ado inscrito na' O. A. B. berto de Oliveira, brasileiro,
requerer a' v .exeia, a se- 'ermos, A. esta, com o� interruptamento, sem oposí- vidos'e legais efeitos. Cite-

::\ecção de Santa Catarina casado, lavrador, com 67 a-

guinte: Que desde o ano de

I
dUS05 documentos, Pede deção de quem quer que seja, se o Orgão do Ministério �'ob o n. 479, com escritório ,lOS de idade, residente em

1936, há portanto, 17 anos, ferimento. São José, 9 deé possuidora de um terreno Publico e os atuais confron- à rua Uruguai, 15, fone Picadas; 2) Francisco José
possui por aquisição, sem; novembro de 1953. (as.)com uma área de 1.055 m2, tantes do imóvel, .e suas

,\.175, em F)orianópolis PEreira, brasileiro, casado, .iccumentaçâo, feita a Fran- ! Paulo Felipe, Assistente Jumais ou menos, situado no mulheres, se casados f�rem. (doc. 1) quer propor uma lavrador, com 49 anos de
cisco Will, uma gleba de I diciário. Rol de. testem�-lugar Serraria, Município Cite-se os interessados in-. ;,�ão de usocapião nos ter- idade, residente em Pica-

te.rra.s no !ugar, Cubatão, I nhas: 1 _ Agostinho Camíde São Jose, com as seguín- certos e não sabidos por e-
mos do artigo quatrocentos das; 3) Waldemiro Bruno

distrito de Sao Pedro de AI- , lo dos Passos, lavrador, cates confrontações: ao norte ditais a serem publicados } cinquenta e quatro (454) ]a' Cunha, brasileiro, casa-
cântara, nesta Comarca, I sado, bra�ileir�, . r!'!siden�e,limita Com terras de A.po- nos jornais "Diário Ofíci-

,) seguintes do C. P. C., na :10, lavrador, com 67 anos
com a área aproximada de em Cubatao, distrito de Sãorlonio Teófilo Bouret, ao sul aI" "Estado" da cidade de

.rual provará: Que o autor, .le idade, residente em Pi-
quarenta e cinco mil, tre- Pedro de Alcântara; 2 _'.com Pedro Machado, à fren- Florianópolis. Prazo do e- há mais de-trinta anos resi- cadas. Despacho Vistos,
zentos e setenta e cinco •. José Ventura Júnior, lavrate com .Jacinta do Amaral dital - 30 dias. Por Oficio, .le no prédio supra referi- etc. Julgo 1=0r sentença a

(45.375) metros quadrados, dúr, casado, brasileiro, resie aos fundos com terras de cjentífique-se o Domijnio do, ou seja, num terreno ru- justificação de fls. e fls. pa- tendo 25 braças de frente a lente em Cubatão, distritomarinha. 2. Com a supli- 'da União, na pessoa de seu ral, sito em Picadas do Nor- ra que produza seus devidos fundos, com estas confron- de São Pedro de Alcântara.cante. possua como seu alu- representante' tambem na
te, de forma triangular, que e legais efeitos. Cite-se, por tações: frente, a oeste, em rodos maiores e comparece-

'elido tereno, tal como se a- cidade de Florianópolis, pa- eoube por herança à esposa .nandado, o Órgão do Mi-
terras de João José Lohn, rão independente de intimacha descrito acima, ha mais ra, no prazo de dez dias .lo peticionário, onde êste nistério Público e os atuais
fundos, a leste, em ditas do ;ão. ,3 _ Francisco Camilode trintà anos, mansa e pa- contestar a inicial; queren- construiu uma casa para sua ::onfrontantes do imóvel, e

requerente. e de ambos os dos Passos, lavrador, casacifícamente, sem oposição do. São José, 2 de dezembro residência: Que .díto terre- mas mulheres, se casados
lados ainda com terras do do, brasileiro, residente emou embargos, de especie al- de 1953. (as) José Pedro

;10 faz frente, a oeste, com 'orem. Publique-se edita�, requerente; II _ Que Fran- Cubatãcdístrito de São Peguma, quer legitimar sua Mendes de Almeida - Juiz
\ Estrada de Forquilhas, on- -om o prazo de trinta (11 )

.

cisco WilI por sua vez já dro de Alcântara. Despaposse, nos termos do art. de Direito. Em virtude do Je mede 83 metros, sendo aí I�a� nos 'joI)Ilais "Diárienâo '

'Ipossuià dita gleba há mais cho: Vistos, etc. Julgo, por550, do Código Civil. 3. Nes- que mandei expedir pre-' á base do tmângulo, fundos, icial do' Estado", por uma
de vinte (20) anos, como sentença, a justificação desas condições; requer a sente edital que será afixa-

I leste, com terras de Fran- ,Tez e por três vezes no "O
herança de seus pais; III _ fls. e fls. para que a mesmaVossa Excelencia que, na do no lugar de costume � ';isco Teodoro da Silva, on- Estado", da cidade de FIo-
Que a posse dêsse terreno produza os seus devidos eforma do art. 455 e seguin- publicado, por tres vezes Je mede 91 metros e que é ríanópolis, para citação dos
tem sido exercida, primeiro legais efeitos. Cite-se o Órtes d� Código de Processo, no Diario Oficial do Estado

im dos lados do triângulo, 'nteressados incertos e não
por Francisco Will e depois'

.

gão do ,Ministério Público eCivil, se proceda, em dai e por três vezes no jornal .l.e um lado, ao sul, conver- sabidos. Oficie-se ao Servi-
1 ' .

-:>s atuais confrontantes do
'"

-

pe o peticionário, mansa e _hora e lugar designados, "O Estado", para conheci-
gem os dois lados já referi- ço do Patrimônio da União, ;>acificamente, sem interrup�com ciência prévia do Mi- mento dos interessados. Da- los do triângulo, ao norte também na cidade de Flo-

ção, contestação ou oposinistério Público.e do Do- do e passado nesta cidade confronta com te�as de rianópolis, dando-se ciência
ção de alguem, e com a in-minio da União a justifica- de São José, aos dezesete Benjamim Gualberto de 0- ao me-smo do requerido na
tenção de dono _ animus�ão "initio litis" com o de- dias do mês de dezembro líveira, ecnde mede 63 me- inicial e para contestar o
domini _ que se manifestapoi�ento das testemunhas: de mil novecentos e cin-. tros, q·.lP é mais ou menos pedid,o �o prazo de dez (10)
por atos constantes de �xPATRICIO CAMiLO DA quenta e três. Eu, A�noldo 3 altura do citado triângulo, dias, querendo. Intime-se.
ploração agrícola e feitura'SILVA, brasileiro, casado, Souzà;-.Escrivão a fiz dati- cuja área é aproximada- SFlO José, 23 de novembro
de benfeitorias no local;' IVresidente, e domiciliado em lografar e subscrevo. São mente de 2.614m2; Que êsse ue 1953. (as.) José Pedro
_ Que, assim, se acha perSerraria Municipio de São José, 17 de dezembro de terrenq �upra inscrito sem- Mendes de Almeida, Juiz
'E-itamente-configurado, comJosé; JOÃO BENTO DOS 1953. (as) José Pedro Men-

pre esteve na posse do Au- clt> Direito. Em virtude do
todos os requisito� legais, eSANTOS, br'asileiro, viúvo, des de Almeida - Juiz de tor e dE: sua espôsa, por que mandei expedir o pre·
.:: favor, o usocapião extraresidente e domiciliado em Direito. Confére com o ori- mais de trinta anos, que dê- sente edital que será afixa�
ordinário definido no art.Serraria, São Jos-é: SEVE- ginal. Eu, Arnoldo Souza, le sempre usaram como o elo no lugar d costume e pu- �;50 do Código CivÚ; V _RINO DE AQUINES, bra- Escrivão a fiz extrair a pre- possl,liram com ânimo de blicado no "Diário Oficial'
Que, pretendendo legitimarsileiro, casado, residente e sente copia. proprietários, nele constru- \10 Estado" e no jornal "O
a sua posse de fato, o suplidomiciliado em Serraria, São José, 17 de dezembro indo suá morada e cultivan- Estado", para conhecimentc.
cante, na forma dos arts.Municipio de São José; to- de 1953. do produtivamente; Que dos interessados. Dado e t54 usque e 456, do Cód. dedos lavradores; após o que José Pedro Mendes de essa poc;se sempre foi man- �assado nesta cidade de São Proc. Civil, requer a v.jugem Vossa Excelencia a Almeida sa E: pilcífica, sem qualquer :Tosé, a�s oito dias do, mês ::.xcia. a designação de dia,justificação, mandando ci-

j Juiz de Direito. oposição de quem quer que ce dezembro de mil nove-
hora e lugar, para que, comtar pessoalmente. os con- ;;eja; Que, por tal. razão, ::,entos c cinquenta e trêf.
qS testemunhas abaixo' ar- '8olsasquer o Autor propor a pre- Si:lo Jesé, 8 de dezembro de
roladas, se proceda a justisente açiio de usocapião con- 1 'l!53. (as.) José Pedro Men-
ficação do alegado, após o

tra a União' Federal e con- .�l s de Almeida, Juiz de Di- qual deverão ser pessoal-
, ,tra terceiros interessados, a- r'!itc. Confere com o ,origl- mente citados os atuais con
caso existentes, afim de que, nal Eu, Arnoldo Souza, Es- frontantes e interessados
:ulgada a ação, ser expedida Cl.'jv�o o fiz dactilografar e

certos, e suas mulheres, se
fi compettnte carta de sen- .mb:-.c.revo. São José, 8 de casados forem, bem como o

I tença
a fim de ser transcrita 'd�.lembro de 1953. José Pe- órgão do Ministério Público

no rtgistro de imóvei�, pa- r:r.o' Mendes de Almeida, e, ainda, ediü\lmente, com o
ra !0dos os fins de direito. J lUZ de Direito.

CIO. Cite-se, por edital e com
) prazo de trinta (30) dias,
:)$ interessados incertos e

r.ilO sabidos. Publique-se
,E:(!itais uma vez no "Diário
Oficial" do �stado e três

(30) vezes no jornal "O Es

tado", da cidade de Floria- reito. Confere com o origi
nópolis. Por ofício, cientifi-,
lúe-se o pomínio da União
na pessoa de seu repr�sen
tante, em Florianópolis, pa
ra, no prazo de, dez dias

(10) dias, contestar o pedi- 'Juiz de Direito.
I

3ERVIÇO NACIONAL DE API'ulNDIZAG�EM INDUS
rRIAL DEPARTAMENTO REGIONAL DO PARANA

E SANTA CATARINA

de' Estudo para ope
da industria

Levo ao conhecimento dos Srs. Industriasde Santa
Catarina que se encontram abertas até o dia 24 do mês
corrente as incricões de candidátos aos seguintes cur

sos de aperfeiço�mento mantidos pela Divisão de Bol
sas do Departamento Nacional do SENAI: .

a) FORMAÇÃO E APERFEIÇOAMEN_!O P/CON
TRAMESTRES DE FIAÇÃO EM ALGODAO

b) CURSO DE AJUDANTE DE TECELAGEM
c) APERFEIÇOAMENTO DE CONTRAMESTRES

DE TECELAGEM.
� O candidatQ deverá ser apresentado por Firma quite

PI4I'.1 COJ com o SENAI, ter idade entre 21 e 35 anos, ser reser-

'$
,

vista e dispor de cinco fotografias 3 x 4.

'Aos aprovados nos exames de seleção será paga

A Uma bolsa de, Cr$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos cru-l '/

f zeiros) por mês, bem como às despesas de viagem e ha-

"/+/:_ OUIIAIITE TODIJ ,.. bitação.
, Os exames de seleção serão realizados na la quin-" "OS \IAf)�JOS zena de janeiro p. vindouro e e�barq,,:e dos aprovadosI ."\ .

\ para o ,Rio de Ja�eiro, onde sera? reahzados os cursos,

•D}\i -ft�,ti dar-�;ai�:e;:S��I�:���ã�e :t::e;i���'pela IIlspetoria de
�

"�,,
� ,,�

, Ensino do SENAI, em Florianópolis à Rua Felipe-;' á ia. -= � � �

I Schmidt, nO 34, até 24 do mês em curso .�I ,
FLAUSINO MENDES...,;;,;-.;...-------�-- = �

Diretor Regional

FlorianópoÚs, Sabado, 19 de dezembro de 1953

Edita'
(

EDITAL COM O PRAZO
DE TRINTAS DIAS.

imóvel, e suas mulheres se
rasados forem, por manda-

..

rarlos

ANDRADE & KOERICH

�xpre8S0 Florian6polis
de

Transporte
.

de cargas em geral entre Florianópolis,
Curitiba e São Paulo'

Com vial(enS diretas e permanentes
Matriz: - FLORIANÓPOLIS

Rua Conselheiro Mafra, 135
. Fone: 2534 -- Caixa Postal, 435

End. Telegl-.: SANDRADE
Agência: - CURITIBA

.Avenida 7 de Setembro 3320/24
Fone: 847 (Linha Paralela)
End. Telegr.: SANTIDRA

Agência: .- SÃO PAULO
,

Rua Rio Bonito n. 1247
/ Fone: 9-3 L-96 - Atende Rápido RIOMAR

End. Tplegr.: SANDRADE

I�t(' posto, requer a vossa

exee}pneia que, justificado ()

v 1egado, seja expedido man

ó.do de citação dos coú�
f."onümtes conhecidos, o dr ..
P1'emotor Público, para a

c0rnpanharem a ação até fi

nal, pena de revelia; se ex

peçam editais de eitação pe�
lo p:'azo legal de 30 dias, 3
V('zes em jornal da Capital
e

.

:llna vez no "Diário Ofi
. c.lcll do Estado", êste por re�

t!ubição judicial � Secreta
ria 1e' Estado competente.

I
,

(Agências.. no Rio de Janeiro e em Belo �orizonte com

tráfego mút'uó até São Paulo co� a Emprf!sa de Trans·
I""""'��......"""",.,:_-=". . .

portes l\-1inas GeraM S/A:.) ,

.._ ,. .

SÃO PAU'LO
RIO?

�

•

do formulado na inicial de
fls. 2, querendo. Intime-se. -J\

São José, 2 de dezembro de
1953. (as.) .José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito. Em virtude do que
mandei -expedir o presente
edital que será afixado no'
lugar 'de costume e publica
do no "Diário Oficial do Es-
tado" e no jornal "O Está-

.

l"-
do", para conhecimento dos
interessados. Dado e passa
do nesta cidade de São J0-

.ó, ·aos 18 dias do mês de
dezembro de mí} novecen-

tos e cinquenta e três. São

José, 18 de dezembro de
1953. (as. ) José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di-

nal. Eu, Arnoldo Souza, Es
crivão. o fiz dactilografar e

subscrevo. São José, 18 de
dezembro de 1953. José Pe
dro Mendes de Almeida,

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



..

I tre . dama aniversariante, se

ass'ociando à; inumeras ho
_ .menagens tributadas.

contra� O flagelo ,da 'Iepra
flagelos da humanidade: a se conhecem ainda as doses

InvençãO �e Urna freira
�"'"

.

. NO LAR E NA SO'CI�DADE

I
"Parisien Liberé" con�agra lepra.
hoje um longo artigo áspes- A vacina está agora pres

. quisas, sôbre a lepra, em- tes a ser çomercializada .

.

preendidas por um� freira I Seu uso não �'ó:nporta ne

francesa, Soeur Marie Su- nhuma dificuldade e será
zanne. "Há algumas sema- da alçada de. qualquer en- Africa e na :Asia, - conclui

Imas l�mbra o jornal, o mun- fermeiro, pois que consiste o jornal, --graças -á Irmã

do inteiro . tinha conheci- em injeções subcuteanas. zinha Missionária, acaba de'
A data de hoje recorda- mente de que uma freira Evidentemente, até que as luzir uma .grande esperan-

nos que: francesa acabava de inven- reações sejam perfeitamen- ça". ,'.... I
.:._ em 1634 a Fortaleza de tar uma vaeina destinada te conhecidas, sómente mé- I' _. ':-__"-'--------

..--------

,

Cabedelo, atacada desde o a lutar contra uma doença. dicos poderão proceder ás!;: MI·ssa de 7·' o ,-a'
.

dia 4, pelo Almirante Lich- que continua sendo um dos I injeções, para as quais não I
tardt e Coronél.Síegemundt \

von Schkoppe, capítulou, i E d '1· t a I' ADALGISA SCHUTEL DA SILVA
tendo ai ,guarnição portu- F

Os filhos p'enros e'netos de sua saudosa e pranteada
guesa saldo da Fortaleza I .

'.

,
.

mãe, 'sogra e ��ó dona ADÁLGISA SCHUTEL DA SIL-
O lar do. distinto casal . i.

com_ as 40.nr4·as .d.e. guerra; JUIlZO DE DI.ERI.TO DA l111a, há ma, is d�, trinta anos, VA. .

.

Divo Rosa e eXI?,a. esposa 18 3 t
'

, 'Convidam 0S parentes e aspessoas de suas relações,
d. Maria Mariano Rosa se

,em ,um a aque 4.a VARA .DA COMARCA mansa e pacificamente, sem d d'
..,.' d 70 did 1·

',. f . e amiza e para assistirem a missa e
_

la que rnari-.
os revo uéíonáríos arrou- DE FLORIANóPOLIS. oposição ou embargos de

engalaná _festivamente, no ilh f' lid V'l
- dam rezar, por "alma da extinta; no dia 19 (sábado), às

.', . , . . PI as OI repe lona .1 a' EDITAL DE CITAÇÃO espécie alguma, querIegiti- 7,30 horas, na igreja de São .Francisco e, antecipadamen-dia ,de hoje. E que trans- de Jaguarão; COM O PR.AZO DE TRIN- ' h
.

t id ·t d
.

'

a eh se a-to, mar sua, posse, nos termos 'e, agra ecem a o os os que comparecerem s
corre o primeiro aniversa-

_ em 1853, Criada pela ' 'religioso, assim como, sensibilizados, aaradecem a todos
I TA (30) do art. 550, do Código Ci- -

,. «.: rio natalicio de sua galante

I
Lei n? 704 de 29 de"Agôs- os que acompanharam, até a s,ua última morada.

Uma sala de la xadrez filhi h Rit d C
. '.. -u N.éstas �

con
..
dições, re- ---

,1ma 1 a e assia, d 1853 f'
.

dbranca e preta para ser usa- _ , .

to e , 01 In_augura a o Doutor M ANO E L quer.ia V" Excía, que, na
-. Por tao grata efemende a

a Provincia do Paraná to-da com blusmha de malha

I'
. berá I

' BARBOSA DE LACERDA, forma do art. 455 e seguin-
"

.

.

.

aniversariante rece era, na "mando posse como Presi-
ou pe qual.quer outro teci-

ider d genit
Juiz de Direito da 4a Vara, tes do C. P. C., se procela,

:,7 " resi encia e seus em 0- d t Z
.

d G' ,

do. Ai. sáía é justa com um

I
. .

en e, acartas e OIS e da Comarca de Florianópo- em dia, hora e lugar desig-
',',' .... res as suas mumeras ami- Vasconcelos'

.

bolso 'de cad�, léid�, enfei-
gu\inhas, ofsrecendo-lhes _'

. lis, Capital ,..do Estado de nados, com ciência previa
tados com dOIS, botões cada 1 ta

.

d f'
. doces

em 1864, a
_

Guarda I Santa Catarma, na forma dos representantes do Mi-
au a mesa e mos Nacional desta entao Pro- . \,'1W1. s: e guaranás. '

da lei, etc. nistérío Público edo Domi-l
i,

.

, '.'

,

vincia de Santa Catarina, FAZ SABER . nio da União, a justificação I

'ANIVERSA'RIOS'.
O. ESTADO apresenta foi chamada ao serviço atí-

aos que o

f t dital de citaca-o "initio litis", com. o depoi-elicitações. ' ." ·presen e e 1
�

SNR. . ,ESPIRIDIÃO I vo,
em face da guerra.con-

com o prazo de trinta (3,0) mento das testemunhas Al-
AMINN

�' . tra o Paraguai;
.

.

.

,

. FAZEM ANOS HOJE' di'as virem ou dêle conhecí-: berto Russi, Roberto Pru-
.

"

.

.

. I - em 1868, os, encoura-
- Menmo Henrique, fi- d "Sil d" "M

. . mento tiverem que, por par- dencio e Manoel Noronha,
ca os I va o e arrz e b 1 dlho do sr. Francisco Duarte B� ". f

'.' te de Cantianilha Morais, na todos rasi eiros, casa os e
.

,
"

, . , arros , que' orçaram as id C'Silva, destacado funcioná-
b teri d A t ação de usucapião em " que resi entes em apoeiras, a-

. I a erras e ngus urra, h" 1 V E
.

rio do D.E.E.· , '. requereu perante este Jui-. pos o que, JU gue . xcia.
.

.

'

. �. quando desceram o RlO�, .

....
.

.

- Menma Valcimar, f1-
f

...
-

t \ zo, lhe fOI dirigida a peti- a. justificação, mandando

IIorçaram-na novamen e, ...
.' I

1lhinh.a do sr. Waldemar E- d' bi I
cao do .teôr .. seguinte:

.

- citar pessoa mente os con-

quan o su Iram o mesmo
•

.. f
.

dIoí de Oliveira; I R' Paraauai
Exmo. Snr .. Dr. JUIZ de DI- rontantes, resi entes nas

I'.d d AI
10 araguai; '. a

'. .

h d" 1 b- Snra .. telici a e
'. -, _ em 1874 falecimento r�eIt� ?a" 4 Vara. C�,.N"TIA- vizm anças o uuove, em

id I' 1I.TILHA· MORAIS 'I::"' • como 'o Dr.T'roníotor P&bli- iimel a; d M h 1 J ' F" .1.'\1
.

.nrasi-
.

h
o arec a ose ernan- d S

-

d I
- Snr. Lourival Lisboa, d d S t Perei Ieira, solteira, maior, resi- .co, o Diretor o erviço 0;-

. ,. f' "C
es os an os erelra;, .

Patrimôni,o da União e, por II -.funclOnarlO da Irma ar-
1880 t- V'l

dente nésta Capital, no lu-
- em , a en ao 1 a ,

los Hoepecke S. A; d B' '1 d gar Capoeiras, 2° sub-dis- editais, com o· prazo de
.

lf' A
e Iguaçu e eva a a cate-

- Snr. Rodo o . da . trito do Estreito, por �eu trinta dias, os interessados
goda de séde distrital; I .'

Costa; advogado,' abaixo assinado, incertos, para, no prazo le-
- em 1941, Adolf Hitler�

- Sta. Lourdes O'Don- vêm pela presente, perante 'gal, se quiserem, contesta-
chanceler do Reich Alemão, '

I'. nell,
residente em Porto a elevada autoridade de V. rem a presente ação usuca-

assumi�, pessoalmente, o _

Ocorre, hOJ'é, o. aniversá-. Alegre;,. d
. Excia., promover uma ação pião n_a qual se pede seja. nópo}Ís;-22 de setembro de edital, o.s incertos, pelo pra-, comân o Supremo das tro-

j'rio natalicio do sr. Espiri- - Sr. LaudlO Olimpio de usacapião;' com _.fundq- d.ec.lar,ad.o o �ominia da.p.e-
. 1953.' ('assinado) Mario Ro.,- io de t,.rint,a (30) di.a.. s, ci-

pas nazistas, no "front-rus- '

..' ,

dião Aminn, chefe da con- Vieira, funcionario do IN- ,mento nas seguintes r�ões: tIclonarla, sobre o aludIdo cha. Subindo os autos a tação essa <:y.l€!, devera ser

ceituada firma Irmãos A- CO. sO'.

j
1°) - A suplicante, há mais imóvel, �r�SSegUin�O�se, I conclusão, receberam o se- feita na conformidade do

minn, desta praça, e ele-, - Jovem João, filhp do André Nilo Tadasco 'de trinta, 's1110S, ini,nter- como de dIreito, ate fmal: guinte despacho: - Desig- art. 455, § lOdo Código de

mento destacado do comér- Des. Hercilio Medeiros" ruptamente, sem 'oposição sentença. Para os efeitos; ne o sr. Escrivão dia e .ho- Processo Civil, Custas, a fi-
. cio local. n�embro do Tribunal de t --,

de quem quer que sej,a, é lega-is, dá-se à presente o ra para a jústificação, inti-. na1. Florianópolis 16 de ou-

O ilu'stre aniversariante Justiça;, possuidorq de um terreno valor de Cr$ 3.000,?0. N·I madas as 'pa�te� o à I)oút�r I' tubr.o de 1953: (assinado)
i,;ainqa de�tacada figura -Menina Alcioné-Hele- Par'ici,paçãO situado no lugar Capoeiras, Têrmos" P. Defenmento. ·Promotor PublIco. FpolIs, MárIO de Carvalho Rocha.

q\le tem �mprestado o· seu �a, filha do sr. A-rgemiro �
-

sub-distrit� do Estreito,
I (Sô�re, esta�pilhas esta-

I

2.5 de sete�b_r0 de í953. (as- E, para que chegue ao co-

concurso a vários empreen- Silveira; DANÚBIO MELLO é se- nesta ,Capital, com as se-, dUaIS no valor ,de Cr$ 3,50,
,
smado) MarIO Rocha. SEN- 'nhecimento de tódos, fl:lin-

dimentos desportivos. e à - Snt,a. Lidia Maria Al- nhora participam às pes- guin\es caracteristicas e inclusive a respectiva taxa TENÇA - Julgo, por seu-, dou· expedir o presente edi-
sociedades éarnavalescas. f�randt, filha do Sr. Pedro sôas de sua r,elações o. na�- confrontaçõ�s: Área: ..... de S.' P. Estadual, devida-' tença a justificação de fls. tal que será afixado no lu-
As muitas homenagens Alkrandt, residente em cimento de seu filho DANU- 7.239,87 metros quadrados; mente inutilizados): F-lo- 26, em que é justificante gar de costume e pubUcado

de que será alvo, as de MondaL BIO, ocorrido na Materni-I Perímetro: 1.128,65 metros rianópolis, 21 de setembro Captianinha Morais, afim na forma da lei. Dado e

E N L A C E dade "Dr Carlos Corrêa" a l' f E'"t d - d . ,
'

quantos trabalham e�O:
,

I meares; rente na :> ra a de 1953. (assinado) Joao ,e' que surta os deVIdos e passado' nesta cidade de

ESTADO, que o abraçam A''s 17,30 horas do dia 19 15 do 'corrente.' '- Gerai de São José a Floria- Bonassis. Em anex�: _,1) jm-:dicos efeitos. Expeça-.:.e
I
Florianópolis, aos (2) di�s

cordialmente. na Catedral Metropolitana, J nópolis, onde mede 13,20 Talão da taxa Judiciária. I mandado de intimação ao:,' do. mês' de novembro do
altar de Nossa Senhora, ms. ao norte em terras de ,2) Uma procuração." 3) (.on;Io�tantes do imóvel ('lU ano de mil novecentos e

SNRA EMANUEL CgOennttrI'lairãsOe"nhmoraI.ttraimôJnUi�e:a'CaSa para'
Alberto Russi, onde mede;Planta,daá.rea usucapien-lquc�.tão, bem como Cl'J D;- cin�oentaefrêl:i (1953).Eu,'

LINHARES 553,78ms.; ao sul com terras. da. 4) 8 talões do impos- rdC'r do Serviço do P.atri-' Vinicius Gonzaga, Escri-
Martins, dileta filha de Ma-

I de Roberto Prud�ncio, on-; to territoriãl pago ao Esta- mÓloio da União e do Dr. vão, o subscre�i. (assinádo)
Festeja hoje sua data na- noel Martins e dona Alber- a ugar dé mede 543,17 ms.; e aos' do. 5) 8' talões do imposto- Promotor Público, na qua-' Manoel Barbosa de Lacer-

talicia a exma. snra. d. Cé- -tina Martins; e Gení Peris, Aluga-se uma casa de fundos com terras de Ma- pred!a:l pago ao Municipio. lidade de Representante do da. Juiz de Direit.o· dá 4a

lia da Costa Linhares, es- filho, de Zeferino Peris e material (Nova) sita�à rua' noel Noronha,. onele mede Fpolis, 21-9-53. (assinado) Ministério Publico e' da Fa-, Vara. Esta conforme.

posa do sr. Emanuel Li- Martinha Peris. Pe'dro Demôro 1,.612, (Can- 18,50 ms. 2°) --' Como a João Batista Bonassis. Em zenda do Estado, para to

nhares,' funcionário publico Nêste ato religioso servi-
to:'_ Estreito). Suplicante 'possua como a. dita, petição ,foi-proferido. dos contestarem, si quise

municipal. I rão de padrinhos da noiva Tratar na Rua Saldanho. seu o allJdido terreno, tal o despacho do teôr seguin- rem, o pedido no
� praZo. le-

As muita� homenagens o. senhor Manoel Martins e Marinho 123. I como se acha descrito aci- te: A à 'co�clusão. Floria� gal, citando-se, ainda, por I
que lhe serão tributadas O, senhora; e do noivo; João

ESTADO se 'associa.
} Silveira e senhora.

,'- O ato civil será paranin-
SNRA. OSMAR CUNHA fado pelo senhor Célio

r Meira e senhora, pela noi-

Trànscorre, na data de' vai e 'o senhor Alcides F.

hoje, o aniversá'rio natalí�io
I

Pereira e senhor� pelo noi

da exma. snra. d. Sueli Pe-' voo

rei.ra Cunha, e1sposa do sr.: Na residência Trindade,
Osmar Cunha, alto funcio-: o. casal Manoel Martins, re�

nário. do' Banco do Brasil cepcionara os. parentes e

e Vereador à Camara Mu-
I amigos

- que lhes forem dar
\ .

nicipal pelo P.S.D.. I felicitações.
, i "O Estado",

.. gen�ilmente
O ESTADO, respeitosa- leva suas fehcItaçoes aos"

-mente, cumprimenta a ilu�-
I

distintos nubentes.

Ultima Ioda

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

PARIS,-17 (U.P.) - o

MENINA RITA DE CAS
SIA ROSA

19 DE DEZEMBRO

-Escola P-rática, de ComérCio<
Senna Pe'reira

,

_,-EXAMES DE ADMISSÃO
la E'POCA

'

INSCRIÇÃO: 27 de 'novembro a 12 de dezembro
EXAMES: 14 e 15 de dezembro
Para inscrição e Informações a Secretaria atenderá

diàriamente das 17 às 19 horas.
.

Sede da Escola: GRUPO ESCOLAR JOSE' BOITEUX
.- ÉSTREITO -

'

Exumes de .Admissão aos
Ginasíos

Preparam-se candidatos.
Início das aulas a 16 do corrente.
Rua F�rnando Machado, 32.

.

.

."".. JfGl"'� D.04�o. 34J, J •• cnJIl� >"" � � 9
'

fOHl S�... ,..ui -fi·'. eau.. f•.,,,_�. �
rlUCIVoMA PROSU�CURITIM

O Escrivão

Vinicius. GonzaQa,

AVENTU,RAS DO ZE ..MUTRE�TA aaa

-

!

,

l�
Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Florianópolis, Sabado, 19 de dezembro de 1953 o ESTADO

Amanhã o Duelo dos 11ri-CaI11peÕt\S
E' INTENSA A EXPECTATIVA NESTA CAPITAL PELO CHOQUE INTERMUNICIPAL AMISTOSO MARCADO PARA A TARDE

. \
.-

"DE AMANHÃ NO ESTA'DIO DA'F. C. F. 'ENTRE OS AGUERRIDOS PELOTÕES TRI-CAMPEÕES DO HERCI'LI() LUZ, DE TU-
-, { '-' .

BARÃO E DO AVAl' LOCAL. AGUARDA- SE UM DESFECHO DOS MAIS ELETRIZANTES DO ANO. NÃO PERCAM!

E s P O r t i vo"
••••••••••••••••••••6U �..�..�����a...�..�..�..����..De..�..�..�..

-Estado

, .,
. '.' ."

.',

,VIBRARA o PUBLICO _NA TARDE DE 'HOJE, NO CAMPO "-DA F. C.
D·-COM o 'SEN/SACIONAL ,EMBATE .ENTRE o 'TRI-CAMPEÃO. SU·

LINO É o SUPER-VICE-CA��lPEÃO QA CAPITALO
-

-;:- '�" Jogarão hoje, tendo _por

I'
A a�resenta?ão do'

tri-I p�aça esportiva da Praia de

palco o campo g.a rua Bo- campeao da LIga Tubaro- Fóra para conhecer o novo

caiuva, os fortes esquadrões nense empolga toda aCida-I "team" alvi-rubro que tan

do Hercílio Luz e Bocaiuva, de que em peso estará na tas doresde cabeça deu ao

BENEVAL FIGUEIRÓ

Craque que tem sabido se

impor em pelejas de enver-

.

gadura, pela coragem, leal

dade e ardor combatívo,
d e f e n d e n d o as cores

do Barriga Verde', de Lagu
na, o zagueiro Beneval, re
presenta uma das figuras de
maior expressão do nosso

mundo futebolistico, na a

tualidade.

Nascido na heróica Lagu
na, onde defende com ga
lhardia'e dedicação as cores

do Barriga _
Verde' se' tem

imposto à estima e admira-
,

ção de todos.

Iseneval defendeu em Flo

rianópolis, o esquadrão do

Avaí, sagrando-se cam

peão, e a,ssombrçu' com sua

grande classe, ganhando o

pôsto de beck central, me�

t recendo, assim, os aplausos
e a admiração sempre cres-

t

cente dos catarinenses.' I
Hoje dia de seu natalício,

muitas serão as provas de simpatia e apreço que lhe tri
butarão seus numerosos amigos e admiradores, aos quais
prazerosamonte nos associamos, augurando-lhe prospe-
ridades..

_

.

'CAMPEONATO BRASILEIRO FEMININO
DE BASQUETEBOL

RIO, 17 (V.A) - Acei- estava paralisada devido às

tando propostas da Federa-
I
obras da Grande Exposição

.

ção Paranaense a Confede-
I
do Centenário da emanei

ração Brasileira de Bas- I pação política de Curitiba,

quetebol fixou para 29 de Entretanto, depois de en

janeira _próximo o inicio do tendimentos que tivemos,
.campeonato brasileiro fe- eu e .os dirigentes da Fede

minino, em Curitiba. As ração Parananse, c,om as

inscrições serão encerradas autoridades, os trabalhos do

a 29 do corrente, de a�r- ginásio.
dó com o Regulamento.

Escreveu José Brigido
na sua apreciada coluna

"Prá ler no bonde", do

"Diário de Notícias; do

Rio edição, de quarta
feira:

"Enquanto os para

guaios realizam metódi

cos e rigorosos treinos,
com o objetivo de apurar

cada vez mais a forma

dos jogadores que en-

América no último

certame]
�oso de uma reabilitação,

estadual, vencendo o jogo visto ter sido vencido pelo
inicial por 1 x O" esquadrão avaiano por 5 a

O Bocaiuva está €spe:ran- 3 e irá dar tudo Para levar

�
de vencida seu forte oposi- quando estarão em confron-'
toro

'

to duas grandes forças do
Esperá-se um grande pú- foot-ball catarinense.

blico na sabatina de hoje,

}ame nacional, OÚ pelo me

nos o adiamento dos _ seus

jogos para datas portedo
res ao Campeonato do Mun-!

�o. E' essa uma .nova tenta-I 'I .. • .,��tiva da CBD, visando dar ._.·..�IIIIi�_...1 ,_�
ao selecionado brasileiro I' A' 2.

_'
- s - 4 30 � 7 30 e 9 15

um preparo continuo, o que
' .'. /'

horas
John Agar - em:

O TAPETE MAGICO
No programa:

Complemento Nac.

Preços: 7,-60 - 3,50
Censura: 10 anos.

cância ... Para que? Não consulta às Federações Me- Simões Coelho, o campeo
.somos os "melhores do

tropolitanas, Paulistas, Mi- nato brasileiro perderá o
mundo"? Os inglêses já

.

neira e Gaucha, no-sentido I seu prestigio se as seleções
nao profetizaram que d d 1e que os joga ores convo- cariocas e pau istas se apre-
vencerémos os húnga- cados para a seleção não

I'
sentassem sem os seus

ros? Então, para que -

b' disputem o campeonato ra- maiores craques. Para os

pressa? Sejamos calmos, sileiro. Com um "adendo"· demais membros, a seleção
porque clas�e e classe e do' major Andrade Leão, a I brasileira deve estar acima
todos já sabem que, em

'I lta j t' 1
-

d t d
. cons,u a Ira a e a exc usao e u O.

matéria de futebol. nm-
_, _ _ ,__

guem joga mais do que LUTA O VASCO DA GAMA PELA
CONQUISTA DE DJALMA SANTOS \

bém vai fazer o mesmo, i te, ciência, habilidade, S. PAULO, 18 (V. A) - tância em que estariam In-
M "1 IA:"--:" lí

.

ouvir um por um. as

,.
ma emo encra ma ucia A: Gazetà Esportiva, desta. cluidos os "passes" de Na-

não há pressa. Os para- agressividade e clarivi- capital, publica declarações ninho, Hélio e ainda mais
guaios são. uns afobados. dência. Temos tudo isso do sr. João Silva, vice-pre-I um jogador, cruzmaltíno,
Estão realizando intensa - e mais alguma coisa. 'Só sidente do Vasco-da Gama, I Como se verifica, o Vasco

preparação tisica, porque nos falta Juizo e "ver- "segundo as quais, os inte- pr�tende fàzer uma trans-

IIr-n 1-1esta tem sido o segredo niz".
' I rêsses profissionais do seu sação idêntica a. de _Pinga,

, �I)f II . �

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

clube por Djalma Santos para' a c�nquista de Djalma _, ' _, :":C·
UNIAO 4 X SALDAHAA 3

,

<. chegam até .a um milhão e Santos.
Em jogo realizado do- a quarta vez que éf mesma, 500 mil cruzeiros impor-

mingo último, no gramado equipe do União abateu o I
de Barreiros, a equipe do Saldanha da Gama em seus Passará o Palmeira a Usar Camisa de Seda
Esporte Clube União mais próprios dominios. S. PAULO, 18 (V. A) I do, isto é, será a camisa de
uma vez demonstrou o seu A equipe do União esta- - Em virtude do forte ca- seda, conservando porem a

valor ao abater o Saldanha va assim constituida: lor reina�te nesta' epoca em' cor' 've;de, e, serão mais

da Gama em seus próprios Sílvio A�or e ...Jacó; Os- São Paulo, os .diretores do largas e cômodas, e
- terão

dominios pela contagem, de valdo, Aliatar e Pulga., Palmeiras mandaram con- gola: As novas camisas do

quatros tentos a três, goals Vento-Sul, Oscar, Jaime, fecionar novas camisas, sen- Palmeiras serão indenticas.
.

.
.

assinalados por Vento-Sul Tomaz e Dirceu. do que o tecido será muda- as que os argentinos usam

(dois) e Jaime (dois). _E" em seus campeonatos.
� ,

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

FALTA DE JUIZO E "VERNIZ" CARIOCAS/E PAULISTAS FO'RA DO
.

CAMPEONATO BRASILEIRO
de suas vitó;-ias em mui- RIO, 18 (V. A) - O de Rio: e São Paulo do cer-
tas pelejas. Não 'lhes fal-

,
Conselho Tecnico de Fute

ta espírito de luta, fôle- boI da CBD 'resolveu ante-
. "

frentarão os brasileiros

nas próximas eliminato

rias para o Campeonato
do Mundo, nós continua-

mos no "bem bom -dé to

dos os dias. Nem seqU,er',
está oficlalment€ escolhi-

go e tenacidade, princi
palmente quando se tra

ta <de enfrentar brasilei
ros. Nós entretanto, po-

.

demos esperar mais um

pouco. Ainda é, prematu
ro pensar em escolher

/"'. �, .

cipar para a proxima reu-

nião a designação oficial do

tecnico da seleção brasilei

ra para o Campeonato Mun
dial de Futebol. Contra os

votos dos srs. José Alves

do, o, técnico nacional. O

presidente da' C.B.D. já
auscultou a opinião dos

três mais indicados, o

presidente do Conselho
Técnico de -Futebol da

de Morais -e Canor Simões se tornaria impossivel com
técnico e convocar joga- C Ih Ih a devolução dos' jogadoresoe '?' aprovou o conse

.

o

dores, quanto �ais _

cui-
tecnico, em sua ultima ses- aos seus clubes depois das

./ dar de treinos e, outras são, outra proposta do. sr. "elimlnatorias. Para os, srs.
coisas de igual insignifi- I

C t l' B
.

I

. as e o ranco: -, uma· Alves de Morais e Canor

C.B.D., declara que tam- -nós� Temos categoria, ar-

Regressando de Curitiba,
o sr. Alfredo COIOhIbo, su

perintendente da C.B.B.

manifestou-se com entusias

mo sôbre o ginásio 'que o

govêrno paranaense está

construi�do em Curitiba.

�'-

Véõ�eD muito bem 0- Leão da -Ilha
- "Será -- disse -- ,U)Ua

obra de que muito se or- Avaí e Bocaiuva, os dois Embora vencido o qua-. tentos do segundo periodo : Amorim, Balão, Saul e Waldomiro (Ferrugem) e

gulharão os paranaenses e �ais categorizados esqua_J dro da Marinha não decep- foram obtidos por Ferru- Lisboa. Mirim; Raimundo (Carri-
que muito contribuirá para drões florianópolitanos da! cionou, pois foi adversário gem e Carriço para os ven- BOCAIUVA Tatú ço); Oscar, Adão, Rodri-

.o progresso dos nossos es- atualidade, defrontaram-se I aguerrido e entusiasta, che- cidos e Bolão para o tri- Bonga e Erasmo; Início, gues e Zacki
.

(Azan).
portes, especialmente o bas- 'na noite de ante-ontem, no I gando no segundo tempo ã campeão. "

quetebol. estádio da F. C.F" em pe- assinalar dois tentos contra Cm; boa atuação funcio-

d
.

t d it
I . J

-

SComportará 15.000. pes- leja
.

e carater amis oSO. um o seu OpOSI oro i rum no apito o sr. oao e-

soas eonfortávelmente aco- O prélio, embora os se- No primeiro tempo o bastião da Silva.

modadas, e está situado no nões, agradou ao público marcador acusou 4 x 1, sen- Os quadros atuaram as:'

bairro "Tarumã", distante I presente., O resultado pre- dó autores dos tentos de sim for�ados:
apenas � quilómetros do

I
miou o �ais forte que .foi Q Saul (2), {\morim e Bolão AV;AI' Brongnolli,

centro da cidade. Ao che- esquadrao de Saulzmho, para os alviLcelestes e Za- Waldir e Danda; Barbato,
gar à Curitiba a construção. I chegando o escore a 5 x 3. _ccki para os boqu�nses. Os Bráulio e Guido; Duarte,

B.atid'o
\1

/

o Bocaiuva no amistoso de x 35ontem:

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

HOJE VASCO X VILA NOVA

RIO, 18 (V. A)' - O

I
restadual :amistoso Vasco .x

Juiz Mário Viána foi esco- �ila NO,va, .� ser ,re�izado
lhido de comum acordo, pa- sabado a nOIte em Sao Ja

ra funpionar no prélio inte- nuário.

As 4..__" 8 horas
O SEGREDO DAS

CARTAS
Cantinflas - em:

,
-

O MATA SETE
11 e 12 episódio
,ADAGA DE SALOMÃO

No programa:

Complemento Nacional
Preços: 6,20 -: 3,50.

Censura: 10 anos.

As 5 - 8 horas
Cantinflas - em:

O MATA SETE
No Programa:
Complemento Nácional
Preços. 7,00 .; 3,50
Censura Livre

tJ1 B 1:8 :C1J�
As 8 horas

Stewart Granger - em:

MAIS .FORTE .

QUE O.

AMOR

(Technicolor)
No programa: ,

Complemento' Nacional.
-

Preços: 7,60 - 3,50
Imp. até 14 anos.

As 8 horas.
OSCARITO - ELIANA

-- José Lowgoy - em:

AHI VEM O BARÃO
Glenn Ford - em:

O FELIZARDO

No, programa:
Complemento Nacional.

Preços: 6,20 - 3,50
Imp. até 14 anos

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina



Na Câmara Federal LIVRE-SE DA· TOSSE
E DEFENDA OS

.

SEUS BRÔNQUIOS COM

TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE
S. A·

EDITAL

O".,._ES_T_A_OO ...'''''-_'_--_-._-....._. F_10_r_i_an_óp..o_l...i_s,_S_ab_ad_0,_19_d_e_d_e_ze_m_b_r_0_d_e_I_9..5_3 ...... ,.,. .. ".__--------_-_&__

PREFERENCIA NA SUBSCRIÇÃO DO AUMENTO
-

DE CAPITAL

,

mais árduas, mais firmes,
esta minoria também tinha

Como falaram os líderes, no encerramento
A Presidência, a �aiôría -e a minoria se

.pela obra realizada - Festa da democracia
l,��l'·�·"��·�.·.i.•�. .

compromissos de oposição e viço, Público, em face de I um pessedista, nenhum de valiosa soma de bons resul-
vigilancia para com o go- uma minoria renhida, não nós tem um elemento da tados que apresentamos ao De, pessôas num
verno; a minoria da Cama- sei se nos' teria sido possí- maioria; temos, na Mesa, o fundar da presente sesão le- Congresso
ra de Deputados se recolhe v�l a nos todos, ao lider da nosso Presidente, que tem gislativa. E não quero ter- RIO, 17( (V.A.) Um

ás suas pr<:>vincias para se maioria e da minoria, levar sabido assegurar a todos, I minar, Sr. Presidente, sem milh.ão de pessoas, íncluin

-retemperar nas fontes pu- os nossos trabalhos com ta- dentro do Regimento a sus- que envolva, na figura de do 23 cardeais, 400 bispos' e'
ras do sufragio popular, pa- manho interesse para a Na- tentação dos Seus .direitos, V. Exa. tôda a Mêsa da 5000 mil peregrinos visita

ra renovar o contato com ção se a presidi-la não est'Í- a proclamação das suas ver- Camara dos Deputados e, rão o Distrito Federal em

seus comandantes e amigos vesse a .figura austera, for- dades, a deflagração das todo o seu funcionalismo. I 1955, P?r o�asião da reali-
do interior, certa' de que' te e firme .dê V. Exa. com suas lutas. Na figura de V. Exa. justa-

'

zação do XXXVI Congres-
não terá motivo no ano pro- ,a continuidade do seu es- mente, porque V. Exa. em- so Eucarístico Internacio-
ximo senão para mais �lto fôrço indiferente, indife- Sr. Presidente, creio que' polga de tal modo 11 díre- nal que se realizará, nos

colocar 'sua esperança e sua rente aos aplausos ou às é de justiça dizer que é ção que em- V. Exa. vemos terrenos conquistados ao

confiança no futuro do Bra- acusações, com a figura da principalmente a' V. Ex;'- os seus companheiros de mar, com o desmonte do
sil! Estas palavras do sr. A-;- sua atitude de patriota. Na

I
que devemos, em maior'Mesa e todo o funcionalis- Morro de Santo Antônio, ........,..,.._...__ ........-.--...............__�...._...._......_ ...........�

fonso Arinos foram acolhi- Mesa nenhum de nós tem
I
grau essa'primorcsa, essa mo da Casa. na enseada da Glória. , .

.

-

't
"

cFb
_/" Maior Eficiencia nOiE [) I T·.A ._r

A R��::':'�DE Edllal
IWlI- J

C b fe a's Pragas I SENA I Paralizará suas ativi- O SINDICATO DOS ES--

Om a TIVADORES DE FLORIA-
- CURSO TE'CNICO DE vas de seleção,' sendo con-

../ dades _
.,

Com, Dm� 'dostas INDUSTRIA TÊXrfIL cedido, pelo .�ENAI, a?s SALVADOR 17 (V. A.) I NOPOLIS, por seu Presi-

U II melhores classificados trans- _ em aditamento a notícias dente infra-assinado, solici-

POIV·I'badel·ras Acham-se abertas, até 24 porte ao Rio de Janeiro, 'a já divulgadas sôbre o as-
ta o comparecimento à sua

de dezembro do corrente fim de serem submetidos ao Séde social, à sua Padre
ano, na INSPETORIA DE exame vestibular oficial de- sunto, podemos informar,

Roma, 17, de sues associa
ENSINO DO SENAI à rua terminado pelo Ministério hoje" que a Refinaria de

dos efetivos, aposentados,Felipe Schmidt n. 34, salas da Educação: Mataripe 'vai interromper
5, 6 e 8, as inscrições de can- 4 - Os candidatos apro- por prazo indeterminado o30 kgs. didatos a exames vestibula- vados no exame vestibular

seu funcionamento, já ten-

Ires
para a primeira série do Serão,matriculados, na

do a superintendência con-Curso Técnico Têxtil da Es- ordem de sua classi- - b' tâneidid f" 1 ti rece erem a Impor ancia
I 'l"

.

F d 1 d I f ce 1 o erras co e ivas, ,por .,' ,co a ecmca e era e n- icação nesse e x ame" f' f t60 di .

t d I té I que
izeram JUS, re eren edústrias Quimicas e Têsteis, obedecido o limite de va-

las, a o o o pessoa ec- "

d 1
.

d
. .

t ti A ao "Repouso Semanal Re-manti a pe o Departamento -;as fixado nara cada Esta- nico e a mInIS ra IV-.Q.
N" 1 d

.

SENAI no" 1 d
'

f lt d' munerado" correspondenteaciona o , do. causa a ega a ,e a' a a a-
d d 16Distrito Federal. 5 _ Os alunos, proveni- gua para abastecimento dos ao perio o e Janeiro a

2 - Serão exigidos os tes d E td' de agôsto de 1949. - Os pa-en

e,
'" os s a os, e que

I
servicos da Refinaria in-seguintes documentos: sejam menores de 21 anos .

� .' _ 'gamentros serão feitos dia
a) Atestado dé vacina; -.

t 'd 1 SE clusive os de refrigeração, e
serao In erna os pe o -

.

,. .> _

�

21 e 22/12/53.b) Certificado ou diplo- NAI, recebendo os maiores, da propna população, que
I d Turibio' Custódio de Fariasma de conc usão e curso

que se alojarão sob sua in- '-vive na pequena vila.
lJ�nasr�I!. industrial, come�- -teirq. responsabilidade, um: IMPREVIDÊNCIA -=-' •

cial sbásico ou carta de OfI- auxílio para sua manuten-. SALVADOR, 17 (V� A.)Cio do SENA!. ção no Distrito' Federal. I

'L'l M d
- A antiga Comissão Exe-

c) Certídão, de idade, I! ausino en es

provando ter o candidato Diretor Regional
! eutiv� da Refinaria de M�-

e no máximo 25 anos de , • - -_-o. . . taripe está sendo resEoEsa-
Laura Azevedo da Luz' idade;' • PLACAS SIPILITICA8., hilizada pela crise de água

c:1. 4 fotografias, de 3x4 Blllir.de NOGueira que paralisou a primeira;

i _..&_ -_...t grande distilaria nacional3 - Os candidatos inscri- •.u..oopw �IIAM ar DO tra.

tos serão submetido.� a pro- t....t. d.· .trUã. de petróleo, decorridos a

dos -trabalhos.

congratulaml _

J�.t.r-
.

UM MILHÃO

BENZOMEL' Estando a Diretoria da TRANSPORTE AE'REO
CATARINENSE S/A. autorizada a proceder o aumento
de capital da sociedade, de dez milhões de cruzeiros'
(Cr$ 10.000.ÓOO,oo)· para vinte milhões 'de cruzeiros

.

(Cr$ 20.000.000,00), pela forma sugerida no parecer do
Conselho Fiscal e 'aprovada pela Assembléia Geral Ex
traordinária, realizada em 5 de Outubro de 1953, con

forme ata arquivada na Junta Comercial do Estado. e

publicada no Diário Oficial do Estado, estando integra
lizado o capital primitivo, ficam os senhores acionistas,
pelo presente edital, intimados a exercerem o seu di
reito de preferencia na proporção do número que possue
rem (1: 1). O prazo para exercício desse direito foi fixa
do pela assembléia em trinta (30) dias, contados da pu
blicação - do presente edital, podendo o acionista ce

der a sua preferencia a outro acionista ou a terceiros.
No ato da subscríção deverá cada acionista realizar a

:(1écima parte, no. mínimo, do valor nominal de cada ação
subscrita. Findo o prazo de trinta (30) dias 'as ações não
subscritas no exercício do direito qe preferencia dos a

cionistas serão. subscritas por terceiros:
Florianópolis, 15 de Dezembro de ,1953

,

Luiz Fiuza Lima
Diretor-Superintendente'

A voz dei maioria

Do empolgante e emocía
do discurso do líder Capa-

das pelo plenario com calo

rosa salva de palmas.

nema, destacamos:

Sr. presidente, nesta hora
de agradecimentos diante

de companheiros admirá
veis que emprestaram sua I Hudso1t AdmiraI - eficiente polvilhad�ira manual
solidariedade e seu civismo Hudson Roto - Power 806 - de mamvela

a uma ação parlamentar em' Niagara Ciclo Junior - manual

d'
,

"

d di
.

ida Niagara Crop - master - motorizada - cap.tu o e por tu o irrgi a pa- ,
'.

ra o bem público. E lainda NAS PULVERIZAÇÕES
nesta mesma ordem d� con

siderações não posso deixar

de dirigir uma saudação a-

estivadores ."avulsos", bem
como dos herdeiros de as

sociados já falecido, afim de

fetuosa à minoria desta Ca

sa, cuja conduta admirável
em todas as círcunstancias

foi sempre de .vigilância.
Uma minoria tão vigilan-

USE ÀTOMIZADOR TEEJET

penas 2 anos de funciona
mento. A comissão é culpa-

te, uma minoria tão brava,
,

uma minoria tão cheia ---.?e
coragem e de, decisão mas
que, ao lado ,das pugnas

prático
eficiente

i.�,
A'

• T economlcQ .,/

PEÇA FOLHETOS GRATIS
'DIERBERGER-Agro-Comercial Ltda.

Rua: Libero Badaró, 499 - Tel. 365471 -

Caixa Postal - 458
'H1 Av. Anhangabaú, 392/394 - São Paulo

_-----,

, Partici.pação
.Presídente

de 1953

da por não ter previsto, por
negligência ou tôlo sentido
de economia; a possibilida
de de esgotamento do. pe:
queno manancial de abaste
cimento da vila.

Fernando, da Silva Milles Germano José da Luz

serenidade e critério de co-
e

Eulir:_la da Silva Milles

participam aos' parentes
e pessõas de Stlas relações
,o contrato.de casàmento de
seu filho EVALDO, com a

srta. Eunice da Silva Milles

laboração aos
.

empreendi-
"\ participam aos parentes e

mentos de interesse comum A

d ,I
-

,

'pessoas e suas re açoes o

e, no m,'esmo mOluento em
t t d t d�

. con ra o e casamen o e
, que deflagrava�os uma

l�-Isua' filha EUNICE; com o
ta de proporçoes as maIS

E ld S b t'
-

d Lsr. va o e as Iao a uz

sensacionais, em que se im- .

pressionavam .

as galerias I Eunice e Evaldo
pelas nossas audaciosas e I confirmam

délciosa e veementes pugnas Florianópolis, 12 de Dezembro

Taxa da Petrobasl4uxilios do Govêrno FederalEM JANElRO A COBRAN

ÇA DA TAXA,PARA A
.

PETROBRÁS
�
Santa Ca_arina· côm verbasnQS compunhamos,,,,)media- RIO, 16 (V.A.) Os

,
.

"'" '.' _

tamente uma àção de har-

b
proprietários de automó- para as!')stencI8 SOCial

monia, porque duma hora Cl'ube' 15 de Oulu' roo veis, que a pardr de jémei- RIO,-,17 (V.A.) - Apa- Será realizado no próxi-: médicos interessados du-
para outra, passavamos da co não pagarem a taxa da ba de ser autorizado pelo no at_lo, a partir de janeiro, I

rante o mês de dezembro
., Imatéria própria do comba..' Petrobrás, não obterão li- Ministro Antônio Balbino, alais um Curso de Puericul-, próximo, na sede da Dire-

te em que duas posições tio, Rua, Alvaro de Carvalho. I
cença para seus carros, se� titular da pasta da Educa- tura e Administração, insti- i teria dos Cursos do Depar-

h d 'd fI I t Programa do mês de dezembro.
d

.

f
-

t
-

C 1 'd' 1 Dl'n am e e agrar a u a,
Dia _ 19. Soirée 1>romovida pela Sociedade Cata�' gun o In ormaçoes pre� a- çao e u tura, o pagamento tm o pe o ecreto ei n. i tamento Nacional da Crian-

para aquéles terrenos em
l'inense de Estatistica. ,_ das pelo sr. Carlos de Me-. das novas subvenções extra- 5.91.0, de 25 de outubro de

I
�a, à Av. �ui Barbosa, 716,

.

que á atitude patriótica se I '

Dia - 25. Matinadà Infantil. deiros, que está func,ionan� ordinárias, correspondentes 1945. para formação de Mé- ' 2° andar, das 11 às 17 ho-
impunha aos

n,
ossos cora-1 .• �i�,' 31'- Retumbante Soirée "Noite de Confrater- do como coordenador da I ao ano em curso. Montam dicos Puericultores. As ma-

I

ras, e aos sábados das 9 às
ções de brasileiros. . l11za.ç�0 em Homenagem aos Srs. associados e exmas. instaléj.ção daquela émpI:ê� 'tais auxílios' a pert;-de sete t.rículas estarão abertas aos' 12 horas.

S P' 'd t'
." famlhas.' ,

'lh- d
.r. reSI en e, a maIOrIa, .""'_ sa. mI oes e cruzeIros - ou

e à minoria tinha que dizer Revelou, ainda, o sr. Car-:- mais precisamente, a .....

neste momento estas pala-I los Medeiros, que a partir Cr$ 6.707.000,00, sendo be-
vras,

.

de compreznsão, sim-l
.COnVIete� , ie janeiro, no máximo deq- neficiadas diversas entida-

,patia,
e amisade, estas pala-I'

.

J
tro de 30 ou' 40 dias, a Pe- des de assistência social 10-

vras, principalmente de a- i trobrás já estàrá funcionan- calizadas nos Estados do

gradecimentos. I do.
-

Amazonas, Pará, Maranhão,CLUBE RECREATIVO "6 DE JANEIRO" I
E, concluindo: Explicando a questão da 'Ceará, Piauí, Río Grande

A segunda consideração ESTREITO I I cobrança de taxas, disse: do No:r:te, Paraíba, Pernam-
Sr. Presidente, se refere a

I
- "De acôrdo com � lei, imco, Alagoas, Sergipe, Ba-

V. Exia. que foi par� nós .o.
,"

A D!RETORIA do C.h;b� Rec:e�tivo "6 ?� Janei- as contribu�çi)es devem ser hia, Espír.ito Santo, Rio de
admirável Presidente.. V. 1'0' conVIda aos srs. aSSOCiados e dlstmtas f,amlhas para

I
recolh.idas ao Banco do Janeiro, Distrito Federal,

.

'd' a soireé programada para o noite de 19 do corrente, com B'l d' d 1 Tabela de saídas prevista para JANEIRO e FEVE-Exa continuou a presI Ir . ,. ,

22 h d' d d g't d 'carnaval raSI e me Iante prova e Minas Gerais, São Pau o, _

. . . . I ImcIO as oras" quan o sera a o o rI o e
., REIRO d Ül54çom energIa e com JustIça; de1954.· recolhImento, e que QS au- Goiás, Paraná, Santa Cata- e: -

V. Exa. continuou a presi- I
Por .oportuno faz lembrar que as senhoritas, extra- tomóveis serão licenciados. rina, Rio Grande do Sul e

dir com aquela segurança nhas às famílias de associados, só terão ingresso me- Os recibos dessas co�tri- Territórios do Acre' á Gua-
.

t
-

,

is os
I diante a apresentação da "carteira-ingresso" ou convi- buições serão oportunamen- poré.que. orn�u pOSSIve. te" expedidos pela Secretaria do Clube.

debates maIS calorosos e a . te trocados por ações ou 0- De posse 'da autorização
disciplina mais segura; V. ' "

brigações da Petrobrás. 'Re- do mi�istro, o p�esidente do
Ex�. continuou' a presidir P� rt·,C' ipaça-O velou, ainda, o sr. Carlos Conselho Nacio�al de Ser-'

I

com patriotismo e de tal U (" , , Medeiros que, além do De- viço Social, Ministro Ataul-
'

modo que pôde ainda há FRANCISCO CAMPOS AURELIANO STUART partamento da Administra- f(l de Paiva, oficiou ao Ban- i
pouco ser chamado a repre- SOBRINHO E SENHORA E SENHORA ção Geral, a Petrobrás terá, co do Brasill'equisitando a'

I . •

IsentaI simbolicamente o d
'.

t I t�mbém, órg�os de expl,ora- efetuação dos mencionadostem o prazer e partiCIpar aos paren es e pessoas
_ _

Congresso Nacional. çao, produç,ao de' petroleo, ,pé!gamentos.\ _de suas relações, o c,ontrato de casamente de seus

S,r. Presidente, não sei se

I'
.

setores comerciais e refina- CURSO DE PUERICUL-

poderia eu ter levado com
IRON e, OSCARIN� ção e tràpsporte de' óleo na- TURA E ADMINISTRÀ-

essa vc:.ntagem para o Ser- Flod'imópolis, 11-12-53. cional ou estrangeiro.. . çÃO

.
-

Navio-Mltor «Carl
.

Hoepcke»
.
RAPIDEZ - C;O�FORTO - SEGURANÇA

..._ ...

Viagens entre FLORIANÓPOLIS e RIO DE JANEIRO
Escalas intermediárias e,m ltajaí e Santos, sendo

neste último apenas para o movimento de passageiros.
\

ITINERÁRIO DO NM. "CARL HOEPCKE"

IDA VOLTA
Fpolis Itajaí Rio Santos
3/1 5/1 10/1\ 11/1.
14/1 16/1 21/1 22/1
25/1 27/1 1/2 2/2
5/2 7/2 12/2 13/2
16/2 18/2 23/2 24/2
27/2

Horário d� saída: de Fpolis., às 24 horas
do Rio, às 7 horas

'

Para mais informações dirijam-se à

l'EMPR1l:SA NACION�C DE IoJ'\VF.nAçAO HOEPCKF.
I Rua: Deodoro, -'- CaIxa Postal n. 92 - Télefone: 2.212

\

Acervo: Biblioteca Pública de Santa Catarina
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Maillot de elastex <da mais

Iafamada marca NEPTUNIA
. Cr$ 380,00

Capmhas colegial desde
Cr$ 140,00

Calções de banho de
shantung o-s 87,00

r:

Tailleur Sport de Alta elegância, com: Saia com prega

atras; . mangas' japonesas; com punhos virados,. bolses
, embutidos, e cinto de couro debruado. Linda variedade

em cores; Apenas Cr$ 560,00 ' I

Cretone Linhol larg. 2,20 metro Cr$ �3,00

TAILLEURS DE LINHO: A Modelar apresenta êste ano

um sortirttentô caprichosamente
lindo e uma seleção de alto
bom gosto!

<

Milhares de camisinhas de algodão e [erseí, p�ra'
meninos, desde Cr$ 20,00

<,

___""""".,.".".�_. Blusas de. jer�ei a Cr$ , 29,00
Blusas bordadas a Cr$ 3"3�OO

Ffuissíma calça para linho Cr$ 250,00
'Calças de brim para. trabalho Cr$ 57,00 -c,

Calças meio linho bem boas Cr$ 125,00
•

/

Colchões de molas DIVINO o colchão de mola mágica o

.mais afamado e o mais vendido colchão do País

Casal: Cr$ 1.750,,00

'PteOOS Que São Um Verdadeiro
, Dr,iode /00- Fim' de A 08

,t ".� •

da A' MODELAR

"

I

I, ,

Camisa de seda.Sport
ces 89,00

Elegante terno de finissimo

tropical, corte e acabamento

perfeito:_

Pura lã c-s 950,00
Meia lã Cr$ 455,00

Ternos de casímíra de meia
lã ótimo acabamento

.

Cr$ 225,.00

Finíssimos ternos (conjun
tos) de verão SARAGOSSY

c-s 585,00

'\ .

Sofá cama para casal PIWBEL CI'S 3.900,00

Jogo de cretone bordado Casal Cr$ 165,00,

SÃO ALGUNS DOS MILHARES DE ARTIGOS DA
- A MODELAR-

A CASA MAIS SORTIDA
A CASA. MMS BARATEIRA DO ESTADO!

A melhor das colchas de algodão para casal Cr$ 114,00

,

Saias desde Cr$ 43,00
-�J '

1.000 lindíssimos, vestidos de verão Cr$ 118,00
Vestidos para casa desde Cr$ 68,00

.

.
-

,

vestídos de.praia

ve�jcios de passeio

vestidos de tellíete

Uma variedade belíssima!

Poltrona cama Cr$ 1:200,00

.\LGuMAS OFERTAS ESPECIAIS DE ARTIGOS PARA
.

O LAR:

i,'inissima marquisete, largo };,-30 Cr$ 25,00
�yJon de algodão, lindas .cores pára janelas Cr$ 32,00
I'oalhas para cópa duzja. rCrS 89,00

.1 Q�etone l:inhql, 2,�20 �etro' : . , -. . -Çr$ 53,00

I
Colcha de cas_a' superror a

" Cr$ 114,00-
I Toalhas de rosto felpudas' a Cr$ 15,09,,'
I Jogos de cretone para casal a Cr$ 149.00

Etc. Etc. Etc •

..

OFERTAS ESPECIAIS

Artigos parahomens.

Camisas boas a ........•................. Cr$ 35,00
Calças de brim a Cr$ 57,00/,
Calças de tropical Cr$ 95,00-
Calças de puro linho a

-

.............•.... '. ér$ 225,00
Pijamas superiores ,...................... Cr$ 129,00
Ternos de meia lã . . . . . . . . . . . . . . . .. Cr$ 225,00
Guardas chuvas a ' Cr$ 75,.00
Camisas de seda Sport

'

:...... Cr$ '89,00'

Etc. ·Etc. Etc.

GRANDES OFERTAS PARA' CRIANÇAS
Vesfldínhos bons ......................•.

Ternos de brim para mocinhos .

Calças ótimas .

Camisinhas listadas' .

Camisinhas de Jerseí desde .

Blusões Sporte a : .

Terninhos com blusinhas ii. ••••.•.....•...

Etc. Etc. Etc.

Cr$ 25,00
Cr$ 89,00
Cr$ 35,00
Cr$ 20,00
Cr$ 43,00
Cr$ 47,00
Ci$ 55,00

.

�(
. ,.._ .. _- . _.-
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