
Lages lim  o Vice-presidente ^afé Filho
Com destino ao visinho esta

do do Rio Grande do Sul, tran
sitará por nossa cidade o Sr. 
Ji àe C alé Filho, Vice- Presidente 
da R;pub'iea que deverá per
noitar aqui, dia 26. S  ISxda. 
que se fiz acmpauhar de lazida 
comitiva, composta de ^0 pes
soas entre a8 quais o nosso pre- 
sado p .tricio Maj. Oiofre Br;to 
Neto, engenheiros é técnicos do 
D N.FR', bem como Adm,nis- 
trador do plano SALTE, partirá 
da cidade de Rio Negro dia 26 
pela manhá devendo almoçar 
em das Rio Pedras Viajando de 
automov-1 S. Excia. inspeciona
rá a» estridas em construção, a- 
fetas ao 2o Batalhão Rodaviário 
aqui nquartelado, e. como hos
pede do município permanecerá 
entre nós até dia 27, quando 
partirá ss 12 horas, O Sr. Prefei
to Municipal reuniu, hoje, em 
gabinete todos os representantes 
elussistas afim de com os raes- 
rr os apresentar as reivindicações 
do município, ao 2* magistrado 
da nação.

!*f **“

Dr. Romeu S. 
Neves

Encontra-se em Lages.em visita 
a seus familiares, nosso conterra 
neo Dr.Romeu Sebastião Neves, 
que exerce as funções de Dire
tor da Penitenciária do Estado. 
S.S.retornará a Capital,na próxi
ma segunda-feira.
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^Campos
to Campos.que substituira o 
dep.Enory Teixeira Pmto.na As- 
seinbleii Legislativa.S.S. deverá, 
reassumir a Promotoria Publi- 
a da Comarca, da qual é titu

lar.

Sessco ex- 
traordin. ria 
de Congresso

Foi Instalada dia 15 a sessão 
extrao dinaria do iJongresso 
Nacional, Dentre os principais 
assuntos a serem discutidos 
destacom-se os projetos oriundos 
uit La cutivo sôbre » explora
ção dr> ■ Petróleo, r^enla "enta- 
c-áo c» nova tax i sôb e o lm- 
pos»o de Ren^ i, cri ção do 
Ranco d o Desenvolvimento 
Econôm1»- cri»ç . Carteira 
de Redesc.> tos B do
Brasil e r e g u l a r i a , - d* v>d 
interna, Al'*m d»--*- s, terão Os 
projetos • ôbre legi^laÇáo mditar 
e participação dos empregados 
nos lucros das emprezas.

Deverá repor o dinheiro 
gasto em champanhe

O Tribunal de Contas intimeu o ar. Milton Soares 
Saníana, ex-Presidente do Instituto dos Marítimos a re
por a importância de dois milhões e cem mil cruzeiros 
gasta em despesa» irregulares. Por outro lado foi in 
timado o engenheiro José Alves da DivisSo de Fomen 
to da Produção Mineral, do Ministério da Agricultura a 
justificar despesas realizadas em sua gestão. 0 primei
ro intimado gastou 31 OOj ÔOO cruzeiros em champanhe 
e outras quinquilharias. . -

Inconstitucional 8 lei das t r i t e s  do paia
Magistrados do Distriro Federal arguiram de inconstitucional 

a lei que criou o? Tribunais Populares para julgamento de crimes 
contra a economia do povo. O fundamento encontrado é de que 
a Constituição Federal nâo permite a criação de tribunais exceção.

Fundada 
a Bolsa de 

Valores
Foi fundada, em Florianópo

lis, a Bolsa Oficial de Valores 
Ido Estado" Dia 15, foi instala- 
jda oficialmente, sob a Presi- 
I denote do Sr. Irineu Bornbau- 

sen, Governador do Estado. 
Estiveram presente grande nu- 
meru de corredores, alem de 
autoridades e elementos do co
mercio e industria. A Bolsa de 
Valores de Santa Catar/na será 
dirigida pelo corretor Mario R. 
Bott, já tendo iniciado suas ati
vidades- E ’ mais um passo pa
ra o desenvolvimento econômi
co de Sta. Catarina. I

Afonso' Ribei
ro Neto

Encontra-se entre nós o sr. 
Afonso Ribeiro Netto, jornalista e 
radialista, residente no Rio de 
Janeiro.Permanecerá alguns dias 
em visita a seus familiares, estan
do na fazenda de seu pai Dr. 
Walmor Ribeiro. Afonso Ribeiro 
Netto, mais conb-cido po: AL 
n ETÓ.tem desenvolvido intensa 
atividade no radio,onde é comen
tarista bem como subscrevendo 
crôüiCHS oar;. uma cacem d-- 117 
jornais. Foi comentarista oficial 
da B .B .C . de Londns,e adido 
da Embaixada do Brasil na Ar- 
gent ui.

Dep. Saulo
Ramos

O Dej?. Saulo Ramos, 
regressou nprossadameote 
ao Rio, a chamado nAo 
podendo, como prometera, 
visitar Lages, ü lider traba
lhista desenvolvetá intenso 
trabaiho, na elaboração das 
leis atinentes ao petroleo, 
que serão vogadas na ses
são extraordin ária do Con
gresso.

DT ED EZIO N E R Y  CAON !
ADVOGADO

L A J E S *  S  C A TA R IN A

A g u a r d e m  para breves dias !
No seio da Princesa da Serra surgirá o «.Bairro Guarujá», de propriepade da Financial Comércioterra Ltda., 

com um modernissimo plano de loteamento. Situado em posição priveligiada pela beleza panorâmica

e saudável. 8 J J  lotes a partir de Cr$  GO.CO mensais, $/ juros.

FÜIjr.W*• e  '

, t f

PROPRIETÁRIO
ADQUIRA PARA SEU  

FILHO UM LOTE XO

ruiiu smiiinü
p  FUTURO BAIRRO RE
SIDENCIAL DACIDADE
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^ S O C I A L
-f-Tua Coluna-i B U S C A

Aniversários
HOJE:

Edú, filho do sr. Erotides Le
mos, de Painel. Da, Aninha, 
esposa do sr. Humberto Kau- 
ling, de Bocaina.

Amanhã

Luiz Sebastião, filho do sr. Luiz 
Floriam. Sra. D. Sebistiana.es- 
posa do sr. Jacob Wnlter.

Dia 21

Sr. Raol Rosar, do comércio lo
cal. Sr. Jorge Pereira de Olivei
ra. Sr. Ary Ooss Braescher. Me
nina Inês de Nazaré Pereira do 
Amaral, filha de Agnelo Perei
ra do Anraral.

Dia 22

Airton, filho do sr. Joaquim

Mellim Fdho.

Dia 23

Sra Da. Honorina, esposa do 
Dr. Walmor Ribeiro, médico 
aqui residente. Laercio e Laelio, 
filhos do sr. Jo?é Batista de 
Cordova, de Painel.

Dia 24

Professora l!za, esposa do sr. 
Francisco Pacheco. Ivete, filha 
do sr Ervino Borges

j Dia 25

jSrta. Elza, filha do Dr. José 
Batalha da Silveira. Sra. Da. 
Paulina Barros. esposa do sr. 
Milton Barros.

Os nossos cumprimentos

Q':ailo o estudante afirmou, 
que iniciaria a sua carreira enn 

Is. Paulo e não aqui, oVirgulinoj 
' arrematou -E. lá tem um prado, 
j formiJaVel!.. I

* A maior foi do Ilercilio que pes- 
icou um peixe tâo grande, mas 
jtâo grande que a fotografia pe- 
|Sou 2 quilos...

O Ademar de Barios declarou 
em Porto Alegre através do Diá
rio de Noticias: O Brasil precisa 
é de um gerente. Mas nós 
sabemos que o Brasil jA 

tem um gerente. Você não co- 
uliece o José?

Depois de uma despeza de 81 
cruzeiros, um deles sugeriu: Va
mos disputar no pau a despeza? 
E o Cesar, maiâ que depresra 
IzaUro, traga 2 ripas...

Fsta trouxeram dc Blumenaumu- 
ma roda de chopp um deles per 
gunta: Fritz, azeitona tem perna? 
Non.
Então Comi um bizorro.

Guído Wilmar Sassi
Depois de longos anos de 

convívio acaba de nos deixar o
jovem contista lageano Ouido 
Wdniar Sassi que irá assumir o 
cargo que obteve em renhido 
concurso para funcionário da 
filial do Banco do Brasil em 
Rio do Sul, O nosso conter- 
ranpo que é a maior revelação 
literária já surgida em Lages, 
é aiuda um afetuoso c o m- 
panheiro que nos deixa as me-

\hores recordações. <Correo La
geano» que o tmha como seus 
melhores colaboradores, dese
ja-lhe bem como a sua familia, 
os maiores votos de êxito e fe
licidades.

Náo podendo se despedir, 
pessoalmente, de todos os seus 
amigos, o sr. Ouido Wilmar 
Sasi.i o faz por nosso iuterme- 
dio, oferecendo seus préstinios 

íem Rio do Sul.

Oficiais da Reserva
Atendendo ao edital publica- Arruda, Osmar Couto, Dr

União Brasi
leira dos Acor 

deonistas
AULAS DE ACORDEON  
PROFESSOR DEDÈ

Fernando Paranhos Moreira 

Eu era menino ainda/
quando o pássaro azul se partou de mim 
e saiu voando por êsie mundo em tora.
Eu náo me conformei.
No verdejar das árvores.
no azul de céu,
nos livros que leio,
n<>s olhos de quem passa,
nas vozes que falam da vida,
nas aves que cortam o espaço.
eu busco sempre o meu pássaro azuL

(Da “ Antologia Poética” da Universidade Católica 
do R Q. do Sul*)

do na imprensa local, apresen 
taram-se ao 2* Btb Rodoviário, 
p.ara atualizar suas fichas mili
tares, os seguintes Oficias da 
Reserva do Exército: Heraldo

Laerte Vieira, Jairo Arrudai 
Dr. Edézio N. Caon, Teimo 
Arruda, Dr. Cleones Bastos. 
Waldeck Aurélio Sampaio e 
Evilasio N. Caon.

Avisamos a todos os interes
sados que a partir do dia vinte 
no horário das quatro a? cinco, 
estão abertas as matriculas para 
o periodo de estudos de 1952, 
até dia primeiro de Fevereiro, 
só aceitamos os alugos que com
parecerem Fornecemos instru
mentos aos que não o possuem 
N.B.A. grafia para acordeon por 
nós utilisada é a grafia Universal, 
sendo aprovada na scala de Mi 
lão em 24 de Setembro de 19 
52. pela confederação dos Acor 
deonista. Estu ie com um Proles 
sor da U.B.A' e recebera um en 
sino Racional e eficiente.

Escoou-se o ano de 51 era 
que destacamos os espetácu- 
los’’ Punhos do Campeão”e 
’0 preço de uma vida”como 
possivelmente os melhores 
exibidos na cinelândia local. 
Ambos setn repercussão.

Também queremos consignar 
a má vontade com que o pú
blico recebeu a pe 1 i cuia de 
Laurence Oi vier “Hen rique \ ’ 
abaridonaudo, em sua maioria, 
r sala do Tamoio ante5 de ter- 
minada a exibição lnfelizmen-, 
te não pudemos assisti-D, ma= I 
acreditamos que não seja tão 
pobre de mérito. í

“ Ferado sem mácula1’ de 
Anthonny Mann não obstante 
a'gumas deficiências tinha b?s- 
taute qnalídades que o colocam 
era boa posição entre a prodn- 
ção normal americana. Ainda 
no M irajoara voltaram os Ir
mãos Marx em “ Loucos de 
Amor”, com uma historia de 
Harpo Marx. Por si só gran
des comediantes, os Marx, nas 
mãos do inconsistentes David 
Miller tiverem talvez seu pior 
trabalho.

Dr EDEZIO NEUY CAON
RDVOGRDO

LAJES* 5.CATARINA

EDITORIAL

A Igreja ante os 
problemas atuais

Alceu Caon Hilário L. de
A 6 deste aniverssariou o sr. R n i l R f f

Alceu Caon funcionário da Con-J 
tadoria Geral do Estado do R.G.- .
S. e acodêmico de economia da.bha 18 viu passar seu amver- 
Universidade Católica. Nossos sário natalicio o jovem  des- 
parabens  ̂portista,Hilário Lourival de

Sousa.

Aniversário
O menino Álvaro Hélio, filho 

do sr. Hélio Bosco de Castro, 
Escrivão do Crime, aniversariou 
dia 17 Parabéns,

Wantuil S. 
Moreira

A 7 do corrente aniversariou 
o jovem comerciárioe despor
tista Wantuil t^ambaqui Mo
reira,filho do sr,Aristotelíno

Assine
reira,inno ao sr,rtri5i.oitíimo *a i . _
Moreira. Nossos parabéns. ‘ (j OI F010 L í i 00

Dr. Rubens 
Neves

Acompanhado de sua esposa 
regressou de Porto Alegre o 
Doutor Rubens Nazareno .Neves 
que no dia 15 assumiu a Dele
gacia Regional de Policia de 
Lages

Sineval Cou
to

Com sua familia passará as 
férias em nossa cidade o sr, 
Sineval Couto, Professor em 
Urussanga.

Artur Lourdes 
Ribeiro

Para P. Alegre a tratamento 
de saúde seguia o sr. Artur 
de Lourdes Ribeiro, constru
tor particular.

0

VENDE-SE
Uma casa de madeira limpa 

recém construída, pintada a 
óleo, situada no aprazível Bair
ro de Copacabuna. Tratar com 
o sr. Hélio Bosco de Castro no 
Cartório do Crime '

D. Daniel Hostim, Bispo da 
Diocese local, honrou-nos cora 
sua visita e nos ofertou um 
exemplar do fasciculo contento 
a pastoral coletiva dos Cardeais 
Arcebispos, Bispos e Prelados 
residências do Brasil, intitulada 
«A Igreja ante os problemas 
atoais.

O importante documento, que 
profunda repercusão vem al
cançando. é aberto com a fra
se do Apóitolo» «não podemos 
deixar de falar», expressando 
esse direito que assiste aos 
membros do clero catól'Co, co
mo cidadãos. Contendo mais de 
cincoenta páginns, era excelente 
publicação da Editora Vozes, 
encerra opnsam ento do cato
licismo sobre os mais variados 
e palpitantes problemas da 
atualidade brasileira,,

Dividido em quatro titulos - 
problemas de caráter, religioso 
de orde n moral, de ordera po
lítica e de ordem economico 
social - vem enriquecido com 
citações dos Doutores da Igre 
ja e das inecheas «Rerum No- 
varum» «Quadragéssimo &DQO 9 
e cutras. Os simples enuncia
dos de alguns de seUs subtitu 
tos já nos dá uma idéia de 
sua importância e atualidade:

I catequese, apostolado leigo - 
missão da imprensa, do rádio 

Ido cinema, do teatro, os des
portos. a moralidade publica 
- possivel reforma da Constitui
ção, o divórcio, o jôgo e sua 
regulamentação, o nborto pro
vocado e o eugenésico. sindi
calismo, política internacional 

.carestia da vida, êxodo dos 
campos, reforma agraria, o pro- 
blema do petroleo, preCdênca 
social, participação dos lucros 
assuntos educacionais e outros

Sem entrarmos no mento, 
ptopriamente dito, dos te™* 
abordados na carta do clero 
não podemos deixar de enihe 
cer o seu louvável esfôrço 
sentido de dar, de maneira cU 
ra e honesta, o seu pensam*11 
to sôbre os problemas da cole- 
tividade naoional. Mesmo °* 
que discordam do catolicismo 
e, não aceitam no todo ou f io 
parte, os seus dogmas e 
conceitos emitidos no folhe

u0

oS

mencionado, não pod-m dei*!1' 
I de reconhecer o alcance 
I mesmo, já que represent»

I orientação oficial d» lgr«j» C 
tolica ante a solução dos no 
sos mais difíceis e intrincád 
problemas

C»
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0  movimento criminal 
de Lajes

D^u-nos o Sr. Hélio Bosco de Castro, JEscrivão do Crirae 
da Comarca, o movimento de seu Cartorio no ano de ^51, con
forme mapa abaixo:

Processos vindo dos anos anterioies 
Processos entrados durante o ano 
Processos que passíram para 1952 
Processos julgados durante o ano 
Inquéritos policiais arquivados 
Cartas precatórias cumpridas e devolvidas 
Cartas precatórias expedidas 
Habeas- córpus 
Recursos ex oficio
Habeas -  córpus preventivo concedido 
Habeas-corpus preventivo Denegado 
Apelações e recursos dos réus 
Apelações e recursos do Ministério Público 
S j ntenças concienatórias 
íòentenças absolvitorias 
Sentenças de pronú rcia 
Sentenças condenatorias do tribunal do juri 
Sentenças de absolvição do 'tribuna! do juri 
Sentenças revogando prisão preveniva 
Sentenças condenatorias cone, sursis 
Livramento concedidos.
Sentenças de cessação de periculosi lade 
Precatórias a cumprir que passaram para 195l 
Folhas corridas expedidas

94
54

102
43
22
38

8
36

3
1
1

11
9

Salim Miguel
Visitou nos há dias o jovem 

escritor Sabm Miguel, um dos 
mais destacado* eutusia.-tas da 
revista Sul, de Florianópolis, 
onde colabora no jornalismo e 
nas letras.

O apreciado antor de «Ve
lhice e outros contos» esteve 
em nossa cidade tratando de 
assuntos ligados á revista» Noi
te e Dia» que acaba de ser 
lançada em Porto Alegre sob a 
direção de §alomão $ cRar, já 
nosso conhecido como fotógra
fo e diretor do filme “ Vento 
Norte”. Salim Miguel, por ou
tro lado, está org?n;zando na 
C apitai uma distribuidora de no
ticias para os jornais do inte
rior, da qual também esteve 
tratando.

Dra. Eglê Malheiios
Lages hospeda, desde al

guns dias, Eglê; Malhe ros, que 
acaba de colar grau na Facul
dade de Direito de Florianópo
lis-

Além do magistério q u e  
exerce na Capital, nossa con
terrânea vem fazendo critica e 
poesia nas páginas “da revista

“SUL, essa singular publicação 
que projetoo a terra [catarinen
se em todo o pais.

Leia e assine o

CORREIO LAGEAKO

1 3 ___
9 

10 
6 
8 j 
1
3
2
2

16
86

Müibties revistarão mulheres m s aeroportos
Telegrama do Rio revela que 

dentro de poucos dias. o Ser
viço de Fiscalização da Alfân
dega vai apresentar uma novi
dade. que por certo terá bôi 
acolhida. O inspetor geral re
solveu admitir moças cemo fis
cais. Coáio se sabe. o movimen
to de avió:s internacionais é 
bastante grande, desembarcan
do elevado número de senhoras

e moças, no Chleão. Os inspe
tores da Alfândega sentem certo! Í S c s T V n õ v ê i  empFeVa" em 
aoanhamento em revistar essas 
senhoras e senhoritas, o que 
poderia ser feito facilmente por 
uma moca- Dai a resolução do 
inspetor Tgeral, sr. Armindo 
Corrêa Cost», que teve o pla
no aprovado pelo ministro -Hc- 
rácio Lafer.

Mais um pas
so para o nos- 

progresso
Lages, passo a passo, vai se a- 
giguntando- A extensão da cida- 
Je tem atingido um desenvolvi
mento notável. Para acompanhar 
esse progresso acaba de ser or- 
g*uizada a Financial Comércio 
teta Ltda, pjoprietaria do Bairro 
Ooarujá. A nova sociedade, in- 
t grada pelos srs. Velocino Sal
vador B jlzm i, Alberto Pavani,1 
Nelson José Sartor,Sady Iíen 
rique Cantergiani, Artur Scur 
Osui Costa Waltrick, adquiriu 
aproximadamente 500 mil me- 
tr j  de terra na zona da Escola 
Fito écnica e passará a vender 
800 lotes em módicas prestações 
sem juros, Além deste setor, a- 
tenderá as atividades de corren 
tagens, compra e venda de ter-

bre-
ve estará com seu escritório mon
tão e disporá de todos os elemen
tos para se por sempre ao alcan- 
de nosso progresso,

Assine o Correio Lageano

E IF  E.R M D

Esteve acamado por alguns 
dias o sr. Darcy Ribeiro,Es
crivão de Órfãos da Comaroa 
local.

0  aumento da arrecadação estadual
0 Sr. Benjamim Jorge, Coletor Estadual, forneceu ao nosso repórter um 

quadro demonstrativo da arrecadaçao estadual nos dois ultimos anos, pela qual se 
deprende um excesso de Cr$ 3.672,^72,40, para 19ól. Essa diferença é ainda mais 
expressiva. porquanto em 1950 a coletoria arrecadou o imposto de Industria e 
Profissões, o que não tez em 19õl por ter passado para a Prefeitura Municipal. Se 
tivesse silo arrecadado, calcula-se, daria mais ou menos cr$ 800.00,00 a serem 
acrescidos no excesso acirna referido. Vejamos:

Exercício de 1950 Exercicio de 1951 Déficit do Exerc. 51

Janeiro Cr$ 
Fevereiro 
Março 
Abril
Maio
Junho
J»;lho
Ago.*to
Setembro
Outubro
Novembro
Dezembro

370 825,90 
564.339,00 
441,384,10 
380 790,40 
782 623 90 
392 954.30 
430 816,80 
604.128,30 
460 604,50 
419.648,60 
808.811 80 
727-733‘70

547 229,30 
461 193,89 
603.422,10 
647.600,00 

1.146 024,00 
797.779,90 
702.918,50 

1,070.067.90 
933.480,20 

1.005.567,20 
1.117 754,90 
1.023.935,60

103.145,20

Diferença arrecadada a 
mais no Exercício de 51 

176 403,40

162.037.60 
266.809,90 
363.400, AO
404.822.60
272.165.10
465.939.60 
472.875,70 
586 018.60
308.943.10 
296..201,90

6.384.Õ61,70 10.057.134,10 103.145,20 3.775.617,00

Banco Nacianal do Comércio S/A.
FILIA L EM LAGES

Existem em seu quadro de funcionários dnas vagas 
para praticantes.

Admitem se candidatos aprovados em concurso de 
prova» e sob contrato de trabalho pelo prazo de 6 a 12 
mezes em carater experimental

Ordenado fixo inicial, Cr$ 700,00 mensais.
Os interessados queiram dirigT-se a Rua Corrêa P in 

to n° 41, nesta cidade.

Galeria da Moda
O Palácio das Noivas

A casa que semanalmente recebe artigos de alta 
moda, vindo das melhores lábricas do País.

Sedas -  Linhos - Lãs - Cretones -  Voiles - Artigos de cama 

e mesa -  Enxovais completos para Noivas e Bebês

Sempre Nuvidades! — —
Modas! Modas!

' v
e Mais Modas!

só na Galeria da Moda
Rua Correia Pinto, n 25 

LAGES
Telefone 87 

Sta.C atarina

A t e n ç ã o
Vende-se

A pr< ços de orasiáo: Umamobilia de sala de jan
tar de imbuia, com nove peç*9. -  uma eletrola com movei 
de imbuia, com toca discos automático para dez discos 
de dez e doze polegidas. - um aparelho de rádio mar
ca Zenith ultimo tipo (grande) -  um aparelho marca Zenitl» 
(ppquenc*) para mesinha do cabeceirs, -  um fogão econo- 
mico marca «Qeral» com caldeira, cor branca, -  um carri 
nho para criança (Bebê), -  uma espingarda calibre vinte, 
marca «Qeco» de fabricação alemã  ̂ todo em estado novo 
-  Ver e tratar à rue Ilercilio Luz q‘ 49 -  Nesta.

Joalhcria Mondadorí
Rua .Mal Peodoro, 110 — Lajes — Santa Catarina

Grande e variado sortimento de jóias e relógios ROLEX, OME 
OA, ESKA e CLASSIC mantendo os melhores preços da praça 

Aceita encomendas de jóias e serviços de gravaçóes

OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL

Não compre sem consultar os prêços da
casa
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Editai de Citação pach,> - A. Como requer. Jos 
liíique-se, em hora determinada
Lages. 526 10 51 fas) Ivo Gui- 

O Cidndâo Pompeu Sub«tmi,*e o Dr. Promotor Público, bem Ihon «Realizada a justificarão, 
Juiz de Paz em exercício do j assim como, por editais de trin-! promovida por Isabel Jusdna
cargo de Juiz de Direito,da Co
marca de Lajes, Estudo de 
Santa C-tirina, u» forma de 
lei, etc.

Fuça saber aos que o presen
te edital de citaçã<', cotn o pra 
zo de trinta dias, virem ou de
le Conhecimento tiverem, ou in
teressar possa que por parte de 
Isabel Justina de Cordova, b'a- 
sileira, solteira, proprietária re
sidente e domiciliada no lugar 
denominado Morro das Pedras, 
desta Comarca m! foi dirigida 

seguinte Petição. «Exmo. Sr. 
Juiz de Direito da Comarca de

tu dias, os interessados incertos de Cordoua, constuDtes dos de
para Contestarem no prazo da 
lei. a presfn'e sção, em virtude 
da qual na forma dos arts. 550 
e 552 de Cod. Civ deverá ser 
reconhecido e declarado o do
mínio da requerente Isabel Jus
tina de Cordova sôbre o terre
no acima descrito, prosseguin 
do se oomo de de direito até 
final sentença que servirá de 
titulo hábil a transcrição no Re
gistro de imóveis. Indica se co
mo meio de prova o depoimen
to pessoal, depoimenio de tes
temunhas, vistorias e mais pro
vas que se fizerem necessárias

Lages, lsab-1 Ju*tina de C ordo- Dá-se ao presente feito 0 ara 
va, brasileira, solteira, proprie- J efeito da taxa judiciaria o valor,de
taria, residente e domiciliada 
no lugar denominado Morro das 
Pcdns, desta Comarca, repre
sentada por seu procurador, in" 
frae-critp, conforme instrumen
to publico de procura'ção ane
xa (Joc. n-l), vem com funda
mento nos arts. 520 e 555 do 
Cod. Civ. Bras. e art. 454 do 
Cod. Proc. Civ. Nae. expor e 
requerer o seguiute: 1) Que, há 
mais de quarenta anos a reque
rente por si e s eus antecesso
res possue uma atea superficial 
de terras de quarenta e dois 
mi1 metros quadrados..............
(42 000 ms2), tranquila e ínfn- 
terruptaraente, sem qualquer 
embaraço ds terceho, como se 
sua fora a área onde tem a sua 
moradia habitai com plantações 
e benfeitorias como provará 
oportunadaraente, 2) Que, esta 
área tem as seguintes confron
tações ao norte com Julia Ribei
ro da Costa, ao sul com Basi- 
lio Steffen, ao oeste com o dr 
Olinto de Almeida Campos e a 
e a leste com Basilio Stefíen, 
por uma linbs seca, 3) Que. a 
requerente nâo tem titulo for
mal com que possa fazer prova 
da efetividade de seu dominio 
na area acima mencionada, 4) 
Que este trato de terra de 
campos e matos está dentro Ge 
terra de maior extensão e de 
exclusivo dominio 'particular, 5) 
Que, é no sentido de regulari
zar o seu direito, com o reco
nhecimento judiciário do seu 
dominio sobre o imóvel, que a 
requerente propõe a presente 
açâo de usucapião, 6) Que para 
isso lhe da fundamento do Cod 
Civ. Brasileiro no art 550 e 
552 quando autoriza, ao pos
suidor usocapieite para efeito 
de coutagem do tempo legal 
ao usocapião trintenário, o de 
acrescentir á sua posse de seu 
antecessor uma vez que ambas 
se apresentam continuas e pa
cificas, 1) Que í  requerente 
tnm realmente, o fprazo legal 
necessário a p-escrição aquisi
tiva do imóvel, porquanto, 
juntando a sua posse a posse 
i íansa e pacifica de sua proge- 
nitora, que remonta a mais de 
quarenta anos, se encontra pre
cisamente como resultado da 
eoma das duas posses referidas 
o lapso de tempo, por lei exi
gindo, á aquisição do dominio 
pleno do terreno. Assim reqner 
a requerente que depois de pro
cessada e julgada a justificação 
na forma po art. 454 do Cod. 
PrOc, Civ. Nac. presente o r#*- J 
presentante do Ministério Pú-1 
blico, da Comarca e ouvidas us-■ 
testemunhas abaixo arroladas, | 
8e digne V. Excia. de mandar, 
citar os confrontantes do imóvel/

dois mil e cem cruzeirosCr$2.100 
00). Testemunha Basilio fcjttfen. 
Augusto Ribeiro Maurício de 
Cordova, qne se apies entsrão 
ndependentes de intimação Nes
tes termos: P, Deferimento. La
ges, 26 de outubro de 1951- )o )
Mario Teixeira Carrilho. «Des-

poimentos do fls. 6v e 7. p 
força da qual a Requerente de 
monstrou estar na posse da gle
ba de terias com a área super
ficial de 42.000 m2, situada
nesta Comarca, há mais de 
quareuta anos. com as confron- 
taçõ s da inciciul. Cilem-se. 
por mandado, os confrontantes 
e desconhecidos- Expeça-se 
precatória para citaçQo do Do
minio da União. C:ente o dr. 
Promotor P R 1 -  'Lages, 21 
de Novembio de 1951 (a) JIvo 
Guilhon Pereira de Mello, Juiz 
de Direito. Em virtude ,do que 
é passado o presente edital, 
que será publicado e 
na forma da lei, por meio do 
qual ficam citados todos os in
teressados ausentes e desconhe
cidos, para todos os termos da 
açâo, até final pena de revelia 
Dado e passado nesta cidade 
de Leges, Estado de Santa Ca 
tarina, ao primeiro dia do mê.-

de Dezembro do ono de m'l
novecentos e cincoenta e um 
1-12 51 > Eu Waldeck A. Sam
paio, Escrivão do Civil, o cta 
tilografei, subscreví e 
assino. Selos afinal.

tarrbem •

Pompeu Sabatini 
Juiz em exercício

WalJeck A. .Sampaio 
Escrivão do Cível

\?ENDE~SE
Por bom preço um acorde- 
od marca «Pozza» Tratar 
na rua Herilio Luz n. 35 

afixado'ou na Caixa Posta/ 131
I

DF ED EZIO  N E R Y  CAON
A D V O G A D O

L A J E S - S  CATA RIN A

Refrescante/

KOLVNOS perfuma o hálito

Dcnfstas e milhões de 
Kolynos-istas compro
varam que Kolynos prr- 
furr.a realincnte o hál to, 
re fre sca n d o  a bôea. 
Além disso. Kolynos 
combate efetivamente 
as c á r i e s  e re nde  
muito mais.

Leia e assine o

[CORREIO LAGEANO

B E 2 H

do que consertar na estrada

VEJA SÓ AS VANTAGENS:

V.  descobre  as falhas e a s  cor- 

rifle em tempo, antes que elas 
se agravem .

0  O  custo do serviço é menor 

quando  o conserto é pequeno.

ô  Previne acidentes, porque re

move suas cousas.

O  M antém  o cam inhão rodando, 

pois só  assim  êle dá lucro.

O  Evita a substituição de peças ou 

conjuntos de grande  cusio.

. .  SERVIÇO PREVENTIVO FORD
para reduzir o eu9to de conservação e aumentar o 
rendimento do seu caminhão.

Os caminhões de modelo antigo podem funcionar 
tão bem como os modernos, com a assistência do 
Serviço Preventivo Ford.

Nas oficinas de Serviço Ford, mecânicos especiali
zados manterão seu caminhão em perfeito estado — 
a um mínimo de custo e um mínimo de interrupção. 
Consulte-nos sobre o SERVIÇO PREVENTIVO FORD

Revendedores  nesta cidade:

Com ércio de Autom óveis João  Buatim  S. A.

f
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19-1.52 CORREIO LAGEANO

Produtos que se
recomendam

C a f é  C a r i o c a
0 amigo do seu paladar, saboroso - moido á vista

do freguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Pâes, Biscoitos, Bolachas, Doces, Chocolates, Balas 

Enfeites para Dôces

Econômicos

Varejos e fábricas: Rua Corrêia Pinto esqui
na Caetano Costa Posto de Vendas: Rua 

Mal. Ueodoro 46

Fábrica e varejo de banha, linguiça, e produtos suinos

MEDICO

Dr Aristctslss So>eroWaltrick
Clínica geral

Oons. - Edifício Construtora 
Io andar - Rua 15 de Novem
bro • Lages - St. Catariua

Fone 6<i

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal 91

Rua 15 de Novembro n. 191 
Edifício João Cruz Junior —LAJES

Não dê esmola contribua p a  SLAN

fabrica de moveis e esquadrias

DE

é f  í s P
loto Pellizzeni

Du« Jerómmo Coelho i/«‘
CAlKA P O SJA l 126 

TELEGR LEÃO' IQGESSTQ CATQQINQ

Fabrica-se

Móveis de estilo fino e 
colonial 

#
bem como:

esquadrias, portas, jane
las, etc.

Confecciona-se:

carrocerias para caminhões caminhonetes e 
polias para engenhos etc.

e demais serviçcs ao ramo

OASA
1 casa e terreno á ma João 

de Castro -  Tratar com Arthur 
Wetzel ou nesta redação

; Galhinas Leghorn !
, Vende-so frangos de 5 mê- 
ses, quros Tratar nesta re
dação.

TEdR&NOS

Vende-se 2 lotes frente 2o 
Batalhão Rodoviário A’rea 1.200 

i m2. Tratar nesta redaç&o

A Radiolar de Lages
de

l. LISBOA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE MATERÍAL ELE’TRICO
EM OERAL

Instalações elétricas Vendas a vista e a prazo das famo
sas geladeiras «STE1QLEDER». rádios, etc

Orande estóquesde contadores monofásicos e trifásicos, luz
fluorescente, artigos para presentes

»
Lages — Rua Vai Deodoro — Esq R Hercilio Luz 

— Sta Catarina —

t A firma Ernesto Guidalli & 
Filhos compra qualquer quanti
dade de porcos para córte

Assine o Correio Lageano

LIMA ÂHABtL &  CIA. 1TIA
REPRESENTAÇÕES K CONTA P/?OPRlA

Vendedores das conhecidissi-
'T'—r 7 ~ ~ —  ------- mas máquinas de costura «AL-

' .• - hA»e aUmados rádios a bate-
' t r w m à  1  ria e luz.

Máquinas de escrever, etc
>Çi- -t

VENDAS A VISTA E A 
PRAZO

Faça uma visita á nossa expo
sição e verifiqne nossos preços

LAGES Rua Marechal Deodoro 304 — LAOES

Tome café
Carioca

VENDE-SE

Casa com 2 paviraantos, 
ponto central. Grande sala 
terrea para Comércio ou 
Escritório 2- apartamento 
familiar.

Com facilidade* de pa
gamentos e aceita-se troco 
á combinar no Escritório 
Imobiliário RAFAELI & 
ROSA LTD^..

Em frente o club 1’ de 
Julho.

A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E DE BORDO E 0 CONFORTO OUE V. S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "PIONEIRA", 

... LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

Agência nesta cidade
Rua IS de Navembro n' 37 - Fone 41 - C. P. 182

1a. Exposição de gado de cam[
r
)ú e 2a. Exposição Agro-Pecuária

A ASSOClAçãO RURAL E A 

forços na escolha, qualidade e

Sãi
De 23

PREFEITURA MUNICIPAL, 

apresentação de seus produto<

o Joaqu im
a 25 de Março de 1952

convidam todos os ruralistas a participarem da Exposição Agro-Pecuária e envidarem seus es- 

a fim de exprimirem o valor, a possibilidade e o progresso de S C I O  J O C I Q U l H l
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Edita! de Citação
O Cidadão Pompeu Sabati- 
ni Juiz de Paz, no exercicio 
do cargo de Juiz de Direito1 
da Comarca de Lajes, Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente edita!«de citação, com o 
prazo de trinta dias V'rem, de
le conhecimento tiverem on 
interessar possa, que por purte 
de Maria Kauling, brasileira, 
viuva, doméstica, residente nes
ta Comarca, me foi dirigida a 
seguinte PETIcãO "Exmo. Sr 
Dr. Juiz Ide Direito - MARIA 
KAULING, brasileira, viuva 
domestica, residente nesta Co
marca, por seu procurador, o 
advogado infra firmado, ins
crito sob n° 408 oa Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secção 
deste Estado, com escritório e 
residência nesta cidade, á rua 
Aristiliano Ramos, 86, vem à 
presença de V. Exc'»., para 
expor e afinal r?querer, o que 
segue -1) Por mais de 39 anos, 
o marido da Suplicante, Gér- 
insno Wigger, possuiu como 
seu, uni terreno situado no lu
gar denominado «Fazenda do 
Areão», distrito de Bocaina do 
Sul, desta comarca, com a area 
de 7l5.000ms2., mais ou me
nos, onde mauteve benfeitorias 
e criações, e cultivou lavouras 
2) Falecendo Germauo Wig- 
gers, em cuja companhia a su
plicante sempre viveu, couti- 
nuou esta a posse daquele so
bre o imóvel, onde mantem 
benfeitorias e criações, e culli 
va lavouras, sem quaisquer 
embargos de terceiros 3/A 
posse de Germano Wiggers, 
tanto quanto a da suplicante, 
foi e é exercida mans*i e paci- 
ficamerte. nunca sofreu inter
rupção ou oposição de especie 
alguma, e ma, e foi semjore tida 
de bôa fé, alias pressumivel, 
p e l o  carater trintenário da 
da mesma. 4)-0 imóvel em 
questão, parte da antiga «Fa

zenda do Areão», tfm atual- 
mente ns seguintes confronta
ções -terrenos de sucessores do 
Bernardo Assink, terreno* do 
do espolio de Oermauo W g 
gers e estrada de rodagem 
Bocaina do Sul Pr.rimbó: 5) — 
Embora v*nlia Sendo o imóvel 
posuindo mansa e pacifica 
mente por mais de 39 anos 
sem interrupuão ou oposição, 
«animus sibi habendi» não tem 
a suplicante qualquer titulo 
com o qual a todo tempo pro 
ve o sua qualjdade de proprietá 
rio mas o artigo 559 do Códi 
go Civil faculta ao possuidor 
legitimar a sua posse dês que 
preechidos sej-.ra os seguintes 
requisitos: possuir algUem um 
imuvel como seu. b) por m*i» 
de trinta anos c)m*nsa pacifica 
mente setn interrupção ou opo 
snyáo: 6) Preenchendo a supli 

[cHiite todos os requisitos da 
lei, quer por isso proceder a 

* justificação preliminar a que se 
refere o artigo 455 do Código 
de Piodfsso Civil e p«ra a qual 
uma vez designados dia hora e 
local deverão ser inquiridas as 
testemunhas no fiual desla ar 
roladas. Ante o exposto res 
peitosamente REQUER que 
procedida a justificação de pos 
se sejam citado? os confrontan- 
bem Como o Dr. Promotor 
Publico da Comarca e por edi
tal com o prazo de 30 dias, 
todos os interessados ausentes 
e desconhecidos, «fim de acon- 
panhrem a presente ação de D 
socapião em todos os seus ter, 
mos, contestarem-ni, querendo 
no prazo legal, e acompanha
rem a causa a'é final, sob pena 
de, uma vez decorrido o prazo 
do artigo 456 do codigo de pro 
cesso Civil, ser a aj.ao julg-Mr 
piocedente, em consequência ex 
pedido mandado que autorize s 
transcrição. NN TERMOS, pr> 
testando provar o alegado com 
testem unhas, vistorias,documentos 
depoimentos pessoais,de necessí 
rios,e mais meios de prova em

Direito admitidas,dá h c»u a,q.i 
rà os efeiios fiscais.o vulo <1 
dois m:l e cem cruzeiros-,e E R 
D. f-rimento. L a j‘ s, 23 de ou 
tubro de J951. (a). Pp João 
Gualberio da Silu» Netto « 
DESPACHO» A. Justifique-?» 
em dia d?3'gondo. Lajes, 23-'0 
51 (») Ivn Cuilhon. « Realiza 
da a justificação, f«>i pelo MM. 
Juiz proferido o segninte DES
PACHO:» Vistos, etc. Julgo 

jpoa sentença, para que prodti- 
)z t os jurídicos e legiL efeitos 
a justificação promovida por 

j Maria Kauliug constante dos 
depoimentos de fls. 6v. a 7v. 
por força da qual a requerente 
demonstrou estar na posse da 
gleba do terras com n area Su- 
p r̂f ciai de 7{5ü00ms2 situada 
na Fazenda do Areão distrito 
de Bocaiua do Sul desta Co
marca ha mais de trinta e no
ve anos cotri" as confrontações 
cor.tidas na inicial de fls. - Ci 
tem-se por mandado ps con- 
front .utes e por edital com o 
prazo do trinta dias os inte
ressado» ausentes e desconhe
cidos-Ciente o dr Promotor 
P.R.L-Lajes, 2 1 de Novembro 
de 1951. (a) lvo Ouilhon Pe j

reira de Mello Juiz de Direito» 
E como n suplicante tenha pe 

dido n citação por edital d-s 
interessados ausentes e d**s- 

• Conhecidos para todos os ter
mos da ação até final sob pena 
de re.elis mandei passar este 
Para os devidos f'ns de direito 
passou se o presente ed.tul 
que sei á afix 'do no lugar pU 
blico de costume publicado na 
imprensa oPcia! e na imprensa 
jacal ficando ainda uma cópia 
junto nos autos du ação. D-ido 
e passado nesta cidade de La- 
j s Estado de Santa Catama 
aos cinco dias do mes ds de- 
z°mbro do ano de mil nove
centos e cincoenla e u m  
(5-12-1951). — Eu, VValdecb a . 
Sampaio Escrivão do Civel o 
di.t logrcfei conferi subscreví e

assino.— Selos afinal

Pompeu Sabatini 

Juiz de Paz em exercicio

Waldeck A, Sampa-o 

Escrivão do Civel

C o r r e i o  Lageano
Orgão Independente e 

N o t ic io s o

E X P E D I E N T E
Dr. E d ézlo  N. Caon 
José Paschoal Baggio 

G e r e n te : Syrth de A. Nicolleli 

Redator - chefe: Evilasio N. Caon 

Redação e oficinas 

Rua Aristiiiano Ramos. 151

Diretores:

Assinatura Anual 
N um ero avulso:

Cr» 60.00 
Cr* 1.00

Os artigos que torem assinados 
são de responsabilidade de seus 

s ig n a tá r io s .

Tome café

Carioca
0 prBfírtdo p:!o$ hparos ' 'L a g a c h e  H o tel-M o d ern o "

NOVA DIREÇãO — PROPRIETáRIO Siz6n2ndo Venturini

Ambiente rigorosamente familiar — Prédio oompletemente remodelado, com elevador. O mais 
conceituado e'tradicional Hotel da Capital.

— NO MELHOR LOCAL E NO PONTO MAIS CENTRAL —

Telefone e água corrente em todos os quartos
Higiêne Conforto e Cosinha dc Ia Ordem — Diária por pessôa tudo incluido Cr$ 65,00

Rua Marçchal Floriano, 90 — Fone 5267 e 8724 — Quasi esquina da rua dos AndradaS. 
— Endereço Teleg L a g a rh e  Hotel

S 0 5  A MESMA D[fíEÇaO

H otel S à o  Jorge
Aposentos com refeições. Diárias de Cr$ 45,00 e CrS 48,00 — Excelente edificio c/elevadores. 

A\ ENIDA OTAVJO ROCHA, 148 — Fone 6948 — Próximojás Lojas Renner

Tratores Diesel «FIAT»
Pronta entrega e absoluta 

assistência
6 )  HP ^tetivos Câmbio do 5 marchas avante e marcha ré 

Diversos tamanhos para todos os fins

Equipados com guincho e anglodozer com comando hidráu 
lico e com 4 movimentos.

Tratores FIAT para a lavoura a gazolina e querozene 
,  * implementos agrícolas

Estoque permanente de peças genuínas FIAT
Maiores detalhes e informações com

Distribuidores exclusivos

NODARI & C!A. LTD.
Altino V,*iImórbida e Livio Bíifffrio
Rua Ruy Barbosa 2l _  Fone 08 -  L a g S

Matr.z em VIDEIRA 

Caixa Postal 58
Filial em JOAçABA 

Caixa Postal 188

Telegramas NODARI -  Santa Catarina
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0 veterano local, em sensacional encontro, 
amanhã, defrontar-se-á com o Comercial 

de J o a ç a b a
O Aliados F. C., prosseguin

do a sua crmpaoha vitoriosa 
de trazer times de fora para 
jogar em Lajes, enfrentará, 
amanhã, o E. C . Comercial, Vi 
ce-CompeSo de Joaçaba. Um

dos mais categorizado times do O veterano, por outro lado, 
Oeste do Estado. O Comercial agora orientada pelo Tte. As- 
acaba de venoer o campeão delsunção já é outro quadro, pois 
>ua cidade, o Atlético, e ao item realizado ensaios muito 
que estamos informados está J produtivos quer na preparação 
j.>m grande técnica J individual quer no conjunto.

Além de mais no match de 
amanhã contará com Jorge Que 
fará sua reentrée como centro 
médio e ainda com Luzardo

que acaba de deixar o S,C. In
ternacional.

A escalaçáo do Aliados pos
sivelmente será esta: Hélio, Fe-

lix e Wilton. Brandão Jorge e^mar a peleia de domingo será que irão ao gramado para 
Luzardo, Tulio Aldo NevesI sensacional, e terá atrativos su-fvencer, e, por certo, não medi- 
Emil'0 Éustalio e Guinha. I ficiente para agradar a torcida, irão esforç03 para conseguir 

Não temos dúvida em ífir- São dois poderosos esqoadrõís * seu iatento

Alemão perde mais e mais .Duas vitórias 
para Miro |do Flamengo

.1Como na semana passada, o atlela cruz-maltino MIRO, rece 
be uma votação espetacular, se distanciando mais de Alemão. 

Damos a seguir o resultado das apurações desta semana.

1 -  Miro
2 - Alemão
3 • Erasmo
4 - Aldo Neves
5 - De Costa
6 - Lambança
7 r JaDgo
8 - Nuta
9 - Nilo Bertoldo

138
62
37
16
9
2
1

1
1

Dado ao grande interesse que os cabos eleitorais demons 
tram é de crer-se que Miro não será derrotado,

Juízo de Direito da Comar
ca de São Joaquim

Edital de praça

Em sua excursão pelo nosso 
Estado o Flamango do Rio ob
teve duas brilhantes vitórias. 
Em Brusque venceu o Carlos 
Ren^ux, campeão estadual por 
3 a 0: e em Florianópolis go- 
leu o selecionado catarinense, 
em preparação, por 4 a 1*

Juízo de Direito da Comarca 
de São Joaquim
Edital de praça

0  U- Operá
ria roeu a

corda
O União Operária conforme

noticiamos, deveria jogar com o
1 Vasco no doming" último. En- 
|tretanto, na última hora, roeu 
a corda e foi jogar em Monjo- 
linho, contra a Io Cia do Ba
talhão. Não fo' feliz, p o i s  
amargou uma derrota de 7 a 2.

tado, a saber. Uma gleba de ter
ras de campo e matos com a 
área de setenta e sete mil sete j 
centos e setenta e sete metros!
quadrados (77.77722),sita na Fa-*Não podendo realizar a partida 
zenda FAROFA, confrontando contra o U. Operária o Vasco

Vasco 4 Pal
meiras 1

ílü Ldiidi ac rr<«ça cutu o pm- z.cuuu i Atvvyrn, o ju u umauuu w v/. vpv.oiia  ̂ sçf0 m e i r c
j  de trinta dias (30J,acontar da por um lado com terras de Se- da Oama, dia 13, enfrentou o I (77.777m2), sita
ita da publicação deste no Jor- bast ão Waltrik Vieira, por ou- Palmeiras local, time não re-

0  Doutor Nelson Konrad,
Juiz de Direito da Comarca de 
São Joaquim, Estudo de San'a 
Catariua, Brasil, na forma da Lei 
etc. Faz saber a todos quanto 
este Edital de Praça com o pra
zo
dita da publicação
nal Correio Lageano, de Lajes, 1 tro com terras de fa. Vitorino e 
virem ou dele conhecimento ti- finalmente ‘com terras de José 
verem, que o porteiro dos audi j Waltrik Vieira, bens estes que 
tórios deste Juízo ou quem suas se acham depositados na mão 
vezes f;zer trará a público pre-,do Depositaiio Publico deste 
gão de venda e arrematação, á Juizo, e, que foram avaliados pe
quem maior lanço oferecer, as la quantia de Cr$800,00. E para 
10 horas do dia 14 de fevereiro que chegue a noticia a todos, 
do corrente ano, na frente do .mandou lavrar o presente Edital,! • .. /,nco\ r?»
edifício da Prefeitura Municipal que será afixado no lugar de , J  Ne,< ' ^ , ^ 1
onde tem luga r as audiências costume e publicado no Jo r n a l l j  ,, . . i? ,  I
dese Juizo. os bens penhoradas ICORREIO LAJEANO de Lages íd%  Fe,to* daJ f endft ° dflt" ° -  
de ANTONIO WALTRICK V I - ! Dado e passado nesta Cidade de KraIei e subcrev,‘
E1RA, na ação executiva fiscal, São Joaquim aos dois dias do mês Ndson Konrad
que lhe move a Fazenda do Es-jde Janeiro de mil onovecent< a j uejz dc Djrej,0

O Doutor Nelson Konrad Juiz 
de Direito da Comarca de São 
Joaquim, Estado de Santa Ca
tarina, Brasil, na forma da
Lei etc. FAZ SABER a todos 
qnanto este Edital de Praça 
com o prazo dc trinta dias (30) 
a contar da dati da Publicação 
deste no Jornal «Correio La- 

|jeano» de Lajes, virem ou dele 
conhecimento tiverem, que o 
porteiro dos auditórios deste 
Juizo ou qnem su3s vozes fi 
zer .trará á publico pregão fde 
venda e arremataçáo, á quem 
mais dér e maior lance oferecer 
as 10 horas do dia 14 de fe
vereiro de 1952. na frente do 
edificio da Prefeitura Municipal 
onde tem lugar as audiências 
deste Jnizo os bens penhora- 
dos de Sib?stião Waltrick Vi
eira, na oção executiva fiscal, 
que Iho move o Fazenda do 
Estada, a saber. Uma gl. ba de 
terras de campos e ra«tor, com 
a área superfical de setenta e 
sete mil setecentos e setenta 
e sete m e t r o s  quadrados 

na Fazenda

«FAROFA», confrontando por 
um lado com terras de Antonio 
Waltrtck Vieira, por outro cora 
terras da Família Vitorino e fí- 
nalmeute com terras de José 
Waltrick Valtrick Vieira, bens 
es'es que se acham depositados 
na mão do Depositário Público 
deste Juizo, e. foram avaliados 
pela quantia de Cr$800,00. E 
para que chegue a noticia a 
iodos mandou lavrar o presente 
Edditai de Praça, qua será afi
xado no lugar de costume e 
públicado no Jornal «Correio 
Lajeano» de Lajes. Dado e 
passado nesta Cidade dc São 
Joaquim, aos dois dias do 
mês de Janeiro de mil nove
centos e cincoenta e dois (1952) 
Eu, Luciano Qjulart Netto 
Escr/vão d<>s Feito» da Fazen
da o datilografei e subscreví.

Nelson Konrad
Juiz de Direito

Leia e assine o

CORREIO LAGEANO
gistrado na liga. Os vascaiuos 
venceram por 4 a 1, tendo pe- 
lejido a segunda equipe, que 
contou Com o concurso de 
Edú e Hernani, do primeíio 
quadro.

TARA RECORTAR

«CONCURSO CORREIO LAGEANO»

Qual o Jogador mais SIMPÁTICO e COMPLETO 
do iutebol lageano ?

Nome do jogador.....___

C L
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i a m
A Firma Ernesto Gjidalli & Filhos comunica aos seus consumidores e » população em geral que ja i n a u g u r o u  neata 

cidade, á rua Mal. Deodoro.no edifício do Hotel Provezani, u m a  bem montada fiambretia. Venderá, para melhor servir os seus freg'.ie»?s 

oarne de porco, mortadela, salame, salsicha, queijo de porco, touciuho, pernil, carne de gado, liQguiça e outros derivados, contando com

atençSo com que tem sido distinguidos, esperam a preferência
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Amanhã será reaiizada a grande festa de 
S e b a s t i ã o ,  em benifimo das obras 

da nova Igreja de S. Judas Tadeu.
inlnra.pn Alt a . ____________ __________— •' — •«—

s.

Dado o gi^nfie interesse que 
vem despertando a Festa de 

■ —■*- — - será realizada 
no Santuário São

vem despertando a resta oe 
S. 8eba»ti4o, que será realizada 
amanhã, no Santuár,‘'  S3rt 
Judas Tadeo, nossa rep 
teve a oportunidade de ouvir a 
palavra de Pe. Luiz G. Adams 
que, há alguns ano*, dirige os 
destinos daquela capela.

Inicialmente S- Rvdma. dis 
correu sôbre as festividades de 
amanha, quando será desdobra
do um grande programa. Hoje 
a noite serão encerradas as ora
ções especiais em intenção dos 
devotos do glorioso mártir.

Araanhá, as 9,30 será celebra
da missa c a m p a l,  e a noite, com 
início as|20 horas, imponente 
procissão percorrerá os princi
pais ruas do Bairro de Copaca- 
baDa.

Os festejos populares serão 
realizados nos pateos e salões 
da escola, sendo armadas três 
grandes tendas, uma a cargo 
dos oficiais, outra dos Sargentos 
do Bil' e a outra organizada 
pelas festeiros. Alem do que 
haverão jogos, rifas, churrasco 
etc.

A ••mpreza Fox. durante o 
dia de amanha, estenderá sna* 
linhas de ônibus até o Suantuá 
rio de São Judas Tadeu.

4 festa será ora bonefício das 
obras da nova Igreja que sTá 
levantada no Bairro de Copaca
bana. A atual capeia, ja não 
comporta n população de fieis 
do importante arrabalde, e atual
mente Pe I uiz, auxiliado por 
uma legião de devotos, abne 
gados e amigos de Copacabana 
trabalha intensameate nos pro
jetos da nova grande Igreja, 
que será maior que a C at?dral

Ar obras serão inieiadss’den- 
tro de pouco terapo., - -jy

O edifício onde (funciona a 
atual capela será transformado 
em creche e jardim da infância 
para as crianças pobres do 
bairro.

As festividades de amanhã 
serão patrocinapas pelos oficiais 
e sargentos do 2* Btl Rd/. 
A imagem de S. Sebastião foi 
doada a capela pelo Batalhão 
da/Jidade, pois no seio do Exer
cito são inúmeros os devotos 
do santo legtonàrio de Roma.

Correio^Lageano
Lajes, 19 de j  tpeiro 0 : 1952

Comissão Examinadora
Desde dia 13 do "corrente Delegacia ReUjonal de 1 ol cia 
encontra.se nesta cidade a a Comissão tem desenvolvido 
i ohds a Examinadora dos intenso trabalho, quer de 
candidatos a motoristas. A documentação quer de exames 
Comissão é composta dos srsje provas dos candidatos que 
^Vallredo Pinto, Funcionário êste ano ascendem a mais de

0 viajante cobrava 
adiantado

Ja  ínspetoria de Transito de 
F1 rianópoli.-,Juvenal Schoer! 
uJer.da Secretaria de Segu
rança e Macario Amoriai,da 
Prefeitura Municipal daCapi 
tal. Instalada no edifício da

uma centena.Hoje a Comissão 
encerrará os trabalhos,tendo 
fornecido inúmeras carteiras 
de motoristas sendo que é 
mais elevado o de amadores 
do que de profissionais.

Em novembro passado, um in
divíduo que dizia chamai*-se 
Paulo Francisco Pereira, e apie 
sentava-se como viajante co
mercial visitou esta praça, de 
onde arrancou alguma quantia 
lesando aqueles que confiaram 
üa farta documentação que 
exibia .

Jovem de boa conversi, mu
nido de talões de pedido, car
tões duplicatas e faturas, reco

mendações e procurações e 
quejandos de uma supoda fir
ma - Importadora Comercial 
«Alaskas, do Rio de Janeiro. 
Vendia bicicletas, rádios, re

frigeradores e material congê 
nere, levant«ndo uma entraoa 
que variava conformo a quantia 
do pedido. De posse do dinheiro 
vollou realmente ao Rio, de on- 
de comunicou se com sua clien
tela, informando que não havia 
material em estoque. Reclama
ram e verif:cou-se que a impor
tadora »Ala>ka» nunca existiu 
no Ri® Talvez exista no Alas- 
ka mas no Brasil, não mesmo.

Diante do golpe foi apresen
tada queixa crime a policia, 
providenciaDJo esta a captura 
do vigarista,

lei de OrgaeizaçãQ M m
Já publicon o Diário Oficial a.vara, conforme ? foi noticiado, 
lei n. 63-1. de 4 do correute, IUma inovação da lei. entre ou- 
que dispõe sôbre a organização jtras, é a de que os Ju'/.es de 
Judiciária do Estado. Pelo novo Paz seram nomeados por indica-
estatuto s5o Comarcas de quar
ta enriencia: Florianópolis, Blu
menau, Joivile e Lajes. Nesta, 
em breve* será instalada a ü9

ção do Juiz de Direito e não 
mais por indicação política como 
vinha sendo procedido,

Ernani F. da Rosa o Selva C. daRosa
participam aos parentes e amigos o nascimento de seu 

filho ERNANI, ocorrido na Maternidade Tereza Ramos dia 11

Dr. Aderbal Novamente 
Alcântara |arr0mbadc o

Com destino a Curitibsüos'onde 
militará no fôro local, transitou 
por esta cidade e deu-nos a hon
ra de sua visita o nosso presa- 
do ámigo Dr. Aderbal Alcântara 
advogado,que cem invulgar bri 
lhantismo vem de bacharelar-se 
pela Faculdade de Direito de 
Florianópolis.

n

forum local

DF EDEZIO NERY CAON
-  ROVOGROO
LAJES* S CATARINA

Osvaldino Baby e Sn.

têm o prazer de participar aos parentes e amigos o 
nascimento de sua fdha Sonia das Graças, ocorrido no dia 
14, na Maternidade Tereza Ramos;

VENDE-SE
Uma camionete De.Soiío, 
l oOOl l̂s. com carroceria pa
ra passageiros, em perfeito 
estado de conservação. T ra 
tar com o Sgt. Hercilio D a  
r o a  João de Castro s n.

Na noite de 17 para 18 do cor
rente  o Edificio do Forum foi 
novamente assaltado pelos ami
gos do alheio. E>ta é a terceira 
v e z  que se verifica a ocorrência, 
sendo qu* a segu nda com su- 
ceeso, pois uma fracassou, con
forme fui noticiado há atguru 

,mes?s. Desta vez que os aelian- 
Ues penetraram pelos fundos do 
edifício e visihiam, após abri
rem, sem se saber como, os Car 
totios do Registro Civil e Civel 
e Comercio. O furto do roubo 
foi algum dinheiro do sr. Luper- 
cio Koeche e duas cauetas dc 
suas Escreventes.

Assine o 
Correio Lageano

Amanhã - Domingo, ás 9 horas no MARAJOARA
Barbara Stanwick e Wendell Corey

Soberba, emocionante produção uo grande cineasta — H A L L  W A L I I S

3 confição de Chi
( Thelma Jordam )

-  com um grande elenco, destacando-se PAUL KELLY e JOAN TETZEL sob a direção
magistiHt de ROBERT SIODMAX

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




