
Na Justiç 7

M

Concluído o inquérito contra o Sr. Vida! 1.. a m o s ,  D i .

O rumorso caso da grevz 
dos motoristas de pra 

ça, verificada em juniio do 
ano passado, ainda não est 
encerrado. Todos nós recor 
damos dos lamentáveis < 
prosáicos acontecimentos t»ic 
naquela época, polatizarat}? a 
atenção do povo lagea i» 
julgamento popular sõbre as 
atitudes dos dirigentes polí
ticos que tiveram participa-;

r i o x a r e s  g r e v i s í  .

■ão n greve, de u • * #.• 
le ou o. quer toma i . t, 
mde- ibertas, qut 
io.s b siidores, jà i = ■ i ; e i 
Jo. Entretanto, o assuot» a 
inda esta em pauta.

O Dr. Rubens azarem» 
Neves, então )e le -a  !;■ ke-,i 
onal, inst u.*ou inqii. rito para 
averiguar a responsabilidade 
ue alguns motoristas c seus 
orientadores Feitas as devi-

■ uagens. hatid s i» to
v ouvidas mais de 3 , 

o.lias, o referido in- 
it i dali entrada em juízo 

a ' itancio como implicados 
o ... Vidal iíamos Junior.
11 r >sni Regis, Prefeito Mu- 

i al, e vários choferes, 
o desacato, desobediencia \ 

e resistência à execução de í 
au  legal e outros delitos. j

. Yi. d •; .aos Jua r 
a . io  c:e ’.i r arrebatad: 
a t.i lon. .. c policij 1 um 

pi v.-.o e |'ior out.as ahtu^ts 
e o D.. . id ( _is por tei
mam do a!, ir \. Ias tni de- 
terimnadas rum. da cidade 
para impedir o rausito do 
veículos, oca sim. indo tal alo 
acidente e i un i viatura do 
2 Lili. Rodoviário.

Seiáiüd >!iqj;i i!o i 
na Prdmotoíia

Assumiu o exercício da Pro- 
r otoria da 2a. Vara o I g. 
Azevedo Trilha, promovido u 
< amarca de l*ort>> Uuião par; 
a nessa. Em fase ainda df 
ambientüção em no so rneio « 
Dr. Trilha ja iniciou as sua; 
atividades, trabalhando duran 
te todo o expedi~n1e foienN“ . 
Recebeu para d * uoc ar oi 
pedir arquivmrnent.> ou uihgen- 
cias, enfim ptrr se pronun
ciar a respeito, nada menos 
de 4<> inqué ito policiais qu 
se encontravam na Delegac: 
e no Cartório do Crime. Den
tro »o pouco dia-> ser lhe-ãc 
entregues ouuos 30 aproxima 
damente, já que o toial de 
inquéritos em andamento na 
Justiça local atinge a casa dos 
70.

Ê necessário esc arec-m que 
estes serão pi cessos novos, a 
serem iniciados, pois em an
damento no Cartório do sr. 
Hélio Castro existe mais de 
centena. Tal é o movimento 
criminai da Comarca.

O  J u l g a m e n t e  
de Xapecó

Foi procedido o juri do 
mplicados no célebre lincha
mento de Xapecó. tendo sido 
ondenados, Emilio Loss e 
■\g**u Laja-, este a 25 anos e 
) meses, e o restantes denun
ciados absolvidos. O julga
mento foi rea izado em Porto 
LInião e, e pelo «Jornal do 
Povo», de Xapecó, «os verda
deiros responsáveis por aque
les crimes hediocionados ffica- 
ram ocultos, isentos pel Po
sições que desfrutam na socie
dade».

Presidência da COf.tP.
Em substituição ao sr. Ben- 
min Cabello. foi nomeado 
ara a presidência da < ofap.

coronel Hélio Braga Em 
ista da demissão de C abello, 
esperado que os presidentes 

aquele organismo, nos Es- 
idos, também depositem rias 
iãos dos Governadores os 
argos que ocupam.
Isso viria facilitar as ativi 

ades no novo presidente, que 
rovavelmente dará nova o- 
entação na p o l í t i c a  da 
oíap.
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\ e'dcã>» i r e d e
A eleição para a mesa da 

Assembléia Legislativa d< 
contituiu uma surpresa nos 
meios políticos catarinenses. 
A recondução do dep. Vol- 
ney < oltiço de Oliveira para 
a presidência do legislativo 
e a eleição do uep. Francis
co Neves para a Viee-presi- 
dencia, causou verdadeira 
estupefação e i todo o Esta
do. por não estar, nem um 
nem ou: o. em condições de 
repr sentarem nossa mais al
ta assembléia política.

Ambos foram expulsos re- 
centemente de seu partido, o 
FTB, por indisciplina e pe
las constantes manobras in- 
decorosas que vinham pra
ticando desde a eleição. Des
prestigiados, ora auxiliando 
a bancada pessedista, ora 
amparando medidas dá IJDN 
não eram lembrados, para 
aqueles postos, por nenhum 
dos dois maiores partido do 
Estado.

Apesar de tudo isso, foram 
inesperadamente eleitos. ( )  
PSD, possuiaum bom candi
dato - Protógenes Vieira - e 
a UDN, seria bem represen

tada com elso fU r •>. o 
entanto, em ri- so- poro de 
causa, a UDN, lançou a .can 
didatura e votou em pieira 
Belo. do PSD. e erte, com 
outras forças de oposição, 
elegeu, Volney oliveira que 
andava nas graças da UDN 

I ultimamente.
A confusão e o de intro- 

le, desorientaram as agre
miações, que não tiveram 
serenidade suficiente para 
pensar a não ser em oinçãn 
de política, ou melhor da 
derrota do Governador.

O ISD. efeiivamente der- 
routou osr. Bornhauçen. mas 
este ficou livre de Volney, o 
que também é uma vitória, 
recebendo uma desilusão, no 
dia seguinte quando desco
briu qud Volney havia ingres
sado no PSP, e vai seguir o 
sr. Ademar de Barros, numa 
tentativa de avanço à «cai
xinha»

A UDN teria saido muito 
mais prestigiada, si derrotada, 
com um candidato seu, e não 
priaria uma situação dificil 
para Siqueira Belo. que sem 
sair do seu partido, aceitou 
uma candidatura pelo adver-

Serviç-is dc I» nrf cio.--
lio  i a r c

Designado pelo Dr. Câmara 
Neto, . lelegado Regional do 
IPAC, percorieu vária»'cidades 
do Estado realizando a Htuali- 
zação dos serviços de Benefí
cios daquela autarquia o sr. 
Célio Andrade, fiscal a (uilola- 
do.

O sr. < élio Andrade esteve 
em L8guna, Tubarão, Urussan- 
ga. Orleãns, Araranguá. Join- 
vile. Vafra. Porto União, Con
córdia. Xapecó e outras cida
des «nde o IAPC inant-m a- 
gências ou correspondentes, 
já lendo regressado a nossa 
cidade.

sário Mas o seu papel, de 
veras ridículo, rão pára a: 
pois dizem qi.e assumir 
compromissos de ingressa- 
no PTB. Este pariido tambem. 
andou desoiientaun, represen
tando um papel miserável. A 
convenção trab iláista deli
berara que seus dois depu
tado, votariam em Braz Â l7 
ves para presidente, e este 
teve apenas um voto, possi* 
velmente o seu, pois Paulo 
Marques, confe^-ou, poste 
riormeute, que linha compro
missos com a candidatura 
udenista. Aliás, o PTB, ainda 
não acertou o pé ia Assem
bléia. Sempre andou as ton- 

i tas.,..
j i in compensação Cabral, 
acompanhou o l’:-D, apesar 
de brigadeirista.

O povo esta tirando as 
conclusões de tod.i essa tra
palhada, e pesam1'» criterio- 
sauiente os valores que, de- 
fen le n o intere>>3 da coleti
vidade.

Volney Chico Ne
ves, Cabral, Nascimento, e 
agora Siqueira i-elo, ainda 
encontrarão legendas e ain
da encontrarão votos? Não 
cremos.

) inquérito está a j i irda í 
d.i o pronuaciar cemo do , < 

r > jotor da 2" VaiM (,.! 
deverá denuncia;1 os iadici 
dos ou pedir ui Muiv.iment i 
Na hipóteee de '^r ilenun d 
ado o L'r. Osni ?gis, te.a 
Justiça Pública ee p d ir aur 
torização á c.<.n-;’ ra Jtini» 
i .;t [ aia j roci tt u-)0 , em ra 
Zi.o de s-bas in.unidades.

CoissíjÜío de A’fbi
O sr. Jové Bagg;o. presidtr 

te du L -! >, designou o sr. Rp 
e Rolin pura dingjr o ( on 

■>elho f.e Ai bit os Oaqi ela >■- 
udci .e O sr. René líojjn. con 
ta cs m larga folha de serviço 
pra tacos ao futebol catani 
oenae e desfruta de prtstlgi 
.ntre os sficioradc s lotai, 
tendo feceilo a fi i çâo tm cr 
jo exercício já se encontra, 

Está assim completo o « ti 
selho de Arbitio-. antes ai C 
falo, que devera reumr-s • t 
ta semana para deliberar 
abrir os inscrições.

Madureira, ja solicitou 
inscrição como Juiz. da Lig 
tendo .-ido encau inéndo n rc 
[Utiintento a.o conselho u 

Á; bitres.

0 Sr. tem dsr visitará Ih • 
rama

Permanecerá hoje e amanhã 
em vi ita ao Município de 
ll/irama o sr Irineu Bornhau- 
sen, chefe do executivo cata- 
rinen-e. SS. inungurará a «Pon
te tluido Uruitsch» em Nova 
Bremem e o novo ed.ficio do 
Inteudência de Presidente Ge- 
tulio e participará das soU-ni- 
dades de lançamento rias pe 
dias fundamentais das sedes 
sociais de enüdndes desporti
vas. Juntamente com o sr. 
Genésio Miranda Lins inaugu-! 
rará a agência do Banco Inco i 
em Ibiruma. i

Af!ova!ilii !l Uon
Foi nomeado | ara cargo 

de arrecadador ;lo Instituto 
de Apo6entadoT ia e Pensões 
dos Comerciáriu o sr. A- 
riovaldo Nery Caon, que 
tendo assumide '-uís funções, 
foi designado p-i.-a servir na 
Agência de La^es.

LUIZ CAKLO BFRTUZZf 
Aniversariou v. -i do corren

te o garoto Lui; arlos Ber- 
tuzzi, filho d<> n > • > estimado 
amigo si. Cor I: ntino Btr- 
tozzi, conceituado comerciante 
desta praça. Emhi iacom atra- 
zo enviamos a<> Luiz Carlos 
as nossas congt .iulações.

Aderbal - Ra 
aos segui? 

paia a Europ^
Noticias procrtíenlís d 

Epolis, informam que o ex 
governador Ad» rl.al Ramo 
qa biiva, emha cou para a T .i 
ropa, onde se demor rá at 
novembro próxirr.o O conl e 
ciclo hc.mem publico sp f- 
acompanhar pela ua família 
devendo visito'- a Suíça, ond 
se demorara algum t> mpo, >e 
guin o para a icmanha, In 
glatena, I rança Itália. E^panh 
e Portugal. Ao embarque d 
sr. Adrrbul Ramo., no port 
e Fpolis, compareceu grarv 

númeio de amigos e corrcli 
. íoi.ános seus.

O sr. Amara 
Peixoto vai a

EE. Uü.
RIO, 16 (C.P). — Re t In 
vespertino «Tribuna da lm 
prensa» hoje que o sr. Ama
ral Peixoto vai aos Estados 
Unidos como representante 
pessoal do sr. Getulio V.ir 
gas junto ao presidente Li 
senhower. para 'estudar, e » 
nome do governo brasileiro 
e junto ao governo dos Es
tados Unidos, a questão dos 
financiamentos e empresa 
atos amjricaucá ao üru.sil.
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CORREIO LAGEANO— ^

^ in ,

tf/tcki s í i c i u i
Aniversáiios

Dia 20;
Sr. Celso Anderson de Sou

za, acadêmico de medicina em 
Curitiba. Sr. Kurt Fiúza de 
Carvalho, do comércio local. 
Sr. Tulio Schmidt de Souza, 
do comércio. Sr. Sebastião 
Vieira, farmacêutico em Painel.

Dia 21:
Sr. Athos de Andrade Athai- 

de, socio da Contábil e nosso 
colaborador da secção espor
tiva. Sr Ângelo Palhano de 
de Oliveira, corretor. Sra. D. 
Laura, esposa do [sr. Gerson 
Santos, funcionário do Banco 
Irco e Secretário da Escola 
Técnica de Comércio. Gilberto 
Odilon Moreira, filho do sr. 
cU. João Palma Moreira, en
genheiro agronômo residente 
em São Joaquim.

Dia 22;
Sra. prof. Néria Maria, es

poja do sr. José Provezani. 
Sr. Tulio da Costa Ribeiro, 
funcionário do Banco Nacional 
do Comércio em Curitiba. Si ta. 
Lidia Inez Rossi, comerciária.

Dia 23:

Sr. Renato Ramos Rosa. 
acadêmico de direito em Flo
rianópolis’ Jorge Wagenfhur. 
filho do sr. Carlos Wagenfhur. 
Sra. 1). Leonilda Agostini, es
posa do sr. Marciano Agostini, 
comerciante e desportista. Sra. ( 
d. \nita Rosa, esposa do sr. 
l)r. Edmundo Vierig. Sr. Wal- 
demiro Alves Barros.

Dia 24:
Sr. Aristotelino Moreira, co
merciante e membro do Dire
tório do PTB. Sr Nicanor de 
Castro Arruda abastado cria
dor. Sr. Ricardo Morei, co-pro- 
prietário do Bazar Danúbio. 
Sr. Raul de Castro Aíruaa, 
fazendeiro. Sr. Paulo Michels. 
prof. do Instituto de Educa
ção. Sr Silvio Gamborgi, fa
zendeiro.

Dia 25:
Dr. Acy Varela Xavier, ci

rurgião dentista e professor. 
Sr, Anisio Alves da Silva. Sub- 
Delegado de Anita Garibaldi. 
Sr. Álvaro Camargo, acadêmi 
co de engenharia em P.Alegre.

p a b t i c i p a ç a o

A V BTON TAD EUem none
de seus |);u8v ‘ n ' [j. El1-

Dh° HAMILTON ROGÉRIO
ocorrido o dia 13 do
te ua Maternidade lereza

Rr a " s ^ l5 ^ A b r i lJ e j9 5 3 -  

V E N D E  -S E

Vende-se um lote de 8 « 10.000 
pinheiros, localizados a beira da 
|>trada Cerro Negro-Abdon 
Batista, na serra do Rio ca
noas Tem medida: 45 cts, aci, 
ma. Informações nesta redaçao- 
ou tratar com o proprietário 
Jeronimo Morais, á rua Eausto 
de Souza, s/n. nesta cidade.

A V I S O
Rádio não registrado é rá

dio clandestino. Registre seu 
rádio na Agencia Postal mais 
próxima.

Até 31 de abril.

Entrevista Concedida pelo dep,
O Sr. Jo;'m Goulart. Pre«i4ente 

>bn
do |)irei "m

tnj I
p T Í  ' acaba de prrst..r ««üre a situação . 

bem como, sóbre as diretrizes po)I 
brasil ira, , as scíriiintes declarações; 
pelo efVjt0, o momento difícil, qÜP

,icão honesta e conjugada de iodos L 
ti ver e m uma parcela de responsabilidade no< J i Vivemos uma época de incertezas e ^  
nosso Partido sente a gravidade do momentr. "nr todos os meios pare defender os .ntCrê.<SHl 
ameaçado por forças poderosas, um as ocultn e 
tens.vas que ms.stem V? urnr proveito da

Adós estas palavras iniciais, o Sr. João gj 
trrnelado se a projetada reforma administrativa 

‘ meios de ação ao Governo de cor ■

H U M B E R T O  P A S C A L  E
Caixa postal — 28 
L A J E S

Fone — 28 
Sta Catarina

REPRESENTANTE PARA A ZONA SERRANA DOS 
ARTIGOS ABAIXO:

FERROS - redondo -  chato - traf. etc.
CHAPAS - pretas - galvanizadas 

TUBOS - galvanizados
ARAME - liso e farpado todos os tipos 

CIMENTO —

S A L  -  grosso e moido em sacos de 20 e 60 kls. — 
refinados em saquinhos'

ASSUCAR BRANCO 

ÁLCOOL em tambor

moido e refinado

LIXAS - COLAS “TATU” para madeiras 
ADUBOS - SAL1TRE DO CHILE

LOCOMOVEIS «LANZ E WOLFF» MOTORES des
de 5 a 200 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente da 
fonte de procedência — descontos especiais 

para compras de vulto.

FAÇA DO
Diário de Noticiaso seu jornal. O matutino de maior tiz-Hiera do 1). Federal 

A (/ENTE NESTA PRAÇA: J. Wil
son Muaiz.

Rua 15 de Novembro.57

AGENTE EM LAGES

d a n il o  Tia g o  d e  c a s t r o  

RUA 15 DKNOVEMBRO N/$

Produtos que se
recomendam

C a f é  C a r i o c a
O am igo do seu paladar, saboroso - moido á 

vista do freguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dôces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dóces

Varejos e. fábricas: Rua Corrêa Pinto, esquina 
Caetano Costa - Posto de vendas: Rua

Marechal Deodoro 45

fornecer
acentuou

>1
_ «Possivelmente, sim. Depende, porém, d, | 

dp aUe alcançar. Aguardamos com ansiedade „ J 
ministrativa e desejemos que ela seja realmentedtj 
represente uma substituição de mentalidades f J  
não uma simples permuta de titulares nos divrr«  
governamentais. Existem setores (e priru ipala,ent-| 
foram criados p«ra defender a fcínom ia do piivoj 

\Pecertos institutos de produção) que pr.Çstj 
tintos ou sofrer radicais transformações p.ua te 
às necessidades dos nossos dias. Lstes órgãos, cm 
conselhos constitui los em maioria por representai 
nais e talvez, por isso. com as suas finalidades de 
só servem, hoje* para atormentar mais ainda o 
com os seus constantes aumentos de preços e cnn 
sorientação no controle de distribuição de gênero», 
cisis. Precisamos, sim é eh borar leis de apliraçãij 
mecanismo simples, par« corrigir falhas ou erros i 
dos pela experiência, ou para dar soluções cro 
defesa dos interêsses coletivos»

Tecendo considerações em tôrno da particî  
P.T.B. na feitura da legislação, oSr: João Goulart!

- «De nossa parte, tudo faremos para facilita 
vêrno meio?, recursos legais para um programo 
amparo às classes necessitadas. Com medidas pan 
apôio e incentivo «os homens que cuidam da ura 
mos certeza de que se o nosso Chefe e Presidcnirl 
zer dos meios necessários, desembaraçados das 
oonárias que cercam e en‘ ravam o seu Governo,] 
faltará coragem civica, no sentido de enfrentar, dol 
povo. as dificuldades atuais».

Logo a seguir, interpelamos o Sr. João Goulart 
posição do trabalhismo face ás leis que anunciam, 
a limitação dos lucros. A resposta vem r.ipid* e 

— «Essa legislação também contara com tndŝ  
apôio. Nada mais justo, ao meu ver, do que a tax 
bre os lucros excessivos. Não justifica que, enquait 
vo sofre miséria e privações, certas pessoas ou grm 
tinuem acumulando lucros fabulosos, que v<iri»ni i 
500 por cento em relação ao capital registrado, 
monstram os seus próprios balanços. Medidas df 
za não só contribuiríam para por*nm freio nag^nii 
tada de certas empresas responsáveis pelo deseqi* 
dal, ermo também, facilitariam ao Governo r̂ eufl 
um programa de real assistência, p r in c i  ralmenle 
çao de generos de primeira necessidade». ,

MÉTODOS A TU A IS  DE FINANCIAMENTOJ 
hm prosseguimento, o dirigente trabalhista^

de co,p9 at jais ^nanciamento, mostrando a cm* 
de s^rem adotadas outras normas.

(continua na 4a. página)

Walter Schmidt S.A.
importadores de máquinas

M A Q m N A s 'e S S sdÍKe ' * “ gazolÍM-

___ 3

^ R A S :  para engenhos.

e artigos
Fornecedores de-

té cn ico

N V.

FERRAMENTAS

S l i í r f e  -  Ü í r t f V é H A  TRANSMISSÕES.
c o r r e í a s e 5 . » d r o ,s - -  U O M 8 .w T °  ,r 

R o l S m I n Ç S s' s A k  p  & O í \ e° 5 e t “ ? :* e - 8U '  

Representante nesta
ku K\ Ça ^e<̂ ro Vanoní

ÜA « a m o s  n .  96
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^Tul/o a0 D frei to da 2 a \rara da Comarca do Uitfcs, Santa LTuirma.

Edital de üitaçáu \ í

_ E D ITAL DE CETAÇAO
...O Doutor Belisário. Ramos da Cos- 
m, Juú; de Direito, da 2.' Vara .ia 
Çpmarca de Lajes, Estado de S <nta 
C.i arma, na forma da lei,, etc.

F A Z  SA3SR. a  quem inlor^as-ar 
passa e o conhecimento. dêste deva 
pertencer, que a èste Juizo, por par
te de AN TO NIO  CÓRDOVA, -.ue ír i 
apresentada a petição do teór se- 
gjiinte: - «P E T IÇ Ã O E k n io . Snr. Dr. 
Juiz de Direito- da Primeira Varir. 
Diz ANTÔNIO  CÓRDOVA, hrusil*?- 
ro, casado, residente nesta cidade 
de Lagea, Estado de Santa Catarum, 
que. sondo proprietário de uma par
te de terras foreiras, no. lugar deao-
minario. «Conta Dinheiro» zona su-1 trito de índios; d) Maria Corrêta

rulaao- Córdova, solteiro, residente Euu i «us. Par i «  f Icnics do a- 
uesta. cidade, digo, casado* residente Ig. r dos peritos,, os cidadãos
no Municipio de Bom retiro. 2..) O 1 Lul Nereu Gor.s e Fi-ancisco
filho de Tlieadora Córdova Farias,
Já falecida que foi casada com Va
lendo- Fatias, de nome: a) Sebastião 
Córdova Farias, viuvo, residente 
nesta cidade. 3.») Os filhos de Amé
lia Córdova Correia, que foi casada 
com Nicolau José Corrêia, de no
mes: - a) Sebastião Córdova Correia, 
casado, residente nesta cidade; b)
Bejito Corrêia, soLteiro, maior, re
sidente em Pedras Brancas, distrito 
cie- Intüos; c) Mercedes Correia Fa
rias, casada com Valécio Farias, 
residente em Pedras Brancas, dis-

burhana desta cidade,, qual são- con
dômina» as pessoas constantes da 
dominas as pessoas, constantes da 
Bif t-.iTo- convém- mais continuar na 
referida confusão de divisas e comun
hão; motivo porque vém pedir a V . 
Hh.cii, se digne mandar proceder
*  demarcação e divisão- do aludido- 
imovet com citação dos cespectives 
confrontairtes e referido- condónu- 
aofl. para a presente ação, que ora 
promove, nêste processo-, nêste Ju
ízo; e que provará r I.*-) Que, afinT 
de proceder a novas divisas, e„ em 
seguida, divisão do imóvel- e conse
quentemente quinhões; observados os 
respectivos títulos e as benfeitorias 
«ostentes, o, imóvel ora demarcando 
e dividendo constitui-se de uma á- 
rca de m íl ti escritos e  noventa e cín- 
eo metros quadrados (1.395 ms2i. 
situado a margem da estrada Fede
ral. zona suburbana desta cidade, 
lugar denominado «Conta Dinheiro», 
tende e rn o  benfeitoria uma casa 
de madeira de proporções regular, 
sendo que se limita pela frente com 
a estrada federal, com 43 mts., aos 
fhndoB com terreno a de Crfstian» 
SfanbeTg. coro. 50 mts., pelo lado es
querdo com terrenos de Ti to Ramos 
St Cia. Ltdh., com 30 m U„ pelo la
do direito com terreno transferido
*  Alexandrina- do» Prazeres Córdo
va. com 30 mts., ?.*> Que. dito imó
vel foi adquirido pelo promovente 
e  seus condôminos por herança de 
A N A  DOS PRAZERES CÓRDOVA, 
«u jo  inventário foi julgado nêste 
Juiz», em 22 de Novevmhro de- 1949, 
tendo o  -ctfe-cujus» adquirido por 
compra feita de M AURÍC IO  R IB E I
RO D E  CÓRDOVA e sua mulher, 
conforme carta n.» 4.797, registrada 
sb& n.» 5.200, e expedida em 13 de 
maio de 1947: 3C) Que. assim sen
do, peda mais a V . Excia. seja cita
do por precatória o representante da 
União no EStado e por edital os con
dôminos existentes e cujos lugares 
de moítoe dêles, são incertos, nome- 
andó-se curador, ou curadores; *In- 
Iíterrcs-, aos incapazes e aos que se 
verificarem auzentes, com interven
ção do órgão do Ministério Público, 
oomo curador gei-al, ficando todos 
assíTn citados, sob pena de revelia 
a custas «pro-rata», para os atos 
c  térmoK da presente ação, até final 
sentença e protestando o Suplican
te desd* já  pela prestação, por sua 
parte, e, se necessário, antes, du
rante e depois da audiência de tns- 
tiuçào e julgamento que fór desig
nada, dc todo o gênero de próvas 
admitido em direito, pai-a o fim do 
seu alegado, como documentar, tes
temunhai e pericial, inclusive, se 
tcrrr.bém necesário, depoimento pes
soal ou confissão dos derhrfry eon- 
dOminos. RELAÇÃO DOS rCON

da Souza, casada com. Mancilio Luiz 
de Souza, residente em Pedras 
Brancas, distitro- de índios, e ) 
Bemardina Corrêia, residente na vi
la de PalneL 4.*) Os filhos de Mano
el Ribeira de Córdova, já  falecidos.

Furtado. Ramos, respectivamente. 
Cilern-se por mandado os condemi- 
nos esidentes nesta Comarca; por 
precatória, os que tenham resLden- 
cip. conhecida em outras comarcas; 
e por edital com o praso de trinta 
dias, os demais, publicando-se uma 
vez no «Diário. Oficial do Estado», e 
duas vezes num dos jornais locais, 
todos, para contestem o efeito, que
rendo, no prazo legal de dez ilOI 
dias-, na forma do artigo 424 do. Có
digo de Processo Civil. Intimem-se 
os agrimensoies e peritos nomea
dos, a virem prestar o compromisso 
Legal. Tratando-se de imóvel urbano, 
citem-se, também, a Prefeitura Mu
nicipal e o Dr. Promotor Público, da 
2.* Vara As custas da ação. deverão 
ser pagas, pelo Autor e afinal por 
todos os condomínios, por não- sc

r*-v

r ípÇq!S ^ . rr.v-jiíl ; c>.'o■(o$a

í-fl DR. EKSZIONERY CAON
" ,'! fcJ

Dlt. EVILASIQ NERY CAON í j',
1 l<>!
fj ADVOGADOS
■A Rua Marechal Deodoro-, 294 — Caixa Postal, 59>

’|p<>a] c»,>õ~|i pçtõl! oÇ-q jj'c^>c=i | 'c/V-JãftcT1 c -

de nomea:, a), Cândido Córdova, ca-I justificar, no caso, o. beneficio, cta
sado, residente em Pedras Brancas; 
distrito de índios; b) Emerencia-na 
Córdova, viuva, residentes em Pe
dras Brancas, distrito de índios; 
5»)’  Os filhos de Belisário Ribeiro 
de Córdova. já falecido; de nomes:- 
Geny Córdova, casada com Paulo 
de TU, residente em Arvoredo, Mu- 
níeipio de São Joaquim, b) Belisá-

asistência judiciaria pleiteado. Inti
mo-se. Lajes, 4 de Dezembro dc 1952. 
(as.) Belízario Ramos da Costa. Juiz 
de Direito da 2.' Vara. - E. para que 
ninguém possa alegar ignorância, 
se passou o presente edital, com o 
praso de 30 dias, por meio do qual 
ficam citados todos os interessados, 
sendo expedido em tres vias, uma

ria Córdova, casada , residente em | para ser publicada na imprensa lo- 
São Joaquim, d i Adenora Córdova, leal, outra no jornal local Correio 
casada, residente- em Florianópolis;-1 Lageano e uma na Imprensa Oficial 
e ) Arnoldo Cordova. casado, residen-jdo Estado. Dado e pasario nesta 
te  nesta cidade; ft Lorena Córdova, cidade dc Lajes, aos seis dias do mês 
solteira, maior, residentes em São Jo- , de Dezembro do ano de mil novecen- 
aquimr g ) Maria Córdova, solteira, j tos e cincoenta e dois (6/12/19521. 
maior, residente em São-Joaquim; In Eu.Heho Bosro de Castro, Escrivão, 
Aroldo Córdova, canado, residente nes j que datilografei, subscrevo e também 
ta cidade; i )  Domingos Córdova. sol- j assino, 
teiro, maior, residente em São Joa
quim; j )  Walmor Córdova, casado, 
residente em Caxias do Sul, Esta
do do R io  Grande do Sul. 6.») Os 
filhos de João Ribeiro de Córdova, 
ju falecido, de nomes:- a ) IdaHm- 
Córdova, casada, residente em Va
caria, Estado do Rio Grande do Sul; 
b> Tria Córdova. casada, residente 
em Vacaria, Estado fio Rio Grande 
do Sul; c l  José Córdova, casado,re
sidente em Vacaria, Estado do R io ! Vt-nc!e--se VãriQS m óve is  
Grandejio Sui. 7.»f^>s filhos de Fer-j (q t js r t i '.  varanda e e-seritó-

r io )  •> um sm ock in g .

'et; ~~ ’
£ A l f a i a t a r i a  E'linG/?

Finas ccn fecçoes pa ia  cavalheiros 

Corte especializado em Süo Fuuk>

Preços M ódicos

A N10NI0  PAIM BRAESCHER
Rua Mal. Deodoro, 813 Fajcs

rSk.. __,
!1 ii p (<i || d^g 1, j*r dQc

Dr. Renato V. Valente
Ciru-tgiãi D« pe!u t.-.çulJ:i'.e dt Karnaciá v

OllrtrioU ”»a cjr > |J , CatHFMWt

Com f-slácio na IV>in linie-i «Io Rio «!«- jancuo;
A rk.NÜh Lk.iS *» -  12 K DA^ i -h

Una Cel. (  nrdfiva. 1- L A G E S

Bctísario Ramos da Costa 
Jtiiz de Direito da 2.’ Vara 

Hélio Rosou de Castro
Escrivão dos Feitos da Fazenda

Vende-se
nando Ribeiro de Cérdeva, já  fale
cido, de nom es:-a) José Córdova. 
casado, residentes em Fachmat dos 
Lúcios, distrito de Bacaina do Sul. - 
b ) Sebastião Córdova. casado, re
sidente no distrito de índios. S.*) 
Os filhos de Maria Ribeiro de Cór
dova, que foi casada em primeiras 
núpcias com Jorge Cardoso, e em 
segundas núpcias com Manoel Mar
cos da Cruz, do easamento com Jor
ge Cardoso, ficaram os seguintes 
filhos, a) Honorata Cardoso de Cór
dova, casada com Vidal Cordova, re
sidente nesta cidade; b) Gertiudes 
Cardoso Elias, viúva, residente em 
Mato Escuro, distritodos índios, c) 
Izaltina Cardoso, casada com Ma
noel Vidal, residente em Mato Escu
ro, distrito dos índios, d) Manoel 
Cardoso, ausente, e) Sebastião Car
doso, ausente. Do casamento com 
Manoel Marcos Cruz. ficaram os 
seguintes filhos: a) João Maria da 
Cruz, casado, residentes cm Mato 
Escuro, distrito de índios; b) Mar- j 
coiino Cruz, casado, residente em 
Mato escuro, distrito de índios, e ' 
Luiz Cruz, maior, residente em Ma
to Escuro, distrito dc índios; -1) 
Emilla da Cruz Costa, casada com 
Au|fU3to Bemardlno da Costa, re-

Inlo: mações na Farmácia 
Avenida (Edifirso arajá) 

Ver e tratar à Rua 7 de 
,'et' nbro (sio lodo òa Pen
são Avenida.)

Úlceras e Reumatismo

«EUXiS ll NOGÜEMU»
Auxiliar tratamento da sifilis 
F e 'idas. Espinhas, M ane as

armacia ^venida
Nos preços Lealdade

Nos Produtos Qualidade

VENDEMOS LiARATO PARA VENDER MJITO

Fdificio Carajá - Rua Cel. Cordova

)S-í£‘ -tt/*-

ií

FRONTANTES: - Ao norte com ter- | sidente em Mato Escuro, distrito de 
reno de Tito Ramos &  CIn. ao sul j índios. Junta 
com terreno transferido a Alexan
drina dos ITazeres Córdova. a leste 
drína do Prazeres Córdovva. a leste 
com a estrada federal. A oeste com 
terrenos de Crlstlano Manberg. RE
LAÇÃO DOS CONDOMTNOS: -
LAÇAO DOS CONDOMÍNIOS: -
í.*> a) Alexandrina dos Prazeres

.Beneficio da Justiça Gratuita, uma 
cerldâo do títulos dc propriedade. 
Isento de pagamento da taxa judi
ciaria, de acórdo com a Art. 51 do 
Cód. Clv. Nêstcs Termos, P. Defe
rimento. Lajes. 26 de Setembro de 
1952. (as.) Rubens Nazareno Neves. 
Advogado nomeado, Na petição, foi

Córdova. 1.-') Os filhos de Henrique | exarado o despacho de teor segu.n- 
Hibeiro Córdova. já falecido de no-[te: D E SPAC H O :-A  Trataure 
mes: a ) Vidal Cordova, casudo, re-I ação de divisão de im6v Ĵ 
sidente nesta cidade; b) Elvira Cór-| cm que não foi junto o titulo on i- 
deva \’iuva. residente nesta cidade, nano. Ha Interesse oo MunU i|no e
c) Idaíina Cordova, solteira maior, 
residente nesta cidade, d) Guilher- 
niina Cordova Borges, casada com 
Joaquim Borges, residentes em Rio 
Negro, Estado do Paraná, e) Júlia 
Cordova Lé, êasada com Manoel Lé, 
residente no distrito de Bocaina do 
Sul; f i  Maria d03 prazeres Córdova 
Vttorino, casada com José Lino Vito- 
rino. residentes nc3ta cidade, h) Hcr-

não do Dominio du União. Assim 
sendo a ação tem que correr na 2.’ 
Vara, para onde deverão ser reme
tidos os autos. Lajes, 30/9/52. Ivo I 
Guilhon. SEGUNDO DESPAt I IO :- 
Defiro as petições de fls. 2 e 11. No
meio Agrimensor para pisx-eder a 
diinaAo do imóvel, o f>rofis,s'.°nfi! | 
Mauro Rodolfo, e para peritos os j 
cidadãos Glicerio Pereira da Silva e I

E f í c  a  2/

$

\0LYK05combate as caries
A  ciência moderna de- 
m ir  ra que o creme 
den:al Kolyuos combate 
efe‘ va mente as cáries.
A espuma concentrada, 
suave e penetrante dc 
Ko's nos elimina as áci
dos bocais, perfuma o há
lito c rende muito mais.

L=onoro também 
oit) teinaaho GIGANTE

fíepresentaçõei
Rádios Estrangeiros e Nacionais

T.oconiovel «ASTO» aleirilo 
TRATORES «MAN* diesel

MOTORES, a explosão, para gasolina, kerozone. die- 
sel e eletricos para qualquer industria, desde 1 ã

tõd  H .P .
BOMBAS — centrifugas, de corrente, rotativas e

«DKLCO»
SERRAS — Alemãs, de aço cromo Vauadium. Tie- 

gel Ouss — Stahl

(Próprias p?ra en8Prl.es)
DÍNAMOS, ALTERNADORES, fte, 

MÁQUINAS toda e qualquer para a industria < a
madeira

TORNO mecânico «NARDIN1 
Escritório à rua Hercilio Luz n' 120 LAGES — 

Santa Catarina Caixa Postal ir 523— End Telegrá
fico 1TATK1» e EXGKLSLNG

Locomoveis

Edição de lio0e, 0 pgns.

pntH entrega iiiiediutu

“ Lanz” de 41 - 50 - (JO -120 Cavalo .

“ W o lf”  de 65 - 80 - 200 Cavalos.

V e n d  e ra : K U R T  W E1L& CIA. LTDA. 
Caixa Postal 745 - PORTO A LE ilR K  - • (•' 
'Felegramas “ W e il” - Porto A legre,
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JS apresentar-lhrs o relatório, ba laço .;crai. 
vi dados no dccoirer do i\o_ue 1 CRUZEIRO’ *■

'■ KTECENTOS K SESSENTA 1 SEI que
projuizo r.ão representa bem a i< Ã ^ ,  ' , rõesi  c 

i Cr $ 56.456.30 - Fundo para tlepre<- MÇÕes .
tais depreciações. As-im sen<

esperamos para o futuro, obter

dos senhores acionistas.

1952.

ALPHEU ALCANTARA DE
Diretor Gerente

ALDO ALC AN TARA  DE ATHAYDE
Diretoi' Técnico

Balanço Geral, Encerrado em .‘51 de Dezembro de 1^52.
IMOBILIZADO

Maquinas e Acessórios ......................................  616.472,10
Moveis e utensílios ............................... , ..........  13.774,00
Ferramentas ....................................................... 856,00
Tipografia, clicheria, encadernação ..................  45.451,70

REALIZÁVEL - a curto e longo prazo
Acionistas ............................................................  60.3.S1.50
Contas correntes Acionistas e D iretores...........  4.142,70
Matéria prima .....................................................  68.335.00
Impressos ............................................................  22.311,70
Titulos a receber.................................................  6.840.00
Letras a receber .................................................  2.860.50
Contas a receber .............................................    40.486.90

INEXIGÍVEL

Capital .. . 
Fundo para

...............................  750.000.00
depreciações ......................................... 56.456.30

67C.J53.80

EXIGIYEL

CONTAS A PAGAR

DISPONÍVEL

RESULTADO PENDENTE
Despesas de organização ...............
Lucros e Ferdas .............................

205.358,30

9.364.70

Cor.tas correntes acionistas e d iretores...........
saldo d/ conta.......................  34.797.70
saldo Contas a Receber........... 113.00

Titulos Pagai ................................................. 149.251.50

..ontn lt. cvvJ.c perdas, c na 

S l A  CENTAVOSt ' « nfiolich»

— »  S U S T A I  V -

ATIIAVD E

41.075,40
60.766,30 101.841.70

SOMA DO ATIVO ...............................  Cr$ 993.118.30

Wilson W. Burger de Castro
Diretor Comercial

Aldo Alrantara de Athayde
Diretor Técnico

806.4 56.30

Entr
Jontinuaçào cia 'ja p

svtstq

i"is>er

1 jUt-

C|

it

2.500.00

34.910,70

186.662.20

993.1 IS.50

SOMA DO PASSIVO ....................Cr.S 992.118,50

Alphcu Alrantara de Athayde
Diretor Gerente

LOCRIVAL LISBOA
Contador, C. R. C. (S. C.) 0579

Demostração da Conta «Lucros c Perdas:), encerrados em 31 dc Dezembro de
Prejuízo ano anterior ........................ 25.718,70
De comissões-lucro desta conta 56.240.00

Gastos Diversos

3.106,20
6.252,10

893,40
554,50
863,00

98 212,30 
98.212.30

De impressos - idem, id em ................................... 221.351,00
~ serviços - idem, idem ...............

A Despesas administração
Estampilhas ....................................
Despesas de v iagen s ........................
Livros e impressos Escritório . . . .
Selos e Telegramas .......................
Propaganda ...................................
Juros e Descontos .............................  4.605,60
Ordenados Administração ................  122.600,00
Despesas Bancarias ...........................  316,80

21.514.60 215.233. J0

139.191,60

A  Fundo para depreciações 
contas como vai abaixe.
Depreciação de 10',; sobre diversas 

Cr$ 310.240.20 - Maquinas
Acessórios ................

Cr$ 13.774,00 - Moveis 
líô> ..........
s/ Cr$ 856.00 - Ferramentas

4h451’7 - ‘  Tipo* rafia Clichê- ' 85’6°Juncadernaçao

Utensi-
31.034,00

A Despesas c/ Produção
Fretes e carretos................................. 16.157,20
Conservação de Maquinas ............... 10.316,50
Salarios Operários .........................  94.612.50
Aluguel .......................................... 20.532,00
Gratificações ................................... 13.145,70
Luz e F o rç a ......................................  598Í60
Instituto Aposentadoria................  15.108,90

dc 50 s/jCr* 306.131.90-M aqu inas

espesas

Acessórios
Amortização de 10'., s Cr$ 41.075 40 
Despesas de organização

r l ubrificante e combustíveis.
Prêmios de Seguros ........... .........  5.225.70
Selos Vendas e Consignações .........  9.597.30
Impostos e taxas .............

Wilson W. Burger de Castro
Diretor Comercial

Aldo Aleantara de Athayde

PREJUÍZO NESTE EXERCÍCIO 
PREJUÍZO ANO ANTERIOR ' ' g-M7.70

Saldo para Balanço
...........................  60.766.30

4.545.20

15.306.60

4 107,50 56.436,30

00.766 30

Cr$ 436.599,60
Lajes, 31 do D^zem»,,. .A-̂ -erriDio dc 105°

Alphcu Alcan*ara de Atl-,v,'(. 
Diretor Gerente

-  Po-sivel tmt« 
ceu - aí se « tc írtti 
meios c.e substituir 
cráticos métodos atuais" 
nnnciamer.lo à proa çj0 
vés ce processos n.ais 
e rrais rápidos, coin 
nim s. em vez de 12 
tu ou mais, como são 
uos prese temente. (,>s 
extraordinários, (tD, 
quase sempre à custa 
<éria popular cu <j0 ^  
produtores, tenam ass^ 
finalidade social, dsn,0 
bém uma oportunidade 
as giandes empresas de 
borarem mais efetivatren 
ra minorar o sofrimen; 
povo. O n omento, aliáj, 
medidas corajosas.

HEF< >RM \ AGRAR(j
-  A  reforma agiána 

srguiu - é outra pror 
que se impõe urgente 
pela qual o IVT.B. se 
com todas as suas í<r 
reforma ngr.uia nos 
também, ao meu ver, 
lução do giave probleta 
custo de \ida bla, entre 
tras coisas nos fornece: 
certo, meios para desa; 
vastas áreas situadas jua 
grandes cent os consu 
e que só servem atui: 
para aumentar o p'deno 
nôiriico dos profisMotnós 
especulação Imobiliária, 
poder da União ou dos 
dos certos lat fúndios r  
tivos se tornai iam úteis» 
letividade. se exploradus 
objetivos rociai

A CRISE DE SÃO PA.
Não poderia fugir á 

dade dos repó teres mtr. 
o -r. João Goulart sòb. 
perti bações, que psesrn' 
te ocorrem em São 1’aulo. 
-im se manifesti u o 
trabalhista:

Realmente, -âo frutos do 
Scquilibrio social a que já 
referimo-. O reajusta- 
geral dos salários a um 
compatível com o custo 
da vida é, portanto, outrt 
dida c,u 1 sc im, õe, poi* 
podemos negar ao trabolí 
de qualquer categoria o : 
to de reivindicar par* 
■•ua familia. a<> menos, um 
nirro de conforto e rif 
do.

Enfim - concluiu. - cb
loS.oho,̂ . M>j^raijsnio Necessitam 

Ti® si» •’*« f] (J SUt

Diretor Técnico

1’ARECER DO CONSELHO FISCAI 
tendo examinado o balaço geral

C o n t a d o ^ c ^
O conselho fiscal da Grafica 3A S/A. 

de todos os elementos fornecidos.
Nestas condições, propõe sejam aprovados o relatório, as c. nt 

rante o referido exercielo de 1932.

contas.

todos
e êicleio

MARIO GRANT Lajes, 31 de Dezembro de 

CÍCERO LOPES

C.I 0.579

referentes ao 

praticados

1952

PEDRO GHIORZI

pe,a “^uinistraçí
verificou

io Ja Crafica
a e\.V.I<v»a 

3A S/A.. du-

je, de um regime 
de e au-teridnde em tod 
'etores cia vida nacional, 
o supérfluo stja sa<r'- 
»̂ ni bt neficiu do necJ 
do indispensável. 
diante de um grave 
ou a Democracia que 
mus pr se var e piesti-ar 
contra meios para ser' 
dr e assim vencer as 

, daries que afligem 8° *  
povo, ou Ela terá qiu\ 

j tambí m com a reqions 
! (ie do que possa ccur!íTrabalhaflar: dentro dc sindicato terás o

— ------------------- ! teus direitos assegurado* jÍ2a-te
l ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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18-4-53 ' ORREIO LAGEANO p íg in a  o

Em choque as forcas máximas >o futebo
No Estádio Municipal o Torneio Inicio com a participação do Aliad

Vasco, International e Jniào Operária.
As 14 h >ras de amanhã, o Estádio Munici- 

pal? sera o teatro da abertura da temporada 
rutebolística do corrente ano. sob o patrocínio 
da LSD te-a lugar o Torneio Inicio ao Torneio 
guadranguiar, com a participação dos clubes 
filiados.

4
Ao vencedor dos certames de domingo se 

rá ofertado o troféu «Constantino Bertuzzi», co- 
mo homenagem ao dinâmico ex-Presidente da 
LSD, que tanto cooperou para o desenvolvi
mento de nosso esporte.
A tabela dos jogos foi organizado como segue: 
I o jogo: '■ liados x Vasco da Gama - inicio ás 

14 boras,
2° jogo: União Operário x Internacional - ini

cio 10 m. após I o
3o jogo; Vencedor I o x Vencedor 2o - inicio 
15 m. após 2o - Campeão.

De nrte que. na tarde de tmanli iere- 
mosa o rtunidade de ver desfi .tr as equipes 
dos quai i clubes liliados a LSD. com todos os 
seus atb is, reletando notar que em cada 
partida, oderão fazer quatro substituições, o 
que sign bca poderem se exibir nais de meia 
centena Ie pleieres locais.

Não podemos fazer u m prt f. i < t-tico h  bo 
campeão do Torneio pois todas as equipes^a- 
presentaram novas aquisições, estando em 
igualdade de forças, e mesmo pelas surpresas 
dos jogos de poucos minutos.

O Aliados fará desfilar seus conhecidos 
craques, além dos novos: como Rui e mais um 
médio que substituirá Orá. O Vasco t i n-  
bém apresentará novos elementos: Schimuat e 
Tte. Batista. O Colorado um novo centro-médio 
e o arqueiro Romanzini, além de outros. O

nino contará com Luiz e alguns atletas vin 
de uritibanos que disputarão o campeo 
envergando a camiseta rubro-negra.

Enfim, todos apresentarão novidade e ia 
experiências. Temos a convicção de que to 
os prélios a 6erem disputados apresentarão 
teresse e constituirão o ponto alto do pro 
ma da cidade no dia de amanhã.

Atuarão como árbitros: Edgard Werne 
Lauro Santos

O QUADRANGULAR 
Nos próximos domingos, dias 2t! de abril 

e 10 de março, será disputado o Torneio Q 
drangular, pelos mesmo6 quadros, devendo 
gar inicialmente Aliados e Vasco, depois C 
lorado e União e, por fim, Vencedor da la. 
Vencedor da 2a. Será disputado também um 
no troféu, intitulado «Taça Bandeirante Anton 
Correia Pinto», oferta do Dr. Osni Regis, Pr 
feito Municipal.

S.C. INTERNACIONAL
CONVOCAÇÃO DA DIRETORIA E CONSELHO FISCAL

Na conformidade dos estatutos sociais, convoco pa
ra reunir-se ordináriamente, no dia 29 de abril corren
te, a Diretoria do S.C. Internacional, com a seguinte or
dem do dia:

I - Apreciação do balancete trimestral da Tesou
raria e exame da respectiva documentação.

II - Exame de documentação referente á Secretaria.
III - Assuntos diversos.

Outrossim, convoco o Conselho Fiscal para na mes
ma ocosião, dar parecer sôbre o balancete em apreço 
e exercer as demais atribuições estatutárias.

Lajes. 15 de abril de 1953

Evilasio N. Caon - Presidente.
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A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E v i f  BORDO E 0  CONFORTO OUE V S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA •PIONEIRA", 

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

7J

Agência nesta cidade
Rua IS de Novembro n. 31 Fone 14 -  C. F. 28

Agente Geral da KLM
pipa todo u Su! do Pnís

Gráfica 311 Soc. Anôn.
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

2a CONVOCAÇÃO

Convida-se os srs. Acionistas da Gráfica 
3. A  Sociedade Anônima, a se reunirem em 
Assembléia Geral Ordinária, no dia 11 de 
Abril de 1953, às 16 horas, no Cine-Teatro 
Carlos Gomes, sito à rua 15 de Novembro 
s/n., nesta cidade de Lages, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte ordem do dia:

l.9) - Aprovação do Balanço Geral e con
tas do exercício de 1952;

2. ") - Eleição dos membros do Conselho 
Fiscal para o exercício de 1953;

3. ) . - .  Assuntos de intêsse social.

Wilson W. B. de Castro 
Diretor Comercial

Alpheu Alcantara de Athayde 
Diretor Gerente

Aldo Alcantara de Athayde 
Diretor Técnico

Miltinho ficará em 
f tiba

O atleta Mdton Barbosa, 
intimidade Miltinho, irmão 
médio Wilton do Aliados, c 
estava em entemdimentos c 
o Colorado, quadro pelo q 
fez um partida, acaba de 
contratado pelo Atlético 
Curitiba, onde permanec 
em 1953.

Am érica  o favorito
O América de Joii,vile. t 

do vencido - o Cailos ken 
de Brusque, por 4 a 2. 
primeiro encontro pelo Es 
dual, é considerado o fávo 
nesse certame. O segu 
prélio será disputado em Jo 
vile e dêle surgirá o carep: 
do F.stado, tudo indicando 
seja o América, considera 
favorito.,

RESURGIRA O PALM  
R INH AS

Está se esboçando um te 
vimento no sentido de rea 
litar o Palmeirinhas para 
campeonato da cidade. S 
antigos atletas, dirigentes 
torcedores estão “ sonda 
o terreno" e verificando 
possibilidades de êxito de 
tarefa.

Funilcria e Instalação Sanitária

CONCERTOS de:

Fogões
Camas de -ferro 

Fogareiros e 
Guarda-chuva.

- D E -

Dante 
Marotto 
& Cia,

Calhas 
( anos 

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPÓSITO de:

Canos galvanizados, joelhos curvos etc. 
Manilhas e curvas de grês, — Tanques de cimento para água 
de 4 a 100 pessoas — Tanques de cimento para lavar roupas 
duras etc.

Fossas céticas. 
Caixa de gor-

Compieto surti men tu de material pn*a instalações ranitárias
Serviços completos
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í  os Trabalhadores nos
Churrasco ac ^ssociaç ^  Mobiliário

dústnas da Construç eseala,la JUS
A Associação Profissiona' 

dos Trabalhadores nas In
dústrias da Construção e do 
Mobiliário, recentemente fun 
dada, através de sua Direto
ria, vein desenvolvendo uma 
intensa atividade no sentido 
de arregimentar a classe e 
lortalecer a entidade.

Enquanto são preparados 
os papéis indispensáveis ao 
registro da Associação no 
Ministério da Trabalho, os 
dirigentes da mesma, tendo 
a testa o sr. Quintino Ribei-

. . rm sendo apresentadas aos
ro, resolveram promover um1 1" de maio, em jinteressados,- esp e ra n > s
hurrasco de contraterniza- no Bairro I on ã s. qUe.

realizada no dial As listas de adesão já  ̂ —-
n j ssa oportunid id

o, a ser

ORGÁO INDEPENDENTE F NOTICIOSO
. . i ____ 1Ü J _

LAGES, 10 <le abril <le 1933 - 

DIRI.TORES Etlésio N. Caon e Joŝ  I1

Redação r oficinas Rua Marechal Decxloro. 204 -  

BagRirf -  GERENTE Syr.h Nicollcb -  REDATOR EvIU.io S. Taon

poss i:n 03 trabalbadvi i i.istru diconstr! vil, das olarias, s fábricas de móveis que pertencem á comemorar festiva» 
Dia do Trabalho.

e
As-'

A Diretoria se teu.............. oc leu
do constantemente
com o livro de íqj 
era andamento, ben,' 
já providenciou a c r  
das carteiras de ide* 
çho dos associados 
outras deliberações. '

Quadrilha de gatunos agindo em índios
índios - (A  S. C. - corres

pondente) - No distrito de In 
dios, entre Arreião e Lagea- 
dinho, existe uma quadrilha 
de gatuuos que há muito 
tempo vem causando prejuí
zos aos moradores. A princi
pio roubavam galinhas, iam 
aos quaradores de roupa,lo
go passaram a roubar por
cos, gado, carniando e ven
dendo xarque, linguiças e as
sados em espetos 

Foram á Igreja de São 
Gobriel e roubaram toda a 
roupa da cama, deixando 
unicamente colchão e cama. 
A turma tem como agente co
mercial o indivíduo de nome 
Silvério Barbosa da Silva, 
conhecido por Parafuso. Es
te indivíduo é até perigoso 
pois descobertos alguns de 
seis feitos elevados ao con
hecimento do Sub-Delegado

de Policia, sr. João Laude- 
gário Muniz, este oficiou ao 
suplente, sr. Arlindo Subtil 
de Oliveira, para intimá-lo a 
comparecer na Sub-Delegacia 
0 tal Parafuso reagiu, dizen
do que não obedecia nem se 
entregava para a autoridade, 
mesmo que fossem vinte ho
mens. Só se o levassem em 
pedaços.

Circulou «Esporte-No- 
ticia«

Asíaltamenío das Esíra 
Erasileiras

O sr. Suplente de Sub-De
legado, homem de muita cal
ma, “não querendo se com
prometer” , deixou o indiví
duo em liberdade, levando o 
fato ao conhecimento do sr 
João Laudegário Muniz para 
que este providenciasse a 
captura do tal Parafuso . . .

Espera se que com a pri
são de tal individuo sejam 
descobertos os seus compa
nheiros de roubos e furtos.

Mais um Clube
Êm 8 do corrente, um gru

po de desportistas, reunidos 
em as-embléia, fundou mais 
um clube de futebol que foi 
denominado ATLÉTICO F C.

Na mesma ocasião foi eleit8 
a primeiro diretoria que ficou 
assim constituida:

Presidente de Honra: Dr, 
Osny Regis, Nertor Carvalho,

Marcos Ghiorzi 
e Senhora

Agenor Varela 
e Senhora

Têm o prazer de comunicar aos parentes e pessoas 
de suas relações o contrato de casamento de seus filhos

RUlH e JOSÉ OTÁVIO 

Lages, 4-4-53

Registramos com satisfação 
a circulação de «Exporte-Noti- 
cia», órgão especializado em
esportes, cuja primeira edição j Determina o presidente \ a rgas  a Comissão 
saiu à venda na terça-feira, j Brasil-Estados Unidos que ía ça  um estudo 
Orientado e dirigido por des-' Q pro bjem a econôm ico  da pavim entação das

retor-Gercmte'o sT a ^ o | dovias e  as possib ilidades de financiamento
dai Ramos, o conhecido atie- i trangeiro para aqu is ição  de asla lto  Ap 
ra vascamo Nuta, e como re-, projeto para m elhoram ento das estradas do 
datores os jovens L. Valente, j.aaa 
Antônio ‘ Paulo Ataide, Athos |
Ataide e Alberto Lenzi.

Apresentou ainda uma sçc- 
ção de arte, sob a direção dos 
críticos Nereu Goss e Foriu- 
nato Ferreira.

órgão surgido do entusias
mo da mocidade apresentou 
boa feição gráfica e farto no
ticiário. 'Ao novo colega os 
nossos votos de êxito na no
bre missão ora encetada.

João Braescher e Ne»tor Xa
vier.

Presidente: Mozart Pinheiro 
Vice: Mario Athayde. Secretá
rios: Armando Xavier e Aris- 
tides Farias Tesoureiro: Mario 
Schwann. Orador Mauro Fa
rias. Bibliotecário: Edmundo 
Xavier, Procurador. Arlindo 
Fernandes. Fazem parte ainda 
da diretoria os srs. José 1 uiz 
Floriani, Assis silveira, Nel
son Santana, Orival Waltrick 
1 vo Silveira, Avelino Troian 
Estevam Borges, Hilton Am a
ral Ariovaldo Caon, Angel.» 
I alhano, Hamiltom Machado, 
Antomo Atayde e Jair Barros

Como madrinha da nova en
tidade desportiva foi escolhida 
a srta. Hélia Xavier. A„ Atlé 
tiro F. * nossos 
P osperidade.

votos de

Nu exposição Je motivos em qu‘> o Mi listro 4 
/enda anexou um projeto da Comissão .Mista lirasil-E 
Unidos ref-rent-' <i aquisição de equipamentos <!e 
vaçao de estradas peças sobressalentes e ferrameflU? 
ofmn i le consertos destinados ao DeOurtameoto .ie 
das de Rodrg m do listado do Paraná, o president* 
lio Vargas exarou o seguinte despacho:

Aprovo o projein elaborado pela Comissão 
l5r.isil-Est.ulos Unidos para aquisição d** equip.iítK 
i onservação de estr olas, p*-ças sobressaientes e fer 
tas destinadas ao Departamento de Estrad is de R 
do L?tado do P.iraná.

O projeto implica na concessão de finanorarai’n 
moeda estrangeira, de 3.bòl.00O doiures, aquela hui 
estadual. '

A conservação e o melhnrani*»nte das estrada*
z. m o custo dos transmrtes e influem diretamente no
Xamento dos pr-ços do? gêueros alimentícios.
(  ; r'equipainonto das oficinas e a mecanizar
rãn n .ru r,*,," r" 8 ** asraltamem# das estr mUs
!)íi' hPo h° Pr<’8Uesso econômico do Estado do Par
Sõntos dn . P ^ ,rnent°  d° S C,er,trus consum idores em pontos q() icrntorio nacional.
rias rara"0|V̂ ri?t<l  eS-'‘l ‘‘ls '),,st0 H dar as garantia? n
(jejra^ b e n ç ã o  do financiamento em moeda

Volte ao Ministério da F azm d •

m.b rotluviários .le l i t  . l  , " ! " '* ? "  de " " ‘G  gional; mieresse nacional, ou ue einbiBaciuüal, ou tie

tudo sóbrio p-ob'en r ° missr'°  me apres uite
^  p «s poei.hih.Vad-S d e íra n e -  d°  asf" lt',mPn" ’ dí 
aquisição de asfalto. 1 d0Clamentu estrangeire

Amanhã, domingo, em 3 sessões: ás 4, 7
PpQ ;[DQÕ~j|rpÇo ji Ppe

M A Z A R O P I —

NADANDO E i  DINHEIRO
Vesperai:s - AsAs 2 horas: .Jim das Selvas em «A  F l1 RIA NO CONGO~

As 4 horas: Mazaropi em super-coinêd .a - «NADANDO EM DINHEIRO

Cine Carlos Gemes: Apr?̂ vis,2„h.cras-. ? «rud».

6 9 hotes, • no MftRAJOARp
na gosadissima coraé(|ia para a V E R . l c RUZ ^

Mais um Hlme

totumbante sucesso!

As 8 hAortDAG-  ^SALOMAqs* um PROGRAAtA U i iPt rv SENSACIONAL: U L°
DÇo

-_*

°  G a v i ã o  do Ri© Bravo

*Kt e  Alma e m  R evo lto

1
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