
specuiadorès estão encarecendo os produto 
vendidos no Mercaflo Público da cidade

Cumprindo nossa missão de 
colaborar para que sejam aten- 

idâs as justas reivindicaçõe» 
o povo lageano, vimos hoj 
ienunciar irregularidades qúe 
e estão verificando no Merca- 
’o Público.

O Mercado é o local onde, 
aos sábados, os agricultores 

em trazer os seus produtos 
ara os vender á população 
rbana. Em geral os preços 
ão menores do que os do 
omércio da cidade, razão pe- 
a qual vemos grande movi- 
ento nos pavilhões da rua 
ercilio Luz, por ocasião das 

eiras.
Um fato estranho, entretan- 

o, está sende constatado últi

mamente. Os produtores do 
interior, os colonos como po
deriamos dizer, demandam a 
cidads trazendo em suas car
roças e cargueiros, não só ver
duras, cereais, carnes e produ
tos derivados, como outros co
lhidos em suas terras. Sucede 
porem, que alguns espertalhões 
compram toda a produção do 
agricultor por preços infimoa è 
levam para as bancas do mer
cado onde revendem com lu
cros exorbitantes. Deixa assim 
de existir a feira, isto é, a 
venda direta do produtor ao 
consumidor, a qual sempre é 
vantajosa, pois elimina o in
termediário, que outra coisa 
não faz do que encarecer o

custo da vida.
Podemos dar u n exemplo 

Vem do Carú u n pequeno 
proprietário de terra trazendo 
regular quantida le de galinhas 
para vender a Cr$ 20,00 a uni
dade. Aparece o sabido, o es
peculador, e arremata toda a 
produção, passando a vender 
galinha a Cr$ 30,00 e até inais 
Ganha uma exorbitância com 
pouco emprego de capital e 
poucas horas de trabalho. 
Quem sofre com isso é o povo 
pois o ganancioso tira-lhe uma 
oportunidade de comprar ba
rato.

Dai podermos comprar cer
tos produtos em armazéns e

mercadinhos da cidade por pre- 
os inferi >r-i ao do Mercado 

Pú dico, porque esses co ner- 
ciantes, comprando na fonte 
produtora e acrescentando seu 
lucro, não raro exorbitante 
ta nbém, ainda conseguem efe
tuar vendas por preços meno
res do que os da feira.

È natural que o negocio dos 
intermediários c licito, é legal. 
Mas ao mesmo tempo é noci
vo, é prejudicial ao povo, e 
deve haver alguma medida 
para se evitar tal abuso. Infe- 
lismente. em Lages nio existe 
comissão de controle de preços. 
E a Prefeitura está mais inte
ressada em abrir estradas, me

lhorar ruas • fizer alguma- 
pontesinhas em riachos do in
terior. inaug iradas a base d 
suculentos churrascos e loa- 
aos lideres governantes. Tud > 
isso, ruas. pontes, estradas, c 
necessário, não há dúvida, 
mais é indispensável que or 
poderes municipais também 
olhem para a parte do forn-.- 
cimento, para o abastecimento 
da população em generos ali • 
menticioS, zelando mais pei > 
interesse popular

Aqui fica nossa denúncia, n- 
certeza de que as providencia 
serão tomadas, a-fim-de qu- 
não necessitemos voltar ao as
sunto.

mversariou o Pres.Vargas
\ 19 deste aniversáriou S. 

xcia. o Dr. Getulio Vargas, Pre- 
idente da Republica. O natalicio 
o chefe da nação foi muito feste- 
ado por todos quantos lhe tribu- 
m admiração, especialmente os 
omens do Partido Trabalhista 
rasileiro. que lhe prestaram sig- 
iricativas homenagens, promoven- 
o reuniões e enviando mensagens 
e congratulações. Também por 
arte dos trabalhadores brasileiros 
Dr. Getulio Vargas foi alvo de 
anifestações de apreço.
Destas colunas enviamos a S 

’ xcia. os nossos votos de saude 
essoal e que continue á testa do 
overno prestando serviços ao 
ovo brasileiro.
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Não houve erro técnico
Verificou-se há dias, no mu- 

licio de Cachoeira do Itape- 
jrim , Espirito Santo, um aci- 
lente com um avião tipo 
iace FG-5, de fabricação na- _ _

tonal e qu? fazia parte do | erro técnico, pois, além dos 
rtmíiro grupo e n t r a g u e 1 cuidados e i» sua labricação, 
eroclubes, no dia 31 de mar- estes aviões voaram aqui, na

dos aviões, tendo sôbre o as
sunto assim se pronunciado o 
Cel Everton Friich, diretor da 
fábrica do Galeão:

«Não vejo possibilidade de

o passado.
Foi aventada a hipótese de 

m defeito técnico nos referi-

ftbrtca, durante cinco horas 
cada um, não se verificando 
qualquer anormalidade».

Gente N o v a
Dia 6 de abril corrente ocorreu o nacimento 

'e  um galante menino, filho do sr. Lauro Muni/ 
aes e de sua exma. esposa d. -Juracy Paes Bran- 
o. Na pia batismal o garoto receberá o nome de 
lyaro Adelar. Nossas felicitações.

Criação de. 
Postos de Co
lonização de 
^Emergência
Promovida a medida" pe
lo Ministro da Agricul
tura no Poligno das ’ Sê- 
cas Aproveitamento 
dos v a l e s  úmidos e 
áreas marginais do São 
Francisco

O Ministro da Agr cultura,
I sr. João ( leophas, baixou por- 
' taria promovendo a instalação 
de Postos de Colonização de 
Emergência, onde foi julgado 
conveniente, na região assola
da pela sêca, Determinaram 
esse ato diversos estudos de 
ordem climatérica e econômi
co inerentes a região nordes
tina, que vem ocasionando o

deslocamento das populações 
do Poligno para outros pontos 
do pais, com graves reflexos 
sobre a vida nacional. Desse 
modo, o novo ato do titular 
da Agricultura considera que, 
na atual conjuntura, o mais 
impoitanto para o Nordeste 
será a fixação “ in-loco” de 
suas populações, mediante uma 
assistência integral por partes 

I dos poderes públicos, de ma- I neira a orientar primordial- 
í mente a formação de centros 
| permanentes de produção.

Si nsaeiona flre oía gpi n
No dia M do corrente, a 

tarde, as pessoas que se en
contravam no «Aeroporto Sal
gado Pilho»,' em 1’orto Alegre, 
assistiram um espetáculo bas
tante raro. ~ ~ -

E que o avião aa VARIG, 
de prefixo PP-VBY, o primei
ro aparelho brasileiro equipa- 
lo com motores auxiliares de 
jato propulsão, apó- percor
rer apenas pouco mais de 
meia pista, fez uma rápida e 
sensacianal decolagem, num 
angulo de aproximadamente 
45 gráus, evidenciando as
sim a gsande eficiência do no
vo equipamento. Ó aparelho, 
que ná' conduzia passageiros, 
foi pilotado pelo comandante 
Geraldo, tendo como co-pi!oto 
Frederico Rirschmann.

N o tic ie s  
do Taio

Esteve naquela prospera ci
dade nosso agenciador Snr 
Agilio R. Li na, o qual teve 
o prazer de enti evistar-se conv 
o Snr. Fredolino Knoll pres
tigioso politico naquela cHade.

e presidente do P.T.B. naque
le município, tendo aqu-de 
procer trabalhista declarado 
cheio de entusiasmo o cresci
mento do paitido, esperando 
eleger nas próximas eleiçõe 
pelo partido no minimo tres 
representantes paia a Camara 
Municipal o que demonstrara 
claramente o dinamismo pelo 
ideal trabalhista.

“Bom emprego de Capital»
Organização no ramo de Automóveis, proprietária 

de uma arèa de l.oSJ m2, fazendo esquina com duas 
ruas de grande movimento, frente para principal A ve 
nida da cidade de Lages, estando aparelhada com duas 
construções de material, um galpão e uma casa do ma
deira onde funcionam. Agencia de Peças e Acessórios, 
Ford e Chevrolet, Escritório, Posto de Üa/plina, l-ava- 
ção e Lubrificação, Oficina Mecânica o uma Residência, 
encontra-se a venda por preço compensador. Negocio 
de grande futuro, pois a cidade de Lages, õ entronca
mento Rodoviário, obrigatório entre Norte e Sul do Pais.

Os interessados deverão endereçar se a Caixa Pos
tal. 81 Avenida Marechal Floriauo, 373 Lages Santa C a-; 
tarina.

om a animação de todos os anos ultímam-se os preparativos
para a tradicional Festa da Santa Cruz.
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A n i v e r s á r i o  s
Dia 27 bal Ramos.

ra. d. Leonina, dd. espo
sa do sr José Boanerges 
Lopes, Sra d. Ondina, dd. es
posa do sr. Guilherme Socas.

Dia 29 Sr. Her- 
culano Pereira dos Anjos, ve 
reador pelo PSD. Sra. d Li- 
dia, dd. esposa do. sr. Ani-

Dia 30
Sr. Dotei Vieira de Andra

de, intendente do distrito de 
Painel.

Dia 1° de Maio 
>r. Ozório Lenzi. capitalis

ta. Sr. Oscar Ramos, funcio
nário da Prefeitura.

r. IVO GUILHON P. DE MELO
2 Dia 22 do corrente festejou seu ani- 
|versário natalicio, o sr dr Ivo Guilhon 
Pereira de Melo, ilustre juiz da la. Vara 
|da Comarca. Por Ocasião dessa efemé
ride S. Excia. foi alvo dos cumprimentos 

'jie  seus inúmeios amigos e admiradores 
MCorreio Lageano, tomando parte nessas 
a  nanifestações de apreço formula também 

sèjseus parabéns.

Juizo de Direito da Co- 
c arca de São Joaquim 
I tado de Santa Catari- 
na.

Edital de Ci
tação

O cidadão Rosalvo Albino 
Juiz de Paz no exercício 
do cargo de Juiz de Direi
to da Comarca de São Joa
quim, Estado de Santa Ca
tarina. na forma da lei, etc 
FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, exp e
dido nos autos número (1 129) 
mil cento e vinte e nove, de 
inventário judicial, que se 
procede por falecimento de 
Olivio Luciano de Souza, e, 
que se processa peranto ês- 
te juizo e Cartório de órfãos 
Ausentes e mais Anexos, que 
atendendo ao que dispõe a 
lei pelo presente edital, que 
será afixado na séde deste 
juizo, no lugar de costume, e, 
por cópia publicado no jornal 
«Correio Lageano,» da cida
de Lajes. CITA os senhores: 
José Luciano Borges, casado 
lavrador residente em Videi
ra (S. C.); Garibaldino Lucia
no de Souza, lavrador, soltei
ro, residente no município de 
Lajes; Ana Luciano de Souza 
casada com Porfirio Ruivo 
de Oliveira, Residentes no 
municipio de Lajes, S.C.; Zul- 
mira Luciano de Souza, sol
teira, domestica, residente 
o município de Lajes, S. C.; 
Analia Luciano de Souza, sol
teira, residente em Correia 
Pinto, municipio de Laje6 
(S.C); e Minervina Luciano 
de Souza, casada com Lau- 
rontino Fernandes de Melo, 
residentes em Lajes, S.C.; 
para, no prazo de trinta (30) 
dias que correrá da data da 
primeira publicação do pre
sente edital, fazerem se re
presentar no feito, por advo
gado legalmente habilitado, 
alegando, o que se lhes o- 
ferecer, em defesas de seus 
direitos, afé o final do pro-

Juizo de Direito da 2a- 

Vara da Comarca de La

jes, Santa Catarina

Edital de Cit cão
9

O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da la. Va'a, no impedi
mento do Juiz de Direito da 
2a Vara da Comarca de La
jes, Estado de Santa Catarina 
na íórma da Lei, etc.

Faz Sabrr a quem interes
sar possa, e o conhecimento 
deste deva pertencer, que a 
ê<te Juizo, pelo Dr. Promo
tor Público da Comarca, foi 
oferecido d‘ úuncia contra 
Daute Del Casteli, Alzemiro 
Correia e Fredolino Varella, 
por crime de ferimentos gra
ves no dia 27 de J-tneiro do 
ano p. passado do 1951.

E, porque consta dos autos 
residir o tcusado Alsemiro 
Correia, vulgo Miro, em lugar 
incerto e não sabido, não 
tendo sido qualificado, com « 
prazo de 15 de dias, por meio 
do qual fica ctado o referido 
denunciado Alzemiro Correia, 
vulgo. Miro. para comparecer 
na sala de audiências no edi
fício do Fórum, nesta cidade.

cesso, sob pena de correr a 
revelia. E para que chegue 
ao conhecimento dos interes
sados e ninguém possa ale
gar ignorância, mandou ex
pedir o passado nesta cida
de de São Joaquim, aos de
zoito (IS ) dias do mês de 
abril de mil novecentos e 
cincoenta e treis; ( 1955).

Eu, José Lima Araújo, es
crivão o datilografei, subs
crevo e também assino.

Roalvo Albino 
Juiz de Paz no exercício 

de cargo de Juiz de Direito

José Lima Araújo 
Escrivão

O R R E I O j jA iJ t A W i

Coroado de êxito..
(Continuação tía óa.

j ?  r s -  -
legunda fase Drio.
tltui o novBp A y.a^egurando
mais dois tentos, a 
a colocação de seu timr p 
a finalissima.

O Operário jogou com He 
lio Dodô e Madureira - Laerte 
Leònidas e Prado (depois Luiz 
. Zé Otávio, Sebastiao. Mor- 
çado, Agenor e < Irlval. Desta- 
Laram-se Morgado, LuiZ e Ala-
dureira. _

Internacional formou ^ com 
Ramazzini, Garibaldi e -e iz i" 
nho -  Olisses, Ary (depois Di- 
so) e Lisboa - Jango, Decosta 
Ernani, Telminho e P. de Mi
lho. O conjunto esteve bom. 
destacando-se porém Neizinho. 
Diso (o melhor) Ernani e lel- 
mo.

X X X
A partida decisiva entre In

ternacional e Vasco foi uma 
luta de igual para igual dispu
tada com muito ardor e com
batividade. embora com pouco 
aproveitamento técnico. No 
primeiro tempo houve relativo 
equilíbrio de jogo, passando, 
na segunda fase, o Internacio
nal a pressionar com mais dis
posição. O Vasco passou a 
defender-se com unhas e den-

pág

, e com excursões esporádi- 
; J à meta de N.l • «egutra- 

Irtuns lances de sensa 
S o  como uma bola defendi-í. 
por líaoiel com o p . uma cs
rapada inaproveitads de du, 
Um petano de Lisl-óa algumas 
e-caramuças « e Batista e urna 
defesa de Meireles, quando a 
bola ganhava as rede .

Os arremates do ^ r a d o
falharam. tendo escoado o 
tempo com ze-o a zero no 
marcador. Com o empate as 
piobabilidades pendiam p ira o 
Vasco, que conta com os me
lhores chutadores. O Interna 
cional destacou o zagueiro Ga
ribaldi para cobrar as 5 pena- 
lidades. tendo desperd çado 2

Erasmo, chutando muito bem 
deu a vitória as suas cores.

Os quadros tiveram a mes
ma formação das partidas an
teriores tendo, porém o Inter
nacional substituído Ramazzini 
por Nilo, e Olisses por Jonas.

Pão de Milho contundindo- 
se dcU lugar a Mendes, e Nu 
ta também lesior.ando se foi 
substituído por uruner, por 

i poucos minutos. Decosta tam- 
I bem sofreu contusões o m es
mo acontecendo a Batista.

I Os melhores do colorado 
foram Neizinho. Diso e T e i
mo, e os demais num bom 
segundo plano, sem com pro
meter. Os veteranos Ernani

* fizerj 
. •‘ «'sta muitfí 
Lisboa bom 

A asco neq. 
ma,s fraco, Do 

na partid, 
dos, destaca 
Daniel, Nuta t
m0. e Gevaf. 
muito, bem - 
Ná e Meirele"sr

ü jogo alto
te provocado’
onal em vista a 
sonentou ba*P
0  ARBlTR0S;l|j 
boa atuação, 
da I a partida 
rinha das outr- 
bem apitou be® 
ra, comoban 
boa atuação.

A Renda subia 
considerada L 

O padrão t 
dos melhores, 
trando nenhum 
importância. Ar 
e Batista fora® 
súmula, por ad 
árbitro.

Estranhamos 
sencia de qual 
com respeito a 
que desacataram 
nha, dirigindo 
baixo calão A 
do jogo, foi ent

1 co da Gama, o 
que a LSD. h

í seu ex-preside 
no Beriuzzi.

Walter Schimidt S.
Importadores de máquinas e artigos té

Fornecedores de-
MOTORES: elétricos, diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor«Mernack*

A r r r^ A D T r ic 8 l:M GERAL; " ‘ anuais e elétricas.
P*ra industrias em geral.

engenhos. —  M ATERIAL P A R A  TRANSMISSÕES.s r í ó i r t e  í t 0amb nm f e,Mca-
O L?o “ e g r \ x ' ( ' ' ~  L U Z F L U O R E S C E N lV 8Ua'

Representante nesta praçi: P e d r o  V a n O Ili
K U A  k x , i L !A N u  R A M O S  N ° 95.

afim de ser qualificado e jn. 
terrugado e se ver pi« cessai 
com a peo* de revelo St. 
intimado uão comparecer!

J -  para que mnguem poSSi, 
~ u,r" r dig.» alegar ignorância 
p ,,)ass?u 0 ptesente ediial’ 

que se,a publicado e af.xado
Z ,  ? c 'Mume» fcando 

1,J ',us “utos respectivos 
copia do mesmo. Dado e na-, 
w l° nPH,n eifade de I ;, L S 
■ns vmte (20) dias ,|o méfde

d°  an°  ‘*e " 11 "overen- tos e cincoenta e fe s  (on/</*.,.
U  ha,., hosco ti.12e . 

Escrivão d « Crime ..„e „  ri. ’
"Ingrafei, subscrevo e íamhí m 
■issino. c ldIT|bcni

lvn Guilhon Pereira de Mell 
Jn.z rie Direito du 2* V,,ra ’ 

Heho Bosco de Castr.. 
tscnvao do Crime.

Produtos q u e  se
r e c o n

C a f é  C a r i
O amigo do seu paladar, sabor 

p- vista do freguez

P a d a r i a  Ca
1>aes< Biscoitos, Bolachas, Dôceí 

Halas, Enfeites para I

 ̂ Copí6 íábricas: Rua Corrêa 
Laetano Costa - Posto de ’

Marechal Deodoro

I
»
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Juízo ae Direito da 2d Vara da Comarca de Lages, Santa Catarina.

Edita! de ütação
o  í íi z y a o Ç o l } ||p Qq  j*

E D ITAL DE CITAÇÃO
.O Doutor Bclisário Ranr.j da e 

a. Juiz de Direito da 2." Var<i i 
,’omaro» de Lajes, Estado de S >. 
iatarina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER, a quem miei 
ossa c o conhecimento de ae H  
rtencer, que a èstc Juizo, por ) 
de ANTO NIO  CÔRDOVA, me 

presentada a petição do teõr >,*- 
ainte: - «PETIÇÃO : - Exmo. Snr. ttr: 
Uiz de Direito da Primeira Vara. 
iz ANTÔNIO CÔRDOVA, brasilei- 
, casado, residente nesta cidade 
Lages. Estado de Santa Catarina, 

e, sendo proprietário de uma par- 
. de terras Çoreiras, no lugar deno- 
inado iConta Dinlieiros zona :-u- 
^írbaha dosta cidade, qual sáo con- 
inioaa . s pessoas constantes da 
ninas as pessoas constantes da 

e nãd convém mais continuar na 
ferida confusão de divisas e comun- 
o, motivo porque vôm pedir a d. 
cíaá se digne njandar proceder 
demarcação e divisão do aludido 
.qyel, com citação des respectivos 
nXrontantes e referido condòrai- 
s prra a presente ação, que ora 
~move. nêste prooasso, néste Ju- 

é  que provará: l.M Que, afim 
pròceclcr a nóvaâ. divisas, e. em 

mi d a. divisão do imóvel

culano Córdova, solteiro, lesidcnte Edú Lemo3. Para suplentes do a- 
nesta cidade, digo, casado, residente | grimensor e dos peritos, os cidadãos 
ao Município de Bom retiro. 2.) O jl.ld io  Reis, Nereu Goos c Francisco 
filho de Theodora Córdova Fari - > ur ado Ramos, rcspectivamente.
já  falecida, que foi casada cora V : j Citem-se por mandado os condomi- 
lencio Farias, de nome: a) SebasíiCo j nos residentes nesta Comarca; por 
(-•A,.rWa ----  — 1 1— • precatória, os que tenham residen-Córdova Farias, viuvo, residente 
nesta cidade. 3.ri 03 filhos de Amé
lia Córdova Correia, que foi casada 
cora Nicolau José Correia, dc no
mes: y a ) Sebastião Córdova Corréia, 
casado, residente nesta cidade; bi

cia 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,

3ento Corrôia, solteiro, maior, re- 1 todos, para contestem o efeito, que- 
3idente em Pedras Brancas, distrito 
dç índios; ci Mercedes Correia Fa
rias, casada com Valécio Farias, 
residente em Pedras Brancas, dis
trito de índios; d) Maria Corfêia 
de Souza, casada com Maneilio Luiz 
de Sousa, residente em Pedras 
Brancas, distitro de índios, e)
Bemardina Corréia, residente na vi
la de Painel. 4.») Os filhos de Mano
el Ribeiro de Córdova, já  falecidos, 
de nomes: a) Cândido Córdova, ca
sado, residente em Pedras Brancas, 
distrito dc índios; b) Emerer.ciana 
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

e conse- J de Tal, residente em Arvoredo, Mti- 
entemente quinhões, observados os i nicipio de São Joaquim, b ) Belisá-

rc.-.do, no prazo legal de dez i 101 
d as, na forma do artigo 424 do C6- 
d.go de Processo Civil. Intimem-se 
os agrimensores e peritos no:nea- 
c.os, a virem prestar o compromisso 
legal. Tratando-se de imóvel urbana, 
citem-se, tambóm, a Prefeitura Mu
nicipal e o Dr. Piomolor Público da 
2.'* Vara As custas' da ação devirão 
scr pagas, pelo Autor e afinal por 
todos os condomínios, por r.âo sc 
justificar, no caso, o bonefuio na 
asistência judiciaria pleiteado. I./.i- 
me-se. Lajes, 4 de Dezembro de 1032. 
(as. l Belizario Ramo3 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 cm tres vias, uma

DR. EDÉZIO NERY CAON 

|íj DR. EVILASIO NERY CAON
J  ADVOGADOS

nA Rua Marechal Deodoro, 294 —  Caixa Postal, 59
'<vTl| Pfrq) o ' i r-ÃVJlj pQq oQqjj cx)q i| ■

;î >JÍfopa |3yET;| lj DÇo ifõSET;[ dQo || pQc j rj- .
! w   ̂ “ T - ;
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Finas ccníteeções para cavalheiros (|j

Corte especializado em São Paulo rs;

Preços Módiccs

ANlONiO  PA!M BRAE5CHER 

Rua Mal. Deodoro, GÍ3 Lajes
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spxtivos tituloá.e as benfeitorias ria Córdova, casada , residente em para ser publicada na imprensa ic-
ijstedtbs, ó imóvel ora demarcando j São Joaquim, dl Adenora Córdova,

casada, residente cm Florianópolis; 
e) Arnoldo Cordova, casado, residen
te nesta cidade: f )  Lorena Córdova, 
solteira, maior, residentes em São Jo
aquim; g ) Maria Córdova, solteira, 
maior, residente em São Joaquim; hl

dividendo constitui;se de uma á- 
i de mil' tresfcntos e noventa e cin- 

metros quadrados (1.393 ms2), 
uado a margem da estrada Fede- 

zona, suburbana desta cidade, 
ar denominado «Conta Dinheiro», 
ido c*mo benfeitoria uma casa 
madeira de proporções regular, 

ido que se limita pela frente com 
st:ada federal, com 43 mts., aosjquim; j )  Walmor Córdova, casado, 
dos com terrenos de Cristiano | residente em Caxias do Sul, Esta- 
.berg, com 50 mts., pelo lado es- i do do Rio Grande do Sul. 6.’ ) Os j 
rdo com terrenos de T ilo Ramos j filhos de João Ribeiro de Córdova. ] 

Cia. Ltda., com 30 mts., pelo la- íjá falecido, de nomes;- al Idalina | 
direito com terreno transferido Córdova. casada, residente em Va- : 

lAlexontirina dos Prazeres Córdo- caria, Estado cio Rio Grande do Sul; 
com 30 mts., 2.0 Que. dito im ó-jb ) Iria Córdova, casada, residente! 
foi adquirido pelo promovente \ em Vacaria. Estado do Rio Grande

cal, outra no jornal local Correio 
Lageano e uma na Imprensa Oficial 
do Estado. Dado e pasado nesta 
cidade de Lajes, aos seis dias do més 
de Dezembro do ano dc mil novecen
tos e cincoenta e dois (6/12/1952). 
Eu.Helio liosco de Castro, Escrivão,

Dr. Renato V. Valente
(Ürurçjiàn D i P o b »  pe!;i i . ruULi \  dr Fam acia  e 

(_)<!< ntüL «*ia de Ma. ( atíirin i

C oill <sl;l 'io iiíi Pnlit lific-M «’n Kín ifr  |a:it*ro
.\H».\|)K I).vS 9 -  12 IC \)Á< 2

Kim O I. Cordovn. I; A ( i i» s

Aroldo Córdova. casado, residente nes jque datilografei, subscrevo e também l Ô T  
ta cidade; i) Domingos Córdova, sol- assino, 
teiro, maior, residente cm São Joa

Beiisarip liamos da Costa i!)j
Juiz de fcireito da 2.» Vara 

Heiio Basco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazenda

-t á í ' A  ..p :t.

TT3»

armacia |  venicia
A u . ----------------------

do Sul; c) José Córdova, casado.re- í 
sidente em Vaca.ria, Estado do Rio

Vende-se
èeus condôminos por herança de 
TA DOS PRAZERES CÓRDOVA, 
o inventário foi julgado néste 
zo, em 22 de Novevmbro de 1949, j na.ido Ribeiro de Córdova, já fale

Vende-se vários
Grande do Sul. 7.») Os filhos de Fer- , (qu íir ti', varanda e

m oveis
esnritó-

do o de-eujus» adquirido po ■ 
upra feita de M AURÍCIO  RIBEI- 

DE CÔRDOVA e sua mulher, 
forme carta n." 4.797, registrada 
n.» 3.200, e expedida em 19 de 

o de 1947: 3.’ ) Que, assim sen- 
pec mais a V. Excia. seja cita- 

por precatória o representante ia  
ião no Estado e por edital os con- 
Tinos existentes e cujos lugares 
muitos deles, são incertos, nome-

cido, de nom es:-a) José Córdova, 
casado, residentes em Fachinal dos 
Lúcios, distrito de Bacaina do Sul. - 
b) Sebastião Córdova, casado, re
sidente no disaita de índios. 8.") 
Os filhos de Maria Ribeiro de Cór
dova, que foi casada em primeiras 
núpcias com Jorge Cardoso, c em 
segundas núpcias com Manoel Mar
cos da Cruz, do casamento com Jor
ge Cardoso, ficaram os seguintes

tio) •» um smookinp.
Informações na I srmácia 

Avenida (Edifir o srsjá) 
Ver e tratar à Rua 7 rie 

'e t ' mbro <eo laco oa Pen
são Avenida.)

Nos preços Lealdade

Nos Produtos Qualidade 

v e n d e m o s  b a r a t o  p a r a  v e n d e r  m u it o  

Edifício Carajá - Rua CeL Cordova

m
■

3o-se curador, ou curadores, t in- filhos, a» Honorata Cardoso de Cór- 
i», ao3 incapazes e aos que se dova, casada com Vidal Cordova, re- 
'icarcm auzentes, com intei^en- sidente nesta cidade; b) Gertmdes 
do órgão do Ministério Público, (Cardoso Elias, viúva, residente em 

i o  curador geral, ficando todos , Mato Escuro, distritodos índios, c. ) 
im citados, sob pena de revelia Izaltina Cardoso, casada com Ma- 
ustas «pro-rata \ para os atos 'noel Vidal, residente em Mato Escu- 
Srmos da presente ac;ão, até final ! ro, distrito dos índios, d ) Manoel 
tenra e protestando o Suplican- Cardoso, ausente, e) Sebastiao Ca: -
descit já pela prestação, por sua 
te, c, se necessário, antes, du- 
te c depois da audiência de ins-

doso, ausente. Do casamento com 
Manoel Marcos Cruz, ficaram os 
seguintes filhos: a) João Maria da

Úlceras e Keurr.ütisnp»

«ElIÜlB CE R O »
\u xilia r trot:-m ento s if i i ’>  
FeiiRas. Espinhas, Manchas

ão e julgamento que fór desig- Cruz, casado, residentes em T(3 o 
a, de ,oclo o géncro de próvas | Escuro, distrito de índios, bi Mui - 
litido em direito, para o fim do colino Cruz, casado, residente cm 
alegado, como documenlaL Luy^MuU) escuro, distrito de Ind.os 

unhai e pericial, i n c l u s i v e , C r u z ,  maior, residente em Ma- 
bém necesário, depoimento pes-1 to Escuro, distrito de índios, i 

ou confissão dos demais con- llmilía da Cruz Costa, casada com 
dno3. RELAÇAO DOS CON- Augusto Bemardino da Costa, re- 
N TA N TE S : - Ao norte com ter- sidente em Mato Escuro, distrito dc 
de T iio  Ramos A t ia. ao sul índios. Junta a presente os autos de 
terreno transferido a Alcxnn- 

a  dos Prazeres Córdova. a leste 
]a do Prazeres Córdox va. a leste 

a estrada federal. A  oeste com 
«nos dc Cristiano Manberg. RE- 
AO DOS CONDOMINOS: - 
AO DOS CONDOM ÍNIOS:- 
a) Alexandrina dos Prazeres 

loVa 1.-) Os filhos de Henrique 
iiro Córdova, já falecido de no- 

á ) Vidal Cordova, casado, re- 
te nesta cidade; h) El vira Cór- 

viuva, residente nesta cidade, 
dalina Cordova, solteira maior, 
ente nesta cidade, d) Guilher- 

Cordova Borges, casada com 
uim Borges, residentes em Rio 
•ò, Estado do Paraná., e) Júlia 
ova.Lé, casada com Manoel Lé, 
ente no distrito de Eocaina do 
f l  Maria doj p ra ze is  Córdova 
nno. casada com José Lino Vito- 
residentes nesta cidude. hl Her-

-Beneficio da Justiça Gratuita, u m  
ccridão de titulos de propriedade. 
Isento de pagamento da luxu judi- | 
ciaria, de acòrdo com a A lt. 51 do i 
Cód. Civ. Nêstes Termos, P. Defc- | 
rimento. Lajes, 26 de Setembro dr | 
1932. (as.) Rubens Nazareno Neves, [ 
Advogado nomeado, Na petição, foi i 
exarado o despacho de teor seguia- 
te: D E SPACH O :-A . Trata-se de
ação de divisão de imóvel forciro, 
em que não foi junto o titulo origi- i 
nario. Ha interesse do Município e \ 
não do Dominio da União, Assim ‘ 
sendo a ação tem que correr na 2.» 
Vara, para onde deverão ser reme
tidos os autos. Lajes, 30/9/52, Ivo 
Guilhon. SEGUNDO DESPACHO: - 
Defiro as petições de fls. 2 e 11. No
meio Agrimensor para proceder á 
divisão do imóvel, o profissional 
Mauro Rodolfo, c pa  i peritos os 

| cidadãos Gllccrlo Pere: . la Silva c

E f i c a z /
%

I.0LVW05combate as caries
A ciência moderna dr- 
in n - n  que o creme 
d -n d  Kolynos combate 
cfe‘ vamente as cáries.
À c puma conccn rada, 
s iavc e penetrante de 
Ko ’vnos elimina o; áci
dos bjcais.perf Jma o há
lito c rende inuito mais.

f "

‘ Os
agora também 
em tamanho GIGANTE

[JtUL GOELZEB ENSEtSING
F r p r e s e n t a ç ’08  3

Rádios Estrangeiros e Nacionais
Locorrmvel «ASrl'0  ■ alercr.o 
TRATORES «M AN - diest'!

MOTORES, a explosão, para gasolina, kerozone, die- 
sel e eletiicos para qualauer industria, oesde 1 ã

150 H.P.
BO.MÜXS — centrifugas, de corrente, rotativas e

«DELCO»
SERRAS — Alemã8. dc aço cromo \’ar.adiuni, Tie- 

gel Ouss — StaJil

(r3ron:Ls_p rnopio)
DÍNAMOS, ALTERNADORES. etc. 

MÁQUINAS toda e qualquer para a industria i a
madeira

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

Santa Catarina Caixa Postal tr 825 — End. Te legrá
fico ITAT1G» e ENGELSING

Edição dc hoje, C pgns.

Locomoveis p»™ entrega imediaiip

“ Lanz” de 41 - 50- 60 - 120 CavaJos.

“ W ô ir  de 65 - 80 - 200 Cavalos.

V e n d e m :  KURT W KIL& CIA. LTDA. 
Caixa Postal 745 - PüRrrt) ALEGRE - ib v 
l'elegramas “ Weil" - Porto Alegre.
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«Juizo de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de La

jes, Santa Catarina

Edital de Ci
tação

() |)outor Behs«rio Fiamos 
da Costa, Juiz <!<- L)ireit« 
da '2a. Val'« cl . Comarca c)< 
Lajes, Estado da Santa Ca
tarina, na fó'ma «ia lei, 
etc.
Faz saber, a quem ioteres- 

conhecioientu 
que, com <> 
«li 18, conta- 
primeira pu
na imprensa 
chama-se a

.Juizo de Direito da -a. 
Vara da Coíiiarci de oa- 

jes, Santa Catarina

C (T It! IO LAGKAXO_______ ______
. f j «  Direito J <1

Juízo de Direito da 2a. - ^  oraarca de La ‘ 
da Comarca de La j Santa Catarina

P»gina

'  lUjes, Santa Catarina
o

sar po*sa, ou 
deste tiverem, 
praso de trinta 
dos da data da 
blicaçâo deste 
Focal, cila-se e
executada Josina Ataria dos 
Santos, para pagar a quantia 
de Duzentos e Dezesseis cru
zeiros (Cr$ 216,ÜO), que a mes- 
itm é d vedora á fazenda do 
Eslado, selos e custas da 
ex*cuçào que lhe é movida 
por êst« Juízo, sendo a mes- 
m i residenm no distrito de 
CAmpo Belo do Sul, desta 
Comarca.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação, te- 
nh-i o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, encarregado 
d.i diligencia, certificado não 
haver encontrado a mesma 
executada, ou qualquer inte 
ressado, passou-se o presente 
edital, com o praso de trinta 
dias, por meio do qual fica 
citada a referida executada, 
para comparecer neste Juizo 
e pagir seu débito, e não o 
fazendo, ser-lhe-ão penhoTa- 
d. s bens, tantos quantos bas
tem para o pagamento refe- 
rid«..

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou 
n presente edital, que, será 
publicado na imprensa local,
lixado no local público do 

costume, saguão do I orum, 
ficando ainda cópia nos autos 
respectivos, tudo de acôrdo 
com o que determina o arti
go 960. digo. o Decreto 960 
de 17 de Dezembro de 1938. 
Dado e passado nesta cidade 
d Lajes, aos «note dias do 
mês de /\bnl do ano de mil 
novecentos e cíncoenta e 
três (20-4-1933), Eu, Héli< 
Losco oe Castro. Escnvà< 
i s feitos da Fazenda, qu<
< datilografei, subscrevo e as
sino.

Belisário Ramos da Cos'a 
Juiz de Dneito da 2i. Vara

Hélio BoSoo de Castro 
Escrivão dos Feit06 da Eu- 
z«Mida.

CERTIDÃO
CERTIFICO que afixei o 

edital supra, no local do cos- 
Hime; «t<u fé
Lajes, em 20 de abril de 195:}.

(.) Escrivão dos Feitos da 
P azf nda,

Helio Bosro de Castro

Edital de Ci- Edital d
taçao

O D< ut.ir B»'li'ário Ramos 
da C‘ S'8. Juiz <)'• Direito 
d.. 2a. Vara da Cam. rca de 
L  jes, Estado de Santa Ca
tarina, na fór 111 da H , etc. 
Faz saber a quem interes

sar possa, ou conhecimento 
deste tiverem, que com o 
prazo de trinta dias, contado* 
da primeira publicação deste 
na imprensa local, citn-st* e 
chama-se o executado J<-a— 
quim de Oliveira, para pagar 
a quantia de duzentos e dez 
eruzeiros (Cr$ 210,00), que o 
mesmo é devedor » Fazenda 
«lo Estado, selos e custos da 
execução que lhe é movida 
por êste Juizo, sendo o exe
cutado residente no distrito 
le Campo Belo do Sul, desta 
Comarca de Lajes.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação, ex
pedido e requerido pela Pro- 
motoria Pública deste Juizo, 
tenha o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, certifieado não 
haver encontrado o referido 
executado, passou-3e o pre
sente edital, com praso de 
trinta dias, por meio do qual 
fica citado o referido execu 
tado para comparecer neste 
Juizo e pagar o seu débito, 
e não o fazendo ser-lhe-ão 
penhorados tantos bens, 
quantos bastem para o paga
mento referido.

E, pura que ninguém possn 
degar ignorância se passou 

o presente edital que será 
publicado na imprensa loca! e 
afixado no local do costume, 
no saguão do Fórum, desta 
comarca, ficando ainda cópia 
nos autos respetivos, tudo de 
acôrdo com o que determina 
o artigo 960 de 27 de dezem
bro de 1938. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
vinte dias do triês de Abril 
do ano de mil nov<'cento.-> e 
cincoetíta e três (20-4-1953). 
Eu Hélio Bosco de Câstro, 
Escrivão dos feitos da Fa
zenda. <|ue o datilografei, su
bscrevo e também assino com 
o MM. Jui/. de Direito. 
Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2a. Vara 

Helio Bosco de Castro 
Fscrivão dos Feitos d.. Fazen- 
d ... 1

CERTIDÃO
Dertifico que .• fixH o e,|,i. | 

supra, no local do costunn; 
dou fé.

Laje^ em 20 de Abril de 
1953.

O Escrivão dos Feitos da
F”Z“ivla.

Hélio Bosco de Castro

c n lo íio  Inform ativo ü im e re ia l
Pf riciulare ouQ 1 ! ir«t^r de Vossos uifeie* 

o a< -rtições?
'?'> " 'U  quinr ou vender pr priedndes? EnCarr-g i este 
.c-i ó o (pie está liiibiiitado pura til coni grinop 

ro rnor edades li venda e vos aienderá corr R 
■ ona Ir v ade e econ <mm

RAFaELI, RAMAS I.IDA.

Junto ao Bar Famihir, ie .«sagran.ie e IL faeli

nu- 
in á-

taçeo

íai '  e 
tação

Ci

O Doutor Belisário B?®®® 
da Costa, Juiz de Ibre.b 
da 2a. Vara. da Comarca 
de Lajes. Estado de banta 
Catarina, na fôrma da lei 
cto.
Faz saber a quem interes

sar possa, ou conhecimento 
deste tiverem, que como pra
so de trinta dias, contados da 
primeira publicação deste na 
imprensa local, cita-se^ e cha- 
ma-se o executado João Emi- 
liano de Oliveira, para pagai 
a quantia de Crf. 208,80 (Du
zentos e Oito Cruzeiros e 
Oitenta Centavos) que «unes- 
mo é devedor a Fazenda do 
Fstado selos e custas da 
execução que llie é movida 
por êste Juizo, sendo o exe
cutado residente no distrito 
de Compo Belo do Sul desta 
comarca de Lajes.

E, porque em cumprimen
to ao mandado de citação, 
expedido a requerimento da 
Promotoria PiibÚea deste Jui
zo, tenha o Oficial de Justi
ça Sebastião Pàssoa, certiíi-

( )  Doutor Belisário Rarro* 
da Costa Juiz de I ir « to  £  
->o Vaia da Comarca de Da- 
"es< Estado de Santa ( atan- 
hh, na fôrma da Lei, etc.
. bZ Saber a auem interessar 

nossa, ou conhecimento deste 
tiverem, que com *> praso de 
trinta dias. contados da pn- 
rreira publicação des e na im 
prensa loca), cita-se e chama-se 
o executado Vid»l Emiliano de 
Oliveira, para pagar a quantia 
de Cr$ 210,00 (Duzentos e dez 
Cruzeiros), que o mesmo é de
vedor à Fazenda do estado, 
selos e custas da execução que 
lhe é movida por êste Juizo. 
sendo «1 executado residente 
no di*tiit'i d? Campo Belo do 
Sul desta Coma:ca de Lajes.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação, expe
dido a requerimento da Pro
motoria Pública deste Juizo, 
tenha o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, certificado não 
haver encontrado o referido e- 
xecutadm, nem outro interes
sado, passou-se o presente edi
tal, com o piaro de trinta dias.

FAÇ A DO 
Diário d e o.OtjJ

o «‘*11 prn;i|. <) 
f ir . i jcm «|<» |). 'Hiuiad

1 rn-rni
• W lv N T I .  M IS T A  I*Tía , 

*ii iMum/.

Rua 15 -le NovOi.lJ

\1
r y i  * 2

cado não haver encontrado j por n cio do qual fica o refe- 
0 referido executado, nem ! rido executado citado para 
outro interessado, passou-se : comparecer e pagar seu debi- 
0 presente edital, com 0 pra-jto, e não o fazen«lo ser-lhe-ão 
so «le trinta dias, por meio 1 ppnhorados be:'S tantos quan
do qual fica o referido -exe
cutado citado,para a compa
recer e pagar o seu débito

tos bastem para o pagamento 
referido.

E. para que ninguém prssa

z » *1(0

a  S ií2  [ ‘num

AGENTE EM LA 

D AN ILO  ! IAG0 

RUA 15 DMNOVEMI

e não 0 fazendo ser-lhe-ão | alegar ignorância, se passe i <> 
penhorados bens tantos quan , presente edita!, que será pu- 
ms bastem para 0 pagameu-, biicado na imprensa iccai a- 
ío referido. j

E, para que ninguém pos
sa alegar ignorância se pas
sou 0 presente edital, que 
será publicado e afixado no 
local de costume no saguão 
do Fórum desta Comarca de 
Lajes, ficando ainda cópia 
nos autos respectivos, tudo 
de acôrdo com 0 que deter
mina o dec. 960 de 17 de 
dezembro de 1938. Dado e 
passado nesta cidade de La
jes, aos vinte (2o) dias do 
mês de abril do ano de mil 
novecentos e cincoenta e 
três. Eu, Hélio Bosco de 
Castro Escrivão dos Feitos

da Fazenda, que o datilogra
fei, subscrevo e também as
sino

Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2a. Vara.

Helio Bosco de Castro
Escrivão rios Feitos da 

Fazenda

CERTIDÃO
CERTIFICO que afixei o edi
tal supra no local do costu
me dou fé.

Lajes, em 26-4-1953 
O Escrivão; Hélio Bosco de 
Castro.

Fixado no local tio 
no saguão do Foruil 
Coman a de L«i?s, 
ainda cópia nos «uios j 
tivos. tudo de acôrdo 
que determina 0 d«?cn 
l 7 de dezembro de 
do e passado nesta c;d 
Laies. aos vinte ■ tlfil < 
mês de Abn! do>sna 
novencentos e cino'eMa 
Eu. Heiio Bosco «  j 
Escrivão dos Feitos dal 
da, que o datilogfsÍPÍ.*| 
vo e também assino.

Belisário Ramos dsij 
t Juiz He I 'ireito da 

Htriio Bosco m 1 
1 Escrivão dos Feit<‘sd«jl

CERTI6Â0|
Certifico que afivdj 

isupia no local d3 
I dou fé

Lajes, em 20 de
<) Escrivão! - 

I de Castro.

Funilaria e Instalação Sanitárid
CONSERTOS de:

Fogões
Camas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

- D  E —

D a n t e  
^ a r o t t o  

&  C iu .

DEPÓSITO de:

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca « 
Lastro de Cantas

___ -\

Manilhas e curvas” ^^Vanizados, joellmfi
4 » i '  e ic -duras etc.

Com d !

‘ lues de cimento°pment<," Par:» água —  Fossas
•mento para lavar roupas -  Caixa *  ]

^\mi\ s o r t in ip n to  de
S ervico«Íl " !l1 U M  ilistdatões ?»» lços completos

K I'A OTACILlo COSTA
l a g e s  _  s a n t a  c a t a b ^ T
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S . C . lnteridCional e «

abrirá
amanhã, o Torneio Quíí priguíar

A  preliminar será entre o Atlético e a 2a. 
divisão do Internacional — Pela manhã

jogarão os juvenis
f

Dando inicio ao torneio qua- 
drangular em disputa da taça 
«Bandeirante Correia Pinto», 
defrontar-se-ão amanhã, no 
Estádio Municipal, as equipes 
do União Operária e do In
ternacional.

O prélio será arbitrado por 
Madureira e terá inicio ás 16 
horas. Os quadros terão as 
formações com que se apre
sentaram por ocasião do tor
neio inicio, quando os operários 
foram vencidos pelos vermelhos 
por 3 a 0, razão pela qual es
tes últimos são considerados 
favoritos. Entretanto, as sur
presas do futebol são muitas e 
poder-se-á verificar um equili-

América é o campeã 
estadual

estreará mais alguns atletas, 
já que está em fase de articu-

amanhã teremos oportunidade 
de presenciar nada menos de

lação de suas hostes, enquan- ! tres coiejos de proporçõe

brio de forças. 
O Colorado, possivelmente,

to que o mesmo sucederá com 
os comandados do sr. Edú Le
mos

ATLÉTICO E INTERNACIO
NAL

Na preliminar teremos a 
equipe de aspirantes do Inter
nacional e a equipe do Atléti
co F.C., antigo Juvenii, que 
está organizando e possui um 
excelente conjunto, além de 
valores individuais.

JOGO DOS JUVENIS
Pela manhã jogarão os ju

venis colorados com os do 
Aliados, em amistosa, tendo 
inicio esse encontro ás 9,."0 
horas.

Assim, durante o dia de

Co roado de êxito o To rn e io  Inicio
O Toneio Inicio realizado 

domingo último e com o qual 
a LSD inaugurou a presente 
temporada futebolística, foi co
roado de pleno êxito. Confor
me a tabela anteriormente a 
provada, ás '4.20 horas Edgard 
W er er trilou o apito, come
çando a peleja Vasco x Alia
dos. Notou-se perfeito equilí
brio de forças nos minutos ini
ciais, passando o Vasco a pro
duzir melhor no ataque. Aos 
10 minutos Schimidt, assinala 
o único tento, ao aproveitar, 
com muito oportunismo uma 
bola espirrada de uma confu
são. Com ese ressultado, o 
Vasco eliminou o Aliados, de 
pois de um dramatico segun
do tempo, onde os veteranos 
pressionaram a valer. O Alia
dos formou assim: Lulu, Pe- 
derinho e Tide - Eustálio, Tan- 
cio e Wilton - Santo Afloro. 
Galego, Júlio, Ruy e Jorge,

Os melhores foram Wilton 
Fustálio e Galego. Os estrean
tes fracos. Lulú, inseguro, San
to Amaro, não convencendo, 
foi substituído por Emilio. e 
Ruy, esforçado.

O Vasco formou com Daniel, 
Gevaerd e Ná - Meireles, Nu- 
ta, Edú e Ulises, Erasmo, Pchi- 
midt, Batista e Boanerges. Os 
melhores: Daniel. Nuta, Edú e 
Batista Dos estreantes. Balis- 
ta muito bom, Schmidt, opor
tuno, levou a melhor sobre 
Pedro, Ná e Boanerges não 
comprometeram.

A «?gunda partida entre In
ternacional e Opeiário foi a 
menos interessante, os colora
dos comandaram as jogadas do 
primeiro ao último minuto, não 
tendo o Operário apresentado 
um bom futebol. Apenas o ar
dor de seus pl< ires deu uma

(Continua na 2a página)

Corridas e m  Disciplina do 
Blumenau Vasc~

No próximo dia I o de 
Maio. deverá ser inaugurada 
em Blumenau, uma nova e 
moderna pista de corridas 
para motociclos Nessa oca
sião será realizada uina pro
va. na qual participarão al
guns azes do guidon de La- 

' ges. Dentre estes podemos 
• informar que seguirão para 
Blumenau Lauro < 'ordova; 
Jony Fischer e Walmor Kro- 
da, que representarão o La
ges Moto Clube naquelas 
festividades

O Va6co da Gama, acaba 
de tomar uma acertada me
dida ao suspender, por 9o 
dias quatro de seus atletas, 
por terem se insubordinado 
Agusto Raynnindo.
Miro e Juca, contra as de
terminações do clube, dei
xaram de participar do Tor
neio Inicio, para jogarem 
numa cidade visinlia.

A punição dos dirigentes 
vascaino, refletiu muito bem 
tendo sido comunicada a L i
ga, que tomou as providen
cias cabíveis no caso.

todos eles, segundo podemos 
vaticinar, com promessas de 
sensação. Ê conhecida a impe
tuosidade e o sangue com que 
os colorados e opeiários se de
frontam, bem como os aspi
rantes do mesmo, que terão 
um valoroso adversário no 
Atlético. Os juvenis, por outro 
lado. tem sido um exemplo de 
bom futebol em Lajes, espe
cialmente os internacionalistas, 
invictos até hoje, btm como 
os aliadinos que prepararam 
para este ano urna boa equipe 
de garotos.

Domingo passado decidiu- 
se. em Joinvile, o Campeo
nato Estadual de Futebol, ao 
verificar-se o empate em 
dois teutos entre o Atlético 
Renaux, de Brusque e o 
Am érica daquela cidade.

Degladiaram-se os dois 
mais poderosos esquadrões 
do socer barriga-verde, bas
tando ao Am érica apenas o

empate para sagrar-se 
campeão estadual, issi 
ram Cocada e Euclides 
os joinvilenses e Te 
rinlia e Aderbal para o 
naux.

Com o escore de 2 -2, 
vile manteve a suprem 
em Santa Catarina, man 
do o titulo máximo do 
so futebol.

Espectadores sabidos

Juizo de Direito da 2a. Vara 
da Comarca de Lajes. Santa 

Catarina

Edital de Ci
tação

O Doutor Belisário líamos 
da Costa, Juiz de Direito 
da 2h. Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, D a  fórma, da lei. etc. 
Faz saber a ouem interes

sar possa, e o conhecimento 
deste deva pertencer, que a 
êste Juizo, pelo Dr. Promo
tor Publico da Comarca, foi 
oferecido denuncia contra 
João Maria Perrone Anselmo, 
Manoel Camilo da Costa e Ar- 
gemiro Alves, por crime de 
furtos, dia 20 de Outubro do 
ano p. passado de 1952.

E, porque consta dos autos, 
ter evadido da Cadeia Publi
ca o acusado João Maria Per- 
roóe Anselmo, estando em 
lugar incerto e não sabido, 
não tendo sido qualificado, 
passou-se o presente edi'al, 
com o praso de 15 dias, por 
meio do qual fica citado o 
referido denunciado João Ma
ria Perrone Anselmo, para 
comparecer na sala de au
diências, no edifício do Fó
rum, nesta cidade, para a au
diência designada para o dia 
H de m do próximo vindouro, 
ás 14 horas, afim de ser qua
lificado e interrogado e se 
ver processar, com a pena 
de revelia, se intimado não 
comuarecer.

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou 
o presente edital, que será 
publicado e afixado no local 
do costume, ficando ainda 
nos auto& respectivos cópia 
d" inesmo. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
d> zesseis (16) dias do mês 
de Abril do ano de mil nove- 
( n o « e cincoenta e três.

Já está se tornando praxe, 
nos dias de futebol, a pre
sença de alguns espetadores 
sabidos, que encostando ca
minhões a beira da cerca 
do campo, assistem o jogo, 
sem desenbolsar vintém. A l
guns motoristas estacionam 

Iseus caminhões e neles tre-

lá estavam os caminli 
inclusive um carregado 
lenha, atopetado de ge 
Afim de evitar essa fra 
contra as bilheterias, o 
José Baggio, presidente 
Liga, tratou do assunto 
to as autoridades, afim 
evitar também o afluxo 
torcedores postados dospam dezenas de torcedores, 

que assistem tudo por cima dins da Maternidade, já d 
da cerca. Domingo passado, \ minados «Morro doPão Du

~  O

* V

m m

v

j A

a  p e r f e i t a  e c o n s t a n t e  a s s i s t ê n c i a  p r e s t a d a  a o s

A V I 0 E S  P OR TÉ CNI COS E S P E C I A L I Z A D O S .  A  CORTESI A D0 

P E S S O A L  DE TERRA E DE B O R D O  E 0  C O N F O R T O  Q U E  V S. 

D E S F R U T A R A  D U R A N T E  U M A  V I A O E M  P E L A  " P I O N E I R A * ;

L H E  P R O P O R C I O N A R Ã O  SEMPRE UM ALEfiRF 

DESEMBARQUE.
Í  ' +?■***<- 
VI 19 2 7 0

Agência nesta cidade
Rus 1 de Novembro n. 37 fo.ie 14 C. P 28

Agente Geral da KLM
p u ra  f.otio o Sn ! do ^ ís

(lfi/4/53). Eu, H"ln» B'»sco de 
Castro, Escrivão do Crime, 
que o datifogr;Jei subscr ve 
e lambem assino.

Belisário Ramos da Cr>*-a 
Juiz de Direito dn 2>u V i 

H1 lio Bnpro de C-i-t o 
E CJ.vâo do Cri no
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r , Exposição flgrícu m São Joaquim
Patrocinada pela Granja 

Santa Maria, de propriedade 
do -.r. Reinus Artur José 
Hampol, realizou-se no dia 
27 próximo passado, g ra n 
diosa exposição agrícola. Á 
referida exposição compare
ceram o S| Ismael Nunes. 
Prefeito Municipal. Dr. João 
Palma Moreira hefe do 
Posto de Fruticultura deste 
Municipio, Sr. Fulvio \ma- 
rante Ferreira, Presidente 
da Associação Rural, Sr. 
Joaquim Bento de Carvalho 
líder da Camara de Verea 
dores e o Sr. \ppio Fonta- 
nella representante do Cor
reio Lageano, além de gran
de número de pessoas de

todo o município. Especial
mente convidados estiveram 
presentes a senliorita Tere- 
zinlia Camargo de Oliveira, 
Rainha dos Ruralistas, e o 
Sr. Hilário Tomaz de Souza 
adiantado fazendeiro deste 
município acompanhado de 
sua c-xma esposa. A comis
são oficial que partiu desta 
cidade rumo a invernada 
Grande, local da exposição, 
íoi recebida por uma Guar
da de Honra composta de 
õ>» cavaleiros chefiados pelo 
Sr Joaquim Pires de Camar-

1NAUGURAÇÃO

► Sr. Dr. João Palma Mo-

-eira. convidado ; r l,

« « •  £ s à ' . .

cão agrícola realizada na 
5‘uela zona. pronunciando 
nesta ocasião « “ P01̂ ®  
discurso enaltecem! 
tiide patriótica do sr. Kemus 
Hainpel proinoveute 
certame, exaltando também 
us agricultores residentes 
naquele recanto do raumcb 
pio que expuseram os seus 
produtos, contribuindo assim 
para maior brilhantismo do 
certame. Usaram ainda da 
palavra os Srs. Fulvio Fer- 
reira e Bento de Carvalho. 
Em seguida a .^rta. le r e -

r
c U X M

ORCÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
‘LAGES, 25 de abril fte 195.1 Déodoro, 294

1? ‘
I ÍM d Ano XVI

e st a n t e" d*e ̂ A gr > c u lí'u r a. '  °P •’ o
nunciando palavras de con
forto aos agricu ltores e im  
centivando-os na luta pelo  
arnanho na terra.^

Pelo proprietário da Gran
ja Santa Maria, foi oíertftei- 
do a caravana Oficial sucu
lento churrasco, sendo ser 
vido logo após a todos os 
presentes, uvas cultivadas 
naquela granja, rivalizando o 
produto com os melhores de 
seu genero No recinto da 
Escola Olavo Bilac, foram 
inaugurados os retratos de 
lrineu Bornhausen G overna
dor do Estado e do Sr. Is
mael Nunes, Prefeito Munici
pal. Neste ato por um alu-

DO»

no daquele 
fo i recitado 
patrono dà 
mais n m avezoé  
Carvalho em f 
Prefeito,

KNCKKRai,
. , ra encerrar 

fo i feito a emregj
aos expositores* 
dutos foram 
falando na ot 
Appio Fóntanellâ 
giu em nome dos 
res da região a 
Prefeito  no senti 
terminada a est 
tem por termical 
dos Rios Lavatudo 
na, local onde 
exposição

Sr. Vidal Ra
mos Júnior

Redação e oficinas, Rua Marechal
 ̂ *« « ■ . f  • ■ t ,

UIRI-TOHKS Edçzio N.jCaon e José P. Uaggio. — GEREN'1'li.Syrih NicoUéli — REDATOR Evilasio N. Caon
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A Sociedade Lageana de Assistência aos Ne

cessitados (SLAN), vem por este meio agradecer 
aos expositores, que generosamente doaram os 
generos apresentados na VII Exposição efetuada 
nesta cidade. Agradece também ao Delega
do de Policia sr. Alcides Alegrete pela doação de 
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Octavio Rafaeli 
I o secretário

Luiz de Oliveira Wal- 
trick e Sra.

Lauro Muniz Paes 
e Sra.

Participam, ao* parentese pessoas 
do suas relações, o contrato de 
casamento de seu filho

NELSON, com 
Paes Branco.

a srta. Lélia

participam aos parentes e pessoa» de 
suas relações, o contrato de casa
mento de sua filha

LELIA com o sr. Nelson 
beiro Waltrick

Ri-

Lages, Abril de 1953
LÉLIA E NELSON 

Confirmam

partici- 
ieira com a

Participação
Luiz Vieira e Candida Werner tem o prazer de 

par o contrato de casamento de seu filho Luiz
Srta. Delma Broering

Vva. Adelina Broering tem o prazer de participar o 
contrato de casamento de sua filha Delma Broering com o

Sr. Luiz Vieira
Luiz e Delma confirmam 
Lajes, abril de 1953

UNIVERSIDADE

No próximo dia I o de 
maio festeja mais um an iversá 
rio natliacio, o sr. V idai Ramos 
Junior, ex-prefeito do munici
pio e presidente po d iretorio  
local do Partido Social D em o
crático. Dedicando se a indus
tria o ilustre aniversariante des
fruta de largo prestigio nos 
meios economicos, sociais e 
políticos da cidade, motivo pe-

O Deputado Saulo Ramos, I lo qual será muito cum prim en-
da representação catarinense, 
apresentou ao plenário da Câ
mara dos Deputados um pro
jeto de lei criando a Universi
dade do Estado de Santa Ca
tarina, devendo funcionar ini
cialmente com a Faculdade de 
Direito, Ciências Econômicas, 
Farmacia e Odontologia, crian
do-se as demais posteriormen
te. Para fazer face as despe
sas da Universidade o mesmo 
projeto prêve uma dotação or
çamentária federal de 10 
lhões de cruzeiros,

mi-

Viaja para a Europa a 
chefe da Missão do 

F.I.S.I. no Brasil 
Partiu para a Suiça, em 

goso de férias, a sra. Gertru- 
de Lutz, chefe da Missão do 
Fundo Internacional de So
corro à Infancia no Brasil 

Durante a sua ausência o 
plano de assistência à ma
ternidade e à infancia do 
nordeste do Brasil, que êsse 
l a n  das Nações Unidas vem
realizando há 3 anos com a
colaboração do Departamen 
to Nacional da Criança seníe"r,l"r;,lt i * 1"  se. òoõü
sa.l do' . adJu" t0 ‘ KsF.l.S I. cm nosso país.

tado. Correio Lageano, assoei 
ando-se as homenagens que lhe 
deverão ser prestadas, augura- 
lhe os melhores votos de fe li
cidades

Gráfica 3A Soc. I
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINAHbl

2*. CONVOCAÇÃO

ANON™ A°nVÍdain' Se 08 Snrs- Acionistas .ia GRAFICA 3A 
, __!_a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária.w  . ---.V U I IH C IU  Cl

tava situartíf as horas, à rua Coronel Córdova, n.* 78 ipit 
deiíh,:.^.„„,a a,,M llga  «Farm ácia F lo ra »), nesta cidade de U?
deliberarem sobre ã V ^ T o r d e m do dia:

" Aprovação do Balanço  Geral 
tas do exercício de 1952 ;

) ‘ Eleição dos membros (1o Coo
Fiscal para o exercício de 1953;

- ~ A ssu n to s  d e  in te resse  social-

Wilson W. B. do Castro 
Dti ĉ í: Comercial

Aldo Alcantara dc Athayde
Diretor Técnico

AJphcu Alcantara dc Athayde
Diretor Gerente—  ELE DESAFIOU A M ORTEPÃr T ^ X ^ ^  Dp r t -------------------

Um drama humano, profundo, vivido o  ' ^  LÜNDE^A0O  IN O C E N TE »____ -
com alma e arte pelo grande ator: ’  ^ P 6 fl C 6

f _ um grande C0niunl°  de artistas consagrados, como:
r T

A UM PASSO DO FIM L’ma

CINE MAR AIOAR A — Hoje 6m ,
RAM nc-C  V K N PI7D A IC  A.C O -  . , ^  - ,,

Cine Carlos Gomes,
GRANDES VESPERAIS, ás 2 e 4 horas 
com programas diferentes c escolhidos! i

r a c y -
Pít **i’na Ijnn e Jcfin HodiA

grande e e n, ° e i ° nan,e Pr0' j u ç i0  ds Mt

sesoes, ás 7 e 9 horas
Apresenta^ hoje, ás S horas: a 

omédia do
rn  “ z ’ as o uoi
I r r m r t l " L .  i gosada comedi
''■Pclhadasdo Harcldo
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