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6 Senador Garios Gomes de Giiveira defende a
política nací sobre o

ndo no Senado acen
tuo Senador Carlos Go
mes i Oliveira certos as
pectos em que siia posição 
se fixa, coerente com a dou
trina trabalhista.

Mostra então que o nacio
nalismo dos nossos dias não 
é mais aquela prevenção 
contra o estrangeiro ou re
flexos Jo anseio de amanci- 
pação política dos alboreB 
da >ssa vida de nação.

Folizraente, hoje, diz o se 
nad >r catarinense os estran 
geir >s no sul do país são 
em numero minino enquanto 
os seus decendentes. assis
tidos pelos governos, em es
colas brasileiras, se mistu- 
fam com os caboclos noma 
compreensão mutua que, 
praticamente, desfez duvi
das ou rivalidades, para um

esforço que tem canseiras, 
pela terra, pela Patr co
mum. E em centr > que 
o português teve ;i eminên
cia. como nesta capital, pas
sados também os anseios de 
separação da metropole dis
tante. o português é uma 
gente com quem nos enten
demos irmamente

Agora, o nacionalismo é 
um impulso de emancipação 
econômica.

Mostra que da renda dos 
povos no inundo, 81% cabe 
a menos de lO.paises e ape
nas 15% cabe a 45 paise6.

Desses dados se infere a 
existência de povos de eco
nomia rica e povos de eco

nomia pobre ou sejam, po
vo- industriais e d- econo- 

,sricoln ou e v  itiva - 
mecedores de maierias 

primas.
Estes estão reagindo con

tra essa condição a que os 
relegou o sistema de explo
ração econômica entre os 
povos.
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£ lepulado Jorge Lacerd? criticou a 
deficiência do crédito agrícola
Na discussão do projeto de reforma do sistema bancário 

m ional, que s realizou na Câmara Federal, o deputado Jor 
r>- Lacerda teceu demoradas considerações em tôrno da de- 
f ciência ido crédito agrícola.

Assinalou que Santa Catorina, com cerca de J50 000 es
tabelecimentos agrícolas (um proprietário de imóvel rural pa
ra cada grupo de sete habitantes rurais), tendo produzido em 
(951, ( r$ 1.354.692.000,00, quantia que oemonstre a grande 
produtividade de seu solo, recebeu do Banco do Brasil, nesse 
iresroo ano, apenas, r$ 7.941,000,00 de empréstimos agrí- 
ci as.

O parlamentar catarinense pilherou a seguir: «Permitam- 
rr< observar que uma baleia se sentiría meis bem alimentada 
com um biscoito, do que a lavoura cata inease, coniêsse cré
dito agrícola do Banco <lo Brasil . . .»

Para evidencia’ mais, ainda, as qualidades das terras de 
Santa Catarina, assinalou que de acordo com or. dados de 
4951, do Ministério da Agricultura, foram elas que apresen
ta am os maiores índices de rendimento, por hectare, no Bra
sil, na produção do milho, do feijão, do trigo e do arioz. E 
relatou o seguinte; «Um agrônomo americano, que esteve, 
recentemente, no vale do Tubarão, em Santa Catarina, segun
do me informou o prefeito daquêle município, l)r. Arnaldo 
Bittencourt, ficou tão impressionado, ali, com a natureza do 
solo, que declarou ser mais vantajoso, em lugar de adquirir 
o» produtos da terra, comprar a própria terra, em tabletes, 
se possível e levá-la. eem o adubo, para os Estados Unidos.»

Acentuou o depútado ' ^rgv Lacerda a necessidade da 
ruralizaçâo do crédito.

«De nada valerá -  posseguiu o representante catarinen
se - criação do Banco Rural, ou outio nome que tenha, para 
as regiões em que preaomina a pequena propriedade, se o 
n o v o  estabelecimento não lograr manter contacto direto com 
a lavoura. Os nossos agricultores reclamam um sistema de 
crédito rural, de acôrdo com os nosso «hinterland». _ Banco 
tem sido, para os nossos lavradores, uma ver
dadeira Bebel, montada sôbre papéis inacessíveis, habituados 
que estão aos problemas simples, embora ásperos, da sua
gleba».

Álvaro Nery 
dos Santos
Por motivo de seu aniver

sário, transcorrido no dia 5 
deste, o sr. Álvaro Nery dos 
Santos homenageou os seus 
amigos e parentes desta cida
de e de Vacaria com um su
culento churrasco, em sue re
sidência Nessa oportunidade 
reunirem-se todos os seus fi
lhos: Dr, Edézio, advogado, D. 
lbraima, esposa do sr Elcino 
Duarte, criador em Vacaria, 
i). Isaura, esposa do sr. Hélio 
3osco de Castro, Escrivão do 
Crime desta cidade, Gibrail, 
do comércio local. Dr. Evilasio, 
advogado, Galvão, acadêmico 
de direito e Ariovaldo, funcio
nário do IAPC e aluno da 
Escola de Comércio, alem de 
noras, netos e outros parentes 
e sua esposa D. Corina Caon.

O aniversariante foi sauda" 
do pelo Dr. Evilasio que, em 
nome dos filhos, lhe ofertou 
um fino presente. Di«cursa- 
ram também: Dr. Edézio, José 
Baggio, Dr. Jorge Barrozo 
Filho, sr. Mario Galiani, sr 
Hélio Bosco de Castro, Nereu 
Goss, Hélio Rosa e sr. Jorge 
Barrozo, todos Sc referindo a

Cfcurratce de CaifraterRizaçio
Comemorando o dia I o de 

maio. a Industrial Madeireira 
Lageana Ltda. firma estabe
lecida em frente ao Estádio 
Municipal com a indústria 
de móveis, levou a efeito 
uma churrascada de confra
ternização entre empregados 
e empregadores. Estiveram 
presentes todos os operários 
daquela importante empresa, 
com 6uas famílias, e também 
os acionistas da mesma. O 
churrasco foi organizado pe
lo sr. Cândido Bampi, Geren
te da Industrial Madeireira, 
tendo decorrido num am
biente de vivo entusiasmo e 
iranco entendimento entre as 
classes coníraternizantes.

pessoa do aniversariante e 
enaltecendo-a.

Na mesma data foi home
nageado o garoto Aderbal, ne 
to mais velho do sr. Álvaro 
Nery dos bantos, Sr L’ ereu 
Go-s e srta. Angelina Menezes 
que também aniversariavam

O churrasco decorreu num 
ambiente de camaradagem e 
confraternização, prolongando- 
se a reunião dos amigos e pa 
rentes pela tarde até a noite.

Dai o seu nacionalismo no 
sentido de '‘vitar pie um 
empreendimexiii uiu (o do 
petróleo, básico, ainda mais, 
para nossa economia, se 
abram novas portas de eva
são das nossas rendas.

E a raiz do mesmo prin
cipio trabalhista a defesa 
dos fracos contra os forte* 
de preocupação pela melho
ria das condições de vida 
dos trabalhadores, contra os 
abusos do capital, é à lua 
dèsse mesmo principio que 
o orador funda a sua posi
ção nacionalista uo caso em 
tela.

Nem se diga, continua, 
que está em jôgo o pricipfo 
da livre iniciativa. Empreen
dimento destes não compor
tam a coexistência de pe 
quenas empresas concorreu 
tes tanto mais que s ã o  
conhecidas as potências 
econômicas ou trustas inter
nacionais interessados no 
assunto. E orde não pudei 
haver concorrência, está 
anulado aquele pricipio. Ao 
Estado, pois, em condiçõeí-- 
tais, cabe tomir o passo 
aos truBts, para, sem preocu
pações comerciais explorar 
o petróleo.

Não o empressiona, pop 
ceguiu o Senador Trabalhista, 
a campanha comunista 
bre o petróleo, pois que re
pudia os processos da vio
lência e o anti americams- 
mo pregados pelo comunis
mo, nem se intibia ante as 
suspeiias de prevenção con
tra a América do Norte.

O seu pensamento está no 
Brasil, no seu povo em ge 
ral. nos trabalhadores em 
particular, nas cidades e nos 
campos, que só poderão me 
Ihorar as suas fontes de ri 
queza produzindo bastante, 
mas produzindo para si.

Otto S/A Indústria 
raércio 
AVISO

Encpntram-se a dispusição 
os sr*. Acionistas, em nossa 
éde social, em Lajes, os do- 
urneotos a que se reiere °  
,j*l 99 do Decreto-Lei n. 
■627. de 2Ô-9-40, relativos ao 
xercio de 1952.
Lajes, 16 de Março de 1953 

ütto João Low 
Karl Max Kr-dschm»r 

Diretores

e Co' Aniversário

Na residência do dr. 
Joaquim Pinto de Ar
ruda foram recepciona- 

idos os amigos do casal, 
na data de ontem, por 
ocasião do aniversário 
natalicio de d. Juracy 
Pereira Arruda. Correio 
Lgeano feiecita a ani- 

| versariante.

Otto S.A. Indústria e 
Comér-io

Assembléia Geral Ordinária
C O N V O C A Ç Ã O

Convocamos os Srs. Acionistas a se reunirem em se-são 
de Assembléia Ceral Ordinária, ás 16 horas do dia 16 de 
Maio próximo, na séde social da sociedade, na cidade de l.a.jcs, 
para tratar da seguinte Orrlem d<> Dia:

a) Deliberar sobre o Relatório da Diretoria, Balanços Ge
ral. Demostrativos da Conta de «Lucros e Perdas» e Despee - 
tivo Parecer do Conselho Fiscal, relativo ao exercício de I9.‘>2

b) Efetivação do aumento de Capital
c) Eleição da Direto'ia.
d) Eleger os membros efetivos e suplentes do Conselho 

I iscai Fiscal para 1953.
» ) Alteração dos Estatutos
f) Outros assuntos de interesse da Sociedade.

Lajes, 30 de Abril «le 1953 
Otto Jnào Lòw 

Karl ;Y\ax Krestschmar 
Direi ofts

ESTRADA SERRO NE
GRO- ^BDON BATISTA

Em 19 de abril passado foi 
inaugurada a estrada que par
tindo da séde do distrito de 
Cerro Negro, ganha a fe a l 
dade de Abdon Batista, em 
Campos Novos.

Há longs da.'a que ’a popu
lação daquele distrito reclau a 
va a conclussão dessa estrad; 
municipal, que foi agora abe: 
ta ao tráfego.

Por ocasião da inauguraçã 
compareceu o Prefeito d<

I Campos Noves, cel. Gasparir 
' Zorzi, com uma luzida comit - 
Iva e desta cidade seguiu o d;
! (Jsny Regis, Piefeito Munic
ipal l)r. Ney Peixoto, e : - 
i genheko Ha Prefeitura, í ? 
í Afonso SimS«, Secretár 
ale: de < i! ; » pessoas. •“ 
..Uü> comWíViif, ti veiam co - 

i corrida recepção no Passo <■' 
Rio Canoas, onde também 1 

I inaugurada uma possante t abr
Uma linha de ouibu» jn • • 

encontra fazendo viagens e • 
ire l^jes e Campos Novo* 
peía estrada Cerro N ;
\Lóv.-n Batista
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CORREIO  LAGEANO^

CLUBE EXCURSIONISTA PRf
Programa de Festas

o F----------  M e sa s  a  r s s e r v a i  a ic  ^ —  nntiriont(1
NOTA; — Servirá de ingresso o talão do mes______ —

Dia - 1(5 - Sabado - Grande Soirée - início 22 horas. D J drande Soirée - ^ ício o ^ d ía ^  -^om  o Sr. Presidente. j az do Professor DEDÉ
M,es,as t í n  dó mês corrente Abrilhantaró_o_baile-------------------------------

Aniversários
Dia 9

Srta Cleusa Araújo, prin
cesa dos clubes locais, filha 
do casal sr. Edezio Araújo.

Dia 9
Silvio Maximiano Garabor- 

gi Valim. filho do sr. Ubira- 
jara Valim Sra. d. Gregoria 
Brandina, esposa do 6r. Jo
sé WolH,

Dia 10
Sr. Rubens Almeida, * do 

comércio local. Sr. Osni To- 
tentino da Silva, proprietá
rio da Farmácia São José.

Dia 13
Menina Eiva, filha do sr.

Newton Sá de Figueiredo. 
Sr. Marciano Agostini, co
merciante, membro do Dire 
tório do PTB. Da. Marina, 
esposa do sr. José Lourenço 
Waltrick. Sra. Moria Fspiriti 
Santo, esposa do Bel. Henri
que Ramos Junior, lider ude 
nista local. Sra. d. Selva es
posa do 6r. Hernani Francis
co da Rosa

Dia 11
Sra. d. Ruth, esposa do sr. 

Raul Pinto de Arruda, cria 
dor. Sra. Iolita. prof. estadual 
esposado sr. Paulo Ribeiro, 
comerciante.

I a I 
dei

p a r m a c i a  v e n i d a
Nos preços Lealdade

Nos Produtos Qualidade

VENDEMOS BARATO PARA VENDER MUITO

Edifício Carajá - Rua Cel! Cordova

Canaan e seu Cincoentenaiio
RI > - (Fress Continental) - 

Foi celebrado o cinc‘entenarLo 
da publicaçãe do romance 
“ Canaan,” de Graça Aranha.

A  Academia Brasileira de 
tras comemorou-o com 
conferência pronunciada 
Sr. Rodrigo Otávio Filho.

Le-
uma
pelo

Produtos quese
recomendam

Caf é C a r i o c a
O amigo do seu paladar, saboroso - moido á 

vista do freguez

P a d a r i a  Ca r i oc a
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dpces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dóces

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

Marechal Deodoro 45

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

de uma área de 1,034 m2, fazendo esquina com duas 
ruas de grande movimento; frente para principal \ve- 
nida da cidade dc Lages, estando aparelhada com duas 
construções de material, um galpão e uma casa de ma
deira onde funcionam; Agencia de Peças e Acessórios 
Ford e Chevrolet, Escritório. Posto de Gazolina Lava-’ 
ção e Lubrificação, Oficina Mecânica e uma Residência 
encontra-se a venda por preço compensador. Negocio 
de grande futuro, pois a cidade de Lages, ó entronca
mento Rodoviário, obrigatório entre Norte e Sul do Pais

Os interessados deverão endereçar se a Caixa Pos
tal. SI Avenida Marechal Floriano, 373, Lages. Santa Ca
tarina.

juizo de Direito cia 
Vara da Comarca 

Lages

Edital de
Praça

O Doutor Ivo Gmlhoii Pe
reira .ie Melio, Juiz/D Di
reito <l,i Primeira \ ara da 
Comarca (D L  g 1̂ , L '! "Io
<J" S <nta Ofltarinn, na for
ma da l i, « to.

Faz saber s tndos quantos 
n prcseol»* edital d" pr-ç 
com o pr zo <le vime <li is, 
virem, <Dle conhecí n* ní»> ti
verem ou interessar possa, 
que, no dia primeiro de ju
nho do co renie ano (l-(i-53), 
ás dez b> ras e triotn niirmtos 
(10,30), no saguão do ediffei 
do Forem, à rua Bmjainin 
Constam, nesta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levará à pú
blico pregão de venda e ai- 
rercataçao, por quem mais 
der e mai -r lanço oferecer, 
acima d i avaliação de C $. 
850(100,00, feita nesic Juiz , 
os seguintes inioveB que fi
ram penhorodos à firm i «J 
WOLFF &CIA*' d si* pr-iça
na execução qu« )he move , 
firma «Madeireira Dcum 
- S.A.», nos autos <1 .< ação or
dinária cobrança respectiva, 
julgada por sentença dêste 
Juizo, que trans'tou pm jn|. 
gade, a saber: - L M  PRBDlO 
todo construído de Material, 
de dois pavimentes, ocupad ’ 
o primeiro pavimento com 
residênci:-i, e o p; vimentn 
téi reo com os escr;iório« «|;,
• xeoutada. - UM PRÊDlO 
também construído de mate
rial, ao lado do primeiro n< i- 
ma desrriio, ocupado com <R- 
posito, lavação (]f au om iv.-L, 
garagr-m lubrificação. - PM
fERKENO onde estão om>_
truidos os pré lio? acima "ref
rãos. medindo mais „u me
nos md metros quadrad .« 
confrontando na f-enie
a roa Thn.go de Custí- • (J„
um lado, com chs., e t-mmo
, AW|" X :,ríD':; de outro 
ado. c m  terreno p-r;,nmm- 
te à hriltu execulad ; P l lv 
fumlos com terrenos dc V,.. 
gni" Balu,z.,r P outro», ,,u 
«íucm de direito, yva!i«.|os
;;L.dr’ IS - O tepeno’
iH-. ouantia total Crç'

melhor D,,ro , *
d , rdiiii, I . ' r "^nir,

Desastre em 
Porto A legre

Porte Alegre foi teatro de 
um doloroso acontecimento 
que enlutou nada menos de 
8 fao ilias lá residente. Um 
ônibus de passageiros urbanos 
dirigido á alta velocidade, su
perlotado foi de encontro a 
uma árvore, capotando e in
cendiando-se. Pereceram 8 pes
soas, entre as quais dois me
nores e ficaram feridas 35, 
algumas em estado grave.

H residentí ilo 
Nacional 4

Em companhia 
Beltrão, chefe de 
engenheiro Albi*
assistente-chefe
Técnica, seguiu 
o engenheiro Pij, 
dt, presidente do (J

cional do Petróleo,,
inspecionr 05 trJ 
campos petrolífero»j 
de ampliação da 
Mataripe.

Não produz cheiro í
z

Não produz fumaça *7

venha a iç i
o seu FOGÀOI

PHILIPS
a quero?en« comum ga*

Omtr»48 • |ir i- 
ftéê pm tê* >«m •

Umém.êUmm
#ewm» - lltrt éê p —  •

suflclsnli pr« m w- 
ztràm mm d * 1 ato*.

ücil
dura* mu 

«♦m  mmm focH km  
1 im* éê êg*a m
5 minute.

PHILIPS
»iwt»li ttmimpm-

» ava!i,.ç;',n.
jC.II)de Pngos ãtc,

cerr- nte di, .
"  r?;:

D o r .... .
lormtt ,l„ | | • . [ XiKto |)Hforma <ln 

"lu ih*v|,| 1. j  ‘" l." ? P;iS11 (-HlciCIt* t f» 1
«l« Santa

v̂endedores »uIoí!Zíí1

0 S N Y P I R E S 4  C IA . LTD
p ' 1 ''OSTAÇ, 36 _  TFI.. a

n ç a  Joio C isfi, 34 -  LJUES
Esuti
" ‘D oito ili.-is
fo H||., 
cinenp,jt . r

. ^ 'binna
«D d" maio

«ovent 1S ,
- tu. Wa!-

'• 0 d -tilígra fe j1 Cn' a o I (íuiU * •’ P^r' ir 
'arnbcm assim’ ~ Ju:z -li Docito «ffj

Sl0°- e|Q' W li.-c. A. S f
E.-ctivi O 'f'1

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



V e n d a  d e  c a  n p  
p i n h e i r o

©

' ende-se 17.215.U00 ms2 de campos situados á beir 
d ! | strada Estadual Lajes Capinzal, ueste Municipio, eon-
V '" " '  1DVernadas, 3 potreiros e duas excelentes proprie
dades. 1

Acompanham as propriedades: a Ia: um galpão con 
2j ms porBS ms; a 2a: um galpão com 2d ms por 10 mt 
jr, -as com tronco, boas mangueiras e boas lavouras; exis 
tndo uma só divisa para cada propriedade, com as áreas 
dtj S nl51)00 ms2 e 8.600,00 ms2, respetivamente, com . . . 
Io.ooo.o* >0 ms de terras para cultura, área essa que está 
á venda também em pequenas partes.

.%as me6mas terras existem ainda duas serrarias: uma 
e construção, com 6.000 pinheiros, mais ou menos, de 
4; cms acima; e a outra já serrando, em sociedade, con 
(3 *00 pinheiros, mais ou menos, também de 15 cms. acima 

Um moinho colonial com dois jogos de pedras e dois 
jogos de cilindros.
I Os interessados em tal negócio poderão se dirigir ao 
sr. Savlvador Pucci, no D etrito de Campo Belo do Sul.

Aviso aos Caçadores
♦

Presidente do Club de Caça e Tiro «Luiz Ramos Borges> 
‘ visa a seus associados e demais caçadores que. de açoi
ta com o telegrama recebido da Federação de ( aça e 
iro, acha-se proibida a caça de perdizes e cadornas 
este Municipio.

Plinio Schmidt - Presidente

l l pQa ;[DÓai|o<>q |[ pQci |! pQa j| oÇa || pÇa jfp$ã]| dÇo ]| dQc l~ t^

A l f a i a t a r i a  E ' l i n a ^
* —

Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos

ANTONIO PAIM BRAESCHÊR 

Rua Mal. Deodoro, 613 Lajes

Agência nesta cidade
lua l í  de Novembro n. 31 fone 14 C. P. 23

Agente Geral da KLM
p a ra  todo o Sul do País

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

28 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 30 e 60 kls. — 
refinados em saquinhos-

ASSUCAR BRANCO - moido e refinado

ÁLCOOL em tambor

LIXAS - COLAS “TATIJ" 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.

(1 Escritor ! I ar: de lies 
w w is to ile  de Liste,
RIO (Presss Continenta 

- Despedindo-se do Institut 
Brasileiro de Educaçã 
Ciência e Cultura, seu e 
vice-presidente, seguiu pai 
Portugal, onde durante 
anos regerá a cadeira 
Literatura e Historia 
Brasil da Universidade 
Lisboa, o professor e escrí 
tor Álvaro Lins motivo pek 
qcal renunciou ao cargo d 
diretor, alias o mais antige 
do IBE< C. o professor Lou 
renço Filho, de6pedindo-s 
disse que recebia com tris 
teza a renuncia do ilustr 
colega, apezar do ofereci 
mento de Álvaro Lins d 
continuar o colaborar co 
a entidade, na realização 
6eus objetivos. Formulou em 
nome de seus companheiro 
os mais sinceros votos de 
pleno exito em 6ua missão 
de aproximação cultural en
tre as 2 nações amigas.

KOLYNOS Edição de hoje 6 paginas
ESTUDE

ESPERANTO

COMBATE A S  C A R IE S !
A ciência moderna de
monstra que o creme 
cUnai Kolynos comba
te cfetiv ímcntc as cáries.
A espuma conc ntrada, 
suave e peaeirante de 
Kolyn-s elimina os â.i- 
dos bucaiJ, perfuma o 
hálito e rende mais.

agoro tombém 
• m tamanho G I G A N T E

Úlceras e Reumatismo

«ElIXlR DE HQGUEISA»
Auxiliar tratamento da sifilis 
Feridas. Espinhas, Manchas

R A U L G O E LZ E R  E N G E L S IN S
Representações

Rádios Estrangeiros e Nacionais
Locomovei «ASTO» alemão 
TRATORES «MAN» diesel

MOTORES, a explosão, para gasolina, kerozene, die
sel e eletricos para qualquer industria, desde 1 á 

150 IIP.
BOMBAS — centrifugas, de corrente, rotativas e

«DELCO»
SERRAS — Alemãs, de aço cromo Vanadium. Tíe- 

gel Guss — Stahl

(Praptiss para engenhos)
d ín a m o s , a l t e r n a d o r e s , etc.

MÁQUINAS: toda e qualquer para a industria da
madeira

TORNO mecânico «NARD1NI 
Escritório à rua Hercilio Luz n- 120 LAGES — 

Santa Catarina Caixa Postal n 323 — End. Telegrá
fico ITAT1G» e ENGELS1NG

Walter Schimidt $. A.
Importndores de máquinas e artigOB técnicos

Fornecedores de-
MOTORES: elétricos, diesel e á gazolina 
MAQUJNAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor-Mernack'
FERRAMENTAS LM GERAL: manuais e elétricas.
ACCESSÔRIOS: p*ira industrias em geral.
S E R R A S : para engenhos. —  MATERIAL PARA TR 4 NSMlSSOtS. 
MOINHOS: Completos. -  SOLDA á oxigêr.io e elétrica.
LADRII HOS E VIDROS. -  POMBAS prra agua.
CORREIAS EM «V » LUZ FLUORESCENl E.
OLLOS E GRAXAS. AÇOS E METAIS.
ROLAMENTOS S. K. F. —t CAMINHÕES «MAGIRUS»

Representante nesta praça: Pedro VanOIli
RUA EMILIANO RAMOS N* 95.

<3

. ri

>ia. Cata rim.
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.Juizo de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de La

jes, Suiita Catarina

Edital de Cí-

Juízo de Dir< .1 2a. 
Vara da < on ,i c, ue La

jes, Santa ' a; -rina

Ed.fra! d i Ci

íuizo de üirt ito tia 2a. 
Vara da Conia i ea de La 

jes, Santa Catai ma

Edüal cl > Ci-

N ajeS, santa Catarina
E ’ i t c l  d e  C i

f r r r â o

f a ç a  d o
Diário

o s<'ti jorníil. 
tinijcm d 11
A&ÉNTE
>,on Mumz

Rua 15 d

< > Noticj.
tino

.'l
VÇA:

1 cmhpo t

taçao
O Doutor Belisário Ramos 
da Costa, Juiz <le Direito 
da ,2a. Vara da Comarca de 
Lajes, EsíHdo de Santa Ca
tarina, na forma da lei, 
etc.
Faz -aber, a quem interes

sar po»sH, ou conhecimento 
deste tiverem, que, com o 
praso de trinta dias, conta
dos da dats da primeira pu
blicação deste na imprensa 
local, cita-se e chama-se a 
executada Josina Maria dos 
S«into«, para pagar a quantia 
de Duzentos e I )ezesseis cru
zeiros (Cr$ 210,00), que .t mes
ma é devedora á fazenda do 
Betado, selos e custas da 
execução que lhe é movida 
por êste Juizo, sendo a mes- 
m i residente n« distrito de 
C impo Belo do Sul, desta 
Comarca.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação, te
nha o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, encarregado 
da 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 Juizc. 
e pagir seu débito, e não o 
fazendo, ser-lhe-ão penhora- 
dos bens, tantos quantos bas
tem para o pagamento refe
rido.

E. para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou 
o presente edital, que será 
publicado na imprensa local, 
afixado no local público do 
costume, saguão do 1 orum, 
ficando ainda cópia nos autos 
respectivos, tudo de acordo 
com o que determina o arti- 
ge 900. d'go, o Decreto 960 
de 17 de Dezembro de 1938. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos mote dias do 
mês de Abril do ano de mil 
novecentos r cíncoenta e 
três (20-4-1953), Eu. Hélic 
Bosco de Castro. Escrivão 
dos Feitos da Fazenda, que 
o datilografei, subscrevo e as
sino.

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

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fa
zenda.

CERTIDÃO
CERTIFICO que afixei o 

edital supra, no local do cos
tume; dou fé
Lajes, em 20 de abril de 1953.

O Escrivão dos Feitos d» 
Fazenda,

Hélio 'tosco de Castro

iaçào
O Doutor B li-ário Ramos 
da Cosia. Juiz de Direio 
da 2a. Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fór n • da lei. etc. 
Faz saber a quem interes

sar possa, ou conhecimento 
deste tiverem, que com o 
prazo de trinta dias, contados 
da primeira publicação deste 
na imprensa local, cita-se e 
chama-se o executado Joa
quim de Oliveira, para pagar 
a quantia de duzentos e dez 
cruzeiros (Cr$ 21 ().(K)), que <> 
mesmo é devedor » Fazenda 
do Estado, selos e custos da 
execução que lhe é movida 
por êste Juízo, sendo o exe
cutado residente no distrito 
de 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, certificado não 
haver encontrado o referido 
executado, passou-se 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, para que ninguém possa 
alegar 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 aulos respetivos, tudo de 
acordo com o que determina 
o artigo 960 de 17 de dezem
bro de 1938. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
vinte dias do mês cie Abril 
do ano de mil novecentos e 
eincoenta e três (20-4-1953). 
Eu Hélio Bosco de Castro, 
Escrivão dos Feitos da Fa
zenda, que o datilografei, su
bscrevo e também assino com 
o MM. Juiz de Direito. 
Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2a. Vara 

Helio Bosco de Castro 
Fscrivão dos Feitos da Fazen
da.

CERTIDÃO
Certiiico que afixei o edital 

supra, no local do costume; 
dou fé.

Lajes, em 20 de Abril de 
1953.

O Escrivão dos Feitos da 
Fazenda.

Hélio Bosco de Castro

Escritório Inform ativo úúniercial
Qu ii-ii tr«tar de Vossoj infere>ses p*ric>olares ou 

junto a- Repartições?
Quereis idquirir ou vendí propriedades? EoCarreg.j este 
escritório que esta hnbi!'t Io pura tsl com grmde nú
mero 4 oropnedades á v ndu e vos atendeia com e má- 
x ma b; ‘ vi-tude e economia

rafaeli, ramos lida.
■lutjto ao B<r Familiar, de Oasagr/inde e R.Jaeli

taçe
O Doutor B e l i s  o-io Ram. 
da Costa, Juiz (le ^ elt° 
da 2a. Vara. da t °® arc 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei 
etc.
Faz saber a quem interes

sar possa, ou conheeimen 
deste tiverem, que com o pra
so de trinta dias, contados da 
primeira publicação deste na 
imprensa local, cita-se  ̂e cha
ma-se o executado João Lmi- 
liano de Oliveira, para paRar 
a quantia de Cri. 208,80 (Du
zentos e Oito Cruzeiros e 
Oitenta Centavos) que omes- 
mo é devedor a Fazenda do 
Estado selos e custas da i 
execução que llie é movida 
por êste Juizo. sendo o exe-| 
cutado residente no distrito i 
ie  Compo Belo do Sul desta 
comarca de Lajes.

E. porque em cumprimen
to ao mandado de citação, 
expedido a requerimento da 
Promotoria Pública deste Jui
zo. tenha o Oficial de Justi
ça Sebastião Passoa, certifi
cado não haver encontrado 
o referido executado, nem 
outro interessado, passou-se j 
o presente edital, com o pra 
só de trinta dias. por meio 
do qual fica o referido exe
cutado citado para a compa
recer e pagar o seu débito 
e não o fazendo ser-lhe-ão 
penhorados bens tantos quan 
tos bastem para o pagamen-1 
to referido.

E, para que ninguém pos-1 
sa alegar ignorância se pas j 
sou o presente edital, que | 
será publicado e afixado no! 
local de costume no saguão I 
do Fórum desta Comarca de 
Lajes, ficando ainda cópia 
ios autos respectivos, tudo! 
le acòrdo com o que deter-1 
nina o dec. 960 de 17 de! 
dezembro de 1938. Dado e| 
sassado nesta cidade de La
jes, aos vinte (20) dias do 
nês de abril do ano de mil 
lovecentos e eincoenta e 
;rês. . Eu, Hélio Bosco de 
Lastro Escrivão dos Feitos

na na fórma da Lei, etc.
" a z  Saber a quem interessar 

possa, ou conhecimento deste
Tiver™, que com o praso de 
trinta dias, contados da pn 
meira publicação desie na im
prensa local, cita-se e chama-se 
o executado Vidal Em.l.ano de 
Oliveira, para pagar a quantia 
de CrS 210,00 (Du/entos e dez 
Cruzeiros), que o mesmo e de
vedor à Fazenda do tstado. 
selos e custas da execução que 
lhe é movida por este Juízlv 
sendo o executado residente 
no distrito de Campo Belo do 
Sul desla Comarca de Lajes 

\ porque em cumprimento 
ao mandado de citação, expe
dido a requerimento da IVo- 
motoria Pública deste Juizo, 
tenha o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, certificado nao 
haver encontrado o referido e- 
xeculado, nem outro interes
sado. passou-se o presente edi
tal, com o prazo de trinta dias. 
por meio do qual fica o refe
rido executado citado para 
comparecer e pagar seu débi
to, e não o fazendo ser-lhe-ão 
penhorados be’'s tantos quan
tos bastem para o pagamento 
referido.

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou <> 
presente edital, que será pu
blicado na imprensa local e a-

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 dos Feitos da 

Fazenda

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

Lajes, em 20-4-1953 
O Escrivão; Hélio Bosco de 
Castro.

AGENTE EM LAGES 

DANILO lIAGD DE CAS 

RUA 15 DKNOVEm BROi

fixado no local do costf 
no saguão do Forum 
Comari a de Lajes, fi 
ainda cópia nos autos re: 
tivos. tudo de acordo 
que determina o decreto! 
17 de dezembro de 1938 
do e passado nesta cidade 
Lajes, aos vinte <20)dii 
mês de Abril do. ano c. 
novencentos e eincoenta e 
Eu, Helio Bosco de C 
Escrivão dos Feitos da h 
da, que o datilografei, s 
vu e também assino.

Belisário Ramos da Co*| 
Juiz de Direito da ‘2a. ú 

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feit >sda Fa£

CERTIDÃO 
(  ertifico que afixei o edil 

supra no local do costuí 
dou fé.

Lajes, em 20 de abril de 1 
(> Escrivão! - Hélio B<| 

de Castro.

Funilaria e Instalação
— DE —

CONSERTOS de

Fogões
Camas de ferro 
Eogareiros e 

Guarda-chuva.

DE

Dante 
Marotto 
&  C ia ,

d e pó s it o  de:

Calh 
Cani 

Chair 
Tela para 
Lastro de

----ae;

Manillias e curvas de ^ rê s '— Tnnn8' •’0el,10s curvos eto

* - *  a 100 para lav^r roupas
uc i  a mu 
duras etc.

--iwUjli

Completu surtinieiito (p m-iteriui
S e r v i l  1 P ' Píl 'HStH|:iserviços completos

RUA OTACILIO COSTA s/n
l a g e s  — s a n t
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Dr. N ey  A ragão  eleito Presidente

n \T )
) U Ü *

tlis
rum
rem
br.i-
en

i
1ÍUÍ'

Coiapleta a Junta Disci-j dente da LSI). Na mesma 
Desportiva com a sessão foram eleitos o I re

sidente daquele órgão, tendo 
a escolha reeaido, p o r  
unanimidade de votos, nas 
pessoas dos drs. Ney de

plinar
aprovação, pela Assembléia 
di ). das indicações fei- 

o sr. José Baggio, fo- 
onvocados para se- 
mpossados os mem- 
suplentes da mesma, 
oite de 5a. feira. 
q empossados os se- 
desportistas: Dr. Jor 

ge Ba rozo Filho, Dr. Re
nato Valente, Dr. Ney Ara- 
g.i F iz, Dr. João Gualberto 
N to )r. Orly Furtado, José 
Serra e José Baggio, Presi-

JDÜ, ers. Alceu
Nerbass e v r.Nelson 

Varela Xavier. 
Nessa mesma

Goulart,
Acy

sessão a

JDD passou a aPreÇ**r J * _  
assuntos e n Paut*; d() recurso aorios

Aragão Paz e Renato Valen-1 do já de ‘ ., j0S deta-
te. Não se encontrando pre , asco da rama, - J 
sente o Presidente el íto,
assumiu a direção do- 
balhos o )r Renato v u • e 
que receoeu o cargo do Dr. 
Orli Furtado. Juiz que pre
sidira a sessão até aquele 
momento. Foram também 
empossados os suplentes da

,lies damos em outra n()t*- 
Composto de pessoas idô

neas, reconhecidos deSP‘ 
ustas, a JDD iniciou os seus 
trabalhos sob viva especta 
tiva e efetivo acatamento 
por parte dos clubes, das 
suas decisões.

b ã i  ü b o S D P  A S D B N T K D O T j U j j  

Notificação aos eito
Anres da  Industrio

ficam notificados os srs
pelauprmtes do l.A.P. dos Industriáriog'^

res cootribulBtM M  o |10 , , 2 d„  Deereto.k 1
acôrdo cooi 0 di vIamente redigido pela Lei n* '
de 10/11, Decreto n° BI 984. de 23/12'lQ®'8.12/1948, e n® Deere ^  Acn)EN , ES ij() %
hoT a p i  a  h a k t ir  d e  i;  DE JANEIRO DE i j |
w i AMÍdeote, do ...............dos seu s ...... |

Ficamnolilicados. outrossmi do o » ,.  •„«
, h Portaria n“ 28. de 19/3,190-1. do sr. ylD] 

Trabalho"1 Industria e Comércio, a vigência 
f-Hoc nelas entidades de seguro privado, em . 

hipótese pom  HÁ KXKRCER DE 31 ÜE ÜEZKJlj 
1953. Lcando c - ciados nessa data os contrai,„1

Cm VNo°sr seguros efetuados na CAT do IAP1 \jJ
mBRADOS ADICIONAIS LOCAIS, PRÊMIOS Í3
S o Sá is  n  a p i t a » ,  im f OSv iw  u  u

Para qualquer esclarecimento complemeiuar, 
os ítí . Empregadores dirigir-se ao Orgáo Local

nesta cidade. kdmund0 pere jra dos Santos -  AgeJ 
lAP dos Industriamos

ORGÂO INDEPENDENTE F NOTICIOSO
LAGES, o de maio de 1953 — Redaçào e oficinas, Rur Marechal Deodoro, 294 — N. 13 Ano Xl\ 

DIRETORES Edézio N. Cion e José P. Buggio -  GERENTE Syrth Nicolléfi -  REDATOR EvILsin N. Faon

Dr. Cnstiano Travi Filho
A 19 de abri* passado trans

correu o aniversário natalicio 
do dr. Cristian" Travi Filho,

s-mpatia e adm ração, pelo 
q.ie foi muito comprimentado 
pnr ocasião de seu aniversá-

iiustre médico estabelecido • Correio Lageano, embora
nesta cidade. O r. Travi Fi
lho, petos seus -levados dotes 
de cidadão, tem grangeado a

Mèã§ uBbiô LÃSoiiãr
Infor -m de Belo Hori

zonte ■><* desde dia a en- 
eoutra-si preso na Peniten- 
tíiárín o diplomado Decio 
Fr cobar indignado co-
it o tor do crime do 
Ps -m 1945, em que foi 
ni>rto com 17 punhaladas o 
Ecg. Luiz Delgado.

Decio, autor do caderno 
de poemas «rua sul», era 
adido cultural do Brasil na 
Bdivia, cargo para o qual 
fo a nomeado quando bacha
relando de Direito em Por
to Alegre, no ano findo.

Profundo e dedicado estu
dioso de folclore e arte. cu
ja carreira iniciava brilhan
te neote, sua imputaçâo co
mo criminoso agitou gran
demente o ambiente literário 
e estudantil de Porto \legre 
onde era vastíssimo o seu 
circulo de admiradores e 
amigos.

Decio, em entrevista a im
prensa mineira, se declara 
iüocente e atribui as acusa
ções a sua esposa da qual 
se desquitou.

ardiamente, cumpr: nenta-o de
sejando-lhe muita felicidades.

U rü ií dtáiíátS " i i í l f
Dia r, deste, depois de rá 

pida enfermidade, faleceu o 
no6so velho amigo Alcebia- 
des Muniz. ' 1 extinto gran
demente benquisto, não só 
em Lages, como em Curiti
ba e Port Alegre, locais 
em que viveu, era um espi
rito esclarecido de tradicio 
nal familia lageana. Cora
ção bondosíssimo era grande 
6ua legião de amigos por 
cujas vozes falaram a beira 
da tumba os jornalistas Pe- 
drinho Ghiorzi e Tiaguinho 
de Castro, com palavras re
passadas de emoção e sin
ceridade.

Alcebiades Muniz colabo
rava freqeentementc nos di
versos jornais da terra onde 
expunha sua experiencia e 
conhecimento de problemas 
06 mais variados; O último 
artigo que dele publicamos 
«Escrituração,» bem prova o 
que afirmamos.

a sua familia. um exemplo 
de dignidade e afeição e que

Falecimento
Fale:eu na cidade de Porto 

Alegre, em 28 de abril passa
do, o sr. Emilio Miem, figura 
de desf:ique nos meio omer- 
ciais oa Capital Gaúcha. O ex
tinto que desfrutava de geral 
estima, constava 56 anos de 
idad \ tendo deixado a pran
tear-lhe a memória viuva e fi 
lhos. Era tio «lo sr. Jorge Al
ie rr. residente nesta cidade Á 
fam 'ia enlutada enviamos nos- 
si> lênsames.

N EREL GOvSS
Tendo transcorrido, dia 2, 

o natalicio do sr. Nereu Closs, 
conhecido desenhista local e 
nosso redator da Secção de 
cinema e arte, os seus ami
gos o homenagearam, 
tando-lhe uma lauta
das mais finas bebidas, 
sabor do aniversariante 
sr. Nereu Goss agradeceu a 
homenagem de seus am,gos 
rom um belo improviso.

Cel. Bcüêúíío í,
A 7 deste festejou 

licio o Cel. Btilsario 
venerando chefe pol 
geano. Progemtor 
ristiliono Rumos o n 

ofer- | niversarionte em 
mesa i magna rê  ebeu Os cu

■u I

ao - ios dos inúmeros ami®
< ) I , 'OSSUi.

D U LFE  R O D O LFO
A 7 deste aniversariou o

sr. Dulíe P.cdolfo, professor j r.-.ai? importantes liga.

Pronta a íiodoviaS.1
Fstá concluída a 

oa rodovja não I ai 
ba, com 9ô quilômett(».j 
ra >entc pavime Jadosi 
to. o que represenia

a  n s o
üuçau' pela sua emissora 

ZYW8, tôdas as terças e sa- 
bados das 7 ás 7,20, o progra
ma:
«A  HORA DO ESTUDANTE» 

Organizado pela ULl. e diri 
gi o por Arnaldo Waltrick,

estadual, e antigo diretor do ■ r>1 São Paulo. A pav 
"Grupo Escolar Modelo Vi - pposaegue rumo aliap
dal Ramos, desta cidade.

§ aaSoí paiacaeuse p r js jm q  s sJí í j í  U p !

Casal àüfíao Sssa
Dia cinoo passado, comemo

rou vinte cinco anos de

corrida. Felicitamos o aventu
rado casal por suas bod£>«

deixou era prantos, associa- prata e desejamo-lhe f í i  ri 
mo-nos com nosso pesar. I des. ienc.da-

RlO - (Pre.^s ( ontinental -| 
Outra vez no Rio o composi
tor Marinosio rilho, mas ago
ra com o firme proposito de 
procesar o editor A.S. Mangio- 
ne por desrespeito ao contra- 

ra.a , t0, íirJmado ™  1943, usando 
memo o sr. Aurino Rosa T  m dam*:*te a melodia d  ̂
gente do Cogreio nesta cidade 
■í duna Alice Koeche Rosa. 
rm homenagem a data, seus 
filhos Hélio Rosa e Srta. Al- 
ba Rosa, mandaram celebra- 
na capela de Santa Cruz, mis
sa em ação de graça. A noite 
o casal ofereceu a parentes é 
amigos uma recepção em Sua 
residência, que foi muito

sua produção na marcha vito- 
“ « i>o ç°ncurso oficial “ t A 
'-ri.-M, a  , que criminosamente

ao mesmo concorreu 
autoria de Lucio de 
Herberto Lobato e 
Pinheiro. Disst*nos 
Marinosio que *ó nifj 
unica hipótese de ncort 
7.ar de remota, eia ê! 
do uma pequena parte < 
beau Pinheiro, coma 
sação pela feitura à» 
parte.

ilj DR. EDÉZIO M-.RY CAON
/  1)1{. e v il a s io  n e r y  cao>

59

1 J Amanhã, domingo, no» cinemas, Maraiortr r*
o  GRANDIOSO SI CESSO DA ATUALIDADE, NOS CINEMAS nn ' ,  3  C a r l o S  G o m O S

,pQãi/pQciíõõã] ^  w _ r-—,— —  1 paulo e p Aíî nRi-'« f  Scaramouche!
I  Horários: £ ■ & & & . * , . .  Z I

AGUAHDE.VI! - I erça-feira próxima; O grande e sensacionTTvn e 8 horas. Ir,

V E N D E T T A  • lul     T m  *  — H
ERi^R, com um grãrnle elenco!^
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