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Alguns jornais do pais estão propalando

S

s e João Goulart. Em declaraçõ qUe est<* m̂ n̂ente um golpe de Estado, tramado pelosr. GetulioVar-

de3,es miliiares desmen,iram tais d° ^  como o sr. João Goulart e ainda alias
cias, as quais não passam de meros boatos tendenciosos.

\\ t ::í  ■' Visitando
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PJEGOCIOS IMOBILIÁRIOS
Surge m ais um a empresa no ramo

0 progresso de Lajes está a exigir uma melhor 
distribuição da terra, tornando próprias para a ha
bitação as vastas áreas urbanas e suburbanas. 0  im- 

ppiilso civilizador que temos tido últimamente tem fa- 
v recido a valorização da terra lageana, e a extensão 
d : cidade para todos os quadrantes.

Empreendimentos notáveis tem surgido no cená- 
ri progressista da Princesa da Serra, destacando-se 
o Bairro Guarujá, situado nas proximidades da Escola 
Ftotécnica. em lugar saudável, á beira da futura fer
rovia.

Possuidores de uma gleba de terras naquele 
b i .ro, adquirida em 1951, antes mesmo de ter surgi- 
d ' essa arrojada e já vitoriosa iniciativa, os srs. Al 
varo Nery dos Santos, Drs. Edézio e Evilasio N. Caon 
e o sr. Gibrail N. Caon, resolveram loteá-la, organi
zando a Imobiliária Caon Ltda, da qual fazem parte 
os dois últimos e mais o sr. Ariovaldo N. Caon, firma 
essa que intermediará as vendas.

Com o plano de loteamento aprovado pela Pre
feitura Municipal, contrato social registrado na Junta 
Comercial a Imobiliária Caon Ltda iniciárà as suas 
operações dentro de poucos dias, uma vez encaminha
da a necessária documentação ao Cartório do Regis
tro de Imóveis, pois sómente efetuará vendas de ter
renos quando estiverem cumpridas todas as exigên
cias legais, a-fim-de de fornecer absolutas garantias
aos interessados. .......  _ . . .  . .

Indiscutivelmente, a Imobiliária Caon Ltda^ virá 
acrescer a 6ua parcela em favor da urbanização e 
desenvolvimento de Lajes, dada a garantia de exito 
que oferece.

Irá ao' Rio o 
vernador

Go-

Com o Diabo no Corpo
( F la m a )

Feta película d* Flama, 
os interpretes Luiz Delfino e 
uricio Lacerda, que não 

í ei diretor, sim porque os 
iir-ias andam, falam, sem 

Na orientação que os pu- 
,tíes e viver com mais convi- 
ErtiCa os personagens da 
Paste ria. A mise-en-scena. no 
tçral é muito fraca, por que 

existe um diretor, um 
piftter capaz de tornar uma 
|ttr. mais homogênea. O te 

t i radamente feito na ce-

narização, não pode ter por 
Í6to uma recompensa ra
zoável mesmo nas platéias
menos exigentes. Salvando a
boa fotografia de Mano Pa 
,ré8f quanto aos interpretes 
Luiz Delfino não demonstra 
o seu valor artístico e 
tricia Lacerda, como «nova
ta» no cinema pode-se es- 
nerar uma demonstração 
artística com um bom dire-

tor‘ Udo Osair

Fpolis, 6 - Afim de tratar 
de interesses do Estado jun
to das altas autoridades fe 
derais, viajará terça-feira 
próxima para o Rio, pelo a- 
vião da Cruzeiro do Sul, o 
Governador Irineu Bornhau- 
sen, acompanhado de seu 
secretario particular jorna
lista Nereu Corrêa. Sua de
mora na Capital do paiz «e- 
rá de d «z dias.

DCTiVISO-DGT
0  Agente Postal Te

legráfico solicita o com- 
parecimento na agência 
dos candidatos inscritos 
no curso para Guarda- 
fios e Carteiro, afim de 
receberem o cartão de 
identificação, sem o qual 
não estarã habilitados pa
ra o concurso. Outrossim, 
comunica aos interessa
dos que encontra aberta 
a inscrição para o con
curso de Telegrafista- 
Classe «I», até o dia 27 
do corrente. Todas as 
informações serão pres
tadas na Chefia da A- 
gência.

Agência de Lages, 6 
de Agosto de 1953.

Rena»* «  £  J L
ada a partida ent ^  ago9to corrente. 
Tusque, no dia . nessa data pa

S&ü* °“a*°d0 pss-

Srta. Terezi- 
nha Borges
No dia 4 do corrente 

transcorreu o aniversá
rio natalicio da srta. 1 e- 
rezinha Borges, segun- 
danista de direito da U- 
niversidade do Paraná 
e dileta filha do casal 
João Maria Borges, resi
dentes nesta cidde. 

Nossos cumprimentos.

Escreveu! CYZAMA
Atendendo ao .amavel con

vite do distinto amigo Renê 
Rolin, mui digno tesoureiro d.i 
Agencia do Banco do Brasil, 
dessa cidade, estivemos visi
tando, pela primeira vez, du
rante os últimos dias de julho 
próximo passada, a encantado
ra Princeza da Serra.

Apezar da grande propagan
da que vínhamos observando 
em diversos setores de Santa 
Catarina, à respeito do pro
gresso vettiginoso de Lajes, 
confessamos que jamais espe- 
rav amos
encontrar uma cidade cujo 
índice do seu vertiginoso de
senvolvimento surge de ma
neira extraordinária no grande 
número de importantíssimas rea
lizações.

Por nímia gentileza do sr. 
Aureo Vidal Ramos, o benquis 
to e conhecido Nuta, percorre
mos toda a cidade, sempre ra
diantes com o trabalho cons
trutivo que coloca hoje a cida
de de Lajes, na primeira linha 
entre as mais importantes e 
adiantadas comunas do Esta
do de Santa Catarin i.

Nossa atenção foi desperta
da para a Fundação f.da Casa 
Popular, que levou a bom ter
mo a construção de 96 casas 
para operários, todas com ins
talação de agua, luz e esgoto, 
formando dito conjunto, uma 
verdadeira vila de ótimas ca
sas em condições de corres
ponder plenamente suas fina
lidades.

Estivemos também no Es
tádio Municipal, cujas óbras. 
ao que tudo indica, serão inau
guradas dia 7 de Setemb o de 
1953. Não conhecemos pessoal
mente o Chefe do Executivo 
de Lajes, porem o seu espiri
to empreendedor e arrojado, é 
perfeit amente compreendido

e.n tão importante realização.
Militando na imprensa des

de os bancós escolares, senti
rmos verdadeiro orgulho e sa
tisfação por tudo aquilo que 
vimos em Lages.

O número gigantesco de 
construções important ssimas, 
bem no centro c;a cidade, a- 
liado a grande facilidade com 
os loteamentos de diversas so
ciedades, é o incentivo que 
desperta o justo interesse pe 
la grandeza do município.

O 2o Batalhão Rodoviário 
coopera de maneira decisiv t 
para o desenvolvimento de 
Lages, cujas estradas atéstam 
os esforços coadjuvados d ; 
governantes e j.overnados,

Aproveitamos o ensejo pa a 
agradecer, alern do Nuta pelas 
atenções dispensadas a buu 
acolhida que tivemos por i. - 
termedio dos srs. Teimo de 
Arruda Ramos, Herasmo Fur
tado e Martinho Campos Nel •.

Não estamos aqui para di
zer aos lageanos o que eles 
possuem de bom, porque de - 
necessário se torna, porquanto 
redigimos estas linhas movid 
apenas pelo sentimento ee 
gratidão, pelos dias inesquecí
veis que passamos r, Prince
za da Serra.

Em Rio do Sc’ estaremos 
sempre a disposiçf > dos dis
tintos amigos 1.*. ,eanos, pois 
temos interesse em retribui-los 
em parte, as gr ides dei.ions 
trações de amiza-le com que 
fomos distinguuios, quando en
tão, com ceito orgulho, tam
bém mostraremos um pouco 
daquilo que possuímos de im
portante, onde o nosso Prefei
to sr. Waldemar Bornhausen, 
trabalha com o pensamento 
voltado para o interesse da 
coletividade -  o que também 
verificamos em Lages.

Sra. Dr. Ivo Guilhon
Transcorreu ontem o ani

versário natalicio da exma. 
sra. d. Zenita Guilhon, dig
níssima esposa do dr. Ivo Gui
lhon Pereira de Melo, ilus

tre Juiz da la. Vara da Co‘ 
marca. A  aniversariante io 
muito cumprimsntada.

Nossos parabéns.

Dr. Carlos Beamont
Regressou de Porto Alegre, onde mantém es

critório de advocacia, o Dr. Calos Beamont, quo 
esteve alguns dias em Lages acompanhado de sua 
exma. esposa, d. Terezinha Rafaeli Beaumont.

Agradecemos ao Dr. Beaumont a visita a êste 
jornal.

Edição de hoje 6 paginas
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A n i v e r
a m a Nh A

Sr. Antenor Vieira Borges, 
(Nenê Grant) capitalista aqui 
residente, um dos diretores da 
importante firma Werner Carva
lho S.A., e membro destacado 
do diretório local da ÚL)N. 
Marly Margareth, filha do sr. 
Edgard Fischer. Sra. d. Maria 
de Lourdes, dd. esposa do sr 
Otávio Cordova Ramos. Sr. 
Werner Hoeschel. perito con
tador. Sr. Emilio Buger, funci
onário do 2' Btl. Rdv.

Dia 10
Sr. Oliveiros de Sá capita

lista residente nesta cidade. 
Carlos Antonio, filho do sr. 
Solon Vieira da Costa.

Dia 11
Sr. Raul Pinto de Arruda, 

fazendeiro e lider pessedista 
ao distrito de Urupema, S.

S  a r i 0 S
loaquim, residente nesta cida
de. „

Dia 12
Rogério, filho de d. Laura 

Olviveira de Carvalho. Sr 1 i- 
mas de Oliveira Waltrick, fa
zendeiro. O menino Célio de 
Jesus Gomes 

* Dia 13
Sra. d. Arlinda Caon, dd. es

posa cjN sr. Vitorio Caon, re
sidente nesta cidade. Sr. Me- 
notti Borges, funcionário pu
blico.

Dia 14
Céres Terezinha, filha do sr. 

Orestes Silva, capitalista aqui 
residente. O sr Ubirajára de 
Almeida Valin, do comércio 
desta praça. Sr. Nicanor Andra
de, do alto comércio desta 
praça. Sra. d. Carolina, espo
sa do sr. Vinoco Camargo

A  todos nossas felicitações.

...p c ra  a vida do m oior!

Acautele-se contra o excesso de fumaça de 
seu carro! Isso pode significar queima im
perfeita do combustível ou passagem do óleo 
lubrificante para a câmara de combustão. 
Para evitar que o mal cresça e suas despe
sas sejam ímiore?'. prccure o SERVIÇO 
PREVENTIVO FORD, para solucionar tèc- 
nicamente fase problema de seu Ford.

------- V E J A  S Ó  AS V A N T A G E N S  DO -------

SiRViCO PREVENTIVO H H
1. DescoUrann-»» as falhas, que tio  corrigidas em 

terop*, rntea que se agrarem.

2. O mate des aerricoa é menor, porque os 
coasertea l i i  pequenas.

3. P r e r i n e r r - a e  acidentes, porqua raaaorem-se 
as cauaas.

4. Mantéut-aa e carro ou caminha* rodando.

5. Erita-ae a aubstituiçio de peças • conjuntos

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
JOa O b u a t im  s . a  

MATRIZ
Rua Marechal Deodoro, 305 
Fone, 59 — Caixa Postal, 43

End. Teleg. BUa TIM 
LAJES — S*a. Catarina

Juízo de Direito da 2a. Vara da Co
marca de Lajes, Santa Catarina

Edital de Citaçáo
O Doutor Belisario Ram os da 
Costa, Juiz de Diieito da 2a. 
Vara da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na fórma da lei, etc>
FAZ saber a quem in'eres- 

| sar possa, ou conhecimento des
ta tiverem, que com o praso 
de trinta dias. contados da-pn- 
meira publicação deste na im 
prensa, cita-se e chama-se a 
executada PETRÜN1LHA í E- 
RI:IRA DA SiLVA, residente 
no distrito de Capão A4to, 
desta comarca, para pagar a 
quantia de CrS 252,00 cruzei
ros. que a mesma é devedpra 
à Fazenda do Estado, e mais 
as custas e selos da execução 

I que lhe é movida pela f azenda.
E, porque em cumprimento 

[ao mandado de citação da re
ferida executada, tenha o Ofi
cial de Justiça Sebastião Pes
soa, encarregado da diligencia, 
certificado não ter encontrado 
a mesma, nem qualpuer outpo 
interessado, passou-se o pre
sente edital, com o prazo çle 
trinta dias, por meio do qual 
fica citada a referida Petroni- 
h!a Pereira da Silva, para com
parecer neste Juizo e pagar o 
seu débito, e não o fazefldo 

I ser-lhe-ão penhorados bens 
tantos quantos bastem pará o 
pagamento referido.

para que ninguém posssa 
[alegar ignorância, se parssou o 
| presente edital, que será pu
blicado e afixado no local do 

| costume, no saguão do»edificio 
do Forum, desta comarca, fi- 

I cando ainda cópia nqs autos 
respectivos, tudo de. acordo 
com o Dec. 96) de 1? dezem
bro de 1938. Dado e «passado 
nesta cidade de Lajes, aos pri- 

| meiro de Agosto de nail no
vecentos e cincoenta -e treis 
(l'-8-1953). Eu, Helio Bosco de 
Castro, Escrivão dos Fçitos da 
Fazenda, que datilografei, su- 

[bscrevo e também assino.
Belisario Ramos de Costa 

[Juiz de Direito da 2a Vara 
Helio Bosco de Castro 

Escrivão dos Feitos da*Fazenda. 
CERTIDÃO

f ERTIF1CO que afixei o 
I edital supra, no local do cos- 
[tume; dou fé-
Lajes, em 1' de Agosto de 1953.

O Escrivão,
Helio Bosco de Castro

Tuizo de Direito d a  2a. V a ra  da  Com arca d 
1 Lajes. Santa Catarina

Edital de Citação
O Doutor Bclisário Rnmos 
da Costa, Juiz de Direito 
d.i 2a. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei,
etc. .

EAS SABER, ft quem inte
ressar possa, ou conhecimen
to deste tiverem, que, com o 
prazo de trinta dias conta
dos da data da publicação- 
deste na imprensa loca!, cita- 
se e chama-se o executado 
ANTONIO W ALTRICK, oan- 
nngar a quantia de QlJA- 
VkOCENTOS E CINCo F.N- 
T A  E SEIS CRUZEIROS 
(Cr$ 456,00). que o mesmo é 
devedor à Fazenda do Estado 
selos e custas da execução 
tpie lhe é movitlà por êste 
Juizo sendo o mesmo resi
dente em Laj s.

E. porque em cumprimen
to ao mandado de citaçao. 
tenha o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, encarregado 
da diligencia, cer ifiCado não 
haver encontrado o tnesnio 
executado, ou qualquer in
teressado, passou-se o pre
sente edital, com o prazo de 
trinta dias, por meio do qunl 
fica o réterido executado ci 
t»do para comparecer e pa

gar 0 seu débito, e não o fa 
zendo ser-lhe-ão penhorados 
bens quantos bastem, para o 
pagamento referido.

E, para que ninguém pov- 
sa alehar ignorância, se pas
sou o presente edital, que 
será publicado na imprensa 
local, c afixado no local (Jj 
costume, no saguão do edif 
cio do Forum, desta Coma 
ca, ficando ainda cópia nos 
autos respectivos nesta cida
de digo tudo de acordo eom 
o Dec. 960 de 17 de Dezem
bro de 1938. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
primeiro de Agosto de mil 
novecentos e cincoenta e 
tres (l°/8/19õ3) Eu, Heiio Bos 
co de Castro, Escrivão dos 
peitos da Fazenda, que o da- 
tilográfei. subscrevo e assi
no.

Belisàrio Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2a Vara 

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fa

zenda
CERTIDÃO

CERTIFICO que afixei o edi
tal supra, no local do costu
me, dou fé. Laje6, em 1° de 
agosto de 1953

Helio Boscc de Castro.

. RflUL BDELZER EÍ1CELSINC
Representações

• Rádios Estrangeiros e Nacionais
Locomovei «A S T O » alemão 
TRATORES «MAN* diesel

MOTORES, a explosão, para gasolina, kerozeue, die
sel e eletricos para qualquer industria, desde t á

150 H.P.
BOMBAS —  centrifugas, de corrente, rotativas o

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

gel -  Guss —  Stahl

(Ptoprias pata engenhis)
DÍNAMOS, ALTERNADORES, etc. 

MAQUINAS: — toda e qualquer para a industria d»
madeira

TORNO mecânico «NARDIN I»
Escritório à rua Hercilio  Luz n 120 LAGES — 

Santa Catarina Caixa Postal m 323 —  End Telegrá
fico « IT A T IG »  e «ENGELS1NG»

Funilaria e Instalação Sanitaria
CONSERTOS de:

Fogões
Camas de ferro 

Fogareiros e 
Guarda-chuva.

— D E  —

Dante 
Marotto 
&  Cia,

DEPÓSITO de:

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

Manilhas e curvas0 ^  g r ^ - T a n a u e ^ d p 108 CU7 ° S etc ‘ 
de 4 a 100 pessoas — Tanques de c' mentI°  Para água
duras etc. ‘ cimento para lavar roupas

Fossas, cética: 
Caixa do gor

biniplet" sortí mento de ni:i|eria| para instalações sanitária:
berviços completos

-  RUA ° TACIL1°  C0STA LAGES -  SAN TA  C A T A R ,N A
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Motor  Diesel 130 I I.  P. 6 d l .  4  tempos

® Fre ics  u l f r o  segures  
' ' W c s t i n g h o u s a

ui los,  esm reboque,

SJ  53

juizo áe Direito d a  l a
EP1TAL DE NO TIF ICA
ÇÃO de terceiros interes
sados com o prazo de 
quinze ( lo )  dias.
(j Doutor Ivo Guilhon Pe

reira de Mello, Juiz de Direito da Primeira Vara des- 
(3 Comarca de Laje-, Estado 
de Santa Catarina, na íorma 
da lei, etc.

paz saber a todos quantos 
f o presente de notificação, 

com o prazo de quinze dias, 
vjrem ou dele conhecimento 
tiverem, muito especialmen
te os terceiros interessados, 
que, conforme carta precatória Vinda do Juizo de - Direi
to da Comarca de Rio do 
Sul, neste Estado, correm, naquele Juizo, os trâmites le 
gais de uma Ação Executiva Cambiaria, movida pela fir
ma «ARTHUR CUNHA & 
CR. LTDA.» contra WAL-
dêmiro g i l  f e r r e i r a ,
não tendo êste pago a quan
tia pela qual fôra demanda
da, nem oferecido bens à 
penhora, sob a alegação de

^ Gra Comarca de

Porern,S SAu? eCe’

Gil F e r r e i  Waldemiro
EDMUNDO FR a M r i n ^ 01’ de
sileiro, p ronrir ÍÍClOSI- bra‘ 
te no luVar !in dn° ’ rosiden-
cruzilbada», nesta^Cn0 <<En'
da import'inni.?V?ta Comarca 
e cinco mil n de cinc°cnta 
65.OOO.O0) r e S « L (° rí- ' 
cinco not;iV rf t da I)or 
sendo uma ripPr0missorias- 
cruzeirnl 1 , quinze mil
lor ril l l ’ 6 a* demais no va
la '  um, 7  'V 1 cru7'eiros ca-

" v » l i 'S Çil1 <•» s i0,  £
firma ^  r daS Promissórias a 
Pa?; ni*EXP0rtaQ0ra Castelli
dê f ü T C0IU í,lial na cidade
Ü L l i  Ja1, para que não pa- 
7afem. , as ‘mportàncias dos 
í  rid.08 títulos, consideran- 

í ? ^ « d« de loS° penhorados 
Pa a  todos os efeitos, nos

h° S n ? .art- 939 «  seguin
tes do Codigo de Processo 
i-ivil. -  Assim sendo, em fa
ce da aludida carta precató-

CORREIO LAGEANÜ página 3

rLai!!:Santa Ca,arina O E sco tism o  em  m a rch a

|Alf ai  a t a r i a  ETina
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos

A N IO N IO  PAIM  BRAESCHÊR 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

| i D Õ ã |  1 P ^ l l P ó c  ! [ 5 Õ ^ 1 |  p Q o  f oQa 11 d Q q  l f E f c  )|  p Q q  1 [ p Õ Õ 1 |

Para seus anúncios "CORREIO  LA G E A N O '

A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIAlIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E DE 60R D0 E 0  CONFORTO 0UE V S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA “ PIONEIRA , 

_  LHE c TOfORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

* '.'õoí - 5

ência nesta cidade
5 de Novembro n. 31 hm 14 h- f íS
Aguente Geral da

para todo o Su! do

f !a 5?°ebida P°r êste Juizo, 
. . fc,®tuada a notificação do 

erido senhor Edmundo 
™ c‘ ° 81 e consequentemen
te teita a penhora da quan
tia mencionada de cincoenta 
e cinco mil cruzeiros. - L 
Para que ninguém possa ale
gar ignorância, muito espe- 
cialmente os terceiros inte
ressados, passou-se o pre
sente edital, para ciência da
non 0ra’ na lortna do art 
•joJ supra-eitado, que será 
publicado e afixado de acor
do com a lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, aos 
dois dias do mês de julho do 
ano de mil novecentos e cin
coenta e três. -  Eu Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Civel, o datilografei, su
bscreví e também assino Se
los afinal
Ivo Guilhon Pereira de Mello

Juiz de Direito da I a Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

“0 Estado de São Paulo’’
Um dos maiores e melhores jor- 

sais do Brasil.
Assinatura com o agente local. 

Euravio G. Zanoni.
Caixa Postal 6 - Liges

Vende-se

O Grupo de Escoteiros desta cida
de, teve uma semana de bastante ati
vidades. Na 8.“ Companhia do 2/' Ba
talhão Rodoviário, Prestaram com
promisso 8 novos Estoteiros.

A  solenidade compareceram diver
sos Oficiais e Praças daquela Cia. 
Prestaram compromisso os Seguintes 
Escoteiros.

Aldory Bcnthien, Amaury Benthien, 
Caruzo Godinho, Pedrom Poroski, 
Rock Vanoni, José Alves, Ilugo fcVr- 
nandes e Wilmar Sgaria.

Na Seg.-Feira dia S recebemos a 
honrosa visita do Comissário de Or
ganização da U.E.B. - Sr. Chefe Da-

vid M. de Barros Diretor Rsponsatel 
da Revista Alerta Órgão da U.E.B.

Entre os diversos assuntos tratados 
projetou-se a criação de novos Gru
pos dc Escoteiros nesta Cidade. Sendo 
esta uma das principais finalidades 
da visita.

Um dos Grupos cm projeto será 
instalado no Centro Operário.

Entre os dirigentes do futuro Gru
po figuram os nomes de Paulo An
drade de Sousa, Antonio Pain Braes- 
cher Antonio Fernando de Alean- 
tara Athayde, e Henrique Carrinho 
todos êlcs antigos Escoteiros da valo
rosa Tropa TUPY.

Vende-se 2 lotes de 12x30 na Vila 
Frei Rogério. Condições boas.

Tratar com o Sr. João Maltez no 
local acima.

i • Picnto ontrego 
• Focihdodc dm pqgamonro 

.  ASSISTÊNCIA TÉCNICA
p v r m o n v n to  • «ifoque

d . PÉ CA Í l  ACfSSOílOS

<0 GIGANTE DAS ESTRADAS’

AV

D I S T R I B U I D O R  L O C A L

Auto Geral Gerson Lucena S A
i\lai. Floriano, 378 — Fone. 255 — C. Postal t>l

LAGES -  STA. CATARINA

Ministério da Guerra— 2* Batalhão Rodoviái i i 
5a. R eg ião  M ilitar — Repartição Ã listadora

Ssrviço Militar 
EDITAL

«A ten ção  conscritps convocados da cias
se de 1934, designados para incorporação no 
2* Batalhão Rodoviário no 2* Turno do cor
rente ano»

Conforme Portaria N° 278, de 2 Julho tíe 53, do 
Exmo. sr. Ministro da Guerra, fica adiada a Data 
de Apresentação dos conscritos convocados da 
classe de 1934. designados para incorporação no 
2‘ Batalhão Rodoviário no 2° Turno de 1953, de 
20 a 31 de Agosto do corrente ano, para 20 a 

30 de Setembro também do corrente ano, no 
mesmo local para o qual estavam designados.

Quartel em Lajes, 25 de Julho de 1953

(a) Normam de Paula Arruda 
Cap. Chefe da R.A.
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Juizo de Direito da 2a. Vara  da  ̂ Comarca de 
Lajes Santa Catarina

Edital de Citação
O Doutor Belisário Ramos 
da Costa, Juiz de Direito da 
2a. Vara da Comarca de 
Lajes, Santa Catarina, na 
fôrma da lei, etc.

FAZ saber a quem interessar 
possa, ou conhecimento deste ti
verem, que com o praso de 
trinta dias, contados ao pri
meira publicação deste na im
prensa local, cita-se e chama- 
se o executado PEDRO COR
REIA DE MELLO, par i pagar 
a quantia de Cr$ 288,00, o 
que o mesmo é devedor á Fa
zenda do Estado, selos e cus 
tas da execução que lhe é 
movida por êsie Juizo, sendo 
o executada residente no dis
trito de Carú, desta comarca 
de Lajes.

E, porque em cumprimento 
ao mandato de citação, expe
dido a requerimento do Dr. 
Fromotar público deste JmzO, 
tenha o Oficial de Justiça Se
bastião Pessoa, certificado não 
haver encontrado o referido 
executado, nem outro interes
sado, passou-se o presente 
edital, com o praso de trinta 
dias. por meio do qual fica o 
ieftiido executado citado pa
ra comparecer e pagar o seu

debito, e não fazendo ser-lhe- 
ão penhorados bens tantos 
quantos bastem, para o paga
mento referido.

E. para que ninguém posso 
alegar ignorância se pa-sou o 
presente edital, que será pu
blicado na imprensa local e 
afixado no local do castume, 
no saguão do edifício do Fó
rum, dessa, comarca, ficando 
ainda cópia nos autos respecti
vos, tudo de acordo com o 
Dec 960 de 17 de Dezembro 
de 1938 Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos primeiro 
de Agosto de mil novecentos e 
cincoenta e tres (l°/8/19õ3l. 
Eu, Helio Bosco de Castro, Es
crivão dos Feitos da Fazenda, 
o datilografei. subscrevo e 
também assino.

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

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazenda 

CERTIDÃO
( ERTIFICO que afixei o edi
tal supra, no local do costume 
dou fé. Lajes, em I o de Agos
to de 1953.

O ESCRIVÃO,
Helio Bosco de Castro

EXPRESSO LAGEANO
SÃO PAULO — LAGES — P. ALEGRE
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 34-43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

7 de Setembro 
597

Fone 7818

Transporia rápido 8 eficiente de
cargas e encomendas em carros proprios

Lageano!
Dar preferências ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA 
_________________________ PREÇOS MÓDICOS

Produtos que se recomendam

Café Carioca
O amigo do seu paladar, saboroso - moido á

vista do freguez

Padaria Carioca
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dôces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dôces

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

Marechal Deodoro, 54

OFICINA SANTA CATARINA
-  de José Hermele ----------

ATENDE A  Q UALQUER  H ORA
Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricidade.

RUA M ARECH AL DEODORO  -  LA G ES

«u  »

. .  _ | G U  IIa
D ê  O  m t o o  c o n f ô i w  c ,

^ ê t là t le c i^ ÍR u a  CeTcordova, s.n. - Edifício Armando Ramos

Oferece a  V.S. r á d i o * “ àTenha.  
nOS e procedências.

Dispõe de variado sortimento de Discos RC Victcr, 
Odeon, Continental, Long-pley, bem como de toca-discos 

simples e automáticos e radiofones. |
Secção de peças e oficina para consertos

de rádios
VENDAS SOB GARANTIAS E A PRES I AÇÕES

A  Eletrolôndia * Rua Cel. Cordova, s.n, Ediiicio A rm anao  Ramos

A maior rêde aeroviária
Brasil a serviço de

5

Transportes Aéreos Catarinenses S. A.
EM COMBINAÇÃO COM A

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltr à.
De Lages para o Rio de Janeiro: 3 vezes por sem ana, pc.derá Va. 

Sa. viajar para o Rio, em quatro linhas diferente s

ITINERÁRIOS - Lages - Florianó
polis - R i o ...........3* Feira

Lages - Florianópolis - Curitiba -São 
Paulo - Rio de Janeiro.......3a Feira

Lages - Florianópolis. - Itajai - Join
ville- Curitiba - Paranaguá - Santos 

R io ..............3a Feira

Lages - Florianópolis - Curitiba - Rio 
de Janeiro ............. 5a Feira

Lages - Florianópolis - Itajai - Join- 
vile - Curitiba - Paranaguá - Santos 
e Rio de Jan e iro ............. 5a Feira

Lages - Florianópolis - Curitiba - e 
Rio de Janeiro ................ Sábados

Lages - Florianópolis - Itajai - Join- 
vile - Curitiba - Paranaguá - Santos 

Rio de Jan e iro ..........3 ibados

De LaSes pa,a P e to  A le g re ,  2» 4* 6 »  Partida de Lagesj í  15 H O R A S

(Lages-Porto Alegre Diréto)

Horários de saldas de Lages: para o norte - 10 horas da manhã

í ü ® a  em U j 8 $ :  -Rua H o íe m b ro - Logo abaixa do Oí r i  Teatro H ars joan
FONK-214 Endereço telegráfico -  TALSA

\

Para seus impressos procu
re o «Correio Lageano»

Úlceras e Reumatismo

«E U X íR  e t  M E i '
Auxiliar trrtamento da sifil*1
Fori.-irs. E pinhas, ManC «
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Í 3 N Í I  num encon r̂o interessante, de- 
. ,  . . fron tar-seão  pelo Campeonato

da c ia a a e ,  amanhá, no Estádio Municipal. Aspirantes ás 13.30 e Piincipal 15,30.

No prélio de domingo últi
mo o Aliados imprimiu con- 
tundeDte goleada no Interna
cional vencendo -o por 4 a O 
O escore constituiu |uraa 
surpresa, pois embora o V e 
terano íosse o favorito, não 
apresentou jogo que justifi
casse tal contagem. O Inter
nacional dominou a primeira 
[ase, decaindo na segunda 
quando o Aliados jogou com 
desembaraço. Entretanto, o 
o senso de portunidade dos 
atacantes aliadinos e as 
chances favoráveis fizeram 
com que o escore se dila
tasse. Foi de 2 a n no pri
meiro tempo, aumentado de 
mais 2 no final.

O primeiro golo surgiu de 
uma escapada de Tulio que 
centrou e a pelota enganou 
Garibaldi, 6obrando para Al- 
do consignar. O segundo 
foi marcado por Reni, de 
cabeça e contra, num lance

Novo triunfo do Aliados
ínfehz. O terceiro íoi marca
do por Clovis. após a bola 
ter escapado aas mãos de 
Nilo. 1 or fim o mesmo Clo- 
vis assinalou o quarto tento 
de pênalti.

O panorama de jogo foi 
equilibrado, tanto na parte 
diciplinar como técnica. A 
contagem minima ou o em
pate seria o justo da tarde, 
mas a vitória sorriu aos v e 
teranos que se achavam num 
dia inspirado para marcar. 
Os colorados foram infelizes, 
arrematando mal e tiveram 
Alemão contudido nos pri
meiros minutos de jogo. Os 
tentos do Aliados foram mais 
obra de sorte do que pro
priamente de lances vistosos, 
como costuma apresentar, 
fazendo tramas.

O Aliados jogou com: Lulu, 
Pedrinho e Wilton, Eu6talio, 
Tancio e Abelardo, Tulio. 
Artêmio, ( lovis, Aldo e Jor

ge.
O Internacional com: Nilo, 

Garibaldi e Neisiulio, Reni, 
N'enê e Hernani, Jango, A le
mão, Diso, Lisboa e P. de 
Midio.

Com esta derrota o Inter
nacional está com 4 pontos 
perdidos na tabela, enquanto 
que o Aliados e Vasco lide
ram o certame com zero pon
tos.

O PROTESTO DO INTER
NACIONAL

O Internacional apresentou 
à LSD protesto pedindo a 
contagem dos pontos da par
tida contra o Aliados a seu 
favor, alegando que Atleta 
Clovi6 Fava está jogando 
ilegalmente, sem estágio. O 
recurso colorado deverá ser 
julgado na próxima semana.

Será em Lages o Campeonato de Tiro ao Alvo
A Federação Catarinense 

le Caça e T iro  fará reali- 
tar este ano o VII campeo 
lato de tiro ao alvo, ao pra- 
;ro e aos pombos, nos dias 
5,6 e 7 de setembro próxi- 
3o vindouro. O grande cer- 
ame terá lugar nesta cidade 
e será patrocinado pelo Clu
be de Caça e T iro  «Luiz 
Ramo» Borges,» e consta de 
um programa desdobrado em 
Ires partes: V II campeonato 
satariHen6e de tiro ao alvo 
VII campeonato d# tiro aos 
pratos e provas extra-ofi
ciais de tiro aos pombos.

Essa prova de carater es
tadual constituirá um aconte
cimento de re levo  na vida 
esportiva de Lajea, e a sies- 
>aa será realizada como uma 
homenagem especial doa 
atiradores e caçodore* cata
rinense ao sr. Irineu Eor- 
ahausen, Governador do Es
tado e ao dr. Osny Régia, 
Prefeito Municipal.

Do vasto programa de ati
vidade do campeonato, des
peamos as seguintes com
petições: Provas de tiro ao alvo. 
J® - Revólver, 32 e 3S 

tiros a 25 mts. Homena- 
ao sr. Armando Ramos. 

Varabina, 22 - ■'.() tiros á 50 
e 30 tiros a 100 mts. 

Homenagem ao 6r. Agnelo 
Arruda.

2a Pistola 22. T iro  de pre
gão. 30 tiros a 50 mts. Ho- 
Jenagem ao Clube Io de ju-

L 4a - Pistola ou ravólver 
*Jo defesa. Tiros sob eoinan- 

15 tiros a 25 mts. Homa- 
J^em ao dr. Hugo R- v »el*

5a. . Carabina 22, 60 tiros, 
a®8 3 posições, a 50 mt •

Homenagem ao Clube 14 de deverão tomar parte, sendo 
junho. certa a presença de repre-

6a. - Fusil. 15 ti- sentações da Capital, Blu- 
ros a 150 mts. Homenagem menau, Rio do Sul, Brueque, 
ao 2* Btl Rdv. Joinvile, Videira, e outrae.

Em todae e6sa« provas serão J^ízo d© Direito daPri*
adotados alvos internacionais m e i r Q  y a r a  da Comar- 
e para cada uma serão , t
distribuídas medalbae de ou- Cd Cie L a g e s
ro, prata e 'bronze, respecti- F3.l6nCI3. Q6 J. WOltt 
vamente âos 10., 2os e 3os. o, q - ■»
colocados.

Tiro aos pratos Homena- Avvso aos senhores interes
_________~ ___ O l  A n H

& Cia.’
Avi-so ao

(rem ao sr. Cláudio de Vin- sados que, havendo a tirma 
cenzi delegado da Federa- «MAR & MARC», sociedade 
ção Brasileira de Caça e Tiro. comercial estabelecida a 

la prova. - Tiro aos pra- o ida Farrapos n. 508,
- s RO tiros a AU ,r ''tos 3 máquinas, 5. 60 tiros a Porto Alegre, Estado do i 

15 mts em 6 séries a 10. Ho- Grande do Sul, requerido 
a e n a -e m  ao sr J a y «e  Ar- habilitaçao de sen cred ., 
nida Ramos presidente da n< s termos do .artigo n.98, da 
P C C T  Prêmios, iaclusive Lei de Falências, acham-se, 

’ « li. ’ a  ~  p nr At a.

PÍTI 

R 1 o

credite, 
‘a

--------------- , st
medalhas de~õuro e prata, por dez (10) dias, em meu 
m*A «  in» enfocado cortórm, no edifício do Forum
at L̂ 0 10 Prova ex- a rua Benjamim Constante

^oficial ^em homenagem de*ta cidade, a petição da re-
lr* ’, r  pftaio Schimidt presi- qu^ems .  <■» «ocu rac io .  ao sr. Plínio instruem sua declaraçaq
dente do Clube «Luiz ^  crédito; as .nformaçõ.s «la
Borges». rr. ment0 do Firma f .lid.t, p«>r í-eu titular,
c » m » . U « o  « r â T S u  a Joajuim Wallf. «• .-(o Vlnd.» 

__  nrêmios. num bantr.ga dos prêmios, num ban- 
nnete a ser oferecido, num 
3os clubes locais, aos atira-

d0|eguadotanos' tolormou o

8r' J/ y„ r d a A  Federação dépraa,dente da cl0.

n r. ° „ L d oeÇ aoocl. ■ » « * »

|Uiiquuu » »
sr. Laerte Ramos ViroMra. — 
Dentro desse prazo, po.iein 
es interessados japresentar as 
impugnações estabelecidas

Por ,ei-Lajes, 3 (le agosto dr 195ç* 
WaltleCk Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível da Primri- 
ra Vara

Escritório Informativo Comercial„ • t„i,r Hi «ossos inferisses parliculãres ou junto ás repartiçõesQuereis tritar dl ”  “  n emler propriedades? Encarregai es e V Quereis adquirir ou 1' '  1 ta> com grande numero de
escritório e “ í  atenderá com a máxima brevidade e
propriedade* ** v _
economia. r a FAELL r a m o s  l t d a .juu tT ao Bar Familiar, dc Casagrandc c Itataeli

Juizo de Direito da 2a. V ara  da Comarca de 

Lajes Santa Catarina

Edital de Citação
O Doutor Belisário Ramos 
da Cost..; Juiz do Direito 
■ la 2® Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da lei, ete. 

FAZ SABER, a quem interes- 
saa possa, ou conhecimento 
deito tiverem, que, com o 
prazo «lo trinta dias, contados 
da data da publicação deste 
na imprensa local, cita-se e 
chama-se o executado JOSÉ 
FERREIRA ANDRADE, para 
pagar a quantia de U.M MIL 
CENTU E VINTE E OITO 
CRUZEIROS (Cr$ 1.128.00), 
que o mesmo é devedor á Fa
zenda do Estado, Selos e cus
tas da execução que Ih ■ é 
movido por este Juizo sendo 
o mesmo residente nesta ci
dade de Lajes.

E, porque < m cumprimento 
ao mandado de citação, ten
ha o Oficia! de Justiça Se
bastião Pessoa, encarregado 
da dilige» cia, certificado i ão 
haver encontrado o mesmo 
executado, ou qualquer inte
ressados passou-se o presente 
edita', com o praso de trinta 
dias, por meio do qu «1 f io  
o referido executa io ciiado 
para comparecer e p g ir  o 
seu débito e não o fazendo

bens 
o p -

^er-lhe-ão penborados 
quantos bastem, para 
gamento referido

E, paru que ninguém poss « 
alegar ignorância, se passou 
O presente edital, que se a 
publicado nu imprensa local 
e afix .d ) no local do costu
me, n«> saguão «lo edJicio d » 
Forum, desta cidade, ficando 
copia nos au'ns respectivos 
tudo de acôniu com o U*'< . 
960 d<> 17 de Dezembro <i■*
1938. Dado e | ass do nesiu 
cidade de Lajes, aos primei
ro de agosto de mil nov. -
c< ntos e cinc« e; t i e três
(1°, 8/1953). Et: Hél io B«is«. i
d.i Casuo, Escrivão dos Fei-
t< s da Fazend , que 0 «1atilo-

r« fpi, subscrevo e < -.si no.
Bef.sário Kam-.s da C" sta

J(iiz d«* DireiL« da 2a. Vara
Hélio Bosco ué Cas tro

Escrivão dos Feitos da F.«-
zendu

CERTIDÃO
CERTIFICO que afixei 0 ed - 
tal supra, no local do costu
me, dou íé.
Lajes, em I o «le gosUr de 

1953
Hélio Bosco J Castro

X
Juizo de Direito da 2a. Vara da C .narca de 

Lajes. Santa Catarina

Edital de Citação
Q Doutor Belisário Ramos 
da Costa, Juiz de Direito da 
2a, Vara da Comarca de 
Lajes, Santa Catarina, na 
fórma "da lei, etc.

FAZ saber a «[uem interessar 
possa, ou conhecimento deste ti
verem, que com o praso de 
trinta dias, contados aa pri
meira publicação deste na im 
prensa local, cita-se e chama 
se a executada MARIA LLJl- 
Z/\ DOS PRAZERES, resi
dente no distrito de Capão 
Alto. desta comarca, para 
pagar a qn«nt'a de Cr$. . . . 
432,00 (quatrocentos e trinta 
e dois cruzeiros), que a mes
ma é «levedura ú Fazenda do 
Estado, e mais as custas e 
selos «la execução que lhe 
move a Fazenda rt ferida.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação, «la 
mesm >, tenha o Oficial de 
Justiça Sebastião P-ssoa, en
carregado da diligencia, cer
tificado não bave-la encantru- 
«lo, n«iin outro q lalquer inte
ressado, passou-se o presen
te edital, por meio do qual 
fica a mesma executada, ci
tada para comparecer neste 
Juizo, e pngar o seu débito,

« nío o t'az«j i.(l(', sei-lhe-ã > 
penllorados bens tantos quar
tos b srem para o pagamen
to referido'

E, para lingucm possa al - 
gar ignurai.cia, se passou o 
presente ed11 •'. que será pu
blicado e af:x i o no local «1 > 
costume, s.-gw « do edific > 
'lo Forum, fra «lo ainda co
pia nos autos K-nociivos, tu
do «le acôrdo com o que pre- 
ceitu i o Der, 960 de 17 de 
Dezembro de 1938. Dado e 
passado nesta cidade iic L - 
jes, aos primeiro *de Agost > 
do ano «lo mil novecent is | - 
cincoenta e tres (1°/S i9õn.. 
Eu Helio Bosco de Casir > 
Escrivão d> s Feitos da Fa
zenda. que o datilografei, su
bscrevo e também ass n«>.

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

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazenda 

CERTIDÃO
( FRTIFICÜ que afixei o edi
tal supra, no local do costume 
dou fé. I.ajes. em 1° de Agos
to de 1953.

O ESC RIVÃO,
Helio Bosco de Castro

/
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Distinção entre comunismo eJ

socialismo
Não é pacific» a distinção entre comunismo e 

fociali6ipo. Muito* os confundem; ás vezes proposi- 
íadamente, ás vezes por ignorância. Sem nos julgar 
mai6 ver»*dos do qua ninguém, porem. socorrendo- 
nos de uma lição do juiz Alcino Pinto Falcão, do 
Distrito Federal, publicada em importante obra juridi- 
ca, podemo* aduzir alguns comentários, os quais jul
gamos oportunos.

Para muitos, espscialmente para os marxistas 
«tanto o comunismo como o socialismo constituem um 
sistema pconômico-social, cuja idéia matriz é o con
trole dos meios de produção por parte da coletivida
de». Nisto se aproximam.

Para outros, há distinções, mas só de ordem me
todológica. Enquanto o comnnismo aspira o poder pe
la revolução, pela força, e o conquista por métodos 
violentos, como na Rússia, o socialismo ambiciona a 
transformação lenta, pacifica, operada dentro dos sis
temas constitucionais, sem abalos sociais violentos, 
sem derramamento de sangue, como na Inglaterra 

Mas, diz o jurista a que nos referimos; «a dis
tinção não será apenas de método para atingir o po
der, mas também na maneira em que o indivíduo será 
retribuído pelo 6eu trabalho». Não só porque o comu
nismo soviético é totalitário e o socialismo inglês ou 
sueco é democrático que os dois 6istemas ‘apresen
tam diferenças.

Com efeito, o comunismo adota o principio basi
lar de sua estrutura teórica: «de cada um ssgundo 
suas necessidades», o que equivale a dizer que 6Ó 
pertence ao homem, individualmente, aquilo que éle 
necessita para viver, e o excesso por êle produzido 
pertence à coletividade, é comum

Para o socialismo, no entanto, a fórmula é outra; 
«de cada um segundo 6uas capacidades, a cada um 
segundo seu trabalho». Em outras palavras: a socie
dade exige do indivíduo trabalho de acórdo com a 
sua capacidade física ou intelectual, mas o fruto des
se trabalho lhe pertence integralmente. Não ha, por
tanto, confusão a fazer.

p

0 Governador inaugura obras em & Retiro
Fpolis, 4 V-G. -  Gover!L '  

d«.r Irii tu Boirhausen e*1®* 
ve sábauo úliimo em tíom 
Retiro, onde bá doze anos 
não . precia oficialmente 
urim* iro mandatário catan- 
nrn»p, recebendo ali cxpres 
<iva inanifc=tação de simpa
tia por parte Çda ,pupul«çao; 
O objetivo de sua visita o" 
ui-ugu ar o moderno e bem a p a ielhado Posto <ie Sauur 
construído pela :;tual admi
nistração estadual, ao qual, 
por preposta do prefeito Fia
res Üiiveirs, foi dado o no
me do ilustre Governante, as- 
*íhj con o u-mhém i.iaugurar 
a usina elétric* da cidade,

r p í í - ,an -:rmre«peito ás comnnas c-auri- 
nrn-e> a todas atendendo a 
medida das posibilidades do

^S.'1 Exeia. visitou aindH a- 
localidades de S ,ntni An toiim, 
Vcuas Brancas e Santa le- 
r zínha. sendo nessa rece
pcionado festiv.nuenle I « 
considerável massa de ro.o- 
o,.s e agricultores aos quai« 
prometeu auxiliar com maqui
nas e sementes selecionadas,, 
como vem faZ-ndo noutros 
lugares, para que seu traba

lho na terra tenha 
compensação.

Centenas de p«ssra« • 
ticiparam <la gr .̂nd*» r - ,r r1 
cada f*m sua hem-n: 
efetuada na séde do c " 3  
pio, sondo-lhe ainda ofrr2j 
do banquete e baile. N áj 
seguinte visiteu S. Ea 
município do Ituno-,i! -- ■ 

também foi vjv 
homenageido, tendo 1
si lido a assrmb è a g • ■ í "  
*ssociação Rural e ■ p j  
da nova Diretoria e da 4((j_ 
saiu vitoriosa a ch-.p 
b“ çada pelo deputad-' "  a» 
Rosa Br«sd

Atenção! Negocio 
de ocasião

Vendese um grupo 
estofado e outros mó
veis.

Tratar à rua Fausto 
Souza, rr 230. nesta.

FAÇA DO

Diário óe Noticias

o seu jornal. O matutino de maior 
tirajein do D. Federal

AGENTE NESTA PRAÇA: J. Wil
son Muniz.

Rua 15 de Novembro, 75
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[fl DR. EDÉZIO NERY CAON '

®  DR. EVILASIO NERY CAON
|&| ADVOGADOS

Rua Marechal Deodoro, 294 —  Caixa Poatal, 59
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Procopio em Lages
A noticia da próxima tem

porada teatral de Procopio 
e 6iia Companhia de Comé
dias. a realisar-6e no Cine- 
Teatro Marajoara, nos dias 
2S.29 e 30 do corrente, des
pertou, como era de esperar, 
grande entusiasmo.

Grande cartaz nacional, 
consagrado em centenas de 
interpretações as mais va
riadas e dificieis. Procopio 
conquistou há muito e defini
tivamente a glória de ser o 
maior ator do Brasil

Procopio e6teve em Lages 
há oito anos. E ainda hoje 
temos presente em nossa 
memória o 6ucesso extraor
dinário de sua brilhante e 
inesquecível temporeda. É- 
poca imprópria para uma 
temporada teatral, pois. es
ta em p l e n o  carnaval, 
sua presença em Lages con
seguiu polarisar todas as a- 
teuções do nosso público, e 
basta citarmos a representa
ção da famosa peça de Mo- 
liere «O Avarento», na se
gunda-feira de carnaval, com 
uma casa super-lotada. para 
ficar plenamente comprova
do o êxito de sua temporada.

A  peça de estreia do pró
ximo dia 2S é a comédia 
em 3 atos, de R. Magalhães 
Jor «Essa Mulher é Minha», 
que tem, já, a 6eu crédito, 
mais de mil represeatações

Seguem-se, depois, pela 
ordem: «Esta Noite Choveu 
Prata», 3 atos de Pedro Blo- 
ch o consagrado autor de» 
As Mãos de Euridice», erea 

íção genial de Procopio. que, 
sosinho, interpreta três per
sonagens diferentes. E por 
ultimo, outra grande peça 
de Pedro Bloch -  «Morre 
Um Gata na China», um dos 
maiores sucessos da tsmpo- 
rada.

Tuizo de Direito da  2a V a ra  da  Comarca 
Lajes, Santa Catarina

Edital de Citação
O Doutor Belisario Ramos da 
C. sta. Juiz de Direito d& 2a. 
Vara da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na fórma da lei. etc- 
FAZ s..ber a quem iote- 

•rs-ar pos>-, er nh-rime: to 
deste tiverem, que cc.m < 
pruzo de trinta d:as, contado* 
da prin.rira publicação dc-tc 
na imprensa local, cita-se «• 
chama--'* a executada BFR 
NARDINA WORERA FE R 
RAZ, residente no distrito de 
índios, desta comarca, para 
pagir a quantia de Ct$. . - . 
144,00 feento e quarenta o 
qua.ro cruz- iros), que a mes
ma é devedora a Fazenda do 
Estado, e n ais a* cu>t:»s t» 
selos da execução que lhe 
move a -E.-zrnda referida, a 
requerim-nto do Snr. Dr. 
Promotor Público da Comar
ca.

E, porque em cumprimento 
no mandado de citação d.» 
mesma, tenha o Oficial d- 
Justiça Sebastião Pessoa, en
carregado da diligencia, <<■;- 
tdc ido  r i o  haver cncomr?- 
do, rem outro qualquer in
teressado, passru-ve 0 presen- 
'e edital, por m» io do qual 
fica a mesma cit .d-.», para

comparecer neste Juizf s y 
g r o seu deh to, e rã f 
zendo, ser-lhe-ão pecl ^ 
bens tantos quanto- f 
p-ra r> pagamento re!<r;j*.

E, para que ningue- «: 
sa airgar ignorai eia, -p p;
* i: o presente edita!. q 
«erá publicado e ai x 
iocal do costume, saguão 
Edifício do Fórum, ftean 
ainda Cópia nos auRí ri 
pectivns, ronf"tn e prec. i:tn 
Dec eto 960 ii- 17 de D-:es 
bro d»* 1938. Dado t» p 
nesta ci<l.tde de L^je* 
primeiro de Ag sto aa 
ie mil nuv' cantos - 
ta r tres ( l 0/8/l95.'t. En. H 
lio Ro-c i de Castr*. I  f  
vão dos Feitos da F : òí 
que o d. tilograH, sah-c t 
e tamb»*m assino.

Belisario Ramos jóc;a 
Juiz de Direito c« 2a V* 

Helio Bosco c Castro 
Escrivão dos-Feit JaFaz. o 

CERT1! NO
CERTIFICO ue afixei 

edital supra, r.c j< al co « 
tume; dou fé.
Lajes, em l d Agosto de i9i

K-:
O escrivão,

Helio Bosco dc* t astro

=  T f
Locomoveis «Lanz» e «Wolf»

ENTREGA IM EDIATA em Porto A . 'g re  

de 24 - 40 - 50 - 99 - 105 -  125 e  200 Ca\ .los. VEN

DEM: Kurt W eil & Cia Lida. em Porto Alegre. C&ix* 
Postal n 745 - Telegr. «W E L L »  - Porto Alegre.

Amanhã-Domingo, em 2 sesõesás 7 e 9,30 horas no MARAUOAR.
Um Espetáculo Grandioso, Deslumbrante e Inesquecível!

u
w “ n u  w n h —

História maravilhosa inspirada nes ccnics crierJais das «^il e Uma Noit »i
LUCILLE BAIL. JOHN AG AR . PATRÍCIA MED1NA. C-ECRGF 9rande con!unto artisl<

-  FILMADO EM DLSLUMBRANTE CINECOLO^l E RAYMOND BURR
V o c n p r a i s *  Ás 2 hrs, • O  T E S T A M E N T O  D  u .O E U s  . a .   ̂ lv esperais.________________________ b As 4 hrS. - com o diabo no cokp
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