
dicional de 2
f(0 se tem conhecimèn- 
|[ssociação Comercial e 
<iC8tos de Itajai envia- 
i memorial ao Govêr- 

fÉstado propondo um 
„1 de 20% sôbre o Im- 
je Vendas e Consigna- 

J  titulo de empréstimo, 
fc-recadado durante 5 

obrigando-se o Esta-

L e anos- a Partir de l95fi V  ' Sue, ern movimentada reunião _____  > ,M I,U

i.-i

resgatá-lo dentre de ]() 
anos. a partir de 1 »Õ6 e ao

irais de 8% ao ano.
A importância arrecada des- 

tmar-se ia u pavimentação do
Catarina.r0<*°VÍ̂ r'° de S* " ta 

o  tema foi debatido na 
Associação Comercial local

que em movimentada reunião 
de.ibeiou nao ‘ apoiar a pro
posta apresentada pelo seu 
1 rásidente, Bel. W a l t e r  
rloeschl, nos termos do me
morial recebido de Itajai.

lambem a Associação Pro
fissional dos Serradore? de 

illho da Região Serrana não 
concordou com a formula a-

presentada para a solução do 
problema rodoviário estadual, 
enviando uma longa e funda
mentada resposta As classes 
conservadoras que iniciaram o 
movimento. Integra dessa res
posta nos foi enviada pelo sr. 
Mário Vargas, Presidente da 
Associaç io de Senadores, 
deixando nós de públicá-la

bNSULTAS MEDICAS
(licou este jornal, e m , entretanto, não haviam sido

em virtude da exiguidade de 
e paço deste jornal.

Com êsses dois impoitantes 
pronunciamentos já se pode 
inferir da má receptividade 
que teve em Lajes a propos
ta de aumento dw I, pos ) t .- 
Vendas e Consignações o q- , 
fora da dúvida, viría ainda 
mais onerar o custo du vida

s de julho p.p., duas 
t respeito da elevação 
fo das consultas mé-1

fymeira, do dia 18, mo- 
pedido de retifica-

È parte dos médicos 
es nesta cidade 
ido o feito no fôro- 
contrarrazoamos en- 

i que, a 22 de agôsto, 
imos a tabeia de pre- 
édieos atualmente em 
0 Dr. Juiz de Direito 
Vara julgou proceden 
edido formulado e de 
«u a expedição de 
ido à Direção do jor 
ira efetuar a retifica- 
iem recorrer do mes- 
ispacho, cumprímo-lo 
wdo com a Lei de 
a. inserindo o intei- 

r do texto retificativo 
atado pelos requeren- 
iprovado pelo Dr. Ivo 
i Pereira de Mello, a 
setembro.
tgUDda nota, estampa- 
25 de julho, motivou 
pedido, agora de noti 
i, e pelo qual os mé- 
lageanos pediam es- 
mentos a respeito de 
tópicos da mesma, 
iando as nossas decla- 

tivemos oportunida- 
lesclarecer que a men- 
f  nota havia 6ido pu- 
lem complementação 

fcior e como satisfação 
I »  D. Elza Martins, 
p  havia endereçado 
ita, cujos conceitoe,

endossados, expressamente, 
por nós. Esclarecemos que 
dita publicação fora feita 
com o ->animus narrandi», 

9 objetivo de ofender 
ou injuriar a classe médica 
ou seus membros.

Nas próprias explicações 
dadas, manifestamos nossa 
consideração a classe mé
dica local, vista tributarmos 
admiração a muitos de seus 
membros, conforme tivemos 
ocasião de dar provas em 
várias oportunidades pelas 
próprias colunas do jornal e 
a nenhum deles nos endere
çarmos particularraente. La
mentamos o incidente gera
do, sem dolo ou culpa nossa, 
segundo criamos e segundo 
fôra nosso intento no caso. 
Ditas explicações foram 
juntadas aos autos e entre
gues aos postulantes.

Nesta altura que o assun
to já está devidamente escla
recido queremos dar uma 
satisfação pública, visto não 
termos dado publicidade an
terior para evitar comentá
rios desautorizados. Infor 
mamos que nenhum proce
dimento judicial está em an
damento contra o «Carreio 
Lageano», e, nesta mesma 
oportunidade, mais uma vez 
prestamos nossas homena
gens a classe médica local 
na convicção de que os laços 
de apreço existentes , entre 
seus membros e a imprensa 
de Lajes permaneçam inal
terados.
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Festa de Nossa Senhora do Rosário
Conforme havíamos anunciado, realizou-se dia 11 dêste a festa de N. S.do i rr - 

rio, em beneficio das obras daquela paróquia. Os srs. Orlando Melegari e M j. O !:. 
Uronau e senhoras, festeiros, desenvolveram um intenso programa que alcançou - ron
de êxito. Damos abaixo o resumo do balanço geral da festa.

DESPESAS
DiVersas
Prendas compradas 
Mantimentos adquiridos e 
destinados à revendas 
Renda liquida

Cr$ 775,00 
375,00

CrS 6.440,00 
15.069.0C

RECEITA
Vendas churrasco 

Vendas bebidas 
Vendas café 
Rifas diversas 
Jogos Diversos

22.659,00 
Lucro verificado: CrS 15.069,00

CrS 2.881,00
4.694,50 

934,00 
2.35(‘ • ■ 

11-799.50 
22.650, , J

euníão Trabalhista
informe havia sido divulgado, realizou-se, 
nhã de 11 dêste, no C.C. «Cruz e Souza», 
eunião pública dos trabalhistas locais, de 
r doutrinário.
isente grande número de petebistas, sim- 
tes e pessoas de outros partidos, o sr. ’J0' 
gio abriu os trabalhos, convidando v ei. 
íícoUéli poraexpor os objetivos da reunião.
Cimente discursou o Prof. Teobaldo Del- 
convite especial, reportando-se a di ; 

ías nacionais e defendendo a linha _ 
to do Govêrno do Presidente Varg-s Lm 

'  0 br. Edgar Kasper p r o f e n u " S b S  
'exame do programa do Partido .
®°s os oradores prenderam, _conV  l0(i0S 

dotes de tribunos, as atenções d 
teram vivos aplausos ao termina 
F^s orações.
»» ainda o Dr. Evilasio N. Caon para fazer 
'aÇues e para convocar, era n°m dp
Jtoa reunião do Diretório paia jjdários. 

K  afim de tratar de assuntos i <■

A adoção integrai do plano Aranha seria o 
neo-liberalismo econômico

Muitas medidas complementares sc fazem necessárias para a execução total das reformas objetrre’ >s

RIO, 15 (C.P.; — «A re
volução econômica deflagrada 
pelo Ministro Osvaldo Aranha, 
sob a sua inteira responsabi
lidade, promete novidades im
portantes em futuro prnxi- 
mo» — anuncia hoje o ves
pertino «O Globo», para de
pois prosseguir: «O plano
Aranha é amplo e visa im
plantar no Brasil, paul itina- 
mente o chamado neo-libera
lismo econômico. Assim, além 
das profundas modificações 
introduzidas no mecanismo do
comércio exterior consubstan
ciadas na instrução nuinero70 
da Sumoc, outras medidas re
levantes estão sendo estuda
das para serem executadas 
mediante providencia da alça
da do poder executivo e dou
tras que d.p ndem de leis do 
Congresso, que, por isso, de
verão ser solicitadas em men- 
saeen*. Nas suas exposições 
á Camara e ao Senado, o mi
nistro Os\a!do Aranha aludiu, 

uma serie de problemas 
estão exigindo soluçoesa 

que

adequadas, indicando diversas 
delas.

Os auxiliares e os assesso 
res do ministro e dos orgãos 
diretamente a ele subordina
dos estão em grande ativida 
de, mas se mostram bastante 
reservados, mesmo com rela 
ção *aos estudos gerais em 
curso. A revolução econômica 
está assim em marcha. Novas 
brmbas deverão estourar.

Podemos adiantar — con
tinua o vespertino “ O Glo
bo” — que entre as medi 
das em estudo figuram des- 
tacadamente as seguintes. 
1“ — revisão da politíca fis
cal; 2a modificação técnica 
do processo orçamentário; 
3» — reforma do código tri
butário, 4a -  reorganização 
total do Ministério da Fazen
da a exemplo do que reali
zou o sr. Osvaldo Aranha 
em 1934; 5a — adoção de 
uma política de investimen
tos geral; 6a -  incentivo ás 
atividades básicas, notada- 
mente as que dizem respei-

Ivandel M. Godinho 
Yolanda T. Godinho

amigos e parentes o Nascimento de seu rilho

I R O N
p Alegre. Setembro de 68

participam a seus

to à energia (petroleo, cn - 
vão, força elétrica), agricul
tura e transporte 

Com isso, objetiva deter o 
ritmo excessivamente veloz 
da expansão industrial, i • 
que tinha de artificial, bem 
como regularizar e liquidar 
os atrasados comerciais, o - 
denar o comércio exterior, 
defender a paridade inten - 
cional do cruzeiro e comba
ter a inflação descontrolai ; 
conclui c jornal carioca.

P R G D P S
DESDE 1876

UM NOME

U'A MARCA 

UMA GARANTIA

___
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Aniversários
Dia 14

D. Alda, esnosa do sr. Pe- 
trôneo Paes. Sr, João Pelli- 
z ni, industrial proprietário 
da Fábrica de Móveis «Leão».

Dia 15
Antonio Ivanríel, filho do 

sr. Ervino Borges. Sr. Saulo 
Vieira, filho do sr, Belizário 
Vieira. Sra. Mercedes Pires. 
Sr. Plátano Lenzi, sócio da 
Agência Ford.

Dia 16
Sra. D. ütavia C.ion Allém 

esposa do sr. Jorge Allém1 
Itamar, filho do sr. Eleino 
Duarte. Sra. D. Julia Tereza. 
esposa do sr. Armando Vi- 
dal Ramos. Menina Magda, 
filha do Dr. Caetano Costa 
Junior.

Dia 17
Sra. D. Iracema, esposa

d» sr. José DiaS Braescher. 
Sr. Jiinrez, filho do sr. Ave
lino Lucena. Sr. Sebastiãi 
Muniz dos Santos, Presidenh 
do «Clube Excursionista Prin
cesa da Serra». Sr. Eliziárii 
Pereira de Jesus, fazendeiro 
em Campo Belo.

Dia 19
Sr. Jaime Godinho, Escre

vente do 1» Tabelionato de 
Notas. Sra. D. Doroti, espo
sa do sr. Enio Lisboa.

Dia 20
Sr. Otávio Cordova Ramos, 

Tabelião de Notas. Sr. Je- 
ronimo Morais, comerciante 
desta praça.
A todos nossos cumprimenios

Para seus impressos 
Correio Lageano

Humilde próximo
J. G. DA SILVA.

Quantos proximos, no mundo vagando.
Eu encontro, Senhcr, tão sozinhos 

Quantos proximos a cruz carregando,
Caem aqui . . . caem ali . . . pobrezmhos.

Quantos proximos eu vejo implorando 
Um arrimo, um sorriso, um olhar 

Quantos proximos estão esperando 
Esperando, Senhor, sem cessar . . .

Quantos proximos vislumbro caidos.
Arrastando, Senhor, sua cruz 

Quantos próximos sangrando feridas 
Eu diviso na estrada Jesus.

Quantos proximos famintos de amor.
De consolo carinho e verdade,

Eu escuto clamar com ardor 
Por migalhas de afeto, amor e bondade.

'Edital de praça
O Doutor Belisário Pamos
da Costa, Juiz de Direito da
2a. Vara da Comarca de.
Lajes, Estado de S »nta Ca-
tarina, na forma da lei etc.
FAZ Saber aos que o pre- 

Nente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, com o 
prazo de tFinta dias, contados 
Ia primeira publicação deste 

no jornal Correio Lageano, 
que as dez horas da manha, 
no saguão do Edificio do ho- 
rum, no dia dezessete (17) do 
mês de novembro, proximo 
vindouro, o Oficial de Justiça, 
servindo de Porteiro dos Au
ditórios, trará a publico pre
gão de venda e arrematação. 
por quem mais der e maior 
lance oferecer alem da ava
liação o seguinte imóvel: Orna 
parte de fachinais, com a 
area de 321.890 ms2., em co
mum com terras de João Eer- 
reira de Andrade, confrontan
do a comunhão por Peraus, 
com terras de D. Braulia Fer
reira de Andrade, com terras 
de Pio Henrique de Matos, 
com terras de Silvio Gam- 
borgi, com Julio Artur da 
Silva e outros siluada no lu
gar Mirante ou Conselhos, 
distrito desta cidade, confor
me medição da referida Fa
zenda, julgada neste Juizo, pe
lo cartório do Cível, avaliada 
pela quantia de treis mil du
zentos e dezoito cruzeiros e 
noventa ceniavos (CrO 3.218,9(1) 
penhorada a Antonio Wal- 
trick, para pagamento de im
postos, selos e mais as custas 
da execução que lhe move a 
Fazenda do Estado. E, para 
que ninguém possa alegar 
ignorância, se passou o pre
sente edital, em treis vias, uma 
para ser publicada na impren
sa local, outra foi afixada no 
local do costume, ficando ain
da cópia nos autos respectivos. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos treze dias do 
mês de Outubro, do ano de 
mil novecentos e cipcoenta e 
treis (13/10/1953).. Eu Helio 
Bosco de Castro, Escrivão dos 
Feitos da Fazenda, que o da
tilografei. subscrevo e tam
bém assino.

Eu sou proximo, também meu Senhor 
E pelo mundo eu ando a vagar 

E quem sabe se um dia também 
Um sorriso, um olhar eu irei mendigar.

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

Helio Bosco de Cast o
Escrivão da 2a.- Vara

O Doutor Belisário Ramos da 
Costa, Juiz de Direito da 
2a. Vara da Comarca de La
jes, Estado de Santa Cata- 
Cina, na forma da lei, etc,

FAZ saber aos que o pre
sente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, conta
dos da primeira publicação, no 
Jornal Correio Lageano, com 
o praso de trinta dias, que as 
dez horas da manhã, no sa
guão do Edificio do Fórum, 
nesta comarca, no dia dezes
sete"! 17) do mês de Novem
bro, proximo vindouro, o ofi
cial de Justiça, Servindo de 
Porteiro dos auditórios, trará 
a público pregão de venda e 

rremafação, por quem mais 
dér e maior lanço oferecer as 
3ein da avaliação, o seguinte 
imovcl - Uma parte de terras |

Edital de praça
de fachinais, com a area su
perficial de quinhentos mil me
tros quadrados (5000.000 ms2), 
mais ou menos, em comum 
com terras de Francisco Ri
beiro Couto, confrontando to
da a comunhão com terras de 
Silvio Gamborgi, com terras 
de Domingues da Silva, por 
Peraus, com a estrada antiga 
e terras de João Ribeiro Bran
co, com Manoel de Oliveira 
Cordova, com Inácio Ribeiro 
Couto, com Agostinho Ribeiro 
da Costa e outros, conforme 
medição procedida no referido 
imóvel, julgado por êste Juizo, 
correndo pelo cartório do Ci- 
vel da Comarca; avaliada pe
la quantia de cinco mil cru 
zeiros (Cr$ 5.000,00), penho
rada a José Ferreira de An- 

| drade, para pagamento de im

postos, selos e custas da 
cução que lhe move a Faze 
do Estado. E, para que 
guem possa alegar ignorar 
se passou o presente edital 
treis vias, uma para ser 
blicada na imprensa local, 
tra afixada no local do ’ 
tume, ficando ainda cópia j 
tes autos, de acordo com 
Dec. 960 de 17 de Dezem 
de 1938. Dado e passado n 
ta cidade de Lajes, aos ti 
dias do mês de Outubro 
ano de rml novecentos e 
coenta e treis (13-10 19 
Eu, Hei o Bosco de Ca: 
Escrivão dos Feitos 
Fazenda, o datilografei su 
trevo e assino.

Belisário Ramos da Cost 
Juiz de DiJeito da 2a. V

Helio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Faz 
da.

N o t e  P o b r e  Cinema
Pelos filmes americanos e 

noticias dos jornais, sabe
mos de quanto são capazes 
os bandos de malfeitores 
que, nos Estados Unidos 
contiolam numerosas ativi
dades. Aqui no Brasil todos 
estão cientes de quão po
derosos são chamados «Ban
queiros» do «Jogo do 4Bi- 
cho» Pois no momento em 
que a Attântida terminava 
as filmagens de «Amei um 
Bicheiro», poderoso drama 
passado nos bastidores do 
jogo ilegal, manifes'ou-se 
tremendo incêndio que des
truiu todas as iustalações da 
produtora brasileira. Casua
lidade, coincidências, crime? 
Ninguém poderá afirmar o 
eerto. Mas a resposta estará 
em «Amei um Bicheiro»!

Dick Farney 
em «Somos Dois» e J  
mais voltou ao cinema 
ele vem agora numa : 
ção apresentada pela 
tida, em co-produção 
Cinelandia Fdmes h 
da «Perdidos de Am 
primeira figura femjni 
elenco é Fada Santoro 
o filme inclui ainda ’ 
Terezinha Amayo 
Carmem e Carlos 
Nesta breve noticia 
mos apenas anunciar a 
ta do querido cantor q 
Dick Farney, e em iol 
ções posteriores lacre 
remos maiores detal 
bre este novo filme 
leiro. «Perdidos de Am 
a direção de Eurides 
que já nos apresentou 
sucessos.

flSSMM

£ E E

Faca a Revisto Periódica 
de seu Ford 2

Peças desgastadas, soltas ou mal ajusta
das podem causar sérios transtornos! A fim 
de prolongar a vida de seu caminhão, viajar 
com absoluta segurança e evitar maiores 
despesas, acostume-se a trazê-lo periodica
mente ao SERVIÇO PREVENTIVO FORD 
para um completo e.:ame do motor, freios, 
instalação elétrica, rodas e demais partes de 
vital importância!

VEJA SÓ AS VANTAGENS DO

SERVIÇO PREVENTIVO
1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em 

tempo, antes que se agravem.
2. O custo dos serviços é menor, porque os 

consertos são pequenos.
3 . Previnem-se acidentes, porque removem-se 

as causas.

4 . Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

5. Evita-se a substituição de peças e conjuntos 
de grande custo.

COMERCIO DE AUTOMÓVEIS
JOÃO BUATIM S.A 

* MATRIZ
5lfa Marechal Deodoro, 305 

\ * °^,3, Caixa Postal, 44
LAJES -  End* Teles- BUATIMSta. Cat

\
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CORREIO LAüEANÔ

li Eieíre_____
Dê o máximo conforto ao seu lar

i l e c í à R n »  - sucursal da firma Nicolau & Ciaestabelecida a Rua ( cí. C omova, s.n. - Edifício Armando Ramos
ferece a V.S. rádios, refrigeradores, enceradeiras máauí- 
“ <*e~Cu-SÍ-Uria'* k^idificadores, cofres, fogões a gaz e à^enha, 

e bicicleias,das m el ;ores marcas e procedências.

Dispõe de va ria d o  so rtim en to  de D iscos RCA V ictor, 
eon, C o n tin e n a i; e L o n g -p le y , bem com o de toca-d iscos 

s im ples e au tom áticos e radiofones.

quira sua enceradeira CAMPONEZA por a- 
nasC r$300,C 0 mensais. - Garantia absoluta

V E N D A S  S O B  G A R A N T IA S  E  A  P R E S T A Ç Õ E S
etrolôndia - Rua Ccl. C;. dova, s.n, Edificio Armando Pamos

ü
l ~ S *r- - 1 1 ; f  - ísr' 130 1 \  P. 6 «il. 4 tempos.

' • Freios u l t ra seguros s istema
' ' W e s t i n g h o u s e " .

•  Corro ú til:  8 .1 00  qui los, tom reboque,  
até 1 8 .0 0 0  quilos.

m

mmj
•  D iv e r s o s  t ipo s  de chassis, carrocer ias  

e cab ines.
1 -

CDMINHÕ0

F.K.M

“ •  G I G A N T E  D R S  E S T R A T O

l  .  P/onfa • m rtg a  
,  '  .  focilidod t d • pag«m»n<®
y X  / . assistência técnica

/  pormontnl» • •nop .»
/  d .  PtÇ AS t  ACÉíSOPIOi

PÓg. 3

M A R M I T A S
_____ (V ia n d a s ) _______

o =

Restaurante Clube 14
i de Junho

Rua Correia Pinto, s.n. - Fone 341

i
i
$

I

ILdQc r>Ç-a ifpQa |; pfro || cm  ;j J ^ 3 ][d ‘a

A l f a i a t a r i a  E 'linalf
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 
Preços Módicos

AN IO N IO  PAIM BRAESCHER 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajds

3|| c>Ç>31 16Qa || p Q c T 1]  [[ p ^ q  ]| dQci j| p Ç o  g  '• ã nyQ

Produtos que se recomendam

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

vista do freguez

Padaria Carioca
Pães, Biscoitos, Bolachas, Doces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dôces v-
Varejos e fábricas: Rua Correia Pinto, esquira 

Caetano Costa - Posto de vendas: Pm 
Marechal Deodoro, 54

u h í M  d e

Uma eletrola, com pouco 
uso, marca «StanJad Rletric»
com toca-discos automático
1 pura discos (10 e . 12 po
legadas) Preço Cr$ 6.000,00.

1 raiar na OrpanizacSo 
Contábil - Roa 15 de Novem-

/
A PERFEITA E CONS IANT E ASS IS T ÊN CI A PREST ■ #A ‘ 

AVIÕES PO R TÉCNICOS E S P E C I A L I Z A D O S ,  A CORTESIA DO 

PE SS O AL  DE TERRA E DE BORDO E 0 ( O N f Ò R T O  C l  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 G E M  P E L A  1 P I O N M C í  

LH E P R O P O R C I O N A R Ã O  SEMPRE UM AEEúCE 

DESEMBARQUE.

P s '< v ? -
r  i '1 .•

Agencia nesta cidade
Rua 15 de Novembro, n° 37 Fone 14 < x. 1‘ 1 :

AGENTES GERAL í «A KLM
_  PARA TODO • SUL DO PAK -

ĉÇ
xn H

 cr-
C-J

 H o
QÕ

Tí p
<>cj

 j|
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Juizo de Direiio da Primeira Vara Vara da Comarca de Lages

Edital de notificação de 
VICENTE FESLK1, a tual- 
mente era lugar incerto e 
11 ho sabido.
O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de 
Direito da Primeira Vara 
da Comarca do Lajes, Es
tado de Santa Cata ina 
na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital virem dele 
conhecimento tiverem, que. 
por êste meio, notifica a VI
CENTE FELSK1. atualmente 
em lugar incerio e não sa
bido, para, sob pena de re
velia e confissão quanto á 
matéria do fato, comparecer 
a êste Juizo, no edifício dc 
Forum, desta cidade, no dia 
vinte e oito de outubro 
próximo vindouro (28-10-53), 
ás quatorze horas, afim de 
defender-se da Reclamação 
Trabalhista que. contra o 
mesmo apresentam José 
Leopoldino dos Santos e ou
tros, nos termos da petição 
a seguir transcrita na ínte- 
"'r.u-Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da 1 a Vara da Co 
marca de Lajes. -  José Leo- 
polciino dos Santos, solteiro: 
Ncstor Ferreira dos Santos, 
.solteiro; Lconor Alves, casa
do; Sebastião Leopoldino dos 
Santos, solteiro, e João Ma
noel de Lima, casado, por 
si e por seus filhos menores 
Salvador. Jorge e Miguel 
Manoel de Lima, todos o - 
p( rários, residentes nesta 
Conrarca, brasileiros, respei
tosamente vem perante V, 
Excia. expor e requerer o 
que:- 1' - Que, de janeiro a 
novembro do ano próximo 
uassado, 1952, estiveram sob 
as ordens dc Vicente Felski, 
trabalhando para o mesmo

como operários das estradas mo na importância total do
empreitadas pelo mesmo com 
o 2‘ Batalhão Rodoviário, 
neste município; 2-Que, em 
novembro desse ano, digo, 
desse mesmo ano o empre
gador dos suplicantes se 
ausentou desta cidade, não 
lhes dando mais trabalho e 
tito pouco efetuando os pa
gamentos de salãrios já ven
cidos, bem como outros pro
ventos, deixando-os abando
nados;- 3. -  Que. sentindo-se, j taxa de saádè
todos prejudicados, vera a V .-T . M 
Excia, apresentar uma re- •' ’
elamatória trabalhista contra 
Vicente Felski, empreiteiro, 
maior, ausente desta Comar
ca para baver do mesmo, 
saldos tíe salários e indeni 
zação, com fundamento na 
Consolidação das Leis do 
Traballbo, na conformidade 
do rol anexo:-José Leopoldi
no dos Santos; Cr$. 2.300,00.
- 3 -  Nestor Ferreira dos 
Santos: Cr$ 3.146,00. - 4- Leo 
nor Alves: Cr$. 2.951,00. - 5 
Sebastião Leopoldino dos 
Santos: CrS s.l78,UÜ. -6. .
João Manoel de Lima: Cr$- 
1.942,00. - 7 - Salvador Ma
noel de Lima: - Cr$ 721,00.
- 8 - Jorge Manoel de Lima:
- CrS õSo.OO 9 - Miguel Ma
noel de Lima: - CrS 675.00. - 
Atingindo um total de Cr$
18.626,10. - 4' - Que, requer 
seja designada audiência de 
conciliação e julgamento, 
com a citação do reclamado 
Vicente Felski, por estar au
sente desta Comarca, por 
meio de editais, na conformi
dade do art. 177 do Código 
de Processo Civil, para pro
ver de seu direito de defesa 
pena de revelia, seguiudo-se 
nos demais trâmites legais 
até final condenação do mes-

ONOVO BÂ HÜ PE LA?;5 '

^ jM o e m a l iR  cboh ltor

OS MELHORES LOTES DA CIDADE
juntos ao Bairro Guaruja'

! 1 0 /entrada 
90/  5 anos

Sbfl MRBECHHl  DÍ 0 0 PR0 .  2 9 4

pedido, custas, despesas ju
diciais e honorários de 
advogado na base de 207. 
sôbre o total. Protestam os 
suplicantes provar alegado 
por todos os meios de pro
vas em direito permitidas. - 
Termos em que juntando a 
esta os inclusos instrumen
tos procuratórios. P deferi
mento. (sobre um selo ade
sivo de dois cruzeiros e uma 

estaduais - 
setembro de 

1953 (assinado) Pp. Edezir 
Nery Caon - E para que 
ninguém alegue ignorância, 
mudo especialmente o re
clamado Vicente Felski. pas 
sou-se o presente edital, que 
será pubiicado na forma do 
parágrafo primeiro ao artigo 
n. 841 da Consolidação das 
Leis do Trabalho,- Dado e 
passado nesta cidade de La- 
" es‘ Estado de Lajes, Estado 
de Sanp, Catarina, aos vinte 
e nove dias do mês de' se
tembro (j0 ano oe mil nove
centos e cincoenta e cincoen- 
ta e três. . e u Waldeck 
\UIMio Sampaio, Escrivão do 

‘ IV*' da 1° Vara, o datilo- 
8'ra'ei, subscreví e

assino 
Ivo

tambémMcllo.

e x p r e s s o  l a g e a n
SÃ O  PA U LO  — L A G E S —  P. ALE(f
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 34 43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

7 de Seíemi 
597 

Fone 7818

Transporte rápido e eíiciente
cargas e encomendas em carros própr*

lagea n o !
D ar  preferências ao Exp. Lageano é contr 

buir para o progresso de Lages
HONESTIDADE, SEGURANÇA

PREÇOS MÓDICOS

O F IC IN A  S A N T A  C A T A R IN A
----------- de José Hermele ----------- -
ATENDE A  QUALQUER HORA

Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricida
RIJA MARECHAL DEODORO - LAGES

Guilhon Pereira de
Juiz de Direito da 1*. 
Waldeck Aurélio Sâ  

Escrivão do Civel

T ,â,C. Tiansnortes Mtms Cata-
—  rinenses i / â  =

\

Em combinação com S.A.C.S. — Servi
ços Aéreos Cruzeiro do Sul

De Lages para o Norte do País-terças, quintas e 
sábados — Para o Sul do País- segundas, quartas
e sextas Para o Norte - Ilorario 10 horas — Pai i o Sul - Horário 15 hora»

UNHAS PARA Amapá - Aracaju - Araçatuba - Aquidauna - Araraquar* - A- 
A nápolis - Arraias - Aranuã - Aragmcema - Apucarama • Ba

lem - Boa \ istn - Buenos Aires - Bagé - Barreiras - Brejo • Bjjlas - Belo Horizonte - Cartria- 
1,0 ^anan”'a " ^ac®res - Caiena (G. Franceza) - Campinas - Campo Grande Canaivieirii • 
Caracas (Venezuela) - Caravelas - Carolina - Cochabamba (Bclivia) - Conceição do Araguaia - 
Cornebo Procópio - Corumbá - Cruzeiro do Sul - Cuiabá - Curitiba - Dianópolis - Ereckim - 
I *f Florianópolis - Fernando de Noronha - Formosa - Fortaleza - Forte Príncipe da Bei-

oi,t.tomi M-uiana Ingleza) - Goiana - Guarajá Mirim - Ilhéus - Itajaí - Itararé • Ju»- 
çnba - João Pessôa - Macapá Maceió - Mafra -'Manaus - Marabá - Maturim (Venezuela) - Mm - 

Alegre - Montes Claros - Mossoró - Natal - Natividade - Oiapóque - Paranavaí - Parn.iba
' ' ' '  " .....  Pctrohna - P]aus - Pirajú - Pires do Rio - Planaltina - Ponta Groasa - Po-

I oito Alegre - Porto Nacional - Porto Velho - Posse - Recife - Rio Branco - Rio 4* 
Janeiro - Roloré (Bolívia) - Salvador - Santa Cruz de la Sierra (Bolívia) - Santarém - 8 »  J* 

U obiiai hao Domingos • Sao Joaquim da Barra - São Luiz - São Matheus São Paulo - Si- 
1 o^uatinira - lorezinha - União da Vitória - Vila Rela de Mato Grosso - Vitó- 

na - I asso FundoJ Rio Grande - União da Vitória - Xapuri.

ges PARA -  -torlanópo,,, 3a-5a e sgbaâo n ora de taida -  10 Ho
3a—5a e sábado ................ " 1

''uritíha ^a~ 5a e sábad°  "untlba 3a—5a e Sábdo ”
Santos ^Uâ e SaDüd0 ’’t 3a-5a e Sábado
Rio de Janeiro 3a-5a e Sábado

De Lages para Rio tíe Janeiro .
Lages para São Paulo íun .,* il V° LaáfcS ^PtlisRio de Janeiro - 

t» para Ri« de Janeiro Ttine! L8áf- i ioilaiiopolls Curitiba 5a 
De L ;e>. para Rio dc Jaiuir t t l í í  i°, Loges ' F^oli* Curitiba São Paulo 5

Rio £  í , l0 .~  La*fs - Florianópolis - Curitibt 
De Lages pan Rio de J a n e iro lt in ír /a.nelro ~  sâbado

invifc . ru rn S 10 -  Iaí,es • F-ori^rópoils - Itajaí ■
.  . Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Jan.

/ « « n c i a  em  Laaer. _  t .
‘ o  C in« T e n tr »  M «p a io a r a  a J 5 d e  — L o g o  aba<--------------------------------------i v a r a  -  F0!, e . 2 i4  _  E R d e r e ç o  T . ! g  TAL
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APARTAMENTOS
os Trabalhadores Cariocas —-  -

para ser erigido flu- ** daiconjunto arquitetônico,|, ,
burbio de Deodoro nésta'F p p * aberta Pela inteiramente projetado em ldafc09 Pa™ a compra dés- 
Capital. Com o iulsamen- nhrio A' COmeçarão 88 Unhas mordernistas. A i8as un,dade8 já está sen- --------- j gamen obras desse importante'classificação dos candi-ido Proces8ada*

Rio, vai ter início, a 
a construção de grande 
nadeo residencial que a 
Fundação da Casa Popu-

E d i t a l  d e  P r a ç a
Í?_RA- í “ “ «  Rosa, havida pe-inoa da Costa, Juiz do 

Direito da 2a. Vara da 
Comarca de Lajes, Es 
tado de Santa Catari- 
na, na fórma da lei 
etc. '
FAZ saber aos que o 

presente edit il virem ou 
dele conhecimento tive
rem, com o praso de trin
ta dias, coutados da pri
meira publicação deste, 
r.o jornal Correio Lagea- 
no, que as déz horas da 
manhã, no saguão do E- 
dificio do Forum, nésta 

cidade, no dia 
dezessete (1 7 ) do mês 
de Novembro próximo

la executada por herança 
de seu pai Inácio de Oli
veira, avaliada pela quan
tia de dois mil e cinco- 
enta e séte eruzeiros (CrS 
2.057,00) penhorada a Ma- 
iia Luiza dos Prazeres 
paia pagamento de im 
postos,L selos e custas da 
execução que lhe move a 
Fazenda do Estado. E,

Edital de Citação
O Doutor Belisario Ramos E. 
da Costa. Juiz de Direito 
da 2“ \ ara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da lei, etc.

para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou 
o presente editai, em treis 
vias, uma para ser publioada 
na imprensa local, outra afi 
xei no loca! do costume, f,can* 

' ; do ainda copia nos autos. 
Dado e passado nesta cida-

FAZ saber aos que o 
sente edital virem, ou del9 
conhecimento tiverem, com o,
prazo de trinta dias, conta í89 de LaJ®8' aos treze dias

de mil novecentos e cincoenta 
e treis (13/10/1953)- Eu, Helio 
B. de Castro, Escrivão dos 
Fsitos da Fazenda, que o da
tilografei, subscrevo e também 
assino.
Belisario Ramos da Costa 
Ju>z de Direito da 2*. Vara

Helio fíosco de Castro
dos da primeira publicação! 
deste, na imprensa local, que 
as dez horas da manhã, no

p ata  que cheeue ao r o ’ S f alão dc'Edifício do Forum, 
nhí»oimpntr» Sn ne8ta C!dade, no dia dezesseteUlKCimento d08 que ín -jd o m ê sd e  Novembro proxi
leressar possa, se p*9a0U;m° vindouro, o Oficial de Jus- 
o presente edital, em treis !t,Qa‘ encarregado dos üAudito 
vias, uma para ser nubli íü108’ tr? rá a púb,1C0 pregão 
cada na imprensa W l M l  
outra afixei no local do oferecer alem da avaliação, o

------, costume, ficando ainda seguinte imóvel: Uma parte
vindouro, o Oficial de] copia nos autos respecti- ?e. terrai5, co,n a area super- 
Justiça, ser vindo de Por- ivos, de acordo com Dec. ® medida
e,ro dos Auditoria». tra 960.d e  1? Dezembro 1938., No“ t  ^  
rã a nubhco Dre^ao Ha Dado e passado nésta ci-Arito de Carú, desta comarca,

dade de Lajes, aos treze C01.lfru n t: in d 0  com torras de 
dias do mês de Outubro Íoão ,1e Cordova Pí0sos, com

do mês de Outubro do anoE-crivão dos Feitos da Fazandi

A V I S O

público pregão de 
-venda e arrematação, por 
quem mais dér e maior 
lance oferecer alem da 
avaliação, o seguinte imo-!

O AGENTE POSTAL TELEGRÁFICO comuni
ca aos candidatos inscritos no concurso para CAR

NEIRO, que o mesmo deverá realizar-se dia vinte 
e cinco deste, em FLORIANÓPOLIS, das 14 as 17 
horas, sendo a seguinte a ordem de realização das 
provas: Português, Aritmética, Geografia Os can
didatos deverão aprest ntar-se munidos dos cartões 
de identificação.

Leges, 13 do outubro de 1953

do ano de mil novecentos 
e cincoenta e t r e i s

Quiteria Ribeiro do Amaral, 
Sebastião Alves de Chaves, 
própria para a industria pas

v«|: — Uma parte de fa-; (13 10-1953 ). Eu Hélio\«oril e agrícola, contendo san- 
chinais, com aréa super- \Boseo de Castro, Escri- 
ficiai de 205.700 ms2. , :vão do Crime, que o da-
fflaia ou menos, situada 
no lugar Vau Ruim, dis
trito de Carú, désta co
marca, confrontando com 
terraa de Mario Coelho 
f‘0 Oliveira, com Gauden- 
«o Oliveira Branco, 
iom Maria dos Prazeres 
Coelho de Oliveira, com 
Francisco dos Santos e

tilografei, subscrevo e 
também assino com o

2a. Vara.
Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2* Vara, - - ■ i
Hélio Bosgo de Castro 

Escrivão dos Feitos da 
Fazenda

gas, vertentes, banhados pe
dra ferro etc-, havida por O Doutor Ivo Guilhon Pe- 
permuta feita com Joãc de reira de Mello, Juiz de Direi- 
Lordova 1 assos e sua mulher, t0 da Ia Vara da Comarca d- 

T • , _ .  . por escritura pública, lavrada Lages Estado de Santa Caí; *
MM. Juiz dô D ireito da no distrito de Carú, desta co rina, na forma da lei, etc,

marca, avaliada pela quantia j Faz saber a todos quantos 
de novecentos e doze cruzei- 0 presente edital de praçn, 

n̂\tr'nta /3entavos (Cr§ . . . com o prazo de vinte dias, vi 
912,30), penhorada a Pedro rem, dele conhecimento tive- 
Correia de Mello, para paga- rem 0u interessar possa, qut 
meato de imposto?, selos e no dia sete do mês do novem 
custas que o mesmo é deve- bro próximo v i n d o u r o  
dor á Fazenda do Estado, na (7.11 1953), ás horas, no sagão 
execução que lhe é movida, do edifício do Forum, desta

Juizo de Direito da la. Vara da 
Comarca de Lages 
E D IT A I DE P R A Ç  \

de Melo, de João Barbosa do 
Nascimento e com a estrada 
gorai Pamel-Bjcaina Jdo Sul, 
obtida peh: mulher do execu- 
ado por herança materna, 

conforme certidão do Cartório 
de Órfãos e Anexos, desla 
Comarca, extraída dos autos 
do respectivo inventário, re
gistrada em 3 de outubro, di
go, em 3 de junho p. passado, 
no Cartório do Oficial Cid Si- 
mão Rodrigues. — E quem 
quizer arrematar 0 imóvel aci-

Ministério da Guerra
cidade, 0 porteiro dos auditó- Lna descrito* deverá compare 
rios, ou quem suas vezes fizer cer uo locai, dia e hora su- 
levará a público pregão deipra citados, 6endo ele entre» 
venda e arrematação, por quem gue a quem mais der e maior

5a. Região Militar
Cidadaos da Classe de 1935

EPOCA GERAL DE SELEÇÃO PARA INCORPORAÇÃO EM 1954

Todo o brasileiro residente no Municíuio de ^ages pertencente 
{, classe de 1935; ou anteriores, ainda em falta com °  .  ERVIÇO A 
TAR, deverá apresentar-se de 9 d*j novem r j B r<jv )
Comissão Militar de Seleção n a í n n  S Q 
Para ser INSPECIONADO SELECIONADO.

Q u a r te l  G e n e ra l e m  C u r it ib a ,  A g o s to  de 1 9 5 3
Osmario de Faria Monteiro 

Cel- Chefe do SMR/5

mais der e maior lanço ofere 
cer, acima da avaliação de 
Cr$5 000,00, feita neste juizo, 
o seguinte imóvel peuhorado 
a Darcy Antunes Medeiros p 
sua mulher dona Maria Deo- 
linda Vieira de Medeiros, nos 
autos da ação executiva que,

ian o oferecer acima da aludi* 
da avaliação de CrS-5.000,00, e 
depois do pag09, no ato e em 
moeda corrente do pais, o pre 
ço da arrematação, impostos e 
custos legais. — E para que 
ninguém possa alegar ignorân
cia, passou-se o preseute edi-

por êste Juizo e Cariório do* tal, que será publicado e afi- 
Civil e Comércio dã 1* Vara. x;.do oa forma da lei- — Da- 
lhes move Joaquim Borges de do e passado nesta cidade de 
Mello, a saber:— UMA OLE Lages. Estado de Santa Cata- 
BA DE TERRA com a área r ia a , .a09 dezesseis dias do
superficial do 21-461,00 m2, mtíb, dô ÜU.tU?jT?nf.e a tPaa? 1  
dentro de uma outra gleb 'l09 9 <m
de um milhão de metros qua 
drados, situada na ‘ Fazenda 
Santo Antonio do Caveiras", 
distrito de Painel, desta Co
marca, acidentada no seu con 
junto, com sangas, vertentes 
banhados, arroio, coufrouian- 
do com terras de Quintino da 
Andrade, de Simplicio Corrêa

Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civil, o datilogra-
f i subscreví e também assino.- 
Selos afinal.
Ira Guilhon Pereira dr Mello 
Ju z ie Direito da 1* Vara
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel
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problema doSolução para o 
encarecimento do ensino

Autorizado pelo Presidente da República o adiantam ento de recursos para cooperativas distribuidoras de
O Presidente do República autorizou o Ministério da Educação e Cultura a utilizar, sob o r g  a t iv id a d es  do oooperativcs 
diante coleta de preços 09 recursos orçamentários que lhe foram consignados par

distribuidoras de material escolar _______________

- ELES DIRIGIRÃO 0 BRASIL! -
Uma semana inteira de fe* i prietario do empório ou far dará instruções aos «pais so*, mantém o ônibus e carros e 

riado nacioual ! Eiscomocon- mácia que fornece os alimen- bre os métodos mais iadica- bom estado, segutos, n  . » .
sideramos, anualmente, os dias j tos — Você é responsável, in* dos de alimentação, higiene, bui para melhorar a vk dej i  ̂ n ^ .  'v 1 f “
que vão de 10 a 17 de outu- da que indireto, por uma par- vacinação preventina. Você se-, uma criança. O advoga ,P^ <1  ̂ t ' ' ‘ ‘ * ''
_■   ___ ^  . . .  r  . . ’  . . . . »  ,    _.  _  ~ „  A  rs n n e o r r o f r a n n  H P  H P  QP P R  t í l  R A1Y1 A TI fl M 3  5  í » n  3 n -bro Feriados diferentes, por 
que neles todos trabalham 
mais do que nunca pela re
denção da criança do Brasil, 
pois trata-se da SEMANA DA 
CRIANÇA. Pais, mães, pro
fessores, médicos — gente de 
todas as vilas e cidades, po
bres e ricos todos nós volta
mos nosso pensamento à in
fância brasileira.

Calcula-se que nascem, a- 
nualmente, no país, mais ou 
menos um milhão de crianças. 
Para que elas cresçam sadias 
e felizes, capazes de dirigirem 
o Brasil de amanhã, elas pre
cisam de toda a nossa aten
ção, do nosso cuidado, de mui
to amor. Cada uma delas es
tá, de certa forma, relaciona" 
a Você — direta ou indireta- 
meiite. Seja Você um dos

te da vida de um bebê- rá de grande utilidade parasita vez, é o encarregado de pen e, esta semana, na» crua
ias mães, ajudando-as com ex-i zelar pelos direitos da crian- 

É claro que a proporção ’ periente sugestões s bre u for- ça. O farmacêutico é o respon- 
dessa responsa b i 1 i d*a d e jmação de hábitos sad os, des-|sável pela venda e recomen- 
depende do seu parentesco; de a infância. dação de produtos que ele sa-
direto com a criança. Como! 'be serem bons produtos nos
um dos pais, Você tem a res-[ Mesmo que você seja um quais ele confia. Pelos seus 
ponsabilidade dos cuidados!comerciante, proprietário de conhecimentos, ele sabe que 
adequados que garantirão a uai empório, sua vida é rela-_ cs fabricantes desses produ

cionada com a alimentação, tos mantém um rigoroso con 
03 cuidados e o bem-estar ao trole de qualidade — contri-

saude presente e futura da 
criança. No primeiro aninho 
de vida, seu filho depende in 
teiramente dos seus cuidados 
Nessa altura, a própria vida 
da criança está em suas mãos
— ela precisa de todo o seu 
amor, de toda a sua atenção.

Se Você é uma enfermeira
— do Estado ou particular — 
Você tem muito a ver com o 
bem estar da criança e dos pais 
Você os guiará e aconaelhará 
quanto aos métodos de salva-

pais, uma enfermeira ou pro- guardá-los das doenças. Você

Geraldo X. de Almei
da e Senhora

Volentin A. Lima e 
Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas 
relações, o contrato de casamento de seus filhos.

DILMA e CELSO

EDITAL DE C IT A Ç A O
O Doutor Belisário Ramos 

da Costa, Juiz de Direito da 
2a. Vara da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
fórma da lei, etc

FAZ saber aos que o pre
sente edital virem, ou dele 
conhecimento teverem, com o 
prazo de 15 dias, contados da 
publicação deste, na imprensa 
local, q” n a êste Juizo, pelo 
Doutor Promotor Público da 
Comarca, foi oferecido denun
cia centra HONORATO VIEI
RA BRANCO, brasileiro, mo- 
tciista, com 39 anos de idade 
residente neBta comarca, como 
incurso no ait. 121, 3* e 4o do 
Codigo Penal. E, poque em 
cumprimento ao mandado de 
citação do referido denunciado 
tenha o Ofimal de Justiça, en
carregado da diligencia certi
ficado não haver encontrado 
o referido denuciado, cita*se 
o mesmo para comparecer na

sala de edifício do Forum, 
nesta cidade, no dia vinte e 
dois do corrente, ás 14 horas, 
afim de ser qualificado e in
terrogado e se ver processar, 
com a pena de Revelia.

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou 
o presente edital em treis vias, 
uma para ser publicada na 
imprensa local, outra afixei 
no local do costume, ficaudo 
ainda cópia nos autos respec- 
iivos. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, seis dias do 
Mês de Outubro do ano de 
mil novecentos e cincoenta e 
treis (6/10/53). Eu Ilelio B. de 
Ca9tro Escrivão do Crime, 
que o datilografei, subscrevo 
e também assino

Helio B de Castro 
Juiz de Direito da 2o Vara.

Helio Bosco de Castro 
Escrivão da 2'. Vara

ças da sua terra. Procure sa
ber de que forma Você poda 
contribuir para ajudar a esses 
milhões da Lebês, teinae ria- 
turinhas que, dependendo de 
todos nós, crescerão pa.a ser 
uma geração melhor capaz de 
criar um Brasil melhor!

(Noticiário gentilmente ce
bebê. Até o mecânico, que buindo, assim, para o bem es- dido pela Johnsou & Joi nson)

E D I T á L  D E  P R A Ç A
O Doutor Belisário Ramos jcer alem da avaliação, o se-1 ninguém possa alegar igno* 

da Costa, Juiz d6 Direito daiguinte imóvel: — Uma parte I rancia, se passou o pr^senle 
2a. Vara da Comarca de Lajes de fachinais, com a area su-iedital, que o foi em treis vias,

perficial da 97.000 ras2. , mais uma para ser publicada na 
sou menos, situada na Fazen- j imprensa local, outra af xei 
da de Leopoldo H. de Farias : no local do costume, ficando 

FAZ saber aos que o pre-juo referido distrito, confron-/ainda copia nos autos, confor-

Estado de Santa Catarina, na 
fórma da lei, etc.

presente edital, virem ou dele 
conhecimento tiverem, com o 
praso de trinta dias, contados 
da primeira publeação deste, 
r,a imprensa local, que as dez

tando por todos os lados com 
terras de Leopoldo Hipolito

de Farias, havida por herança 
de seu marido Vidal de Oli-

horas da manhã, 6aguão do veira Ramos, contendo san- 
Edificio do lorum, nesta cida- J gas, banhandos, vertentes, pe
de, no dia dezessete do mêsjdra ferro, etc-, avaliada pela 
de Novembro proximo viudou-j quantia de Cr$ 970,00, penho 
ro, o Oficial de Justiça servi-j rada a Bernardina Morreira 
ndo de porteiro dos auditori-j Ferraz, para pagamento de 
os, trará a publico pregão de: impostos, selos, e custas que 
venda ejarrematação por quem a mesma é devedora e Fazen 
mais dér e maior lance ofere-‘ da do Estado. E, para que

me preceitua o decreto 9G0 de 
17 de Dezembro de 1938. Da 
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos treze dhs nc mês 
de Outubro do ano de mil 
novecentos e mucoenta e treis 
(13/10/1953). Eu, Ilelio B. da 
Castro, Escrivão do Crime, 
que o datilografei, subscrevo 
e também assino.
Belisário Ramos da Costa 
Juiz do Direito da 2a. Vara.

Ilelio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazenda

Edital de praça
O Doutor Belisário Ramos 
da Costa Juis de 2a. Vara 
da Comarca de L%jes, Esta* 
do de Santa Catarina na fór
ma da lei etc.

FAZ sabor a quem interes 
sar possa, ou o conhecimento 

deste tiverem, contados da 
primeira publicação deste, com 
o praso de trinta dias, que as 
dez horas da manhã, no dia 
dezessete de Novembro, pró
ximo vindouro, no sagão do 
edifício do Forum, o Oficial 
de Justiça, servindo de portei
ro dos euditorios, trará a pu
blico pregão de venda e ar- 
rematação por quem mais der 
e maior ladee oferer alem da 
avaliação, o seguinte imóvel: • 
Uma parte de terras, com a 
orea de 41.101 ms2., mais ou 
menes, de terras de fachinas 
situada na Fazenda de Bom 
Jardim, distrito de Capão Alto,

confrontando toda a comun 
hão c°m terras de José Alves 
da Silva, com um lageano, com 
terras de Frontino José Perei
ra de Andrade, avaliada pela 
quantia de quatrocentos e on
ze cruzeiros, penhoarada a 
a Pelronilha Pereira da Silva 
para pagamenio de impostos 
que a mesma é devedora Afa- 
zenda do Estado, selos e cus
tas da mesma execução que

0 m° vida pela referida Fa 
zenda. E, para qUe ninguém 
possa alegar ignorância, se 
passou o presente edital, em 
tres vias, uma para ser publi- 
cada na imprensa local eP ou
!L .n í í* l  ° ?  l0Cal 110 “ « ‘ “ me
r e e D c í f . dn  ° í C’ia D0S *»<m  respetivos. Dado e poesartr.
“ S‘ “ “id? d« $• L a j.. ,Pao,  » e
do ano 1° rí d' Outubro ao ano de mil novecentos r
cinooenta e treis. Eu, Helit

B. de Castro, Eserivão do 
Feitos da Fazenda, que o d« 
tilografei subscrevo e tambei) 
assino.

Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2-‘ \ara.

Ilelio B. de Castro 
Escrivão dos Feitos de Fazenda

Aniversário
Transcorreu dia 4 do cor

rente mas uma data nata-,, 
licia do jovem Osny Furta
do Wolff, eletrecista da Cia. 
Catarinense Força e Luz 
désta cidade, filho do casal 
Católico Furtado Wolff s de 
sua esposa Dona Emeren- 
tina da Silva Wolff, criador 
residente nn secção de Co-
Y11 h 3 P inn
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CORREIO LAGEANO

Paí« a FCF o desfecho dota do Vasco da Ga- 
iogo último, veio 
extraordinário inte- 
torno dos protestos 
<je recurso na FCF) 

gâo partes Aliados e 
-al. O primeiro re

curso é do Internacional con
tra a decisão da JDD no ca
so Clovis lava. O segundo 
recurso é do Aliados no ca
so Margarida. Só duas vitó
rias perante do TJD pode
rão levar o Aliados para u-

ma série de melhor de tres 
Partidas contra o Vasco.

Os veteranos já se movi
mentaram enviando “ homens 
de confiança” para acompa
nhar o caso em Fpolis. ü sr. 
Eurico Arruda, Presidente do

Vasco, também se encontra 
na Capital. O Internacional, 
cuja posição na tabela não 
será alterada com qualquer 
decisão do TJ1), está na‘ fo
gueira e deverá se fazer re
presentar por seu Presiden

te no julgamento dos recur
sos.

Aguardemos o ‘‘terceiro 
turno" do Campeonato, agora 
perante a Justiça Ite povtiva 
do Estado.

cido o Vasco por 5 a 0 
pelo Aliados

última partida do campeonato da cidade 
1 enda decepção para os desportistas lo- 
üliados, como prenunciáramos, reabilitou- 
'etamente, enquanto o Vasco da Gama, 
o invicto, sofreu uma contundente golea-

rélio foi dos mais fracos, pois apenas se 
a presença do Aliados em campo, estan- 
asco da Gama sem defesa e sem ataque, 
e foi aberto por pênalti, o que abateu um 
(ânimo dos vascainos, mórmente quando, 
30° minuto da primeira fase, Herasmo, 
o, abandonou a cancha não mais vol-

tentos do vencedor foram conquistados por 
(3) e por Àldo (2). Os veteranos exibiram- 

tarde de gala, jogando um excelente fu- 
iiianto os cruzmaltinos estiveram obai- 

icritica.
mltados práticos da derrota vascaina fo- 
desusado interesse em torno dos dois 
existentes em que não partes o Interna- 
o Aliados, ambos agora em gráu de re-

jf&to o Vasco da Gama [é o campeão de 
p de direito ainda poderá acabar cedendo 
lao Aliados, dependendo dos resultados 
estos referidos.

" dss nossas 
Ferrovias

RIO -  (P.O.) -  O prr gra
ma do remodelação « equi
pamento aos estrodas de fer
ro nacionais preve a cons
trução de 13.672 vagões, 
sendo 4.206 de bitola larga e 
o restante de bitola estreita. 
1630 dos primeiros serão 
destinados à Central do 
Brasil e construídos no pais 
tendo sido. para ' c-se fim. 
já aberta a conconu cia pu
blica. A comissão Mi>.ta Bra
sil Estados Unidos recomen
dou que os demais fossem 
construídos pela industria na
cional.

As industrias brasileiras de 
material ferroviário já envia
ram, ao Presidente Vargas, 
um memorial solicitando que 
ihe fosse confiada a fabri
cação dos vagões para exe
cução do programa em ques
tão. Esse memorial foi en
caminhado, pelo Presidente 
a Comissão acima referida 
com a recomendação de . ser 
aproveitada a capacidade da 
nossa industrio, tendo sido 
essa cabalmente cumprida.

O Internacional é o cc v 
peâo de aspirantes

Com o empate entre os aspirantes c!o Al: ' ,s 
e Vasco da Gama, em dois tentos, sa.tT-^t-so 
campeão nessa categoria o S. C. Inte 
que ficou com 4 pontos perdidos, enquani » de
mais clubes com maior número de pontos.

Internacional x S errano deCuritiban s
Provável encontro amanhã

Internacional e Serrano F. C. de Curitibanos dever*o 
disputar uma amistosa amanhã, no Estádio Municipal, ;i 
16 horas, se o tempo perniitir O prélio está sendo e . - 
dado com grande interesse.

N e g ó c io  d e  Oportunidade
V E N D E - S E

Uma serraria montada em ótimas condiu-' 
com um Locomovei Rob (inglês) de 48 II. 1., 1 
quadro Tissot, com 3 circulares, 3 destopre1 :r 
ferragem reforçada ( Muller & Irmãos - 
ba),  tudo sôbre rolamentos. 1 barração de 10 >: 
20 mts. coberto c/ telhas, 8 casas de operários. 
Registro no I.N.P. 100 métros de guias mi n . -i 
( Exportação ).

Melhores informações com o SR. CART O ’ 
LIDIO SELL, ou na Organização Contábil Li 
Rua 15 de Novembro, 78 — Lajes — Sta Cotariri .

EPUREM-SE!

próximos dias começará a liquidaçãi 
lestral nas

L O J A S  f k U
lemlirem-se: LOJAS PAUL já mudaram
ífs o novo prédio ao lado do Cine Tamoio

18801023
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Secção feminina
OiriçSo i l í  Bnndina 01 w n  e w r  an ncssi 
Assistência médica

Dr. Iran Yared
Realizada a fecundação é 

necessária a assistência 
polo médico-parteiro, atenta 
e continua. Só assim mãe e 
filho ficarão abrigados dos 
perigos durante a gestação 
e parto. Com assistência téc
nica sistemática podem ser 
evitados acontecimentos la
mentáveis triviais, como 
raorti-nalidade, prematurida- 
de, debilidade congênita e 
morte da parturiente. Há, 
em verdade, certo coeficien
te de condições pernosalis- 
bimas que determinam tais 
acidentes, apesar de todos 
os cuidados,

Na maior parte dos casos, 
porém, são evitáveis. V e 
jamos:

A prenhez deveria repre
sentar harmonia entre mãe 
e filho, Mas, para que tal a- 
conteça é necessário que o 
organismo da gestante seja 
absolutamente integro, do 
ponto de vista anatômico e 
equilibrado em suas funções. 
Na realidad ■, porém, is-o 
prova para a mulher, em 
vista da forte solicitação 
funcional de seus órgãos, 
Quando consegue suportar 
sem dificuldades a sobrecar
ga do trabalho, tudo trans
corre bem. Em tal caso a 
futura mãe é dominada por 
um sentimento de intensa a - 
legria e, realmente feliz, a 
(uarda presurosa o momento 

de embalar o filhinho.
Em caso contrário não es

tando o orgauismo em perfeito 
estado o desiquilibrio será 
imediato e se revelará em 
uma série de distúrbios. Então, 
de duas uma: ou o organis
mo, por meios próprios, se 
reequilibra (distúrbios tran
sitórios da primeirra fase 
da prenhez), ou as pertuba- 
ções poderão culminar na 
dolorosa e injusta ruina de 
duas vidas.

A gravidez é. paradoxal
mente, acompanhada da for
mação de certos venenos 
que o organismo sadio neu
traliza e elinima sem quais
quer consequências. No or
ganismo sensivel. o venenos, 
em lugar de serem bem 
neutralizados e logo elimina
dos, circulam pelo corpo e 
acarretam fenômenos tóxicos,
vômitos incoerciveis, eclam- 
psia. Teorias modernas ten
tam mudar êsse conceito 
clássico. Os vômitos gravídi-

cos, tanto simples como Jn 
coercíveis. seriam manifes
tações alérgicas, devido aos 
alérgens, produzidos no cor
po amarelo. Outros pensam 
em aviiaminose da conste
lação B, outros ainda em 
distúrbio hormonal. Além dis
so, focos adormecidos de a- 
fecções e infecções, clinica
mente curados, podem des
pertar e tomar forte impul
so. Êsse acontecimento nem 
sempre se traduz subjeti
vamente, não sendo assim 
anotado pela paciente. São 
casos nos quais a evolução 
sorrateira do mal represen
ta gfande perigo não só pa 
ra a gestante como para o 
fruto. Entre numerosos ou
tros, lembro como por exem
plo o da tuberculose ou da 
sifilis. Em relação a sifilis 
há mesmo um fato corri 
queiro: a reativação expen 
tânea da R. de Wassermann, 
durante a preenhez.

Estas ligeiras çonsidera 
ções indicam, portanto, que 
a gravidez, .embora fenôme
no fisiológico, requer vigi
lância médica até o ato da 
parturição. Tendo em vista 
colocar a mae ao abrigo de 
múltiplos perigos, e contri
buir para que seu fruto venha 
ao mundo em excelentes 
condições.

Pensamentos
O que não se pode evitar 

se torna mais leve com a 
paciência. (Horário)
Paciência e tempo fzeem mais 
que força e raiva (La Fon- 
taine).

Curiosidade
Se o corpo humano con

tinuasse cresçendo na mes
ma proporção que no pri
meiro ano de vida, uma 
criança com 10 anos teria 
22 metros de altura.

À situação da zona carbonífera do Es
Oração doDep.Saulo Ramos, na Câmara F

__ ç,r. presidente, por todas
as regiões do pais cota-se o 
desaiustamento das classes 
produtoras e trabalhadoras 
que procuram vencer uma 
crise sem precedentes, qüe 
avassalando povos e civiliza
ções encontra funda repercus
são no nosso meio social e 
econômico e até mesmo nos 
órgãos diretivos da adminis
tração pública.

O Ministério do Trabalho, 
Indústria e Comércio, nestes 
últimos tempos, atendendo a 
êsses desajustameplós, vem 
evitando greves, dissidios co
letivos com hábil política de 
«pp xia,ação das classes la 
b( riosas e produtoras.

Devo informar à C.iSft que 
em tôda zona de mineração 
carbonífera no sul catarinen
se reiua a intranquilidade en
tre os mineiros, que para 
evitarem uma greve enviaram 
á capital da República 
uma representação sindical 
chefiada pelo presidente do 
Sindicato dos mineiros de 
Criciúma, Sr. Antônio Manoel 
de Souza e dos Srs. José

Tome nota
O queijo deve ser guar- 

daoo em lugar bastante fres
co, onde a luz não incida 
completamente, a fim de não 
ficar ressequido com a per
da do sabor.

Boas maneiras
Nos dias imediatos ao do 

seu nascimento, o bebê de
verá dormir parte do dia e 
tôda a noite. É preciso en
tão desde logo, educá-lo de 
tal forma, que se alimente 
de dia, deixando a noite pa
ra o descanso da mães e o 
seu próprio e assim apren
derá êle desde o berço, a 
ter boas maneiras-

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários

CONCURSO DE ESCRITURÁRIO - DATILOGRAFO
I — Torno público que, pela Resolução n- 1317/53, foi determinada 

a realização de concurso para a carreira em epígrafe.
2 — 0 concurso será regulado pelas Resoluções 1.202 e 1 soo e oh 

decerá às condições determinadas no Edital de abertura Dubliõidr, ,,,, 
Diário Oficial da União, em 6-10-53, documentos êsses afixados no pn«t 
de Inscrição.

3 — As inscrições permanecerão abertas até 31 de outubro p 
mente poderão ser requiridas na Agência dêste Instituto à rua 
Cordova s/n° — Ediíicio Galeria. /  runei

Lajes, 12 de outubro de 1933
Edmundo Pereira dos Santos 

AGENTE

Fernandes, Raimundo Vcrdic, 
Brnz Tomás Cardoso e Aze- 
nir Guimarães, com a finalida
de á» obter uma solução pa
ro aquêles desojustamentos.

O Sr. Ministro do Trabalho, 
Dr. João Goulart, desde que 
assumiu aquela pasla minis
terial tem promovido levanta
mentos daS condições sociais 
e econômicas, não só das 
classes produtoras como das 
classes trabalhadoras na re
gião c a rb o n ífe ra  catarinense.

Diversos relatórios feitos 
in loco estão sendo «gora es
tudados no ,Ministério, bem 
como várias soluções já fo
ram ultimadas em beneficio 
das nusmas.

Sc Prrsidente, desejam os 
produtores utn aumento de 
preço por tonelada de carvão 
e os trabalhadores umaumeD 
to salarial. Pedem os minei
ros que lhes séjam pagos os 
abonos de familia e natal ou 
então aumento de 60° rt nos 
seus salários, bero domo a 
equiparação de vantagens 
dos trabalhadores das empre

sas privadas àqUe|a
,JfTprgica nacional.
c R.-^í0 Glvnde r( Sr. Ministro Joà&
controu solução 
paia problema íhã

S. Excia está n- 
mesas redondas en 
presentações siodi 
patrões e operários 
sabia orientação 
dadas esperanças 
lução equanine, 
amparo às classes 
e trabalhadoras e 
uma greve naque 
c rbonífera.

Quero, na 0p
congratuhr-me com 
mstro loão Goulart 
sábia orientação tu 
com os produtores 
!h,"dores catarinen 
pinto de harmonia 
pressão que estão 
nesta hora difícil 
evolução, cuja cri 
disse tein funda re 
err. todas as cama' 
que compõem a 
brasileira. (Muito

CORREIO LÂGE
ANO XIV Lages, 17 de Outubro de 1

NOVOS RUMOS PARA O PROGR 
CIONAL DE HABILITAÇÃO FOP
(KIO - PC) - O problema da habitação co 

ciante em todo o pais e, prihcipalraente, no int 
as populações deslocam-se para os grandes cen‘ 
vocam a sua carência. Sentindo necessidade de 
aquele problema e procurar evitar os deslocame 
veriricam, o governo fixou as bases de cooperaç 
governamental através de 1 decreto assinado p . 
dente. Ficaram, assim, as instituiçães federais de 
cia Social, a Fundação da Casa Popular e as C 
nomicas Federais autorizadas a colaborar, por 
financiamentos e assistência técnica, com as enti 
já existem ou que venham a existir, sob a jurisd 
Estados ou das Prefeituras Municipais, dotados de 
lidade juridica e patrimônio próprio, afim de co 
financiar habitações do tipo popular ou melhorar 
tententes, adquirir terrenos assim como seu pre 
loteamentos populares e contrucão de casas ou a 
tos proletários e produzir materiais de construção 
dos a casas populares. Os'financiamentos deverá 
c-er concedidos para construções ou melhorias de 
localizados em grajas ou sitios. As entidades que 
derein  ̂a colaboração financeira e técnica acima 
deverão dar garantia hipotecária e assegurar ao 
emprestado a renda minima fixada para o plano 
S‘ ,es da credora Onde não houver condições que 
tam a participação de diversas instituições o fin 

i-j6 j  Pel° 0rgÃo que arrecade maior rece
calidade (Distiib. Press Continental).

EM TODA A HISTORIA DO CINEMA SE DESTACA ORGULHOSAMFNt v  t?*, ^  ------------- --
O MAIOR DE TODOS OS FILMES, M V X m M M E X T B C O s L M A D O *  *  G* ‘ANDTOSIDADE

H is tó ria ! Romance ! Aventura ! Drama ,
Com molduras musicas primorosas, empolgantes, inesquecíveis! TT í ”  *

CLARK GARBLE, VIV1EN LE Ifíli  o u v i a  d e  h a  v i i  r á \ \ ™ ° en° °  som en te  de gran d es  astroí
BARBARA O' NEIL, EVELIN KEVS ANN RU TIIEjfynrin  H °  WARD> THOMAZ MITCHELL

Em Deslumbrante, Maravilhoso ; e r! ‘ Horas de projeç
1 Am anhã-D om ingo, As 14 e 19,30 hrs. no M ara ioa ra  e Á * ra  s n  ™  ,

■ I 1____________________________________________ J 9 As 14'3 0  e 2 0  hrs. no C a rlos  Gomes
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