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Subvenções distribuídas pelo 
Dep. SAULO RAMOS

Do Deputado Saulo Ramos, do PTB catarinen- 
e recebemos o seguinte:

Rio de Janeiro, fevereiro de 1954.

3rezado Senhor:

É finalidade da presente dizer-lhe de como 
listribui as subvenções ordinárias e extraordiná
rias, a*que têm direito, por lei, todos os represen- 
antes federais.

Coube-me neste ano, como aos demais repre
sentantes, a quantia de Cr$ 15o.ooo,oo, como su- 
jvenção ordinária (manutenção), e outro de C r$ 
too.ooo,oo, como subvenção extraordinária (obras 
i equipamentos).

Desde que assumi o mandato, tenho distribui- 
lo equanimemente tais quantias sem outro objeti
vo que não o de servir por igual as Instituições 

ssistenciais do meu Estado. No presente exercício 
inanceiro, as bancadas partidárias resolveram dis- 
ribuir essas verbas, obedecendo a outro critério; 
qual o de fazer cada deputado a distribuição da 
rópria cota. E, mantendo eu o mesmo princípio 

adotado nos anos anteriores, destaquei 15 entida
des e a cada uma dei Cri lo.ooo,oo, como sub
venção ordinária. O que quer dizer que a entida
de beneficiada por esta cota de dez mil cruzeiros 
recebê-la-á todos os anos, isto é, para sempre.

Quanto à subvenção extraordinária, que deu a 
cada deputado ou senador a importância de Cr$ 
■too.ooo.oo, ;sendo dinheiro do povo, dividi-a entre

Tabelada pela policia carioca a duração do 
---------------------  beijo . . . ---------------------

Agirão as autoridades contra os casais de namorados que se
excederem em suas atitudes

RIO, Io (F.T.) — A policia 
d* costumes deveria iniciar, 
ontem, a campanha contra 
oe namorados ou melhor 
contra os c*sais que ficam à 
beira-mar dando «shows» es

petaculares. Mas a chuva 
proibiu.

Impediu a policia de tra
balhar como 'ambêm impe
diu que os namoradas 
encontrassem. Mas a cam-

de 10 mil cruzeiros. Foram as seguintes as 15 en
tidades beneficiadas com 10 mil cruzeiros: — So
ciedade Criciumense de assistência aos Necessita
dos (Criciúma), Ação Paroquial para obras Sociais 
(Caçador), Asilo Vicentino da Velhice Desam
parada (Lajes), Associação Beneficente «Joaquim 
Santiago», mantenedora do Asilo de Órfãos e Ve
lhice Desamparada (S. Francisco do Sul), Asilo Dom 
Bosco (Itajaí), Hospital de Caridade (Canoinhas),
Curso Normal Regional Matei* Dolorosa (Capinzal),
Hospital-Maternidade S. João Batista (Imaruí, So
ciedade Lajeana de Assistência aos Neces- duraçío. . . 
sitados (Lajes, Hospital Sagrada Família de lta-'do furtivamente como quem 
piranga (Chapecó), Hospital São Sebastião (Turvo),!rouba, este é o beijo que a 
Hospital São Roque de LuzeraalJe cie- lMlK,a 1 oce""--
dade Amparo aos Necessitados (Porl . iros-
pital Sto. Antonio (Chapecó), Assistência Social 
(Biguaçu.)

Em relação às verbas suplementares, destina
das a patronatos, postos agro-pecuários, correios 
e telégrafos, etc., adotei o mesmo critério,

portanto, as declarações que me

uanba prosseguirá logo qu* o 
tempo melhore. Terá Lcurát«r 
de «bÜrz» poiici 1. Nada m - 
nos de quatro turmus dâqu - 
!a delegacia, chefiadas pe o 
comissário Carlos Santos, f : 
rá um policiamento rigorosa

Ob policiais, de acordo co i 
as ordens, agirão com ca it • 
la. Haverá primeiro um i 
advertência aos c sais en
contrados em atitudes inde - 
corosa-*. As autoridades, pel > 
que se depreende através das 
instruções disinbuidas, devem 
t< ' e«tabelecido um crilérij 
muito seguio entre o permi
tido e o proibido.

Com rrlação ao beijo, po • 
exemplo. Este será considera
do dentro dum ou doutro ca. 
so, segundo <» tino, cLsse e 

beijo rápido; da-

Estas são,
tôdas as entidades assjetenciais que vinham rece- cumpre fazer, como imperativo do mandato que 
bendo auxilio», iuciusive aquelas que, em tempo, ora exerço em nome do povo do meu Estado.
fizeram seus pedidos à Câmara Federal por inter
médio dos representantes catarinenses. Sete mil 
cruzeiros foi quanto tocou para cada uma, iucluin- 
do-se aqui as 15 beneficiadas com a importâneia

Cordialmente,

SAULO RAMOS
Deputado Federal pelo P. T. B. catarinense

Qualifica-te em Qualquer Partido!
Não assume, porém,

compromisso Eleitoral.
O D  X  D  Terá candidatos a todos os postos 

I , s . D .  eletivos

Agora — e h esta altura é 
o govêrno quem avisa — o 
beijo dos chamados «desen- 
tup'dor de pia», aos ap-rtões 
er-te será proibido; como 
proibidos lambérr. serão os 
beijue tipo cinematográfico, 
com onrrHaçamentos demo
rados e capazes dt» confun- 
dir a policia.

Enfim • policia não tolera
rá beijos que superem m ia- 
bela dos permitidos cuja du
ração não pode ir além dum 
minuto. Todos esses detalhes 
conclui um jornal do govêr
no — serão verificados p las 
autoridades no momento da 
investida contra os casais du
vidosos. , .»

Pedro Caon e Sra.

participam aos partn'es «  
pessoas anjipje-s o contrai* <!• 
ca*am*nto de-Asua filha Bf.- 
LONI, com rjj sr. Eutimio Pu- 
ci Seregati.

loeé P. Seregati e era.

patt.cipam aos parentes' e 
pessoas de auts relações, o 
contrato de casamento de 
«eu filho Eutimio com e arte. 
Beloni Caon. ilo Amaral.

Anita Garlbaldi. março 
de t?5i
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ÍHOd S O C I A L
Aniversários

LIVRO OE  
ESTREIA

Juizo Direito cU 
Cornar ca

Fizeram anos em março: 
D i» 27 sr. Arnoldo Heidnch, 
do comercio local. Dia 28 sr. 
.José Otávio da Costa Ramos, 
in tustrialieta. Dia 29 sr. Nil- 
ton Sell, industrialisa. Dia 30. 
Sra. D Maria do Carmo, es- 
po-a do sr. Célio Castro; sr. 
Joio Xavier de'Oliveira, Ve-

rpador pelo PSD: Rogério, 
filho do sr. Sebastião Muniz 

Dia 31: Sr. ludalicio Pires, 
do comercio local 

Dia Io. de abril Sr. Antô
nio Cundido, '

Meninos VVerli £Tadeu e 
Wanderlei Ubirajara, filhos do 
sr. Hercilio Miranda.

O aniversário do sr. José Baggio
A 27 de março completou 

mais um aniversário o nosso 
prezado amigo de traballu», 
sr José Baggio, P'esidente 
no Partido Trabalh ta i tam
bém d < Liga Serrana de Des
portos, Goza o sr. José Bag

gio de 1 irgo circulo de ami
zades em nossa cidade, ten
do por isso sido muito c um- 
primentado na sua data na 
talicia. Ao prezado amigo os 
nossos cumprimentos.

Aniversariou D. Daniel
Ceroado da inúmeras ma

nifestações de apreço nor 
parte de seus amigos e fiéis 
eatoLcos, viu transcorrer 
dia 2 deste, o seu natalirn «• 
Kxtnj. .-sr, D. Daniel Hostin

estimado Bispo Diocesano 
de Lajes. An n. Daniel, des
tas colunas, enviamos as nos
sas congratulações e votos 
de felic'dades.

Juizo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lages

Edital de Praça
O Doutor Ari-teu Ruy d* I gueirir ha, a é o marco de 
Qouvêa Schicfler, Juiz. de (pedra judicial, ponto re pr.r- 
Diruto da 2* V*ra, etn exer- lida uma parte somente fioin a 
cicio na 1* V<iiv, desta Co- área superficial de qurnhnen- 
mirca de Lajes, Edado delios mil metro*-- quadrados
Santa Catarina, na
da lei, etc.
Faz saber a todas quanios 

c pres.»r,ie edital de prasa, 
com o prazo de vinte dias, 
virem dele conhecimento ti- 
vervat; ou ínter- ssar possa, 
que, no dia 19 d * abril do cor
rente ano, às d-z horas e 
trinta minutos (10,30), o p»r- 
tei-o dos auditor es, ou quem
• u - vezes fizer lev; rá a pu- 
bo- o pregão de v  nd i e arre- 
jua1 ção, por q n m u aij der j 
»* maipr lanço of r^cer, so- 
hrtí a avaliaçi-* de Ci$
36.o00.00, feita ne-;e Juizo o 
seguinte imóvel pe ihorado á 
Euclides Alves de Melo e sua 
m líier, na execução que 
lue» moverá fi ma «Sperb & 
t ia.», a saber no terreno de 
m tes e f .cbín is contendo 
aguadas, propri • para as in
dustrias agricola e peCuaria, 
com a area sup rficial de»e- 
tecentos < cncentr.mil me
tros quadranos^ viado no lu
gar denomina-U „.»Sena Mon- 
i- Alegre», i>o di .rito de Bo
caina do Sul. de«ta Comar- 
c.>, em comum, dividindo, a 
comunhão, em seu todo, com 
urrai de M.-noel Bento Ma
cedo, a partir de um marco 
de iedra Judicial, rumo "reto 
no Rio Mente Alegre, c> m 
tetras doa -ucessnres de Ma
ria hulalia ‘o Amaraf, até a 
foz do aTr»-i* Curto; com ter- 
iar dos suc ssores de Pau'i- 
no Daniel t'e Liz, at’; encon
trar o rnaic Hio de pedra 
e, dai. ro uidião da M .n-

íormu (õüii.OO ,00in2), avaliada 
qua tia de Cr?53G.OOO,OC. ■ 
se l -rreno foi adquirido

pe:a 
Es-
pelo

ex uut ido Euclides Alves de 
M<lo, uor c< mpta frita a 
Angeüno Burigo e sua mu- 
ih-rdooa Augusta CordoVa 
Bu igo, de Eli-ano Alves de 
Ohv ira, sua mulher e nu- 
'r<>», Cnnf irmf- »scritura pu
blica d • Compra > venda

vrad em 27 o. novembro 
de 1951, no cartorio distrital 
de Bocaina do Sul. d Escri- 

! vão Altino Alves de Andrade, 
!e registrada sob n. 19.009, em 
8 de dezembro, digo, 8 de ja
neiro de 1953, no cartorio do 
Io Oficial d<» Registro Ger <1 de 
Imóveis, Jdesta Comarca, 6r. 
Cid -imão Bodrigues.-Equem 
qui/er arrematar o imóvel a- 
cima descrito, deverá compa
recer no lugar acima mencio
nados, sendo ele entregue a 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer sobre a aludida a- 
valiaçáo, depois de pagos no 
ato, em moeda co rente, o pre
ço da arrematai,Ao, impostos 
e custas legais. - E pars que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se o presente 
edital, que será publicado e 
fixado na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina, ao? vinte dias do mes de 
marçÇ de rgi] novecentos e cin- 
conntíji e y, ep. (20-3-54.) -

Eu, Wald ck Aurélio Sam
paio Escrivão do Civel. o 
datilog afei subscrev e tam
bém assino S-los afinal

Por Estevam Borges
Q-J .ndo nlgum forasteiro en

tra em contado com o nossa 
vida s Ciai e cultural e, por 
ventura ouve dizer que temos 
um contista que nasceu e pas- 
sou a maior parte d i sua vida 
em nossos meios, indubitave.- 
mente não dará muita impor- 
tanda ao fato, pensando tra
tar-se de um sujeitinho qual
quer, com a general sada ma
nia de escrbor e que teve a 
felicidade de ver um dos seus 
m 1 alinhavados contos publi
cados i m algum revista de 
terceira categoria

K fazen-lo tais considerações 
encerra o assunto sem mais 
de ongas, como s • o mesmo 
não fosse digno de encontrar 
no rol desuas cogitações.

A verdade, poi em, é bem di
ferente. A realidade é que o 
nosso contista - üuido YVilmar 
Sassi - o Guido como todos o 
conhecem na iivtimioaile. o es- 
criter provinciano que nasceu 
em um município pequ* * no. n- 
canhado. oude a vid cultural 
é quasi nula - é um contista na
to, um observador prO'undo e 
sincero d is coisas da vida coti
diana, destinado a marchar ao 
lado d' s escritores de valor 
que çornpoem a i» va geração 
e que colocam o seu talento a 
serviço do povo, apontando 
com realismo os nossos mnl- 
tiplos problemas «octais.

O seu livro de estreia, PIA 
cem capa des nhada pelo ta
lentoso artista Nereu Goss, a- 
gr.idou a gregos"' e troianos, 
tanto pelo seu estilo vigoroso, 
claro e incisivo, como pela ver
dade que nele foi patenteada. 
Todos que o leram foram una
nimes em exaltar as qualida
des literárias do autor, assim 
Como elogiar o tema profun
damente hurrano por ele abor- 
d tdo.

A referida obra de estreia, 
que atualmente e»t& sendo o 
assunto predtle o das palestras 
lit^rariar dos nossos meios, 
facaliza c m rar. telici lade e 
sabedoria o drama da criança 
des-e sublime entezinho que 
nem sempre é comprendino 
pda geração adulta, ignoran
do os seus poblemas mais e- 
k-mentares. As personagens de 
PIA, todos êles criança, que 
vivem os seus 'tramas, que t- m 
o seus poblemas, recalques 
íntimos, desejos insatisfeitos e 
uma infinidade d** outras coi
sas, não simplesmente criações 
do cérebro privilegiado do es
critor* Eles existem realmente 
e podemos encomra bis pelas 
mus da cidade, anêmicos pá
lidos, ma' agasa'hados, esqua- 
hdos e sub-nutridos, peran.bu- 
hndo a esmo ou trancado 
•un rasas pobres dos bairros 
da cidad*1, marcados pelos so- 
luinentos e pela vida miserave’ 
qur levam.

(Continua na 6a. pagina)

O Doutor Aristeu Ruy 
(1 i \ía Scliiefl r, juiz 
Direito em exercício r.a 
Vara de6ta Comarca,

oa

Aristeu Ruy de Gouvêa 
? *t schifler

Jui  ̂ d” Direito da 2a Vara 
em exercício na la.

Waldeck Aurélio Sampaio 
E»cnvao do Civel

do de Santa CataiiDa, 
forma da lei, etc.
EDITAL DE CITAÇAO 

Fhço saber aos que o pre
sente edital de citação, com
0 prazo de trinta (30) dias; 
vire*»!! ou cMe conh^cioi^nto 
tiverem que, por parte de 
Aure.i Lopes dos Santos e ou
tros, me f̂i.i dirigida a seguin
te PF/1IÇÀO - Exmo. Sr. 
[>r. Juiz de Direito da l 1 Va
ra da Comarcu de Lije». Por 
seu procurador infra iirmado 
dizem ÁUREO LOPES DOS 
S/aNTOS, brasileiro, casado, 
criador, NESlOP LOI'ES 
DOS SANTOS, brasileiro, 
casado, criador PEDRO LO
PES DOS SANTOS, brasilei
ro, casado, criador e JOÂO 
MARIA BURGES, brasileiro, 
casado, t criador, itsi lentes 
os primeiros em Antonio L a- 
cio, nesta Com «rca e o últi
mo no disirito de Jndb s. 
tombem desta comarca, que 
s;io senhores e possuidor- s 
de glebas de t rras do imó
vel pro indiviso conhecido 
como ANTIGA EAZEND A DO 
SOBRADINHO» situado o 
distrito de Antonio Iná io ne - 
ta Comarc-s e como lhe> s - 
j>. desintere^sanb m it r 
atual estado de lonpnná 
desejam receber, digo, dese
jam separar a suas p r̂t- s 
-e-pectivas d^s pertencent 
aos demais condominos, p 1 
que propõem a pr« 6» nte 
-Çiio e DI\ ISÃO em que, m- 
necessário provarão. 1) Qu-
11 as terras pertenceram, em i 
-ua integridade a Ath. nasio 
Marque» d** Oliveira que p<u 
herança e por comp a c ven
da atingiram .«s mesmo» <iié 
aos ora requerentes: (vide 
m ipa anexo) 2) Que os Su- 
pli< antes possuem no men
cionado imóvel, e m us preci- 
semente na I.NVERNADINHA 
(vide m.*pa) com cerca de
12 Ü00,000m2 mais ou menos 
(doz** milhões), as áreas de
.29'875 (hum milhão iuzen- 

to. e noventa e tois mil 
t > entos e seienia e cinco 
metr s quadrados) o prim*-i o
1 648.750 (hum milhão se.s- 
■ -i to» e qu irenta e oito mil 
» -i* cenu.s e cinquenta metros 
qu dr.utos) o »egUnao; hum 
tndhSo trezentos e seienia

* r ° 8 ^drados (l.orO.ÜOO, e 1.198,875 (um 
mima.** cento e riuvcnta 
»ei» mil oitoceiiios e s*-tent 

cinco m< iros quadrado») 
mais ou menos 0 último do» 
requerente» obtidas p, r Com- 
Pru e venda por hera: ç<, co-.- 
turme docurrentor» que vão 
em anexo, 3) Que são c n- 
dnmi"< » no r. ferido imóv.-l 
i* s‘ gu>nte*= proprietárú s-

Oiivei-
<*. José Mana Fuitido. I 
).>no Rodrigues de ()|lve r'rt 
Libon.i Borges de Eigueiró 
JJ^rculano Borges de fqgu

Primeira Vara da 
de Lages
residentes eui Antonio In icip 
4) Que. não bà b -nMu,r,a 
còmun?, q íe as benfeiron,, 
lo r ventura existentes sg 
particulares <los Condômino 
respectivos, 5) - Que os |j 
mitcs do imóvel sio os St. 
guintes; i om o rio Pe lotar 
subindo p do lageadu <| 
Tijolos con. terras que p.. 
tenceram a Atunasio Marque, 
de Oliveira, por uma hnh 
séca com terras dos hei dei 
ros dr Tiburoo Merques d» 
Oliveira e desta pela s*ing» 
do Paiolziuho até deio,guar 
no Rio Pelouis, pomo 
partida; 6) Que neste g érmo 
requerem a V. Excia. 
digne mandar citar os ref. 
ridos condomínios Com iua; 
inmberrS • s que' furem , t 
s dos. par i no prazo lega 
contestarem a ação queren
do, expedmdo-se e pubiican- 
do-se editais p ra a citaçà 
dos eventuai» ausente» c 
de paradeiro u;ce to ou ignr 
rado, tem rofno Cite-.*e 
confront nt, 6, ,se uec *s»ári
para Co te»tar*-ni ou COnf E- 
»<*rrni a p e.» nte Ação fi 
câudo de*>ü*- j « tutados 
todos os »eos tê moa »*le Ij 
nal julgam oto sob p‘jna 
revelia u abi-D* rem, pro-iat 
a» despesas respectivas. P,o 
testamos, oiurosSim, < portu 
uamente juntar, em pit,z, 
fixado jior V. Excia., o Ing- 
triimeino ne Mandato de Pe 
iro Lo, s n

E íí í .  " g V .  “ • »  « •  ,v,ira.Scb stião Lopes dos Santos 
V- alderruro  W aln-r u ?  , ’

Getubo »
« b i .  d) o L a f â  (v D
^  ira-, SOerabrhm T o *
. ^  Jo v e o n  O Bo rges

,u í o rt finalm**ote r* c - , vi, ,U1 ui-* ta uri p *■_■> uaragat

ant-s Dá-*
. ,.re8ente o valor de Ciii 
10,(iü0,00 (de/, m l cruzeiro 
-ura efeito de taxa jurliciári 
Aguardam nesite lêrnu-s, úe 
ferimento. L jes 28 dc ja .er 
:o de 1954 (aj. Jorge B rn s« 
Filho DESPACHO: - Nom: 

g.imensor, suplente, purho' 
suplentes as pessoa» aci 

ma indicadas, Façum-se 
c L ções r queridas. Prazo de 
um mês para ofei- cimei 
ua piocuração aludida, 
imc.-I 23-11-54 (a). An»te
l ' ' y de ij luvêa^chi' fier, ji 
ie D.reito, E couio t-nh 
sopuc.it.te p» dtdo a cit- ç" 
po. edital mandei p,.»»ar 

.te, otl qual cita.n-st a 
<ll_ doR os evi ntuais interes.»nd 

ausentes • desconhecidos 
d> p oa oiro incerto e ig:iH 
rado, bem as»im os confrn 
taotes. para cousi-staram * 
confessarem o equerido, 
«jusivo p.,ra todos os se" 
lêrmos até final pena de r* 
velia. O preseate edital se 
ofix .do no lugar publico 

e costume e publicado no «D» 
r;o OEeial do Estado» e 
imprensa local. Da-lo e p< 
sado nesta cidade de L»je 
aos dezesr-is dias do me.» 
março do ano de n<il u1 
centos e cincoenta e qi tt 
Eu, Waldeck Aurélio 5a 
P«»o, Escrivão do Civel, o d 
t lografei, subscreví t 'a1 
bem assine. Selos níir.al. 

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito em exercí 
i na Ia Vara

Waldeck Aurélio Samp-d® 
-Escrivão do Cívtl 

Ía

 ̂iró

íc

l°. sendo t
ESTUDE

ESPERANTO
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Rodrigues 
eiro Oficio 

Imóveis e 
;Cirou3Ciição 
lomarca de 
Distritos de 
Pinto, Índios 
sina do Sul 

ca, listado de 
na Forma

js que o pre- 
em ou déle 
Joimento, do

) senbor WE-’- 
L. brasiieiro, 
tá'ir>, do.nici- 
e nesia cida- 
esie Estado, 
itimo possui- 
reao, fechado 
rame, com a 

!l de VINTE E 
Qi INHSNTOS 
L«,lS MKTxtO 3
(2o. 2oin2), m- 
eiro distrito 

Lages, con- 
consta da es- 

do compra e 
de raiz oata- 

uaho ao ' ífi7, 
o as do Tabe- 
icio désía co 

~es, devidamen- 
neste 1 artó io 

e poder, a fo- 
1, do Livro no. 
aro 1D.521, em 

Dutubro de )9i7. 
ya de t «rras aci 

uma parte so-i 
26 2o5.i 1 n2, íoí 

Iproprieti io. Sr. 
eschl, loteidae cu- j 
loteamento Muní ; 
la Prefeitura ja toi 

s, pretendendo 
ender os lotes por 
ica. mediante pi 
e preço A vista ou 
jn pre laçõ«s sui es 
liodiias: QUE de 

o que preceilua 
de ]fi d Dezcm 

7 — Loteemento e 
t-rras a prestações 

jelo proprietário da 
erras loteada e avi- 
ida, aprcsentaaos em 
orio, p^ra o devido 
dos os documentos 
os e exigid.s pelo 
decreto-iei no. 58. 

o. e seguintes; QUE. 
sente edital, torno 

de osito neste Car- 
memurial o docu 

necersários e ac ma 
auos no Brtigo lo. da 
Le\ d.u 58, e, decor 

inta (:.()) diu6 da ulti 
ílicação, sera procedido 
tro rio plano de lotea- 
‘o terreno de proprie 
o i-r. VVerner Hoeschl, 
mencionado; ■ presente 
eiá afixado no lugar 
lume e publicado n 
Oficial <;o i la o d 

!< atari; e naimpren 
al I aao e p«s_ado r.:> 

de Lages, sos iu d<
3 de 1954 (dez de mar 

mil novecentos e riri 
a e quatro i

10 de março de 195 
id -imfto Rodrigues 
1 de Primeiro Oficio co 
tro de Imóveis e Hip 

lécas

fu zo de Direito da Piimera Vara da Comarca de Laje
E D IT A L  DE PR AC A

0 i or Aris eu Ruy de 
Gou . a S'hiefler, Juiz de 
Diieito da 2a. Vara em 
exc ,cio i a la Vara des a 
Comarca de Lajes, Estad 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, ttc.
Faz sabei a todos quantos 

o piesente edital ie praça, 
com o prizo de q iitze  dias. 
vir^ni, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia cinco de abril do 
comute ano ( .-4-.>4 as dez 
hora? ( 11 >,00). no saguão do 
Edifício do Fórum, I- . a ci
dade, o porteiro i()3 auditó 
rios, ou quem ua- vezes fi
zer, levará a püblic > pregão 
de venda e arrematação por 
quem mais der e maiores 
lances oferecer, acima das 
avaliações feitas neste Juizo, 
os seguintes bens que foram 
penhorados à firma «Sigurtá 
& Vergani», desta cidade, na 
execução que lbe move a 
firma “Hermes Fernandes & 
Cia Ltda", a saber: dois (2) 
relogios ouro para senhora, 
com pulseira ouro, por CRS. 
2.244,00 cada um; (1) cm pen- 
deutif ouro agua marinho bri
lho perola3, por « 'r í 2.4C4.00; 
um (1) anel de ouro agua 
marinha brilhante, por Cr$ 
1.584,00; Um (1) dito, por Cr$ 
2.200,00; um (1) dito por Cr$
572.00, um ( 1) dito por Crí
334.00, um ( 1) anel o iro a- 
metista por Or$ 07.3,60: um 
( 1) anel Romeu e Julieta, por 
Cr$ 290,00: um (1) di*' pe
queno por Cr$ 176 00, 4 anéis

ouro para criança, com pe 
dias. por Crí 52,47 cada um, 
: (dois) berloques «Peixe», 
da ouro, por Cr$ 220.00 cada 
um; m ( 1) beríoque ouro 
«Saturno» por t_r$ 4(5.50, um 
(i) beríoque ouro .Pião», por 
Cr$ 440,0 »; um (1) beríoque 
ouro «Dado», por CrS 712.So; 
um (1) b rloque <le ouro «Jan
gada», por Cri 2 )7,30, um (1) 
beríoque de o ro «Pandeiro», 
por Crí 281.60 um (D brim o 
de ouro Nó- oor CrS 251,90: 
dois (2) brincos de ouro 
«Argola», por 'r$ 2 <7.60 ca- 
d i um, sei (0) colares de 
prata por Cr! 8,25 cada um, 
2 (dom) relogios folhado, pa
ra senhora. 17 ped.. por Cr$ 
338,80 cada um, dez (10) 
alianças folbad i «Riben», por 
Cr$ 9,90 cada uma, oito (8) 
aneis chapa, por Cr! 12,IH) 
cada um. 6 (seis) brincos 
meia bola, por < r$ 23.76 ca
da um, seis (6: bmncos pin 
gente, por Cr i 4,75 cada 
um, seis, cli tveiros. berlo
ques sortidos por Cr$ 49.5') 
cada cm caia u~, ires (2! 
chaveiros figa massiça p r 
Cr$ 59.40 cada um, duas 2 
pulseiras para relogios d 
senhora por Crí 104, >b cada 
um, uma (l) puLeira. meia 
boia, por Cr! 99,00. cinco ■ 5) 
pulseiras com um beríoque 
por Cr$ 66. i3 cada ma: 
tres (3) pulseira fina. « um 
be loque por CiJ 49.~>u ;ada 
uma, ( 1) figa. e tartaruga e 
ouro por CrJ 550,: 0. uma (l 
dita por Cri 4i7.'ü, urna d i 
d'ia, por Crí 363,0" nm ih

bor e tartaruga e ouro, por 
Cr! 660,00; um (l )  cachim
bo de tartaruga e ouro. pjr 
CrS 297,00, duas (2) cuze- 
d * tartaruga e ouro, por 
Cr! 110,00 cada u.na. duas 
(.’) Girafas de tartaruga e ou- 
ao por CrS 220,00 cada uma, 
um (11 elefante de tar aruga 
e ouro por CrS 87,0o; três 
(3) figas pequenas rie tarte- 
ruga e ouro por CrS 220,00 
cada uma; tres (3) ditas por 
cr$ il ),00 cada uma, urn ( ' )  
elefante pequeno de tartaru
ga e ouro por 1 r$ 165,00; 
um (l )  relógio «Sil una», pa
ra mulher, por Cr$ 2.033 üü; 
tres ( ij relogio- - pulseiras 
«Agon», com pulseira oe ma
téria | lastica por Cr$ 330,00 
cada um, cinco 5) colores de 
peiola-, imitação «Spurta», 
por Cr$ l2l 00 cada um. (li 
relogio - silvana», para ho
mem com pulseira de couro 
,ior CrS 1. o.OO, - E qu«m 
quiznr arrematar os beus a- 
oma mem ionados, sendo eles

entregues a quem mais der 
e maiores lances oferecer, 
scima das avaiiações cons
tantes dtste edital, depois de 
pago no ato e em moeda 
corrente, o preço da avalio- 
çâo, bem assmi as desnefeas 
iegais. - E para que cheque 
, o conliecimei io de todos, 
passou-se o presente edilu! 
de praç.i, que será publica
do e afixado na forma da lei. 
Dado e passa io nesta cida
de ue Lajes, Estado ''e San a 
Catarina, aos dezesseis dias 
io mes de março do ano de 
mil 'novecentos e < ineoenta 
e quatro - Eu, \\ aldcck Au
rélio >ampaio. Escrivão do 
cível da a Vara. o datilo
grafe', subscreví e também 
assino. - ^eios afinal.

Aristen Ruy de Gouvèa 
‘'chitllcr

Juiz de Direito da 2a. Vara, 
em t jíbn icio na la 

Waldeck Auielio ampaio 
Esciivão co v ivel

M A R M I T A S
_____ (Viand-s)

=  Fnrnaoa

a

o
staurantá Club 14

e Junho
I ? Kua GoTeia P i n s . r v  - Fone 'Ml

Em Florianópolis hospede-se nos 
Hotéis Majestic e Central

Bem no coração da cidade; h.Mestic Hotel
*

M

■

Jt‘- • ' . rw *
r e .  t i

B

Água encanada em tode? cs quartos - banhos 
quentes e frios - coz’nha de la. ordem 

Higiene - Respe;*o - Cortezia
Rua Trajano, n° f  - Esquina Conselheiro Malta.

H o t e l  C e n t r a l
Rua Conselheiro Mafra, 26 

Atcndióo« por Hugo tV-iD - proprietário.
Os seus hotéis na Capital do Estado!

- 1 i  ■
«■»

■ i. -

E l

m  li-

ESTUDE
4 TVTLl

p
( 0  rtí m

Al . .a .

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



3 4-54

£a'itorio Informativo Comarcial
Qouj s lutai n mas tte*

Quereis adquirir ou ntler propne j c número de
« S . r i  cô n a n i x l »  breWdtó. .

“üm,,"1S RAFAELI. RAMOS LTDA.
Junto ao Bar Familiar,

Lotes a venda
Vende-se quatro (4) lotes, no alto Avenida 

Marechal Floriano. Em frente á Fábrica Emílio 
Batistelia, nesta cidade. .

T ra ta r com o proprietário, sr. Erwim bpecbt. 
rua Correia Pinto, 70. N e s t a . _______

M A R M I T A S
(Viandas) ______~  Fornece c =

Restaurante Clube 14 
de Junho

Rua Correia Pinto, s.n. - Fone 341

c J BB Sb

JQUie

íB Es b eW
« w B A R

CONFORTO «COMODIDADE /

\ 1 1 ;

&P f  |i

U E S T U  R W T i :

f Avehid" Farrapo s . 45
l fi/o/ónas: 5501e 54 '?

Fnt/ĉ to Tt/êffafc W£LPE

Serrarias
TFsot e Centro - LOCOMOVE . recondicio

na- »s, corno nóvos, - 70, 60, 42 35,30, 24, 18, 

H p ^
Fá! ica de aixa e Aplainados, ao todo ou 

sep rada. Transmissões, preços sem concor

rência — t Tonta entrega - JCÃO PLENTZ —

Carazinbp — .G.S.
P

Beh Milton A . Barres
Contador e finanças 

A< eita escritas avulsas — Livros fiscais 
Caixa Postal, 344

Edifício Vva Amélia Waltrick - Apt, 6
Lages Santa iatarina

.Cd

PR Pt D PI
DESD E 1876

UM NOME

U A MARCA

,HA GA/ VJTIA

EXPRESSO L A G E A N O
SO A PAULO - L A G E S -  P. ALEGRE 
Ku. -25 de Ja- Bu. M al. Deo- 7 de Setembro

• noirn 99f) tiUrO U ^  •
Fone 34-43-91 Fone 228 Fone 7818

Transporte rápido c eficiente de
cargas e encomendas em carros próprios

' LageanoI
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA 
MU PttEÇOS MOD1COS j

Leia “P iá ”
Livro de contos de 

Guido Wilrnar Sassi

A l f a i a t a r i a  P a r i
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos

A N IO N IO  PAIM BRAESCHER
Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

Rio Grande do Sul —Santa Catarina
Cargas — Mudanças — Encomendas

12 ANOS DE SERVIÇOS FRESTADOS AO COMERCIO EINDUST

F I L I A L
LAJES

Rua Correia Pinto 272

Fone - 2S4

M A T R I Z

PORTO ALEGRE

Rua Com. Azevedo 78

Fone 2 - 4 6 - 1 8

A mais antiga Empresa de Transportes da Região Serrana

Dê o máximo conforto a seu lar
Rua S‘ “ Hdla ■ sucursal da H ™ a Nicolau & estabelecida a Rua Cel. Cordova, s.n. - Ediíicio Armando Ramt

nas de irartu^U^JStí/ãdow^cl^ea’ i-en?3radeirGS' máqui-
e bicicletas, das* meSorés^OTcas ̂ procedências/60*

0 Ã & S Ü 3 V  u S r ; 0 bímDS “  y *
* ■ » « « « .  S 3  . b „ md , S S d*  •“ - *

Adquira seu rádio PHILIPS, emprestacõ 
" en-ais por excelentes preços

El tvr : s S0B garanti as E à prestaçõesEletrolandia -Rua Cel °
----------— — -  — ____ —__  ' tdlílclo Armando Rcn
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Festival de
BOX

Sob o patrociuio da Radio 
jbe .de Lages, realizar-se-á 
próximo dia 9 do corren- 
sexta-feira o quarto Fes- 

al de Box, da cidade. A 
eressante e sensacional 
npetição está despertando 
mais vivo interesse, por 
te dos aficionados do es- 
:te dos esmurradores, não 
pela clas>e dos competi- 
es como pelo êxito que 
npre tem alcançado os fes- 
iís da Radio Olube.
) programa escolhido é 
mais atraentes: \lem de 

„ ersas preliminares entre 
 ̂ azes de Lages, destaca-se 
ita defundo entre os co
ei dos pugilistas Tilmo Me- 
a e José B. Santos, este 
apeão da Taça Bandei- 
te. José B. dos Santos, é 
jonhecido e impetuoso 
so, dos ringues paulistas, 
edina vem se preparando 
i treinamento diário c ade 
do para enfrentar a Tas
que está precedido de bom 
az.
festival terá lugar no 

i Teatro Tanu io, com ini- 
- ás 20 horas, do dia 9. Me- 

i. o agil e experim- ntado 
dor, apó6 esse compromis- 
intensificai á seu treina- 
ito. para participar do 
tpeonato Brasileiro de

A ‘

tinta aSub-Secção 
Ordem dos Advo

gados
Conselho da Ordem das 

ogados reunido na Capi- 
io E tado, por unanimi- 
* de votos, deliberou ex- 
ir a Sub-Secão local da- 
a corporação. A decisão 
'onselho baseou-se na im- 
icuidade da existência 
;al órgão em Estado pe
ão e de fácil oomunição 
o Sta. Catarina.

a 2 na sa 
batina Boa atuação do Lages frente ao Aliados

Na amistosa de sábado, o 
o Internacional, a du as pa
nas conseguiu vone r ao 0 - 
perário, pela contagem de 
4 a 2. A peleja, pouco inte- 
ressaute, não reuniu as duas 
equipes com todos os seus 
titulares, dando a se apre
sentarem elementes promis
sores das equipes de aspi
rantes. O interessante da 
luta foi o equilíbrio remanje, 
uma vez que o oscore não 
representa bem o seu de
senrolar. ü Internacional ex
perimentou seu goleiro re- 
cem adquirido, Sapo. Jogan
do n<> Oparari >, Pão de Mi
lho foi o autor de dois bonitos 
goloS.

Os proletários, jogando 
com azar, marcaram dois 
tentos centra, assinalando pa
ra os rubros Telminho e Pa- 
rizzi. Os proletários experi
mentaram dive sos elementos 
novos, e com os quais conta
rão para o ca ipeonato.

Domingo último compare
ceram ao areião Je Copaca
bana os fortes esquadrões do 
Lages e cfõ Aliados, para 
o compromisso pela Taça 
Oajurú.

Sob as ordens de Decosta, 
os times preliaram assim for
mados:
Lages: - Hélio. VelaCí e Ary, 
Mario, Alfredo e Gelio, Hugo, 
Alemão, Bolega, Jorge e 
Martins. Aliados: - XimbÍC2 
(depois Jorge), Pedrlnho, e 
Haroldo - Abelardo, Tancio, 
e Eustálio - Ery, Galego (de
pois Eraiiio), Aldo depois 
Clóvis), Miltinho e Túlio. Nos 
primeiros minutos o Aliados 
foi mós posiiivo no ataque, 
enquanto os «lageanos» pro
curavam melhor entendimen
to, para equilibrarem o prelio, 
que na primeira fase teimi
nem sem abertura de escore. 
Jug.iu-se então um emocio
nante primeiro tempo, com 
ataques e contra-ataques pe

Auto Geral Gerso-' Lucena S/A
la. CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Ordinária 
Convidamos os srs. Acionistas da Auto Geral 

Gerson Lucena S. A., para participarem da ses
são de assembléia geral ordinária, a realizar-se 
no proximo dia 15 de abril de 1954, às 10 horas 
na séde social, sita a Avenida Marechal Floriano 
no. 373, para deliberarem sobre a seguinte 

ORDEM DO DIA
lo.) — Estudo e aprovação do relatorio da direto

ria, contas do balanço geral e demonstra
ção da conta lucros e perdas, relativos ao 
exercicio financeiro de 1953;

2o.) — Eleição da Diretoria que irá administrar a 
sociedade, na gestão social de 3 (tres) 
anos, ou seja de 1954 a 1957;

3o.) — Eleição do Conselho Fiscal para o exprei- 
cio de 1954;

4o.) —  Remuneração dos diretores e outros assun
tos.

Lages, 2 de abril de 1944 
Gerson Vieira Lucena Antonio Gil Lucena 1-2

rigoso«, sobresaindo a defen
siva de ambos os contendo- 
res.

Na segunda fase, o Aliados, 
com Clóvis e Ernilio produ
ziu muito mais, tendo porem 
fraquejado na defesa onde 
Pedrinho e Ximbica compro
metiam seriamente. Num lan
ce sim obrigo, Ximbica dei
xou passar uma bola chutada 
de longe por Alemão. Minutos 
depois Hugo, numa jogada 
pessoal assinalou, com classe, 
o último ten'o, assegurando 
a vitória a seu bando.

Dai para fiente o jogo pas 
sou a ser violento, com abu
so de botimdas e compla
cência do árbitro. No final. 
Clóvis foi expulso de Campo, |

juntamente Com Gélio por te
rem se engalfinhado, perden
do a partida em muito, sua 
emoção e comprometendo se 
a parte técnica e discplinar.

No Aliados jogaram melhor: 
Eustálio, Abelardo, Aldo e 
Miltinho, Ery, Ximbica, e 
Tancio, os mais fracos, com 
Pedrinho desleal- Os demais 
regulares. No Lages, fHélio, 
Velaci, e Hugo, os melhore.-. 
Bolega. decaiu no s-guudo 
tempo quando Jorge p ss u 
a jogar bem. Martin, Gélio, 
e Alemão, os mais fracos.

Decosta, teve atuação re
gular na primeira fas ,̂ de
caiu io muito, para terminar 
apitando mal. A renda foi a 
maior deste ano: 8000,00

INDUSTRIAL E COMERCIAL DE 
MAQUINAS LTDA.

Fundição - Oficina Mecanica - Congêneres
Avenida 3 de Outubro — Lages

SERVIÇO DE TORNO -solda elétrica e a oxi
gênio portatil-Mecanica Industrial

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE aten
didas por técnicos competentes, quadro 
«Tissot», etc.
SECÇÃO DE FERRGEM — rolamentos - 
SKF, serrasde engenhos e Pery: limas ema 
teriais para serrarias, aos melhores preços

Correias US. esem emendas - Material 
para transmissões.

DR. EDÉZIO NERY CAON 
DR. EVILASIO NERY CAON

ADVOGADOS
Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 5'i

A rnaí; r rede aéroviaria do Brasil a serviço de

Aéreos Catarinense
em combinação com: Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda

e Lages para o Rio de Janeiro: 3 vezes por semana, poderá V. S. viajar para, o Rio, emquatro linhas diferentes
IT IN E R Á R IO S  —Lages - Florianópolis - Rio . . .  . 3a Feira — Lages - Florianópolis - C uritiba - São Paulo - 

Rio de .Janeiro .. . .3a Feira — Lages - Florianópolis - Itajai - .Joinville -Curitiba - Paranaguá — Santos - -Rio . . . .  3a Feira 
ages - Florianópolis - Curitiba - Rio de Janeiro . . . .  5a Feira — Lages - Florianópolis - Itajai - Joinville . Curitiba -Parana

guá- Santos - e Rio de .Janeiro........5a Feira — Lages - Florianópolis - C uritiba e Rio de Janeiro . . .  Sábados
Lages - Florianópolis -Itajai - Joinville Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro....... Sábados

5e Lages paraPorto Alegre, 2a, 4a 6a Partida deLages, ás 15horas (Lages-P.. Alegre diréto)

Horários de saidas de Lages: para o Norte: 10 horas da manhã
Agencia em Lages: Rua 15 de Novembro - Logo abaixo do Cine Marajoara

F  0 II E 2 1 4 -Endereço Telegráfico - T  f l  (  $
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CORREIO LAGEANO
ANO XIV Lages, 3 de Abril de 1954 |N. >-

Livro de..
Continuação da 2a. página

Piá, o menino dono, o faz 
tuda, o pagem, o joguete de 
algumâ família que adotou-o 
por coüv 'oiencia e que, mais 
ai de, crescido, qilasi h > nem,

■ scolado pela vida de sacrifi- 
i- os e de recalques que levou 
tem o pensamento voltado p i - 
laa senda do mal, tendo em 
n ira vingar-se das 8eus tuto
res pelos maus tratos que lhe 
impingiram e pela educação 
que lhe não quizeram dar;To- 
i.inho, o moleque largado, sur
preendido com Os seU3 com
panheiros a‘furt r em u na re
sidência e que, por isso, foi 
I reso, espancado e maltratado 
ao extremo, vind > a f al Jcer 
em consequência das atrocida
des contra ele praticadas, Zito 
o menino que servia de pa- 
gém a seu irmão aleijado e 
que sofria com 0 desejo insa
tisfeito de dar uma voltinha 
nu carro que con luzia o seu 
manot Kitty, .« uma pequena 
qu j não encontra"! u n >ouco 
pe c irinho e afeto em sua 
casa, e, por isso, o seu maior 
desejo era brincar con as 
cria ças da vizinhança; Ri 
cardo, Dorothi, Melica, Ze! a- 
da, Paçoquinha e Germa ío. 
todos; todos são crianças qne 
vivem realmente, em "grande 
quantidade, embora com no
mes, idades e feições diie- 
rentes. E Guido. o talentoso 
contista, descreveu com fi
delidade os seus dramas, os 
seus irecalques íntimos, as 
suas explosões emocionais,

Academia Catarinense de 
Acordeon

P R O G R A  MwV 

^cordeons era desfile
Á d rcção desta academia convida ao distinto publico 

e aos fan6 do acordeon para este grsnde festival a ser re
transmitido Dela onda d.a Z.W, 3. Radio Club de Lages, em 
a noite de 10 de Abrd, as i í  horas, precisimente sendo 
apresentado os mais variados numero* musicais, em solos 
duo, trio, quarteto, e conjunto, pedimos aos nosso- ouvintes 
apos o mesmo nos escreverem dando suas impreções, 
queremos agradecer também o sr. Carlos Jofre Amaral, di
retor desta emissora, que tãogentilme te nos cedeu seus 
microfones, e seus preatimos. ao mesmo tempo dando opor 
tunid ide a milhares milhares de fans deste festejado ins
trumento, antecipadamente agradecemos aos pães de nos
sos alunos e a todos aqueles que de
qualquer forma nos prestigiaram com as 6uas colaboraçõi s

A DIRETORIA

sua-i inocentes alegrias, tris
tezas e amarguras, oe seus 
modestos desejos criminosa- 
ments*insatisfeitos e todos os 
seus demais problemas, pro 
blemas que não custaria so- 
luciona-1 is bastando para is
so tão somente um pouquinho 
de boa vontade

O escritor foi um artista 
que teve a capacidade de 
retratar no papel a dura rea
lidade que contemplamos, a 
realidade das criancas pobres, 
de preza Ias; crianças que não 
tem um pouco de sol para 
iiuminar-lhes a existência. 
Crianças que desde pequenas 
sofreram da própria carne os 
erros, a má vontade, a ga- 
nancia, o egoismo, a igno
rância e a maldade dos adul
tos; pequeninos cristos que 
riem. que choram, que tem 
fome, sede. dores, que sen
tem frio e rlaraais necessida
des dos seres humanos; e. fi 
aalmente, crianças que íne- 
e iam uma existência mai9 

ameda e confortável, com 
sorrisos, alegrias e flores em 
lugar de tn-Dzas e fofrimen- 
tos. que encontrassem em sua 
vida um para zo ao envez de 
um c ilvario.

Foi e -a  ! npr S3l> q.ie 
tivemos do livro de estréia 
de Guido VVilmar Sassi, ocon- 
lista que todos conhecem e 
admiram, e, dc3tas e- luuas, 
o felicita ío? e fazemos lhe 
• dos de felicidades tm sua 
brilhante carreira literaria.

Serviços de a p a  
no inferior do pais
O presldeute Cetulio \ ui- 

gas vem reiebendo numeio- 
-os telegrama de agradeci
mento mi virtude da con 
cesão do empréstimos para 
os serviços dc abastecimento 
dagua às cidades do interior. 
Ontem o Chefe do Governo 
receben o seguinte tel grama 
a proposito deste assunto.

“Em nome do povo de Su- 
rubi agradeço sensibilizado 
o magno beneficio da con
cessão de empréstimo para 
o serviço de abastecimento 
dagua a esta cidade, o que 
representa a sobrevivência 
de tossa gente. 0 nome de 
V. Ex. ficara sempre gravado 
na memória de todos oos 
Cordiais saudações^(a) Mo
nsenhor Pereira Lima, pá
roco.

Edital
0 Dr. Belizário Ramos da 
Costa. Juiz F.loitoral da 2l 
Zona, na forma da lei e 
etc.

FAZ SABER que. de acor
do com a circular No. 3, de 
19 do cerrente, do Egrégio 
Tribunal Regional Eleitorai, 
é concedido o prazo de ses
senta (60! dias aos eleitores 
lesta zona, para que rece
bam seus títulos, cujas ins
crições tenham sido deferi
das a partir de lo. de Julio 
de 195:5. Fmdo este prazo, 
serão os titulos não procura
dos remetidos imediatamente 
do Egrégio Tribunal, para 
efeito de cancelamento.

FAZ SABER, outrossim, de 
acordo com a me3ma circu
lar, que os titulos anteriores, 
referentes a inscrições feitas 
desde_l945 até 30 de Junho 
de 1953, e que não for.im 
procurados pelos eleitores, 
não têm mais validudes, e 
serãa remetidos taml>em ao 
Egrégio Tribunal, pura efeito 
de cancelamento. Dado e pas
sado, nesta cidade de Lajes 
no Cartorio Eleitor 1 da 2ia ’ 
Zona,oas25 de Março de 
1 . . ^n’ Darcy Ribeiro, Es- 
ciivão Eleitoral, o datilogra
fei. subscreví e assino.

Dr. Belisário Ramos da Costa

Para seus Blocos de 

NOTA
( orreio L a a eánr.
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Santuario N. S. de Fátima]
Cam panha dc 3<?i

Damos hoje inicio a publicação dos nomes do%seík 
re8 faz fuleiros, qu» gentil e prontamente, a t e n d e i ^  
u rejto por ejta comissão, da oferta de ura b -i, Co
aul lio » - .nstruçío do SANTUARIO 1)E N. S. DE KAfl 

A com í*-io  agradece a Iodos e pede a S. DE Fj 
\\A que lhes conceda farta messe de bençaos

Outrossim. solicita aos que ainda nao atenderam , 
anelo que o façam com possível brevidade, pois. de» 
ofertas dependerá o continuo andamento da construção 
te suntuoso Santuario.

EU a relação:

Policarpo V. de Camargo 
Henrique Ramos Junior 
iir. Indalecio D. Arruda 
Cesar Antunes
\icanor Antunes —
Solon Vieira da Co-ta —
Nelson Camargo Batalha —
Ary Cândido Furtado —
Lauro Severiano Ribeiro —
Sebastião Prudente Vieira 
Dimas de Oliveira Waltri- k — 
Teimo RamoB Arruda —
Augusto Daboit —
Joee Ribeiro Chaves —
^bdon Ribeiro Waltrick —
Lmz de Oliveira Waltrick —
Aristides Figueiredo de Arruda- 
D. Maria Estelita Ribeiro —
Antonio Daboit —

A COMISSÃO

Um boi de 4 anoa
Um « « 4 c
Um « « 4 €
Um « « 3 «
Um « « 3 «
Um « « 2 <
Um « « t ano
Um « « 1 <
Um * « 1 c
Um « « 1 «
Um « 1 c
Um « « 1 <
Um » « 1 «
Um » « 1 «
Um « « 1 c
Um « « 1 «
Um « « 1 «
Um « « 1 «
Um « « 1 «

Agradecimento
AURINO GOUL ART DA ROSA vem por este meio tu 

nar púbiieo seu profundo e sincero agradecimento an ila 
tre _e abalizado médico Dr. João Cosia Neto. á dedicá 
irmã Aguinalda, às enfermeiras do Hospital N. S. dos Pfl 
zeres, pela atenção que ihi foi dedicada por ocasião | 
sua enfermidade e delicada operação que foi submetid 
Agradace também as pessoas que lbe visita.am.
_____ ___________  Lajes, 28 de março de 1.954

Aliança da IM ir  Capitalização SJ
nrd«nEX̂ 8Í0U'Se,° tituI°  de rS 1-.000.00 de numero
eeL r/ L m  npef tenct’° tt‘ ao senhor Fritz Prothast, que i

aSererseanna» 11 m eftí,t°  6 dü qual 0 subscritor rai querer segunda via.

Agradecimento
*  ara,Iia dü -{lnadü Joâ<> Dias de Goss, profundam

Í l r S m Dntüa’ ' T h P° r este meio externar seus sincera
üfsa? n n ^ n cT -3 T 0»8 as Pessoas que demonstraram pesar por ocasiao do falecimento de seu pranteado c 
ocorrido em Porto Alegre. pranieaao c

____________________uajt-s, 27 de março de 1954

no. 18.528

Amanhã, Domingo, As / e 9 horas
Mais Um Grande, Belo e Impressionante Espetáculo do Cinema! _

0 PA LA C IO  DAS

Perito Contador
Registrado uo C R.C S.C.

no C R.C.R G.S. » no. 259 

oom 19 anos de prat.ea dando referências 

deseja colocar-se em lirma n/cidade on n/Estado 

A lirma interessada obséquio diriBi,-se para 

CAIXA POSTAL No. 344

_______L a  j f, s s c.

no Marajoara
.maíoresmsensaacõeS desta

(BAL TABARIN)
Com um magnigleo elenco de artistas novos, destaca

P A IX Õ E S
l5 ?

ndo.
Csr
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