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Procedente do Oeste, deve
rão chegar a Lsjes. acanha à 
tarde, o Senador Carlos Go
mes de Oliveira e o Deputado 
Ssulo R m ss, q te vem percor
rendo o Estado em arregimen- 
tação do Partido Trabalhista.

cstüjo ris dois ilustres ho
mens, >públ cos de Santa Cata
rina realizando hoje, ein Joa- 
ç.ba, uma importante concen

tração política dos dirigentes 
petebistas |d<is municípios do 
Vale do Rio do Peixe.

Domingo à noite d. verão 
presidir a reunião dos traba- 
Inistas >ocais, *a ser realizada 
no Centro Co. ico Cruz e Sou
za, devendo tanbém paiticioar 
da tre^ma representantes dos 
municípios da Serra.

Pura essa reunião es'ão sen

to convocados os membros 
do Diretório, convid dos os dp- 
mais filiaJos ao HTB local, já 
que importantes serão os temas 
aborda ks, inclusive as bases 
da ação do trabalhismo para 
o próximo pleito de 3 de ou
tubro.

Os dois lideres pereorr-ráo 
ainda outras zonas do Estado, 
ao que trotamos informados,

esclarecendo os spus liderados 
a respeito da atuai conjuntura 
política.

Após essas reuniõts poderão 
os trabaünsias enraminhar-se 
para a Convenção Regional já 
com pontos de vistas pré-esta- 
bclecidos. A posição do Dire
tório local poderá ficar defini
da com relação ao Município,

c que será, po knk , de r al 
importância p-m a p. ilica I - 
geana.

O TTB airda rão se dejmíu 
no E.-tado e tão p uco no Mu
nicípio pr ién . é pr, vável, q . 
corferme resultados d-- reui i ■ 
de amanhã t me Cma ointiiz a 
ser h mclogada, eporturamen , 
em Convenção.
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Noticias FORENSES
Vultuosa d em and a em  LONDRINA, no Paraná

Bncontrase de parabéns 
íosso prezado antigo, sr. Dr.
íLISíario de Camargo
1RANCO, distinto advogado 
!e nosso foro, com a brilhan- 
e vitor a alcançada em la. 
nstancia, na Comarca <le 
.ondrina, em Qma vultuosa 
ção que ali propoz, junta- 
aente com o sr. Dr. Ivum 
,uz, na qualidade de procu- 
lídores constituídos d06 Snrs 
IARLOS JOUDAN; Herdeiro- 
o Major Miguel Blasi, Dr. 
iNTONlO BACILA e Cel. Dr 
iRMANDO RIBEIRO SEVE- 
0, contra o industiial jpa- 
tnaense HENRIQUE s TALKE 
ILHO, o qual foi con ienado 
pagar a vultuosa importan

cia dp UM MILHÃO E QUA
TROCENTOS E QUARENTA 
MIL CRUZEIROS, valor das 
ações que lhes caberíam em 
uma projetada socidade, acres
cidos dos respetivos juros. 
Não participaram do feito, ao 
qual estavam ligados, os se
nhores < els. Aristdimó R,i 
mos, Virioto Vargas e Quim 
César, por ter-un os mesmos 
sido pagos amigavelmente. 
S«b“mos que deixou de par- 
ticipar 'no p itrocin'o do pre
sente feito, o sr. Desembar- 
gados Mario Teixeira Carri
lho, qne declinou do convite 
qne lhe íez 0 seu colega Dr 

.Elisiário, por não poder se 
afastar da Co trarei. Con gra

Antonio W agenfhur
Acaba de transferir re

sidência para Blumenau, 
o nosso amigo Antonio 
Wagenfhür, que deverá 
abrir naquela cidade uma 
casa de comercio de au 
tomoveis. Pertencendo ao 
Diretorio do PTB, e des
frutando de solidas ami
zades, ao mesmo tempo 
em que seus amigos la
mentam seu afastamen
to, desejam-lhe exito em 
suas novas atividades.

sulíimo-nos com o nosso^ dis
tinto amigo e com os seus 
familiaies p» a brilhante vito
ria que vem de alcançar.

Falecimento
Dia 21 de6te, em Curitiba, 

faleceu com a idade de 69 a- 
nos o Io tet. rf formado da 
arma de artilharia Cândido 
Marques Trilha. O extinto 
d' ixa vsuva e quatro filhos, 
entre os quaL o Dr. Emidio 
de Azeve o Trlha. Ao Dr, 

Trilha e a familia enlutada 
enviamos as nossas condo
lências.

Convite
A Dire oria da Assoeiaçã > 

Profissional dos Empreg j i‘ s 
do Comércio, convi ia a t<>df s 
seus associados pa»a a reun ã ■ 
que t*r:í lug r dia .7 do cor
rente (te çvfeira) ás 19 30 ho
ras. na séde da Associação 
Rur*l.

Heunião do PTB
Deverá reunir-se no próximo domingo, dia 

25, ás 19,30 horas no C.C. Cruz e Sq îza, o Dire
torio local do PTB, com a presença do Deputado 
Saulo Ramos, Qenador Carlos Gomes de Oliveira 
e lideres partidários dos municípios vizinhos, a- 
fim-de tratarem de assuntos de interesse daquela 
agremiação.

a1
írande entusiasmo - Boa preliminar - Entrega de faixas e diplomas de campeõ: 

Margarida no comando do ataque colorado - Severa fiscalização.
Desusado interesse vem despertando o prélio 

ser realizado aniânhã, às 16 hor«-, no Estádio 
loicipal, entre as equipes do Internacicn.il, lo- 

e do Carlos ReDajix, de ^.rusque.
Med ndo bem o pod'rio do esquadrão brus- 

en6e, campeão do Estado e vencedor da S<le- 
n gaúcha, o Colorado vem se preparando com 
cipncia, quer individual, quer colelivamente. U 
mico Lauro dos Santos contará somente com 
t problema, o da inclusão de Teimo, que se en- 
rtra atacado de gripe. Entretanto, Margarida 
e vinha lesionado, obteve autorização médica, 
vendo comandar o ataque colorado. Formará 
sim a equipe lsgeana: Daniel, Alemão e Ari, 
nsão, Neué e Herunni. Jango, Juca, Parizzi e 
noHo.

Espca assim o clube presidido pelo Dr. F.vi- 
io N Caon fazer boa figura frente aos coman- 
Ios de Teixeirinba, que alinharão o seguinte 
adro: Mossiman, Afonsinho e Iv«>, Tesoura, Bo- 
nini e Esnell, Petruskj, Teixeirinha, Otávio, A- 
bal e Joice.

A ca^&vona brusquense chegará hoje à tarde 
ios»a cidede, devendo hospedar-se no Lord 
tel.

Apita á o prélio o Sgto. Jorge Siqucir?, que

vêm de bôas atuações em nossss canchas, ultima- 
mente.

Internacional e Vasco, 
na preliminar

A tarde esportiva de amanhã será também 
abrilhantada com o priliminar, entre as equipes 
de aspirantes do Vasco da Gama e Internacional.

Após esso embate, os aspirantes colorados 
receberão as faixas de campeões de 1953, bem 
como diplomas fornecidos pela LSD. A entrega 
será fe.ta por madrinhas e pelos aspirantes 
vascaincs. A taça alusiva ao campeonato também 
será pela Presidência da Liga.

Severa fiscalização
Será exercida severa fiscalização no Estádio 

no que se refere a entradas. Os «assistentes» do 
Grupo Copacabana serão impedidos de ali se co
locar, bem com - de outros pontos «estratégicos» 
e usados pelos espectadores de fora do cumpo.

Haverá um portão para entrada dos porta

dores de ingfessos gerais e outro portão pa: i 
os portadorc6 de meias entradas. (Somento e> 
trarão com meias entradas cs sócios do Interna
cional quites com a Tesoúraria, senhoras, cri n • 
ças, sritas menores de 7 anos, militares não gr - 
duados fardados, estudantes com cadc neta e . 
tletas com o cupon da LSD.) Sem apresentação 
dos documentos acima relacionados terão entra
da barrada na portaria.

A cooperação do povo
As direções da LSD e do Internacional ap - 

lam aos desportistas locais para emprestarem v 
sua colaboração, observando as normas regul - 
mentues e também comparecendo ao E tác o 
Municipal para presem iar esse encontro de s t 
saçâo. Uma grande assistência por certo con • 
parecerá ao campo para apr e ar Y> futebol c ,i 
melhor equipe do EstaJo e inceDtivar os atletas 
colorados.'

Os preços para os jogos de amanhã sã . 
Geral: 15,00 — Meia geral: 10,00 — Pavilhão: 5,00 
Automovel: 10,00.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Juízo de Direito dct 
Primeira Vara da Co

m arca de Lages

Edital de IníimacãG
O Doutor Belisario Ramos 
da Custa, Juiz de Direito cia 
Prim ira Viera da Comarca 
de Lages, Est.tdo de Saotn 
Catarina, na forma da lei, etc

Faz sob^r a tidos quantos 
o presente ednal ds intimação, 
com o prazo de trinta (30) 
dias. virem, d^le conheci nen- 
to tiverem, que, por este meio 
intimam-se a LEONARDO 
SCHLEMPER e sua mulher, 
para conhecimento «ia penhora 
ef-tuada nos autos da ação 
executiva que lnes move Max 
Bnling, já tendo sido os mes
mos citados, por edital, da pe
tição in ciai da referida ação, 
náo tenoo efetua to o paga
mento da divida, penhora es
sa constante do seguinte auto 
a s guir transcrito: - AuTO 
DE PENHORA: Aos vint- e 
seis dias do mês de fevereiro 
do ano de mil novecentos e 
cincoenta e quatro, nesta ci
dade de L ges, Estado de 
Santa Calaiioa, em cumpri
mento do m.ndalo retro e 
respeitável assinatura, proce
demos à p- nhora do seguinte 
i m ó v e l  de pmp iedade de 
LEONARDO SCHLEMPER, 
que aiualmente se encontra 
em lugar incerto e não sabi
do, cujo terreno é 0 que se
gue: - UM LOTE com a área 
superficial de 479 55ms2, stiua- 
do nesta cidade, no lugar «Con
ta Dinheiro* *, proximo do no
vo Estádio Municipa', confron
tando ao Norte, com terreno 
de Alziro Lucena, ao Sul, com 
uma rua projetada, a Leste 
também com terreno de Alzi
ro Lucena. e a Oese, com 
uma rua projetada, terreno 
ê6te adquirido pelo referido 
Leonardo Sohlemper, da Pre
feitura Municipal, conforme 
carta de aforamento n. 7056, 
registrada sob n. 7.567, sendo 
portanto terreno for<iro. — E 
ieita o penhora, depositamos 
o imóvel acima descrito em 
mãos e poder d » depositáiio 
púb ico des'a comarca, senho
ra dona Mana Jo-é Ramos de 
Carvalho Nicolelli, que, rece
bendo-o em deposito, conosí o 
assina o presente auto, sujei- 
ta^do-se as penas da lei. Eu. 
S< b >6tiãe Pes-ôa, Oficial de 
Jus'íça, o fiz datilografar, con
feri, subscreví e tnmbem assi
no, (assinados). Elisiário Alv*-s 
de Oliveira. Ofici.J de Justiça. 
SebaSiiãc Pessoa, Oficial de 
Justiça. Maria José R. Nicollé- 
li, D» positário público. -« Feito 
a penhora, c conclusos os au
tos a êste Juizo foi proferido
0 seguinte DESPACHO: No
meio curador à lide o dt. Hé
lio Ramos Vieira. Notifique-se.
1 itme-se o executado por
editais, sôbre a penhora pro- 
redid-*. - 11-3-54. ( ). Ari»teu
Ruy de Gouvêa Sehi fler». — 
Em virtude do que passou-se 
o presente edital, por meio do 
qual ficam in'ima1os Leonar
do Scblemper e sua mulher, 
para embargarem a p-nhora 
efetuada ou contestarem a a- 
çáo, r>0 prazo da lei, queren
do, prazo esse que correrá dc 
término do prazo do edital 
contado da publicação no Diá
rio Oficial do Estado. - Dado

Juízo d e . . . (Continuação da Ia. pãfíina)

também uma par-Ide que e<tá na eslrada oeral 
te do valor de seiscentos md [ que^ vai para

Doc. 1); 2o. que. em UloU,

a Boa Vista, e 
do dito cedro grande segue

no valor de contrar o arroio dividindo 
ialecendr Cu-tôdio Kodrlduea |com Aatonlo Mota (ou sucee-

ta sa iga acima, até a sua ul
tima cabeleira; curta a estra 
da geral q e vai a rumo Ca 
choerinha, encontrando em sua 
passagem a hnha da medição 
que vai a rumo Rio Bon.ta, e 
isto serr.pre pela linha da me
dição em procura de um ma-- 
ca que se acha colocado em 
uma varginha sobre a costa 
do mesmo Rio Bonito; e dai 
segue pela linha da medição 
até encontrar *m uma cha
pada um marco de cerne, e 
desce o marco corta >' rumo 
da barra de um arroinlio que 
desce da tapera do Serrano 
onde faz barra com outro 
que v m do> terrenos de Se
rafim da Silva Mach d i ( ou 
sucessores deste). <* desce 
por este arroinh > dividindo 
com "6 herdeiros de Galvão 
Rodrigues de Souza (ou su
cessores deste), até encontar 
a linha ue medição dos te r
renos cie Julio Pacheco de 
Andrade e outros (ou sucesso 
res destes), e segue sempre 
por esta linha até chegar no 
dito cedro grande, onde co
meçou a divisa»,; 5o) que, a. 
iem do supte. são condomi-

sunçào, a parte que os mes
mos pos-uiam no imóvel, foi 
divida entre os quatro filh as 
do c.is 1. cabendo a cada um 
num total de quinhentos e 
quarenta mil me ros quadra
dos, uma parte com a área de 
cento e trinta e cinco mil 
metros quadrados (D< CS. 2 e 
3); 3o.) — que. dos herdeiros 
de Custodio Rodrigues de As
sunção e de Lucinda du Si - 
va Mota Assunção, os de no
mes Vergdio e José Rodrigues 
de Assunção, e suas mulhe
res, venderam os quinhões 
h e r e d i t á r i o s  a o  
= u p i e . ,  c o n f o r m e  
faz certo a e s c r i t u r a  
publica transcrita na forma 
da lei, cujo translado vai jun
to, como documento n° 4, tor- 
nando-se assim o supte. con- 
domino no imóvel devid«*ndo, 
formado por terras de fachi- 
nais, lavradias e de pastage
ns, matos constantes de ma
deiras de lei, e de pinheiros 
para industrialisação, aciden
tado no seu conjunto com 
vertentes, sangas, arro os, ba
nhados, pedra ferro, etc., tem 
as seguintes confrontações:- 
«principiando em cedro gran-

nos no imov 1 dividendo sem 
benfeitorias: Manoel J>' quim 
Dias Bati-ta e Domingos Ar- 
ciliano Varela; com benfeito
rias:- Avelino Pires dos San 
tos, Dercilio Pires des Santos, 
Bento Bertoldo, Jo io Maria 
Antunes Cordova I Ipidi -> Al 
ves de Oliveira, Mario Alves 
de Oliveira, Auguto Alves de 
Barres, Francisco Pranct3co 
Antouio Batista, S vilha Alves 
dos Santos, José Conrado So
brinho, Ana Maria Antunes. 
Herminio Canani. Aristides 
Moreira Granzotto, Nilsa An
tunes Conrado, Urgel Nicolau 
Conra 1o, Oliveira Nicolau 
Conrado, e Antonio Pinheiro: 
Em vista do exposto, pre isa 
o supte , e respeito-amente 
REOUER se digne V. Excia. 
mandar citar os refer dos con- 
dominos e suas mulheres, to
dos brasileiros, proprietários 
residentes no mencionado dis
trito de Anita Garibaldi, des
ta comarca de Lages, assim 
como todos os interessado» 
inC’ rtos, e possíveis con lo- 
minos ausentes, para, no pra
zo legal cont‘ Star<m ou con
fessarem a presente ação, 
ficando desde já citados pa
ra todos os termos da mesma, 
até final, pena de revelia, e 
abonarem «pro rata» todas as 
despezas do processo, expe
dindo-se para tal fim, man
dado para os condominos re 
sidentes nest.a coma-ca e edi
tais no prazo e pela forma da

Juizo de Direito òa Primeira Vara da
Comarca de Lajes

EDITAL DE LEILãO
0  doutor Belisario Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da la  Vara, da Corr>a:ca 
de Lages. Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei, 

etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão, 
com prazo de quinze dias, 
virem dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia quatro de maio 
do corrente ano ano(4-5-1954). 
ás déz horas (10.00) no sa
guão do Edifício do Forum, 
desta cidade, o p< rteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará á publico 
pregão de venda e arrema- 
tação por quem mais der e 
maiores lance6 oferecer, in
dependente das avaliações 
feitas neste Juizo, os seguin
tes bens que foram penho- 
rados á firma «Slgurtá & Ver
gam»' desta cidade, na exe
cução que lhe move a firma

e passado nesta oidade de 
Lages, aos dezenove dias do 
mês de Abril do ano de m l 
novecí nto* e cincoenta e 
quatro. -  Eu, Waldeck Auré
lio Sampaio, Escrivão do C- 
vel. que o datilografei, subs
creví e também assino.-Selos 
afinal.

Beli-ário Ramos da Costa
Juiz de Direito da laVara

Waldeck Aurrlio Samp io 
Es.nvão do Civel

«Hermes Fernandes & Cia | um. seis chaveiros, berloques 
L da », excluídos os bens já | sortidos por 49.50 cada um, 
arrematados na la. praça, a (3) tres chaveiros figa, mas-’
sab^r: -  dois (2) relogios 
ouro para senhora, com pul
seira ouro, por Cr$ 2 244,08 
c a ‘a um; (1) um pendentif 
ouro agua marinha brhho 
peroDs, por CT$ 2.465,00;
(1) anel de ouro agua ma
rinha brilhante, p..r CrS 
1.584,00; (i) um dito, por 
CrS 2.200,00; (1) um dito por 
Cr$ 572,00; (1) um dito por 
Cr$ 334,00; (1) um anél de 
ouro ametist.* por Cr$ 875.60; 
(1) anel Romeu e Julieta] 
grande por Cr$ 290 00; (1) 
um dito pequeno por Cr$ 
176.00; 1 anel ouro para 
criança, com pedra, por Cr* 
52,47; (2) dois berloqu s «Pei
xe», de ouro por Cr$ 220,00 
cada um (1) berloque ouro 
«Saturno» por CrS 445,50; (l) 
um berloque ouro «Piã», por 
Cr$ 440,00; (l) um berloque 
de ouro «Jangada», por Cr$ 
267,30; (l) um berloque de 
ouro «Pandeiro», por CrS 
281,60; dois (2) brincos de

*^rgola,>- por Cr$ 237,40 cada um; (6) seis cola
res de prata por CrS 8,25 Ca
da um; (2) dois relogios fo
lhado. para senhora, 17 oed 
por Cr$ 338,80 cada um- {i0) 
dez alianças folhada «Riben» 
por Cr$ 9,90 cada um; (8) oi-
io nn116'^  chaPa, por Cr$ 
U,00 cada um, (6) seis brin
cos meia bola, por Cr$ 23 7fi 
cada um, seis (6) brincos
Pingente, por Cr$ 24,75 cada

P<*r Cr$ 330.00 cada um8- (5) 
c nco c dares de pero|, s>
aç io «aparta», por CrS 1*>1 un 

cada uma; -  E quem fizer .-
,lomaàar °* b"ÜS «Cima releri- 

‘ ' í;eaVI rl  ComParecer no lu-(íar. dia e hora

siça por Cr$ 56,40 cada um,
(2) duas pulseiras com um
berloqua por Cr$ 66,33 
c a d a  u m a ;  (ij
t es pulseiras com um berlo 
que por Cj$ 66,33 cada um; ;
(3) tres pulseira fina. rom um 
berloque por CrS 49,50 c..da 
uma; (l) uma figa de tartaru
ga de ouro por (>$ 550,00; (D 
uma dita, p< r Cr$ 407,00; (1) 
uma di'a, por Cr$ 363,00; um 
tambor de ta-taruga e ouro 
por Cr$ 666,00; (l)uru cachim
bo de tartaruga e ouro, por 
Cr$ 297 00; (2) duas cruzes de 
tartaruga e ouro, por Cr$l 10,00 
cada uma; (2) duas Gir .fas de 
tartaruga e ou«o por Cr$220 00 
cada uma; ( 1) um elefante de 
tirtaiuga e Ouro Cr$ 187 00 
(3J tres figas pequenas tar
taruga e ouro por Cr$ 220 00 
cada uma; t res (3) ditas p„r 
LiS 119,00 cada uma; (1) um 
elefante Pequ no de tartaruga 
e ouro por Cr$ 165,00; um re- 
logio «Silvana* para mulher 
por Cr® ^.035,0°; (3, tres reln-’
ninL;rPoUa l ' a8 *'Ag°n>. c m pul gitb de

lei ao3 ausentes em 1 .gar ia. 
certo e não sabido, e aos r.. 
sidentes fora da comarca. N)j 
TERMOS, protestando prova--! 
o aiegadr, 93 necessário, com 
testemunhas, documentos, p 3 
ricia. vistoria, exame, arbitr,>.. 
mento. precator:as. depoiinen- 
to. pessoais, e mais mci(S 
de prova em direito adrait. 
das e dando à causa, parat- 
feito de pagamento da ta*J 
judiciaria, o valer de CrS •] 

300 00n0o, com os inclusoi 
documentos (5), e pecindo; 
lambem a citaçáo pessoal d • 
Dr. Promotor Publir o E. K, 
Deferimento. Lages, 15 d 
março de 1954. (a). Pp. JoàJ 
Gualberto da silv 1 Netm- 
DESPACHO: - Nomeio agri- 
mensor e suplente, peritos e 
suplentes as pessoas acima 
indicadas.-Façam-se as cit - 
ções requeridas expedindo-se 
mandado e edital, este, com 
o prazo detrintd d as. Nomeio 
curador á lide, o advogaao- 
dr. Rubens Nazareno Neves- 
Ciente o dr. Promotor. Lages, 
20 de março do 1954.(a). A- 
risteu Ruy de Gouvêa Schle- 
fler. Juiz de Direito em eexr- 
cicio na Ia Vara » E como 
tenha 0 suplic cte pedido a 
citação por edital, mar.dti 
passar este. pelo qual citam- 
se a todos os eventuais inte
ressados ausentes e doscou- 
hecid s ou de paradeiro in
certo e ignorado bem assim 
os confrontantes. nara con
testarem ou confessaram 0 
requerido, incluzive para to
dos os seus termos, até finai 
p» na de r velia O presente 
edital s« rà afixado no luga- 
publico de costume e p iblica- 
do no «Diário Oficial»- do Es
tado» e na imprensa local 
Dado e passado n-sta cidsdí 
de Lages - aos v n t e e t r  sde 
março do ano de mil novectn- 
tos e cincoenta e quat 0 
(23-3-1954). Eu. Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do Ci 
vel. o datilografei, subscreví 
e tambem assino.- Selos afi
nai.

Belisario Ramos da Costa 
Juiz de Direito da Ia Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão ao Civel

ESTUDE
ESPERANTO

plastiça,

"Cim-i menci"-
; ado8, sendo eles e itreguêV 
qu.m mais der e maiore^í.V:

0Í r « r  independente das

afrdiaçõeS. const. ntes deste e 
dit.il. depois de pago no aio 
em moeda correnie, o preç<J 
da avHhação, bem a6sim uJ 
despesas legais. . E pam qu
e 00 t 0 'iheci.-n -nto ^
todns, passou-se o ore 
edlWI d» le.lâo, q ° e  , ,  
1 ■ a( ?̂̂  6 aLxado na forma J 
i í , ' ã Ua d 0 b  Pass.do u-b
Santa6 r i t  L3ges' tstadü ■ \anta Catarina, aos d ze di
do mes de Abril, do anu d
m l novecentos e cincoeiiin

• ' ?,U' W aldeck Aur-1
-ampaio, Escrivão do CiveL
«'p « rira’ 0 dat'ldgrafei, sub

vVe íambem assino. - s afinal.

ln^e,‘siarb! Ramos da Cost* 
Juiz de Direito da la V

^  aldeek Aurélio Sampai® 
Escnvào d . Cl\ el
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19-4-54
C orreio Lageano

Comércio de Automóveis Tifo 
I  . nsmos S.A,

ASSjüMSLEIAGERAL o r d in a r ia

Ficam pelo presente, convocados os senhores 
acionistas désta sociedade, para reunirem-se em 
*;8tmb ôlí  ordinaria, a rualizar-se no dia
28 de abril em sua séde social, á rua Aristiliano 
Ramos, nesta cidade de Lajes, para deliberar a 
seguinte.

ORDEM DO DIA
1-)— Apresentação e aprovação do balanço 

geral, encerrado em 31 de dezembro da 19- 
53, relatório da diretoria e parecer do con
selho IlSCal.

2) nleição oo conselho fiscal suplentes para 
o exercício de 1954.

3) outros assuntos de interesse social
A V I S O

Acham- se á disposição dos srs. Acionista» 
todos os documentos de que trata o artigo nr 
99, decreto-lei nr. 2.627 de 26.9.1940

La JES, 10 de Abrij de 1945.
(ASS.) T1TO RAMOS — Diretor Presidente

3a. p á ç fn a

COtífCüTO^ COMODIDADE

•Lm

"i bn£ELflaB
CJfft. ... , rv.. 
e R E  §  T A U R A M T E

1 i o m p i í
.^  Avenida Farrapos/ aS P
Ç *'&>.»* 45012^97 J&i -.

Serrarias
issot e Centro - LOCOMÓVEIS recondicio- 
ídos, como nóvos, - 70, 60, 42, 35,30, 24, 18,

ibrica de Caixa e Aplainados, ao todo ou 
parada. Transmissões, preços sem concor- 
ncia — Pronta entrega - JCÃO PLENTZ — 
irazinho — .G.3.

Bel Milton A. Barros
Contador e finanças 

Aceita escritas avu lsas — Livros fiscais  
C aixa Postal, 344

dificio Vva. Amélia Waltrick - pt, 6
Lages Santi Catarina

(vly . Yv »* *,ví* í )**’* «*—r» ' J • . '

h & ã zg & zã

11Leia “P i á
Livro de contos de 

Guido Wilmar Sassi

EXPRESSO LAGEANO
SOA PAULO
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 34 43-91

LAGES — P. ALEGRE
Rua Mal. Deo- 

d.iro 13 
Fone 228

7 de Setembro 
597

Fone 7818,

Transpoits rápidos o eficiente de
cargas e encom endas em  carros próprios

Lageano1
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages
HONESTIDADE, SEGURANÇA 

_____________  PREÇOS MÓD COS

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

Corte especializado em São Paulo 
Preços Módiccs

ANIONIO PAIM BRAESCHER 
Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

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

12 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO COMERCIO E INDUSTRIA

F I L I A L

LAJES

Rua Correia Pinto 272

Fone - 2 6 4

M A T R I Z  

PORTO ALEGRE

Rua Com. Azevedo 76 

Fone 2 - 4 6 - 1 6

A mais antiga Empresa de Transportes da Região Serrana

Dê o máximo conforto a  seu lar
Tornando-se cliente da Eletrolândia - sucursal da firma Nicolau & Cia 

—estabelecida à Rua CeL Cordova, s.n. - Edifício Armando Ramos
O ferece a  V.S. rádios, refrigeradores, enceradeiras, m áqui

n as de costura, liquidificadores, cofres, fogões a  çcz  e à  lenha, 
e bicicletas, das m elhores m arcas e procedências.

Dispõe de variado sortimento de Discos RCA Viotor, 
Odecn, Continental e Long-play, bem como de toca-discos 

simples, automáticos e radiofones

Adquira seu rádio PHILIPS, em prestações 
mensais por excelentes preços.

VENDAS SOB GARANTIAS À E PRETAÇÕES
Eletrolândia *Rua Cel. Cordova. s.n, Edificio Arm cndo Ramos
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F u t e b o l
Aliados x O perária
Na tar Io d> «Di • d ' Tir i- 

dentes», o Aliados, ap ic >u 
mais uma goleada no Upera- 
lia. O resultado foi iio S i 0, 
nuin j go desinteressante, em 
(jue houvf» predom inância a- 
bsoluta do «veterano». Embo
ra isso- o Opetária receb u 
uns 4 «frangos». Brundalizi a- 
tuou regularmente.

i r \  iluízo de Direito d aPoliíica da Casa Primeira Vara da Co-
1 W k * *— marca d e  LaçesA UDN 1 cal, ao que i dor
mam e coment-m, escolheu pa
ra deputado estadual (candUatJ 
o Bel. Henr q ie Ramos Jr. em 
substit ição a - dr. Laertr K 
mos tVi>:ir.\ Sem duvida um 
granue nome, que surgiu so
mente depois da derr t> do de
putado Celso Ramos Branco, na
As-cn;bléia . • •

— o —

'â F 8 f l * ’
I  t

O Doutnr Belisario Ramos 
da Costa! Juiz de de Direi
to da Primeira Vara desta 
C o m a r c a  de Lages, Estado 
de Santa < aturina. na lor- 
da lei; etc.

ANO XIV X cg es , 24 de A bril___do i j N 1 $

F e s t a  de S a n t a C r u 2
Edital de C itação P x o g r a m a

Vasco x Internacional
A guisa det eino, preliararn, 

quarta, pela m. ntiã, Vasco e 
Internacional, es;e roforç >do. 
O resulttdo foi de 1 a 1 go
le s de Miro e Jura, para cs 
colorados. J go pouco movi
mentado mas com boa feição 
técnica.

Aliados em Vacaria

Julio Malinverni, que é uma 
espécie de Janio Quadros des 
disiri.os, resolveu J.zer uma 
campauhszinba em 'Coxdlia Ri
ca. E ele será candidato a ve
reador, lambem Dor aquela zo 
na . . .  E com isso. adeus pres
tígio do Vtreador Vai o Cost , 
jue não conseguirá m is naüa.

—  o  —

Dev< rá seguir amanhã para 
Vacaria, o esquadrão do Alia— 
cós F. C. que dis'ut»ré, na 
v!«inha cii ad*- uma paitida a- 
Wistosa cOü o Palmeiras.

biformsm que numa iprpja do 
Padre Ant.dio, um s o estJ, 
diariamente, chorando. <«s ints 
linguas clr:garam a dizer que t- 
san o anda chorando, em virtu
de da transferencia do Neatoi 
Carvalho, para Laguna . . .

Antecipação de Jogos — o

Na última reunião da L.S.D. 
foram a tecipadas as rodadas 
restantes do torneio em dis- 
puti da «T.iça Transportado
ra Cajurú». Assim é que o 
prélio Lages x Internacional, 
Seiá realizado dia Io de Maio, 
(sábado) e Vasco x Aliados, 
dia 2, (domingo). *

Assim, no próximo domingo, 
teremos Concluído 0 torneio, 
já definitivamente vencido pe
los vascamos.

Dizem que antes da escolha 
de candidaios. o Dr. Pila, (Raul), 
chefe nacional do Partido Li
bertador, vem a Lages, para a- 
preciar e verifi.ar o gráu de 
reacionarismo de seus correli
gionários daqui. Alguns exis
tem que não são suficientemen
te reacionários, os quais não 
poderão envergar o famoso bar
rete f rigío...

— o —
Basquete

Dia 21 do corrente, foi dis
putado, na cancha da pra
ça Jonas Ramos, o torneio 
em disputa da taça «Ti 
radentes», que se enconbava 
na posse transitória do Gua
rani. Venceu o Aliados, nutn 
feito quasi inesperado, man
tendo por um ano a posse 
do troféu, ínstituido pela Pre
feitura, Participaram do tor
neio o Guarani, Vasco da 
Gama, Aliados. Hélio Moritz 
e Internaciunal,

Será que em Laguna existe 
Centro Operário? - Si não exis
te, é preciso fundar, Nestor . , .

—  o  —

Informam que o dr, Vaseuri- 
nha. responsável pelos artigos 
de fundo do Jornal dos Campos, 
ds Curitibano*. vêm se estabe
lecer em Lages.

Será que havia necessidade 
de os curitibanenses nos reme
terem esse objeto? Essa vasou- 
rinha, aqui, iri varrer as ruas 
ou ficara atraz da porta ? . .

Faço «aber aos que o pre
sente adital de citação com 
o prazo da trinta (3b) d as 
virem ou dele conhecimento 
tive.em que, por parle <!e 
Tolentino Jose Pinheiro, me 
foi di igida a seguinte Peti
ção: — Exm , br Dr. <I«1Z 
de Direito da 2a. Vara, 'O  
exercício na la. Vara.lolen 
ti o José Pinheiro biasileiro 
viuvo, proprietário, residente 
nesta comarca por seu bas
tante procurador, o advoga
do inlra assinado, incrito sob 
no. 408 na Ordem d ,s Advo
gados do Brasil, Seção des- 
fe Estado, respeitosamente 
vem d zer a V. Excia, que 
é senhor e legitimo possui
dor, por justo titulo e aqui
sição legal, de uma gleba de 
terras no imóvel "pro indivT 
so" denomina fo ‘ Rio Boniio’ 
situado no d s ito de Anita 
Garibaldi. desta mesma co 
marca, e, desejando se par; - a 
da? partes pertencentes aos 
demais condominos, quer por 
isso, propor a competente 
Ação de Medição e Divisão, 
no decorrer da qual. E.S.N.P. 
lo.) que o imóvel dividendo 
pertenceu em sua integridade 
a Amaro Pereira Machado e 
João Maria Pereira Branco 
e sua mulheres, os quais, em 
1898, por escritura dele fi
zeram venda a Custodio Ro
drigues de Assunção, Izidro 
Francisco da Fonseca e José 
Maria de Assunção, cabenao 
ao primeiro uma parte no 
valor de seiscentos mil reis

le b ra T p o r  ^ E x ^ D o m * D ^ í l  *

Las V i“  M h f t o r é  f f i  B-aSTa de clLrrascade.

d0 á  íã ts
de festas de S an ta  C ruz, g ra n d e  leil-.o  de p re n d a s .

D A 2 DF MAIO; Domingo ás 9 heras, apos a Mis? 
Campal, t-rá inic o a quern.esse que se p olongara ate j

" ^ ^ I n d í e X  c o m e ç a r a  novo  le ilão  c e  p r * .

daS DIA 3 DF MAIO: Segunda-feira, as 9 horas Mis6a 'aro 
pal Após a S an ta  Mi-8a íar-$c-á so rte io  dos novos feíte, 
ros Dara 1955 Fm seguida terá imc«o grande chunascadi 
quermesse roda da fcinuna, vendas de bebitl s. frios etc 

As 17 horas, Procissão que obedecera o seg  inte k, 
^  -~r:  ~ ^  ~ r - i  t* r \  P m p Q  Vifl K.QlTlOS Rll.

As 17 noras, rrucisstiu —...  - ----  ••
nerário: Rua Cd. Tiago de Castro. Praça V.dA *amos, R«* 
15 de Novembro, Praça João Costa, Rua Marechal Deodorj- 
Rua Baependi e Praça Santa Cruz.Baependi e Praç« u»**™ —

A noite último leilão de prendes, ruar, etc.
Os festejos serão abrilhantados por exce.ente 3auat

de Musica.

Continua na 2a página

Cirilo A. da Silva  
e Senhora

Participam aos parentes e pes
soas de suas relações, o /con
trato de casamento de sua íi- 
Iha ELSA com o Sr. João Otá
vio de Oliveira Branco.

Lajes, 38 de abril de 1954

Patrocino de O- Branco 
e Senhora

Participam os parentes e pes
soas de suas relações, o con
trato de casamento de seu II- 
lho JOÃO com a srta. Elsa da 
Silva.

Lajes, 18 de abril de 1954

JANGO E ELSA 
Noivos*

Pâriicipacao
EVALDO SCHAEFER 

e
MARIA JOSE’ RAMOS 

SCHAEFER

Novenas
Dias 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 de abril, V e 2 df mak

Convite
Os festeiros assinados têm o prazer de convdar todo? 

os devotos oe SANTA CRUZ, e o povo em geral a com- 
parecerem aos festejos acima, pelo que antecipadam rte 
agradecem.

Lages, Março de 19Õ4

O sny Rodolfo  
José G am borgi 
Salvador Pucci Sobrinho

Participam o contrato de 
casamento de sua filha 
HELENA com o sr. Adão 
Nilton Ferraz d’Ely

ADÃO NILTON 
DELY

FERRAZ

Participa 6eu contrato de 
casamento, com a Srta. 
HELENA RAMOS SCHAE

FER
Fpolis. 17-4-54

MINISTÉRIO DA GÜERRA 
ZONA MILITAR SUL

5a. REGIÃO MILITAR 
2'’. BATALHÃO RODO VIÁRIO

Edital
ESCOLAS REUNIDAS «Ma KIA QUITÉR1A»

Levo ao conhecim-nto dos interess >dos que. por 
Decreto de 1o de março de 1954, do Exmo. Sr. G v^rn 
dor do Estado, foi convertida em Esco!ü6 R tiuidES, ce® 
denominação de «MARIA QUlTERA», a E*cola isuiad» 
desta Unidade.

Na referida Escola, instalada na Vila M:1it«*r 'J-' ‘ 
quartel, cujas aulas serão ministrada!* por pr fe scras ÜOP 
malista*. igualmente nomeadas pelo Exmo. Si. Gov . - 
dor do Estado, funcionará «penas o cuiso prirnái'’ 
(1-2°,  3o, e 40 anos) e serão aceitas crianças de au.bos 
os sexos, vindo ou não com transferencias de ouiiose-' 
tabelecimentos.

Matriculas aber.as no dia 12 do corrente roes. ó*s 
8,oo ás l2,oo horas.

Quartel em Lajes. 7 de abril de 1954 
9

Afonso .augusto de Albuquerqu• U A. í J UU V{ UC.
Cel. Cmt. do 2o Btl Rv.

Amanhã domingo, ás 7 e 9 horas ART F1LMS «presenta
l l

CARLA DEL POGGIO 
PEPP1NO DE FILLIPO

EM

(Luci Del Varie tá)

Com a consagrada atriz brasileira VANJA OR1CO
C0m um sorriso -o ,  làbi o ^  missSo era ^  p púb,ico, ^  ^  ^ ^
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