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Exonerou se o Ministro Oanton Coelho
O seu substituto Deputado trabalhista Sega- 

—  das Viana já tomou posse =
Solicitou e obteve sua exone

ração do Ministério do Traba
lho o Sr. Danton Coelho, que 
foi substituído pelo Deputado 
trabalhista Segadas Viana. Dan- 
ton Coelho afastou-se do Nli- 
nistériol por motivos de admi
nistração interna daquele De
partamento de Estado, ligados 
a Fundação da Casa Popular e 
aplicação do Fundo Sindical, 
não havendo qualquer estreme
cimento com o sr. Presidente 
da República, nem crise politioa. 
O sr. Danton Coelho, foi um 
dos baluartes da candida'ura 
de Oetnlio Varg’8, e foi como 
presidentente do P.T.B. que di
rigiu a campanha de 3 de ou
tubro, tendo então sido chama
do o «general da vitória».

Segadas Viana, deputado tra 
balhista reeleito, pelo Dist:ito 
Federal, foi um dos autores da 
da Cousolidaçio das Leis Tra
balhista e é uma das nossas 
maiores autoridades em assun
tos economicos e sociais O 
Ministro Danton Coelho solici
tou sua demissão, em carta, en 
tregue ao sr. Loiival Fontes, 
Secretário da Presidência, e o 
sr. Getulio Vargas, em resposta 
agradeceu os rdevsntes serviços 
que o demissionário, prestara 
ao Brasil a frente daquela Pas
ta. A nomeação de Segadas 
Viana foi bem recebida nos 
círculos políticos, principalmen 
te no seic do trabalhlsmo nacio
nal, pois S. Excia. é petebiita 
da velha guarda e desfruta de 
grande prestigio no partido e 
é considerado uma autoridade 
nos assuntos relacionados com 
essa Secretaria de Estado,

Discursou o Presi
dente Vargas

Na Capital Federal, ontem ás 
Ifi horas discursou o sr. Pre
sidente da República, Dr. Getu
lio Vargas. S . Excia referindo- 
se ao dia nossa independência a- 
finnou que esla foi somente po
lítica, restaudo ser proclamada 
a euancipaçlo eConomica do 
Brasil, e para isao apelou para 
o povo que o auxilie, pois ttm 
de lutar contra forças imperia
listas estrangeiras e contra oa 
reacionários tubarões que infes
tam a economia nacional.
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A par com a Independência 
política urge a libertação 
= e c o n o m i c a = =

Deputado
mos

Celso
Branco

Ha

Encontra-se nesta cidade .em 
em visita a seiia correligioná
rios e familiares o Dep’:tado 
Celso Ramos Branco Vice líder 
da UDN. á Aasembléia Legisla
tiva do Estado.

Onde quer que pulse um co
ração brasileiro, qualquer que 
seja » Sua cór, condição social, 
situação financeira e tendência 
política, o csleodário histórico 
de Nossa Pátria, enseja opor
tunidade de em comemorações 
condignas, tributar aos ir.olví- 
davtis e patrióticos artífices da 
sobremania nacional, as home
nagens a que fizeram jus e a 
gratidão de que se fizeram cre
dores-

Temo* por impreterivel dever 
evocar ai datas egregias que n 
gloria do Brasil cintila. Indigno 
da exiatencia, sem duvida seru 
o povo olvidar ai auat tradi
ções históricas e nâo cultuar a 
memória dos que com a su* 
inteligência, patriotismo e abne
gação, construiram a grandeza da 
pátria, constituiram o seu pa
trimônio moral. A história -  já 
o disse alguém - não é um pra
zer requintado de eruditos, é a 
alma imortal do passado pro- 
jetBndo luz no futuro das na
cionalidades. Não é e nem de
ve ser gozo epicurista do espi
rito, mas a prodigiosa força 
rr.oral que, despertando nas ge
rações seatimentos altos e ge- 
neioson, torna-os maiores ante 
a grandeza olímpica dos seus

por Gersmi Andrade
avoengo*.

7 de Setembro! Inde
pendência do Brasil!

Neste dia cm que vibra a 
alma do povo brasileiro num 
legitimo e intenso ardor cívico, 
traduzindo os seus anceios li
bertários, por uma lógica as
sociação de idéias, ocorre nos 
a urgência de proporcionar uma 
atmosfera propícia em que se 
possa iniciar um vigoroso mo
vimento em pról da nossa tão 
desejada quanto instante eman
cipação econômica Sim. a par1 
rom a independraca poM/ca, 
urge a libertação ecmomica. 
São dois atributos que se In-( 
dependem e se fundem e, na-1 
ção alguma deles pode presein-1 
dir.

Enquanto não &c lhe quebrar 
o grilhões que economicamente 
o acorrenta, se por n.epcia ou 
negligência» os responsáveis pe 
Io seu destino não planejaram 
normas objetivas, o Brasil ja
mais deixará de ser simplesmen
te uma não grande, potencial 
inaproveitado, pequeno na s>*a 
graadeza (em quo pese o para
doxo).

A experiência política vem-

nos provando, a saci-dade 
que sómente a socialização po
derá imprimir orientação segu 
ra ao desenvolvimento e conse
quente progresso econômico do 
Paí». Difificilmente entraremos 
em outra grei partidária que 
enfeixe em suas mãos maióres 
credenciais, para a consecução 
desse nobre e louvável propó
sito, do que o Partido Traba
lhista Brasileiro. Se cada Bra
sileiro se lhe impoe a obriga
ção de pugnar pela elevação do 
nosso nível ecunomico, não 
menos cêrlo é também que, ao 
trabalhiamo se lhe reserva a ma
gna e espinhosa tarefa de pro
mover e orientar, racional e 
patrioticamente, sábias e se
guia* diretriz-s no encaminha 
mento de soluções 'itfinitivus 
par» o enriquecmcnto do nosso 
patrimônio

b ao comentarmos a passa
gem do onomástico do da nos
sa emancipação política, cOnci- 
tamos os nossos patrícios á 
conjugarem esforço» afim de 
que possamos comemorir, com 
igual orgulho e entusiasmo, n 
libortação econômica desta noa- 
sa extremecida terra.

| Pavoroso incêndio 
devasta o sul do 

Estado
Irrompeu, há dias. um pavo

roso incêndio, nas matas e pLn- 
tações do municipio dá Tôrres 
no R'o Orande do Sul, que 6e 
alastrando penetrou em “Sta. 
Catarina pelo municipio de 
Turvo. A devastação é assom
brosa, já tendo atingido Ara- 
ranguá. Orleães, Cresciums, 
Turvo e Urussanga- A foguei
ra ateada pelo diabo, tem 
grande* proporções, devastando 
tudo, casas, plantações e flo
restas, causando enormes pre
juízos materiais, já havendo 
inúmeras vitimas. Nos últimos 
dias adfogo amainou um pouco 
tend) se circunscrito aos pico« 
dos morros, graças ao socorro 
e a ação dos bombeiros de 
Porto Alrgre, Florianópolis, e 
auxilio da população, Os flage
lados receberão auxihos, tendo 
a calamidade repercutido nas 
altas esferas governamentais, 
tendo o deputado gaúcho pelo 
PTB, Fernando Ferrari, pedido 
uma verba extraordinária ds 
dez milhões de cruzeiros, para 
socorrer os flagelados e aten
der aos trabalhos de sufocação 
do fogo e os prejuízos causa
dos.

A Camara dos Vereadores é contra o 
projeto que institui o divorcio

Por pr ĵaosta do senhor Os
car Scbweitzer, da bancada ma
joritária, a Câmara de Verea
dores de Lajes, por seu presi
dente, enviou á Câmara de De-
Ímtados Federal o seguinte te- 
e grama:

Pre sicTnt» Càrra Deputado*

- Palacio Tiradentes - Rio. A 
Câmara de Vereadores desta 
cidade vem a presença de V. 
Excia maninfe»tar seu repúdio 
a um projeto de lei que trapii- 
ta nefcsa Egrégia Câmara e que 
visa instituir o divorcio em nosso 
pais como elemento desagrega

dor da família de unidade nacio 
oal pt Conie’o» que »lto espírito 
dignos representantes do povo 
regeitará o referido projeto a- 
prcsentainos-lhe cordrais sauda
ções pt (<s) Ary Waltxick d» 
S/lva Presidente em Exercício.

Convenção 
Estadual do 

P R P
Deverá estar se realizando 

em Florianópolis, com inicio no 
dia de hoje, e términio amanhã, 
a Convenção Estadual do PRP 
• 'atarinenso. Os trabalhos se
rão presididos pelo Deputado 
Jorge Lacerda, vindo do Rio, 
e versarão sobro vários assun- 
ios de interesse do Partido, co
mo eleição do novo Diretótio 
Estadual e reestruturaçãp de 
diversos óigãos atuantes junto 
do* Diretórios Municipais, O 
Diretório de Lages está repre
sentado no conclave.

DR. EDE7IO 
NERY C A O N

A D V O G A D O
LACES S. CATARINA

r
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Aniversários
Dia S

O Sr. Octavlo Córdova 
Doi, 1* Tabelião de notas.

A Exma. Sra. Maria da 
des Souza, esposa do Sr, 
z*miro F. Souza.

Dia 0
Srta. Wilma, filha do Sr. 

rilo José da Luz.
Dia 10

Jt Gilberto, filho do ar. Nelson 
de Castro Braseher.

Leni, filha do seuhor Hor- 
tênclo Alvea Rodrigues.

Dia 11
A exma. sra. Da. Wilma Luz‘

Ra-

Lur-
Al-

Cl

esposa do Sr. Cirilo José d* 
Lua.

Jo io  Pedro, filho do ar. Je- 
rôoimo Xavier de Oliveira cria
dor em Campo Belo do Sul 

Dia 13
O sr. Ervlno Borges, fazen

deiro neste município.

Dia 14
Sr. Evilásio Heusi contabilis

ta
Sr. Cuido Wilmar Saasi, jo r

nalista e alto funcionário da 
Diretoria de Estradas de Roda- 

i gem.

Homenagem a 
Mãe Pátria

Por Maria Eugenia

Exist* nas alturas um facho lumino9o que tudo faz viver 
é florir e o sol N» terra, também temos uma tocha rutilante 
e incausavel, que ilumina as rodovias, fortifica es povos, nli 
menta e enraiza a fè és tu Pátria Bendita !

Em sehfidu figurtdo, imagino te qoal flor mimosa cujas 
példas abngtm e irnisosm, cs povos!

Nossos poetas cantaran-te e cantan te com a magnitude do 
aeu 9aber. Também eu, quizera possuir da harpa o seu mavio- 
so som para tecer uma cançãc a ti, simples mas sincera! mes
quinha mas profund*! • ú>tica mas querjda! porem a imaginada 
lira foge-me do alcance, eu a procuro eraballe. ela quase zom 
bando mm gesto, vii par» louge, mudo longe, ganha as mon
tanha», sobe os rres e esconde-se 1139 dobras de nuvens uzuis 
Patria querida, minhas fô'Ça9 foram subjugadas* tu bein o vistt 
luutil meu esforço, mai leal meu proposito ! Se a desCriçào 
acima fosse colocada num quadro por pintar eximio. teriamos- 
a aquarela franca e revelador» de raeu sentimento patriótico!

Amo-te! pois és um idoio que umi vez profanado, te re 
belarás e almadioçoarás o d'.to popular da terra do Tio’ Sam 
G|oria a Deus nas alturas e paz na terra aos homens de boi 
vontade!

Ho do Sul, Setembro de 1951

ENLACE
^Realizsr se-í hoje, as 17 ho

ra', na residência dos paia d» 
noiva, o enlace matrimonial d* 
Srta. Ruth Strugo com o sr. 
Rômulo Daminelli. P»ran'nfarâo 
o ato religioso o ar. P *nl° Ri
beiro e Exma «r». e civilmen
te o Sr. Osvaldo Silva Huzadel 
e Srta. Adelia Rodolfo

Ao presado par nossas sincé- 
ras felicitações

Visita
Recehenio* i  visita do Verea 

dor trab-lhista Salvador Fucei, 
industriai e procer politic» em 
C»mpo Belo.

Prtifl Nicolaa Klein
Tjansferiu residência para es

ta cidade o sr. Nicolau Klein, 
antes residente era P. Alegre. 
O sr. Nicolau é um eximio ■- 
cordeonista, t e n d o  tocado 

| em várias cidades do R. O. 
: do Sul, inclusive na Rádio Far- 
'ropilha, vindo para Lajes com 

a orquestra dos Irmlo Oonçal- 
ves.

Faleceu neste cidade a sra. 
Da: Oeni Ribeiro, dileta espo
sa do sr. Nicanor Ribeiro, fun
cionário da Prefeitura Munici
pal. Da. Oeni foi sepultada dia 
2, tendo deixado cinco filhos 
menores.

Perguntas para você Prof. Fiavio
responder Ferrari

Faleceu na localidade de Mor- 
nnhos com 43 anos, no dia 28 
te Agosto, o senhor Anastacio 
Araújo Arruda, deixando a 
prantear-lhe a morte sua esposa 
Da. Tereza de Quadros Arruda, 
lossos pesames ás famibas Polu
ídas.

C M e H  3e juníto
Programa de festas

Dia 22 de Setenbro -  O «Oremio Ramalhete R>teo» 
re*!'zará o seu tradicioaal «Baile da Primavera., com • coroa
ção da sua nova Raiahia SrU, Éda Arruda Jazz e Típica ds 
Porto Alegre (

Diá 23 de Setembro — Grande Soirá» promovida pelo

C,Ubeínicio 21 horas. Mea«§ á vendí no Clube. Jazz Tiptca d« 
Porto Alegre.

Dia 14 de Outubro — Fel/ival Infantil como colaboração 
ú «Semana da criança». Grande Schow Infantil - concurso dt 
Robuates para criança até 2 ano». Varia* Surpre»«a. Sorteios d« 
valiosos brindes entre a petizada.

Inicio 15 horas.

NOTA — A Diretoria péde ao» «enhores sócios que de
sejarem que »eu* filboa tomem parte no Schow ou con» 
curso, a fineSH de os inscreverem com a devida antece
dência.

Dr. Dirio P. de Jesus
Cirurgrião Dentista

Abrirá seu gabinete, dentro de breves dias, á 

rua Getuho Vargas - esqu'na Mal. Deodoro

Esteve alguns dias nesta ci
dade o Prof Fiavio Ferrari 

Quando você compra entn- Presidente da Federação Cata-’ 
da de cinema entra na fila? rinense de Futebol. O ilustr<* 

A linha de ônibus circnlar visitante «ssistiu a partida en- 
tem horário certo? I tre Vasco e, Internacional, tendo

Quando voce pega o circular j mantido várias palestras com 
entra na fila ou ao» empurrões os desportistas locais 

Seu chefe lhe persegue por 
questões poliress?

— O meu ta 'bem. perse
guia.

Aos Fruticultores
Sacos próprios para preser

var frutas, especialmente pêce- 
gos, contra iusetos, consultem

Intervendas Ltda.
Correia Pinto, 272 — Fone 64

Dr. Edézio Nery Caon

ADVOGADO
Rua Mal. Deodoro, n. 454 — C Postal 132 

LAGES — Sta. Catarina

t , . eíNVti-V W(f
FABRICA DE MOVEIS E ESOUADRIAS

* ’ ■ 1010 PELLI110HI
CA IVA POSTAI 126
TELEGR LEÃO'

Du« Jerónimo C cílhe  »/n-

LDGtS STO CflTQQINQ

Móveis de estilo Fino e 
Colonids

bem como: Esquadrias, 
Portas, janelas, etc.

Confe cciona-se: Carroce- 
rias para caminhões, c i -  
ornhonetes « demais ser

viços do ramo.

Você quando vai á «boite» 
jantar com os seus amigos, 1 
»peia o retrato do Prctidente! 
da República ou respeita dem» | 
craticameute seus adversário»?

Sr Harry Aíiiiiisech
Transcorren, a 3'p. passado, 

o aniversário natalicio do se
nhor Harry Annusrch, Oerente 
da Casa A C«pil.l.

Embora tardiamente, apresen- 
timos nossos votos de felici
dades.

Porto Alegre R.G do Sul

ntervendas 
Transportes Ltda.

Redespachos de Cargas em  
Geral Lges • Fone 01
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M i n h a  C o l u n a
por Syrth A. Nlcolléli

A arte de ensinar

Edi t a l  de P r o t e s t o

A arte de ensinar não é tâo vulgar cotro se pensa. Na o 
basta a um professor ser erudito nem conhecer profundamente 
a matéria qne leciona. Ele precisa também saber transmitir aos 
alunos os seus conhec'mentos e aí é que esta e busiüs da 
questão

A sua linguagem deve ser clara e atraente, de modo a 
prender a atenção doa seus ouvintes, do contrário, dentro de 
poucos minutos, ninguém lhe prestará ouvidos e os rapazes, 
para matar a a horas da aula, acabarão caçando moscas para 
pregar um rabo de linha nos pobres dipteroa, o que, aliás, 
constitue um passa tempo bastrnte divertido.

Um pelagogo, p»ra merecer essa classificação, entretanto 
não se pode limitar a fazer exposições facilmente compreensíveis 
Ele precisa revestir-ae de uma dose de paciência para saber se 
cs seus discípulos estão realmente assimilando os seus ensina
mentos. |

Para isso, o preceptor deve pontilhar as suas relações com. 
perguntas em torno do assunto em debate, afim de verificar o 
grau de adeantamento dos jovens, cuja cultura foi entregue al 
seus cuidados, f

As perguntas que o professor deve fazer aos alunos, cons
tituem outro ponto delicado da arte de ausinar.

Essas arguições têm que s e r  m u i t o  bem formuladas, 
para qne possam também ser respondidas.

Quando rapazola ainda, assistia a uma aula *ôbre o corpo 
kurrano. O lente, depois de descrever cvm muita erudição os 
fenômenos da circulação, perguntou á um dos rapazes, qne es
tava cochilando na classe:

Quantos litros de sangue estão contidos no corpo de um 
homem adulto?

O aluno, distraído, nâo pôde responder imediatamente.
O professor então, insistiu, procurando ser mais ciaro:
— Vamos vèr o que conseguiría eu se lhe rasgasse todas 

as veias e as artérias?
Deante dessa trágica pergunta, o rapaz acordou e, uni 

tanto ressaltado, respondeu prontamente:
— °tlo  menos triuta rnos de cadeia. . .

E d u c a ç ã o

'élio Batista de Castro, Ofi- 
i iaI de Protestos em Oeral, 
• 1* Comarca de Lajes, Esta- 

o de Santa Catarina, na 
f >rmg da lei etc.

Faz saber, qne está em seu 
cartório para aer protestada por 
fslta de pagamento, pma dupli

cata do valor de Or$. 4.Q23,00 
emitida por Casa Toni, cont » 
o senhor Arnaldo Benjamim 
Souza.

Pelo presente, intimo o se
nhor Arnaldo Benjamim d» 
S o u z a  a c o m p u r e -  
cer em meu cartório afim de

pagar o valor da referida Du
plicata, ou dar ás razões da re
cusa, notificando o desde já  do 
protesto, caao n ã o  compare
ça no prazo legal 
Lajea 31 de Agoato de 1051

C élio Batista de Castro. 
Oficial de Protestos

A educação para ser comple
ta deve abranger as tres neces
sidades da criança: física, mora- 
e intelectual. E’ acentuadamen-; 
te nesta ordem qne o pequeno 
deve receber os cuidados. Se 
ao primeiro ano de vija a cri 
»nça sente necessidade» quasi 
exclusiva de ambiente fisico fa
vorável ao seu crescimento, 
fompreenoido esse ambiente no 
seu tríplice aspecto: alimenta
ção, higiene e temperatura, do 
segundo ao sexto anos, mais ou 
menos, ela precisa, alem de cui
dados precendentea, mais o am
biente social adequado, pois, 
neste periodo a criança ja sen- 
te necessidade da vida de rela

ções. E, para qne ela adquira 
bons hábitos é necessário o 
meio social adequado, pois — 
a familia, o jardim da infancis 
etc. — digno de 6er imitado, for
ma pela qual, nessa idade el* 
aprende. E ’ imitaudo o modelo 
dos que a cercam que ela ad
quire Suas atitudes, modos de 
pensar, sentir e agir. Nunca es
queçamos que se as palavras 
comovem o exemplo atrai. Só 
mais tarde quando o sistema 
nervoso a cançouum certo grau 
de desenvolvimento é que a 
crinça começa sentir prazer 
no jrgo de sua ainda débil in
teligência.

' Mestre Escola

Sr. comerciante! anuncie nesta folha

A Radiolar de Lages
de

L. LISBOA & C IA
c o m p l e t o  s o u t i m e n t o  d e  m a t e r i a l  e l é t r i c o

e m  OERAL

Instalações elétricas. Vendas a vista e a prazo das famo
sas geladeiras «STEIOLEDER», rádios, etc.

Orande estoque de coutadores monofáslcos e trifásicos, luz 
fluorescente, artigos para presentea,

Lsgrs — Ru*. Mal. Deodoro — Eíq. R. Hercilio Luz 
— Sts. Catarina —
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S E IiV íC O  F O R D o conservara sem pre em forma

Hf

Basta um mínimo de cuidados para 
que seu caminhão Ford trabalhe por 
muitos e muitos anos, sem lhe dar a 
menor dor de cabeça: de tempos em 
tfmpos, mande fazer um exame com
pleto do motor, dos freios, das 
molas, para reajustes e para 
corrigir possíveis irregulari

dades. Para isso nada melhor que o 
nosso Serviço Ford. Nós temos mecâ
nicos treinados pela Ford, dispomos de 
ferramentas especiais paia trabalhar 
com Ford, empregamos os métodos 

recomendados pela Ford e, 
naturalmente, só utilizamos 
pecas Ford legitim as.

N Ó S  C O N H E C E M O S  M E L H O R  O  S E U  F O R D

Revendedores nesta cidade:
Com ércio dc Autom óveis João  Buatim  S. A. [OJ

:[D $ g 3 |fcz»C>g=)IIpQãllDÓa 1}pQa||d ^q iPoP aII pQqHpQaHdóq1[d^ i11 oÇia||pÇa11d Qo |(p <*3

FÁBRICA DE M ÓVEIS TRIUNFO
de Koib &  Shlegfl Ltd a . 2,1

FabricaçRo de móveis estofados, junco nacional e de Fibrax, desde o tipo 
mais simples até ao mais luxuoso.

Colchões de mola de qualquer tipo. Portas, janelas de la. ordem.

Tem o melhor técnico especializado de iSanta ^atarina na fabricaçSo de 
carrocerias de caminhões, caminhonetes, ônibus e gostosões, em ferro ou ein 
combinaç&o com madeira.

V.SITEM SUAS VITRINAS E PEÇAM ORÇAMENTOS
BREVEMENTE — Fabricação de ternos tipo Standart. todo desmontúvel ao preço de

qualquer bolsa

Única Fábrica do Gênero no Estado
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Juizo de Direito da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina■*> 1  f  .  . . i  . I< f n i i M  ______ o
EDITAL DE OITAÇãO, com 
o prazo de trinta (30)dia», de 
terceiros interessados, na 
Ação Ordinária de Investiga
ção de Paternidade comutada 
com Petição de Herança, pro
movida por Silvio de Medei 
ros Ramos.
O Doutor Ivo Onilhon Perei 

i-a de Mello Juiz, de Direito da 
C ornarca de Lages, Estado de 
Sànta Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz aaber aos que o presente 
edital de citação, com o prazo 
de trinta dias virem ou dele 
conhecimento tiverem espec;al 
mente a terceiros interessados 
que. por este Ju'Zo e Cartorio 
ae processa a Ação Ordinária 
de Investigação de Paternidade 
comutada com Petição de He
rança requerida por Silvio de 
Medeiros Ramo;, cuja petição 
inicial tem o teor seguinte PE- 
TlÇáO “Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito. Silvio de MedeirosRamos 
brasileiro, casada, operário, re 
sidente nesta cidade, por sen 
bastante procurador, o advoga
do infra firmado, inscrito Sob 
u° 408 na Ordem dos advoga
dos do Brasil. Secção deste 
Estado, com escritório nesta 
mesma cidade, vem a presença 
de V. Excia respeitosament? 
requerer a citação dos herdei
ros do finado Belizario de Me
deiros Ramos, nas pessoas de 
Octavio Gonçalves Ramos, in- 
veptariante, e Edilia Arruda Ra
mos representante dos herdei
ros menores, assim como, do 
Doutor Promotor Público da 
Comarca, e de terceiros interes
sados, para responderem aos 
termos de uma ação de Investi
gação de Paternidade, comula- 
da com a de Petição de Ileran 
ça, no decorrer da qual. E.S.N. 
Provará I) que, é filho de Be
lizario de Medeiros Ramos, ten
do nascido nesta cidade em 31 
de maio de 1916, época em que 
seu pai vivia em concubinato 
com sua nãr Maria Francisca 
Correia também conhecida por 
Maria Correia Furtado (doc 1 A 
2) que, Beliziario de Medeiros 
Ramos sempre reconheceo o 
suplicante como filho, qner na 
Intimidade qner publicamente 
(Does. 2, 3 e 4) 3) que viveu 
muitos anos em companhia de 
seu pai, que o criou e educou 
*. mesmo quando se ausentou 
desta cidade, continuou a rece
ber assistência do mesmo, con- 
ioirne dão noticia as cartas jun- 
bs a esta, 4) qie todo3 os fi
lhos legitimos de Beliziario de 
Medeiros Ramos sempre o con- 
•ideraram como irmão, e até o 
admitiram como herdeiro, inde- 
pendentement» da apresentação 
da prova de f-liaçào (doc. 5), 
5) que, o suplicante foi sf-mpn 
tido e havida como filho di 
Beliziario de Medeiros Ramo,- 
o qonl jamais se opoz a que 
usasse seu sobrenome “Medeiros 
Ramos” embora use também c 
de “Furtrdo Ramos”, ou Ramos 
FurtaJc”. No entanto é publico 
« notório nesta cidade, que o 
suplicante é filho de Behziário 
de Medeiros Ramos. Nestas 
Condições, cumpridos os reqni- 
si/os do artigo 363, incisos 1 e 
II do Código Civil, e, de con
formidade com o disposto no 
parag. Unico do artigo 480 d» 
Codigo de Processo Civil, res
peitosamente requer a V. Excia. 
a citação do espolio de Beliz’á-

no d-' Medeiros Ramos, nas 
pessoas do luvsntarionte OtAvio 
Gonçalves Rimos, e <1« repre
sentante dos herdeiros menores, 
assim como do Doutor Promo
tor Publico da Comarca» desta 
cidade, e, por ed Ul a de ter
ceiros intere.igsdos, para rejpon- 
derem aos termos da pres. Ação 
de Investigação de Paternidade 
cumulada c.m a de Petição d* 
herança e par* contestarem, 
querendo, no prazo legei, fioan- 
rio Hindu citados para todos os 

emwts termos d* mesms, até 
final sentença, que deverá re- 
conher a filiação do Suplicante 
e a sua qualidade de herdeiro. 
Oulrossim requer seja reservado 
em mãos do ir.ventiriante o 
quinhão do Suplicante tudo de 
plena conformidade com o di», 
Posto no parag. Unico do atli
go 480 do Código do Processo 
Civil, -  NN. Termos, protestan 
do provar o alegado mediante 
prova testemunhai, depoimentos 
pessoais, juntada de documen
tos, exames, vistorias, peficm 
e todos os demais meios de 
prova em Direito admitidos e, 
lando a causa, para os efeitos 
fiscais, o valor de dois mil e 
cem cruzeiros, pede t g 
Deferimento. (Sôbre os selos 
legais de Petição): Lajes. 17 
de agosto d« !951 (•) pp. J 0ão 
Gnalberto ida Silva Netu>, 
DESPACHO. A. como requer 
ciente o Dr. Promotor. Luge» 
18-8-51: (n) lvo Guilhon. -  Em|

virtude do q'J® foi expedido o 
presente edital de citação com 
o prazo de trinta dias, pelo 
qual ficam citados todos os 
terceiros interessados, rara, em 
dez (10) dias que correrão do 
termino do prazo do presente 
edital, contestarem a ação or
dinária de investigação de pa 
temidade, a que se refere « 
petição acima transcrita, sob 
pena de revelia. Outrrtssim, faz 
»aber que este Ju;zO funciona 
no edifício do Forum, nesta ci - 
uade. Dado e passado Desta 
cidade de Lages. Estado de 
Santa Catarina, ioS dezoito 
dias do mes de agosto do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
e um (18 8-1951). Eu Waldeck 
Aurélio Üampaio, Escrivão doj 
Cível, o datilografei, subscreví | 
e também assino. Selos afinal

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Tome café

Carioca

EDITAL DE CITAÇãO com 
o prazo de trinta (30) dias, d< 
terceiros interessados, na Ação 
de Investigação de Paternidade, 
cumulada com a da Petição de 
Herança, promovida por Célio 
Fartado Ramos.

O Doutor lvo Ouilhon Pa- 
reirn de Mello, Juiz de Direi
to da Comarca de Lajea, 
Estado de Santa Catarina, 
etc.
Faz saber aos que o presente 

edital de citação c-em prazo de 
trinta dias, virem, dele conheci
mento tiverem e e.pecialraente 
a terceiros interessados que, 
por ê<to Juizo e Cartório, ?e 
processa a Ação Investigação 
de Paternidade cumulada com 
Petição de Herança, requerida 
por Célio Furtado Ratnoo, cuja 
petição inicial tem o teor se
guinte PETIÇãO «Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito Célio de 
Medeiros Ramos, braiiieiro, ou
sado, motorista, residente em 
Rio do Sul, neste Est*4o, por 
*eu b»stante procurador infra- 
firm»do, inscrito sob n' 408 
na Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção d* Santa Catar i- 
ao, e com escritório nesta cida
de, vem 3 presepça de V. Excia. 
expor, e afin»l requer, o que 
segue: 1) - que é filho de Be- 
lizário de Medeiros Ramos, ten
do nascido nesta cidade cm 
1925, época em que seu p«i 
viví* eni concubinato com

*ua mãe Maria I<ra,icisca Corrdi 
Umbem cnnhfC'd* por M».,,’ 
Correia Furtado. 2) qu; Bíl zario 
Je  Medeiros Ramos sempre re. 
conheceu o auplicante com0 
seu filho, quer na intimida(jt 
quer publicamente, 3) que dei.! 
de pequeno foi criado por Be- 
lizario de Medeiros Ramos, o 
qual o educou, e deu-lhe toda 
a assistência necessária, 
quando o suplicante auser.tou. 
se desta cidade, para *erviço 
militar, 4) que todos filhos le. 
gitimos de Beüzário de Medei. 
ros /?amos, sempre o consi- 
deraram como irmão, e até o >d. 
mitioam como he>d ,ro, ind p?n- 
déntemente da apreseiu ção di 
prova de filiação, conforme faz 
certo o incluso doeumen.o, 5) . 
que, o supl'cante foi semore ti
do e havido como Mho de 
Belizário de Medeiros Ramos, o 
qual a isso nunca fez oposiçã-i, 
como também nUnca se opô* i 
que o suplicante fizesse uso do 
seu sobrenome «Ramos», o que 
é público e notorio nesta cidade. 
Nêstas Cond'ÇÕes, cumptidoi 
os requesitos do inciso I etam 
bem do inciso II, ambos do ar
tigo 363, do Cód, Civil, e,' de 

I conformidade com o disposto 
no artigo 480. parag. Unico, do 
Código pe Processo Civil, re«- 
peilosamento Requer, a V Ex
cia., a citação do espolio de 
Medeiros Rarr.os, nas pessoas 
do inventaríante Otávio Gonçal
ves Ramos, e da representante 

Cootinua na 5a. pág.

C o m é r c io  e R e p r e s e n t a ç i  
=  G. S o c a s  S .f l  . =

Matriz *  Rua Cel. Cordova “ Ao lado do Ed. do Corrreio*1

ev>P??TTfÃŝ n<í ri? s S*a INTERNATIONAL HARVESTER
 ̂^ b ri c a n t e s  dos afam ados car* 

ros INTERNATIONAL, Tratores,. Motores, Geradores 
ae energia eletrica e outras maguinas de indústria e

lavoura.

Concessionários dos Automóveis CITROEN Ltda.
e ^ s o S riS S a d o ^ ^ c t^ °  qS P assio n ais competentes a jfspooializados. Posto de Serviço. - Secção de Pecas e
Acessonos — Chapeaçao — Pintura — Solda elétrica ea

oxigênio
D is lr iW M ie s  dos produtos BSASIIIT, telhas paia coberto, canos para
. - - - - - - - - -  esgoto, caixa dágua, etc. r — - - - -

• ------—

Filial - Rua Correia Pinto. 11*3
_ _ _  LA0ES SANT 4 CATARINA ^
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Juizo de Direito da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina
EDITAL DE ('1TA ÇiiO, com 
o prazo de trinta (iir»)Jias, de 
terceiros inteiessados, na 
Ação Ordinária de Investiga
ção de Paternidade cUrouDd 
com Petição de Herança, pro 
movida por Salvio de Mudei 
ros Ramos.

O Doutor lvo Onilhoti Perei 
ra de Mello Ju'z de Direito da 
Comarca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faz saber aos que o presente 
editei de citação, com o prazo 
de trinta dias virem ou dde 
conhecimanto tiveteni, esp cial 
mente a terceiros interessados 
que. por este Juzo e Cartorio 
se processa a Ação Ordinária 
de Investigação de Paternidade 
cumuladá com Petição de He
rança requerida por Salvio de 
Medeiros Ramc;, cuja petição 
inicial tem o teor seguinte PE- 
TlÇãO “Exrao. Sr. Dr. Juiz de 
Direito. Salvio de MedeirosRamos 
brasileiro, desquitade mototísta 
residente nesta cidade, por sea 
procurador, o a d v o ga-

digo Civil, e demais txigencia 
da Ação de investigação de Pa
ternidade e conforme o estatui 
|o no parag. Unico do artigo 
80 do Cod, Processo Civil 

^espeitosamente vem perante 
V. Excia. requerer a citação 

dos herdeiros e do espolio Bell 
zario de Medeiros Ramos, nas 
pessoas do Inventariante Otávio 
Gonçalves Ramos, e de repre
sentante dos menores,Edlha Ra- 
Arruda Ramos, do Orgão cio 
Ministério Publico e, por ed tal 
a de terceiros interessados 
para responde’em ao3 termos 
desta Ação de Investigação de 
Paternidade cumulada com a de 
Petição de Herança, contestan 
do a, querendo, no prazo legal, 
fioando citados para todos seus 
atos e Termos atéfinal sentença, 

que deverá reconhecer a fi
liação do Suplicante e a sua 
qualidade de herdeiro, fe n e 
cendo se as certidões devida 
para as anotações de lei. Requer 
ainda, sejam reservados em mãos 
do inventariante o quinhão 
do Suplicante, eis que a pre- 

do a b a i x o  f i r r a a d  o. isente ação é iutentada dentro 
vem r e s p e i t o  s amente | do prazo de trinta dias, confor 
r querer a citação dos herdei- jme preceitua o art. 480. pimg 

* “  -  I - ——— Me-’ unico do Código J

artigo 363, n°s 1 e 111 do -Cói f» citados para todos os de-

ros de Belizario de 
deiros Ramos, nas pessoas de 
Octavio Gonçalves Ramos, in- 
v  ntariante, e Edilia Arruda Ra

do Processi 
Civil, procedeudo-se em tudo 
<1e acordo com a lei. Protesta 
por todo o genaro de provas

mos repre s t n t a n t e dos Da-se a presente o valor dr
m-mres, assim c^mo, do 
Orgão do Ministério P ú b 1 ico 
e d e  t e r c e i r o s  interes 
gados, para responderem aos 
termos de uma ação de Investi
gação de Paternidade, cumula
da com a de Petição de Heran 
ça, no decorrer da qual. E.S.N. 
Provará 1) que, é filho de Be
lizario de Medeiros Ramos, ten
do nascido nesta cidade, em 10 
de maio de 1919, época em que 
seu pai v i v i a  em concu- 
b nato com sua mãe Maria 
Coneia Fuijado (doc 2 )
2) P que, Belizario de Medeiros 
Ramos sempre reconheceu o 
suMiciote como Mh>, quer na 
na vida intima quer publicamente
3) .que o suplicante sempre viveu 
em companhia de Belizario 
de Medeiros Ramos que o educou 
prestando-lho toda assistência 
sustestando-o na menoridado,

Cr $ 2 500,00, para efeitos fiscais, 
N. Termos, E. D - (Sôbre os 
selos lega'S de Petição) Lajer 
17 de a g o s t o de 1951 
P p. (a) Edezio Nery Caou 
DESPACHO A. como requei 
ciente o Dr. Promotor. Lage 
18-8-51 ( t) lvo Guilhon. -  En 
virtude do que foi expedido ' 
presente edital de citação com 
o prazo de trinta di«s, pelo 
qual ficam citados todos os 
terceiros interessados, para, err 
d<-z (10) dias que correrão do 
termino do prazo do presente 
edital, contestarem a ação or
dinária de investigação de pa 
temidade, a que se refere a 
petição acima transcrita, sob 
pena de revelia. Outrossim, faz 
saber que este Juizo funciona 
no edifício do Fórum, nesta c i 
dade. Dado e passado nesta 
cidade de Lages. Estado de

dezoito

Auxilia os Vicon tinas

m’ is termo da mesma, até final 
sentença que deverá reconhecer 
a filiação do suplicante e sua 
qualidade de herdeiro. Outros- 
cim, requer soja reservado em 
mãos inventariante, o quinhão 
do supiicante de conformidade 
com o disposto no parag. Uni
co do art. 480 do ('od- Civil N.N 
Termos protestando provar o 
alegado mediaute prova teste
munhai, depoimentos pissoais, 
juntada de documentos, exa 
mes, pericias, vistorias e Udos 
demais meios de prova, em di
reito admitidos, e, dando-se à 
causa» para os efeitos fiscais o 
valor ce doi-s*5 mil e cem cru
zeiros. pede e E.R. rDeferimen- 
to. - (Sobre os selos legais de 
petição) Lajes, 17 de agosto 
le 1951 fa) João Gualb-rto da 
Silva Netto». «DESPACIIO » A 
lomo requer, ciêute o Dr. pro

motor. - Lajes, 18 8 1951 - (a) 
lvo Guilhon» - Em virtude do 
que foi expedido o piesente 
edital de citação com prazo de 
trinta dias, pelo qual fio«ra ci
tados todos os terceiros interes 
lados, para em dez dia«, que 
Correrão do témino do prazo do 
preserite editai, contestarem a 
«ção de Investigação de pater
nidade, a qne se refere a peti 
ção acima trausrrita, sob pena 
le revelia. Outrossim, faz saber 
que êste Juizo funciona noEdífi 
cio tío Forum, nesta cidade Dado 
> passado nesta cidade de La-| 

jes, Estado d» Santa Catarina, , 
aos dezoito di»* do mês de 
agosto do *no de mil novecen- ! 
os e cincoenta e um (18 8-1951)
Eu Waldeck A Sampaio, Escri-1 Selos afinal, 
vão do Cível o datilografei, jvo Guilhon Pereira de Mello

A T  E N Ç ã O
Grande oportunidade para eniprègo de capital 

VENDA de IMÓVEIS

1- Prédio de alvenaria, com 2 pavimentos, situado á rua 
Mal. Deodoro - esquina da rua Afonso Ribeiro 
1- Casa de alvenaria, situ ida a rua João de Castro - 
1- Casa de madeira na Chácara Lenzi 
1- Casa de madeira na Travessa Tiradentes e 
1- Terreno de 10 a 15 metros de frente, situado á rua Mal. 

Deodoro - defronte ao Hotel Provezaoi
Os iuteressados queiram dirigir-se áTÍ» proprietário da Casa Vieiro rua , 

Hercilio Luz, 27 nesta cidade.

Foto Studio Rex
Ampliações e reproduções de qualquèr fotografia velha ou 
em óleo, crayon ou pastel.

VENDAS PELO SFRVIÇO CREDIÁRIO

Retratos com arte e gosto, de casamentos, comunhões e 
qaalquer trabalho concernente ao ramo.

Atende a domicilio, Reportagens, etc.

Prêços módicos — Trabalho perfeito

subscreví e também assino. - Juiz daDireito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Oivel

como Uho, e como ídho foi, Santa Catarina, aos 
criado por B-hzirio dí Mtdíi- I dias do mes de agosto do ano 
ros Ramos 4) P. que seu pai I de mil novecentos e cincoenta 
tinha convição que o suplicante e um (18 8-1951). Eu Waldeck 
estivesse registrado devidamente Aurélio Sampaio, Escrivão do 
como seu filho, pois em 29 de Cível, o datilografei, subscrevi 
novembio de 1938, outorgou e também assino. Selòs afinal 
ao Dr. Celso Ramos Branco I
uma procuração, com poderes lvo Guilhon Pereira de Mello

A U T O G E R A L

Matriz - Avenida Marechal Eloriano, 373 
LAGES - Loja - Rua Correia Pinto n- 86 — Sta. Catarina

Peças e Acessórios para automóveis em geral

Standard - Vanguard Ford - Chevrolet

i'
ara “requerer ao Dr. Juiz de 
lireitn, da Comarca nomeação 

de um Curador especial para 
a“us deis filhos menores pube- 
es Maria Ens Ramos e Salvio 
de Medeiros Ramos, porquaoto 
resolveu vender terras de sua 
popried^de a outros filhos 
Doc. 3) 5 ’ P pue todos os fi
lhos legítimos de Belizario de 
Medeiros Ramos, sempre o ti 
veram corro irmão e o admiti
rem como sucessor, sem mes
mo apresentar o suplicante o

Juiz de Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Oivel

Edital-
Continuação da 4a pag.

Acumuladores
Goodyear

VELAS - LANTERNAS 
Champion - Briught Star

Rusinas Sparton Discos Musicais
Pneus Bicicletas Orinn

OFICINA MECAN1CA 
Posto de Serviços 

SHELL

Oc'eon Columbia -  Victor

TOCA DISCOS 
Philco -  Webster

T
COMERCIO

RÁDIOS

REDIiTRIBUlDORES CONCESSIONÁRIOS

dos herdeiros menores, Edilia 
registro de filiação. Doc 4) 6 P Arruda Ramos, assim romo do 
(que, o suplicante sempre Doutor Promotor ‘Público da 
partici nou da sociedade como Comarca, desta cidade, e por 
filho de Belizario Medeiros Ra- edital, a de terceiros interessa- 
n os nunca se opoodo o ‘eu dos, para responderem aos fer- 
pai que usasse sen sobrenome mos da presente ação de luves 
“Medeiros R imos” . Que os fa- t'gRÇão de Paternidade cumula- 

t is alegados são públicos notó-jda com a de Petição de llerau- 
nos Nestas condições, estando ça, e, para contesta-la queren- 
caraoteriz^dos os requisi/os do do, no prazo legal, ficando ain-'

FONE AUT. 52 e 90

1
_________m miimf
v  a  r s LJ A  (=t □

CAIXA TOSTAL, 81 TELEGR «LUNAS»

Usamos a arma invencível da honestidade em nossas negócios para ganhatmos um
cliente e conquistarmos um amigo
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Caseí-rac com um morto
Debaixo de um lindo cea eo- 

bertc de milhões da estrelas, 
um trem continua a engulir dis
tâncias, levando entre o> seus 
passageiros uma jovem mulher 
em cujo intimo há um (Tande 
drama que a fazia sofrer amar- 
gamente. Tudo era como esta 
fosse uma viagem sem esperan 
ças rumando para o nada, tal 
o vazio,«  desolação que se 
aninhara dentro de «na alma. ..

Súbito o destino resolve in
tervir nesta longa caminhada: 
tum fragor de ferragens retor- 
eidas, explosões e gritos de dôr 
o camboio saltando fóra dos 
trilhos por entre chamas ras
gando a escuridão da noite, a 
grande tragédia começara a

ceifar vidas preciosas, traçando 
novOa rumos paia o amanhã 
que se aproximava!. . .

E Helena, de repente, aluci
nada ainda, pela desgraça du
pla qne e atingira, é transpor
tada entre a vida e a morte 
para um hospital, oode horai 
depois verificara, sem poder 
explicar que havia casado com 
um morto. . . e qne eate casa- 

'.mento imprevisto, misterioso, ■ 
conduzira á felicidade, . .

Eis o filme estupendo, ver 
dadeira obra prima do Cinema, 
que o Cine Marajosra oferece 
aos seue frequentadores, ama 
nhã domingo, na Sessão das 8 
horas.

Clube 14 de Junho
' .1;

Aviso importante
A Diretoria tem o prazer de 

levar ao conhecimento de to
dos os associados que foi cria
do no Clube o “Curso de Acor- 
deon“, regido pelo scordeonis- 
ta gsucho senhor Nicolsu Klei 

Referido curso funcionará J 
diariamente em d)a e hora a* 
combinar com os interessadosJ 
e a preçoi íeduzidos sendo 
que, para as aulas o instrumen
to será fornecido pelo professor 

Todos os socios quites, que 
desejarem, poderio participar 
do mesmo ou inscrever nma 
pessda da sua familia, en- 

Iquento houver vaga.
Al inscrições ssrão feitas na 

Secretaria do Clube, diariamen
te, das lO as 12 horas, a par
tir do dia 10 do corrente.

Joalheria Mondadori
Rua Mal. Deodoro, 110 Lajes — Santa Calarim

Grande e variado sortimento de jóias e relógios ROLEX, OME- 
OA ESKA e CLASSIC, mantendo os melhores preços da praç* 

' Aceita encomenda, de jóia» e «eviçoa de gravsçõea.

OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL

Não compre sem consultar os prêços da
Casa

i i Esplendor Selvagem 99

Até neamo aqueles que di
zem não gostar de Cinema, ao 
assistirem por acaso este por
tentoso “tecnicolor", ficam as 
aombrados, surpreendidos, e 
reconhrcem que “Esplendor 
Selv.gem” e um espetáculo 
formidável, maravilhoso!

De fato, assim é , «Esplen
dor Selvagem» assombra, ar
rebata qualquer um que assis

ta ao desenrolar deslumbrante 
de suas cenas reais em pleDa 
selva africana!

Nunca repetimos, nunca o ci
nema apresentou ao mundo um 
filme egual! Todos os jornais e 
revistas destacam em suas Crô
nicas este valor incomparável 
de «Esplendor Selvagem», que 
o Marajoara vai exibir amanhã 
domingo, em vesperal.

Leia e assine Correio 
Lageano

Casa Safira
Calçados Chapéus e Confecções

LAURO JOSÉ RIBEIRO 

(Proprietário)

LAGES Santa Catarina

Praça João Costa

A Diretoria comunica tam
bém, que já  iniciou a cobrança 
corresponde nte á primeira cha
mada das contribuições para a 
construção da nova séde, 
achando-se incumbido desse 
mister o socio senhor Menotti 
Borges. E aproveita a opor-j 
(unidade para renovar a todos, 
os socios que ainda uão con
tribuiram, o seu apelo no sen- 
tído de procurarem as listas de 
adesão em poder dos membros 
da Diretoria.

Lajes, 5 de Setembro de 1951.

OFICINA SANTA CATARINA
DE

Miranda & c a o n Ltd a .

Rua Marechal Deodoro, N. 484 L A JE S  — Sl«. CatarinaPintura - Chapeaçâo Mecânica ——
Expediente

Correio Lajeano
Orgão Independente e Not-

cioso
Diretores — 'D r  Edésio Nery 

Caon
José Paschoal Bag- 

„  ggio
Gerente — Syrth de Aquino N'i- 

colelli
Redator-chefe — Evilasio Nery 

Caon
Redação e oficinas: Rua Aristi- 
liano Ramos, 15f

Assinatura Anual 
Numero avulso:

Cr$ 60,00 
G rJ 1.00

Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de seu« 
signatários,
Qualquer reclamação, colaboração 
ou sujestão deverá ser encaminha
da ao Gerente ou Redator-chefe,

Fone, 66

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal, 19

Rua 15 de Novembro n. 191
Edifício João Cruz Junior —LAJES

Não de esmola contribua para SLAN

Tricô sem  Agulhas

Demonstr ações e vendas
no Foto Ritz

Ru» 15 de Novembro 124
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Amanhã: Internacional X  Operário
Jogirão amanhã. no Estádio 

Municipal. is  equioes do S. ('. 
Internacional e K. C. União 
Operaria, em partida integrante 
da penúltima rodada do cam 
pconato local. Ambos os es
quadrões farão a sna despedida 
do campeonato e, por certo, 
nío medirão esforço para con
seguir a vitória. Os colorados 
terão a oportunidade de des
contar os últimos fracasso1, 
quanto ao Operário, lutará para 
conseguir, a sua primeira vitó 
ria. Devemos salientar que o 
Operário sempre joga bem Con

tra o Internacional, por este 
motivo, a partida de amanhã 
será um espetáculo capaz de 
agradar plenamente aos aman
tes do esporte bretão.

As equipes ficarão aasira 
constituídas :

Internacional Nilo -  AlemSo, 
e Neisinho, China - Luiz - Nil-' 
Son, Lico - Luzardo - Laercio 
Lisboa -  P. de Milho.

Operário: Jauro - Baiano - 
Dezinho - Leonidas - Decosta 
Sebastião 1 - Neves - Aires - 
Sebastião 11 • Mita e Vavá.

Sugestão
do

goleador

0 Vasco venceu o 
clássico de 

domingo
Empate na prelim inar'

No jogo de amanhSo entre 
Internacional e Opetario, não 

I se deve cobrir de entrada, es-j 
sa miséria de 12,00 Pela ira-j 
portancia do match, deve ser 1 
cobrado pelo men^s 20.00. E 
mais d,00 no pavilhão. E não 
é caro . . . Juro . . .

Realizou-se domingo último, 
O clássico Vasco X  Internacio
nal, que terminou com a vitó
ria do O. E. Vasco da Game, 
pelo escore ae 4x3.

Ambas as eqnipes, dêsde o 
inicio, procuraram anciosamente 
a vitória, apresentando um pri
meiro tempo muito disputado 
Em que pese a falta de técni
ca das duas esquadrar, a parti
da salvou-se pelo entusiasmo 
empregado pelos 12 elementos 
Apesar de tudo, a assistência 
que compareceu ao tstadio 
Municipal, não teve oportunida
de ae presenciar um* boa par
tida. pois vários acontecimen
tos irregulares, vieram emp* 
nar o desenvolvimento noimeio 
da peleja, pois as falhas da ar
bitragem, motivaram várias in
terrupções, que no final, aca
baram influindo no resultado 
do placard. O Sr. Jorg» Klier, 
qne vinha de bôas stuaçtõs, 
não foi feliz, cometeu uma fé  
ri-s de erros lamentáveis. Co
meçou apitando uma pena má
xima eontra o Vasco, por de
mais rigoroí», expulaou, sem 
motivo, o pléier Pão de Milho 
deixou campear O jogo violento 
durante todo o transoorrer da 
partida, consignou vários im
pedimentos inexistentes e aca
bou dando um golo que não 
viu voltando atraz a sua deci- 
sSo anterior, pois S. S. já ha
via dado córner no lance. E’s 
aa fslha do Juiz , ocasionou a 
retirada do campo, do esqua
drão colorado, que a éssa altu

ra, jogava com apenas oito 
eletncntcs, em face das botina 
das, fartamente dístribnidas pe
les defensores vascainos.

Analizando a atuação das 
equjpes, podemos salientar que 
a defez» do Vasco não esteve 
muito feliz, embora não che 
gasse a comprometer, apresen
tou alguns elementos não muito 
firmes e de poucos recursos 
técnicos. Por outro lado, o ata 
que alvi-negro, npresentou-se 
<le molde a agradar, os «eus 
eiementos combinam bem e 
possuem muita visão de gôl 
A defeza colorada, estêve nu 
ma tarde inspirada, soube neu
tralizar com precisão as inves
tidas dos contrários, morroent* 
na segunda faze, quando foi 
quasi total o dominio vascaino 
Do ataque d» Internacional na 
da se póde dizer, pois só estê 
ve completo até «os 20 minu
tos da primeira fa«e, logo 
após; eebugalhado com * cons
tituídas: Vasco Daniel - Jnca 
e Oevaerd, Bertoldo - Nuta e 
Erasmo, Miro Bertoli -  Em *- 
ni - Tavares e Edú. Internacio
nal: Nilo- - Alemão e Neisi
nho, Nilson -  Luiz e Lisboa, 
Lioo Luzardo -  Laercio - Chi
na e Pão de Milho.

A renda foi de Cr$ 2'700,00 
e na preliminar, registrou-se o 
empate de 2x2.

Marcaram para o Vnsco: Mi 
ro - Bertoli, Edú e N/lson (con
tra) para o Internacional: P. de 
Milho (2) e Lico-

O Emani e o Pão de Milho 
forem advertidos pelo Juiz, re«i 
clamaram, choraram, foram 
aplaudidos e vaiados . . .  O 
q u e  um fés o outfo tam
bém. Cora uma diferença: Pâo 
de Milho foi expulso de campo, 
mas não marcou dois g o l o s  
de peoalty. Ernani d5o foi ex- I 
pulso, mas não m»rcou nem 1 
um gole. Nem de penalty. São 
duas boias . . .

O 1NCO EXCURSIONA A 
BLUMENAU

Excurcionou para Blumenau 
onze do Inco, de Lagos, que 

na cidade Industrial, participará 
de um torneio entre os esqua
drões, de diversas filiais do 
Bmco, O torneio será disputa
do hoje e amanhã e consta que 
a equipe do lnco, Agencia do 
Rio de Janeiro, lambem toma
rá parte no interessante cotejo.

A quem interessar possa
Havendo os *rs. Gumercindo Costa e Jo3o Martinh* 

go obtido as nossas assinaturas em uma lista que nos apre" 
sentaram, e constando que dita lista refere se a ums. auto* 
rizaçáo de venda dos pinheiros de nossa propriedade, lo
calizados neste distrito, pela presente tornamos público que 
jamais autorizamos a quem quer quv seja, fazer venda dos 
pinheiros que possuímos, sendo tida por nula e sem ne
nhum valor, qualquer transação que nesse sentido se fizer 
Quem desejar adquirir os nossos pinheiros, poderá faze-lo 
dirigindo-se diretamente n nós, sem necessidade *de inter
mediários não autorizados. Declaramos também, de qual
quer documento referente a vanda de pinheiros a nós per
tencentes, e que aparecer com nossas assinaturas foram 
obtidas por meios fraudulentos, ignorando nós o fim a que 
se destinavam.

Rancho das Taboas, Distrito de índios 
1951.

23 de Agosto de

Balbino Noscimento de Mello 
Claricio Oranemann 
Paulino Lemann
Anastacio Rodrigues de Oliveira
Matildu Barbosa Neto
lndalicio Barbosa Netto
Waldino Hebbel. a rogo de Evaldo Lemann
João Laudegario Muniz, a rogo de Celisia da
Silva Granemann
Florentino Silveira Bítancourt

( as firmas estão devidamente reconhecidas no 2o 
Tabelionato desta Comarca

Cooperem com os Vicentiuos

V i l a  E x p l a n a d a
Proprietária

Sociedade Territorial Explanada Ltda.
Caxias do Sul - K.G.S:

A mais ptrfeita orgsniztção fuicbit'án* do Rio Orande do Sul. *

_________Vendas á prestações_________
Lot«9 de terra situados nl zona mais progressista de Caxi*s rio Sul, servidos pelas rèdes de Agua. luz e 
linha de ouibus. Mais de 600 lotes vendidos no Rio Grande do Sul e cèrca de 100 vendidos nesta 
cidade.

Prestações a partir de Cr$. 100,00
com uma pequen* entrada

N O T A  0 Icljamento d l Vila Explanada astà oficializado peli Secretária de Obras d i Prafaitura Municipil d l Cax ias d l Sul,
Vendedoras autorizados nesta praça: Artur J .  S c u r .  no Hotel Provezani, quar

to n* 6 e Nelson de Castro Brascher.

• t  t  * fio ay.9N
»!
* i

■  A A n J l n | A casa que procura ter sempre as maiores nevi- y, 
II  LOuSIuS dades em artigos para homens senhoras e crianças f

Hua Corrêa Pinto, 80'
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Sob iüíeesa vibração cívica comemoroo
o dia da independência de nossa pátria

Revestiram-se de invulgar 
brilhantismo es fe-ítejos da Se- 
imn* da Pátria, este ano, em 
Lages, que intclaram com a 
recepção do Fogo Simbolico, e 
eulminram corr o imponente 
desfile de ontem.

Das festividades dc «Dis 
da Pátria», destecou se a gran
de ccnceotração civicat na pra
ça João Costa, diante do Pa 
Ianque Oficial, onde se encon 
travam altas eutoridades milita
res, civis e eclesiásticas.

A Bandeira foi hasteada pelo 
•r. Prefeito Municipal, e em 
seguida canUdo pelos presen 
tes o Hmo Nacional, tendo si
do executado pula Banda Car
los Gomes. Após um colegial 
recitar bela pagina de exaltação 
palricica, foi proferida pelo 
Tenente-Coronel Olimpio de Sá 
Tavares, comandante do 2- Ba
talhão Rodoviário um magnifi- 
co discurso sobre a Magna da 
ta de nossa Historia, e os feitos 
de nosso» heróis.
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Correio Lageano
L^ges, 8 de Setenbro de 1951

Vetado projeto referente 
a Casa Popular

Entre os vários assuntos I Camnra, com esta emenda.

Plantão Policial
Deu o golpe no 

sabão

tratadcs pela Camara de Verea
dores, nas ultimas sessõ.-s da 
/?eunião extracrdinaria desta
cou-se o referente a construção 
da Casa Popular O Executivo 
envia a Camara om projeto de 
lei, propondo a aliennçSo de 
C t in  lotes urbanos, por sessão, 
a Caixa Econômica, para a 
construção de cem casas popu
lares. O projeto sofreu emendas 
no sentido dc quê fosse a 
alienação por concorrência pu
blica, tendo sido aprovado pela

Voltando ao Executivo, o Pre 
feito vetou porque, neste caso 
a Caixa Econômica, não pode- 
ri» tomar parte na concorrência 
por ses uma eutidade oficial.

Espera-se que seja solucio
nado o caso. encoulrando o 
legisladores e o Execut'Vo, Um 
meio viável, e sem grandes 
encargos para os cofres públi
cos e para os interessados. Qs 
demais assuntos debatidos 
careceram dc interesse-

Depois de ser cantado o h i -  
ns da Independencia, iniciou-se 
o desfile, tendo a frente o 2 
Ratalhlto Rodoviar o. que com 
sua oficialidade e suas garbo
sas companhias, ar^rncou aplau
sos da graude massa popular 
que assistiu » parada. Seguem 
a Esc»Ia Normal e o Gmasioj Em Assembléiu Oeral Extraordinária realizada em 26 8 51 
Diocesano, numa verdadeira foi a sociedade Hipica Lígeana transformada em Jockey Club 
demonstração d« Civismo e ( de Lages o qnal terá como finalidade, essenciais, alem da prati-

Jockey Club de Lages

ardor patriótico da mocidade 
de Lages. Ainda desfilam os 
Colégios Santa Rosa, Imaculada

| ca turfistica, o increrremento da equinocultura lageana.
Na mesma Assembléia, foram incluidos no rói dos «socios 

benemeritos», o Cmt. do 2 ’ Btl. Rv. e o Exmo. Sr. Deputado 
Conceição, Eccola Santa Cata^Dr. Joaquim Ramos, tendo em vista os relevantes setvjços pres- 
rina. Orupos Vidaí Rumos e lados ao turf lageeuo. \ja ocasião fizeram uso da palavra me 
São José. jbros da diretoria, que em brilhantes improviso* historiaram ^

.enalteceram os valiosos prfstin os feitos pelos novos «socios 
O pendão nacional que este-1 benemeritos». 

ve guardado pelo grupo de 
escoteiros locais, foi arreiado
ás seis horas da tarde, pelo 
Dr. lvo Guillmn Pereira de 
Meilo, juiz de Direito da Co
marca. Nos salões do Instituto 
de Educação, á noite realizou- 
se uma sesáão civico-cultural, 
com a participação de alun»s 
daq-Jele educandario e do Gi
násio Diocesano, encerrando os 
festejos comemorativos ao Dia 
da Patria.

Lages, há algnns ano? que 
não assistia espetáculo tão im
ponente Como o de ontem, 
quando a juventude esiudantil 
e os componentes do Btl Ro 
doviario, com garbo e discipli 
na, reafirmaum nossas tradi 
çóe» de povo livre e demociá 
tico.

Em vista de terem 6Ído dr^dos pelo Jockey Club Brasilei
ro três éguas e um reprodutor, '.ôdos puro saugue inglês, para 
fomento a criação equina nesta região, a Assembléia deliberou 
que os citados animais fossem distribuídos aos socios mediante 
sorteio, que feito coube por sorte a distribuição seguinte.

Detentor
Pref Antonio Jadtr Marques p s.i

Nicanor Arruda «
PLnio Schimidt «
Major Bertoldo Paulo Derengowski *

Pieferencias: 1) Wuldo Costa, 2) Raul de 
3) lbrahim P'elipe Simão.

A Assembléia deleg»u poderes ao Sr* Major Bertoldo Pau
lo Derengowski no sentido de iniciar os estudos necessários e 
possibilidades de construção de um 1IUPODROMO que esteja a 
altura do vertiginoso progresso de Lages.

Jockey Clube de Lages
ASSKMLBE1A GERAL ORDlNúRlA

Edital de Convocação

Animal 
«Cirandinha» 

«Tita»
«Ativa»

«Marfim» 
Castro Arruda

veiculo sem pneus Um gatoDo 
os Lav:a ' roubado 0 laráp0 
executou sru trabalho rom td 
ma, pois Rventou o catio ec® 
um macaco Até agora não .» 
t-m Doticias nem do ladrj0, 

1 oem dos pneus que já deveu 
O espertalhão, de nome Os | andar rodando Icnge . . . 

nildo Melo, de Ituporang*, deuj 
um golpe |na Fábiica de S a - ( .
bao Cardeal, da firma Hilde-» Outro espertalhão tentou r .||. 
brando & Ramos Ltda 0  dito „ m j eep propriedade do 
cujo conseguiu vende, duas . LÍJlo Reis> pe|as 23 hofJj 
caxias de sabão, recebeu o di - l do dia 3 deste. Só  não le 
nheiro e deu o p.ra, lud.b.u.. , vou ,  e jeit0 9#u intent0
do a boa fé do 'gerente da 
casa, e ao que se sabe fugiu 
para Cuntibanos.

Vários Roubos
Dia 3, um cidadão, transitar: 

do para P. Alegre, pernoitou no

ter a esposa do proprietário 
notado o barulho u& garagem

Audacioso gatuno pen t ou 
onten na î< i encia d > sr Vi- 
dal Ramos Junior, á rua Bario 
do Rio Branco, levando vários 
objetos de valor que se encon- 
travam encaixoiados e em u» 
deposito no porãò da casv (

Posto Coral, deixando seu c»r- lar«pi» praticou o roubo du
ro estacionado ao Ldo do dor- raote o dia enquanto a familiJ 
mi*ório a|i localizado. De ma-! do sr. Vidi l Ratros Junior n
drugada, quando pretendeu se
guir viagem, deparou com seu

tava com ás atenções no* fes- 
jes  de 7 de setembro.

Gasolina e asfalto nacio
nais para Lages

Acaba de chegar a esta cida
de um carregamento de gazo- 
hna e asfalto produzidos pela 
CIA 1TAT1Q. k que serão em
pregados na construção do Edi
fício Morei e Tomai. A g»zoli- 
ne será utilizada nas mistura 
doras e o asfjlto na impermea
bilização de paredes eXpo&Tas 
a humidi.de. Esse matem 1 en

contra-se em exposição na 
ccnstiução do Edifício, sendo 
de ressaltar o iuteresse desper
tado pela 1TATI0, em Lcg» 
onde muitos acionistas já w- 
ceberam br-nificaçÕ-s. Parte d« 
gazolina cem por cento nacio
nal, sera vendida a particular** 
pelo distribuidpr neste municí
pio, sr. Nilo Sambaqui

De ordem do Sr. Presidente levo ?o conhecimento dos 
S:s. Associados que foi convocada Uma As-xtnbleia Oeral Ordi

nária, a realizar-se as 10 horas do dia 16 9- l9õl  n a  Sede 
Associação Rural.

Assunto a tratar:
Eleição e posse da nova Diretoria que regerá os destiit"5 

do Jockry Club no ano 1951/1952
Náo havendo numero legal de sócios em prime'™ cenvo-

cação será oma segunda 10 minutos após conforme determin* 
os «Estatutos*. ’

Lages, 4 de Setembro de 1951

lbrahim F. Simão 
1' SecretarioAmanhã Domingo, ás 8 horas no MARAJOARA

apresenta: BARBARA STANW1CK JOHN LUND JANE COWL PHYLLIS 1 li a y t p d

svberbc art.ata L Y L E B E T  T  O E R nu g.ande, incon.par.vel produção de MITCHELL SÃ J " SCobrr,a do Cinema, o
------ -«■««• x? para a «Paramouut»

C a s e i - m e  c o m  u m  m o r t o
A Fatalidade. O Crime e o Amor, se sucedem numa sequência fi.i»««-->- « -sequência eletri..n|e formando esta
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