
Acesa campanla política no Rio Gr
Cento e vinte mil eleitores comparecerão ás urnas em P. Alegre

As atenções dos meios polí
ticos estão voltadas, m  mo- 
niíflto, para as eleições muni
cipais a serem realizadas em 
São Paulo e no Rio Grande do 
Sul. A luta travada pela supre
macia das Prefeituras no visi- 
nln Estado, conta de um l;.d i 
o H 3  e de outro à poderosa 
coligação PbD-UDN-PL. Isto 
em linhas gerais, pois há acor
dos diferentes. O  PSP e o PRP DIRETORES: Edézio N. Caon 
em quasi todos os municípios 
astão aliados aos trabalhistas, 
formando o bloco da situação.’

Um novo aspéto da políti
ca gaúcha é a eleição do Pre
feito de Porto Alegre e das 
antigas bases militares. Na Ca
pital a batalha assume especial 
interesse, uma vez que cento 
e vnte mil eleitores devetào 
comparecer às umas pna es
colher o substituto do Dr. Eli- 
seu Paglioli. Os dois concor
rentes mais fortes são o Dr. 
lido Meneghetli, Presidente do 
PSD no Estado, e ex-Prefcito 
de Porto Alegre, e o jovem li- 
der trabalhista á Assembléia 
Legislativa, Deputado 
Brizola.
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3 de O u t u b r o
Embora o Presidente Qetulio 

Vargas tenha apelado ao povo 
para que não associasse o seu 
nome a qualquer manifestação 
alusiva'à vitória de 3 de ^Outu- 
bro, não silenciaram os traba- 

. dores de todo o -Brasil e lhe 
Lroue 1 tributaram carinhosas e expres- 

„  .. . . . .  sivas homenagens.
Os preparativos eleitorais ea- £ ’ que a efeméride de 3 de 

3o sendo intensificados cons- Olitubro tem um duplo signifi- 
an.emente por odos os parti-, C(uj0 p»ri os destinos do nossa 

dos, que concorrem também Patria< Nesse dj em 1930 
com chapas completas de can - ,COm 0 e do 0 oprimi:
f lá*'l0S V Í r 8" ,  Mumcipa . d0 e pelu £ rÇa das armas o 
tendo o PIB no dia 3 de»le; presidenta Vargas subia ao Ca- 
irnc.ado a sua campanha Cem • j tete para transformar os roéto- 
realizaçao de lO comícios em ! dos políticos e administrativos, 
bairios diferentes da Capital jDjugurando uma nova Dse de
Riograndense. trabalho e prosperidade. E, no 

mesmo dia, era 1950, depois de 
cinco anos de ostracismo, o

Dr. Osmar H. do
publica, p a r a  a inaugura-

Nomeado pelo Presidente da i --------------------------- ---------------
República, assumiu a Chefia dai
Fazenda de Criação de Lajes ojda Fazenda está disoendendo 
Dr. Osmar Ribeiro do Valle, em j grande esforço a fim-de regula- 
iubstituição ao Dr. José Luiz iizar e atuahzar a situação da- 
S»n Filli Botini, recolhido a|quele estabelecimento, que se 
Ponta Grossa. O novo Diretor! encontrava com graves deficiên-

Convenção Extraor
dinária da UDN

Com início no dia de hoje 
deverá realizu-se em Florianó
polis, a Convenção Estadunl 
Extraordinária da UDN para 
tra tar de vários assuntas de in
teresse partidário. O Diretorio 
local credenciou seu» deLgados 
ao conclave os Drs. Cei o Ra
mos Branco e Romeu Sebastião 
Neves, bem como os srs. Ag- 
nelo Arruda e Alce'; Funado 
Oiiulart que já seguiram para 
a Capital.

ç5o da segunda etapa de nossa 
emancipação social e econômica.

«De pé pelo Brasil» e «EieJ 
voltará» forara os slogans dss 
duas campanhas e se cristaliza-, 
ram no coração dos trabalha
dores como dois hnos de es
perança na ação do grande 
brasileiro.

Símbolo do passado, ídolo 
do presente, esperança do fntu-11’",1' . L,'re'°r aa tt a 1 i 
io prrd.stinaao de

Associação Catari
nense de Rádio

O sr. Carlos Jofre do Ama
ral. Diretor da R á 1 i o

o Presidente Vargas retornou ^ j  Capital Feder-I afim de prorao-
Ki : ver a criação, em nosso Estado 
.  I da ACH, tendo S. S. consegui-

eleitorado lhe confiou, na)do’ a adf a? de 18 emjsso-

Suprema Magistratura d* 
ção para cumprir « missão que

.Rejeitada o Veto

confiança de que Iseu Govêrnoi iasrtA/ ŝ c:a?ao ^ la8Ŝ ‘“ 8 . 
dará melhores disa ncsfbrasi- Andada ofic.almente,.a 2l dêóte, 
Itires e construirá a grandeza | frn ^ ^ ‘anopohs. 
da Pátria.

Dom. Cândido de Cotios

cias na administração, para que 
possa cumprir as suas elevadas 
finalidades. Ao digno agrônomo 
desejamos pleno êxito no de
sempenho de suas funções.

Em vi>ila aos seminaristas 
v?cari»nos internados ao Strri'

A Assembléia Legislativa do 
Estado, por vinte votos contra 
nenhum, rejeitou o veto doGo-, 
vernador liineu Barhausen, n*r,° °cal, esteve ne»ta „cidad*
interposto ao projeto de lei ‘ Dom Cândido Caxias, Bisp” 
concedendo aumento ao fun
ciona lismo Estadual. i Prelado de Vacaria.

Será criada um
Entrevista do Professor Teimo Ribeiro ao “Correio Lageano’

Sábado úitime ehegon a esta 
cidade o Dr. Teimo Ribeir» 
Delegado Estadual do i.A-P. 
dos Indúsíriários, e I o Vice- 
Presideute do PTB Catarinen
se. tendo permanecido até ter
ça-feira entre nós. Embora sua via 
gem não se revestisse de cara- 
ter político, h nossa reportagem 
procorou auscultar a opímão 
do ilustre líder trabalhista sobre 
» oriação de uma Agênci» do 
IA PI em Lajes.
Indagado se havia possibilida
de aer criada u referida agên
cia, respondeu:

>Há muita possibidade. Digo 
m»i», hi quRsi CertfZi. O ve

reador petebista sr. F.yrth N’i- 
cnlleli apresentou uesse seDtido 
uma indicação á Câmara de 
Lajes, a qUul, depois de aprova
da,foi ajmim enviada e de minha 
parte a encaminhei á Adminis
tração Central do Instituto 
com as informações que set 
faziam necessárias. Quanio de| 
minha última estadia n» Ca
pital Federal, em fins d« setem
bro p.p.. tive oportunidade de 
acompanhar o andamento do. 
respetivo processo e prestar es
clarecimentos complementa es. 
Quando regressei o processo 
ficou no gabinete do Diretor 
de Serviços GerBis, com pare

cer favorável dos dfniais seto
res, dependendo apenas da des
tacar a dotação orçamentária, 
para ser h-vatio a assinatura 
do sr. PrrsiduiL- o eto cri-mlo 
a Agência de Laj^s Com » 
boa vontade existente ua ad
ministração * Centrei e dada a 
recoDheeida necessidade de um 
órgão próprio do 1API na Prin
cesa da Serra, teuho como cer
to que, por todo este n>ês de 
de outubro, sotá ofioialmente 
criada n Agência que tantos 
benefícios virá trazer aoz traba- 
Ihadore» Dgeanos».

Sôbre a rrpercusão que está 
t e n d o  no E s t a d o

a pncificíção do trabalhismo 
alcançada na ultima reunião 
do Diretorio Estadual, afirmou:

«Da melhor maneira; O sr. 
deputaOo Otacilio Nascimento 
que chefiava o de.ssidência do 
Estado foi eleito Io Vice-Presi- 
d-nte da Comissão Exeoutiva 
e tendo tomado posse acha-se 
em pleno desempenho 'de suas 
funções. |Nessa qiiulldade tem 
paiticipido das reuniões da 
Executiva e deliberado junta- 
inente com os demuis cotnpa 
nheiros tóbro medidas que in
teressam ao partido no ân.bito 
estadual.

A união dos trabalhistas ca

tarinenses, por representar o 
término de disputas internas, 
recolocou o PTB no ambiente 
de Jcoesão e disciplina que 
sempre o caracterizava. Neste 
clima o partido acelerou a sua 
marcha de expansão e fortale
cimento, em que se encontra 
desde a ?u« fundação, não sen
do otimismo rxagt-rndo espe
rar se que para o próximo plei
to seja o PTB majoritário 

I em bit». Catarina, dadas as 
'constantes, frequentes e valioaas 
adesões que vem recebendo.

1 Cont. na 2a. página
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Minha Coluna
por Syrth A. Nicolléli

Se a vida é esta . . .
Há homens que escrevem com algarismos, em vei de es

crever como em geral fazemos nós e outos analfabetos. O mai? 
admirável, entretanto, é que eles não só escrevem com númerOí 
como também sabem ler% perfeitamcnte o que escrevem Isso é 
tanto mais maravilhoso quanto sabemos que entre os nossos 
notávei, doutores, que são verdadeiras sumidades na ciêuda mó
dica, muitas vezes não conseguem ler o que eles mesmos esore- 
veram e sentem uma enorme dificuldade para decifrar as suas 
próprias receitas.

Os algarismos, para êsses cavalheiros, têm uma s/gnificação 
esj-oial e por isso coeseguem ler através dos números e das 
fó... ulas, coisa que nós iguoramos por oompleto. Há dias, um 
desses doutores em numerologia, sentado numa mesa de café, 
escrevera num papel a seguinte fórmula:

100 - 50
__  -  =  0
50 - 25

Ele contemplava aqueles algarismos e sorria com amargu- 
quaud° dela me aproximei, sem outro motivo senão o de lhe 
pedir licença para me sentar e tomar um cafézinho ( e como 
era saboroso aquele café!) uma vez que as outras mesas esta
vam ocupadas. A primeira vista, julguei queíaquele cavalheiro, 
jovem, mas respeitável, tinha na sua frente uma lista de credo
res e esboçava aquele sorriso tristemente irônico, pela impossi
bilidade material de satisfazer seus compromissos. E por isso 
ensaiava um ar de riso. como quem zomba da própria desgra
ça, lembrando-se ao mesmo tempo da cara do judeu quando 
lhe fosse comunicar que de maneira alguma poderia pagar as 
tuas duplicatas. Mas as apraencias enganam. . . Aquele homem 
era era mais do que g^arda-livro, r.iais do que um economista 
e mais do que nm matemático. Era um químico admirável, que 
chegara a compor a formula da vida. E ele explicou-me:

«O homem tem direito a viver cera anos. Mas a noite tira-lhe 
de cara a metade, ficando, portanto, com cincoenta. A metade 
dessa metade é repartida entre a infancia e n velhicp, enquen- 
to que a outra metade é consumida pelas doenças, separações e 
adversidades, nos consultórios médicos, nas si.las de espera dos 
dentistas, no enterro dos amigos, nas missat de sétimo dia e 
nas cobranças de rua, para poder pagar no fim do mês o alu
guel da casa e a conta do armazém, aquela metade menos esta 
metade reduzem a vida a nada. . .»

■Matemáticamente, o homem da numerologia tinha razão 
Mas na realidade, a vida não é tão má como se julga. Por me
nos tempo que tenha para viver um homem inteligente sempre 
arruma uma horinha para tomar um Chopp e consegue umas 
férias para des:ansar na praia de Cabeçudasou alhures. . .

E, se a vida ésta, vivamos esta vida.. .

Liga Serrana de Desportos

Agência do IAPI para.
oContinuação da 1a. página po|ítjc0 nBCÍona,

cl £  r  - ? ul :
gues, tem sabido conduzir o

sua reconhecida —atividade
cnltura e com o seu acendrado 

partido com grande prJdência'amor ao partido, é dosi IjdBM 
aus ultando as nacionais mais prestigiados A 

Jos com* j ação de S. Excia. se faz sentir 
a o- não só na Câmara dos Depu 

tados, no trabalho das Coinis-

Neta Oficial
A Liga Serrana de Desportos, 

vem pelo presente, de público, 
apresentar os seus agradeci
mentos á todos aqueles que 
contribuiram para tornar possí
vel a realização da Temporada 
Esportivo-Social, dos alunos 
d» Escola Preparatória de Ca
detes de Porto Alegie, nesta 
cidade.

Assim sendo, possos agrade
cimentos: Ao 2o Btl Rdv. stu 
Comandanfe, oficiai* e praças, 
pelo muito que contribuiram, 
Pando aos referidos alunos alo
jamento, condução e toda a as
sistência necessária.

A’ Prefeitura Municipal de 
Lajes, patrocinadora da Tempo
rada em coajuto ao 2‘ Btl. 
Rdv. e á Liga Serrana de Des
portos.

Aos Clubes filiados à L.S.D. 
e seus associados, ao Instituto 
ile Educação de Lajes e Colé
gio Diocesano, seus professore 
o aluuos, que Lem tudo presti
giaram a L.S.D., tomando par
te na recepção à delegação e 
despedida da mesma, nas com
petições reabzadas e compare
cendo em massa ás mesmas.

Aos esportistas e ao povo em 
.geral, que nos prestigiaram 
; com com seu coraParecimento 
ás festividades esportivas, re
cepção e despedida da dele
gação.

Aos Clubes 14 de Jonho, 
I o de Julho, suas D'r»torias e 
Associados, que prontamente 
acederam em favorecer as Soi- 

jrées dos dias 29 e 3o de Se
tembro, respectivamenle.

|('Continua na última coluna)

e descortinio, 
opiniões e tendência* 
panheiros para imprimir 
rientação desejada pela maioria. 
Emboru Hcenciados, eu e o Dr. 
Rafael Cruz Lima, dos cargos 
de Io e 2o Vice-Presidente, uão 
estamos alheios á vida partidá-j 
rin e continuamos trabalhando 
pelo PTB, notadamente pelas 
colunas do jofnal «A Evolução» 
do qual somos diretores e que 
voltou a a circular com regula
ridade- A licença que pedimos 
e nos foi concedida foi motiva
da pelo desejo de dedicarmos a 
maior parte do nosso tempo á 
Direção das DePgacias do 1AP1 
e 1APTC, que nos foram con
fiadas, visto fazermos questão 
de honra de calocer em Sta. 
Catarin1* as Instituições de Pre- 
dedeia Social em gráu de efi
ciência compatível com os de
sejos e determinações de nosso 
eminente chefe o exmo. sr. 
Presidente Oetulio Vargas». ,

Sôbre a situação do PTB no 
cenário Nacional, e sôbre a 
atuação dos representantes cata
rinenses do  Congresso Nacional 
afirmou-

«O exmo. sr. Presidente da 
República. Dr. Getalio Vargas 
está executando o seu programa 
de Governo, pendo em prática 
a política traoalhista, á qual 
S Excia deve o prestígio «ue 
desfruta perante o povo brasi
leiro e no coüfronto com os es
tadistas das demais nações.

Por certo S. Excia: tem gran
des dificuldades a vencer, re
sultantes principalmente da nos
sa precarid de de recursos. En
tretanto S. Excia., graças aos 
seus dotes excepcionais de con
duto , tem superado todos os 
óbitos» e está f-zendo a admi
nistração que o povo esperava

IComo trabalhista o Presidtnte 
Vargas tem dedo todo o apoio 
ao PTB, sendo das mais pro- 
.missoias a fase do desenvolvi- 

j mento em que se encontra o 
í partido em todo o território na
cional. fato qua se evidencia 
pelos resultados dos últimos 

(pleitos municipeis no Paraná e 
na °araiba e que será repetido 
no R. Grtmde do Sul e São 
Paulo.

Quado os nossos representan
tes basta citar que o Senador 
Cailos Gomes de Oliveira é o 

I l'der do PTB na Câmara Alta o 
j está sendo dos Senadores de 
Imais profícua atuação, futo que 
o faz grang.*ar sólido prestígio

• ões e do plenário, mas tam
bém junto á Comissão Execu
tiva Nacional, da quuU é uin 
dos mais ativos e eficientes co- 
Lboradures. S. Excia. é o au
tor da idéia, hoje fecunda rea
lidade, da reunião semanal, na 
séde do partido, dos represon 
tantes trabalhistas de ambas ns 
Casas do Congresso, para de
bater assurtos de ioteresse ge
ral e partidário e fixar a orien
tação a rser seguida no trato 
dos m3gnos problemas nacio 
nais- E’ air.da o deputado Sau- 
lo Ramos membro da comissão 
Especial encarregana de rever 
o p r o g r a m a  e o s  es
tatutos do PTB e 
anti-projeto a ser 
á próxima Convenção Nacional 
a reunir-se em janeiro ou feve
reiro de 1952. Esta Coin:ssâo 
que é presidida pelo Senador!

Dr. t .  Maia Jatai
Em companhia de 8eu cole^ 

o Agrônomo BraUse de C|Q,,j| 
sh*s, osteve alguns dias em nos 
na cidade o Dr. Alfredo Maia 
Jatai, Diretor da Escola AgricoU 
duqnela cidade. O Dr. J,t>i é 
subUnte de d putado do pf[j 
tendo nesta cidaC* mantiao 
contato com seus correligioná
rios, cumprtmentdo alguns arni- 
gos e deu nos a honra de sua 
visita.

Sr. Gerson Lucena
De sua viagem pelv norte do 

Paraná, onde fora a serviço d» 
firma Auto Geral Gerson Lucc- 
na S. A., da qual é Diretor pre
sidente, regressou o snr. Gerson 
V. Lucena, g ií d̂ s amiga tíêst» 
jornal.

Sr. João Nicolléli
Aniversariou-se hontem o $r. 

João Nicolléli, funcionário da 
firma G. Pocas S. A. Ao pre- 

eDborar o zado amigo os nossos purabéui. 
apresentado

L.S D. DE DESPORTOS 
CcnPauação

A imprensa escrita e faDda,
. , .  . . .  pela publicidade á referida Tem-cargo talvez a mijsao política ( pora(ja

mais importante do rno-nenlo,^ p ^  modo todo

Alberto Pasqualini, tem a seu'

qual seja a de fixar nos esta-| 
tutos a verdadeira definição 
<io trabalhismo brasileiro.»

especial à

«O PTB, pela posição inve
jável que desfruta no momento, 
Pf la fôrça e atualidade dos seus 
ideais e pelo. fibra inquebrantá- 
vel dos seus homens, está a 
caminho de ser a maior fôrça 
política do psís e o será den
tro em breve, pnr ser essa a 
vontade da maioria absoluta 
do povo brasileiro que nâo de
seja lançar-sc na aventura de 
faDtasias extremistas, nem se 
conforma em permacer a mer
cê dos reacionários e profissio-

5~!*oondaJe de Lajes, pela acolhi
da carinhosa dispensada à De
legação aliás, inantend». com) 
sempre, as suas tradições de 
iddguia e cultura.- 
Cleones Velho Carneiro Bastoi 

Presidente

Edú Lemos — Secretário Oera

nais da política.
O PTB é esse pírtido que 

coriesponde ás aspiraçõ-s du 
nosso povo e pelo qual todo* 
anseiam, daí revestir-se a nossa 
vitória do carater de irremoví- 
vel certeza».

Joalheria Mondadori
Rua Mal. Deodoro,110 L jes — Santa Catarina

n 7 ' í « V i Vtirm 0Accí!Íment0 de jóias e relógios ROLEX, 0ME- 
* , A e CLA5SIC, mantendo os melhores preços da Braçs 

Acetta encomendas de jóias e seviços de gravações.
OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL

êompre sem consultai* os prêços da 
casa

Intervendas 
Transportes Ltda.

Porto Alegre R.G. do Sul

Uma perfeita organizaçaojde Transportes de 0 

a serviço do comércio e da i ndústria
argas
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Elegancía e dísntincão com os Cadetes
Aniversário

HOJE

Sra. Da. Diva, esposa do sr.
SilvioRamos, fazendeiio.

Amanhão

?r. Odilon de Oliveira Couto, 
•  P‘ ular Lâlfco, funcionário da 
Prefeitura Municipal.

Dia 8

Sra. Da. Auta, espoja do sr- 
.To&o Gualberto da Silva Filho. 
Serventuário de*Juatiça apo- 
•entado.

Dia lo

Martinho Campos, desenhista. 
Sr. Francisco Furtado Ramos 
funcionário da Prefeitura Mu
nicipal

Dia 11

O garoto Paulo Roberto; fi
lho do sr. Catuio Sá.

Srta. Delay, filha do ar. Ag- 
nelo Provezano e de D, Emilia 
Estelita Provezano.

Dia 12

O jovem Neri de Jesus, es
tudante, filho do sr. Manoel An
tunes Ramos.
A todos doSsss congratulações

Sra. I. Darrozo Filho
A dez deste festejará o seu 

natalicio a sra. Maria de Lour- 
deg Macedo Barroso, esposa 
do sr. Jorge Barrozo Filho, Ve
reador á Câmara Municipal. 
Entre os inúmeros cumprimen
tos que por certo receberá a 
esposa do ilustre doutorando, 
acrescentamos os nossos.

Acacio Godinho
Procedente de S. Paulo, on

de reside atualmente, chegou a 
esta cidade o conterrâneo e 
nosso particular amigo Sr Acá- 
cio Godinho. antigo colabora
dor dt Região -Serrana. Dese
jamos fehz permanência em 
nossa terra e gratos pela visita

Sr Edmudo Gibeiro
Conforme noticiamos havia 

seguido para P. Alegre a pro
cura de recursos médicos para 
sua esposa, Da. Rita Ribeiro, o 
nosso prezado amigo, sr. Ed
mundo Ribeiro. Nesta semana 
com feliz êx'to em sua viagem 
regressou a esta cidade com 
sua consorte restabelecida.

A vin<ia dos representantes 
da E P P A. revolucionou esta 
pacata cidade. Não só no es- 
t oi •, conforme noticiamos nou
tra págiua, como também na 
parte social.

Com'' parte integrante da 
recepção »<>s Cadetes teve lu- 
gsr. sábado, nos salões do Clu
be 14 de Juüho, uma elegante 
e animada reunião dançante. 
Um membro da Diretoria do 
Clube apresentou os carava- 
neiros á sociedade lageana, e 
na mesma ocasião um dos ex
cursionistas agradecu as ma
nifestações de ap êço que vi
nham sendo alvo os seus cole
gas. e ofertou ae Comandante 
do 2o Btl. Rodoviário uma flâ- 
mula alusiva a sua vinda a es 
ta cidrde. A srta Elga Lisbôa 
a pedido, dançou o baião De- 

llicado, estando a pista de dan- 
ç« toda evacuada. A gentil srta. 
■mcantou os*presentes, deixando 
muitos verdadeiramente empol- 
ginios com a sua apresentação 
e colheu prolongados aplausos 
pel» maneira graciosa, artística 
e elegante com qUe se apre
sentou. No domingo, no Clube

A jovem dessa rua
POR C M.

•

Todas as noites, (tensas ou 
nluaradas, ela passa, com o : 
lesmo olhar tristonho, vago,

distante, sonhando algo que 
n não consigo decifrar.

Entretanto, "na noite chuvo- 
a de hoje que lhe teria acon- 
;cido, que parecia mais pen- 
ativa. concentrada e triste ?

Inteliz moça, pobre alma, 
ão jovem e tão cansada, co
ação abandonado como as be- 
as e antigas casas daquela rua, 
asas sóbrias, gélidas, de altas 
anelas» cortinas pesadas, onde 
is próprios raios de sol arden- 
e se enrolatn Gritando de frio, 
í não recebem um pouco de 
:alor . . .

Aquelas velhas mansões tive- 
am seu tempo de fe9tas, es- 
ilendor, hoje e3 tão desertas, 
ixpiando seus últimos momen- 
os de vida . . .

Assim está a alma da moç* 
ió, exilada de todo o mundo, 
lensando apen.if na dôr,„ na 
melancolia, vendo refletir, no

asfalto molhado e brilhante d# 
rua, o negrume do esquecí 
mento, vendo no balançar cons
tante das árvores o último 
adeus, a derradeira hora de 
amor, vendo nas grades pon 
teagudas de ferro a lança pun
gente que vive a di
lacerar seu meigo coração, no
tando sorriso conquistador do 
trauseumte o fingimento e ci 
nismo de todos os homens, 
vendo nos olhos de uns com 
paixão pelo seu ar abstrato, 
sonhador, sentindo o despre
zo e o desdém de outros pe 
los seus sonhos irreais, impos
síveis, sonhos loucos dizem 
eles ! . . .

E ela segue, com passo len
to a ouvir o ritmo lúgubre d» 
chnva na sombrinha, a sentir a 
brisa fria d* noite esfriar cudft 
vez mais seu coração . . to

Curitiba, setembro de 51

Io de Julho, uma segunda noi
tada elrgante proporcionou no
vo contato dos visitantes com 
a sociedade lageana, decorrendo 
também num ambiente «de ani
mação e alegria.

Cremoa que, sem merecer re 
paros, podemos enaltecer a me 
neira distinta porque se cod 
duziram os excursionistas e ben 
assim o» locais dando suceasi 
e brilhantismo as reuniões so
ciais realizadas, que se carac
terizaram pelo espirito de cor
dialidade, camaradagem e para 
muitos amoroso. . .

Também não podemos dej- 
xdr de acentuar o entusiasmo 
das garotas da terra, especial
mente «brotinhos» e as «balza- 
queinas». pelos cadetes, uma 

‘vez que receberam e tratarem 
'como todas as moças de uma 
sociedade polida e educada. 
Mas, o resultad1' disso foi que 
a rapaziada daqui teve de ir 
para a cosmha, ou melhor, pa
ra usar de um termo mui de 
nossa gíria «mofou» Mofou, 
solenemente . . Nem por isso 
cremos, devera se apoquentar. 
As garotas querem novidades,

Investida de Outubro 
$  na Z Y W - 3

A pnrtir do dia 15 do cor
rente mês, a Rádio Clube de 
Lages iniciará a sensacional in
vestida do n.ê? de outubro. Ocn 
tará com desfile d'ário de no
velas, scketch. literatura, hnmo- 
nsmo, boas musicas, cantores, 
solistas, etc, noa seguintes ho
rários. das 10 e meia ás 11 da 
manhã, e das 6 e meia ás 7 
da tarde.

Acompanhem pela onda da 
ZYW-3 a grande [investida do 
mêa de outubro.

Há poucos dias, quando foi 
anunciedo o nome de uma lo- 
cutora ;houve aquela célebre 
propaganda da casa A Capital 
que começa rassim: Pum. . . 
Pum. . .

E o Nelson continua a dnr 
receitas do «Chucrutz». . . Já 
recebeu dezenas de cartas soli
citando a saborosa receita. . ,| 
Parabéns ao Mestre-cuca.

Devido aos insistentes discos 
trocados, a Rádio Clube resol 
veu instduir a Campanha em 
Pról de Um óculos novo ao 
operador Oesar Wagenfur. . .

Para os que não conhecem, 
aqui vai uma lista de SAUDA
DES Saudades de Ouro Preto, 
de Matão. de Querência, de Al
guém, de Minha Teira, da Sau
dades, Mandou Lembranças, 
de Laguna, Msta a Oente, Ma- 
tadeira, Sâo João Del ^Rei. de 
Iguape, da Lspa, do Maranhão, 
do Rio, do Povoado, e de São 
Paulo, ou sejam, 17 Saudades 
diferentes.

Ouçam a Rádio Clube de La
ges, ZYW-3, confiram os «ga
tos» de seus locutores e opera
dores, e sigam a sua programa
ção.

Na próxima semana tem 
mais. : .

aventuras e romances diferen
tes. Não .e sabe quando pode
rão v:r novamente a Lages o» 
«lunos da EPPA e a turma da 
casa basta um olharzinho ma
licioso para estar a postos. A 
mesma pinta) a mesma palestra 
1’Onótono, uh mesmas pisada» 
ia dança, afinal dão o direito 
as garotas enjoarem. . .
Este reporte, diga-se muito 

entre i ió s , ta m b é m  «mofou». 
Mas o que é que se vai fflzer. 
Um dia é da caça, e o outro, 
em compensação, também é da 
caça. . .

Cadete Oswaldo Moreira
integrando a caravani de 

alunos da E.P.P.A. esteve nea- 
ta cidade o cadete OrWaldo 
Moreira, antigo aluno do Oiná- 
sio Diocesano. Oswaldo Morei
ra que teve destacada atuação 
em jíujizu e defesa e ataque 
pessoal, não deixou de cumpri
mentar os seus inúmeros ami
gos.

Renuiao dançante
Promovida por um grupo de 

rapazes, será !®v»da a efeito 
hoje, com inicio ás 8 horas, uma 
ren ão dançante nos s»lõ s d» 
Clube 14 de Junt o As mesas 
já estão a venda, a Cif 20.00.

Expediente
Correio Lajeaoe

Orgão Independente e Noti
cioso

Diretores — D r Edézio Nery 
Caon

José Píischoil B»g-
Rio

Gertnte — Syrtti de Aquino Ni- 
colelli

Redator-chefe — Evilasio Nery 
Caon

Rrdayáo e oficinas: Rua Aristi- 
liano Ramos, 151

Assinaturn Anual 
Numero avulso:

Cr$ 60,0*» 
Gr f .  1.00

Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de seus 
signatários,
Qualquer reclamação, colaboração 
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da ao Gerente ou Kedator-chele,

Mario T eixeira Carrilho
Advogado c>iii pMt>i 9,

Rua 15 de Novembro n. 191
Edifício Joéo Cruz Junior -  LAJE»

Comércio de Representações G, Socas S/A
Matriz ^  Rua Cel. Cordova S-N

End. Fonogr. e Telegr. «SONHO» — Cx. Postal, 61

Representantes dos produtos «Brnsillt*, telhas para coberta, esnos para esgôto e caixa dágua 

Máquinas Remigton-portatil, e d* 190 espaços para pronta enlrega 

Secção de Peças e Oficina Mecânica — Rua Cel. Coidova,

Loja e Deposito — Ruâ Correia Pint® 113 

posto d* terviço «TEXACO» — Avenida 3 de Outubro 

Depósito -  Urubicí — Municipi® de São Joaquim.

LAGES — • Sta. CATARINA
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Pela Me
dicina

1 viagem do Dr. César ív i-  
la a Montevidéu

A convite do prof. José Luiz 
Pado, oatedráhco do Ortopedia 
du Univeriidade do Uiuguni, 
reteve alguns dias em Moute- 
vidéu o prof^Cesnr A’vil«, ilus
tre lageano residente em P. 
Alegre

O prof. César A’vila fez vá-' 
nas demonstrações eilúrgioa» dai 
sua especialidade, e executou, 
feia primeira vez a operação i 
de Putnam, obtendo absoluto í 
a cesso. O conhecido cientista| 
p trioio foi alvo de expressivas, 
li menagens em Montevidéu 
t< do recebido o titulo de' 
«' embro ite Honra da Socie- 
d de de Ortopediu e Trauma 
tnl gu» do Urugutiis. No seu 
r* 'oruo aguarduvam no aero-. 
pi rto S. João inúmeros amigos | 
e admiradores, inclusive o Dr | 
JiSó Antunes, médico também 
)i geano, e vastameute conheci
do no Sul do país

O Dr. César A’vila, pelo fato 
de ser catedrático da Faculda
de de medicina de P. Alegre 
e por residir naquela cidade ha 
vários auos, foi iludo como 
aendo gaúcho pela hupiensa 
daquele Kstado, fazendo-se en
tretanto a necessária ratificação 
umu vez que é lageano.

Em lij is  o Dr. Galem César
Procedente de Poito Alegre 

tm comptnhis de sua exma 
esposa sra. Da. Figa Coelho 
Cesar, com quem reoenteniente 
ooflaoroiou-ae, rrtornou u Dr 
Galeno Moreira Cesar. médico 
resldeute nesta cidade, U ilus 
tre clinico concluiu, no am 
passado, a Faculdade de medi
cina de Porto Alegre, tendo se 
guido para S. 1 ‘unIo onde fez 
um curso de eapeoiulizução, e 
agora deverá reabrir o seu con- 
aullóiio em Laje*.

Correio Lageano deseja ple
no êxito ao Dr. Guleno M. Ge- 
sar.

Dr. léo Weiss
Transitou por eslu cidade o 

Dr. Léo Weiss, médico estabe
lecido em Curilibauos, com en
dereço á Capital Q*útha onde 
Iara um estágio ria Santa Caga 
de Misericórdiu. De regresso de 
Porto Alegre o Dr. Wela? per- 
munecerá mais algum t?mpo 
um uoaio Falado, devendo se
guir paru Os Estudos Unidos 
onde fará um curso de especia
lização.

Tome café

Carioca

OFICINA SANTA CATARINA
DF

Miranda &caonLtda.
Rua Marechal Deodoro, N. 48-1 LAJE® — 8la. Caiarin*

Pintura - Chapeação
Mecânica

A Radiolar de Lages
de

l. IISIOA 4 cm
COMIM FTü SOHTIMFNTO DE MATh.KlAL KLl I líl }

FM OEItAL

InstslaOões eléiriras Vend-s » vida e a prazo das fu- 
SAS geladeiras «STFIOI.EDEID. rudloa, ctr 

Omude estoque de contadores munoíámcoa e trifusier 
fluorescente, arligos psra presentea,

•Uz

l.s.res ftu* Mal. Deodoro — Esq. R. llerorlio Lu 
— 8ta. Cslanna —

utilitv

Com 8 velocidades para a Irente e tração nas 
4 todas êste carro é o único que trafega nos 

mais acidentados terrenos.
Abastecimento completo de Peças Legitimas. 
Mecânicos especializados para serviços d» 

assistência técnica.

4 ê  voga» paro ravandadara» 

la ta ltdada» da ta la d a s

IMPORTADORA 
AMERICANA S/a

Maid *<itaà aahtaçtm
* Econômico — 9 km por litio da

gasolina .
*  3 assentos pull-man nò henta
* 2 assentos traseiros para 4 pas

sageiros
*  Espaço patçi cargas
*  2 capotas desmontáveis (uma 

de metal beije a  oulta de lana 
impermeável)

R ALEORI-R ORANDE-CURITIBA

IMPORTADORA AMERICANA S.A "»0 Q ftA N O l. . . —  RUA BACELAR, 104

»ua na i‘ioa»i,ias • teli t i»?-t»4» r.albgre*
oficina aovra . «ma 24 de outubro, »zi

VENDAS A VISTA E a |*k /,0 (OM 20/. DF ENTRADA E O RRMTakito

Distribuidores exclusivos para Laaes S f iS r im
Curitibanos, C. Novos e Bom Retiro Q

\GENCIA AUTO GERAL LTDa
Mü* L tL  COEUOVA -  E l . AHVANüo r a s o s  -  LAOliK
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Movinento forense!?™
Cartório do Crime

O Des. Mario T. Carrilho, 
auxiliar da acusação no proces
so a que responde Sebastião 
R. drigurs de Andrade, vulgo 
Sebastião Inácio, interpôs re
curso por não ter se conforma
do com a decisão absolviiória 
do mesmo pelo Tribunal do 
Juri.

Eurides Kister de Camargo, 
condenado pelo Juizo Singular 
por seu defensor, sol. Wilson 
Vidal Anmnes, também apelou

veu João Pedro Rosa.
Os antos respi ivos pton s 

sos, depois de arrazoados pH» 
detesa e acusação, foram reme 
tidos ao Tribuna! de Justiça 
do Estado para julgamento dos 
recursos inrerp«*s s.

O Dr. Edézio N Caun, auxiliar 
da acusacão no processo em 
que foi julgado e absolvido An
tenor Ubaldo Varela, recorreu

Foram conclusas ao Dr. |u '7, 
de Direito para julgamento os 
processos em que são réus- So- 
íon Alves Schlrchting, por feri
mentos na pessoa de Joaquim 
Pirclli. João Ruat-in. acusado

Estado. Tribnnal de JustiÇa d0 de fazer justiça pelas próprias
mãos contra João Fraga. Cla- 
ricio Pereira de Moraes, denun
ciado por calúnia e injúria. João 
Pinto de Lima Primo acusado 

, , . de desacato á autoridade, Willy
na sçntença que absolveu o rnes- Furtado de Araújo o Adenir
IUo  n ,  „ o , Vieira de Quadros dtnunciadns
, ° p° m °  Promo- por {ur(0 e recePtaçãc,
tor Publico, apelou da [decisão. y
do Tnbtmal Popular que absol-i

R e l i g i õ e s

Não há nenhuma profecia 
stas p L vm . Nera também 

nenhum , malíoia. Mas, ain-ta 
|Ue você seja solteiro e pn r 
nda nir-mo qne seja solteirão 

-á um beb? em sua vida. . , 
eu sobnnho, seu primo, filho 

Io seu amigo, ou apenas filho 
1o visinho Pois, qualquer que 
ejs ele, cão deixe passar es;a 
portunidade sem degelo para 

i-imbolo de sua adesào » uma 
grande cruzada -  a «semana da 
Criança. Anualmente, de 10 a 
17 de outubro, comemora-se no 
Brasil a «Semana da criança 
E’ um movimento de idealismo 
de fraternidade, de solidarieda
de humana. E’ um movimento1 
culto a 'nfmcia, essa infância, i 
que c o n s t i t u i r á  os 
cidadõís de amanhã. Demostre 
-eu apoio a êsse movimento 
tão expressivo, oferecendo, na 
Semana da criança, uma !em- 
brancinha a um bebê, qualquer 
coisa uma caixa de fraídas um 
sabonete especial para crianças 
Você estará prestigiando uma 
cansa que merece o seu apoio 
o apoio de todos os brasdeiros

Casa Safira
Calçados, Chapéus e Confecções

LAURO JOSÉ RIBEIRO 

(Proprietário)

l a g e s Santa 1 'iitarm*

Praça João Costa

, i 2 . 

< £  h °
CAIXA PO L*A l 126 

TELEGfl LEÃO'

FABRICA DE MOVEIS E ESOUAORIAS
D E

1 0  P E U I M
Dua Jerónimo Coelho s/ tt

LQGES STQ CflTQQINQ

Móveis de estilo Fino e 
Colonuis

bem como: E'quadr n*, 
Portas, janelas, ete.

Confecciona-se: Carrcçp- 
rias para caminhõe , ca
minhonetes <• d- nnits ser

viços do rime.

ESPÍR1TISMO

Estiveram em Lajes por al
guns dias destacadas figuras do 
mundo espirita paranaense. En- 

t tre os mesmos encontravam-se: 
o sr João Ghigone, Presiden
te dn Federação E do Paraná,

Schmidt, Lia Neves, Basilissa 
Ivoeche, Nina Varela Neves, 
Oeni N. Varela e Zrnaide Costa.

IGREJA BRASILEIRA

D. Anudio Vargas, Bispo ila 
Igreja Brasileira de Lajes, es

sr. Honório Melo, 3o Vice-Pre-jtá promoveudo festividades em 
sidente d queia entidade e re- j benefício de sua Igreja, tendo 
presentante do «Mundo Espi- tido grande concorrência e ani- 
rita», sr. Ab.be Insfer, Io Vi- mação, as realizadas domingo 
co Presidente da meuna e Dr último.
Francisco Raitani. No C entro j
local foram os visitantes ho- 
menngeados. apresentando as 
boas vindas aos mesmcs o 
sr. Pedro Ghiorzi e agradecen
do o sr. Raul Fernandes,

Para o Oongress=o espirita 
a ser realizado em Porto Ale- 
gte já foi escolhida a comissão 
que representará Lajes. Está 
composta das seguintes pessoas 
Dorothy Braescher, Doralma 
Braescher, Dilsa Arruda, Dilma

Aos Fruticiiltnres
Sacos próprios para preser

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

i imii ( í Fluía
Correia Pinto, 272 —Fone 64

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

VENDA de IMÓVEIS

1- Prédio de alvenaria, com 2 pavimentos, sitnado á rua 
Mal. Deodoro - esquina da rua Afonso Ribeiro 
1- Casa de alvenaria, situada a rua Joãe de Castro 
1- Casa de madeira na Chácara Lenzi 
1- Casa de madeira na Travessa Túadentes e 
1- Terreno de 10 a 15 metios de frente, situado á rua Mal. 

Deodoro - defrontè ao Hotel Provezaui
Os interessados queiram dirigir-se áo proprietário da Cas.r Vieiro ru» 

Hercilio Luz, 27 nesta cidade.

CATOLICISMO

Encontra-se no Brasil desde 
setembro o Pe. Lombardi um 
dos mais conhecidos pregado
res catóücos da atualidade. O 
Pe. Lombardi que veui piegan-j 
do uma cruzada de reerguimen- 
to moral dos povos, fez confe
rências em P. Alegre e Caxias 
do Sul, perante grande massa | 
de católicos, fazendo juz ao' 
titulo «Microfone de Deus*.

C o l u n a  R u r a l  •
Máquinas Agrícolas Fabricsdas'Escol2s de tratoristas em

A U T O G E R A L
H ."

Matriz - Avenida Marechal Flori-mo, 373 
LAGES - Loj* - Rua Correia Pinto n‘ 80 — bta. Catarma

Peças e Acessórios para automóveis em geral

Standard - Vanguard Ford - Chevrolet
Acumuladores Du 1 purton Discos Musicais

Pernambuco
Foi assinado acordo entre o 

Ministério da Agricultura e o 
Governo de Pernambuco, para

em M inas Gerais
O ministro João CleoDs. em 

companhia de técnicos do Mi-
nistéiro dn Agricultura, assistiu ____
a demonstração de máquinas. jnst,alaçào nes£e Estado, de 
cojtadeiras e ensiladeiras paru Uma escola tle Tratoristas^ O 
forragens, em dependencius do estabelecimento funcionará no 
DepmtJinento da Produção A- município de São Lourenço, 
nimal, na Avenida Maracanã. em terras do antigo Engenho 
As máquinas são fabricadas em ga0 Bento» cedid«*s pelo Go- 
Lavras no-Estado de Minas Ge- yerno Estadual. Par» a rxecu- 
raia, e foram submetidas a ex- dos trabalhos, o Mmrstério 
piriencias por técnicos daquele contribuirá, este an ), com. ; • 
Ministério. As demonstrações 1.200.000 00, enquanto O
compareceram parlamentares, Estado de Pernambuco, nu m 
funcionários dn Banco do Bra- d as terras e benfeitorius, entie 
*il e numerosos convidados. gará as culturas existentes na

propriedade, cU)a renda será 
------------------------------------------utilizada pelo executor do acor-

Contribua para a SLAN ào.

Goodyear

VELAS - LANTERNAS 
Champion - Bnnght Star

Pneus Biculetus Orinn

OFICINA MECAN1CA 
P u S t o  de Serv ços 

SHELL

Oceon Columbia - Victor

TOCA DISCOS 
Philco -  Webster

RÁDIOS

COMÉRCIO RKDl-TUIbU DORES CONCESSIONÁRIOS

FONE AUT. ,r>2 e

a  r s  “ C= l j  *a # r=t' €3

QO Xá PONTAL, 81 TELEGR «LUNAS»

Usamos a aiaia mvencDel d
clien*

n ,ti 1,-id em nossos negócios pura ganharmos um 
nqUislarmos um amigo
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Os estudantes pleiteiam 50 \
nas entradas dos Cinemas

Um grande filme de John Huston
John Huston, o diretor que 

foi duas vezes premiado p*la 
Academia de Hollywood, é «em 
dúvida o mais talentoso diretor 
da moderna geração americana 
E o seu melhor e mais recen
te trabalho é « Resgate de San
gue» (We Were iStraugers), 
drama de emoções poderosas, 
que a Columbiai apresentará 
• manhã, domingo, ás 8 horas 
no Marajoara

.lonh Huston foi felicissimo 
na escolha de sens interpretes 
John Garfield -  Jenifer Jones e 
Pe iro Armendaris, astros mag
níficos e de invejável talento. 
Mas isto n3o é tudo. Veremos 
ainda em «Resgate de Sangue» 
o querido Ramon Navarro, ído
lo da passada geração, e Oil 
bert Roland de destacada atua

ção nos primordios do Cinema 
Todo o elenco brilha com in
vulgar esplendor na interpreta
ção deste drama soberbo «Res
gate de Sangue».

«Resgate de Sangue» leva-nos 
a assistir á luta sem quartel pe
la independência e liberdade 
de Cuba. Oovernada por um 
ditador dirigido por interesses 
estrangeiros, o povo cobano 
não pode por mais tempo su
portar a tirania, e organiza e 
deflagra com violênca a sua 
revolução libertadora!

Abaixo os tiranos! - gritavam!
Não Somos estrangeiros! - pro

testavam!
Liberdade ou Morte!
Eis, ein pálido retomo a gran

diosa realização de John IIus- 
ton.

Os estudantes dos diversos 
estabelecimentos da cidade ini
ciaram um movimento ten,lente 
a conseguir uma reduçã nus 
preços das entradas de cinerue. 
Nesse sentido dirigiram-.-e. por 
oficie, ús duas empresas exibi- 
doras locais, tendo conseguido 
a garantia da M- A. de »S«uza, 
o que entretanto não se verifi
cou com a do Cine Tamoio, pe
lo menos até o momento Ao 
que estamos informados a pri

meira casa 'ó reduzirá o» pre
ços se a segunda fizer o mes-j 
mo, uma vez que, aleg», pode*, 
rá sair prejudicada.

A campanha estudantil eu" 
contra apoio numa resolução da 
Comissão Central de Preços 
(CCP) que determinou seja co
brado aos estudan^s apenas 
50°/o das demais entradas, em 
todo território nacional. Assim 
se ? geral é Cr$ 6,00, a entra
da para o estudante deve ser

Cr$ 3,00, e não outra impor
tância

Embora e assunto ainda não 
esteja definitivamente resol
vido, e espera-se que chegue a 
um resultado satisfatório, sem 
que haja necessidade da pro
longada greve branca dos es 
tudantes, ou o t a > de outros 
meios tendentes ou cumprimen
to das CCP, que não os amis
tosos e de enteqdimento entre 
as partes interessadas.

üm drama de amor e de patriotismo, digno de figurar entre os 
mais destacados e notáveis trabalhos do moderno cinema.

Com esta super-produçâo o Marajoara prossegue no lança
mento de seus filmes de classe, que 6ão outros tautos triunfos 
de seus programas.

Próximcs filmes
Estão sendo anunciados nas vitrines do Marajoara os se

guintes filmes:
«A Noite de 23 de Maio», da Metro.

«Nada Além de um Desejo», da Paramount.
«O Segredo de Saint Ives», da Columbia.
«Reis do Mundo Selvagem», da Republic.
«O Mercador de Escravas,» da Art-Films 
«Aguenta Firme, Isidoro!», =  Nacional, da Cinedia, direção 

de Ademar Oonzaga,

Vesperais marcados para amanhã, domingo, ás 2 e 4 horas.

O menino de cabelos verdes
produçfto excepciona’ em «Tecnicolor».

Por um amor
excelente produção da Metro, com Ricardo Mentalban e 
June Allyson

Edital de Citação
O Doutor lvo Ouilhon Pefei- j 
ra de Mello, Juiz de Direito! 
da Comarca de Lages, Esta— J 
do de Santa Catarina, na for-j 
ma da lei, etc.

Faz saber aos que o pre.«en-| 
te edital de citaçao, com o pra-J 
zo de quinze dias, contados daj 
publicação deste na imprensai 
loca), que teodo o Dr. Prumo-1 
tor Público da Comarca, apre-1 
sentado denuncia contra Andri- | 
no Ribeiro, Nestof Platt e Aca- 
cio Vieira da Rosa, pelo crime 
previsis no Art. 155. § 4'. n» 
IV do Codigo Penal, por ha
verem furtado diversos objetos 
do Sr. Hortencio Camargo Ro
sa, nesta cidade E. porque em 
cumprimento á portaria deste 
Jnjzo. tenha comparecido so
mente o denunciado Audrino 
Ribeiro, estando os demais fu- 
gados da cadeia Publica desta 
«idade, mandou o MM juiz de 
Direito, expedir este edital por 
meio do qual "cita e ohama os 
denunciados Nestor Platt e

t
Acacio Vieira da Rosa, para 
comparecerem na sala de au-|
dieDcias, no edifício do ForUm 
nesta cidade, no prazo de 15' 
dias, contados da pnblicação 
do presente, com a peua de 
rav-dia se náo comparecerem, 
afim de serem qualificados e 
interrogados e se vetem pro
fessar pelo crime previsto no 
[artigo supra citado. E para que 
[ninguém possa alegar ignorân
cia, se passou o presente edital 
que será publicado e afixado 
de acôrdo coiri a lei. Dado e 
passado nesta cidade de Lages 
aos vinte e sete (27) dias do 
mês de Setembro do ano de 
mil novecentos e cincoenta e 
um (27 9-1951).Eu Hélio Rosco 
de Castro, Escrivão do Crime, 
que o datilografei, subscrevo e 
assino;

lvo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Hélio BoscO de Castro 
Escrivão do Crime

A P R O V E I T E M  O S

Novos preços das

Lojas Paul
Por ocasião da sua primeira

G R A N D E  L I Q U I D A Ç ã O
Um bom negocio não espera -  Por isso não perca tempo, faça a sua escolha entra 

centenas de artigos, todos cOtn PREÇOS NOVOS nas LOJAS PAUL

Vejam estes exemplares
Brins claros para rapazes 
Brins escuros para calças 
Voiles estampados fines 
Tricolines listado 
Xadrezes a partir de

Cr$ 6,90 
» 8,90
» 8,50
» 9,S0 
» 5,90

E se quiser, sirva-se sem pre do agrad avel s istem a de venda 
em prestações, pagando em 5 suaves prestações m enais

COMPANHIA DE LOJAS
COMERCIAL v a r e j is t a s

Relação das pessoas que acertaram  ou 
aproximaram a  data e a  hora do ini
cio da venda especial de Setembro das

LOJAS PAUL
NOME 
1* prêmio

RESIDÊNCIA

Alfeu AledDtara de Athayde Av. 3 de Outubro

Prêmios de Consolação

PALPITE

Dia 24 -  9 horas 1.500,00

Paulo Cezar S. Roraero 
Loyd Romero Jor.
Álvaro Romero 
Francisco Oliveira 
Iíelena Terezinha Agostiui 
Elvira de Quadra 
Elizabeth tíiqueira 
Maria Aurora Oarcia 
Tereza Ribeiro Rosa 
Nadir Ledo
Sebastião Waltrick Farias 
José Alves de Souza Caju 
Alexandre Juste 
João Maria 
Augusto Langer

Rua Cel. Cordova 
Rua Cel Cordova 

Rua Cel. Cordova 
Av. 3 de Outubro 
Rua Hercüio Luz 
Encruzilhada 

Rua São Joaquim 
Rua Fausto de Souza 
Rua Lauro Miiller 
Av. 3 de Outubro 
Rua b rei Gabriel 

rú^Serraria Waltrick)
Rio Canoas 
Encruzilhada 
Ru a Hercilio Luz

Dia
Dia
Dia

Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia
Dia

24 -  8,30 horas 
«̂ 4 — 9 30 horas
24 - 8 
24 V  8
24 -  14
25 - 9 
25 - 10 
25 - 10 
25 - 14 
25 - 14

horas
horas
horas
horas
horas
horas
horas
bofíis

NOTA: A venda especial das Lojas Paul iniciou

25 - 14,30 horas
25 - 15 hor*s
‘23 14 horas
26 - 10 horas
2 2 - 8  horas

100,00 
100,00 
100 00 
100,00 
100,00 
10U.00 
100,00 
100,00 
100,00 
100.00 
100 00 
100.09 
100 00 
100.00 
100.00

no dia 24 às 9 horas da toanhíl
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CORREIO LAQEANu 7a. ' agm a

Canoinhas F.C. mm revanche contra o Vasco
Amanhã no Estádio Municipal o sensacional cotejo

Há alguns meses o Vasco da 
Gama, Vice-Carnpeão da Liga 
Setrana de Desportes exeursio- 
nou a Canoinhas, tendo dispu
tado uma amistosa Com o Ca 
noinhas F C. e cujo resultado 
foi um empate em dois tentos.

Agora dispondo de tempu 
pai i uso do Estádio Municipal 
a D..«tom do Vasco apressou 
se em trazer a esta cidade 
aquele esquadrão para realizar 
um segundo cotejo.

Pelo que estamos informados 
o C anoinhas possui uin elevado 
nivel de jogo e se conseguiu 
empatar com os vascainos em 
seu próprio chão, foi porque 
estes fizeram uma grande par
tida naquela cidade. De forma 
que o jogo de amanhã reves- 
tir-se-á da característica de re
vanche e promete ser de bas 
tante interesse, pois o Vasco tem 
treinado com a^nco e por certo 
enfrentará com chances de ven
cer o poderoso adversário.

O Vasco da Gama, como tem 
acontecido últimamente, jogará 
com a seguinte constituição 
Daniel, Gevaerd e Juca - Ber
toldo, Nuta e Erasmo -  Mito, 
Bertoli, Tavares, Ernsni e Edú

Não temos a escalaçáo do 
Canoinhas, podemos informar 
que vem com uma grande ca
ravana, chefiada por destacado 
desportista daquela cidade, e 
que é presidente da Câmara 
de Vereadores.

liei palpite para a seleção
Pecebemos um palpite para 

a formação de uma seleção 
entre os jogadores dos times 
de Lajes. E’ a seguinte 
r-rleçflo A - Daniel, Juca e Ale
mão - Erasmo, Lambança e 
Lu z - Ernani, Aldo, Emílio, 
Eustalio e Miro.
Seleção B - isauro, Feliz e Rus- 
sil • Lisboa, Nula e Bertoldo 
Edú, Decosta, Tavares, Luzardo 
e Tulio.

Treina a  ga
rotada

A garotada do nosso futebi 
está verdaieiramente entusias 
mada. O Vasco, Aliados e lnter 
nacional já organizaram as suas 
equipes, tendo feito vários treinos 
e algumas partidas, conforme 
temos noticiado.

Os gaúchos retornaram invictos
Venceram volei, basquete e futebol

o sábado último, pelos avi- Municipal pura assistir o en j lix e Rusfil -  Decarli ( )epo sípcrtistas lajeanos, sem a qu*l 
da Varig e Tac aportaram; coutro entre O Aliados F. .C. e>Jucu) - 1 ambança (depois Ale-1 não teria tido o êxito e o bri-

No
ões
a esta cidade os representantes 
d • Escola Preparatória de Ca
detes de P o r t o A l e g r e  
f o r m a n d o  uma em
baixada de trinta pessoas, co
mandada pelo Cap. Nataniel. 
Recebidos pelas autoridades lo
cais, os Cadetes rumaram pa 
ra o 2o Btl. Rodoviário, onde 
f caram hospedados até segunda 
feira, data de seu regresso á 
Capital Gaúcha,

VOLEI: 30 x 9

Na tarde de 29 na cancha 
do Ginásio Diocesano, os ca- 
rav&neiros disputaram as par
tidas de volei e de b.i«quete, 
perante numerosa assistência.

No volei a seleção de Estu
dantes Lajeanos não conseguiu 
sobrepujar a classe dos porto- 
alcgrenses, tendo baqueado por,
QH o O n o o  r i i t a c  n w r t i H a c  - I ^ OS

iliantismo que teve a excursão
Juca) - I ambança (depois

os visitantes. '  mão) e Erasmo - Tulio (depois
Dfela a saida pelo árbitro Decostu) -  Eustalio, - Emdiodos portoalegrtnses. 

Edgird Werner os primeiros! Aldo Neves e Guinha (depois 
minutos foram equilibrados, coinlMiro/ As substituições foram 
cargis de ambos os lados, En-1 feitas •tessa ordem embora os
iretanto, firmando-se no terreno, 
os Cadetes já no 10' minuto 
de jôgo, por intermédio do 
ponteiro esquerdo Saldanha 
abrem a contagem a sen fiWor.

O Aliados reaĝ » e carregando 
forten ente mas sem marcar era 
algumas oportunidades certa- 
por falharem os »eus dianteiros 
ne arremate Os visitantes. 
Controlando melhor a pelota, 
conseguem superioridade e, n- 
altura de 35° minuto de jôgo 
Schmidt. servindo-se de uma 
defesa parcial de Isauro, eiev- 
para dois a contagem. Com es
te resultado terminou a primei
ra’ et*pa.

Nn fa e complementari c Ahn-
30 a 9, nas duas partidas - j uoa Cüni aiS » ‘=* ]ug 'd> res subs- 
sendo uma de 15 a 3 e nutra i titutdos,outra
de 15 a 6. Os quadros jogaram 
essim constituídos CADETES 
Otávio, Norton, Schmidt, Snrai- 
ba e Iíoleben. ESTUDANTES: 
Ed, Martinho, Alemão, Bertol
do, Allende e Ciro (substituído 
por Husadeiy

BASQUETE 47 x 30

A partida de bola ao cesto 
teve um interesse maior e che
gou mesmo a empolgar os Io 
cais, de vez que sairam com 
vantagem no marcador. Entre 
tanto os Cadetes, detentores de 
melhor preparo físico, descon
taram a diferença e acabaram 
vencendo por 47 a 30-

As equipes liveram os seguin
tes escalações: OADETES: 4- 
ragão, Norton, Hercules, Sch- 

. midt e Fonseca (substituído por 
jDommer). VASCO DA GAMA 
|TU-, Klier, Ilusadel, Nuta. Ar?u- 

o Allendo, Nilson, Alemão, 
iertoldo e Tte. Morgadc, em 
ririas substituições. r

FUTEBOL 4 x 2

Uma assistência que fez pnsSnr 
pelas bilheterias uma impôrt n 
cia de Cr. $7.500,00, aproximada
mente, compareceu ao Estádio

procura descontar a 
diferença, assediando constan- 
tement: a mela de Ubirama. 
Numa de .suas cargas, após

jogadores tivessem mudado de 
posição no transcurso do jôgo.

O ESPETÁCULO

Sem dúvida algum? a partida 
realizada domingo último foi 
um grande espetáculo despor
tivo para Lajes. Embor * o 
Campeão da Cidade saisse der
rotado, não houve fatoe e in-

Edgard Werner, na aibitragem, 
teve uma atuação satisfatória.

GINASTiCA E J1U JTZUJ

Os cadetes Vencedau Malta 
e Nei Araújo, no Dioctssno e 
no Estrdio Municipal fizeram 
várias provas de ginástica de 
solo revelando preparo fisicO e 
muito treino. Também os cade
tes Oswaldo Moreira e João Far 
ret, no intervalo do jôgo de fu-

c.tentes a lamentar, tendo tu- tebol, |fizeram um ‘ trelnV de 
do decorrido dentro da disciph jju-jtzu e ataque t  dcfeza pes- 
na e do espirito desportivo, SOal. Ambas as rxibiçõe«, por 
vencendo afinal quem apresen-• 8erem inéditas em Lajes, foram 
tou melhor futebol. j muito aplaudidas.

A diferença entre o noso ni- 
ve! de jogo e o dos visitantes 
foi marcante. O Aliados não re
editou as boas exibições que 
vinha fazendo, jogando sem en
tendimento e sem ncção de 
conjunto. Os alunos da E.P

certa confusão,*o juiz consigna 1 P.A. entendiam se muito bem, 
penalidade máxima contra os j mesmo cas horas de confusão 
1'adetes. Batida por Emilioicom uma defesa firme e um 
com precisão, fica em 2 x 1 o ataque positiVo, sem dúvida fi- 
jôgo, isto no 20° minuto. Dois zeram jús à vitória que conquis- 
minutos após, os gaúchos car lar m. 
regam perigosamente e René.j
apurando bem uma centrada, Não dispomos de espaço pa- 
de cabeça, marca o terceiro ra Uzer mais algumas conside- 
golo para as suas cores Nova- rações, mas cumpre-nos eaalte- 
mente os locais ensaiam utraicer a cooperação da L.S.D., dos 
reação, mas quem acaba sacu-t clubes locais e de todos os des- 
dindo as rêdes são os Cadetes\ 
por intermédio de Maia. Nos 
instantes finais da peleja, Eras
mo, batendo um tiro dueto, faz 
o segundo g»lo dos locais.

Dada a saida trila o apito 
dando por terminada a luta, 
cujo resultado final foi Cade-

Canneas - campeões 
.d e  basquete-boi
Os cariocas, vencendo o.« Pau

listas, i.agí aram-se campeões 
brasileiros de Basquettbd. A 
ultima partida entre Bandeiran
tes e guanabarinos, realiz da em 
Fpolis foi o maior espeiáculo 
do campeonato reunindo uma 
grande assistência, que passou 
p las b lhetenas mais de 25 mil 
cruzeiros, alcançando pb no ê- 
xito o torneio naciunal realizado 
em Santa Catarina.

tes: 4 - Abados F.C. 2.

AS EQUIPES

CADETES: Ubirajura, Ho]le— 
b-m e Horacio - Fanueli, Wui 
tgr e Farret - Emílio ( lepois 
.Tobert), Maia - R-né (depois 
Travasses) - Schmidt e Sal 
danlia.

ALIADOS F.C. Isauro - Fe- |.

U M A  AMARAL & E l i .  LOTA.
REPRESENTAÇÕES E CONTA PflOPRlA 

Vendedores de afamados rádios a bnteria e luz Represen 
tantes das conhecidissiraas máquinas de costura «ALFA». 

Máquinas de ascrever, etc.
VENDAS A VISTA E A PRAZO

0

Faça Uma visita á nossa exposição e ver fique 
nossos preços

LaGES - Rua Marechal Deodoro, 304 - LAGES

Padaria e Confeitaria “ Ca
Um estabelecimento que honra a  cidade. Torra e mói o Café Carioca, 
o amigo de seu paladar, e vende pães, biscoitos, bolachas.chocolates,

dôces, balas, enfeites para dôces etc.
RUA CORKEIA PINTO E /?UA MARECHAL DEODORO
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Descontentamento yeral em finita Oaribaldi
O Vereador Syrth Nícollélí constatou o desgosto do povo 

daquele Distrito contra a atuação do Intendente
[na 4o sessão da Câmara a ser in»ta|adfAnita Garibaldi é um dos

Distritos mais populosos e d e lnatários com grande atrazo. Se-políticos, inclusive ^correligioná- 
msier produção do Município, | r$ ^  on 8qui qne fica pjrado? 
possuindo ótimss cuituras d* Ê sses e outros fatos têm gera- 
cereals, desenvolvida industria | <jo aborrecimentos e desinteli- 
ext. -tiva, e se tem celebrizado gências entre a população do 
pel • íôrça eleitoral demonstra- distrito.
da em vários pleitos. Região i Estes fatos foram presencio- 
pacata.de homens obreiros e dos pelo Vereador Syrth Nícol- 
dedicados ao misteres da agri-jieli que nesta semana esteve 
cultura, eníretsnto nem sempre l em Anita e foi assediado por
reina a paz no lODgínquo rincão, elementos de todos os partidos 1 que seja ventilado 
junto ao Oanôas. Assun é qu» i 
a crônica policial registra rixas, j 
tiroteios, crimes e outros fatos 
como aconteceu ainda ante-on- 
tem. Mas, alénfdisso. o setor 
administrativo está agitado O 
centro doa acontecimentos é o 
Intendente distrital, sr. Osvaldi- 
nn Babi, e a historia está se pas
sando da seguinte forma:

lada no próximo mês.

rios do Intendente Distrital, que 
manifestaram a intenção de 
encaminhar ao sr. Prefeito Muni 
cipal uma repr<sentação contra 
o sr. O s v a l d i n o  Babi 
para o que já estão coligindo 
melhores dados, e se não hou
ver uma solução imediata, apa
ziguando os fluímos, farão com 

o assunto

Correio Lageano
Lajes, 6 de outub'o de 1951

O Intendente dispõe de uma 
verba para a construção de ume 
estrada ligando a séde de Ani
ta á colonia Santa Catarina, 
uma ds» msis prósperas e fér
teis do distrito, e em lugar de 
abrir a estrada está fazendo 

caminho

Matou a pauladas e 
despojou a vítima

I ciais. Estabelecida a identidade 
do morto, foi, a f&milia cienti
ficada do ocorrido, sabendo-se 
então que era casado e tinha 

proprieiario ae serraria, junta-(dois filhos. A policia segue no 
mente com seus paia, contra-1 encalço do criminoso, que se 

urna rua e um caminho para'tou um operário para o traba-( supõe esteja homisiado nos 
terrenos de parentes seus. Nnllho d? nome Mercindo vulgo, Morros de Serro Negro, distri-
sent<do de dotara séde de ema | MiloCo, aparentando uns vinte 
praça central ídícíou «s obras anos, tendo com ele trabalh*
da mesma, que entretanto, es-,do duranta um mês‘
tão atingindo terrenos de parti
culares, conforme alegam, sem 
que tenha sido procedida a 
competente autorização legal. 
Nos fundos da Intendência, que 
possui uma casa bonita pintada 
a oleo, bem envidraçada, exis
te um chiqueiro de porcos de 
propriedade do Intendente. A 
água e outras matérias oriundas 
da pocilga escorrem pelo meio 
da praça e vão ter num corre- 
go onde as mulheres lavam 
roupas. O pitoresco disso é que 
em Lvgôa da Estiva, localidade 
distante 20 quilômetros de Ani
ta, um cidadão foi intimado a 
retirar os suinos que está en
gordando a 300 metros das ca
sas, e na própria Intendência 
do Distrito ae ordens sejim, ou
tras. Parece anedota, mais é a 
realidade.

Outras pessoas recWman que 
o *r. Babi esteja se introduzin
do em assuntos particulares 
atinentes ás funções de outras 
autoridades O nosso jornal que 
por não existir agência do Cor
reio em Anita vai ter na Inten- 
dência é distribuído aos desti-

para o oferecimento da 
cia

denún

sempre se portou bem. Como ladrão, ter brutalizado muitas 
Dercy desejasse adquirir um 1 moças da região, casando-se' 
novo pinhal, o caboclo convi
dou-o a ir ver um pinhal uin 
Abedâo B&tistu, Município de 
Cainpos Novos, seguindo am
bos para a localidade. Chega
do a Abedflo Batista, já escu
recendo o dia, resolveram atra
vessar o Rio Canoas e rumar 
o mais depressa nOssivel no 
rumo da Barra do Rio das Ca
veiras- Quando já estava pró 
xim» a Pousada, Miloco matou 
Dercy a pauladas, tendo em se
guida despojado sua vitima do 
dinheiro, documentos, roupas e 
sapatos, após o que, atirou o 
cadaver dentro da mata, 
retirando-se em seguida 
com os despojos. Esse fato 
deu-se no dia I o de setembro 
sendo o corpo descoberto só 
mente no dia 3. O r.adaver foi 
identificado por ter o crimino 
o ao passar a balsa do Rio 

Canoas, escondido os documen 
tos sob uma pedra, tendo < 
balseiro os encontrado, entre- 
gando-os ás autoridades poli*

Um morto e três 
feridos em Anita
Pelas 16 horas, do dia 4 , cio da Silva, ajudava os ser- 

quando se realizava uma festa viços da feita, 
na Capela de S, Ffancifco de j Este atendendo oe contendo- 
Assia, distrito de Anita Q*ribsLj res, advertiu os, couduziuda 
di, por motivos futen, Cassiano j Vergilio Rufino. era companhia 
Rodrigues Barbosa, juntamente de Cesario e João Maria, para 
com Darcy, Albertino e Isaltino.tim local afastado. Entreruentei. 
Salmória, assassinaram covar- são alvejados por tires de 
demente Antonio Ue>ario e f e - , revolver desfechados por Cas- 
riram Antenor Inac o da Silva, siano ‘Rodrigues Barbosa, que 
Verglio Rufino e João Maria se encontrava com seus entea- 
de Oliveira- dos Darcy, Isaltino e Albertiuo

Salmória, tendo os certeiros dis- 
Nossa repoMagem comp?re-, paros colhido Antonio Cusario, 

com uma delas por imposição ,jendo ao Hospital N 3. dos que veio a falecer momentos 
das nutoridades. (Corresponden-,PraZfrts. P#ra 0,lde f,,r*m C0Q- BPÓS e brindo Antenor InaciO 
de Penso)», * , duzidas a« vitima», colheu por da Silva, Vergilio Rufino e

menores do fato Este teria si- João Maria de Oliveira, que 
Temos a adiantar que o in- do provocado por uma desven-!se econtram hospitalisados. 

querlto policial a respeito da ça havida entre Vergilio Rafino Perpetrado o covarde assas-

to em que cometeu o latrocínio. 
Os antecedentes de Miloco são

no qual péssimos, visto ser conhecido

ocorrência está com o Dr. Pro- e os irmãos Salmória, que al 
motor Público desta Comarca I coolisados, reencontravam pro-

lnsp**tor

Acidente fatal
Oonsta-nos que, próximo a

ximo a tenda onde o

sinato, os criminosos, ainda es- 
parCaram outros indivíduos, a 
faca e a cacete, cujos nomea

de Quarteirão, Antenor lna- não conseguimos anotar.

Outras ocorrências
, A Delegacia concluiu o ia-1 Dia 5 de setembro, a noite, 

bslsa do Iiio Lavatndo, na es- querito sobre monstruoso assas-! irrompeu ura grande in êidiO 
trada Lages-S. Joaquim um.JSinato de José Ângelo Batista, na residência dos srs Vitor 
caminhão dirigido pelo Sr. Anjem março, no distrito de Cor-1 Xavier de Liz e Lauzinho de
Paima velho, colheu um cava- reia Pinto, Não conseguiram as
leiro, que faleceu instatanea 
mente em consequência de feri
mentos. O acidente teria se 
dado em virtude de o ariraal 
que o cavaleiro dirigia, lançou 
se contra o veiculo não po
dendo o motorista desvia-lo 
apesar do esfôrço dispendido.

autoridades indentificar o cri- 
m.n»so, embora tenham as au
toridades interrogado diversos 
hUspeitos. O crime teria se dado 
a traição, pois o monstro pre 
parara uma emboscada, agsas 
sinara friamente a vitirna, pra 
ticara roubos.

Liz Machado, na séde do dis
trito de Palmeiras. O prédio 
estava segurado, sendo instau
rado inquérito para apurnr ca
sualidade da ocorrência.

Assine êste jornal

Amanhã Domingo, as 8 horas no MARAJOARA
O consagrado e jovem diretor JOHN HUSTON -  premiado jú duas vezes na sua curta e triunfal carreira de 

diretor apresenta orgulhosamente, pela «Oolumbi»» o seu mais vibrante filme:

p»ra o qual escolheu um elenco formado de fulgurantes estrelas do cinema, destacando-se os nomes iusupertvais de- 

JENN1FER JONE8. JOHN GARF1ELD, PEDRO ARMEDAR1Z, GII.BERT ROLANDE e RAMON NAVARRO
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