
Protógenes Vieira e o novo Presidente
Acordo inter-partidário na Assembléia
nram-se quinta-feira —Bealizr.ram-se quinta-feira 

as eleições para o preenchi
mento dos cargos na Mesa ua 
Assembléia Legislativa do Esta
do Telegramas vindos da Ca
pital dão como eleito Presidente 
o Deputado Protogenes Vieira, 
do PSD e como Vice-Presiden
te o Deputado Oswaldo Bul- 
câo Viana, da UDN.

O que se informa até o mo
mento, sem maiores detalhes, é 
que o PSD e UDNcomandaram 
as demarches para a eiieção de 
um candidato unico para subs
tituir o Dep. Wulney Colaço 
de Oliveira. O pirtido briga- 
dtirista foi representado pelo 
proprio sr. Irineu Bornhausen, 
o maior interessado em ter no 
Legislativo bom apoio para a 
sua administração, e que só
mente reuniu seu partido após 
ter conferenciado com os lide
res peessedistas. Estes foram 
orientados pelo ex-Oovernador 
Aderb?l Ramos da Silva e pelo 
Sr Celso Rimos,

Os demais partidos tiveram 
t iiibém representantes na Me
tí O PTB elegeu o D?p. B raz 
ANe- 2 ViCi-Presidente, e o 
PRP e Pfc»P os suplentes ficando 
amda o (>.SP e UDN com a la. 
e 2a. Secretarius, respe tivamen 
te.

Estes resnllndos são sem du
vida sigaific divos, porq urnito 
representam a pacifíc/çSò polí
tica do Estado já qne os dois ) 
mais acirrados adversários, 
PSD e UDN, entraram num en
tendimento, pela primeira vez 
no Estado. Embora o acordo 
se refira unicamente á eleição 
para a Assembléia, tudo endica 
que possa ser o inicio da par
ticipação pessedista na admi
nistração estadual. Fala-se, até 
que os liderados do Dep. limar 
Correia terão duas Secreiarias 
no Ooverno do sr. Irinen Bor- i 
nhausen, comentando-se como] 
certa a indicação do dr. Mario 
T. Carrilho para a Secretaria 
de Segurança Publica. Aguar
dem entretanto melhores deta
lhes sobre os acontecimetos que 
para muitos tem sido nma sur- 
prf za.

c
L

, u i. ,, ORCAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO .
niB U Tup t  r i '  .deVIAl3,r‘1 de 1^52 : Kedaçáo e oficinas R. Ârisitliano Kain.jS, i.,1 | N |  Ano N- XIII 
u iK t iU h t b  Ldezio N. U on  e José P. Baggio — GERENTE Syrih NicOiléli -  REDATOR-Evilasio Caon

Â Caridade existe!
Uma nota, publicada em nos

sa ultima edição, com o iitulo 
«Caridade ?», causou certos co 
mentários na cidade. Mas, uma 
versão diferente existe sobre o 
caso. O Dr. Carmosino Camar
go de Araújo, prestou-nos os 
detalhes que damos abaixo 

Vindo de Anita Garibaldi, 
com uma criança doente, um 
casal de cnbloctfs desejou inter
ná-la no Hospital de Caridade, 
para tratamento, Na portaria 
daquela casa de saude foi le
vantada a suspeita de ser a 
menor portadora de moléstia 
contagiosa, motivo porque !h^

f
.oi exigido exame médico, an-

ftes do internamento. Procurado 
o Dr Camargo constatou estar 
Paulina, (oste é o nome da 

] criança), em estado grave, sen
do necessário o seu isolamento 
O pai da menor, entretanto 

'indagou do facultativo se este 
garantia a cura da filha. Numa 

j resposta h>gica o Dr* Camargo 
j afirmou que faria todo o possí
vel para sslva-la, mas nada 
poderia garanúr. Com isto zan-j 
gou-se o Cabloco, qus aliás *i- 

[nha tido um atrito já por não| 
ser possível o internamento de I 
sua filha, acompanhada dele ej 
sua esposa. Não aceitou a re-| 
ceita e tão pouco a indicação

Edição de hoje 6 p á g in a s

para a hospitalização, dizendo 
que daquela forma não precisa
va ir ao Hospital Dirigiu-se, 
então, á Cadeia Pública, onde 
o Dr. Rubens Neves prestou os 
auxílios necessários e mandou 
recolher a menor «n  um cubi- 
culo, onde pudesse passar a 
noite, durante a qual PauÜna 
veio a falecer. Aísira por parte 
da alministrrção do Hospital 
náo houve f.ilta de providen
cias, que só deixaram de ser 
efetivadas por vOnt«de do pai 
da criança, que informou mal 
o Sr. Delegado de Policia, e 
nos fez embarcar na mesma 
-anoa. Somos portanto, gratos 
ao Dr, Cam*rgo pela gentiliza 
de nos ter procu*ado pata es
clarecer os fatos.

“Bairro Guarujá", uma 
realidade

A festa campestre do Clube 14
O Clnbe 14 de Junho, em puderam os socios do Club?

Nada entre U .D.N .

Faleceu o Des. I V  
di eira

Vitima de prolongada en
fermidade' ítticoeu na Capi
tal do Estado. dentr> do 
autf m ove] qne o cc.n ?uz;- 
do aeroporto á sua reside n 
cia o Desembargador Ed- 
gard Pedreira.

O ilustre morto contava 
5 4 anos de idade, tendo si
do Promotor e Juiz em 
várias comarcas do Estado 
Corregedor Geral, e ulti
mamente Deienbaig ador 
ocupando a Vice-Presiden- 
cia do Tribunal Eleitora

Seu passamento foi mui
to pranteado dada a gran
de estima e prestigio que 
desfrutava no seio da co
letividade barriga-verde. 
Em nossa Comarca o Dr. 
Ivo Guilhon Pereira da 
Mello fez consignar no ter 
mo de audiências um voto 
de pesar pela sua morte.

Correio Lageano leva á 
familia jurídica do Estado e 
e aos familiares do extinto 
Desembargador os seus 
profundos votos de pesames.

e P .T .B .

colaboração com a Fmancisl 
Comercioterra Ltd»., levou a 
efeito, domingo ultimo, no Ba>r- 
ro Guarujá, um grande chur
rasco de confraternização de 
de seus associados.

14, juntamente com seus fami
liares, inclusive criaoças, passar 
algumas horas de prazer, uum 
recanto aprazível, convidativo 
mesmo.

Após estarem Servidos os

Roubo na  
venda de 

Carne
í

Verdadeiro roubo esíá 
sendo praticado “ contra a 
bolsa do povo. A  manhã 
de hoje foi vendida no Mer. 
cado Público osso com car- 
no a Cr$. 15,00 Chamamos 
a atenção das autoridades, 
qje nesse setor parecem 
estar de braços cruzados.

SCUO i *
Embora o tempo estivesse presentes, uma orquestra os 

ameaçando chuva, mais de 'brindou com a alegria da mu- 
quinhentas pessoas acorreram, sica. proporcionando aos j o -  
ao Bairro Guarujá, onde não só! vens a d a n ç a  indispen- 
Se banqueteáram, como tive sável. . . .ram a oportunidade de conhe-I Está assim plenameuje vito- 
cer o local onde será erguida riosa a campanha do Uube 14 
a séde campeslre do Clube, [de J u n h o  promovida por sua 

Com mesas ao ar livre | d'namica Diretoria, que tem a 
tenda para bebidas e todas as-, frente o Dr. Orli Machado Fur- 
demals acomodações e contan-< tudo, bem como a da Financial 
do c m  a colaboração da .o -  Comercioterra Ltda. proprietá-

Viajante
Comercial

Novameute entre nós está 
°  «r. Getulio Vargas, viajan
te comercial.

ciedade local, os promotores 
da festa alcançaram êxito sem 
igual em nossa cidade.

ria do elegante Bairro Guarujá.
Noutra oportuuidade publica

remos fotografias e mais deta-
Nu n ambiente de cordialidade, lhós da festa.

Rio, 5 (Meridional^ - A elei
ção do sr. Marrey Junior para 
a presidência da Comissão de 
Constituição e Justiça daCama- 
ra serviu para dar origem a 
interpretações diversas, inclusi- 

• ve a de haver unido PTB, U 
j DN e o PSP. Ouvido a res
peito, o sr. Soares Filho, lider 
da IJDN, declarou:

«Não temos outros compro
missos com aqueles dois parti
dos. O acordo para » eleição 
do presidente da Comissão de 
Justiça não teve outro sentido 
senão o de apoiar uma reivin
dicação justa dos paulistas».

Interrogado a respeito das 
declarações do sr, Joel Presi
dio sobre nma politica de har
monização entre a UDN e o 
PTB, disse:

« O que posso dizer é que 
n3o há nada entre a UDN e o 
PTB a não ser um acordo res- 
trito á eleição do sr. Marrey, 
Junior».

fDo Diário de Noticias)

CORREIO U.EEAN0
Deseja aos seus leitores, assinantes, colaboradores e anuncianles bem como ao povo 

de Lajes, os melhores votos de

« F E L I Z  P A S C O A »

Pecuária

Importação de Reprodutores
Publicou o «Diário de Notícias, do Rio:

Em face pri:;cipalmente, 
das questões relaoianadas 
com a defesa sanitária dos

tss< s rifcarhcS, acha se 
de há muito proibida por 
lei a importação de repro
dutores. Todavia, o Minis 
tério da Agricultura, con 
siderando os numerosos pe' 
didos dos criadores nacio 
nais, do sendido da importa. 
ç,ao de gado indiano, resol
veu enviar á índia dois téc
nicos incumbidos do estudo 
das possibilidades de ser 
ateudida aquela pretensão 
dos pecuaristas brasileiros 
Para essa tarefa foram de
signados os srs Jorge Crou 
zeille8 de Abreu, diretor da 
Divisão de Fomento da Pro. 
d içao Animal daquele Mi
nistério, e Jaime Moreira 
Lins de Almeida, jnspetor 
chefe da Defeza Anima 
no Estado de Minas Gerais.-No Rio o Prefeito

Esteve na Capital da Re
publica, (ratando de assun
tos relacionados com sua 
administração, o Dr. Osni Visita seus pais a srifa, Vil. 
Begis, Prefeito do Muuioi- ma Carrilho, - acadêmica de

VILMA CARRILHO

pio. i Medicina de Curitiba.
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h d i SOCIfíL f  Coisas do Micro-Lageano
Dia 12

Exma. Sra- da. Zita; esposa 
do sr. Ozi Rodrigues Sr». Da. 
Maria, esposa <lo Sr. Francisco 
Anlonio Discher.

Dia 13
Sr. Odari Albino Ramos, pro

prietário da Firmac;a Sta. Tere- 
zinha, Sr. ' Ariovaldo Waltrick, 
industrial. Sr. Artur Joâo Scur, 
sócio da Financial Com* rcioter- 
ra Ltda. Sr Roberto Ferreira, 
Gerente do Cme-Turnoio.

Dia 15
/ Sr. Lauro Ribeiro, proprietá
rio da «Casa Safira»

Dia 17
Sr. Renato B?roni, chacareiro. 
Sr. Orival Eduardo Broering, 
proprietário da Casa Eduardo. 
Sr. Sérgio Ramos, estudante, fi
lho do Sr. Vidal Ramos Junior. 
Cândido, filho do fr. Cândido i

Bampi, industrial.

1 Dia 18
Sr. Adroaldo Camargo, estudan
te. Sr, M»uro Rodolfo, constru
tor licenciado, Sr. Antonio Ja- 
der Marques, Professor do Ins- 

[tituto de Educação.
CEL. Sá TAVARES

i A 10 díste comemorou seu 
nstalicio õ Gel Olimpio de Sá 
Tavares, Comandante do 2o 

jBatulhão Rodoviário, aqui se 
j <!iado. ü  ilustre militar há pou 
co tempo residente nesta cida-

(de, formou já um grande circu 
Io de amigos e admiradores, 
sendo alvo dos cumprimentos 

idos mesmos. Este jornal» em
bora com atras.) leva ao Cel. 
Sá Tavares as suas congratu
lações por tão auspiciosa data.

j E. eis aqui a tabela pnra o 
I campeonato de trovndores, 
i instituído pela ZY.
I Dia 13 de abril: ou melhor 
'P á scou : Pinheitinho e NicoUu 
Tolentino, de Conta Dinheiro

Dia 20 de abril: João Hen
rique da Silva fGaucho/ e 
Acácio Gonçalves, de São 
Joaquim

Dm 27 de abril: Cristiano 
de Abreu (Correia Pinto), e 
Rubens Maoedo Silva.

Dia 4 de maio: Vidal Sá 
(Cerro Alto), e Antonio da 
Silva (Lages)

Dia 11 de maio: Marciano 
Quadros, e Noel Maciel (São 
Joaquim)

Para este campeonato, são

Aos apreciadores do bom ci
nema agrada a noticia da apre- 
s ntaçãJ na tela do Tamoio de 
♦ Monsieur Vincent» (Capelão 
das G.ltras) Tida coroo uma 
das obras mais representativas 
do após-guerra no cinema gau- 
lês essa película de fundo re
ligioso, dirigida por Muurice 
C loche, alem de boa partitura 
musical, tem aiuda a seu favor 
a fatografia de Olaule /?«noir 
agora em evidência com seu 
trabalho em cores, «0  Rie» 
(The River).

X X X

Aos amantes de dramas 
trágicos e lacrimogêneos é de
dicada a fita «Dona Diabla», a

eer apresentada no Marajoara 
com a imponente Maria Fchx

X X X

Ainda o Marajoara promete 
«Cascalho» baseado romnnce de 
Herberto Sales. José L^wgoy 
volta num papel um pouco di
ferente abandonando tempora
riamente a quadrilha que o 

I acompanhou no Burãe, Barna- 
Ibé e outros, x x x

Oportuno, sem dúvida, é o 
concurso que o cino-teatro Ta
moio lançcu perguntando qual 
o melhor filme exibido duran
te o mêa- A culta platéia la- 
geana poderá mostrar o seu 
bom gosto a respeito de ci- 

I nema.

os seguintes os juizes convida
dos: "Acelino Alves, Arnoldo 
Rodolfo, Lourival Amaral, Ii- 
to Spíndola.

O prêmio, como 
bem, é um terreno 
Guorujá, no valor 
cruzeiros, brinde da

todos sa
no bairro 

de 8 md 
Financial

Comercio terra Lida, para o 
p prêmio

Para o segundo: um reló
gio, brinde da radio clube, e 
100 cruzeiros, oferecimento do 
Sr, Armando Ramos.

Por causa deste campeonato, 
o Pinheiiii ho, uit da «ndu por 
rí

A foliada é enorme, Há 
quem já se esqueceu do fute
bol, e da raia Apostas p >r aí

é mato. O  autor destas notas 
tambern, faz o seu joguinlu' 
pois tem Umbem o seu caaj 
diJato. Quem quizer habilitar, 
se.

Os Fcutores dc rálio. ( v a.
ni-s p.tJòar adi»ntr?^

E, a novela vem mesm. q 
titah d« mesm». é Cl UME. u 
cast ja está sendo ensaiado, t 
espera-se par» muito breve 
sua tr.n-mis‘ ão. PcrUnto’ 

■ ari nção orn^g-leitora L'IUME$’ 
• Vem ai.

E, par» mais: Fel z Pásco>, 
pa:« tudo» os ouvintes da Ra. 

i dio Clube, é o que lhes de?e- 
I ja a seção: COISAS DO JJI- 
' CRO LAGEANO, (com permia. 
.são d’o Correio Lfgeano.

Or. Osni Muniz PROPRIEDADES A  VENDA
Tres casas de madeira, cobertas com telhas, margem da estr&di

T r a b a l h a d o r
A lei exige a CirUira Profissional 1 Adquira com o 
sr. IVANNEY MONTfcNEORO, á Rua Benjamim 
Constant s/n. Nesta Cidade.

L O C O M O V E I S  “  LAN2 ”  b “J M F ”
Em ótimas condições de funcionamento. Vendemos para 
prouta entrega de, 15 - 20 - 34 • 44 - 50 - 60 - 65 - 75 

90 - 100 - 120 -  170 - 210 - 250 -  e 300 Cavalos 
KURT WEIL & CIA. LTDA:

Vol da Patria, 1583 - Porto Alegre - Telegrama: “ WEIL"
PortoAlegre

JoaJhería Mondadori
Rua .Mal Deodoro 110 — Lajes — Santa Catarina

(íraride e variado sortimento de jóias e relógios ROLEX, OME- 
GA, ESKA e CLASSIC mantendo os melhores preços da praça 

Aceita encomendas de jóias e serviços de gravações

OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL

Não com pre sem  consultar os préços da
casa

Em visita a parentes encon
tra-se em Lages o conterraneol
Dr, Osni Muniz, advogado no federal, zona «Lagoao».
Fórum de Curitiba. ^emo jj ínvernada com a área de 1.022 414m2, com casa, galpão 
rar-se-á por alguns dias ainda., g beufeit0r|fiSi |jta a 8 kms desta cidade.

i Cinco casas á escolher, sendo-’ Uma em duas partes, cobertura 
j de telhas e laboiuhas, terreno de 16-39 ms, uma coberta de te- 
i lhas, pequena, terreno mencr, uma maior, coberta com telhas, 
jdu«s outras do mesmo tipo, de igual preço.

Um terreno com 400.000 ms2. sito no local «Mirante».

Uma caminhonete «Anstin» p/ 3.000 ks. rodado duplo carroce- 
ria fechada» tipo comercial.

Um terreno central, rua Cel. Aristüiano Ramos, com nove ms 
de frente por fundos a combinar.

U n terreno com 12 ms. de frente por 30 de fundo próximo ao 
parque infantil (Tanque).

Um terreno com 1200 ms2, rito em frente á E. A. Caetano 
Custa.

Uma casa de alvenaria, com novo peças, agua luz e o esgoto 
terreno com 22 m9. de frente e 19 de fundos, sita a rua Frei 
Rogério, esquina que vai para a praça Jonas Ramos (Tanque). 
Vende-se todo ou em duas partes.

Uma caminhonete Ford, 1945, gabine americana, em bom estado
Um automovel PrefecL 1950, com menos d* 12.000 Kms. em 
otimo estado.

Um sitio com Moradia de construção recente, boas aeomoda- 
; Ções. parreiral e pomar já produzindo. O terreno tem aproxi- 
i madamente 1 500.000 M»2, dista 32 kms, estrada Carú, poden*
| do ser adquirida maior área anexa que está a venda 
: L mg casa residencial, construção nova e de luxo, finas inslaU- 
i ções de cosinha e sanitária, terreno de 14 por 30 metros.com 
entrada para automovel. Preço de aproveitar» Situarão próxi- 

uno ao mercado.
, l m a  casa de dois andares, c / 3 apartamentos, alvenaria, Rn»
| Einuiauo fiamos, terreno de 12 psr 26 ms.
' V ir i  tratar no ' ‘ Escritório In lorm atiio C om iic ia l’’
junto ao Bar Familiar com a firma RAFAELI, RAMOS LTDA

Ministério da Guerra 
2o. Batalhão Rodoviário
Edital de Citação
Pelo presenle .fica cita

do o Sr. ALBINO MA
TEUS ex-tarefeiro dèste 
Batalhao para no prazo 
de d dias, contados da pu
blicação dêste, sob pena 
de revelia e de acordo com 
as cláusulas déoima, déci
ma segunda e décima sex
ta do «Têrmo Tarefa* rea
lizado pelo mesmo com a 
Diretoria de Obras e For
tificações do Exército, 
comparecer á 2a Corapa- 
Dhia de Construção, Pon
te Alta do Norte ou na 
Séde do Batalbao, Lajes, 
afim de tei visfa da no. 
tificaçao sôbre a rescisão 
de seu contrato e julgar 
de seus direitos.

i Olyropio de Sá Tavares 
Tenente Coronel Coman 

dante

AG EN C IA AUTO-GERAL LTDA.
Concessionários exclusivos Crysler para os municípios de LAGES, Sao 

Joaquim, Campos Novo», Curitibanos e Bom Retiro

Eftoque pérms0„ t.  m "'" f.?8V ' ,R ° ° -  ° E '

p ' ças g ' Minss

Rua Cel. Cordova -  Edifício Armando Ramos

=  , OFICINA GKYSLER
c ° n„ « 0,  .  j  « « « 1 . 1 * .  - Solda .  .  0«i-

'  S M ‘  " é ," “
Rua Lauro Müller -  Lsges
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Juízo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lajes
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Edital de Citação de Dotva- 
Üdo Alves de Oliveira e ter
ceiros interessados com o 
prazo de trinta (30J dias.
O Doutor Ivo Guilhon Perei- 
re de Mello, Jniz de Direito 
da Primeira Vara da Comar
ca de L 'ges, Estado de San
ta Catarina, Da forrna da lei 
etc.

Pelo presente edital, com o 
prazo de (30) dias. cita a Dor- 
valino Alves de Oliveira e ter
ceiros interessados, para rs 
termos de uma ação de medi 
ção e divisão, requerida por 
João P. de Oliveira, na forma 
das petições adiante transoritas e 
respectivos despachos: PETI- 
çãO INICIAL: -  Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da Comarca de 
Lages Diz João Pedro de Oli
veira, brasileiro, casado, pro
prietário, domiciliado e resi
dente no Distrito de Capão 
Alto, desta Comarca por seu

da e partilhas entraram no re
gime da Comunhão, em que se 
acham (doe. ns. 2. 3, 4 e 5), 
o) que as terras cuja medição' 
e divisão se requer são próprias 
para para as industrias pasto
ril e agrícola e contém pinhei
ros para serem iodustriulizadoa 
n3o confrontando com terras 
do Estado e sim com o domi 
mo exclusivamente particular. 
”  d) que os limites das terra* 
denominadas F-zenda do Pi- 
nhal conhecidos por todos des
de época remota, são os se
guintes: com terras de lsauro 
Correia, de Thomaz Morch, de 
José Alves Pereira de Andrade, 
Frontino José Pereira de A n
drade, de Armindo Emiliano da 
Silva, de Joâo Pedro de Oli
veira, de Maria José Alves de 
Oliveira e novamente com ter
ras de João Pedro de Olivei
ra. - e) que são condominos 
do imóvel Fazenda do Pinhal, 

_  . . alem do suplicante, mais os
procurador infra escrito, como senhores Jo>é Alve* de Olivei-
faz certo com o incloto traslado 
de procuração, que sendo se

ra, Julio Alves de Oliveira, 
Qumercindo Alves de Oliveira

nhnr e legitimo possuidor, porjAntonio Alves de Oliveira, ca- 
titulos e aquisições legais, de sados, mtiores, Maria Eulalia
partes ideais de campos e ma
tos, situados no lugar denomi
nado Fazenda do Pinhal, alem 
do rio Caveiras, Distrito ds Ca
pão AliO| e desejando separa- 
las das partes pertencentes dos 
demais condominos, quer pro
por a nocessaria ação de medi 1 
ção e divisão, na qual provará 
- a) qne as terras de campos e 
matos, denominada Fazenda do

Alves de Olive’ra, Maria José 
Alves de Oliveira, solteiras, 
maiores, Dorvalino Alves de 
Oliveira maior, Maria Dautina 
Vieira, vinva de Sebastião Alves 
de Oliveira e «eus filhos meno
res Maria de Lourdes Vieira de 
Oliveira e 0$ui Vieira de Oli 
veira, todos domiciliados e resi
dentes nesta comarca, com ex- 
cepção de Dorvalino Alves de

Pinhal, pertencera outr. ra aos Oliveira, que reside em Floria- 
finados Elias Alves de Oliveira uopolis. - f) que uo imóvel npos-
e de sua mulher Rosalina An
tunes de C*stro, que as adqui 
tiu, n? medição e divisão, re-

seum benfeitorias os condom 
nos Maria José Alves de Oli
veira Maria Alves de Oliveira

querida por Aniceto José Viei-1 José Alves de Oliveira e Maria 
ra e outros (doc. n. 1), - b)jDautina Vieira, Assim seDdo, 
que com o folecimento de Elias -requer o suplicante de con- 
Alves de Oliveira e de sua m u-lf o r m i d a d e com as 
lher Rosalina Antunes de Cas-;diposições legais, a citação 
tro, as terras denominadas Fa-1 p*-sr6al dos confrontantes e dos 
zeuda do Pinhal, sujeitas a ven-J condominos do imóvel, por

taà-fíL  FABRICA OE MOVEIS E ESQUADRIAS
' N ' S  -\NJJ DE

Joaa Pelliizoni
< £ ' ( P Ouí Jerônrmo Coelho s/n-CAifA postal 126 
TEIEGR. LEÃO' IQGIS-STQ COTODINQ

Fabrica-se

Moveis de estilo fino 
e colonial

bem como:

esquadrias, portas, jane
las, etc.

Confecciona-se:

carrocerias para caminhões caminhonetes e 
polias p»f» engenhos etc.

e demais serviços do ramo

mandado, do condommo Dorva- 
!>no Alves de o^veira, residen
te em Florianopi lis, por carts 
precatória, bem a Como a cita- 
çõo do si. dr. Promotor Públi
co da oomarCa, a nomeação de 
curador aos menores acima ci
tados e a lid>*, que deve ser pes
soalmente citado para os de 
mais termos da prrsente causa 
até final, sob pena de revelia 
e abonarem nas custas pro ra
ta. Pede -sa a contagem de to 
dos os pinheiros para serem 
repartidos proporcicnalmente 
aos quinhões de cada condomi- 
no, Contando da felha de paga 
meDto de cada um o numero 
de pinheiros que toca a cada 
condomino. Nestes termos, 
dando-se ao presente feito o 
valor da taxa judiciaria para 
efeito fiscal de cinco mil cru
zeiros indica-se como meio de 
prova, o depoimento pessoal, 
testemunhas, vistoria, arbitra
mento e a restituição de terras 
indevidamente ocupadas, inde
nização de benfeitorias ou da
nos causados. P. Deferimento 
Lages, digo, (Sôbre os selos le
gais de petição) Lages, 9 de 
janeiro de 1952. (a) Mario Tei
xeira Carrilho» DESPACHO 
A. Como reqner Nomeio o 
agrimensor o Sr. Lydio Reis. 
peritos os srs. Heriberto Krebs 

|e Alfredo Floriani, curador aos 
'menores, o advogado dr. Jorge 
Barroso Filho, curador a lide, o 
advogado dr. Jualberto da Sil
va Netto. • Citem-se por man
dado os condominos c confron
tastes do imóvel, residentes 
nesta comarca, por precatórias 
para a Comarca de Fpolis, o 
condomino Dorvalino 4. Oüvei-j 
ra, residente n/capital, ciente: 
o Dr. Promotor. - Lajes, . . .( 
23-1-52. (a) Pompeu Sabatini 
Juiz em exercício» - PETIÇãO 
DE FLS:~«Ex.no. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la. Vara da C o 
marca de Lages. João Pedro 
de Oliveira, por seu bastante 
proourador, na ação dc medi
ção e divisão do imóvel deno
minado Fazenda do Pinhal, des
ta Comarca não tendo sido ci
tado Dorvalino lves Ade ODvei- 
por se encontrar )em lugar in
certo e não sabido vem reque
rer a V. Excia. que se na con- 

iformidade do art, 177 n' 1 do 
Cod Proc- Civ. Nac. combina
do com o art. 188 n‘ 1 tam
bém do referido Cod. mandar 
proceder por edital a citação 
do ausente Dorvalino Alves de

Oliveira ou de quem interessar, 
também para que não alegue I 
ignorância dos termos da ini-J 
ciai de fia. 2 Nestes termos: 

|p. Deferim-nto. (Sobre os selos 
'legais da petição) L ‘ ges, 7 de 
.março de 1952 (») Mario Tei
xeira Carrilho». - DESPACHO 
«J. Cite-se por e d i t a l  
por 3J dias. LtgíS 7-3-52 
(a) Ivo Guilhon». -  E para que 
chegue ao conhecimento de to 
dos os interessados, especial 
mente de Dorvalino Alves de 
Oliveira passou-se o presente 
(ditai de citação para todos os 
termos da ação até final pen 
de revelia o qual será publicado 
e afixado na forma da lei. Da 
do e passado nesta cidade de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina aos Cí’{c dias do mPS de

Econiônicú
MEDICO

Dr Aristclelss Saeiro Wailríck
Liín ica  geral

I Cons. EJificio Construtca
andar - Pii-» 15 do h^overn-

I ro • Lages - Sta. Catarina

DT EDEZIO NERY CAON 
R O V O G R O O

LAJES* S.C ATA RI NA

mente ( ju n h o  de 1950) a .
queUs («partições àiiuis- 
lérjo da Agricultura ouan- 

março do ano d e im l novecen- do êsle competente ' t é cn ico  
tos e cincoenta e dois (, 3-5^7. „
Eu Waldeck A. Sampaio. Es- Çnefiava 8Ó.men,e *•> I 0 8 t o 
vrivão do Cível o catil< gr fei \ ôcuario.
sabscrevi ,e  também a-a.uo,! O que vi neste curto  es- 
Selos afinal, j paço de tampo, vem compro
i /-i t> j  xi ,, ’ var a capacidade técn ica  eIvo Ouilhon Pereira de Mello j , , , ,

Juiz de Direito da 1» Vara f dn?m,st a.iva do atual che
te daquelas dependências e 
dos svus funcionários e ope
rários que tem contribuído 
para o fim destinado: o de 

;bem servir os pecuaristas e 
lavradores daquele rincão e 
municípios visinhos Em tio 

i boa hora uscoJheram.no para
De nassafro-n n a r a  Sfto chefiar  dois >m P ’rtantes so

^ . .. j tores do Ministério da Agri-lanuim atim de assistir a i

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Comentando.. .
, uua um a L-sccuneram-no para

g chefiar do' 9 imP-’rtantes so
t. e.- j  - . .. 1 tores do Ministério da Agri-Joaquim afim de a^ststir a 1
Z, Exposição J0Ve°
reaiizaao em março p- findo, D  . . , . , ,
e « i v .  em Lages M  P r i n » .  J ” 0 "  * ” *“l U Jos e , 9 1 4

“  da. S.erra; ; te',d0 s i . d 0  Lr'de''°oSece»rár™!a' OS<>PDrconvidado pelo meu eminen ^ , - ,» r\ r\ Ds lateanos sabem muitote amigo agronomo Dr. Os- . __u
mar Ferraz Ribeiro do Vai- Í 9m 0
le. para visitar a Fazenda Agr? n0m°  üsmar a testa da-
de e Pôsto Agro-Pecuário,j ^Ue ea 8ervi<»0s- 
sob pua chefia

Já havia visitado anterior
(Do Diário da Tarde, de 2*
4 52)

Não de esm o la s contribua para 8LAN

Vende-se
caminhonete De-Sofo^ 

1-õOOkls. com carroceria pa
ra passageiros, em perfeito
estado de conservação. Tra
tar c o mo  Sgt. Hercílio na 
rna Joio de Castro s/n.

AUTOMOVEL

Vende-ôe um automovel tm 
perfeito eatado. 12 k lometroa 
1 litro gasolina. Motivo venda 
receber carro novo.

Preço de ocasião. Tratar nes
ta redação.

& G L Y H G S
&

TERRENOS
Vende-se 2 lotes frente 2o 

Batalhão Rodoviário AVea 1.200 
m2. Tratar nesta redaç&o

REK3 E wurra MAIS
K olyn os  é econ ôm ico  
porque é ura deniilricio 
concentrado que rende 
muito mais Ura centí
metro de Kolynos na 
escòva séca basta para 
obter espuma abundante 
que combate as cáries 
c perfuma o  hálito.

A PEUfEITA E CONSUNTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERHA E OE BORCO E 0  CONFÓRTO OUE V. V 

DESFRUTARÁ DURANTE UMA VIAOEM PELA 'P IO N E IRA *.

__  LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALECRE

DESEMBARQUE.

Agência nesta cidade
l í  de H oiem lro  n* 37 - fone 14 - C. P . 182
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Edital de
Citação

O Doutor Ivo Guilhon Fe 
reira de Mello, Juiz de 
Direito da ld Vara. em o- 
xercicio na 2a, da Comar
ca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.
Faz saber aos que o pre 

sente edital de eitaçdo, com 
o prazo de trinta dias, con 
tados da primeira publica
ção deste ua imprensa lo. 
cal, virem ou dele conheci
mento tiverem que, pelo Dr. 
Promotor Público, foi re
querida a citação de João 
Batista Fogaça, residente no 
Distrito de Caiu, desta Co. 
marca, para pagar inconti
nonti a importância de Cr$'inflamação moneiária a causa 
322,40, proveniente de im-|única do aumento no custo de 
postosdevidos á Fazenda do

A espiral altista
O ano de 1952 entrou para o .v iln , mas se não é o único tnI 

Brasil com sombrias persp^Cti- 1  vez sejs o principal fator, 
vas De principio a lei cri mio, Com a rápida industrializa— 
cs tribunais para julgr.mento dejçã* nêstes últimos um'?, a fe " 
crimes contra a economia po-ição  social do País sofreu grat- 
pular, muito bem, uma bela ( des modificações, é impérios' 
medida, mas, o primeiro caso a ( çomo o diz Roberto P. de 
ser julgado pelos ditos tribu- za, que se adapte 

ioais, segundo noticiam os jar 
nats da Capit-1 da República, 
é o de um forotcedor ue leite 
que foi flagrado ao adicionar 
água ao produto. Ora, a dispo
sição inicial era a de trsg-i tu
barões, as sardinhas ficariam 
para depois.

Em seguida vem o projeto 
de restruturação nos Vencimen
tos dos servidores da União, 
reest uturação esta que prevê 
um aumento que vai até 
150°/r>. Para resolver, ou melhor 
para contornar ê^te estado de 
coisas, tê n os govêrnoS lança- 
dó mão da emissão de papel- 
moeda; evidentemente uio é a

Sou- 
a estratura 

econômica á nova estrutura so
ei <1.

A intervenção estatal vem se 
fazendo sentir cada vez maie 
acentuadamente no domínio da 
economia privada, no último 
orçimento da União podemos 
observar um* pircRi apreeiá-* 
vel destinada ao fomeoto da 
ptodaçâo; mas, antes disto fize
ram-se leis qas regulam o con 
sumo quando sabemos que a 
produção é insuficiente para 
atender ás nossas n*cessida- 
des. jevidentemente não há coe
rência nisto .

Mario Flho

Não dê esmola contribua 
para a SLAN

m  am ír u i & cm. i m
REPRESENTAÇÕES e c o n t a  pkopria

Vendedores das Conhecidiss,. 
m s máquinas de costura «AL

« bateaí mados rádios 
ria e luz.

Máquinas de escrever, etc.

VENDAS A VISTA E A
PRAZO

uma visita ú nossa expo 
o verjf.quí nossos preços

LAGES Bua-M,tech.l D doro 304 _  LAGES

Assine est 
Jornal

e DCEDEZIO NERYCAON
RO VO G 8 D 0

LAJES* S CATARINA

DR. Nilson V ieira B orges
Estado, desde 1945 a 1951 
afora custas e demais despe, 
sas. E, porque tenha o Ofi
cial da Juslica certificado 
nao ter encontrado João Ba 
tista Fogaça, cita-se e rha. 
ma-se o mesmo, por edital, 
para comparecer era Juizo, e n c a r r e g a

com o prazo acima referido, DE pREVid e n c ia  s o c ia l , (e x c e to  i .a .p .i .J e  c a ix a  eco n o m ica  
“ ----  o pagamenlo dos

Fone 66

Mario T eix e ira  C arrilho
Advogado

Caixa Postal 19

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

a d v o c a c ia  g e r a l , e sp e c ia l m e n t e  p e r a n t e  o t r ib u n a l  d e  JUSTIÇA

SE DE ACOMPANHAR PROCESSOS PERANTE AS INSTITUIÇÕES

e efetuar
impostos, selos e custas e 
publicação deste. E, para 
que ninguém possa alegar 
ignorância, se passou o pre 
sente edital que será pu
blicado e afixado na forma 
da lei. Dado o passado nes- 
cidade de Lajes, aos oito 
de abril de mil novecentos 
e cincoenta e dois Eu, H. 
B.  Castro, Escrivão que o 
datilografei, suberevo o as
sino

Ivo Guilbon P. de Mello 
Juiz de Direito em exercioio

Hélio Busco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fa

zenda
CERTJDãO

Certifico que afixei o edital 
supra no lugar do costumt; 
dou fé.

FLORIANÓPOLIS ( PRAÇA ETELVINA LUZ 5 ).

Vende se
£7ma casa de madeira lim

pa recém construída, pinta
da a óleo, situada no aprecia

vel Bairro de Copacabana 
Tratar com o sr. Hélio Bosco 
de Castro no Gartdrjo d o 
Crime.

Lajes, 8 de abril de J9s2
Hélio B de Castro. 

Escrivão

Atenção
0 sr* Agente Postal Te

legráfico desta cidade, avi
sa aos srs. possuidores de a 
parelhos rádios—reoeptores- 
que o prazo para registro, 
dos mesmos, terminou no 
dia 31 do mes findo. 
Depois desta data, ostão 
sujeitos ao pagamento eom 
multa. Os moradores do in
terior, poderto procurar a 
Agencia postal mais próxima

Ro

COI

Ja iniciou a venda de lotes
° ^  P: ÍDCe8a ^  ^  ‘ " ríiU ° Gu“r"Íi ’ ’ d'  Financial Cnávcieterr. I

saudável 8CX. lotes part., d, Crt 60,00 mensal», s/ juros .Eeeritório: Rua Ua, oldovn,
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0 .Juventus tlB1̂3r t ó r í o d o  C i v d  c C o m é r c i o
Caxias venceu fa
cilmente 0 B r a s i 1

Domingo assistimos, no 
AreiSo de CopacobaDa, uma 
verdadeira «pelada*. Pre- 
liaram Juventus, da segun. 
da divir-ao do futebol ca_ 
xienSe e Brasil A C., ex- 
União Operaria, local.

O jogo foi desi.iteressan-' 
te e massante de quantos 
temos visto no corrente j 
ano. Nada houve de técni
ca e muito menos de ardor, 
de «sangue», aidóos os e s -1 
quadrões jogaram mal, 
sem vontade de apresentar j 
um futebol, n5o diga-' 

mos técnico, mas pelo me | 
nos mais disputado, mais 
desenvolvido.

I n i c i a d a  a pe~ 
lej-t, notava-se a superioda. 
de <>03 caxienses, tendo po
rem 0 Brasil pressionado 
com ma:s insistência até 
aos 15 minutos. A partida 
se equilibra e o Juven
tus passa a c< mandar as 
jogadas, e aos 23 minutes 
Huguinho marca de fora 
da area Aos 40 minntos 
um bépe do Brasil vasa

Isauro numa jogada infe
liz Com 2x0 termina o 
primeiro tempo, voltando o 
Brasil reforçado com Emi- 
lio, que jogando com dis
posição, mas sem auxilies, 
assinala aos 10 minutos- nu" 
ma jogada em que es fava 
impedido.

Aos 40 Etnilio de penal 
ty enoerra a contagem dos 
locais, enquautos os caxien- 
ses já elevavam a 6 os 
golos de seu bando.

Durante todo o transcor
rer da partida houve falhas, 
erros, enganos que preju
dicaram a sua marcha. 
U Juiz - Eustalio apitou 
com falhas, no intuito evi
dente de auxiliar os locais, 

que disputaram uma 
pésssima partida, embora o 
o Juventus também tenha 
jogado mal.

Náo temos ninguém a 
destacar, no Brasil pois to- 
dos jogaram pessimamente 
Dos visitantes, apenas Hu. 
guinbo, salvou-se; bem co
mo Maldo.

O sr. Waldeck A. Sampaio. 
Escrivão do Civel e Comercio, 
designou várias audiências e 
e vistorias pura o mes corren
te. Damos abaixo o dia, hora, 
nome das partes e do3 advo
gados que deverão funcionar 
nas mesmas.

Dia ü  - ás 9 horas -  vis
toria a ser feita em Painel, na 
Ção em que são partes a 

\btra Lngeana e Juvenal Bor
ges, advogados Dr. Carrilho 
e Dr. Caon.

Dia Iti -  ás 10 horas. Au
diência de conciliação e jul
gamento da reclamação traba
lhista feita por Florin Jo TeS- 
toni contra Doivul Claudino. 
Dr. Ohnto Campos.

Dia 18 - ás 10 horas au
diência no processo de aciden 
te do trabalho de Flora An
drade Cardoso. Dr. Olinto 
Campos.

Dia 22 - Inquirição de Ama
deu José Pereira, por Carla 
precatória, ás 10 horas. Dr. 
Ohnto Campos, dr. Hélio R. 
Vieira, Dr. Ramalho. 

i Dia 24 -  Acidente do tra
balho: Severtno Cassol e C e -  

í leste Cassol ás 10 horas. Dr. 
Olinto Campos, Dr. Kasper e 
Dr. Caon.

Dia 25 -  Vistoria em Bo
caina do Sul, ás 8 horas, no 
processo etn que são partes 
Alcino Tives Schlichting ei

I Erieo Wolnievinrk. Dr. Gual- 
berto Netto e Dr. Caon.

Dia 30 - Reclamatória tra
balhista proposta por Lausino 
Pereira da Costa e óutros 
contra Zart e Valente Ltda., 
audiência de conciliação e jul
gamento, ás 10 horas Dr.

| Olinto Campos.
Dia 2 de meia: Precatória 

da Comarca de Curihbanos 
para ouvir João Maria Fer
nandes e José Francisco Cha
gas. As 14 horas. Dr, Julio 
de Souza e Dr. W. Cavalconti.

Cartório do 
G-rime

Deu entrada em Cartório o 
inquérito policial instauiado 
contra Jairo da S i lr í  Michsdo 
por ferimentos praticados em

Pedra de Conde Schuster, em 
Painel. *

X X X

Foram pronunciados- Agenor 
Ribeiro Alves, homicida de seu 
irmã'', f to ocorrido na Ponle 

jChanJe, há poucos meses, e 
|João Quinato, por ter morto 
Florib o Vicente da Rosa, em 
Cerro Negro, Ambos deverão 
respauder Juri.

X X X  V

Encontra-se com o Dr. Nty 
de Aragão Paz o processo a 
q ie respcndtm D?nte Del 

(Castel e outros por crime de 
• homicídio e ferimentos, em ri
xa ocorrida em Cerro Negro, 
há poucos meses

Faça do 
«Diário de 

Noticias»
O seu jornal. O matutino 
de, maior tiragem do D. 
Federal.
Agente ca praça J. W. Mu- 

niz. Rua 15 de Novembro 57

Dr. J. Barroso 
Filho
ADVOGADO

Rua Mal, Deodoro 198 
Cx. Postal, 175.  LAJES

Não dê esmola contribua 
para a SLAN

„ ,  Deix e
f f V

t ?
por GOLEADOR

que eu 
chuto

1SAURICANDO: Enguliu dois 
frangos e alguns pintos, mas 
em compensação deu mais 
Pontapé no trazeiro de um ca - 
xiense . . .

Torneio
InfanfQ-Juvenil

O torneio infanto-juvenil 
realizado entre as equipes do> 
diversos clubes locsis, foi bri- 
Ihaiitemeute vencido pelos re
presentantes vascaiuos. Apó 
movimentadas partidas a garo
tada do Vasquinho, saiu invic 
ta do gramado, e com o titule 

»de campeã.

SE: não fosse o Eustalio, 
Brasil teria side goleado .

LEON1DA3 é o unico 
sabe jogar no Brasil.

NEM TE LIGO a
LIOA mais futebol.

PELADA: Não vou tocar 
tn»is o pau na pelada de do- 
raingo. Vão dizer que eu sou 
colorado . . . e que este jornal 
é filiado ao Internacional e ou- 
•ras besteiras mais . .

Resultados

I Vasco x Internacional 1 * í 
quej Brasil e Faisca, d>sputad<

por pênalti'
Vasco e Bangu, disputad,

LIGA não pi)r pênalti. ,
Vasco e Faisca, 2 x 1 n;

prorrogação.
Quadro campeão

O-mir - Ivo e Célio - Zi. | 
Cabelo e Moacir • Aires - Nel f 

Tite - Osmani e Elias

Um implemento com mil-e-uma utilidades em sua fazenda

PLtUNR lERRDCEflDQRD DEARBORN
para

Nivelam entos 
Limpeza de terreiros 
Aterros
Terraceamento 
Consertos de 

estrada etc.

INICIO, O torneio inicio 
vai ter inicio no inicio do ono 
d« 1953.

Bian ião anivers .riou
eta Brandão, do Alia 
festejou seu natalicio 
) do oorrente, tendo re- 
o os abraços de "seus 
)s Esta folha também 
cita.

■ion -

Vasco x Avaí
A liora de ‘ St«r circulando j 

este periódico deverão estar; 
jogando na Capital do Estado] 
hs representações do Avai I1 -C ] 
e do Vasco da Oama. dó Rio- 
O encontro faz parte da gira dos 

. cruzmaltinos pelo sal do paL, 
j de rgresso de P. Alegre.

yi

.J-h d

Em trabalhos de movimento de terra, 
esparramação etc., a Plaina 1 erra- 
ceadora DEARBORN, ligada ao 
Trator Ford, realiza em horas o que 
alguns homens precisariam de vários 
dias para fazer! E o preço dêste 
implemento é mínimo.
. Pode ser engatada no Trator Ford 

em 1 minuto! É levantada e abaixada 
pelo sistema hidráulico do trator. 
Sem sair do assento, o tratorista pode 
ajustar o ângulo, a inclinação e a 
profundidade. Peça ao seu Reven

dedor Ford uma demons
tração sôbre êste e outros 
implementos Dearborn.

Revendedore s nesta  c idade:

Caméreio de Rutom. loãa Buafitn S. fl.

Escavador DEãRBORH
Outro Implemento 

do g ron d o  utiJidado na fa ze n d a .

E c o n o m iz a  fe m p o  e t r a b a lh o  em 
tod os o s trabalhos do  rem oção  do 
terra. P od o  ser u sado  tbmbém para  
transporto. Prático. Fácil do  engatar. 
Resistente.
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Notas locais
Foram promovidos, por con 

cUrso.^aos postos de 3® Sar-j 
gento do Exército Nacional. 0-  
j o v e n s  conterrâneos Mauro 
Ataiue e Silvio Oamborgi Fi
lho.

ORCÀO INDEPENDENTE E NOTICIOSO UKUAÜ 1 5  , oSSaVR. Arisitliauo R 10! I
jsj• 15 | Ano N" XIII

LAGES, 12 de ALrni de

rezinha Pinto Amorim, filho do 
saudoso conterrâneo Nüo Amo-

jndustrial. devendo regressar 
na próxima semana.

• Deverá chegar hoje a esta 
cidade o 0  1. Eliziário Pai" Fi
lho; procedente de- Mato Gros
so.

Visitou-nos o sr. Hilário Zor- 
téia, economista residente em 
Capinz'd, c Secretário do Dire
tório do PTB daquele Municí
pio SS. regressou de uma vis- 
gtm ao norte do Brasil.

A negócios, transitou por La
jes o sr. Luiz Meneguzzi. in 
oustrial o Presidente do PTB 
de Curitibanos.

Acham-se em nossa cidade 
os jovens Olavo Vieira, Moi- 
zé- Zatz. Carmosino Branco, 
Rubens Cordova e Assis Ca- 
mjirgo estudantes em Curiti
ba.

Vi-Tta sua familia o acadêmi
co 0*rlo5 Machara, da Facul
dade rio Engenharia de Poito 
AUgre.

Foi aprovado nos exames 
vestibulares na Faculdade de 
Direito de São Paulo o sr Dil- 
mar Souza Amorim filho do 
conterrâneo Revd. Armando 
Amorim, Reilor do Colégio Pi- 
racicabano. de São Paulo.

Também logrou aprovaçSo 
nos vestibulares de Odontolo- 
em P, Alegre, a srta, Nilce Te-

Seguiu pua Porto Alegre, 
via Vacaria, o Dr. Eliziário de rjm e gUa e#poÇ>>
Camargo Branco, advogado Ambos os estudantes são ne

<j0 Sr> Antonio Amorim,

Consorciaram-se o sr. EnioJ 
Lisboa Ramos, criador em Co| 
x lha Rica, e a Srta, T'ta Braes 
eher, filha do casal João Braes 
chcr e senhora,

Esteve em nossa rédacão o] 
sr Valdcvino Pinheiro de 
Cordova .comerciante eata-i 
be/ecido á Praça^Joca Neves,1 
informando nâo se tratar de 
sua pessoa uma nota por 
nd9 publicada na crônica po. 
licial, e referente a Walde- 
vino Pinheiro. Sâo pessoas 
distintas, porém com nomes 
idênticos.

Politeama Oríeníe

A associação des Coadulores 
de Veicnlos de L*jes conviJa a 
todos os associados a pagarem 
suas contribuições. Os recibos 
acham-se com o tesoureiro sr. 
Anísio Mortari.

Esteve em SSo Paulo por
alguns dias o sr. KDus Klinger, 
agente de publicidade e técni
co em desenhos, pinturas e fo
tografias.

Francisco Pinheiro, agente 
de negóoioS na Capital do Es
tado, vLitou seus fsmiliares 
durante a semana, tendo re
gressado àquela cidade.

Se a moda pegar,,,
MONDOVl (Itália) -  

tribunal local decidiu qnP 
drea Vicino tmh» pleno direii0 
como marido, a acorrentar iu,’ 
esposa durante o noite, p„rj 
qc-* ela não desse suus «eaci. 
pad«s». Vícino declarou qUe 
sua esposa, que conta 50 anos 
de idades, costumava desapart- 
cer de casa tão frequentem* ,̂ 
rtit»»nff s noite que, rom 0 
cuüa^niimonic dus qu.troj j(. 
Ibos do casal, ele começou a 
ati-L com correntes duraipp , 
no'te ü  tiibunal advertiu Vicj. 
no por «• xcesso de ciumesi 
mas receulito que stu ato «uãg 
coustituia ciime».

A gencia TAC
Ao sr. Danilo Tiago de 

Castro, operoso agente da 
Transportes Aéreos Cutari. 
nenses (TAC) , levamos o 
nosso agradecimento pelo 
cortezia com que nos tem 
distinguido.of» reo ndc-nosos 
jornais da Capital da Repú. 
blica, trazidos a C6ta cidad* 
pelos aviões daquela ernpre- 
za.

Com «A Mulhfcr do Zebedeu» estreou, dia 6 deste, a com
panhia teatral «Politeama Oriente», instalada próximo ao Merca
do Municipal,

Comandada por José de Alroe;da, o hilariante caipira NHO 
BASTIão, como é conhecido, a Politeama, vem obtendo sucesso 
em nosso meio, não só cnm a apresent»ção de peças teatrais 
como de atos va i idos. Para a semana de Páscoa apresentou 
dramas rtligmsos, e tem p'Og:amados: Os Dois Sargentos,
Ró Misteriosa, Mestiça. O E’ o!Ío e outras.

Teutro popular, mas de objetivos culturais. Politeama Orien
te tem s'do consagrado em todo o Brasil, como legitimo repre
sentante do genero, deverá permanecer entre nós por uma lon-

Üsny Tolentino da Silva 
e

Cremiida Sousa Silva

-  g
José Augusto Steffen

6 f 
Paulina dos Anjos Steffen |t

Participa aos parentes e pessoas 
de suas relações, o contrato de 
casamento de sua filha Norma 

com o sr. Edú Steffen

I.aies. 20-3-2

Tem o prazer de participar aos 
parentes e pessoas de suas rela
ções o contrato de casamento de 
seu filho EDÚ com a srta. Norma 
Souza Silva

Lajes, 20-3-52

Edú e Norma 
Noivos »

1

Agradecemos a Nhô Bastião e Lt>iz R< nv« nuto, Direto 
a que nos fizeram e

Ana Terezinha
Submetida a intervenção ci- 

rogicrt, acha-se hospitalizada a 
srta Ana Terezinha, Mha do 
sr. Joaquim Borges de Mello, 
Escrivão do Distrito de Painel. 
Nossos votos do restabeleci
mento.

<0 Vais do Itajai»
Do colega Edgar Werner re

cebemos o n‘ 78 da conceitua
da revista «O Vale do Itajai» 
que se edita em Florianópolis 
Gratos.

José Helio Guidalli 
e Senhora

participam ao$ parentes e amigos o nascimento de s< u pri
mogênito, Roberto, ocorrido no dia 3 p passado, 

na Maternidade Tereza Ramos

Negocio de Ocasião
Vende se, por motivo ds 

mudança, uma copa rústica, 
cora doia meses de uso. Tes
tar na residência do Cap. 
Alcino Lopes.

Am anhã - Domingo, um programa de grandes filmes - M AR  AJO ARA 
As 2 horas • Outubro voltou á terra - Um Magnifico Tecnicolor da  

As 4 horas - M ARIA FELIX no soberbo filme - D O N A  DIABLA
As 8 horas -  A «SUL FILMES» apresento a  estupenda produção n acion al

C A S C A L H O
com um grande coDjunto do ar/istas brasileiros, destacando-se:
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