
Alterado o programa de recepção a Café Filho
O Vice-presidente só chegará segunda feira, as 4 horas

Conforme havíamos noticia 
dos, deveria chegar hoje a esta 
cidade o sr. Café Filho, ilus
tre Vice-Presidente da Repu
blica. No decorier da semana 
porem, foi ulterado o programa 
de recepção, pois S. Excia, só 
devera chegar 2' feira por 
volta das 4 hora* O segundo 
Magistrado da NaçSo, permatie- 
cerá aqui até ao meio dia de 
terça feira, sendo recepcio
nado no 2' Btl. Rdv, cujas o 
bras inspecionará estando pro
gramada para rquele dia 
uma g r í D d e  churrascada em 
sua homenagem.

Idéias e... 
Peníci-

e idéia bolorenta e reacioná
ria. E a solução é facil: apro 
veitar a ultima para a fabri. 
cação d e , . penicilina.

Ego Valanthil.
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muito luta pela concretiza
ção d06 seus ideais contidos 

‘ no programa do partido ao 
'qual sao filiados, 
trem o menor respeito aqtae- 
lesqueteru unia idéia, nu
trem uraa esperança e lutam 
para aZcançar o objetivo vi
sado: isto é, a execução de 
um programa que lhes tem

sido o sonho acalsntador, e 
I amenizador das agruras poli 
Jticas; esses «getulistas» nada 
mais fazem do que um des. 
vaiado trabalho de sapa, 
cooperando para o não 
engrossamento das hostes 
trabalhistas, quando deveria 
ser o contrário; pois é sabido 
que a união faz a força. É

de se presumir, então que 
nessa luta dos trabalhistas 
agrupados em tôrno do seu 
chefe na espectatíva do fiel 
cumprimento do programa 
que ha muito pregam e 

aefendem e a sabotagem 
[daquelesquesó querem «Êle* 
e nada mais: há uma luta 
entre idéia arejada e evoluída

Em uma análise que se fi
zesse do panorama político 
atual, mormente pelo observa
dor Jcolocado a margem das 
questões prrtidárias fácil seria a 
verificação da consoladora evo
lução político-social da geração 
contemporânea, dizemos, porque 
dia a dia vamos sentindo se, 
distanciar dos nossos dias oi 
velho raposismo que até ha j 
pouco dominiva todos os seto
res da vida política nacional. 
Um ou outro elemento, ainda 
felizmente sem lastro nas ca
madas populares pVrsiste d o  ve
lho êrro de só lutar por ho
mens, trabalhar por homens, 
fazer promessas em nome de 
homens.

Sem perquiriiem dos ancêios 
da Dossa evolução, êsse retar
datários politicos por vezes, e 
com justiça taxidos de reacio
nários. nSo compreendem que a 
sua açã onoterreno sOcial-palitico 
já não se coaduna com a mar
cha ascencional da preg?çãt> 
de idéias e execução de pro 
gramas, e que se contrapõe ao 
evoluir do nosso Séculr.Jo Sé
culo da Rerürn Novarum e da 
Bomba Atômica.

Para um exemplo do que 
asseveramos, ai estão os 
getulistas do «getulismo» a 
blasonarem contra oa fun
dadores e dirigentes do tra. 
balbismo em nosso Município 
Ao invés de «entrarem na fi
la*, ainda mais que o seu pa
trono assumiu as réieas do 
poder e cooperarem com 
aqueles que, em horas diíi- 
cei«,arcaram cora o pêso e 
a carga de responsabilidades 
oriundas da organização de 
um partido sem as auras do 
mando, êsses elementos que 
parecem ter a ideia cheia de 
bclôr, subterrâneamente ou 
melhor, por detraz do pau, 
vivem a bombardear essa  
pleindè de moços que há_

B A T E R I A S

Novo plano de vendas
Temos a venda as novas baterias ford, super 

reforçadas que gozam da tradicional garantia FORD
12 meses ou 18.000 Kms.
Recebemos em troca sua bateria  usada q u a lq u er que seja a marca

=  Consulte-nos sôire os nossos. PREÇ3S —
Comércio de Automóveis João Buatim S/A

Concessionários FORD
Rua Marechal Deodoro, 305 — LAGES - Santa Catarina

Amanhã: o clássico da cidade
Vasco X Internacional
A's 16,30 hs. no Estádio Municipal

Um morto e 
tres feridos 

em
Palmeiras

Palmeiras tem sido, de uns
nnos para cá, um dos nossos 
distritos que registra elevado Ín
dice de conflitos, atos de cau- 
dilhisme e arruaças, que não ra
ro colimam em comoventes dra
mas.

Assim foi que domingo úl
timo. d o  localidade de S. Sebas
tião, distante 20 kms. da aéde 
do distrito por motivos ainda 
não bem esclarecidos, surgiu 
séria desavença entre diversas 
pessoas. ^  Sub-delegado, sr 
Lino Paim, ao tentar acalmar 
cs contendoro^ teria sido agre
dido, no momento exato em 
que procurava desarma-los. Nt- 
se ínterim outros populares in
tervieram e a luta se generali
zou, haveodo cerrado tiroteio 
Resultaram um niorto e tres 
feridos. Osny Bernardo Gomes 
rebebendo ferimentos de natu
reza grave, veio a falecer uno- 
menlos depois, não estando 
apurado quem det fe;hou o tiro 
que o vitimou. Eia filho do sr, 
Pedro Gomes, Intendente distri
tal, e havia saído da Peniten
ciaria do Estado há 15 dias 
por ter merecido livramento con
dicional uma vez que cumpria 
pena por ter assessinado a Ber- 
nadino Rosalino da Costa. O 
Sub- delegado sofreu ferimen
tos leves e mais dois indiví
duos foram atingidos um na 
terna que ficou fratnrada e 
•>utro teve os dois pulmões 
peifurados Os uhimos se en
contram hospitalizados

O inquérito policial a respei
to está sendo iniciado devendo 
estar coQcluido em poucos dias 
Por ora o que se desconhece 
são os motivos que determ-na 
ram a rixa e também o autor 
da morte d<» Osny Bernardo 
Gomes Ao que se sabe a pn- 
pu'ação pe Palmeiras ainda uâo 
está tranquilizada embora o fa 
to se tenha passado há uma 
semana

Dr. Luiz de 
Souza

Acorapanbadnoa ilustre o  
mjtiva do ar. Cafe Filho, cbe 
gará a esta cidade segunda 
feira o sr. Dr.Luiz de Souza 
Secretario de Segurança Pú 
blica em nosso Estado
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Mensagem Presidencial
sepultadaSôbre o PETROLEO

Teimo Ribeiro

DsnJo cumprimento á mais 
um item de suas patriótica pla- 
teforma eleitoral, acMba o Exmo 
Sr. Presidente Getulio Vargas 
dc enviar ao Congresso Nacio
nal importante mensagem sôbre 
a exploração e indu9trirlali- 
zaçflo do pelroleo Brasileiro.

O fato reveste-se da maior 
importância para o soerguimen- 
to e emancipação da nossa 
economia, tendo alcançado 
grande repercussão nos círculos 
nacionais e ioternacíouais, por 
ser o primeiro pronunciamento

imprensa, ensejaram muita in
compreensão e. ainda hoje, a 
despeito dos têrmos claros em 
que esta posta a questão, ainda 
aparecem vez por oulra, alguns 
desambientados que, em fla
grante abuso da oportunidade 
de falar em comemorações so- 
lones, procuram negir à cam
panha libertadora do pelroleo

Com o sepultamento de San 
dra Helena, suicida do avião 
L»C-4,que esteve cincoenta dms 
na geladeira do lnslituto Mé
dico Legal, foi afinal sepultada. 
A imprensa do Rio desenvolveu 
uma grande atividade para 
descobrir a identidade de San- 
dra Helena mas uâo teve êxito 
no seu esforço, pois não apire- 
ceu nenhum parente da mesmB 
e um militar apontado como

da soberania de nossa Pátria. 
Par-idaPos que fomos e »m- 

oficial * do sentido de explorar' da ‘somos da téae do monopó 
em larga escala, de maneira lio estatal — impede a conces

nacional, o seu verdadeiro sen-1 geu amante4 negou o fato. As- 
tido e o resyltado positivo que sjm foi gepu,tada sem sé saber 
ela trouxe para a integnaade | na realidade quem foi a miste-

tiosa passional que se suicidou 
em pleno vôo e tão pouco a 
causa de sua atitude. Urna ver 
detra multidão acompanhou o

definitiva e. era exclusivo pro-Jsã) nos trusles estrangeiros e cor!«■ jo, formando alas, damas 
veito do povo brasileiro a nossa possibilita o cODtfôle do Esta- 
mais importante fonte de rique-. do na exploração e o ráp/do 
za, (aproveitamento de>sa riqueza

A rti*ude do presidente Var- basica, em proveito do povo 
gas, tendo a iniciativa de uma brasileiro
sociedade de economia mixta. 1 Prestigiando a ação .do Pre- 
com capital inicial de 4 bilhões sidente da República e dando 
a ser elevado para 10 bilhões por passados e esquecidos os
de cruzeiros, até 1P56 dividido 

^ em ações populares de Or$ 
200,00 cada uma, cabendo a 
União 52 por cento das ações 
e devendo o restante ser subs
crito por pessoas de direito 
público interno cm por pesíâas 
ou empresas eminentemente na
cionais, com 1'mite máximo de 
subscrição para uma, constras- 
ta profundam ente com aquele

a v ia ç a o
O Brigadeiro Fontenelli ins 
pecionou o aéroporta local

ataques, criticas, injurias e 
aleivosias de que fomos vitimas 
apelamos para todos os brasi- 
I uros de boa vontade, no sen
tido de que cerrem fileiras em 
torno dessa campanha de re
denção nacional e que se obs- 
tenham por completo de, direta j 
ou indiretamente, consciente 
mente ou por ignorância sa 
botar essa importante obra de

da alta sociedade carioca e 
mulheres do po/o. numa atitu
de de homenagem protesio co
mo qual f cou «O Jornal» a 
Sandra Helena transformada em* 
o »simbolo dá mulher marginal 
sem lar vitima das injunções 
impostas pela sociedade e de 
preconceitos segrPgadores da 
liberdade e da recupcrrçáo so
cial e humana».

Transitou por esta cidade em 
avião da Varig, pilotado pelo  
comandante Goetz, uma grande 
caravana de autoridades acro-  
Dáuticas em viagem de inspe
ção aos aéruportos do 
sul do pais, A testa da embai
xada estav* o Brigadeiro do Ar 
Henrique Doth Fontanelli, Dire
tor do Departamento de Aéro 
náutica CivJ, acompanhado de 
sua esposa e de seus auxilia
res; João de Almeida Brandão- 
Eugenio Seifert, Luis Castanho, 
de Filho, José Tavares Pereira 
e respectivas esposas, e ainda;

os srs. Paulo Regiu«, represen- 
tante da Varig no Rio. Ruben 
Berta. Diretor Presidente da
quela empresa e os deputados 
Adroaldo Mesquita da Costa e 
Tarso .Dutra, oa representado 
gaúcha a Câmara Federal- Fo- 
rám recebidas pelas autoridades 
locais e visitaram as repartições 
publicas, 2‘ Btl. Rodoviário, 
estando presentes . ainda rota- 
riano*. populares o representan
te deste Jornal. Os visitantes 

, almoçaram em nossa cidade e 
; prosseguiram viagem.

outra, tomada pelo anteces-f vcautelamento dos interêsses i
sor de S. hixoia que. no seu 
Estatuto do Petrolco, propunha 
pura e simplesmente, a cuuces- 
são ao extrangeiro da explora
ção do gosso ouro negro, não 
tendo cons°g'iido lograr o seu 
intento graças a repulsa da 
opimão pública nacional e a

Associação 
dos Servido
res Públicos

vitais do nosso povo.
Numa demucracia. o direito 

de critica é ‘livre e deve ser 
por todos exercido. Entretanto, 
quando se trata de patrocinar 
uma Causa evidentemente con
trária aos interesses nacionais

Na Capital fdo Estado foi 
eleita e empossada a Diretoria 
da Associação dos Servidores 
Públicos de Santa Catarina, 
para o biênio 1952-53, ficando 
assim constituída 

Presidente: do Conselho Di-

LUX HOTEL, i 
em Florianó

polis
A conceituada firma Macha
do & Cia teve a iniciativa de 
construir na Capital do Estudo 
um suntuoso edificio de cinco 
andares onde acaba de ser ins
talado o LUx HOTEL, um dos 
mais modernos hotéis do sul do 

i país Sendo o mais Completo 
estabelecimento do gpnero em 
Florianópolis, possui uma boite 
e secção de turismo, além das 
confortáveis e luxuosas acomo
dações.

torna-se mister aos que por es- 
luta corajosa e patriótica de ti forma querem agir, estudar ret0r: Dr Hftroldo P Pedernei- 
um grupo de denodados defen- detidamente o assunto, afim d e . ras> Secretário: Osvaldo Sirrões 
sores da hberdade econômica,não serem levados, desavida- Correu», Presidente: lldefou-o 
do Brasil. J mente, à pratica do crime de

As lutas que àquela época , lesa Pátria, 
se travaram, na tribuna e na De «A Evolução

Mistura de farinha de tri 
-  gò com outras 

panificàveis

Linhares, Vice: Cel. Davi T. 
Talois, I o Secretário Silvio 
Marques de Oliveira, 2° Se
cretário- Oscnlde Silveira, Te
soureiro: Robarval Silva, Te
soureiro. substituto: Heladio 
Olsen da Veiga. C omissão Fis
cal. Vasco de Oliveira Gond;m, 
Hclio 'Monteiro, Osni Paulino 
da Silva, Manoel D ias, Percival 
Calado Flores, Carlos Fedrigo 
e Emanuel Rereira de Campos.

O presidente Getulio Vnrg*s 
arsinou o seguinte decreto: Ar
tigo p  - Fica o Ministério da 
Agricultura autorizado a insti
tuir, em carater obrigatórios 
a mistura de farinha de trigo 
com outras farinhas panificaveis 
extraídas de produto» apropria
dos.

Art. 2 - A porcentagem de 
adicionamento das farinhas 
sucedâneas será, no máximo 
de, 12 por conto, cabendo ao 
Serviço de Expansão do Trigo 
determinar, de acordo com as 
circusâtncias e «s disponibilida
des do momento, a taxa de 
mistura e a qualidade das fari
nhas a serem utilizadas.

Art. 3‘ - Para fabricação de 
doces, , biscoitos, pastelarias, 
pão de dieta e outros produtos 
especializados poderá ser per
mitida a venda de farinha isen
ta de mistura.

Parágrafo único - A quanti
dade de farinha pura não po

derá ultrapassar o limite máxi
mo de 15 por cento total da fa
rinha do trigo destinada ao con
sumo.

Art. 4' aos transgressores das 
diaposições deste decreto será 
suspensa a concessão de licen
ças de importaçáo do trigo e 
seus derivados

Art. 5 - 0  Ministro de Esta
do da Agricultura baixará a 
regu'ameutação e as instruções 
eecessarias à execução dêste 
Decreto.

Art. 6 - A execução e a fis- 
n?!ização das medidas deterrai- 
cadas por este Decreto serão 
nxercidas pelo Serviço de Ex
pansão do Trigo.

Art. 7 - Os casos onvssos 
serão resolvidos pelo Ministro 
do Estado da Agricultura, ou
vido o Serviço dc Expansão do

Art. 8 Este Decreto entrará 
em vigor na data de sua pU- 
bücaçáo». (SETJ.

Novo proces
so para a cu 
ra do câncer

O q u i m i e o e  bacteriologista 
George Clausen, paulista residin 
do no Rio, acaba de solicitar ao 
Presidente da República um su 
xdio para completar as pesquisa» 
e experiências em toruo da cura 
do câncer, que vem fazendo há 
alguns anos. A descoberta do 
cientista atribui propiedades ao 
tório cura docancer e paia com
pletar os seus ts/udos necessita 
se utilizar do espetrógrafo, apa 

jrelho existente no Instituto de 
< Tecnologia. Alguns cientistas 
'inclusive o dr. Mario Kroeff. He 
| mostram em paite céticos a res- 
| peito da noticia.

Escola Prática 
de Agricultu' 
ra "Caetano 

Costa"
De ordem dt> Sr. Diretor, avi

so aos interessados, que se 
cha aberta a inscrição para o 

exame de admissão, que ?e 
realizará no dia 15 de Feve- 
reiio as 8 horas.

Os candidatos devem se 
apresentar munidos dos seguin
tes documentos:
1 Certidão de idade. 2 Ates
tado de saúde 3 At*stado de
Vacim 4 Atestado de Conduta.

Outrossim, comutPeo quí a 
idade mínima é de 13 anos.

Lages 22 de janeiro di 1952 
%

As. Arnaldo Vieira dc Castro 
Escriturário I

Rebelião na 
Maçonaria
Publicou o “ Diário de Nct:- 

eias” de P. Alegre umi nota 
dando conta de uma reb»l'ão 
no seio da Maçonaria brasileira 
Consta que 220 lojas apresen- 
taram renúncia ao Grande 
Oriente do Brasil. A imprensa 
Carioca informa que o sr. Ade
mar de Birros está presente- 
aos acontecimentos, e que a 
oposição ao Grão-Mistre Ro
drigues Neves é devida ao f& 
to do mesmo não desejar cola
boração o i n o atu il presidia- 
te da republica.

Em polvoro
sa o Hotel Sul 

América
Em dias da semana o Hotel 
Sul América esteve em ponto 
de desabar,pois lá estontiu re- 
peutinamente uma gréve das 
empregadas que, violentaraente 
agrediram, o» patrões. Uma 
delas desacatando a patrôa, in
citou as demais, engalfinharam- 
se em luta corporal. A policia 
chegou a tempo e recolheu 
uma das «paraibas» restabele
cendo a ordem e segur.inç i uo 
hotel.

DF EDEZIO NERY CAON 
RDVO GR 0 0

LAJES *S CATARINA

I0RGE BARROSO FILH O  

M A R IA DF LOUR OFS* M A SFDO  BARROSO
a "ran<?e satisfação de comunicar aos parent 

amigos o nascimento de sua primogênita

Lages, 20-152
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frúfosacmi
Aniversários

Hrje

Sra. Dorvalina esposa do sr 
Orgel Sá
Sia. Edith, esposa do sr. Aldo 
Cordova.

Amanh3

Sr. Agenor Koech Varela, ' 
industrial

Dia 28

Cap. Arnoldo Lobo Muzza, do 
2» Btl Rodoviário.

Dia 30

Sr. Anastácio Gonçalves de 
Araújo Junior, criador.
Dr. Clovis Ribeiro. Diretor da 
Escola Caetano Costa.

Dia 30

Getulio Antunes Vieira, acadê 
mico do Direito em P. Alegre 

Srta Aimé* Alcantara Ataide. Ciro Campos, filho dp sr. Ciri- 
Sr Cirilo Mano de Campos, lo Lirio de Campos
comerciante,
Da. Maria, esposa do sr C atu- 
lo Sá.

Dia 29

Sr. Alfeu Ramos, industrial. 
Sgt Francisco Pereira de Oli
veira.

Dia Io de Fevereiro

Dr. Aderbal 
Ramos da 

Silva
A 18 do corrente aniversariot 

em FIprLnópohs o Dr. Aderb d 
Ramos du Suv», ex-governadoi 
do Estudo e atual presidente d* 
Carlos Hoepcke A. O prccei 
pessedista foi muito cumpriraen 
tado por seu»-- amigo* e correg'0 
nários Esta folha, ainda que em 
atraso, o felicita.

Sr. José Antunes Ramos, admi Sr. Antonio Pilar, f trinacêutic o. 
nistrador do Mercado Público Os cumprimentos deste jornal

A ssin e  o C o rreio  L i g e a n o

Juízo de Direito da Comar
ca de São Joaquim
. Editai d e  praça

Prefeito Paulo 
Fontes

Tombem no dia 18 festejou seu 
natalicio o Dr- Paulo Footes, 
Prefeito da Capital do Edado. 
SS recebeu congratula ões do 
mundo oficial do Estado, de seus 
companheiros udenist»s e seus 
amigos. Também o f.licitamos

Dr. Teimo Ri 
beiro

Festejará seu nataücio dia 
27 o Dr. Teltno Vieira Ribeiro 
Vice Presidente do PTB no Es 
tado e Del-gado do 1AP dos 
Iniustriários. O ilustre aniver 
sarientc que é ainda Oate *ráti 
co da Faculdade dò Direito de 
Florianópolis e u n dos Dire
tores de “ A Evolução” poi 
certo será muito cu tiorimenta-* 

[do na data de seu aniversário.
I Correio Lageano o felicita.

0  Exército e 
o trigo

O Gsl. Estillac Leal. Minis
tro da Guerra, acab i de to
mar importante orientação Lee 
o problema do trigo. Determi 
nou qac o Estabelecimento de 
Subsiítêucia da 3 Região Mi
litar elabore um orçamento pa
ra construção de pré lio, sitos 
e armazéns, para a instalação 
de um moderno moinho auto
mático, com capacidade de 
mougeno de 30 toneladas de 
trigo por dia.

O novo moinho será locali 
r.ado na Estação Coimbra, São 
Leopoldo R. O do Sul A fari 
nha e os sub produtos do triga 
a serem explorados serão para 
o fornecimento do pessoal do 
Exercito, e terão apenas 2 por 
cento de aumento sobre o cus
to da produção.

A memória 
de Salgado

O Doutor Nelson Konrad 
Juiz de Direito da Comarca de 
São Joaqu;m, Ertado de Santa 
Catarina, Brasil, na forma da 
Lei: etc. Faz saber a todos 
quanto este Edit-1 de Praça 
com o prazo de trinta dias (30J 
a contar da data da publicação 
no Jornal «Correio Lageano» 
de Lajes, virem ou dele conhe
cimento tiverem, que o portei
ro dos auditórios deste Juizo, 
<>u quem suas vezes fizer, trará 
á público pregão de venda e, 
arrematação, a quem mais dér 
e maior lanço oferecer^ as 10 
horas do dia 14 de fevereiro 
de 1952- na frente do edifício 
da Prefeitura Municipal, ODde 
tem lugar as au diencias deste 
Juízo, os bens penhorados do 
Espolio de Santalina Antunes 
Borges, na Ação Executiva Fis
cal, que lhe move a Fazenda 
do Estado, a saber: Uma gleba 
de campos e matos com a 
área de secenta e nove mil oi
tocentos e noventa e trêz me
tros quadrados (69.893m2). si
ta na Fazenda '‘Bom Sucesso”,

|n n lugar ‘J Clrpada Bonita” T 
distrito deste Município e Co- 

!m--rca, confrontando por um 
j lado com a Eslrada Geral que 
i liga Pericó a Serra de Imaruy, 
j por outro com terras de Lawi- 
val Antunes Rodrigues e íinal- 
mente com terras de Herculano 
Celestino dos Santos, bens es
tes que se acham depositados 
nas mão do Depositário Publi . 
co deste Ju'zo, e, que foram I 
avaliados pela quantia de • 
Br$. 1.400,00. E para que cbe-j 
gue a noticia a todos, mandou oj 
MM.Juiz que expedisse o pre-1 
sente Edital, que será afixado 
no lug8r de costume e publica
do no Jornal iCORREIO LA
GEANO» de Lajes Dado e pas
sado nesta cidade de São Joa
quim,aos 27 dias do mês de 
Dezembro de mil novecentos ej 
cinquenta e um,(1951).Eu, Luci- J 
ano Goulart Neto, Escrivão do.s- 
Feitos da Fazenda o datilogra- í 
ei subscreví.

Pela passagem do 11 ani 
versário da rrDçãa do Minis
tério da Aurepniutita. o minis
tro Nero MoUra prestou signi
ficativa homenagem ao ex se
nador trabalhista Joaquim Pe
dro de Salgado Filho O atual 
ministro, no momento em quej 
revoava uma esquadrilha d e ! 
aviõ*s da FhB, depositou uma 
coroa de flores sob o turnulo 
do saudoso titular da Aeronáu
tica, a 20 do corrente.

Sr. Vinoco 
Camargo i

O adiantado fazendeiro de 
Painel, sr. Vinoco Camargo 
Vieira, festejará seu natalicioi 
dia 31. Aos parab?ns que rc- ' 
ceberá o sr- Vinoco acrescenta 
mos os nossos.

Titule perdido
Extraviou-se o título PM 12- 
24362 da ALUNÇ \ DA BAHiA 
CAPITALIZAÇãO S.A., pelos 
que se declara o mesmo uu’o 
inuo requerer-se a 2a. via. 

Coustantino Bertuzzi.

Convençãoi

internacional 
de Milão

Impqrtsnte a reunião Contro
lada pela C. I. A. fConfedera- 
ção Internacional dos Acorleo- 
tnstasj que se reaPzára dia 24 
de setembro de 1950, com a 
presençi dos delegados de to
dos os paFes das entidades 
filiadas, a saber. Maestro Pi**- 
tro Deiro, para a America do 
Norte; Maestro Luruszi para a 
França. Mr. Leon AgG c. Maes
tro Adrtau Daute para a Ingla
terra e o Brasil. Igualmente 
para a Inglaterra estivam pre
sente o Maestro Albert Delrcy 
e o Sr. Meyer.

Outros países ad'rentes a 
C . I .A . estavam também re
presentando como seja a Bél
gica, a Holanda, Suécia, Norue
ga e a ltMi3| por altas perso
nalizadas da A.N 1 A. como o 
comendador Speriani, o Maes
tro Tenaglia, o Maestro Borgui 
o Pofessor 1’izznto, o Maestro 
Stajano e o Maestro Bocaosi.

Constatada a legdidade d a 
importante reunião, prpe.eieu á 
nbertura dos trabalhos uma 
manifestação de simpatia diri
gida ao granda pedagogo do 
Acordeoti. Maestro Pietro Deiro 
com a participação da orques
tra de Harmônicas Frontaliui, 
que sob a firme batuta de seu- 
0i:igente, M iest'ro Glich. exe
cutou algumas p-*ças de acen
tuada dificuldade daquele autor.

Posta em discussão a ques
tão da Uniformização da gra
fia rnusici 1 pare Hormonica,obje
to de inú meras reuniões prece
dentes chegou-se finalmente ao 
arôrdo d-finitivo pjr tod >s nós 
tão almejado, aceitando e apro
vando como gr fia oficial para 
Hormonica o sistema até aqui 
adotado pela «The ameriean 
accordionisis association» e 
conhecido «A A A Natat<on» 
que doravante passará a cht- 
mar-se Not .ção Universal.»

Nelson Konrad 
Juiz de Direito

Getulio da 
Silva Velho

Festejará seu natalicio dia 31 o 
jovem Getulio da Silva Velho, 
O jovem aniversariante pi» go
zar de graude estima n I < ii > 
breza de seu coração, p >r Ce tu 
será muito cumpnment i do n 
dota de aniversário, p>-l smi- 
colegas de serviço e amigua.

Nossos Parabéns.

PINHEIROS
V EN Q ESE POÜ Ú T IM Q S  P R E Ç O S , p inhe iro s na lo c a lid a d e s  abaixo:

CAMPOS NOVOS 8 000 pmhúros de 
6 milhõts de campo por 1.000.000,00. 
pio 21.600 de 50 cm acima.

50 cms acima com 
no mesmo muuici-

CUR1TIBANOS
tr>tH F»<fern|.

10.003 de 50 cm acima, na beira da Ee-

U><U3r T 2 000 p nh 

Trata

r x  d '

com A v I Io Nr y 
1' esta cidade.

eatnp >. d • 45 

Caon

cm acuna.

[ p Q a  1(5 0 0 1 1  ]fpÕã1fD$ã|[D^ã f p ^ a  ii oÇa || DÕãlf p^qHpSqll Pfo li o ^ ll pQo || pQo |j pQa |j S õ ^ ll d Qq  l í^ Ç ã ll c=>C>a l íp g ã l l  c ^ a f o ^ a  II pQ0 |[p ^ 11 cfo I

I K fflè  f
i n a u g u r o u ce ataA Firma Ernesto Guidalli & Filhos oomunica aos seus consumidores e a população em geral que ja  

cidade, á rua Mal. Deodoro, no edifício do Hotel Proveaani, u m a  bem montada fiambretia. Venderá, para melhor servires seus freguesas 
carne de porco, mortadela, salame, saleioha, queijo de porco, toucinho, pernil, carne de gado, linguiça e outros derivados, coulando com

atençfto com que tem sido distinguidos, esperam a preferência
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Juizo de Direito da Comar
ca de São Joaquim

Edital de praça
O Douror Nelson Konrad. 

Juiz de Direito da Comarca] 
de São Joaquim, Estado de| 
Sanla Catarina, Brasil, na for
ma da Lei: etc- Faz ssber a 
todos quantos este Edital de| 
Praça com o pr«zo de trinV 
(30) dias a contar, da data da 
publicação deste no Jornal 
“Ooireio Lajeano" de Lajes, 
virem ou dele conhecimento ti
verem, que o porteiro dos au 
ditórios desta Juizo ou quem 
suas vezes fizer, trará a público, 
pregão de venda e arrematação 
a quem mais dér e maior lan 
ço oferecer, as 10 horas do dia 
14 de fevereiro de 1952 na 
frente do edifício da Prefeitura 
Municipal, onde tem lugar ss 
audiências deste Jnizo, os bens 
penhorados de João Prudente 
Vieira, no ação Executiva Fis
cal. que lhe move a Fazenda 
do Estado, a saber: Umi gleba 
de terra de campos e matos 
com a área superficial de se
tenta e sete mil setecentos e se 
tenta e sele metros quadrados

se acham depositados na mão 
do Depositário Publico deste 
Juizo e. que foram avaliados 
pela quantia ds 0$S02,00 E 
para que chegue * noticia a to- 
doa. mandou o MM. Juiz que 
expedisse o presente Edital, que 

[será afixado no lugir de costu
me nesta cidade e publicado no 
Jornal ‘"Correio Lajeano” de 
Lajes. Dado e passado nesta 
Cidade de São Joaquim aos 
dois dias do mês de Janeiro de 
mil novecentos e cincoenta e 
(4952. Eu, Luciaao Goulart 
Neto, E.-erivão dos Feitos d» 
Fazenda o datilografei e subs
creví.

Nelson Konrad
Juiz de Direito

C o rr e io  Lageano
Orgão Independente e 

N otic ioso
EXPEDIENTE

Dr. Edéz io  N. Caon 
José Paschoal Baggio 

G e r e n t e :  Syrtíi de A. NicoUeli 
Redator - cbete: Evilasio N. Caon 

Redação e cficicaa

Rua Arístiiiano Ramos. 151

Diretores:

Assinatura Anual 
N u m e r o  avulso:

Cri 60.00 
Crt 1.00

Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de seus 

s ignatár ios

Banco Nacional do Comércio S/A,
FILIAL EM LAGES

Exíslem em seu quadro de funcionários daas vaga3 
para praticantes.Admitem-se candidatos aprovaduS em concurso de 
provas e sob r o n*rato  d e  trabalho pelo prazo de 6 a ]•>

rmzes em carater experimental
Ordenado fixo inicial, CrJ 700.00 mensais.
O* interessados queiram dirig r-se a Koa Corrêa Pjn .

to n° 41, nesta cidade.

Vende-se
C‘l 8lta fna , f'azendal Uma casa de madeira limpaiA D í i P  A M « n r  f r n n l a  n / i / \  n r \ i  1  . . . .“FAROFA” confrontando poi 
um lado c o m  terrss de José 
Waltriek Vieira, e pelos de
mais lados com terras da Fa 
milia Vitorino, bens estes que

recém construiia. piatada a 
óleo, situada no aprszivel Bairro | 
de Cop8caband. Tratar com ü ! 
sr. Hélio Bosco deCasuo no 
Cartório do Cri.ne. . *

[leparlamentft de Saú
de Pública

O sr. Diretor do D.S.P. desta 
cidade recebeu do prof. Arlindo 
de Assis, D retor Geral do De
partamento de Ssule um ofi
cio. cnjo texto diz respeito as 
provas de habilitação dos por
tadores de diplomas de farma- 
cêut:co, exped dos até 31 de 
dezembro de 1944, por faculda
de de Farmácia que tiver í u d - 
c>onando com reconhecimeuto. 
subvenção cu n anutenção dos 
govêrnos estaduais, os quais 
poderão se inscrever no repec- 
tivo departamento de Saude, 
mediante prévia habilitação e 
prova prático-oral.

Galeria da Moda
O Palácio das Noivas

A casa que 6emanalmente recebe artigos de alta 
moda, vindo das melhores fábricas do País.

Sedas -  Liobos - Lãs - Cretones -  Voiles - Artigós de cama 
e mesa - Enxovais completos para Noivas e Bebês

Sempre Nrividades!
Modas! Modas! e Mais Modas!

só na Galeria da Moda
Rua Correia Pinto, n 25 

LAGES
Telefone 87

Sat. Catarina

Tome café
Carioca
\?ENDE'SE

Por bom preço um acorde 
on marca «Pozza» Tratar
ua rua  Hercilio Luz n. 35 ’ 
ou na Caixa Postal 1311

Refresca nfe/

K0LMG5 p«rfurii3 o hálito
D  r,-# 2i e mTnõrs de 
Ko!ynos-íst2s to-pro
vara." cuc Kolynos per- 
furra realcuntc o hál to. 
re fre s c a n d o  a b õca. 
Além disso. Kolynos 
combate eíetivaiacnte 
a s  c á r i e s  e r e n d e  
m u i t o  m a i s .

ADQUIRA PARA SEU 
FILHO UM LOTE XO

O FUTURO BAIRRO RE -  

SIDEXCIAL DA CIDADE

PROPRIETÁRIO

I

A g u a r d e m  para breves dias !
Ro seio da Princesa da Serra surgirá o «-Bairro Guarujá*,de proipriepade da Financial Conjércioterra Ltda 

coru um modernissimo plano de loteameato. Situado em pos:çRo privellgiada pela bcleja panorâmica

e saudável. SOO lotes a partir de Cr$ 60,00 mensais, s/ juros.
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Econômicos
M E D I00

Dr.
Clinica geral

Oons. - Edifício Construtora 
i Io andar - Rua 15 de Novem
bro • Lages - St. Catarina

I

CA SA
1 casa e terreno á rua JoSo 

de Castro - Tratar com Arthur 
Wetzel ou nesta redação

G a ü n h  Leghorn
Veríde-so frangos e 5 me
ses, puros. Tratar ne t̂-t re
dação.

TERRENOS

Vende-se 2 lotes frente 2o 
Batalhão Rodoviário A’rea 1.200 

i m2. Tratar nesta redação

A t e n ç ã o
Vende-se

A preços de ocasião: Umamobilia de sala de jan
tar de imbuia, com nove peç*s. -  uma eletrola com movei 
de imbuia, com toca diacos automático para de7. discos 
de drz e doze poteg-das. - um aparelho de rádio mar
ca Zenith ultimo tipo fgrande) -  um aparelho marca Zenith 
(pequeno) para mesinha de cabeceira, -  um fogão econo- 
mico marca «Oeral» com caldeira, cor branca, - um carri 
nho para criança (Bebê), -  uma espingarda calibre vinte, 
marca «Geco» de fabricação alemã, tudo em estado novo 
-  Ver e tratar à ru? Hercilio Luz n' 49 -  Nesta.

DF EDEZIO NERY CAON
ADVOGADO

LAJES *S CATARINA
de estrela contribua 
'  para S U N

Fone 6b

M a r i o  T e i x e i r a  C a r r i l h o
Advogado

Caixa Postal 91
Rua 15 de Novembro n. 191 

Edifício João Cruz Junior —LAJES

. A firma Ernesto Guidalli & 
iFilhos compra qualquer quanti- 
idade de porcos para córte

A ssn e  o C o rreio  L a g e a n o

LIMA AMARAL &  CIA. LTOA
REPRESENTAÇÕES E CONTA PflOPRlA

Vendedores das conhecidissi 
mas máquinas de costura «AL 

. FA»e afamados rádios a bate" 
ria e luz.

Máquinas de escrever, etc

VENDAS A VISTA E A
P R A ZO

Façi uma visita á nossa expo
sição e verifique nossos preços 
/  #

LAGES Rua Marechal Deodoro 304 — LAGES

VENDEfSE
Uma caminhonete De.Soflo, 
l.õOOKls. com carroceria pa
ra passageiros, em perfeito 
estado de conservação. T r a - -  
tar com o Sgt Hercilio naç 
rna João de Castro b̂ d.

Casa com 2 paviraantos, 
ponto central. Grande sala 
terrea para Comércio ou 
EsCritorio 2- apartamento 
familiar.

Oom facilidades de pa 
gamentos e aceita-se troco 
á combinar no Esciitorio 
Imobiliário RAE'AELI & 
ROSA LTDzl..

Em frente o club 1* de 
j Julho.

A PERFEITA I  COKSTAUTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA £ DE DORDO c 0  CONFORTO GUE V. S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "P IO N E IR A" ,  

V IHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.---- V iu II
1 1 9 2 7 0

Agência nesta cidade
R ui 15 de Hüveipbro n' 31 - Fone 41 - C . P . 182

Ia. Exposição do gado de campo e 2a- Exposição Agro-Pecuária
. DE '

São J o a q u i m
De 23 a 25 de Março de 1952

A ASSOClAçãO RURAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, convidam todos os ruralistas a participarem da Exposiç3o Agra-Pecuúria e envidarem seus es 

forços na escolha, qualidade e apresentação de seus produtos a fim de exprimirem o valor, a possibilidade e o progresso de São Joaquim
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Ladrões de bicicletas
Precedido de farta messe de 

prêmios conquistada etu vários 
concursos festivais internacio
nais, vamos ter a oportunidade 
de assistir no Marajonra a de
cantada crluçao de Vitorio de 
Sica «Ladrões de Bicicletas». 
De Sica, um do' diretores mais 
categorizados do movimento d ■ 
revitalização que sacudiu a Ita- 
üa nessa última década teve 
nessa película sua melhor opor- 
tnnidade. Critieos diversos elo-) 
giaram-no achando alguns - en
tre os quais Monis Viana - que 
é o melhor momento da cir- 
reira de Sica, esses «Ladri di* 
Bicicietti».

A muitos poderá parecer que 
o fdme termine muito abrupta
mente (em certos casos isso j 
explicará o iusucesso de bilhe
teria) mas está plenamente jus
tificado, pois o fdme é um pe-, 
diço de vida. Vida comum e! 
simples, sem ter propriamente,' 
um começo o ou um fim. A

outros parecerá bznnl o inci
dente máximo da historia - o 
roubo de uma bicicleta - em 
torno do qual se teoe toda a 
trama.

Cheios de belos instantes de 
brm cinema, na forma e no 
conteúlo, a fita justifica o fato 
de mudos terem ido vê !a 5 cu 
mais vezes. Os episódios são 
cheios de beleza, Irleza expon
tânea e sensível. Queremos si- 
tur entre outros os momentos 
d e  i n d i z i v e 1 sa

bor como a chuva (de tanta 
realidade) cora o guri abobado 
entre os seminaristas, a cami
nhada do girotoo do pai, de
pois deste ter lhe dado a surra 
o sucedido no reustaurante, e 
e outras diversas cenas era qus 
se sente facilmente a habilida
de do diretor de «Juventude 
perdida».

A fotografia tecnicamente 
descuidad i pode-sa apontar co
nto um dos poucos sinòes do

Joalhería Mondadorí
Rua .Mal Peodoro, 110 — Lajes — Santa Catarina

Grande e variado sortimento de jóias e relógios ROLEX, OME 
OA.ESKA e CLASSIC mantendo os melhores preços da praça 

Aceita encomendas de jóias e serviços de gravações
OFICINAS DE CONSÊRTOS EM GERAL

No compre sem consultar os prêços da 
ca sa

I filme' O mesma não se poderá 
(dizer du irni-ica composta para 
pelíoula é do rara felicidade 
o tema principal sublinhando o 
andamento da historia.

O néo-retlismo italiano erpo 
sado por Lattuada, Z impa» Ro- 
selini De Sica e ainda ontros 
não teve sua definitiva concre-
ção, estando no momento em nenerrama io
fase de depuração, llá  ainda jrnj dos mais in teressantes . P. , ” ,
em «Ladrões de Bicicletas» 
pedaços sensacionalistas, pecan
do pelo excesso com que grifa 
certas cenas. C o m o  a tentativa 
frustada do menino tentando 
Urinar, o pseudo acidente com 
o mesmo menino, em que se 
tenta chamar a atenção da es- 
ptador para fixá-la em fatos 
desnecessários ou por demais 

| lugares comuns. Os atores se 
colocam num b<’m plano, des
tacando-se Lamberto Maggio- 
rani e Enzo Staiola, inexperien
tes, porem levanto a palm-i aos 
demais.

A exibição de «Ladrões de 
Bicicletas» é um bom «ugúrio 
para as exibições de 52, que 
assinalamos com prazer.

NEREU GOSS

5 Coisas do Micro-Iageano
'  n . Q tístaMai a Regina.«^antaOatarma»,

interessantes Outro programa de granje 
nrogramas do rá lio catari- 1 popularidade em Santa Ca- 
nenstí é Arraial do Amola tarina e aquele que reune 
a Faca com Nho Tico.Tavi-, «Virgulino e seus bonecos 
nho.Manéca.Trio Irm ãos  An- endiabrados.v.Tuquinüa eP 0. 
tunes Trovaaores de 1’almei Zidoro.Esta audiçfto vai ao ar 
ras e compadre Wilson. Ter-,as quintas feiras, ás 18,30 
ças, quinZas e sábados.das- horas.
10,6 J ás 11 horas.

As 18 horas os ouvintes da 
ZYW3 costumam ^intonisar 
para o programa denomina
do «Enconfro das SeÍ8 >,ou le 
são apresentadaspiginus lj-L ages,<

Além de seu programa 
«.arraial do Amola a Faca», 

NHO Tico tem «Kanchinho 
de Sapé* uma das melhores 
atrações da Rádio Clube d,

A ssn e o Correio L i g e a n o

0 ji jliiil) p>!)s lj]3ims "Lagache Hoíel-Modemo"
n o v a  DiREÇãO -  PROPRiETáRlO Sizenando Venturiai

Ambiente rigorosamente familiar — Prédio completsmente remodelado, com elevador. O mais 
conceituado e tradicional Hotel da Capital.

— NO MELHOR LOCAL E NO PONTO MAIS CENTRAL —

Telefone e água corrente em todos os quartos
Higtêne — Conforto e Cosinha de la Ordem -  Diária por pe^sôa tudo incluído Cr$ 65,00

Rua Marechal Floriano, 90 — Fone 5267 e 8724 — Quasi esquina da rua dos AndradaS. 
— Endereço Teleg Lagache Hotel

SOfl A MESMA DIflEÇaO

Hotel • São Jorge
Aposentos com refeições. Diárias de Cr$ 45 00 e Cr$ 48 00 — Excelente edificio c/elevadores. 

AVENIDA OTÁVIO ROCHA, 148 -  Fone 6948 -  Próximo ás Lojas Renner

Tratores Diesel «FIAT»
Pronta entrega e absoluta 

assistência
6 )  HP efetivos Câmbio do 5 marchas avante e marcha ré 

Diversos tamanhos para todos os fins

Fqiiiprdos o m guincho e migMoz^r com romad lo lvdráu 
lt '«• e o>m 4 uii.vnneiit $.

• Traxres Fwl L pa a a Liv.mra > ,m í  I n-i e qujiczsno  
íinpremeiitos i £ i Has

Estoque permanente de pecas genuínas FIAT
A.aiorts detalhes e informações com

Distribuidores exclusivos
NODARI & CIA. LTD.

Aitiiio Valmórbida 6 Livio Büírtrjo
Rua Ruy Barbosa 2l -  Fone 08 -  LngS

Mat,iz era VIDEIRA Filial e m JOAçABA 

Caixa Postal 58 Caixa Postal 18S

Telegramas NODARI -  Sanla Catarina
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Sensação no concurso do mais Simpático
Prêmios oferecidos pela Joalheria Woiny, Casa 
Adonis,Galeria da Moda e Alfaiataria Braescher

Conforme anunciamos ao 
lançar as bases do concnrso 
do Ma;s Simpático e Completo 
jogídor de Lajes seriara ofereci
dos vários prêmios ao1! colora
dos. A Joalheria Wolni, Casa 
Adouis, Galeria da Moda e a 
Alfaiataria Braescher já se ins
creveram entre cs ofertantes e 
puseram a disposição do no«- 
so Gerente fmas ofertas para 
premiar os atletas [que obtive
rem as primeiras colocações. 
Desta forma ficou assegurado o 
êxito deste certame de simpa
tia, e releva notar que outras 
firmas também prometeram 
prêmios.

Alerta pois votantes!

!

Fraco o jogo Aliados e 
Comercial

4 a 4 no placard
A p,'leia de domingo último,, O quadros tiveram as se-j 

entre as equipes do Aliados e i guintes formaçõ°s:
Comercial, de JoaÇaba, nâo te -[Comercial Angelim, Dago e| 
ve o desenrolar emocionaute Alcides, Firmino Mazote e Isnel,

A epuração de quinta-feira 
última veio confirmar o presti
gio que M'ro desfruta no? 
meios esportivos locais. Está 
em primeiro lugar cora uma 
vantagem de 135 votos de se
gundo colocado, Alemão. Como 
dissemos, e pejo fato de virá 
tendo sempre uma votação re
gular é de se crer que não se
ja derrotado fácilmente São os 
seguintes os resultado gerais 
até agora: Miro: 198, Alemão 
62, Her«smo 38, Àldo Neves: 
16, De Costa: 11, Lambança: 8 
Nuti, Jango e Nilo Bertoldo: 1 
cada.

lmformamos também qne. 
por solicitação de desportistas, 
e pelo fato deste jornal Ter in
terrompido sua siiculação por 
falta de papd, o concurso será 
na última semana de fevereiro, 
eu melhor, precisamente no dia 
I o de março. A edição desse 
dia será a ultima que conterá 
coupom para voto. São por
tanto, afora esta* mais cinco 
edições apenas. Esse praso será 
improrrogável.

Tome jcafé
Carioca

que prometia. Foi fraca sob to- 
dot os pontos de vsta 3 J|não 
teve os atrativos característicos 
entrê campeõos.

O Comercial pareceu ser ura 
bom time. com entendimento 
coletivo, alguns jogadores com 
bastaute recursos, mas não 
teve o mérito de empolgar os 
afic/onados locais. O Aliados da 
mesma forma não fes bom jo
go. Não contou com Aldo Ne
ves na linha, e Jorge na inter
mediaria, não reeditou as boas 
perfomances que tivera no cam 
peonato citadmo, Assim foi que 
técnicamente, os esquadrões es- 
ti/eram parelhos mais isto num 
nivel apenas regular.

Acreditamos que os motivos 
determinantes foram o calor es
tafante, como há vários anos 
não fazia em Lages, e que ti
rou grande parte do entusias-| 
mo dos atletas dos dois ban-1 
dos. O campo também no seu 
miserável 
E um terceiro

2 ezo Romeu, Zéquinha. B'zein 
e Flávio. Marcafam: Zézo, Ro
meu e Zéquiuha 2.

Aliados Hélio, Russil e Wtl- 
ton, Deearli (depois Luzardo) 
Jorge e Brandão (depois Carli-, 
nlios). Tulio, Eustalio, Envlic, 
Luzardo (depois Sgt. Luiz) e 
Ouinba. Goleadores Luzardo, 
Tulio e Guinha 2. Os melhores 
Hélio e Russil.

Embora fosse fraco o jogo, 
tudo correu bem, sem inciden
tes a lamentar e o escore de 4 
a 4 com os altos e baixos do 
juiz não cansou muitos protes
tos.

fuca no colo
rado

O zagueiro  esquerdo  J u c a
estado, não ajudou que cora ,Jtevaerd ‘orraou a 
eiro motivo foi a a-1 pare lha  do Vasco em 51, 

tuação do juiz Sgt MadureiraJassiaou Ficha quinta-feira 
que foi péssima, matando, c o ->para Q in ternac ional T am -
mo se diz na g.ria, o bom fu- béra ren0v a ram  suas inscri- 
tebol. Apitou faltas inexistentesI . , ,, , ,
deixou passar inúmeras sem Ç^P8 f ° do9 p9 a t le ta s  oolora. 
consignar e por pouco não deujdos inclusive Luiz, bem co. 
os seus costumeiros shwous nojm o Isauro Lambança e 
gramado. Contra o Aliados deu .D ecosta .  
um penalty duvidoso, que b a - ’ 
tido por Zéquinha redundou , 
em golo, e contra 0 comercial 
em lance das mesmas caracte
rísticas, mandou bater do risco 
da grande área, tirando uma 
oportuuidaae do Veteruno de
sempatar, isto já nos últimos 
minutos da segunda fase' Uma 
contradição que, só se com-

Aniversariou
DECOSTA
Oswaldo Decosta. o efi 

ciente e popular médio que 
jogou pefo Uuiao Operária 
em õ l ,  viu passar 5a. feira 
desta, 0 seu natalfeio. Por 
esse motivo foi homenageado 
naséie do Internacional 
para 0 qual asHjnoo ficha 
para 195 2, recebendo os 
cumprimentos de seus ami
gos, e companheiros de 
clube. Correio Lageano, de 
q u e m  D e c o s t a
ê grande amigo felicita.

Vasco e Con
córdia, dia 3

Informou.nos 0 sr. Gar. 
beloto, líder vascaiano, que 
no dia 3 de fevereiro 
próximo 0 seu clube enfren
tará 0 Concórdia, do visinho 

I município de Rio do Sul A 
vinda do Vice-campeáo 
naquela cidade já está as.

(sentada.

Faleceu Elias 
Soar

Em Rio do Sul faleceu um des 
máiores entusiastas do esporte1

A b ilio  A ntu ne s Am orlm  e 
Senhora

Participam aos parentes pessoas 
de suas relações o contrato de 
casamento de sua filha GENI 
com 0 senhor Laercio V. Cordova

amidorista do Estado,Elias So
ar, Presidente da Liga Riosulense 
de Desportes. O passamento do 
desportista Soar foi muito pran
teado no vizinho município,onde 
desfrutava de grande estima. O 
finado era pai de Erci, guarda- 
vala que disputou o campeona
to lageano pelo Aliados.Nossos 
votos de pezar a  familia enlata
da.

Isa ltin o  V ie ira  Cordova e 
Senhora

Participa aos parentes e pessoas 
de suas r<dações o contrato de 
casamento de seu filho LAERCIO 
com a srta. Geni Souza Amorim

GF.N1 e LAERCIO 
Confirmam

V o le i ,  Basquete e Futebol

Euconlra-se em Florianópolis^ 
uma embaixada de jogndores 
de velei, basquete e futebol da 
Faculdade de Direito do Rio de 
Janeiro que veio disputar,contra

preende em esporte virzsan o os universitários catarinenses,vá- 
Enfim, esteve fraqulssimo. , rias partidas desses esportes-

PARA RECORTAR

«CONCURSO CORREIO LAGEANO»

Qual 0 Jogador mais SIMPÁTICO e COMPLETO 
do futebol lageano ?

Nome do jogador_____

C L

O MAR AJO AR A, apresenta hoje, sábado as 9 horas:
Uni dos mais humanos e cativantes filmes de todos os tempos! A Grande obra prima italiana,

distribuída pela «METRO GOLDWYN MAYER» entitulada:

L i á f § f l i d d d á
S ob a  direção de VITORINI de SICA, este foi premiado em HOllywood, Bruxelas, Locarno e New.York
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Estrangulamento e estupro no centro da cidade
a menor c cs pa n c a d a  e s e v í c í a d a  por dois tarados

Há tempos esta crônica vi
nil» recebendo solicitações para 
noticiar espancameuto misterio
sos ocorridos nas zonas próxi 
mas a Catedral Trat»va-se de 
boatos de que dois indivíduos 
mascarados assaltavam os cá 
sais que passassem à noite por 
aquelas ruas, sequestrando a 
mulher e espancando o cava
lheiro. Agora, registreda a ve
racidade dos fatos, pois no do 
mingo passado, os dois périgo- 
os criin'nosos ass iltaram a mão 
armada a ura casl de narnira- 
des na velha e mal ilumida rua 
do Tanque, afugentando o ra
paz e apossando-se da donzela 
Esta é espancada, estrangulada 
até perder os sentidos e condu
zida pelos emulos de Jack até 
as margens do rio Cará, perpe 
trando o astrupo, e permane
cendo com a vitima por mais 
de 4 horas Esta desfalecida é 
seviciada até a completa sátis- 
fação do sadismo desses tara
dos.

eatío
Lajes, 26 de janeiro de 19')X

rário d» farm; cia EM NOME 
DO D E.bP. para f'oh r o esta 
belrcimento e que sendo-lhe so- 

t licitada a credencial, ficou em- 
biuscado e com cara de quem

Processos

A  ped id o

Acho-te uma gra 
ciuha, óh Deputado.
Eu que sempre tenho vivido 
margem da política e q”e outrá 
coisa Dão tenho feito nessa maa 
téria, senão cumprir o meu deve- 
de eleitor, eu que assiti a tar.tor

A donz?D fora abandonada 
pelo namorado que foge acorva- 
dad«i só pela manhã é atendi
da Levado o fato ao conhe
cimento da Policia, foi destaca
do o Comissário Lopes para 
prendê-lo. Este desenvolve 4 
dias deverdadeiro trabalho dete- 
tivesco, até localisar os dois 
monstros na quinta feira.

vinda de um outro farmacêuti
co. Com a renovação do esto
que. aguardando a chegada do 
responsável, ficou a testa dos 
serviços, o sr. Altamiro Bian-

A diligencia foi das mais 
acidentadas, coDseguindo o Co
missário Lopes, prender um de
les - Pedro dos Santos - quan 
do dormia em casa juntameute 
Com sua esposa e SeUs filhos 
menores. Possoute, feio, esquá
lido, Pedro tenta reagir* sem 
resultados. Recolhido ao xa
drez, propõe eoitesroenle con-... . -«i : . . de dez anos uma farmacia qne
duzu a polida a casa do com-.desde „ sUa 8bertUra. vinha 
panheno Es/e Alc.de, dos San- rvjDd0 COndi amente a to_ 
tos. irmão do outro - já esta-- 6

comícios, nos quais ouvi enfas chini que recebeu do Del -gado 
donhos e exuberantes discursos-! do Departamento de Saúde Pu
de quantos pretendiam recebe, büca, um oficio intimando-o fe- 
cutorga de representantes d r ^ ln r  a farmac:á, que aliás de 
poVo, eu que muitos daqueleo veria ser encaminhado ao sr. 
candidatos conheci e conheçs João Jorge da Silva sócio liqui- 
pelos seus modos de se condue dante. Até aqui, nada de mais. 
zir, quer como ainda candi- |O que causou surpresa, não 6Ó 
datos, quer como eleitos, fioo |a mim' como também a todos 
pasmado aute as atitudes que.ique deste fato têm conheci- 
tomam com referência a certos, mento ,foi a intervenção impor 
casos, onde. não sei si por igno- I tuna e gratuita do digno repre 
ância ou vaidade do cargoi sentante(mais é, h e i n ! ? ! ) 

procuram se envolver no quej deputado Euedino Ri- 
não lhes compete, pois vejamos beiro, que além de negar a 
a que ponto chegou o ilustradis- i^áo para o cumprimento de 
simo, defensorsissimo, brilhan- 1 um cidadão honrado, romo é o 
tissimo, sapíentissimo. e outras sr. Altamiro RiaDchini, que 
cositas mas, Deputado Enedino 'num gesto de cortezia e cava 
Ribeiro, aqui também conhecido : lheirismo saudava o, ataca com 
pelo alcunha de TCHÊ. }tod« aquela grosseira que mui
Existe em nossa terra, ha mais to lhe caraterisa, julgandose,

achou duzentos réis na rua.
Isto é palhaçada, «seu» Ene- 

dino. Trabalhe, para o engran- 
daoimento da terra que o rece
beu como filho, honre 3 va
ga daquele que *lhe confiou a 
cadeira, na nossa respeitável 
e digna Assembléia Legislativa 
saiba merecer a confiança da
queles que sufragaram o seu 
nome para tão im
portante investidura, saiba im- 
por-se por seus trabalhos, que 
só podem dignicar lhe, não ex 
ponha ao ridículo os seus co
legas do bancada e principal- 
mente aqueles que não perten
cem ao seu partido, mas que 
nem por isso querem ve-lo ri
dicularizado pelas suas infanti- 
lidades, não seja inconsequente, 
«seu» Enedino.

Criminais

irmão do
va sendo engatado, em sua ca
sa perto da federal, onde tam 
bem ressonava com sua esposa 
Confeesaram o crime, com de
talhes impressionantes, bem co 
mo outros cincos casos recen-

I dos quantos a ela fossem em 
busca de remédios, fazer cura
tivos, etc. Acontece, porem, 
que com o falecia enjo de seu 
responsável, sr. Baruabé Dutra, 
foi vendido o estoque a uma 
outra pessoa, pois era pensais*. sôbre os quais somente se 1 ,  t 1 ,, ‘JCU5a'

conhecia por boato*. | me^ °  do soC o-hqmdante reno-
Aaíam íiintau p J  va-'°> enclu,nto providenciava aAgiam juntos e revelaram 

que por diversrs vezes asfalta
ram casais, nas ruas desertas |e------- , -  - perigo aqueles que despre-
sfugentando os cavalOeiros e sejocupadameote se davam a
apossando das donzelas, para > amores menos licitos nas ruas 
satisfação de seu sadismo, , , vju-’escuias da cidade. Encontram
do a tempo espalhando o terror se presos preventivameute.

talvez imunisado por sua quali 
dade de parlamentar ameaçan 
do algumas vezes e afirmando 
outras que dirigir-se-ia ao Sr.

Oovernador
do Estado ou recorrería, em 
ultimo caso, ao sr. Secre
tario da Segurança Publica, 
afim de Ver fecha 1a a farma
cia em questão, pois seguulo 
suas próprias declaraçõ.s, não 
permitiría nem permite que ci
dadão algum de outro Muuici- 
pio venha concorrer com o 
seus conterrâneos ou pessoas 
que lhe são simpáticas,

O que é mais importante 
ainda foi a sua deslavada ou 
Sadia de dirigir-se ao proprie-

Ser deputado não é ocupar 
a tribuna para vociferar boba
gens nem tampouco bancar ti- 
ter» dos conhecidissimos tea
tros de fantoches, ser deputa
do não é ginbar os doze mil 
cruzeiros no mole e nas férias 
parlamentares, abondonar o ar 
fresco das praias florianopolita- 
nas nestes *dias de sol csusti- 
cante, e vir até aqui impres
sionar fmais impressionar quem? 
Acho-te uma graciuha. óh de 
deputado. . .

No Cartório do Crime estão 
preparados, aguardando a cht- 
g.da do Dr. Ivo Guillion para 
julgamento, nada menos de Se
te processos eiíminais. São os se 
gu.ntes os denunciacos que a- 
guardam senteuçu Sebastão Ca- 
sagrande, por crime de r»pto: 
HemiJiano Luiz Süva, vulgo Mi. 
loco. por latrocinifl: Id licio Ro
sa, por ferimentos graves: Aria
no Ribeiro, Nestor Platt e Aca- 
cio Vieira da Rosa. por fiirlo 
qualificado: Vidal Batista d? 0- 
liveir a, Wolni Wáltrkk de 01'. 
por ferimentos e para sentença 
de pronuncia: Agenor Ribeiro 
Alves, por fraticidio na pessôa 
de seu irmão José Ribeiro Al
ves e João Quinato, por h m;- 
cidio contra Floribio Vicente 
da Rosa.

S. Joaquim, 23-1-52

Patrício Novaes.

N.R. 0 original está com a fir
ma reconh ecida.

Foram denunciados: Lucido- 
rio Ribeiro Gomes. José Nuces 
do Amaral e Pedro Antunes 
do Amaral, Dorvahno Arabroaio 
Jacinto, Também pelo Dr. Pro
motor Público foi requerido o 
arquivamento em que é ofen
dido Jorge Varela por ter sid" 
ogredüo par desconhecido-

Andarilhos 
de calças cur

tas

Casamento
Deverão consoreijr-se hoje o 

sr. Wilm-tr Gerente e a srta. 
Airaée Alcantara Atayde, filha 
da Viuva Aimée Alcautar» 
Atayde. Ao novel par os nos
sos cumprimentos.

Aute.ontem dju entrada 
na Delegacia um menor 
que fugira da casa de seus 
pais em Arar&nguá, sendo 
detido pela policia de Ca
xias.
No mesmo dia, o Comis
sário Lopes consegue deter 
ouíro “andarilho” menor 
que fugira de seus pais d? 
Florianópolis visiíava noB‘ 
sa cidade.

Será apresentado no M ARAJOARA, amanhã, ás 9 horas
o  coi° ssai i‘imc <i. Columbia com b Balissim.» estrela - Paulette Goddard

W illia n  Bishop, J o n ly  Ire land, O scar Homollca, e o  m elhor ator d o  ano: B R O D ER IC K  C R A W F O R D

no e m o c i o n a n t e  M m e  i n t i t u l a d o “ ANHA LUCASTfl
Sensual, sedulora e provocante ANNA LÜCASTA a Imulher que vendia 0 seu .m cr

nos sord.dr.s cafés do cais de Nova Yo;k, enloquccendo «s homens
com o seu desdem ”

« ANNA LUCASTA »> Amanhã, domingo no MARAJOARA 1

R
. fcha,

T ^ :id* ào*l

,il*de 0 d
I »0’í4„ODU|,in10’

OS, P R’<

f0P°'0 políticô  
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