
Recepcionado o sr. A dentar de Barros
Terça - feira, poucas horas 

após á saidã do sr. Vice-Pre
sidente da República, chegava 
a nossa cidade o chefe nacio
nal do popubsmo, sr, Ademar 
Ce Barros, pilotando o seu pro- 
prio aparelho. Recebido no aé- 
roporto local pelas autoridades 
líderes políticos, populares o 
por seus correligionários segui 
do de um grande cortejo de
veículos O comandante p e s s i-  DIRETORES Ed^zio N. Caon e José P. Baggio -  GERENTE Syrlh Nicôlléli — REDATOR: Evilasio N. Caon 
pista foi até a Escola Filotéoni- j 
ca, onde o aguardava um gran
de churrasco.
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Ao ap»titoso ágipe. regado 
cora abundantes bebidas, com
pareceu grande número de 
pessoas, que tiveram a oporta- 
Dídade de ouvir a palavra do 
Dr. Olinio Campos, Deputado 
pelo PSP Estadual, que dis
correu sôbre a figura do ex- 
governador paulista, enalte
cendo os seus meritos de con- 
dntor polí-ico .

O sr. Ademar de Barros, em 
mangas de camisa e no seu es
tilo característico das »palestra- 
ao pé do fogo», em longa ora-

| Ano XII

0 PTB deve marchar sozinho
declarou o Deputado Aziz Maron

Entre os integrantes dn comi
tiva do sr. Café Fijho estava 
o deputado Federal Aziz Maron 
■ leito pelo PTB da Baía. C 
ilustre parlamentar que é nv-m 
bro da Comissão de Constitui
ção e Justiça e da do Vale de 

ção, referiu-se aos mais varia- São Francisco já de chegada 
dos assuntos e problemas na-Jmanifestou o desejo de conhe- 
cionais, incluindo petróleo, car-1 cer os trabalhistes locais, ten- 
vão, transportes, borracha, até d i a  oportunidade de, opó‘
os aviões a jacto. Fez referên* 
cias ao Cel Arishluno Ramos 
e concluiu agradecendo a ma
nifestação de simpatia que es 
tava sendo alvo e a compreen- 
s 'o  democrática dos represen 
tantes de todos os partidos qu* 
compareceram aquela churras- 
cada.

I
Muito aplaudido ao perorar 

seu discurso o lider populista 
se dirig:u ao centro da cidade, 
e após cumprimentar algumas 
psssoas foi ao campo de pouso 
donde, com sua comitiva inte 
giada pelo Vice-governador de

jantar no Clube 1 de Julho, 
conversar demoradamente com 
os srs. José Parchoal B3ggio 
Dr. Edezio Nery Caon, Verea
dor Shyrth Nicôlléli, Jairo R i
mos e Evilasio Nery Caon, por 
mais de trei, horas e sôbre os

mais diversos assuntos. O nos
so repórter presente pôde ano
tar alguns topicos da palestra 

De inicio disse estar deslum
brado pelo panorama de l.a- 
ges e encantado com a hospita
lidade do nos.o povo, Indagan 
do sôbre a situação do traba- 
Ihismo no Brasil, respondeu 
«Somos políticos qoe não po
demos iludir ninguém Devemos 
trabalhor pelo povo. O PTB tem 
vivido mais em torno de ho
mens do que de seu programa 
doutrinário, e precisa mudar 
essa orientação. No momento pn-

ciéncia partidária Se os nosso 
adversários tivessem espirit 
público, não havería neceesida 
de de coalizão, e tod'*s poda
riam colaborar com o P'esiden 
te Vargas para a solução do- 
nossoa grandes problemas, in
dependente das pretensões em 
torne das quais vivem»

Sôbre as futuras eleições foi 
positivo. «Julgo cedo para sr 
tratar disso, mas tenho uma 
orientaçSo firme. Advpgo para 
o PTB o lunçameuto de candi 
datos próprios á todos os pos
tos eletivos. Para vencer ou pa-

ticipa de u n i  coilizto quelhejra  perder 0 nossa Parlido deve 
é nociva, que lhe anta a con- marchar sosinho».

São Paulo, Dr. Erlindo Salz.mo 
Depntado Lino Matos e outro? 
correligionários seus, seguiu pa 
ra a cidade de Joiuvile.

Nino Nello 
em Lages

Deverá fazer sua estréia nesta 
cidade, dia 5 dêste, a Cia. de 
Teatro de Nino Nello. Nome 
consagrado no ambiente artís
tico - teatral do Brasil, Nino Nel 
lo apresentar - se - á no Marajc- 
«•ra com «A Caução da Saudade» 

D. Gaeteno Magia Ferro, «O 
Êbrio» e um show.

Câfé Filho visitou Lages
O sr. João Café Filho. Vice-! um jantar em sua honra. Com- C omarca. O banquete decorreu 

Presidente da República, che-1 pareceram autoridades civis num ambiente de franca cordia- 
gou a nossa cidade pouco entes I vereadores, chefes de reparti- lidade, merecendo o sr. Prefeito 
das 12 horas do dia 28. Rece-lções, representantes das classes j «ncfimioS pela maneira que o 
b:do em Banderinhas pelo 2‘' dos partidos políticos, do clero , organizou, bem como pela ati 
Btl. Rodoviário, o i)ustre visi- e a oficialidade do 2o Btl. Usou tudo elegante que teve em npre- 
tantes foi homenageado com, da püavra o Dr. Osni Regis, sentando o sr. Café Filho a to- 
um churrasco, sendo saudado ‘ Prefeito Municipal, que abor- .dos os presentes, quando da sua 
pelo Ce!. Olimpio Sá Tavares dando os problemas da comuni-1 entrada no recinto.
O Deputado Aziz Maron do dade lageana saudou o sr. Sr, Com o 2- Magistrado da Na- 
PTB baiano, em nome do sr iCafé Filho e sua comitiva, ten-jção, visitaram Lages, os Sena- 
Café Filho, pronunciou um elo- do sido vivamente aolaudido., dores Mathias Olímpio, João Vil- 
(lUente e formoso discurso que Em nome do Vice-Presidente Ias Boas e Mózart L ig >, Deputa- 
arrebatou as palmas dos presen- falou o Senador João Villasjdo Federal Az'z Maron, Major 
tes. l Boas. Por fim levantou umJOnofre Brito, Joroalista Carlos

Flóspede do Municipio o V i-! brinde de honra, ora belíssima Gaspar.sr. João Cunga de Aze- 
ce-presidente da Republica visi- j  «ração, ao Presidenie da Repu-;vedo, sr.Julio Alves de Araújo 
tou as repartições públicas e. blica o Dr. Ivo Guilhon Peie'.ra 'sr: José Macário Dantas e doo 
ás 20 horas, no restaurante do, de Mello, Juiz de Direito da fetografos.
Clube l - de Julho, participou de'

Primeiro ano 
de governo

Sr. Getulio Versas
A 31 deste trae.sco reu 

o primeiro ano de Governo 
dos Chefes dos Executivos, 
eleitos em 3 de outubro 
de !9<>0, não tendo a data 
passado despercebida.

Os trabalhistas fizeram 
celebrar uma missa etn 
açâo de graças pela vida do' 
Dr. Getulio Vargas, dia I 
e o seu representante na 
Camara Municipal, f?r. Syr-  
th d’Aquino Nicôlléli, pelo 
microfone da Rádio Club, 
ás 13 horas de 31, em nome, 
do Diretório do PTB focal, 
pronunciou uma palestra 
dando contas da acáo do 
Presidente da República e 
de seu partido.

Os pessedislas inaugura
ram um retrato do atual 
edil Dr. Osni Regis. uo Pa- 
lacio da Prefeitura e á noi
te bauquetearam.se. em sua 
honra, no clube 1 -de Julho 
onde alem do sr.' Prefeito 
Municipal, vários oradores se 
fizeram ouvir.

Cfufe 14 3c junftd Programa do Carnaval
Bailes a fantasia nos dias 24, 25 e 26 - matinée infantil no dia 25 ~ re
serva de m esas a partir do dia 10 ás 9 horas na secretaria do Clube

- inicio dos ensaios dia 4 ás 21 horas
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0 PTB deve...
E prosseguindo: «Na Câ-na- 

ra Federal somos 57 deputa
dos, com possibililaje de au
mentar a nossa representação 
Nossa função no Parlamento é 
estudar o pro grama do Partido 
e convert-rem lei os seus prin
cípios. Estão pzrfeit imente in
tegrados neste sistema de tra
balho o fenndor Carlos Gomes 
de Oliveira e o deputado Sau 
Io Rimos. Este f z intervenções 
uos debates sôbre o carvito e 
petióleo, principalmente. E, 
juntamente comigo e os com
panheiros deputidos Euzébio 
Rocha e Vieira Lins aprcseut -  
mor um substitutivo á mensa
gem presidencial sôbre o pe
tróleo, isto na sexta-feira da 
semana passada. Nosso projeto 
tem por base c monopólio es
tatal para a exploração do pe
tróleo brasileiro»

Disse ainda o Deputado Ma- 
ron ser seu pcnsumeuto .apre
sentar em breve á considera
ção do plenário da Câmara um 
projttp de lei determinando que 
os Institutos de Aposentadori» 
e Pensões apliquem as suas 
rendas uos loCuis de arrecada
ção, para que possam ser be
neficiados com empréstimos, 
auxílios e financiamentos os 
tr. balhadcrrs de todos os muni
cípios e «não òs magnatas 
das capitais» Informou tam
bém que esta estudando uma 
forma para unificar os Institutos 
no futuro Banco da Previdência,

Despertou a curiosidade do 
repórter quando afirmou «Te
nho em mente apresent r oml 
projeto autorizando o Presiden
te Vargas, durante cinco auos 
a demitir 20 por cento dos fun j 
cionnlismo que vive tomando! 
ccca-cola nos Ministérios. Isto 
por um processo de seleção, de 
tal Sorte que o ordenados dos 
demitidos venham beneficiar os 
que permanecerem nos quadros 
Sei que o a^suuto é delic«dis- 
simo, m&s acho que só com j 
bms funcionários e bem remu-' 
nerados, para qtie possam I 
acompanhar o uivei de vida, é i 
que poderemos desemperrar a 
burocracia brasileira».

Falando a raspeito da refor- 
eleitoral, manifestou o Deputa-j 
do Maron o seu aoendrado es-

Conclu9ão dal a. pág.
Ipiri/o partidário. «Podem ano
tar, quando for debatido o as
sunto aprtsentarfi uma emenda 
obrigando os eleitos a respei
tarem ns legendas partidárias 
Os partidos Dão tem estrutura 
tólida, e nàu podem inspirar 
confiançi no eleitorado os re 
presentantes que mud-m dr 
orientação conforme as circus- 
tancia políticas Assim, aqui
lo que não respeitar a orienta
ção de suh grei ou pass»r para 
outra terá o seu mandato cat- 
sado, automáticamente.»

Manifestou uma atitude de
li iva sôbre a participação dos 

jtmiregados nos lucros das em- 
i prezas, dizendo não só isso é ju - 
to como também a fixação de um 
limite máximo para esses lu
cros. O legislador não pode fi
car estranho aos fabulosos lu
cros que determinadas ativida
des dão aos empreg dores, isto 
sempre suganJo o menos favo
recidas».

A palestra tomou ainda ou- 
jtros rumos, tendo o Deputado 
(Maron pedido aos representan- 
I tes trabalhistas locais informa- 1 
. ções sôbre a situação do PTB 
• no Estado e no Município e 
bem assim dos problemas ine- 

j rentes a nossa região, manifes
tando especial interesse peles 

I trabalhos dos lustitutos e esta- 
! belecimentos de crédito para- 
estatal.

I Já eram três horas da ma
nhã e o Deputado Az:z Maron 
demonstrava ainfa uma admi- 
rá n  1,disposição, mas tendo de 
vi jar ás 7 do próximo dia e n 
cerrou a converseção. Durante 
a me«ma o representante baiano 
demonstrou uma versatilidade 
eloquente e uma camaradagem 
adm rável, deixrndo o repórter 
e os trabalhistas inteiramente 
a vontade, sem qualquer ceri
mônia ou protocolo.

Ao se despedir o Deputado 
Maron, numa atitude caracte
rística da gente da Boa Terra 
abraçou cordialmente os pete- 
bistas ofereceendo os seus prés- 
timos na Capital Federal.

Serviços de 1 
Esgôto de 

Lajes
\ Diretoria de Obr3s PÚb-'caSi 
Secçâo de Esgôto de Lajes,co 
i-unicu que a partir do dia 4 

do corrente mês. começa'a a 
receber os pedidos para ligações 
iomicihaies de eSgôto.

Outros esclarecimentos po lerão 
<er prestados na sede do r fe
rido ser'iç). à Rua Porto Uni
ão -  Campo de Esporte.

Lojas, Io de Feveiro de 1952

Menotti Borges
Ea3ii-reg i do

João Jorge 
Chedíd

Faleceu em avançada idade, 
na cidade de Vacara, Onde r e 
sidia, o sr. João Jorge Chedid 
comerciante muito benquisto. 
Sua morte foi maito sentida pe
la população de Vacaria e que 
muito o estimava. Deixou viuva 
e filhos, dentre os qua>> o sr. 
Jorge Alem, residente nesta ci
dade. O sepultamonto teve 
um grande acompanhamento.
A f. miÜa enlut. da. nossos pê
sames.

VBt P d a  J0LH0
Program a par o Carnaval de 1052

BAILES a FANTAZIA: -  D as 24, 25 e 26. -  Início 22,00 horas 
MATINÉE INFANTIL; -  Dia 25. -  Inicio: 15,00 horas.

M E S A S
PRFfO' -  OS. 200 00 para os trê? br,des. RESERVA: Na Secretá
ria do Clube, a partir do dia 10. á? 9,00 horas

I H  G R E S S Q S
PARA OS SÓCIOS; -  Com o Sr. Leopoldo Webber, procurador d0 
Clube:
PARA PESSOAS ESTRANHAS: -  Serão fornecidos pelos membros d, 
Diretoria, devendo ser procurados até o dia 23. PREÇO: CiJJOOqO

E N S A I O S
Terão início dia 4, ás 9,00 hora, nos pMõ s do Clnbe, 

para os q u a ’S a Diretoria solicita o comparecimeiito de toduí 
os senhores\aaociados e sues exinas. famílias.
NOTA: A Diretoria tem o prazer de comunicar ao3 srs. associa

dos e exmas. famílias que já forim recebibas mais de 
trir.ta músicas e letras ,de m<irch.,3 e sanbis carnaval^- 
co, tendo sido entregues eo professor Dedé. qu°, com a 
su i orquestra, já as vem ensaiando há dias A ornamenta
ção dos salões do rlube vem sendo feita intensivimenie 
com grrnde esmero, e constitui á sem dúvida alguma 
grande a rgradavel surpreza. Serão organizitros blocos' 
carnavaDscosj e, neste sentido, a Diretoria procirarâ en- 

* tender-d|p com os interessado?, no decorrer dos ensal"*
A DIRETORIA

L O C O M O V E I S  “  LA N S  ”  e “  W O L F  ”
Em ótimas conduções de funcionamento. Vendemos para 
pronta entrega de, de 15 - 20 - 34 • 44 - 50 - 60,- 65 - 75 

90 - 100 - 120 -  170 - 210 - 250 -  e 300 Cavalos 
K U R T  W E I L  &  OI A. L T D A .

Vol da Patriu, 1583 - Porto Alegre - Telegram : “WEIL"
Porto Alegre

DT EDEZIO NEUY CAON
RDVOCf l DO

LAJES* S CATARINA

Galeria da Moda
O Palácio das Noivas

A casa que semaDalmente recebe artigos de alta 
moda, vindo das melhores lábricas do País.

Sedas -  Linhos - Lãs - Cretones — Voiles - Artigos de cama 
e mesa -  Enxovais completos para Noivas e Bebês

Sempre Novidades!
Modas! Modas! e Mais Modas!

só na Galeria da Moda
Rua Correia Pinto, n 25

l a g e s
Telefone 87 

Sta. Catarina

B A T E R I A S

Novo vendas
Temos a venda as novas baterias ford, super 

relorçadas que gozam da tradicional garantia FORD
12 meses ou 18.000 Kms.
Recebemos em troe. sua bateria usada qualquer q„e seja a marca

Consulte-nos sôbre os nossos PREÇOS
Comércio de Automóveis João Buatim

Concessionários FORD
_________ Ru" MareChal DeOÍ° ro- 8Ü3 -  L A G E S . S a n ta  0 a t ar i „ a
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Dia 2
Srta. lluza Lemos Batalha, 

filha do sr. Celso Batalha. A 
exma. Sra. Ruth Strngo, espo
sa do sr. Rêmulo Daminelli.
A sra. lrma Viero da Silveira 
virtuosa esposa do sr. Plínio 
X, da Silveira, alto funcionário 
do 2o Btl. Rodoviário.
A srta. Ir.ezita» filha do sr. Cí
cero Neves.
O s r  José Jacy. fdho do sr. 
lzidro Vieira, de Capão Alto.

Dia 3
O Sr. Aldo Varela, do co

mércio desta praça- 
O Sr. Rubens Schmidt, fnncio- 
nàrio do Banco 1NCO

Die 4
A exma. sra. da. Zenita Ar

ruda Sombra, esposa do sr, 
Cap. José Pinto Sombra, do 
2‘ Batalhão Rodoviário.
Lauri, filha do sr. Aristides 
Amunes dos Santos.

Dia 5
O Sr. José Alfredo Montene- 

gro, do comércio da Capital da 
República.

A srta. Maria Helena, filha 
do sr. Neoê #Benthien.

A Exma. Sra. Maria Cristi
na Malinvemi, esposa do sr. Ma 
rino Mulinverni.

Dih 6
A exma. sra. Severina Melim, 

digna esposa do sr. Joaquim 
Melim Filho, O sr. Tito Vare
la Ramos, Diretor Presidente 
da firma Comércio de Auto
móveis Tito Ramos S/A.

Dia 7
A exma. sra. Da. Zelinda 

Neves, virtuosa esposa do sr. 
Cicero Neves, abastado fazen
deiro neste município.

A exma. Sra. Tüza Sá 
Braesrher, digna esposa do sr 
Nelson de Castro Braescher, 
locutor-cbefe da Rádio Clube 
de Lajes O Sr, Joaquim Melim 
Filho, do alto comercio desta 
praça. O Jovem Helio, filho da 
»r João Albino da Silva. __

Vende-se
Por bom preço um acorde 
on marca «Pozza» Tratar 
na rua Hercilio Luz n. 35 
ou na Caixa Postai 131

Uma casa de madeira limpa 
recém construída, pintada a 
óleo, situada no aprazível Bairro 
de Copacabana. Tratar com o 
sr. Hélio Bosco deCastro no 
Cartório do Crime.

Dia 8
A exma. sra. Nilsa Ribeiro, 
esposa do Dr. Clovis Ribeiro, 
Diretor da Escola Caetano Cos
ta.

A srta. Teresínha, filha do sr. 
Joaquim Melim Filho 

O sr. Rudiard Muniz, adian
tado criador em nosso municí 
pio

Petronis S.Paes
Transcorreu dia31 o aniver- 

-àrio natulicio do sr, Petronio 
Siqueira Paes, socio do firma j 
Pereira Telles Ltda. Aos mui j 
tos votos que recebeu de seus 
amigos, embora tardiamente, 
juntamos os deste jornal.

Assine este  jornal

E S C O LA  TÉCNICA DE C O M É R C IO  DE LAGES
Faça seu curso de contador na Escola Técnica de Comér

cio de Luges, que lhe proporcionará instrução sólida e eficiente 
As matrículas para o oorrunte ano estarão abertas a partir do 
próximo dia 15.

Para os que teera apenas o curso primário, instituiu a Es
cola o CURSO COMERCIAL BÁSICO, que confére aos alunos 
que o concluírem, o diploma de «Auxiliar de escritório», além 
de dar ingresso a qualquer curso de comércio, e mesmo ao 
«científico» mediante exame de suficiência em uma ou duas 
matérias.

Para o Curso Básico estão dispensados de exame de ad- 
missão os alunos que já o tenham feito para o curso ginasial.

Leovanir Lisboa 
Secretário

Pede haver más estradas...

..mas v. nae as
N enhum  outro  carro, na sua classe 
de preço, ofcrcoe a estabilidade e 
suavidade de m archa proporcionadas 
pelo Ford. G raças a num erosos aper
feiçoam entos, a m a n h a  é m ais suave, 
uniform e e n ivelada. A fiexão é re 
gulada au tom aticam ente, à  mcd da 
que m udam  as condições da estrada. 
P o r p icr que se ja  o cam inho, você 
v ia ja  com conforto, quando v ia ja  
num  Ford 1

ifc c íp o d i fítÂ ii

HQÁ K M  C ütK fW W Í, m d lh O t/

Construído para o futuro I
43 inovações foram  Introduzidas 
neste Ford, para que. no futuro, êle 
ainda se ji  moderno na construção 
e no estilo. Conheça estas 
novas características. Compare as 
com as de qualquer outra m arca 
— mesmo as de alto preço.

F O R D  M O T O R  C O M P A N Y ,  É X P O R T S ,  I NC .
1496
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l U f f l
A Firma Ernesto Guidalli & Filh os com n ica  aos saus consu midores e a populaçAo em geral que ja i n a u g u r o u  nesta 

cidade, á rua Mal. Deodoro, no edifício do Hotel Provezani. u m a  bem montada fiambreria. Venderá, para melhor servir os seus freguesss 
oarne de porco, mortadela, salame, saleioba, queijo de poroo, toucinho, pernil, carne de gado, linguiça e outros derivados, contando com

atenç&o com que tem sido distinguidos, esperam a preferência
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Produtos que se
recomendam

C a f é  C a r i o c a
0 amigo do seu paladar, saboroso - raoido á vista

do freguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Paes, Biscoitos, Bolachas, Doces, Chocolates, Balas 

Enfeites para Dôces .

Varejos e fábricas: Rua Corrêia Pinto esqui
na Caetano Costa - Posto de Yendas: Rua 

Mal. Deodoro 45

Fábrica e varejo de banha, linguiça, e produtos sumos

Econômicos
MEDICO

D r. Aristóteles Soeiro W altrick
Clínica geral

Cons. - Edifício Construtora 
Io andar - Rua 15 de Novem
bro • Láges - St. Catarina

PE

FABRICA 1E MOVEIS E ESOUÂORIAS

Wjm
i  c  h P

• Oua Jerómmo Coelho s/ tv
CAl*A POSJAl 126
TELE6B l e ã o ’  LQGES STQ CPTnaiND

Fabrica-se
Móveis de estilo find e 

colonial

bem como:
esquadrias, portas, jane 

las, etc.

Confecciona-se-,

carrocerias para caminhões caminhonetes e 
polias para engenhos etc.

e demais serviços do ramo

CASA
1 casa e terreno á l U a  Jo3o 

de Castro - Tratar com Arthur 
Wetzel ou nesta redação

üaünhas Leghorn
Vende-so frangos'de 5  ra ê -  
ses, puros. Tratar nesta re
dação.

TE-iRE NOS

Vende-se 2 lotes frente 2o 
Batalhão Rodoviário A’rea 1.200 
m2. Tratar nesta redação

A t e n ç ã o
Vende-se

A prtços de ocasião: Uma mobilia de sala de jan. 
tar de imbuia, com nove peças. -  uma eletíola com niovel 
de imbuía, com toca discos automático para dez discos 
de dez e doze polegadas. - um aparelho de rádio mar
ca Zenith ultimo tipo (grande) -  um aparelho marca Zenith 
(pequeno) para mesinha do cabeceira, -  um fogão econo- 
mico marca «Oeral» com caldeira, cor branca, -  um carri 
nlio para criança (Bebê), -  uma espingarda calibre vinte, 
marca «Oeco> de fabricação alemã, tudo em estado novo 
-  Ver e tratar à rua Hercilio Luz n ’ 49 -  Nesta.

Df EDEZIO NERY CAON
A D V O G A D O

LAJES* S CATARINA

'N ã o  dê esmola contribua 
para SLA N

Mario Teixejra Carrilho
Advogado

Fone 66 Caixa Postal 91

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

Assine o Correio Lageano

L l l i  AMARAL &  CIA. I T U
REPRESENTAÇÕES E CONTA PflOPRlA

Vendedores das conhecidissi 1 
mas máquinas de costura «AL- 
FA»e afamados rádios a bate- 

ria e luz.

Máquinas de esc rever, etc

VENDAS A VISTA E A 
PRAZO

Faça uma visita á nossa expo- 
■ i sição e verifique nossos preços

LAGES Rua Marechal Deodoro 304 — LAGES

A firma Ernesto Guidalli & 
Filhos compra qudquer quanti
dade de porcos para córte

VENDE'SE
Uma caminhonete De.Soío, 
l.õOOlÇls. cora carroceria pa
ra passageiros, em perfeito 
estado de conservação. Tra
tar com o Sgt Hercilio na 
rua JoSo de Castro s/n.

m

,6 ■

V
A 'n

)
Casa com 2 pavioaantos, 

ponto central. Grande sala 
terrea para Comércio ou 
Escritório 2- apartamento 
familiar.

Com facilidades de pa 
gamentos e aceita-se troco 
á combinar no Escritório 
Imqbiliário RAFAELI & 
ROSA LTDA..

Em frente o club r  de 
Julho.

A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA ACS 

AVIÕES FOR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E CE 8CSDO E O CONFORTO QUE V. S. 

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

_ _  LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

'l í 9*2 7 }

Agência nesta cidade
in l í  dc Naveinbrg n' 31 - fo n e  41 - C . P . 182

Ia. Exposição de gado de campo e 2a- Exposição flgro-Pecuária
7 —  DE

São Joaquim
De 23 a 25 de Março de 1952

A ASSOClAçãO RURAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, convidam todos os ruralistas a participarem da Exposição Agro-Pecuária 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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Luzes da cidade
Constituirá um dos próximos 

lançamentos do cine Marajoa- 
ra a famosíssima realização de 
Charles Ch^plin «Luzes da Ci
dade» (City üights). Tido Dor 
alguns críticos como a rrelhir 
obra do genial Carlitos, o fil ne 
fez época em 1931, quando foi 
lançado; Feito em pleno flores
cimento do cinema falado, 
Chaplin, contudo, não fez uso. 
da pala/ra, limitando-se a em
pregar os progressos do som: aj 
musica coxnpnsta por Carlitos j 
tem como «leit motiv» a belis-j 
simi pagina «La Violetera: ao 
lado dessa melodia foi compos-, 
ta uma partitura em que figu
ram fragmentos de dezenas dei 
canções, usadas para compor 
as situações sempre funcional- 1 
mente.

Pacientemente elaborado (o 
filme custou quase 3 anos)«Lu- 
zes da Cidade> foi escrito, pro
duzido, dirigido e interpretado 
por Charles Chrplin, confir-j

mando as excepcionais virtudes 
do judeuzinho genial.

A crítica lestaca as sequên
cias seguintes: a inicial em 
que o vagabundo mostra o rf- 
dioulo das estátuas públicas, 
ôcas homenagens a figurões e 
acentecimeotos fulgurantes: a 
luta de box (C arlitos precisava 
arranjar o dinheiro) usada pos
teriormente em várias comé 
dias, pl'giada 
nosso Oscarito

Tuizo de Direi 
to da Comar
ca de São Joa

quim
Edital de Ci

tação
O Sr. Doutor NeLon Konrad, 

Juiz de Direfto da Comaroa de 
São Joaquim, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei etc.

FAZ SABER, a quem interes
sar posse, ou dêste edital tiver 
conhecimento, que, com o prazo 

inclusive por de trinta (30) dias. a contar da 
a crítica ao  (data da primeira publicação, no

cinema Jatado - o orador e a jornal 
banda de música E 'antas ou
tras sequência* que seria fasti—' 
dioso recordar. J

E assim volta triuofantemen-' 
te C harlie Chspin, reeditando 
sua velha comédia. Ainda hoje 
atual e mostrando aos mais jo- 
veBs toda a pujança de sua ge
nialidade que ficará para sem
pre na história de cinematogra
fia, pois foi ele, sem dúvida, a 
maior figura que o cinema 
conheceu desde 1895.

‘Correio Lageaoo” , de

Joalheria Mondadorí
Rua .Mal Deodoro, 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 CONSERTOS EM GERAL

No compre sem consultar os p rê ;o s  da
casa

C o r r e i o  L a g e a n o
Orgão Independente e 

N oticioso

Diretores:

EXPEDIENTE
Dr. Edézio N. Caon 
José Paschoal Baggio 

G erente: Syrth de A. Nicollell 
Redator-cbefe: Evüasio N. Caon 

Redaçáo e oficinas 

Rua Aristiliano Ramos. 151
Assinatura Anual 
N um ero avulso:

Cr$ 60,00 
Cr» t.00

Os artigos que torem assinados 
são de responsabilidade de seus 

sign atár ios.

Tome café
Carioca

Lajes, que se estando proceden
do ao urrolumento Judicial, dos 
b»ns deixados por faIecim®uto 
de CECÍLIA CAETANO PEREI
RA foi pelo procurador inven- 
tariárnpn/e declarado ausentes 
os hetdeirOS;- ANTONIO JOSt 
PEREIRA e IIERMELIA PE
REIRA, residentes em lugnr in
certo e não sabido. Em v'Sta do 
que, chama os referidos herdei
ros, para comparecerem ou fa
zerem- se representar, uo pra
zo acima mencionado, a contar 
da primeira publicação dêste, a- 
fim de falarem nos termos do 
processo de inventários até o fi-
nnl cnh nAnl He rf»VCÜ3 . ÍL. D<~

de todos os interessados e p, 
ra que n3o venham aleg ir igno. 
rancia, se passou o presente edi
tal, que será publicado no j„r-
nal CORREIO LAJEANO. da 
cidade de,Lajes, Estado de Santa 

I Catarina. Da-lo e passado nesta 
[cidade de São Joaquim, aos 19 
j('dezenove) dias da mês de ja. 
ueiro de mil novecentos e cinco, 

[enta e dois ( 1952L Eu José Li
ma Araújo escrivão de órfãos 
Ausentes e mais Anexos, o d».’ 
tilograíei, e subscreví e assino.

Nelson Konrad 
Juiz^_de Direito

José Lima Araújo 
Escrivão.

Escola Técnxa de Comér
cio de Lages

A «Escola Técnica de Comércio'de Lage?» avisa aos senhores alu- 
n r que os exames de srgnnda chamata iníci. r-se-êo dia U de 
itvereiro, ás 19,30 horas. As monções deverão ser feitas na 
secretaria da Escola, edifício da Escola Normal Vídal Ranos, 
até dia 8 a noite

Avisa, outrossim, que os exames de admissão ao CUR
SO COMERCIaL BáSICO terão inicio dia 18, às 19,30 horas. 
As inscrições para êstes exames encerrar-se-ão dia 15 a noite.

Leovanir Lisboa 
Secretário

PINHEIROS j
V E N D E-S E  POR Ó TIM O S  P ilE J O ),  pinheiras nas lo c a lid a J is  abaixa:

CAMPOS NOVOS: 8.000 pinheiros do 50 cms acima com 
6 milhõss de campo por 1.000.000,00. No mermo municí
pio 21.600 de 50 cm acima.

CUR1TIBANOS: 10.000 de 50 cm acinr, na 'beira da Es
trada Federal-

URU3ÍC1: 2.000 pinhe ros de campo, de 45 cm acima.

Tratar com Ariovaldo Nery Caon 
Nesta cidade.

Tratores Diesel «FIAT
Pronta entrega e absoluta 

assistência
60 HP eletivos Câmbio de 5 marchas avante e marcha ró 

Diversos tamanhos para todos os fins

Equipados com guincho e angledozer com comando hidreu 
lioo e com 4 movimentos.

Tratcres FI4T para a lavoura a gazolina e querozene 
implementos agrícolas

Esioque permanente de peças genuínas FIAT
Maiores detalhes e informações com

D istribuidores exclusivos

NODARI & CIA. LTDA.
Altino Vai mórbida e Livio Baffítio
Rua Ruy Barbosa 21 — Fone 08 — LagS

Matriz em VIDEIRA Filial em JOAçABA 

Caixa Postal 58 Caixa Postal 188

Telegramis NODARI -  Santa Catarina

\
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GiGfial,
Na preliminar jogarão os juvenis do Internacional eU.Operária

Anunciamos que o Concor- 
dia de fiio  do Sul viria a 
nr asa terra jogar com o 
■Vasco da Gama. 8 urgiu; 
e:;trelanto um contratem, 
po e os vascainos cederam 
o gramado ao Internacional 
que deverá, na tarde de 
domingo defrontar se com o 
Duque Je Caxias daquela 
mesma cidade.

0  Duque de Caxias, Cam
peão de Rio do Sul, é um 
dos mais poderososclubes da 
nossa região. Já  o

Terminou empatado o 
clássico da cidade

•

5 x 5 o resultado do Vasco 
X Internacional

por Alhos Atnyde ■ entre os s»-Us novos companhei
Tivemos no último domingo i ms. No Vasco. Erasmo, Na f 

a realiznção do tradicional dás-iNuta apareceram com algu n
sico da cidade, pirtida de ca—

J rater amistoso e que trazia a I 
, .guisa de sensação, o rep'<reci-j 

conne | ment0 dos colorados, há muito i

destaque. Fraca a atuação de 
de Jauro e pior ainda a de 

' Drmtl. Os quadros: Pauro Ale 
i mão e Jaca. 'China I ambança 

cem os quando jogou contra  [tempo in'tivos perante a sua e Lisboa, J^ngo Luzardo Lu'z 
o Aliados, empatando em 4 numerosa torcida. Surgiram os Decola e Lineu 
tentos N a sua cancha der I colorados apresentando os «eus Vasco: Daniel (.Jauroj Ernani

. ‘ . , . „ I novos valores para o camoeo-.Ná. Boanerges N>;ta Erasmo
ro/ou os co orados por ' nato dêste ?do. Logo do inicio; Miro Raimundo Sérgio EJu e
z ro e a pugna de amanha tjntia-se a impressão de que oiVavá.
será, por tanto um revanche* Internacional seria o fácil g i-  I Marcaram os tentos: L :ueu
Não temos dúvida que será nhador.em face d?s suas arreme- 2, Jango, Decosta e Laercio, 
um  obstáculo d if ic í l im o í«das sempre mais perigosas para o Internacional, Sérgio 2

alem de um tento marcado pnr; Miro Erasmo e Vuva pura opara 'os iuternacionalistas 
uma vitória sôbre os riosu. 
lenses. O Duque continua 
com grande poderio e con
tará, por certo, com Nasci
mento, o gordo Hermjnio: 
Corá e outros craques 
Os colorados terão a se
guinte formação: lsauro, 
Alemão eJuca, Lambnnça. 
Luiz. e Lisboa, Jango; Lu 
zardo, L iétcio , Decosta o 
Lineu
Espera Se:porem que o clube 
do sr. Jose Baggio venha se 
reabilitar contra o Duque, 
sobrepujando o uma vez que 
sua equipe atualmente eatá 
bastante me/bcrada.

intermédio de Lineu, logo no 
primeiro minuto de jogo. Aos 
cinco minutos o placard foi pa
ra 2 x 0, premiando, desta for
ma o quadro que melhor vinha 
se conduzindo, Mantevc-ie o 
Internacional na dianteira alé 
aos vinte minutos, quando os 
vascainos descoiitarsm .por in
termédio de Sérgio para, logo a 
seguir, empatar por intermé
dio do mesmo Sérgio, num 
lance onde em ultimo recurso, 
o comandante do Vasco empur-

Vasco.
A arbitragem de Jorge Siquei 

ro de Mello não agradou SS. 
andou indeciso e confuso mar 
cou um pênalti ínexplic iVel e 
deixou que marcasse com a 
mão e segundo tento vascaino.

Na prelimi
nar

Os juvenis do Internacional

** 9 8SjTa /fa rw%

V v .
KOLYNOS rende muito mais

K olynos  é e conôm ico  
porque é um dentifrício 
concentrado que rende 
muito mais! Um centí
m etro  de K o ly n o s  na 
escova basta para obter 
espuma abundante que 
c o m b a t e  a  c á r i e  e 
p e r f u m a  o hálito.

'ou a bois para dentro do arco) campe ões da cidi\de, golearam 
com a jnão, falhou o juiz nês-íos juveri* do Palmeiras pela1

antes de ter- {contagem de 6x2. Formou as- «
, houve m a is -sim a equipe vencedora Plínio A l IA U . t w  v A U

*e lance Pouco
minar o 1* tempo, __ . .  ____(
uma lamenlavel faha de arbi- ■ Rogério e Luio, Renan Teimo e 
tragem, apos uma confusão Pm Zéqutnh?, Adai;- Aureo Luiz 
frente ao arco de IsuUro o JuzjNGson e Julinho Os mircado-( 
paralizou a partida ç marcou 
um pênalti que só SS. viu, 
bem cobrnba a f j Ua por Eras
mo, que trasformou o pseudo- 
per.alti no terceiro t nto crUs- 
maltino. Com o placard mar 
cando 3x2, terminou o primeiro 
tempo da peleja.

fres do vencedor foram Teimo. 
2 N el 
linho.

A segunda faze começou ainda 
com os va;Cainos no ataque, 
até o momento em que surgiu 
o 4 tento. Daí para a frente n 
turma d o Internacional em
preendeu sensacional reação, no 
que culminou com o completo 
domínio da pariida. Foi duian- 
te êsse periodo de reação, que

s o n, Luiz Adair e J u -1 A apuraçãe de 5 i feira acusou

Lambança 
deixou defini 
tivamente o 

Aliados

de abandonar seu club. Procu- Braescher, Farmácia N S das

Dr EDEZIO NERY CAON
RDV0 6 RDO

LAJES* S CATARINA

rado por nossa reportagem in
formou Lambança que deix.u 
o Aliados porqu? nã > se podia 
submeter no rigoroso trainamen 
to por que esta passando o ma
is velho time de nossa cidade' 
Assim foi que,embora ati.ido de 
coração, leve de se retinir, Im 
formou que nâo saiu com ressen 
timentos de ninguém, nem de 
jogadores nem d» Diretoria tecen 
do mesmo elogios *o Caoltão 
Sombra, que todos sabem é um 
dos mais entusiastas batalliado- 
res do Aliados. Lambmça assi
nou a fixa para o Int rnecional 
eídisse estar muito satisfeito com 
seu novo clube.

Oraças, Bar Danúbio 
Armazém Troian.

Azul,

i Iuform.amos os candidatos qu? 
vários são os prêmios oferecí 

O veterano craque José Anto dos aos colocados. As seguintes 
nio Renli, o conhecido Lamban- firmas já oferteeram brindes:

----- — i---------  — M-^.ça, que durante nove anos de- Joalheria Wolny, Casa Adonis,
surg'ram mais três tentos mai-jfendeu as cores do Aliados, v-*n Oaleria da Moda, Alf Jatada 
cados por Decosta, Laercio 
e Lineu e que deram a vanta
gem de 5x1 para o Internacio
nal. Porem, estava esc íto que 
náo haVeria mvi vencedor dé:ta 
pi>rttda, pois aproveitando uma 
falha da defeza colorada, con- 
S guírnm empatar os vascainos, 
por intermédio de Vnvá, que 
recebeu uma bula c escapou 
livre. A assim com o empate 
caudnloso de 5 x 5  terminou 

1 mais u n "ctásrico Va-co x In
ternacional. As melhores figu- 
•■hs no Internacional foram AP- 
não, Luiz e Jango. Juca. De- 
•osta e- Lambança. fizeram uma 
joa estréia, em que pese a fal 

de um bom entendimento

Edil?! de Ccnroc:çâo do 
Jtiti

O Doulor lvo Guilhon. C ci
dadão Pompeu Sabatini, J u z  
de l'az no exercicio do cuigo 
de Juiz de Direito da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz saber que foi designado
0 dia 28 do pióximo més de 
fevereiro, para as 9 horas, reu- 
uir-se nesta cidade a primeira 
eessSo ordinária do Tribunal do 
Juri, que trabalhará em dias 
úteis sucessivos. E, que haven
do procedido ar- sorteio dos 
vinte e um jurados que i. ãJ 
de servir na mesma ses ão, to- 
ram sorteados os cidadãos se
guintes l}-\brarao Domingos 
Scariott, 2)-Adolfo Corso, 3)- 
Ambrosío João Mondadori, 4)~ 
Antonio Fr-mcisco de Souza, 
5̂ -L’elio Luiz da Silveira, 6)- 
Cleones Velho Carneiro Bastos 
7)-Dante Maroto, 8)-Euclides 
Alves de Mello, 9) Ernesto 
Gu dalli, 101-Arnoldo íleidrich,
1 \ (  Flav'o Arruda Machado,
12) Guilherme Ladvig Junior,
13) -João José Viero, l l j j o ã o  
Pedro Croda, 15) Jaci Ribeiro 
de Almeida, 16)-Luuro Ribeiro 
Junior, 17) - Leopoldo Jacinto 
M.irtins 18) Miguel Calomeuo 
Vieira, 18)-Mar/no Malinvcrni, 
20)-Nilo Sbruzzi e 21) Pedro 
Alves Rodr gues, todos residen
tes nesta comirca. Todos esses 
cidfdãos, bem como os interes- 
s dos era geral, sáo por ests 
foi ma convidados a compan- 
c«r na sala das ses.-õos do 
Tribun 1 do Juri, Edifício do 
Firum, uão só nes ciludos d'- 
os e hora, bem como nos se
guintes E, para que chegue a 
noticia ao conhecimento de to
dos, inandei passar o presente

rrpis completo e s im - |e .̂’*Hl 4ue sefá publicado e 
nosso futebol: Miro 71.af.X ido 11a forma da Li Deter- 

'm:na ainda este Juízo que to
las as diligências que se fiz - 
■ em necessárias a intimação 
dus réus, testemunhas e Jura
dos sejam procedidas. Dado e 
passada nesta cidade de Lajes 
aos vinte c oito de Jsneiro de 
mil novecentos e cincoenta e 
dois Eu Htlio Bosoo pe Cas 
tro Escrivão do Juri o datilo 
grafei subscreví e assino.

Deixe 
que eu 
chute...

por Goleador
O nosso Estáfio Municipal, 

vulgo are;ão esburacado de Co
pacabana , tem um zelador, cu
jas obrigições sáo a» de por as 
lèJes nos traveções, de marcar 
as áreas do campo e fazer fun
cionar o marcador nos dias de 
j 'g o s ,  Notei que esse g jo só 
cumpre a sua tarefa quando jo- 
o Aliados Dommgo úlli no 0 
campo n3o foi mircado e tão- 
pouco existiu 0 msreador dos 
tentos. Afinal cada club contri
bui com Cr$ 50„00 por me» pa
ra esse camarada z?lar pelo 
campo e não está certo que o 
dinheiro de um club tenha ma
is valor do que os demais. Va- 
*nos dar um jeito uisso seu Ze
lador - eu n3o quero que vorê 
fjque fregu s do caderno desta 
minha secçâo. Moleza não, seu 
chefe.

Miro conti

do
j seguinte resultado, no concurso 
d i p e>r
pático do 

! votos-Alemã j e Ari Fernandes 
1 voto cada um. Os totais são 

jf iro. 269 - Alemão: 63 - Eras
mo/ 38 - AGo Neves: 16, De- 

, costa 11 - L'mbanç.n 8 Nut», Jan
go, Ari Fernaudas e Nilo 1 cada 
um.i

Pompeu Sabatini 
Juiz de Paz no Exercicio do

Cargo de Juiz de Direito 
Iíelio Bosco de Castro 

Escrivão do Juri

PARA RECORTAR

«CONCURSO CORREIO LAGEANO»

Qual 0 Jogador mais SIMPÁTICO e COMPLETO 
do tutebol lageano ?

Nome do jogador.............. ................. .......... ........... ...............

C L
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Foi morto a tiros pela Policia
O foragido Sebastião Pessoa que resistiu a prisão

tempos atraz a casa comer
cial de Loogino Lemkull foi 
arrombada audaciosamente sen
do praticado vultoso roubo. A- 
pós muitas deügências foi pieso 
o nntor. que se apelidara por 
Sebastião Pessoa, sendo seu ver 
dadeiro norae Alcides Prudente 
de Lima. Estava no momento 
foragido da Penitenciária, on 
de deveria estar cumprindo pe 
na por outros roubos Em dias 
da semana passada o mesmo 
conseguiu evadir-se da peniten
ciária do Estado, proesa qoe 
já realissdv pela quarta vez, 
dirigindo-se para a cidade. A 
policia sabedora da presença do 
mesmo aqui, organisou, na noi
te de 30 de janeiro uma deli- 
gência, surpreendendo-o na re
sidência de Geraldo de Tal, pro 
ximo a Ponte Orende, dando a 
batida pelas 11 e meia da noite 
Intimado a render-se e de que j

Correio iageatio
Lajes, 2 de Fevereiro

Criado o Grupo Escolar 'São 
Judas Tadeu"

Por ocasião da última expo
sição agro-pecuária de Lajes o 
Dr. Teimo Vieira Ribeiro, en 
tão Secretário do Interior, Edu
cação e Saúde, visitou o Bair
ro de Copacabana e lá conta
tou a precariedade das instala
ções da Escola primária Man 
dou bater fotos, ouviu os mo- 

M_radores do bairro e documenta
a casa estava sitiada, Sebastião ' IU1°Q com o sr. Irineu Bur- 

o ;,n„io riAcfí*í»nnnrio. nhuusen a respeito da criaçãosalta por a janela, desfechando"nuusen a respeito da 
uma descarga de revolver contra ^ecum £mP° escoIar. 
os policiais qne o cercavam.' e D0 mesm0 d'a 
Estes tumbem fazem

tado protelou o cumprimanto 
de sua promessa, tendo-a. en- 
tret 3 n to "efetivado neste mês, 
quando por decreto autori/.ou 
a nstalaçáo do grupo escolar 
pedido.

Ao noticiarmos o aconteci
mento congratulamo-nos com 
os moradores de Copacabana 
e em a»pecial com Pe. Lniz 
O. Adams, velho batalbador 
das boas oausas - “ pela realiza
ção de seus grandes empenhos 
bem como com o sr. Irineu 

~ ’mo
snas armas atingindo o foragi
do com dois tiros, um no ven
tre e outro no pescoço. Momen 
tos d'-pois falecia no hospital da
cidade. Junto com Sebastião e n - ,a V13 PaD^ra.

acom-
dlsparar-Pnnl>acio do Dr- Teimo Vieira , Bornhausen e Dr. Ttlmo Viei- 

Ribeiro e de outras autoridades 1 ra Ribcro pelo cumprimento ê 
lá esteve pessoalmente prome- palavra empenhe da. 
teu criai o grupo, autorizando i 
mesmo fosse dado publicidade

Reeleito o Dr. 
Cieones Bastos
Os clubes filiados á Liga Serrana de Desportos vem de 

elegera Diretoria díquela eDtidade para o periodo de 1952/53. 
Ficou com a seguinte constituição:

Presidenles de Honra: Ten. Cel. Othon Dctra Frsgoso e 
Dr. Osoi de Medeiros Regis, Vice Dr. João Pedro Arruda.

Presidente: Dr. C l r r r e S  Velho Carneiro Bastos, Vice 
Verner Hoechl, Secreiário Geral Edu Alaor Lemos» 1“ Src- 
Nestor César de Carvalho, 2r Sec. Acacio Oodinbo, I o Tesou. 
reiro: Nereu José Luiz e 2* Tes. Nicanor Branco.

Conselho Fiscal Walter Hoeschl - Dr. Orly Machado 
Furtado e Dr. Hélio Rumos Vieira. Suplentes: Coustantino Bcr- 
tuzzi Hindemburgo Burger e Ulderice Canali-

Junta Disciplinar Desportiva: Dr. João Batista Tezza Al- 
dfheu Alcantara Athayde e Paulo Rossi. Suplentes: Wilson Vi- 
dal Antunes - Alceu Goulart Furtado e Nilsou Duarte.

Comissão Técn-ca de Futebol: EvaHo Fereira Henki- 
'maier, José M; Silva e Hélios Moreira César.

contravase ‘Ua mulher,aquem e- 
le prometera matar, e naquela 
noite realisaria o crime. Tan bem 
era intenção do penitenciário 
bem como elementos da poliei- 
a, conforme depoimento de 
testemunhas,

Faleceu o In
tendente do 

Carú

Como já houvessem sido 
contratadas, pelo sr. Prefeito 
Municipal, ns profíssoras para ! 
1951 o sr. Governador do Es-j

DF EDEZIO NERY CAON
R0V0GBD0

LAJES* S CATARINA

M a ria  Aparecida, M a rile n i e M a riza
participam aos parentes e amigos de seus p:ús: Antonio 
Cesar e Maria Lení o nasoimento de seu irmãosiuho

ílufom o cRogirio
ocorrido em 27 de janeiro de 1952

Briga entre 
Familia

Mario Ramos
Revê stn terra o prezado co- 

CBni .Subtil de Oliveira, apos! ^ borador desta fôlha. sr Mario 
desentender-se com Zeferiua; Rdmos funCÍonárl° da Conta-

'Ouúhermina da Silva, sua es- doria Geral do R G S Perrua- 
’ posa, esfaquou-a no braço e j nece,'d llm mês em Lajes, go- 
mãn. Preso foi solto por ha- zar,d° férias.

' beas-corpus. Nossos votoa'Nossos votos de boas vindas.

I
Pereceu ele

trocutada
Na quarla-feira pereceu ele-

A 27 deste fslecrn, em C'orú 
o sr. Waldemar luacio de Liz!
Intendente Distrital: O finado!
que era membro do PSD e foi trocutsda d. Joana Scott, espe- 
por muitos anos Sub-Delegado sa do sr, Nelson Scott, co- 
de Policia, teve grande ncom- merciante nesta praça, 
penhamenlo no sí u enterro, e Este temendo ser sua casa, 
deixoc viuva e filhos. 1 próxima ao Est.adio Municip l’
Nossos pesames á familia en- assaltada por ladrões, mantinha 
lu,ada- jno quintal uma rede de fios

com corrente elétrica, costu
mando desligar pela manhã. 
Naquele dia tsquecez-a e sua 
esposa ao estender roupas em 
fios de arame que eslavam em 
contato com o» eletrisados, sofre 
violento choque falecendo ins
tantaneamente. Na Policia pro
cede-se o inquérito.

Casamento
sr.Consorciaram-se ontem a 

Adeimar Braescher, filho do sr. 
Leopoldo Braescher e a srta, 

| Iara Camargo: filhado sr, Os- 
J waldo Camargo, aos nubentesLeia e assine

CORREIO LAGEANO nossos parabéns.

Pagamento à 
vista

Compra-se 100.000 fcem mil) 
metros quadrados de terreno, 
situado até uns 15 quilômetros 
da cidade, de preferência n> 
Estrada do Oarú

Carta indicando o lugar do 
terreno para o Sr Preto Livini. 
sob o cuidado do jornal “Cor
reio Lageano”

Amanhã, Domingo, ás 9 horas no MARAJÓ ARA
Charlie Chaplin —

( CARLITOS ) -------------------—
Será apresentado e m elhor alor deste meio século :

*  Numâ das mais Sraciosas comédias de  toda a história cinem atográfica, entitu lada :

C i d a d e 9 9

Além de M i ,  D A  no papel de O U ro i .  destaca.ee ainda: Yirgina GLerriil, Florence L ee : ..............................  .

~  NESTE MEIO SÉCULO JAM AIS  APARECEU ÜM COMEDIANTE C O M O  ' CARLITOS
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