
Ultimou a agitada convenção nacional do PT8
em Lages o Dr. Teimo Ribeiro seu vice presidente

D r. Teimo Vieira R beiro. Vice presidente 
de Conwnçáo do P T B

A Convanção Na ciccrl do 
PTB, iniciada a 8 deste, de
correu num ambiente de certa 
agitação Convocada esppcial- 
meute para trotar da reforma 
dos estatutos e revisão do pro
grama partidário, levou ho  de
bate a posição do sr. Danton 
Coelho, então Da Presidência. 
Um nevo dispositivo estatutá
rio criou o cargo de Presiden
te do Diretono Nacional e, 
com a eleição do sr. Dinarte 
Dornrlles para o posto, ficou 
práticameute afastado o sr. 
Danton Coelho, cujo mandato 
vai até agosto do oorrente ano. 
O programa do partido, entre
tanto, não foi reformado, visto 
a comissão encarregada de a- 
presentar um substitutivo não 
ter concluído o seu trabalho e 
por teiem convido os conven
cionais que não seria aquela a 
melhor oportunidade para a re
visão.

Após o encerramento dos 
trabalhos os canvtncionais vi
sitaram o sr. Oetulio Vargas 
que assim se expresSuU “O ato 
da Convenção foi nma decisão 
de coragem e, como tal, de re
novarão. Não posso repelir um 
filho porque se emancipa pelo 
pensamento Pelo „to praticado 
vos afastastes de mim pelo 
pensamento, mas, pela solie- 
rlariedade, aproximaste-vos da 
mim pelo coração’4.

A delegação catarinense vol
tou a ter atuação destacada 
nos trabalhos da convenção 
trabalhista. O Di ptu ido Saulo 
liamos’ no altimo conclave, 
havia sido eleito seu Presidente 
e neste o D:. Teimo Vieira Ri 
beiro ocupou a Vice- Presidên
cia. O atual Delegado do I.A. 
P.I. transitou por esta cidade 
de rumo a uma fazenda doMu
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João Godinho 
Junior

Era avançada idade fale
ceu Desta cidade 0 sr. Joao 
Godinho Junior, ex-secre. 
tario da Prefeitura Muni
cipal e i r m ã o  do sr. 

|Jaim e Godinho.
, Os atos do sepultaraento 
I realizaram-se dia lõ, a9 14 
horas, com grande acompa

nham ento , Nossos pesames

Florindo
Caon

I Encontra-se nesta cidade 
,a negocius, 0 sr. Ficrindo 
f acra, coraercienie e procer 
peessediata no distrito de 
Coxilia Grande, Municipio 
de Vacaria:

Indultado Abdon Coelho ds Àiila
Por decrito do sr. Presidente da 
República, foi indultado do resto 
da pena que estava cumprindo 
najPe nitenciár'a d? Estado Ab
don Coelho d A da que em 49 
no ed>ficio Dr. ncácio, assassi
nou seü iurão A istiJfs Coelho 
de Avda.

nicipio, onde descansará alguns 
dias. Em rápido contado com 
com nessas reportagem, pois 
esteve algumas horas apenas 
na cidade. 0 Dr. '.Teimo Vieira 
Ribeiro disse que o (resultado 
dos trabalhos convencionais fo
ram satisfatórios e que a luta 
interna pareceu grave pelo no
ticiário dos jornais, hfetivsmen- 1 
te nâo atingiu grande {impor
tância. O sr Danton Coelho 
foi vencid1’ mns náo aí• j <«i0 do 
partido que tomará nova orien
tação daqui por dpnte 
Dr Teimo Vieira Ribeiro, foi o| 
Vice Presidente da Convenção 
do PTB I

Um e s g 01 0 
que esgota a 

paciência
Lajes é uma cidede que tem de 
tudo. Inclusive um máu cheiro 
horrível em certas ruas. Para 1 
solucionar o problema muito se n
discutiu, muitos aborrecimentos 
tiveram as autoridades, de ontem 
e de hoje, e muito pa('d  de jornal 
foi gasto. Mas, enfim veio a 
rêde pública e já estão sendo 
iniciadas as 1'gaçõ's domiciliares.
A passos lentos, mas está an 
dando. Pode ser que 0 povo 
tenha que esperar mais uma 
meia dúzia de anos até que a

Avistaran -se 
com o

Governador
Bom Retiro — Há dias 

uma caravana de lideres 
políticos, da Z7DN local, es. 
teve em Florianópolis, on. 
de se avistou cOm o Gover
nador do Estado. A comi
tiva era chefiada pelo pre- 
leito Fiares Figueiredo de 

Oliveira, contando entre ou. 
/ros os vereadores. Elvert 
de Oliveira, Aldo Oliveira, 
br, Olibio Wagner e Ütto  
Khu/Z. 0 objetivo da visita 

°  Prl " de e G^tU1° . VarV o« debater ccm a alta
administração do Estado, 
problemas relacionados com 
o municipio, tais como es-

Banco do de- 
senvolvimen - 
to econômico
gas enviou ao Congresso  
Nacio;:al uma mensagem 
prcpomdo a criação do Ban
co do Desenvolvimento

por fi
nalidade principal movimen.
tar os créditos obtidos para da me3raa regressaram miu- 
o incremento da produção to bem ímpressionado8 oom
cobrança de taxas destin 8 -L  conseguiram para a 
da9 R0 â „a r m C n _l0. .ec,0 '{melhoria da comuna. A ini.

ciativa repercutiu favoravel-

trauas, escolas e outras 
obras que serio era breve 
atacadas. Os componentes

nomico nacional c execução 
de obras e Financiamento

___ — — — ------- -- - Sou capital inicial será de
cidade fique com o perfume das I vinte milhões de cruzeiros
rosao, porém já um bom augu - j devendo ser constituído com 
rio... EntrctaDto, enquanto sei
aproxima o carnaval, enquanto Jrese re*S Fundo de L e- 
0 verão se prepara para dizer senvcilvitfieuto Economico,

adicionais do Imposto da 
Renda. Na mesma mensa 
gem pede a autorisação pa_ 
ra 0 lançamento de obríga- 

Cordova, Hercilio Luz, Correia jÇões de divida publica.

adeus, enquanto cs especulações 
continuam na ordem do dia, a 
catinga prossegue Espec'«lmt n- 
te em certas via, como Benja
mim Constant, Mal. Deodorc,Cel.

ia|
Pinto, 15 de Novembro, Aristi-' 
liano Ramos e outras. IsSo de
vido ao fato dos maiores edifícios 
da cidade esturem localizados 

nessas rUas, e por nàô estarem 
com fossas ao menus satisfatórias.

monte no seio
çao.

da popula-

tpu hadar 
de

papel

Aniversário
C omplelou 1 ano de idade 0
menino Wilson Vidal Antunes carnavalesca da Peter Pan

Em S. Paulo a Policia proi
biu a venda de discos e execu
ções da já popular march'nhs

O
o

S \  t  I  •  i .  1 _  • I - V . i i m w  » »  u o v u  v ' “ U V -  u * » l  l i o  V d i r a v i a  U o  1 * « » ■

Oi detritos correm pelas sargc-i junior, filho do casal Wilson Apanhador de Papél», sob 
num ritmo continuado depondo, V)dal AntuneS e Maria Vieira de pretesto do imorahdade- 
contra a limpeza da urbe e pro- Camarg, Antuoes. 
vocando a .rritaçao dos olfatos | __________________________ j Recordamos que em carna-
a.nda nao habituados... Urge --------------------------------------- ivais pas5, dos a '|nep,ração poé-
a"indicar^A°s D^mehasX^cõet LUIZ CARLOS SILVA E hca-fol.ona também foi amorda-a iDdicnr. As primeiras ngaçoes SFNHORA çada com a proibirão de uma

a serem feibs devem ser as SENHORA Icerta marchinha alusiva*
' sianica volta do então solitáriode certas casas nessas ruas. Tu

do deve ser ligado, e no mais 
curto prazo possivel,

Aqui deixamos a nossa >u- 
geatão na espectativa de era 
pouco tempo poderemos vir a 
esta redação sem sentir o fed^i 
que tressânda das proximidades 
do Banco lnco. . .

Participam aos parentes de N„quela íp0ca s . M. o 
e pessoas amigas o nasoi- Moino, não estrilou porque o 
meuto de sua filha pretesto êra a «integridade ni-

MARTA t v ê q  1 cional», mkis agora sondo a
M A n l A  liN co  «integridade moral», não mes-

jmo. . . 8 .  M. comunica aos su- 
ocorrii.a nâ materniJale j ditos que tal proibição é restrí- 
local, dia lõ do cO rrecte.jta soraente a S. Paulo. , .

T r a b a l h a d o r !  exige de teo patrão o 
salário mínimo! C rS 530,00 mensais!
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CORREIO LAQEANO

Reflexos dá crise do IBGE 
em Santa Catarina

Nãi rscinhcca capacidades u gsnera! Peliy Gosüio para criticar os scmços esta 
tisiieds Trasilie e cargo o Inspetor Regional do I0GE noste Estado

Transferido Frei 
Acíiilss

Ao*bi de ser transferido p i-  
ra ttuporangi o Revdo. Frei

2* Batalhão Rodoviário
g r a n ja

AVISO
Tendo en trado  em funcionamento as Se-çao de

t.da pelo st. Aroldo Cildeira a»iugi-lo. E isto par que « | e ?■ p ^ V d o T  á "cowuTdade 
de cargo de Inspetor Regional repeli*, calegoricamento, nuoT A„i. foi a Ir

Achiles Kloeckner, O.KM . q«-J a V , al>|o  e  M ATADOURO da G ran ja  do 2* -Btl. M 
jiiuranle quatro anos serviu como de A v i- K rL ie tivo  de auxiliar „

_ . . . .  , .. .  . , . , . . lOuardiãodo Convento • V i- . aviso aos in/eressacks que, com o cL jeu  ae  auxiliar0
Fo. concedida pela_ dlrcçao dos departamentos ma,s .mp0r-. Paróquia de Lajes, ' increm ento  da av icu ltura  nesta  regl&o, a  Granja torne.

d o J Bü E ,a  exone^ac^ s o ^ i t i n t e s , d o ^  )f»or 8eUs inúmeros s e r v i ç o s a o s  interessados, pinüos de um dia N ew  Hanpshir*
filhos de galinhas daa melhores procedências, ao preço 
Ju Cr$ 4.00 cada.

Outrossim, o Btl. compra bois gordes de 4 anos 
acima e porcos, ao preco corrente.

Os interessados podem dirigir-se a este Gomando 
ou ao Cap. Sombra, encarregado da Granja do Rtl; 

Lages; 13 de Fevereiro de 1952 
Francisoo das Chagas Mello Soares 

Major Jmt. lntr. uo 2: Btl. Rv.

cn.o-
;lioa. Frei Acii les foi alvo de 
’ carinhosas demonstrações de 
apreço e amizide. As irmanda- 
des e seus amigos mandaram

Uva dos demais dirigentes da- discurso prestando homenagens e('h h rar> dia 13, uma nm sa in 
.prirseu- j *o dr M A d« F r . i - 1

t»udo seu pedido de reuúnoia,' taa o notavol criador da Esta- u ® ^  ___
eptliram energicamente 
larações desprestigiosss

daquele érgío em Santa C«ta- , reconheoendo capacidade têcni 
rina. Seu pedido de afastamen-j ca no sr. Polly para criticar os- 
to teve caráter irrevogável em métodos e os processos aplica- 
oonsorfiocia com a atitude at j dos p?lo 1B0E Terminou seu

repeliram eneTgicamente aa de- j t.slica Nacional e i. í o d ^ ^ t a u r a u t e  Brasil. Nessa opor.um- 
cíara.ões desprest.gmsas feitas | ageutes municipais de estatfa- “ pSl,B1 .
ii imprensa pelo atual presl-jtioa, apresentand >-os como 
dente a respeito da fidedignida- anonimos e heroicos batelhad’ 
de das estatisticaa nacionais. j res que se devotam, em cada 

A passagem do cr.rgo ao seu célula ndmir.isirativa. á ingrata 
subsbtnto legal, estatístico PI»- t  lão incompreendida, posta 
nio Franaoni Júnior, chefí da que importantíssima tarefa de 
Secçâo de Estatística da mes- coletar dados estatisttoos. Suas 
ma Inspetoria, realixou se no úlúmas palavras foram dirigidas 
dia 2 do corrente, no gabinete aos servidores da Inspetoria 
do Inspetor, perante U>do o fun- seus auxiliares diretos, cooci- 
cioualismo, em singelá soleni- tando-os a permanecerem em 
dade que contou com a pre- seus postos, exercendo suas fun 
sença, ainda, do dr. Roberto ções cora boa vontade e equi- 
Lacerda, diretor do Departa-: distantes de qualquer pwrtida- 
mpnte Estadual e presidente da^riamo prejudicial h marcha do 
Junta Executiva Regional de j serviçn, em franca colaboração 
Estatística. com o seu suce&sor. Agradeceu

ainda, a eoUboração que de 
Na ocasião o denr^ssiooiiio to-io> havia rtc<bido durante 

profeilu um breve e lucisivo i sete anos, no trabalho de dotar 
discurso, começando p^r esola-ÍSanta Catarina e o Brasil de 
reoer que a concessio do seu estatísticas exatas e oportunas 
pedido de afastamento era es-j Após a palavra do sr. Aroldo

' Caljeira falou o sr, Plínio 
Franioni Junior, que declarou

penda e mesmo lógica de ve* 
qua dera ao pedido caráter ir
revogável e nele deixara evi
dente o seu proposito de não 
colaborar c -m a atual presidèn 
cia do IBGE. A seguir explicou 
os motivos daquela reunião, 
eujo objMivo era a transmissão 
do cargo »o seu substituto le
gal, sr. Pllniii Franaoni Junior 
que passaria a responder pelo 
expediente da re^rtição, con
forme deliberara a Secretaria 
Geral. O orador se reportou 
em seguida, aos motivos de sua 
renuncia, historiando, rápida- 
inetiie, os acontecimentos que 
culminaram na crise qun or.i 
se observa no9 quadros do 
IBGE, acrescentando que os 
demissionários dos cargos de 
direção do IBGE estão defen
dendo o conceito moral da ins
tituição, duramento abalada 
nesta lamentável crise provoca
da peta injustificável atitude do 
presidente Polly Ooelho que,

sr. Osni Toleutino da Silva e 
Gr. Ivo Guilhon Pereira de 
Mello, ioaltecendo os méritos 
Jo hom“nageadn e lhe desejan
do votos de boa viag‘in. Era 
comovedora oração Frei Achiles 
■ gradeoeu e se despediu dos 
presentes. A tarde do mesmo 
dia, acompanhado por grande 
caravana de automóveis até o 
Distrito de índios, o zeloso 
piroc oseguiu para Ituporanga.

Frei Aurélio 
Stulzer

De Ouaratingnetá, Estado ce 
-ão Paulo, para a nossa cidade 
foi transfeiido Frei Aurél'o 
Stulzer. Pertencente á Ordem

rec< ber a dueçào da Inspetoria Fraoclscaoos, Frei Aurélio 
como responsável polo expe- como jornalista dedicara suas
cliente, em obed'ôacia a deter- 
mm^ões da Secretaria Geral 
Aceitava a liieumbèccia. porem 
apenas em caráter transitório, 
tanto que imediatamente tele
grafaria ao IBGE 'solicitando a 
pronta designação do novo 
inspetor Regional 

Encerrando a reunião discur
sou o dr. Roberto Lacerda que 
na qualidade de diretor do De
partamento Estadual de Estalia- 
iica e presidente da Junta Exe
cutiva Regionol de Estatística 
lamentou o afastameuto do Sr. 
Aroido Caldeira, exaltando os 
seus méritos tanTas vezes com
provados em difíceis e impor
tantes missõis, citando as cam- 
panh'S estatísticas anuais e o 
recense imento geral 1950, cujo 
êxito total decorreu do espirito 
sacrifício e da capacidade de

sem medir cou?equèuCias, ten- direçáo d&quele técnico demL-
tau lançar ao descrédit', peran- 
te r opinião pública, as ativida
des estatísticas brasileiras. Fri
sou, ainda, o sr. AnJdo Caldei
ra, que as acertivos do gene- 1 
ral presidente ao Pretender des
prestigiar o e-farço de eente 
nas de trabalhadores de um

siouário.
(Do «D ário da Manb3> -

DT EDEZIO NERY CAON
■IVOSIOB

LAJES-SCATARINA

atividades no «Guia Serrano». Ao 
novo colega os votos de feliz 
permanência em nossa terra.

E M P O S S A D A  A  D I R E T O R I A  D A  O R D E M  | 

D O S  A D V O G A D O S

E n  dias da semana tomou 
passe a nova Diretoria da Sub 
secção de Liges da Ordem dos 
Advogados do Brasil, eleita em 
dezembro ultimo. A cerimônia 
renlizou-se no Edifício do Fó
rum looal, tendo usado da pa
lavra o dr. João Oualberto da 
Silva Nètto, que deu conta a 
seus colegas da gestão pissada 
Precedida a eleição para os 
cargos a serem ocupados pelos 
novos componentes da dTeçSo 
do sedalicie, verif i c o u - s e 
a eleição do D e s e ir- 
bargador Mario Teixeira Carri
lho para presidente, Bacharel 
Argeu Qodioho Furtado secre
tario e dr. Edezio Nery Caon. 
Tesoureiro. A uova diretoria 
tomop poSíe, falando na oca- 

1 sião o Des, Mari# T. Carrilho.

Direeu Pinta um va lo r p a tríc io
Dircèu Pinto é um nom o,já conhecido do nosso pCiblico. 
Vem atoando com êxito na Rádio C|ube e agora lançou 
um samba carnavalesoo, com letra e musica de sua auto
ria. Nos ensaios de nossos clubes está sendo executados 
comsuoessu. «Alto da Santa Cruz» é o titulo do samba 
do jovem patrieio que tomou por te m a  orar u i l i s a i ,

Alto de Santa Cruz
Samba carnavalesco — Músjca e Letra dd

Dircêu Pinto

Ná ná ná nà ná ê...
O carnaval chegou.
Ná ná ná nà ná ê 
Mestre DIRCEI7 animou,
Nà oá ná ná ná ê 
O carnaval chegou 
Ná ná ná ná ná ê

Bis

I
Santa Cruz o Morro 
Prá animar o carnaval,

Convidou a Ponte Grande e Morro do Posto 
Deichando a Brusque em sau lugar:

I I
■Rrusque, Lag* ão e  Copacabana 
NR i tem Eso da de «Samba 
\  amos por uma muamba tiesta gente 
Para ver ae êles vem pro samba.

PINHEIROS
TERBE-SE POR Ô liM O í PRÍÇ8S, pinhoiios sas lic t l if td s s  iliaiio:

OAMPOS NOVOS: 8 000 pinluiros de 50 cms acima cora
í« mí i í £  rnmp° ’ P° r 1-100.000,00. No mesmo muuicí- pto 21.0Ü0 de 50 cm acima.

SFf/jlf 10000 dt 50 Cm “ W-» da Ee-

iI
URUBIC1: 20.000 pinheiros de campo, de 45

Tratar com Ariovaldo Nery Caon 
Nesta cidade.

cm acima.

i Cfufe 143e junfto Programa do Carnaval
s a fantasia nos dias 24. 25 e 2R - ; - i_,,,BaUes a lanlasia nos dias 24. 25 e 26 - maiinéo inianM no dia 25 Re- 

serva de mesas a  parti, do dia 10. ás 9 horas na secretaria do Clube 
------------ - Inicio dos ensaios dia 4 ás 21 horas -
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Hnje:

Sr. Da. Nilda Ooularte, espo
sa do vereador Alceu Goulart 
Furtadc. Sr. P.ulo Braescher.

Amanhã:
Srta. Neusa, filha do Sr. Os- 

ni Tolentino da Silva. Sr. P t-  
dro Paulo Rodolfo técnico em 
aviação residente em Porlo 
Alegre.

Dia IS -
Sra. Da. Zilda, esposa do 

sr- Soli Reis. Sra. Da. Cristina 
esposa d o vereador Oscar 
Schweitzer

Dia 19 -
Sra; Da. Maria, esposa do 

sr. Ervino de Oliveira Borges. 
Sr. Célio Melim, do comércio 
local.

Dia 29
Srta. S>z«lfrida Duarte, filh 

do sr. Veríssimo Duarte; Srta. 
Noely, filha do sr. Lauro Sou
za, funcionário da Coletoria 
Estadual. Srta. Ira Farias, filha 
do sr. Orontes Farias. Srta. 
Eloisa, filha do sr. Epaminon- 
das Valente. Sr Luiz Scoss.

D ia 21
Sr, Manoel Antunes Ramos, 

industrialista e criador neste 
municipio. O jovem Rui de 
Castro Arruda, fdho co sr. 
Eurico de Castro Anuda. Sr. 
Luiz Ramos Neto, criador-

Dia 22
Sra. Da Adelaide, esposa do 

Dr. Jorge Bltyer Roo-ulo Pe
dro, f lho do sr Benjamim 
Scoss. Sra, D?. Juçã, esposa 
do Dr. Laerte Ramos Vieira.

De u-nos o prazer de sua vi
sita o sr. Anibal Rumos, nosso 
presado assinante e indiistria- 
lista aqui residente. Gratos

Dr. Edmundo P V e ir in g
Aniversariou dia 25 o Dr. Ed

mundo Paulo Viering. médico 
estibelecido em Lages há vários 
•inos.

Df.loà) Sualbe:ta ia 
Silva Netio

Advogado com brilhante folha 
de serviços no fôro local ve
rá o Dr. João Guajberto da S'l- 
va Nelto, transcorrer, dia 19, o 
sen natalicio

Sr. Eliziáíio C. Btanco
Festejná seu natalicio a 19 
dêste, o Dr Eliziário de Camar
go Branco, in,1us‘riílista e advo 
g-do diretor do Escritório Ju- 
• id‘co comtiial desta cidade,

Sr. U N H O  MALINYERNI FILHO
Pintor lageanoi com fama na
cional, vná passar, dia 16, o 
sru natalicio Agosiinho Malin- 
verni Filho. Nossos parabéns.

Estatísticas
financeiras

Publicou o BoLtim do Con
selho Técnico de Economia e 
Finanças os balanços dos Es
tados e Distrito Federal de 
1950. Como uuidades de maior 
arrecadação surgem Sâo Paulo 
com Cr$ 4.534 183 270.00. Dis
trito Federal com com Cij>. . . 
2.394 315 755,00 e Rio 0'andc 
do Sul com Ci$ 1.052 273.426,00 
Santa Catarina es'á em nono 
lugT com Cr$ 253.412.410,00 

. Estes nnmeros São referentes 
j aos impostos. Com referência 
,ás taxas Minas Oeruis “està tro 
primeiro lognr, cem Ci$. • . .

. 275.092 030,00, Distrito Federal 
Ifum C.i$. 150.066.453,00, São
Paulo com Cr$ 149.422.811.00. 
Santa Catarina ocupou o déci
mo sétimo lugar.

0  povo 
reclama

Contra as filas de ônibus que 
a Inspetoria de Viiculos ainda 
não se dignou organizar e edu
car o povo, a fim de evitar 
atropelamentos.

Tal reclamação atinge lam
bem os cinema®,

Contra a veuda de entradas, 
superior á lotação do Cine T .-  
moio.

C' ntra es pindinhas que cer
tos mocinhos Jbcnitos e alguns 
velhotea aescarádos encereçum 
ás moças e senhoras que pas
sam nas ruas da cidade,

________________________ *_______________ 3 a. págica

Associação Espirita
“ Berço de Jesus“

BALANCETE

A partir de 12 de Fevereiro de 1950 até 12 de Fevereirol 
de 1952.

RECEITA

Rendas de Festas, reuniões de Cnfósinhoa,

DESPEZA

Compras de fuzendns para confecções de 
enxovais, conforme nota a disposição dos 
associados

Saldo verificado em Ca'xa

RELATÓRIO:

Ci$ 23.671,701

Si-ma Ci$ 21.689,90 
1.928,80

CrS 23.679,70

ESCOLA IÉCHICA OE COMÉRCIO DE LA6ES

Faça seu curso de contador na Escola Técnica de Coroér' 
c'o de Lsges, que lhe proporcionará instrução sólida e eficien*8 
As matiículas para o corrente ano <stão e k i th s  Ctsde o 
dia 15.

Para os que teem apenas o curso primário, iustituiu a Es
cola o CURSO COMERCIAL BÁSICO, que confére aos alunos 
que o concluírem, o diploma de «Auxiliar de escritório», além 
de dor ingre!s) a qualquer curso de comércio, e tnesmo ao 
«científico» mediante exame de sufic ència cm uma ou duas 
matérias.

Para o Curso Básico eS'ão dispensados de exame de ad
missão os alunos que já O tenham feito para o curso ginasial.

Leovsnir Lisboa 
Secretário

Galeria da Moda
O Palácio das Noivas

A casa que semanalmente recebe arligoa de alt& 
moda, vindos das melhores fábricas do País.

Sedas -  Linhos - Lãs * Cretones -  Voiles - Artigos de cama 
e mesa - Enxovais completos para noivas e bebês

—  Sem pre H n t i id a d e s ! - - - - - -
Modas! Modas! e Mais Modas!

só n i G j h i i  da SI
Rua Dorreia Pinto, n 25 

LAGES
Telefone 87 

Sta. Catarina

A Associação distribuiu durante o exercício findo:
30O enxovais completos, contendo cada enxoval 21 pe^as da 
boa quaildade. ficando ainda no guarda-ruupa da associação as 
peças segnintes

472 camisinhas
226 casaquinbos de pelúcia
102 mantas
274 fraldas de algodão 
135 toucas diversas 
107 cinteiros
40 metros de retalhos diversos

Diretoria desta associação Benrficiente, serve-se do ensejo 
para agradecer a todas as pessoas que contribuiram e colabo
raram gt ncrosamenle nesta obra de caridade, e roga ã Deus 
pela felicidade pessoal de todos.

A DIRETORIA

Lages, 12 de fevereiro de 1952

Leia e assine  este jo rn a l

B A T E R I A S

Novo plano de vendas
*

Temos a venda as novas beterias Ford, super 
reforçadas que gozam da tradicional garantia FORD

12 meses ou 18.000 Kms.
Recebemos em troca sua bateria usada qualquer que seja a marca

— Con$ulte nos sôbie os nossos PREÇOS —
Comércio de Automóveis João Buatim S/À

Concessionários FORD
Ruu Mareçhal Deodoro, 303 — LAGES - Santa Catarina.
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PROPRIEDADES A VENDA
Uma casa recein-conslruida, dois pivimentos, feita a rua Frei 
Rogério.
Tres casas de madeira, eobertas com telhas, margem da estrada 
federal, zona «Lagoão».
Uma ínvernada com a área de 1.022,.414m2, com casa galpSo 
e demais beufeitorias, sita a 8 k ns desta cidade.

Cinco casas á escolher, sendo' Uma em duas partes, cobertura 
de telhas e taboinhas, terreno de 16-39 ms. uma coberta de te
lhas, pequena, terreno menor, uma maior, coberta com telhas, 
duas outras do mesmo tipo, de igual preço.

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

Uma caminhonete «Aostin» p/ 3.000 k>. rodado duplo, carroce- 
ria fechada, tipo comercial.

Um terreno central, rua Cel. Aristiliano Ramoa, cora nove ms. 
de frente por fundos a combinar.

Vir i  tratar no "  Escritório Iniormativo Com erciar
junto ao Bar Familiar com a firma RAFAELI, RAMOS LTDA.

Part conserto de soo automóvel, procure a ofiicna

C R Y S L E R
R U A  L A U R O  M Ü L L E R  Mecânicos Especializados .

Escola téorca  d: comér
cio de Lages

A «Escola Técnico de Comércio de Lages» av sa aos senhores alu
nos que os ex <ti ■> de segou, a cliiini.ua ui ciar-se-So dia 11 de 
fevereiro, ás 19,.J0 ,i iras. As menções deverão ser feitas na 
secretaria da Escola, edifício da LscoU Normal Vidal Ramos, 
até dia 8 a uoite.

Avisa, outrossim, que os eximes de admissão ao CUR 
SO COMERCIaL BáSICO terão inicio dia 18, à 3 19,30 horas 
As inscrições para êstes exames encerrar-se-ão dia 15 a noite

Leovanir Lisboa 
Secretário

CORREIO LAGEANO

Movimento do Cartório dos FeiiosJ»
. p otrn Fsc-ivOo dos Feit 3. da Fazenda deun.0s|  O Sr. Hélio Bosco dc Castro, E c» 5o e tanbem  o Je 1950 qJ

»nto de seu cartório nos períodos de 1 ^movimento
damos abaixo, a<s nossos leitores.
Executivos Estaduais vindos de 1945 a 1950 
Executivos Mnnicípjis vindos de 1945 a 1 q4Q 
Executivos Municipais vindos em 1950 
Executivos Estaduais cobrados 1945 a 1950

Executivos Municipais cobrados 1945 a 1950

Executivos municipais requisitados pela Prefeitura

\
Executivos Estaduais em Juizo de J945 a 1945 
Executivos Municipais em Juizo de 1945 a 1950

Ajuizados Executivos Estaduais em 1951 
Ajuizados Executivos Municipais em 1951

jRequisitados pela Prefeitura M. em 1951

Passaram para 1951 vindos de anos anteriores 
Cobrados durante o ano de 1951 (Estaduais)

(Municipais)
(Judiciais)

Passaram de 1945 a 1951 para 1952 Em Cartório

ESPECIFICAÇÃO

12 325
742

0 13.067

3.130
168 3.298

9769
30

9.739
9 .195

544
9.739

4.697
62 4.759

14.498

821
23
53

DISTRITAL

9.739

9.739

14 498 

14 494

897 

13.5 97

Cidad e
Palmeiras
Carú
Bocaina do Sul 
Painel
Campo Belo do Sul 
índios

Cr$ 35.719,60 
l t  -67c .20 
7 767,40 
6.992,80 
6 373.20 
6-367.10 
6.155,00

An>ta Garibaldi 
Cerro Negro 
Capão Alto 
Correra Pinto 
Judiciais

TOTAL

Cr $ 5 718,30 
4.332,00 
3,612,80 
2 669,(10

Cr$ 94.384,63

OBS: Foram fornecidos os dados presoutes sómente de 1945 até apresente data em 
virtude da extinção pelo decreto numaro 1.444 das dividas inferiores a cem cru 
zeiros, até o ano de mil novecentos e quarenta e quatro.

L O C O M O V E I S  “ LAKZ ”  e “ MIOLF ”
Em ótimas condições de func onamento. Vendemos para 
pronta entrega de, 15 - 20 - 34 • 44 - 50 - 60 - 65 - 75 

90 - 10U - 120 -  170 - 210 - 250 -  e 300 Cavalos 
KURTWEIL & 01 A. LTDA.

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

Vende se
i Unia casa de madeira 
' recém construída, pintar 
óleo, situada no aprazível 1 
de Copacabana. Tratar c 
sr. Hélio Bosco de C*st 
Cartório do Ori.ne.

Distribuidores exclusivos

NODARI & CIA. LTDA.

M o r e s  Diesel «FIAT
Pronta entrega e absoluta

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

Diversos tamanhos para todos os fins

Equipados com guincho e angledozer com comando hidráu 
lico e com 4 movimentos.

Tratcres FIAT para a lavoura a gazjlina e querozene 
implementos agrícolas

Estoque permanente de peças genuínas FIAT
Maiores dotalues e informações com

M in o  V a lm órb id a  e Livio B a g g io
Rua Ruy Barbosa 21 — Fone 08 — Lages

Matriz em VIDEIRA Filial em JOAçABA
Caixa Postal 58

»

Telegramas NODARI — Santa Catarina
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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 - moido 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 Vendas: Rua 

Mal. Deodoro 45

Fábrica e varejo de banha, linguiça, e produtos suinos

Econômicos
MEDICO

Dr Aristcteles Soe<ro Waltrick
Clínica geral

Cons. - Edifício Construtora 
Io andar - Rua 15 de Novem
bro • Lages - Sta. Catar ina

FABRICA DE MOVEIS E ESOUAORIAS
. '«esvi-'** t  "

i I M
%

t £  p . 0
^  Jerõmmo Coelho s/-.

CAlttk POSTAt 126

telecr l e á ü  LQGLS-STQ C:'TRQ1ND

d e

Joai Pelizwri

Fabrica-se

Móveis de estilo fino e 
colonial

bem como:

o q u a  I r ia s ,  portas, jane
las, ele.

Con fecciona-se;

c^rrocerias pan  •iminliõ»s caminhonetes e 
polia» p’ra engenhos etc.

e demais serviços do ramo

CASA

I casa e terreno á rua Jo3o 
de Castro - Tratar com Arthur 
Wetzel ou nesta'redação

Gaünhas Leghorn
Vende-so frangos de 5 m ê -  
ses, puros. Tratar nesta re
dação.

TERRENOS

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

VENDE-SE
Uma caminhonete De.So/o, 
1.500kls. co mcarroceria pa- ■ 
ra passageiros, em parfeito j 
estado de conservação. Tra
tar com o Sgt. Hercilio na 
rua João de Castro s/n.

Assine este Jornal

LIMA AMAR-.L & CIA. LTDA
REPRESENTAÇÕES E CONTA PtfOPRIA

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

ría e luz.

Máquinas de escrever, etc.

VENDAS A VISTA E A
PRAZO

-*r
Faça uma visita á nossa expo- 

'3L. sição e verifique nossos preços

LAGES Rua-Marechal Deodoro 304 — LAOES

Fone 6ó

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal 91
Rua 15 de Novembro n. 191 

Edifício João Cruz Junior —LAJES

A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E DE BORDO E 0 CONFORTO QUE V. S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "PIONEIRA", 

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

Í l9 2 7 t

1

I  4

V econômico/

K 0 L Y N 0 5  rende  m uito  ma i s
K o l y n o s  é  e c o n ô m i c o  

p o r q u e  é  u m  d e n . i f r í c i o  

c o n c e n t r a d o  q u e  r e n d e  

m u i l o  m a i s !  U m  c e n t í 

m e t r o  d e  K o l y n o s  n a  

e s c o v a  b a s t a  p a r a  o b t e r  

e s p u m a  a b u n d a n t e  q u e ,  

c o m b a t e  a  c á r i e  e  

p e r f u m a  o  h á l i t o .

1

1

✓

i

1
i

K-M7

Agência nesta cidade
fui IS de Novembro lí 37 - Fone 41 - C. P. 182

A t e n ç ã o
Vende-se

A preços de ocasião: Uma mobilia de sala de jan
tar de imbuia, com nove peças, -  uma eletrola com movei 
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 de cabeceira, -  um fogão econo- 
mico marca «Oeral» com calteira, cor branca, - Um carri 
nho para criança (Bebê), -  uma espingarda calibre vinte, 
marca «Oeco» de fwbrmaçlo alemã, tudo em estado novo 
-  Ver e tratar à ru? Hetcilio Luz n' 49 -  Nesta.

Para o conserto de aeu automevel 
procure a oficina CRYSLER

R. Lauro Miiller
Mecânicos especialisados

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

S ão  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 participáreu da ^Exposição Agro-Pecuária e envidarem seus es 

forços na escolha, qualidade e apresentação de seus produtos a Um de exprimirem o valor, a possibilidade e o progresso de São Joaquim
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6* . p'g>n*

Rua Aristiliano Ramos. 151
Assinatura Anual 
Numero avulso:

Cr» 60,00 
Cr» 1.00

Oa artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de seus

signatários.
____ <#

A g u a r d e m  para breves d ia s !
«o ceio da Pi incesa da Sorra c u r^ u  „ .B airro  G o . r » j à . . d ,  propriedade d a  Financial Conrárciotcr a U  I» 

cour uin moderitiaaimo plano de lo team ecto .  Situado em posição privelipiada p«,a belera panoiám iea

e saudável 800 lotes a partir de Cr$ GO,00 mensais, s/ juros.

Primeira Reunião do 
Tribunal do Juri

A tè  q u an d o  ? ^  eterna juven tude
Terá início, n 28 deste. » 

primeira reunião do lribunr.1 
Oo Juri da Cornarei no cor
rente ano. Cs trabalhos seião 
presididos pGo ür. Ivo Guilhon 
Pereira de M Ho, Ju z de D,- 
rcito da 1* Vârn, em exercício 
na 2*. que já deternvnou fos
sem cun pri.las as diligências 
neceS'ávi-8 para o julgamento 
dos réus, ü  Dr, Oliuto Campos 
rrcoimor Público da I a Vara, 
também em exercíoio na 2a re
presentará o Mimsléro Público 
como acusador.

Foram sorteados os vinte e 
um jurados seguintes: Abrrmo 
Domingos Scariott, Ambrosio, 
João Mondadmi, Adolfo Corso, 
Antcnio Francisco de fcpuza 
Célio Luiz da Silveira, Cluones 
Velho Carneiro Bastos, Dante 
M’rotr, Euclides Alves de 
Mello, Ernesto Guidalli, Arnol- 
oo rieidricli, Flávio Arruda 
Machado. Guilherme Latíw g 
Junior, João José Vieiro, João 
Pedro Crida, Jaci Ribeiro dc 
Almeida, Lauro R'beiro Junior, 
Leop' Ido Jacinto Martins, M -  
guri Celomeno Vieira, Marino 
Mi.livtnv, Nilo Sbruzzi e Pedio 
Alves Rodrigues.

Serão julgados seis réus, por 
crimes dolosos contra a V:da. 
MANOEL DOS SAN'1 OS PE
REIRA MACHaDO, p«t ter as-' 
sassinado a Joaquim Pereira 
Martins, em junho de 51, no 
distrito de Anita G iribeld . Seu 
defensor e o Dr. Mario Teixei
ra Carr Iho.

ANTONIO , FERREIRA DE I 
ARaUJO, por crime de hemi- 
cidio aa pessoa de Sebastião 1 
H lário Oarcia, no Oarú. em 42 
Patrccmaiá a deíeza o Solici
tador Wilson V71 d a 1 Antun-s.

Informativo 
; Comercial

Os srs. Otsvio P faeli e J eí- 
ro Ranos oigi.nizarfm uesta 
ridade una fuma, denominada 
'E fciiteuo Infcrmítivo Ccmcr-, 
ciai’*, com o objetivo de cim-| 
pra e venda de imóv.-is e se- 
moventes, rep:es**nt8<,õ -s junte 
as repartições públicas,informa
ções sobre empiegndos e em 
pregadores, e outras atividades. 
O ‘ Informativo Comercial» já 
e• iá <m operosidade, junto ao 
Bar Familiar.

ANTONIO JOSé GARCIA 
por crime de morte contra J -  
‘é Borg-s do Nascimento, tam
bém no Ganí em 48. Seu de
fensor é o Dr. Hélio Ramos 
Vir ira, devendo funcionar cnmo 
Auxiliar da Acusação c Dr. 
Edézio Nery Caon- 

JÜàO BATISTA DE SOUSA 
por ler matado Il-ircilio Balta
zar de Oliveira no ano pe 1943 

jno distrito de Cmú. O Solicita
dor Wilson Vidal Antunes fa
rá a defesa.

jjOãO ADãO RIBEIRO por ho- 
.nucidio na pessoa de José Ma- 
,ria Pereira, ern 45.no tiapão 
| Altc. Sc'á defendido pelo Dr. 
Edézio NeTy Caon.

SEB^STIãO DE ANDRARE, 
vulgo Sebastião Inácio per 
tentiva de homicídio contra Jo
sé í oreira de Oliveira, no Ca- 
iii. Seu defensor é o solicitador 
Wilson Vidul Antunes, funcio
nando como Auxiliar da Acusa
ção o Dr. Mario Teixeúa Car
rilho. Este é o segundo julga
mento, uma v( z que foi i.b»ol- 
vid<> na se.vão* e agesta e o. 
Tnbunul de Justiça d« Estado 
ínanciu o nevo Juri..

O sr. 11 eiio Boscc tíe Castro 
Sirã o hsCiiváJ-

DTEDEZIO NERY CAON
A D V O G A D O

LAJES* S  CATARINA

Temo f*ito nlguaias obs rv çõ -s 
com refeiêiicir aos r.osso c n '- 
mas. Voltamos a oiigz As 1,1 *s 
conticunm dtSOrganizadas, o«C'- 
nemas que pos uem du.ts b h  - 
trr/ns, não taro. abrem uma si 
as pulga? Con’inu?m si P s E 
Bs-un as coúas vão no n esm ) 
pé. A col bovação do [ úbbc > 
por outro lado, tem deixado a 
desej r. Mas, queremos chamar 
n a'ençuo pura outros do's pon- 

jtos. Eu b n  continuemos no 
borário de verão, o inicio das 
sessõ s poderia ser anlecip ido 
para ás 8,30, pois sendo ás 9 já 
f ca am pouco tarde. Antes doi 
filme da noite costumam os em-l 
prezários passar u ma meia dúzia 
d? trailes, além dos jornais na
cionais e estrangeiros. Sliorls e 
desenhos animados são r<>ros e 
o ubuso dos trades é um falo, i 
Resultado: a pelicuD da noite, 
começa pelas 9,40 ou 9,50, quam 
doo espectador já está cangado.' 
Aié quando vai tssa hi-tória?

Ilá poucos dias, passando 
por uma de nos=as «boites* 
deparamos lá coni vários ho- 
nrns já bem avançados em 
anos mas que libavam e se ci- 
vertiam com tanta disposição 
de ânireo que esfrrgamos os 
cllios p ra certificarmo-nos de 
que êiesfos odio ) não m ntium 
Eram aqueles mesmos lum fn> 
de n°ssos tempes de moleques 
dn ‘Praça do Mercado”, eram 
aquel s que em nossa menmice 
tanto admiramos e procuramos 
imitar tslavam u 1 i niais joviais 
do qui nunca, numa bacanal 
de confétis e bebidas, como se 
fossem ê|es portadores da 
«eterna Juveutu de« boi então 
(]Ue Coineçao os a pensar numa 
palestra ouvida em mesa de ca
fé e onde se falava da fragili-

(dade e corupção da nossa nio- 
' cidade, e. fm então que Pncou- 
. t r..mos o fundamento de tal 
' pnl'*stra.

T»mbem pudera. . . , assim 
com tantos exernplo.!

I- g s lí/2/52 
Mane F ‘lho

Financial Co- 
i mércioterra 

Ltda.
j Já inic ou a v. uda de I0P3 
no «Biirro Guart já* a n vi 
firma aqui organizada «Finan
cial Co éciotérra Lida., com 
escritórios a Rui Mal. Deodoro 
261, antiga »Joalheria Gemes»,

Divida Externos do Brasil
O Boletim do Conselho 

Técnico de Ecinomia e F i
nanças, r.úmero de dezembro 
de 51, dá utn quadro d e 
monstrativo da divida ex. 
terna do Brasil.
Em 193o o nosso país de
via 1.130.112.870 polares, e 
uri junho de 5 / a divida e s 
tava redi zida a 287.7. 6,47ü 
dólares.

Joalhcna M o n d ad o ri
Rua .Mal Peodoro, 110 — L^jes — S«nfa Catarina

Grtiride e variado sedimento de jóias e relógios ROL EX, 0ME 
CiA.ESKA e CLASSIC mantendo os Teü.oies prrços da praç. 

Aceita encomendas de jóias e seiviços de gravaçõa.s
OFICINAS DE CON.-ÊRTOS EM GERAL

Não com pre sem consu ltar os p iêços da
cas.i

Corre io  Lageano
Orgão Independente e 

N oticioso
EX PED IEN TE

Dr. E d ézio  N. Caon  
José Paschoal Baggio 

Ge r e nt e :  Syrth de A. NicoUell 
Redator-cbefe: Evilasio N. Caon 

Redação e oticinas

Diretores:

ADQUIRA PARA SEU 
FILHO UM LOTE K(J

. BÜÍSS3 fi[ifiS!l]Í
O  FUTURO BAIRRO RE
SIDENCIAL DACIDADE
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Confiam na vitória os c o l o r a d o s
Flamengo de Caxias do Sul e Internacional pro
metem reviver áureos tempos do nosso futebol

O nosso esporte já passou | 
por uma fase de brilhantismo, 
por volta de 1910, quando jo
gava o Lages F. C. Agora, nu
ma 'entativa louvável, vem se 
r< h b ti ando do marasmo em 
que esteve- O campeonato de 
51 [oi promissor e esquadrões 
categorizados empolgaram o 
nosso publico. Lembramos o 
Carlos Kenaux, o Duqu» de Ca
xias e o da Escola Preparatória 
de Cadetes.

Uma 6érie de prelios com ti

mes de outros municípios tem 
sido realizados, E. amanha os 
aficionados locais terão *a opor
tunidade de assistir a estréia do 
Flamengo, Campeão invicto de 
Caxias do Sul. Recentemente 
enfrentou com galhardia o Fer- 
ro-Carril de Buenos Aires, no 
Campeonato de Amadores do 
Rio Grande venceu n*da menos 
de vinte partidas e, para o In
ternacional Campeão Gaúcho, 
perdeu pelo ajustado escore de 
4x3: lsao nos leva crer que o

Flamengo possui um elevado 
nivel futebolístico, talvez supe
rior ao nosso, e por certo que 
não deseja retornar vencido 

Seu adversário será o onze 
colorado que ultunamente me
lhorou muito. Com a mor»l le
vantada pela vitoria frente ao 
Duqoe de Caxias a rapaziada 
do sr. José Bagio lutãrá oom 
todo o sangue e entusiasmo que 
lhe é peculiar. Jogará com to
dos os seus atletas lsauro, Ale- 

imâo e Juca, Lambança, Luiz e

Lisboa, Jango, Luzardo, Sérgio 
Decosta e Lineu. que já se 
exercitaram com afinco nesta se
mana.

Não temos duvida cm afir
mar qne a pugna de domingo 
será a mais importante da tem
porada. O nosso publico verá 
um encontro sensacional. Caso 
os colorados vençam, terão con
quistado a maior vitória para o 
nosso esporte revivendo o seu 
apogeu.

’ Os clubes de fora tem sido 
derrotado* em nossa cancha. Se 
ess» sorte vai t-r o Flamengo 
Jirão a fibra doa 'colorados e o 
apoio da indispensável torc<da.

Local: Estádio municipal He
ra: 16,30. Preços: Senhoras, 
crianças, militares não gradua
dos e estudantes com caderneta 
Arquibancada: CrJ 10,1)0, Oeral: 
Or$ 5 00. Cavalheiros: Arqui
bancadas: Cr$ 15,00, [Oeral Cr$ 
10.00.

Mais uma vitória do esporte
lageano

Num jôgo fraco, o Vasco 
venceu o Concórdia

Fraca e sem atrativos 
peleia de domingo nltimo.
co da Gama e Concórdia de 
Rio do Sul proporcionaram uma 
legitima «pelada». Em nenhum 
minuto de jogo huUve futebol. 
Ambos os quadros jogaram sem 
entusiasmo, sem senso de opor
tunidade, abusando da bola pe
lo alto. O Concórdia foi um dos 
esquadiões visinhos mais traços 
que pisou nosso areião [pelo

foi a i i'Ois Pruner) e Ná, Nuta, Dr- 
Vas-,Yared e Herssmo (depois Laer-

cio), Raimundo (depois Tolio/
Eustalio, Sérgio (depois Miro),
Eaú e Vrvá (depois Raimundo)

Concórdia. Pedro, Brito e Pa
checo, Bentinho, Alfredinho e 
Pedro Sái Manece (depois La- 
mim), Nino, Laçava, Ozorio e 
Vovô (depois Pedrinho). Nino 
e Alfredinho já haviam jogado^berto
pelo Duque de Caxias contra o I 4be.ardo-Oil

T E N I S
Expressiva 
vitória do 
Clube 14

O clube 14 de Junho vem de 
conquistar uma bela vitoria no 
setor do lenis. Sabado e domin
go últimos defrontou se com a 
equipe do A- a . Barriga Verde 
e a venceu por óxl, no» resul
tados finais. Nas singles os lo
cais, Cap. Luz, Burga e Wer- 
ner derrotaram os visitantes 
Beck, Airlon e Dr, Abelardo 
As duplas NVerner-Estrela, Burga 
-Dr Gutierrez e Werner-Eval- 
do venceram os visitantes: Gd- 

G ilbeito- Hugo e

menos sua atuação de domingo j Internacional, no domingo an-
nos autoriza esta afirmação/
O Vasqmnho esteve tbaixo de 
suas reais potsibdidades. Os (, 
únicos momentos em que o pu-jria do Vasco foi 
blioo vibrou foram os de »lgu- | Jorge Siqueira de 
mas 
guel

terior.
Embora partida fosse roo- 

noton» e sem encantos, a vitó- 
justissima.

I  u „ Mello teve
jogadas do Dr Y»red!Urra atuação boa. Agiu com 

que, com muita classe, | muita autoridade e procurou
atuou no 
cais.

centro médio dos Io- sempre acertar. Pelo menos fal
tas graves consignou. Não tive 

. ram r.zão os rtosulenses quan
ta primeiro gol da tarde foi , do 0 á[bltro aDUlou um tento 

conquistado pot Raimundo, apos dc Ozorio, conquistado em le- 
uma confusão na área riosu- gitimo of síde. 
lense. Lamim, que no segundo B Det,l& f0rma 0s 
período substituiu Maneca, con-jde Rjo do g ul, nesta têmpora

“ do, retornaram asseguiu o tento de empate, cc 
locando no canto. Quase no 
final da pugna, serviuda-se de 
um cochilo da defesa visitánte 
Tubo desempatou para o Vas
co 2- Ccncerdia 1.

Oa quadros tiveram as se
guintes formações:

Vasco: Daniel, Hernant (de-

suas sédes 
amargando derrotas, tanto o 
Concórdia como o Duque.

Dr EDEZIO NERY CAON
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Iberto. A unica vitó
ria do Barriga-Verde foi a da 
dupla Beck-Abslardo, sôbre a 
local Luz-Evaldo.

Os lageanos ficaram asvím 
com a posse temporária da taça* 
*Cmt. da Força Policial do Es
tado» cuja disputa definitiva 
rerá realizada etu Floriauopolis 
em breve.

Os visitantes vieram c#m«n- 
dados pelo Cap, Rui Stckler 
de Souza e pelo Cap. Salomão 

* Bezerra Arruda Câmara, ex- 
Delegado Regional de Lages, e 

es.iuarlrfíes receberam várias homenagens 
4 em nossa cidade. Na Fazenda

do sr. Edmundo Arruda lhes 
foi oferecido um churrasco e a 
noite, no Clube 14, uma sobée 
dançante. Nessa ocasião foram 
entregues Os prêmios aos ven
cedores individuais, tendo feito 
uso da palavra o Dr. Cleones 
Bastos e o Comandante da em
baixada Barriga-Verde.

Esportes no 2* Batalhão
No Estádio do 2o Batalhão 

local, defrontar-sr-ão domingo 
as equipes do Ferroviário de 
Rio Negro e do 2* Bll. Rodo
viário. Os quadros são com
postos de soldados do» dois 
corpos de tropa, que estão,

treinando há algum tempo. 
1 ambem será levada a efeito 
uma partida de basquete. Am
bas as competições terão c»ra- 
ter interno Será támbem ofe
recido aos visitantes um grande 
churrasco.)

Aéro Clube de Lajes
Bolsa "Orestes Silva"

Tendo o Sr. Orestes Silva colocado á disposição 
déste Aéro Clube uma Bolsa para aluno de poucos 
recursos, candidato ao Curso de Piloto, a Diretoria 
gradece de público o patriótico gesto do Sr. Orestes Silva 
e resolve dar o uome de ‘ ORE-sTES SILVA’’ à bolsa 
oferecida pelo mesmo.

Informa que para a concessão da referida Bolsa, 
o oandidatu deverá obedecer o disposto no Decreto 
11278, de 1 1.1-/943.

Lages, 13 de Fevereiro de 1952 
A DIRETURIA

PARA RECORTAR

«CONCURSO CORREIO LAGEANO»

Qual o Jogador^fnais SIMPÁTICO e COMPLETO 
do tutebol lageano ?

Nome do jogador__________________ ________________

C L

flproxima-se o final do grande C O N C U R S O
Miro distancia-se cada vez mais no primeiro posto

Altamiro Lopes, o ponteiro direito do Vasco da Gama, vem obtendo cortsagradora votaçfto no concurso do mais simpático e 
completo pleier lageano. Os resultados finais até o momento s&o: Miro, S06 votos - Alemão, 88. Herasmo 44.Decosta. 18 Aldo Neves, 16. 
Lanbança, 8. Jango e Ari 2. Por gentileza das casas: Joalheria Wolay, Casa Adonis, Galeria da Moda, Alfaiataria Braescher, Farinaoia N. 
S. das Qraças, Bar Danúbio Azul e Armazém Troian, reoebertfo prêmios os ires primeiros colocados no Grande concurso CorrMo Lageano.
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Continua a agitação em Palmeiras
o  Distr to de Palmeiras tem 

vivido dia* de agitação. Recen- 
teruenle, em circunstâncias ain 
da não bem asclareoidas, foi 
assassinado um presidiário, filhe 
do Intendente Distrital O 
fato causou certas apreensões 
por parte das autoridades, mo
tivando mesmo fosse enviada 
uma escolta para o Distrito, a- 
fim-de evitar maiores distúrbios 
da ordem.

Chega-nos, eutretanto, esta 
semana, sem maiores detalhes, 
a notícia de que a residência 
do sr. Ataliba Xavier de Athí- 
idc, an»igo Sub-de!egado daque
le Distrito, foi varejada peb. 
policia que fez apreensões de 
armas,

O fato foi denunciado na Câ
mara pelo pioprío sr. Ataliba 
Xavier de Athaide, que está 
no exercício da sapiência pelo 
PSD Nessa ocasião protestou 
contra a atitude da Polícia, di
zendo arbitrária, e responsabili
zando as autoridades situacio
nistas pela mesma. Os verea
dores da UDN rebateram o dis
curso do sr. Ataliba Xavier de 
Athaide, com a mesma veemen- 
cia, e reportaram-se aos tem
pos em que o mesmo foi Sub- 
Delegado daquele distrito. An
tes de concluir o sr. Ataliba 
Xívitr de Athaide informou que 
não mais pertencia ao PSP, 
partido ao qunl aderira há pou
co, voltando ao seio do P;>D. 
Disse que tomava essa delibe
ração pelo fato de se achar 
sem segurança pessoal e por 
estar o PSP apoiando a UDN 
r.o Estado.

Acadêmico Dinaite Ribeiro
Encontra se nesta cidado 
era visifa a pessoas do sua 
fmjlia o acaiêmico de Di
reito Dinarte Ribeiro, acom
panhado da sua esposa, Da. 
Ilka Farias Ribeiro, que cursa 
o 4o ano da Faculdade de Di
reito de Porto Alegre.

Edital de Citação
O Doutor Ivo G u ilh o n 1 
Pereira de Mel/O, Juiz dej 
Direito ua Jom arca  de 
Lajes, Estado de Santa 
C atarina , na form a dal 
lei, etc.

/''az saber aos que o pre
sente edjíal de citac&o, Com 
o prazo de 30 dias, virem 
ou delo conhecimento tive
rem. contados da primeira 
publicação deste na 
prensa local, que pe/o dou- 
r P rom otor Público da 
Comarca, foi r e q u e r i lo a  
citação de Leopoldo 
Damaseno, residente no di -  
trito de Campo Relo do Sul 
desta Òumaica, para pagar 
incontinenti a quan tia  de 
Cr$ 14.40 que o mesmo é

Correio Lageano
Lajes, 116 de Fevereiro

Furtaran. as 
penosas"/ #

Substituição 
de estampi

lhas
O Diretor Geral da Fazeeda 

,m’ . Nacional sr. Alberto A Quei
roz b-úxou instruções aos Cole
tores Federais, a respeito do 
recolhimento e substituição de 

ry\ estampilhas do Imposto do Sêlo 
le ie s  poram as seguintes as modifica

ções:

1) - Estão em recolhimento as 
estampilhas do Imposto de Sê- 
lo, padrão Unico, do valor de 
c$ .  100,00, cor verde alface, 

Fazenda dt Estado, do i m  - postas em circulação pela pu- 
posto territorial por scne-1 hlicação no Diário oficial de 
hação de 19*6 a 1947 e í 12-1-45.
porque em cumprimento a o ,2) - Que, para substituilns fo- 
mandado de citação, tenha 0 [ram lançadas em circulação, a 
ODeial de Justiça encarre  1-2-52, estamplhas do Impos- 
gado da diligencia, certif i-1 jo d° s*l°- A ». do va’

jcando não o ter e n c o n t r a d o ! ^  
cita-se e chama-se o mesmo
executado Leopoldo Teles 
Damaseno, p a r a  com 
p arecer  no prazo de trinta 
dias para pagar os impos
tor em apreço selos o cus
tas da execução inclusive 
publicação deste. E não o 
fazendo Ser-lhe.âo penhora- 
dos bens tan tos  quan tos  
bastem para so pagamento | 
referido. E; pára que nin. 
guem possa alegar ignorân
cia, se passou o presente 
edital de, que será publica
do e afixado nos termos do 
Dec 960 de 17 de Dezembro 
de 1938: Dado e passado nesta

100.00. impressas 
na côr verde-alface, com as se
guintes características.

Associação 
Rural do 

Lajes

CONVITE
A Diretoria da Associação 

Rural de Lojes convida seus 
associados para uma reunião na 
séde social a realizar-se ás 14 
hofas de quinta-feira, dia 2l 
deste, afim de tratar da assun
tos importantes e urgentes tais 
como o relaciouado com rou
bos de gado e a«saltos aâ fa
zendas.

CONVITE

Quinta-feira o sr. José Men
des, ao levantar, foi ao ga- 
linhe-ro. Encontrou o gi|0 
aborrecido, com a crista baixa. 
Foi então que deu falta dt oi
to «penosas» de raça, paras. 
Naturalmente que não haviam 
saido para p a s s e i o
ou para c o m p r a r  fan
tasia para o c&rnavai. . . Os- 
larápios as haxiam surripiado. 
Como ainda nâo foram en
contrados é d“ se concluir que 
já estejim enfeitando outra* 
panelas.. .

Noivado

a) - na parte superior, uma faixa 
horizontal de fundo uoido, a 
palavra «Brasil».

b) -  Na parte inferior, num re
tângulo de fundo aohuriado, em

Ivo Ouilhon Pereira dé Mello 
Juiz de Direito

O Sr. ZJi Andreazza, Químico 
Industrial residente em Videira, 
acaba de contratar casamento 
com a irta. Jady Goidalli, dileta 
fnha do Sr. Ernesto Guidalli e 

A Diretoria da Associação Sra. Aos distinto» noivos nossas
Rura] de Lajes convida seus sinceras felicitações,
associados e exmas. senhoras 
a comparecerem Sabado dia 
53, ás 14 horas ua séde social 
ende se realizará a inaugura
ção do retrato de seu grande 
benfeitor, Snr. Tito Bianchini,

A Comissão:
Oscar Schweitzer 
Afonso Ribeiro Sobrinho 
Lauro Antunes Ramos

Helio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da 

zenda

CERTlDãO

Fa-

CERTIFICO qne afixei o edi-
Cidade de Lajes, aos onze (111 ,al suPr«> u0 locil do o0*111™
.1 ! —  J ____  PoU te

Dr EDEZIO NERY CAON
ROVOGRDO
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r dias do m*s de Fevereiro do PoU
ano de nul .novecentos e ,cin- Lajes em 11 de Fevereiro 

jcoent» e dois. Eu- Helio Bos-, J -g--
UP de Castro Escrivão dos I
Feitos da Fazenda, que o da- q Escrivão: Helio Bosco 

Milografei: snbscrevo e assino; Castro

de

de

Rádios Clan
destinos

Segundo inrormações colhi
das a Agencia Postal 1 elegrá- 
fica de L ges, a cargo da 
qual está o registro de apare

lh e s  receptores, desenvolverá, 
linhas curvas, as palavras «DE» dentro de poucos dias, um bem 
em cimi e “DE" 19- . . ” abai joríentado serviço no sentido de 
xo. serem registrados todos os rá-

, - — . Idios existentes na cidade Em
c) -  No centro, na p irt? supe- . colaboração com a agência Por- 
nor gravada a traço a «hg*» tal este jornal apel* para os 
da Republica, de frsnte e so- Srs proprietários de rádio re- 
bre fundo achur,ado horizontal -vendedores eta  efetusremes- 
aba!Xo desta numa fa.xa de fuu; »pontaneamente tais iJt a
do UQ.do as palavras ‘Tesouro (evitando assim a aplicação dis 
em caracteres branco e Sobre, multaS e demais Hpaní lidlad.a 
estas numa faixa branca a abre- 'regulamenta v
viatura “Or$” seguida do valor|

3J - as ^estampilha? do padrão 
unico, em recolhimento só po
derão ser empregadis, nos Es
tados, até o dia 20 do corrente
mês.

Leia  
este jo rn a l

e assine

Seu belo corpo de mulher era esoravo de uma cadeira de rodas! E o seu coração toiturado, s e  debatta 
_________________________  entre a séde de amor e o medo de amar !

e i. o «rende espetáculo de Cinema, que a REO-Redlo vai apresentar ao público de Lages, numa produção gigantesca, emocio 
nant.., na qoal colaboram o talento artístico de um conjunto notável de artistas, 3estacando.se °

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ Joseph Cotten, A lida Valli, Sp rin g  Byington e Paul S tew arte
s o l . a dirocão magistrat RQB£RT STEVENSON

Amanhã - domingo, ás 9 horas no MARAJOARA
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