
z= Será iniciada a batalha municipalista =
Prepara-se a emancipação de Anita Garibaldi e Bocaina do Sul
A idéia é antiga. Seus precursores há muito 

vem trabalhando surda nente. Entretanto, neste ano 
p a re ce  que será iniciada a batalha do desmembra
mento de Lajes. A rtgião de Anita G iribaldi, Cei- 
ro Negro. Campo Belo do Sul, parte de Capão Al
to e Carú já  foi indicada para um futuro munici- 

i pio, e um de seus lideres, o sr Euclides Granzotto, 
s f  já trabalhou nesse sentido, ao^tempodo governo do 

s-r. Aderbal da Silva, sem obb r êxito.
A zona d“ Bocaina do Sul, juntamente com 

l  rubici, no Município de São Joaquim, também foi 
apontada como o segundo município a ser criado na 
Região Serrana.

Os paladinos desses movimentos agiram silen- 
cio^amente por algum tempo, já que não lograram

er

alcançar apoio integral para is suas proposições.
Com o decurso do te npo, mudada a situação 

política, predominando no Estado a UDN, e com os 
constantes movimentos nv.in cipalistas brasileiros a 
idcia está tomando corpo, tendendo á conci et zação.

Em Florianópolis já existem mapas dos novos 
municípios, os políticos já fizeram seus planos, os 
candidatos ás Prefeituras já surgiram, os interessa
dos em valorizações de terras já estão se movimen
tando alguns lideres pró-emancipação mudaram de 
opinião e agora estão contra enfim as congiíações, 
os estudos existem, e a imprensa não pode ignorá- 
los, debatendo o problema. Falta, entretanto, o prin
cipal: saber se Assembléia Legislativa aprovará ou 
não os projetos de "criação das novas comunas ca

tarinenses.
Será na legislatura de 1953 que o assunto irá 

ao debate. As circunstancias estão indicando isso. 
mas poderá haver alguma contra-marcha, pois, os 
interesses políticos dos partidos é que ditarão as 
orientações.

Aliás, cumpre salientar que, na semana finda, 
um jornaüsta do Diário de Noticias» de P. Alegre, 
integrante da comitiva do Governador Frnesto 1 >or- 
nelles publicou uma reportagem, em parte contrária 
aos movimentos em mcipacionistas, informando que 
em Sta. Catarina deverão ser criados mais de 40 
municipius novos.

Solidariedade ao Presi
dente Vargas

Pela passagem do 2o ani
versário da posse do Dr. 
Getulio Vargas na Presidên
cia da Republica o Diretorio 
local 'do PTB dirigiu a S. 
Excia. um telegrama no qual 
renovou a sua irrestrita soli
dariedade partidária, bem co
mo a confiança em sua ação 
como chefe do Governo.

Major Sérgio Neves
Encontra-se em Lages, des

de ontem, o Major Sérgio 
Neves, do Exército Nacional 
e que foi. recentemte trans
ferido para o 2o Batalhão 
Rodoviário, aqui aquartelado 
Major Sérgio Neves é natu
ral desta cidade, .^estanho, 
afastado, há tempos, pois a- 
caba de comdtfír o curso de 
engenheiro militar no Rio de 
Janeiro. A transferencia do 
Major Sérgio Neves para 
Lages é motivo de satisfação 

ei para seus amigps e parentès 
aqui residente.

a

Cl
UI
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a.

João Francisco Moreira
r

Encontra-se nesta cidade, 
tendo nos dado o prazer de 
sua visita, osr. João Francis
co Moreira, destacado pecu
arista estabelecido em Esme
ralda, no visinho Município 
de Vacaria.

Dr. Nelson Camargo

Acjíh iil ttio o sr.  Jusé 
Bernardo

Na manhã de hoje, foi viti
ma de um lamentável aciden
te o sr. José Bernardo dos 
Santos, capitalista aqui resi
dente. Por volta das 10 horas 
estacionara na praça 
fronteira a Igreja de Santa 
Cruz um carroceiro, que inter- 
nou-se numa casa deixando na 

!-| rua a carroça e o cavalo, sol 
to.

Este disparando, desceu a 
Fu i Baependi em grande de
sabalada tendí metido a car
roça contra um poste onde a 
traficança arrebentou-se dei
xando as rodas trazeiras.

Enveredou o cavalo p la 
Rua Mal. Deodoro, arrastando 
as rodas dianteiras da viatura, 
e dobrando a rua Getu io Var
gas, nesta atingiu o sr. José 
Bernado que caminhava pela 
calçada.

O choque fei violento, pro
duzindo vários ferimentos na 
vitima que foi imediatamente 
recolhida ao Hospital N: S. dos 
Prazeres. Seu estado é lison- 
geiro.

A policia compareceu ao lo
cai toman lo as providencias 
necessárias.

Transitou por esta cidade, 
em gozo de ferias, o dr. Nel
son Camargo, alto funciona- 

- rio da Secretaria da Viação 
•’ e Obras Públicas do R. G. S. 
f Seguiu para Curitibanog fyrv 

visita a seus fam iliares sen
do, aqui, muito cumprimenta
do por seus amigos. O dr. 
Nelson Camargo mantem es
critório de engenharia civil 
e arquitetura em Porto Ale-sre' i  -Tte. José Almeida 

Oliveira %

ia fet acusa Lafier
O sr. Ricardo Jafet, Presi

dente demissionário do B. Bra
sil, está desemvolvendo uma 
grande campanha contra o 
sr. Horacio Laífer, Ministro 
da Fazenda. O "Diário de 
São Paulo”, em edição de 
22-1-53 deu publicidade a 
um libelo subscrito pelo sr. 
Ricardo Jafet, pelo qual pres
ta contas ao sr. Presidente 
da Republica a respeito de 
sua atuação a testa do Ban
co do Brasil.

Diz o sr. Jafet, que o Mi
nistro Horácio Laffer está 
desenvolvendo uma política 
de esfacelamento daquele 
instituto de ‘crédito que já  
teve um prejuízo de 1,8 bi
lhões de cruzeiros. Osr. Jafet 
esclarece o caso do algodão

o Tte. José  Almeida Oliveira, 
para os anos de 1953 e 1954. 
0  Tte. Oliveira que goza de 
grande estima nos meios es
portivos da cidade, prestou 
relevantes serviços ao nosso 
futebol, como árbitro e como 
atléta.

Edição de hoje 6 paginas
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Convocado o 
Tribunal do 

Juri
Pelu dr. Ivo Guilhon Perei

ra de Melo, Juiz de Direito no 
exercício da 2U Vara, foi con
vocado o Tribunal do Juri da 
Comarca, para funcionar na 
primeira Sessão Ordinaria do 
corrente ano, de\endo reunir- 
se no proximo dia 26 de fe
vereiro, ás 11 horas. Furam 
sorteados os seguintes cida
dãos para servirem como jura
dos: 1 João de Araújo V ei Os correligionário- do Dr. 
ra, 2, Izauro Ramos Machado.! Osni Kegis, promover-lhe-ão.

na data de hoje em que trans- 
corre o 2o aniversário de sua 
posse como Prefeito Municipal. 
As festividades constarão de 
uma passeata de mo'ocicletas 
e automóve, ás 17 horas, t ás 
20, no palanque armado á Pra
ça João Costa um comicio po- 
pu'ar. quando falarão vários 
oradores A Rádio Clube irra
diará a homenagem popular.

Giande festa de Nossa 
Senhora das Graças
Promovida por uma comis

são de senhoras, terá dugar, 
amanhã, na chacara do sr. 
João Mana Duarte, próxima á 
Igreja de N.S. das Graças a 
grande festa pró-conclusão das 
obras daquele templo catóHco 
O programa inclui quermesse, 
ba raquinhas e outras diver
sões.

HOMENAGEM AO DR.
OSNI REGIS

3 - Armindo Ranzolin, 4 -  So- 
ion Vieira da Costa, 5 , Abra- 
mo Domingos Scariot, 6-H r- 
têncio de Liz Branco 7 - Ar
tur Alves, 8 -  Hugo Borges 
de Melo, 9 - Oscar Wagner, 
10-Osvaldo Vieira Branco, 11- 
M rciano Agostini, 12 -  Rei- 
noldo Westfall, Il-Antonio S. 
Rodrigues, 14 - Tito Varela 
Ramos, 15 - Antonio Soter 
Macedo. 16 - tliziario P. de 
Jesus, 17 -  Pedro Gerber, 19- 
Mario Coelho de Oliveira, 19 
Nilo Sbruzzi, 20 - Adilio So
cas. 21-José Pascoal Baggio.

Na sessão a instalar-s • dia 
26 de fevereiro serio- julgados 
diversos réus

Foi transferido do 2o Bata- adquirido pelo Banco, exa 
lhão Rodoviário para o Q.SlV m‘na Çertas Carteiras que

desarticulam a admimstraçao 
è informa que os atrasados 
comerciais haviam sido pre
vistos, porem o Ministro da 
Fazendo impediu fossem to
madas as pedidas preventi
vas. Em sinitese, o ex-presi
dente do Banco do Brasil 
responsabiliza o atual Minis
tro da Fazenda pelo desa- 

ruleó do Brasil.juste econoi

Píorropdo 9 prazo 
dü Emplacamenlo
Terminando hoje, o prazo 

para o emplacamento de ve
ículos auto-motores, determi
nou Delegacia Regional de Po
licia prorroga-lo até 10 de fe
vereiro. Os motivos que le 
varam o Capitão Piraguay 
Tavares. Delegado Regional, 
a dilatar o aludido prazo, fo
ram as prementes necessida
des do serviço e o numero 
relativamente pequeno de 
veículos emplacados.

Todos os veículos auto-mo
tores (caminhões, caminho
netes; ônibus, automóveis) 
deverão ser implacados im- 
preterivelmente até o próxi
mo dia 10 de fevereiro.

Eleições no 
S. C. Interna

cional
À Diretoria do S C . Interna

cional convoca para amanhã, 
ás 10 ho-as, na íéde social do 
clube, a eleição para a nova 
Diretoria e Conselho Fiscal, 
encarecendo o compareciment > 
de t idos os associados.

Pela Varig
Pela Varig regressou ontem 

da Capital da República o sr, 
Vidal Ramos Junior, Presiden
te do PSD local. O Diretor da 
Cia Força e Luz foi ao Rio 
tratar de assuntos ligados á- 
quela empreza. bem como de 
tema» poiiticos, embora nada 
tenha transpirado a respeito.

Partido Trabalhista Brasileiro
CONVENÇÃO MUNICIPAL

Convocação
De acordo com o estatuto do PARTIDO 

TRABALHISTA BRASILEIRO e na conformi
dade das instruções da Comissão Executiva 

Estadual, convoco a Convenção Municipal pa
ra reunir-se em carater ordinário, no dia 8 
de fevereiro do ano em curso, ás 10 horas, á 
Rua Mal. Deodoro, 294 com a seguinte ordem 
do dia.

1- Apreciar o relatório do Diretório 
Municipal.

2- Apreciar o parecer do Conselho Fiscal.

3- Eleger o Diretório Municipal para o 
biênio 1953- 1954.

Lages, 27 de janeiro de 1953.

JOSÉ PASCHOAL Ba GGIO 
Presidente
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fyuta S O C I A L
FAZEM ANOS

Ontem:
A menina Mara Ramos de 

Oliveira.
Hoje:

Sr. José Alfeu de Oliveira 
Ramos, industrial estabelecido 
neste município.

Sr. Petrônio Paes, sócio da 
firma «Pérola de Lages Ltda » 

Dia Io de fevereiro:
Sr. Antôni) Pilar, farmacêu

tico estabelecido nesta cidade.
Cleuza Terezinha, filha do 

*r. José Hercilio Ribeiro.
Dia 2:

Sra d. Ruth Strugo Daminel- 
li, dd. esposa do sr. Rômulo 
Daminelli.

Sra. d. Irma Viero Silveira, 
dd. esposa do sr. Plinio Silvei
ra.
Srita. Inezit i, filha do sr. Cicero 
Neves.

Dia 3:
Sr. Luiz Waltrick Filho, fa

zendeiro neste município.
Sr. Aldo Varela, do comércio 

local.
Sr. Rubens Schimidt, funcio

nário do Banco INCO.
Dia 4:

Sra. d. Zenita de Arruda 
Sombra, dd. esposa do Capitão 
José Pinto Sombra.

Lavri, filha do sr. Aristides 
Antunes dos Santos.

Sr Alfredo Montenegro, do 
comércio local.

Dia 5
S r  Anibal Leal Narciso, do 

comércio local.
Sra. d. Maria Cristina, dd. 

esposa do sr. .Varino Malinver- 
ni.

Dia 6
Sra. d- Severina, dd espô a 

do sr. Joaquim Me'in Filho.
Sr. Tito Varela Ramos, dire

tor presidente da importante 
firma desta praça «Comércio da 
Automóveis Tito Ramos S/A».

A todos nossos parabéns

Dia de Núpcias
EURICO DE GOES

Vais casar, minha filha Antes que o faças,
Antes que sôbre ti fores estendas 
E conceda-te o céu bênçãos e graças 
De mim recebe, com'o teu véu de rendas 
Estes conselhos que te quero dar;
“Ama a Deus, a virtude e ama teu lar;
Ama a ti mesma que terás nobreza 
E amando a vida. o sonho, a natureza,
Ama a verdade com supremo gozo.
Mas ama, sobretudo o teu esposo,
Teu amigo, teu deus e teu senhor.
Ama-o com as ansias do primeiro amôr 
E as veemencias divinas da tua alma 
Sê sempre pura para teres calma;
Sê meiga e doce e boa — sê sincera,
E para o eposo teu sê primavera 
Engalanada de jasmim e rosas.
Não te aniquilem horas tormentosas 
De solidão, desanimo ou tristeza:
E se ele então, fugindo ao teu ideal.
Torna-se máu. indigno e desleal 
E com gestos e palavras te magoa,
Não chores, minha filha! Ama-o e perdoa-o 
Perdoa to o mal que dêle vem 
E concede-lhe em troca todo o bem,
Mas fá-lo sem pesar e sem suplício.
Porque a toda mulher o céu empresta 
Virtudes raras para o saciificio 
E o alto dom de perdoar traz a alma em festa 
A quem com um só olhar tudo abençoa,
Tudo purificando com o sofrer,
Pela glória divina de ser boa,
Pela graça dos céus em ser mulher.

Aulas de acordeon do 
Professor Dedé

Ouçam durante o mês de Janeiro todas as quarta 
feiras, ds 10,30 horas, na Onda da Rádio Clube de Lages 
Prof. Dedé e seus alunos associados da União Brasileira de ) 
cordeonistas. numa temporada magnífica, apresentando os ma 
variados números em conjuntos, trio, duo e individual. Brilha 
te interpretação de seus alunos, todos em partituras originai 
paia Acordeons, na maioria arranjos especiais, dos Professor 
Franceschmi, Mascarenhas, Alencar Terra, Realli, expresso, 
maximas do acordeon do Brasil.

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal 19
Rua 15 de Novembro n. 19]

Edifício João Cruz Junior — LAJES

CORREIO LAüEAi

Concurso
" M i s s  L a g e s "

Como tem acontecido pe
riodicamente, a Empresa < o 
Cinema Teatro Marajoara pa
trocina este ano o concuiso 
para a escolha da Rainha da 
Cidade de Lages, cuja primei
ra apuração realizou-se no 
domingo passado. A votaçao 
tem sido intensa e é de se 
prever um interesse cres
cente até a fase final, em 
março, quando será coroada 
festivamente a mais bela la- 
geana do biênio 53-55.

No primeiro resultado já  
estão se destacando alguns 
nomes que por suas qualida- 
dade receberam maior quan
tidade de votos.

Mas as surpresas são de 
esperar, pois, csníorme foi 
const a ado, muitos votantes 
estão acumulando votos para 
seus idolos, afim de deposi
tá-los na urna só nas véspe
ras da apuração final.

No primeiro escrutínio de 
janeiro, «Correio Lageano« in
tegrou a comissão apuradora, 
porém, não pudemos anotar 
os resultados praciais o que 
faremos de nossa próxima e- 
dição em diante.

A Rainha atual é a Srta. 
Neusa Bianchini Arruda.

Vereador Altivo Amorira
Esteve em visita a nossa re

dação o vereador Altivo Amo- 
rim, da bancada do Partido 
Trabalhista Brasileiro á Câma
ra Municipal de Caçador. S.S. 
que é natural de Lages, aqui 
esteve tm visita a seus fami
liares, já  tendo regressado. 
Agradecemos a visita.

SR. IVNO GODINHO
Nesta redação manteve 

crodial palestra conosco n 
sr. Ivno Godinho. conterrâneo 
atualmente residindo na C; - 
pitai da Repúbiica. O sr 
Ivno Godinho se encontra em 
Lajes há algum tempo em 
visita aos seus familiares i 
amigos, devendo permanecei 
até o carnaval. Somos gratos 
pela visita.

Futuras estréias 

POR AMOR TAMBÉM SE MATA
Grande interesse desperta esse filme que foi 

trabalho de John Garfield na tela antes de uiorr 
to se deve acrescen tar a direção de John Berry, 
fia de Jam es Hong Howe e m usica de Franz 
tres figuras im portantíssim as do cinema ameri 
crítico paulista escrev ia  no «Estado de S. Paulo»; 
mendamos. porém, insistentem ente, esta fita, que 
ser vista mais de uma vez. pois constituiu uma 
cinema e espetác*lo  dificilm ente insuperável no 
produções que nos virão este ano de Hollywood!

O GRANDE CARUSO

Mario Lanza vive a figura do grande tenor 
tano Enrico Caruso. Filme de que os apreciadores 
canto muito gostarão tendo, alem de Lanza, o so 
rothy Kirstein e o meio soprano Blanche Tuebom 
principal interprete a con iensadam ente vários trec 
sos entre os quais: Celeste Aida (Aida), La Donna 
bile (Rigoletto), Vesti la Giubba (1 Pagliacci) e a 
clios de Cavalleria Rusticana, La Bobem e, Lueia 
mermour. Tosca, Martha e a cançoneta Matinat 
dos próximos lançam entos do M arajoara.

O LOBO DA MONTANHA
Filme italiano dirigido por Duilio Coletti se 

dição néo-realista do cinem a daquele país. A 
muito bem credenciada, é de Aldo Tonti que 
no Brasil «O Comprador de Fazendas». O crítico 
Olinto. do «Jornal dos Sports» do Rio comentou: 
filme se impõe como algo de autentico, de ergui 
pes de verdade e de amor. até o plano da tranq

DR. EDÉZIO NERY CAON 
DR. EYILASIO NERY CAO

ADVOGADOS
Rua Marechal Deodoro, 249 — Caixa Pos

IZIDORO VIEIRO
Avisa~seus amigos que instalou no, porii 
Casa Pereira á Rua Marechal Deodoro 
ro 234, um Bar e Churascaria com toda 
giene e conforto, dispondo de bebidas 
nais e estrangeiras, aperetivo para tod 
paladares. Ambiente familiar.

, coM medem

U X U O f O  H O T E L  0 0  E S T f lO Í
RUA FELIPE SCHMDT, 9 • CX. POSTAL -  37

FLOPIANOPOLIS -  SANTA CATARINA
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os Senhoies Industriais e 
Sindicatos de Industriários 

do Estado de Santa Catarina
A Federação dos Trabalhadores nas Indústrias de San 

Catarina têm a grata satisfação de comunicar aos Senho
res Industriais e Sindicatos de Trabalhadores nâ Indústria 
ie todo o Estado de Santa Catarina qu“. por áto do Exmo.

[Sr. Ministro do Trabalho, datado de 12 de dezembro do ano 
findo, foi deferido o seu pedido de reconhecimento como 
entidade do segundo grau, representativa das categorias 
pr fissionais dos diversos grupos dos trabalhadores nas In- 

^■V|dú->iria8 d > Estado de Santa Catarina, e assinada a sua

1
^ ®  Carta Sindical que lhe confere o direito de controlar e as

sistir as atividades profissionais de todos os trabalhadores 
nas indústrias do Lstado, como também de assistir e pro
teger os sindicatos de trabslhadores nas indústrias, seus fi- 

H liados, no senticio da solidariedade ptofiss onal e dentro das 
j prescriçõ.-s legais e estatuárias.

ü Comunica, outrossim, que, de ora emdearste, isto é des- 
( de l.° de janeiro corrente, o Imposto Sindical, que antes 
! era recolhido em fivor da Confederação N cional dos Tra- 
j balhadores nas Indústrias, deverá ser recolhido em fa- 
I  vur désta Federação, para o que ésta Federação enviará, 

no tempo oportuno, as comp-tentes guias de recolhimento.
Para qualquer esclarecimento que for necessário, a fir

ma interessada poderá se dirigir para o seguinte endereço: 
Federaração dos Trabalhadores nas Indústrias de San

ta Catarim, Rua Fehpe SchmidÇ 34 - l.° andar, sala, n.° 7, 
Florianópolis, que lhe será prestado, com a maior satisfação 
qualquer esclarecimeto solicitado.

Florianópolis, 24 de janeiro de 1953.

Carlos Bicoccbi - PresidenteAo comércio em geral
Levamos ao conhecimento do comércio do município 

dc Lages que, de acôrdo com a recente Lei u° 813, de 15 
de janeiro, foi alterada a taxa do Imposto sobre Vendas e 
Consignações de 2.8% para 3°o, deveudo ser cobrado a par
tir de lü do corrente mês.

Lages, 20 de janeiro de 1.953.

Inspetoria de Fiscalização de Rendas da 4a Região.

Inspetor Lauro A. tíello.

Escritório Iníormativo Comercial
Quereis tratar de vossos iníeresses particulares ou 

junto ás Repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? Encarregai este 
escritório que está h íbiütado para tsl com grande nú
mero de propriedades á venda e vos atenderá com u má
xima brevidade e economia.

B A F A E L I ,  R A M O S  L T D A -
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Raf»eli

Produtos que se
recomendam

C a f é  C a r i o c a
O amigo do seu paladar, saboroso - moido á 

vista tio freguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dôces, Chocolates, 

Balas Enfeites para üóccs

Varejos e fábricas: Rua Corrêa Pinto, esquina 
Caetano Costa - Posto de vendas: ua 

Marechal Deodoro 45

Coneio Lag’eano
O g3o Independente e 

Noticioso
EXPEDIENTE

Diretores: -  Dr. Edázio N Caoi.
Jo>.é Paschoal Raggio 

Gerente: -  Syrth de A. Nirolieli 
Redator:-chefe: Evilasio N. Caon

Redação e oficinas

Rua Marechal Deodoro, 204

Assinat rn é nual C r í  60.oo
Num ero avulso: » 1,0'i

Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de seus 

signalàriôs

Móveis em leilão
V. S. vai mudar-se? Dispense < s incomotfos de tran-:- 

p >rtar móveis e objetos casein  s p r o c u r a n d o  o 
Leiloeiro Oficial, Cezáno LSasfos Paes, que os venderá em 
Leilão Público, com todos as giirsntia*.
A gencia provisória; Bua Correia Pinto, 510. Nesta

T r a b a l h a d o r
Adquira sua Carteira Profissional com o Identifica

dor do Ministério do Trabalho, sr. IVANnE Y  

MONTENEGHO

Velocidade no 
centro da cidade
O Capitão Piragualiy Tava

res, Delegado Especial de 
Policia, baixou, com data de 
15 de janeiro de 1953, uma 
portaria tratando do trânsito 
público na cidade.

Dentre as recomendações 
contidas naquele documento; 
destacamos uma, que, há 
tempos, era exigida pela ne
cessidade de precaver e 
prevenir os inúmeros desas
tres ultimamente verificados.

Trata-se da velocidade má
xima permitida ao tráfego 
no centro da cidade e que 
é estabelecida pelo artigo 6.u 
do Código Nacional de Trân
sito, em trinta (30) quilôme
tros horários. As ruas com
preendidas no centro da ci
dade são as seguintes: Cor
reia Pinto, Marechal Deodo
ro, Getúlio Vargas, Hercilio 
Lúz, Coronél Córdova, 15 de 
Novembro, Áristiliano Ramos 
e Emiliano Ramos, bem como 
a Avenida 3 de outubro.

Na Avenida Marechal Flo- 
riano é permitida a veloci
dade máxima de 40 kls. ho
rários.

Aos motoristas que inflingi- 
rem essas recomendações se
rão aplicadas as multas de 
lei. A medida, sem dúvida, 
de grande alcance, vêm de 
encontro aos interesses da 
coletividade, sendo necessá
rio apenas uma fiscalização 
rigorosa.

FAÇA DO
Diário de Noticias

o 9<’u jornal. O matutino de maior 
lindem il > D. Federal 
AWENTK NESTA PRAÇA: J. Wil
son Muniz.

Rua 15 de Novembro, 57

J. Batalha 
da Silveira

CIRURGIÃO - DENTISTA
HORAS MARCADAS

Rua Hercilio Luz, 265

Para seus anúncios «CORREIO LAGEANO»

V E N D E - S E

Vende-se um lote de 8 n 10.000 
pinheiros, localizados a beira da 
Estrada Cerro Negro - Abdon 
Batista, na serra do Rio Ca
noas Tem medida: 45 rnts aci
ma. Informações nesta redação, 
ou tratai com o proprietário 
Jeronino Morais, a rua I austo 
de Souza, s/n, nesta cidade.

'j4

Máxim a Eficiência só com 

Peças Legítimas FORD!

Para assegurar a todos os possuidores de 
produtos FORD uma rápida e eficiente assis
tência preventiva, os Revendedores FORD 
mantem sempre grande e completo estoqua 
de peças legitimas de reposição!

Construídas dentro dos mesmos princip; '3 
técnicos das originai1-, as Peças Lagiiim is 
FORD asseguram vití. longa para o seu Ford.

_____  VE J A S Ó  AS V A NT A G E NS  DO

SEWiçõr
1. Des obrem-se as fulhas, que são corrigidas em 

tempo, antes que se agravem.

2 .  O cu.-to dos seiviços 6 menor, porque os 
consertos são pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se 
as causas.

4 .  Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

5 .  Evita-se a substituição de peças e conjuntos 
de grande custo.

_______

—  . 4 4  ■ ■ ~

1.. — ‘t-- • ' •

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
JOÃO BUATIM S. A.

MATRIZ
Rua Marechal Deodoro, 305 

Fone, 59 — Caixa Postal. 43 
End. Telegr. BUATIM

LA JES — Sta. Catarina

Dr. Renato V. Valente
Cirurgião Dentista pela Faculdade dc Farinaria e 

Odontologia de Sta. (alarma

Com estágio na Pollclinicailo Rio «Ir Janeiro 
ATKNDfc D.vS <> -  12 K DA- J  -5

l(ua Cel Cordova. 4- I. A (« E s
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Vasco e A iados poderão a- 
inanhã encerrar oca npeonato da 
cidade, ao defrontar-se n > csta- 
did Municipal, jog-.ndo a se
gunda da malhor de tres.

Unia vitória do Aliados as
segurará o t i t u l o  máxi

mo do f u t e b o l  lageano, 
uma vez que venceu a primei 
ra das ties desivas. Bastará 
porem, um empate para deve
rem jogar a terceira partida a 
qual porá fim, mesmo na pror 
rogação, ao movimentado cer

tame de 1952
Quem têm assistido as apre

sentações dos dois fortes con
correntes ao titulo, não poderá 
fazer um prognóstico mais ou 
menos seguro a respeito do re
sultado de amanhã. \s istimos 
dois preli ŝ  e uma vitoria de 
Cada disputantes, jogos e- 
quilibrados e em uma luta en
carniçada de ambos os lados

Para amanhã os dois es |ua- 
drões não sofrerão alterações 
substanciais. O Aliacjos, por

certo lançará o mesmo time de 
domingo último. O Vasco po 
rem, devera lançar Vicente pa
ra o centro do Ataque, estre
ando como médio esquerdo o 
promissor Cabelo, de brilhante 
atuação no time de aspirantes.

O Vasco está disposto a 
vender muito caro o plac m de 
domingo, para tentar, na ter
ceira partida, uma melhor sor
te. Por isso os meios esporti 
vos já estão vivendo momen
tos de ansiedade enquanto se

espera o desenrolar da impor 
tante peleja.

Ri o tempo não prejudicar, 
assistiremos a uma das mais 
emocionantes disputas de nos
so futebol, o que levará ao 
Estádio Municipal, per certo, 
um grande público.

Como apeietivo ao sersacional 
prelio, h a v e r á  interessante 
preliminar.

Reabilitou-se o Aliados na 
la. J a melhor de três

ATHOS

Quem foi ao Estádio Muni
cipal. domingo último, por cer
to saiu satisfeito. De fato, 
Aliados e Vasc > proporciona
ram um belo espetáculo es
portivo, que, se n ã o  foi um 
primor de técnica, valeu pelo 
espir to de luta empregado pe
los dois litigantes. Mercê de 
uma atu ção mais concatena- 
da, o Aliados saiu de campo 
c o a s  ivmras de triunfador, 
em que pese o supremo e s 

forço dos vascainos, quando, 
no final, buscaram o empate, 
lutando desesperadamente. Se 
houve pre lominio por parte 
do Vasco nos minutos finais, 
esse predomínio surgiu quando 
o . liados na ância de man
ter o placard, retraiu-se, do 
que se aproveitaram os vas- 
cain- - para forçar o empate.

Ê v e r d a d e  que o a- 
taq ie do Vasco, ainda desta 
vez andou as tontas, facilitan
do a tção da defena do vete

rano. No final, venceu o Alia
dos, porque o seu ataque foi 
mais objetivo, enquanto a de- 
feza atuava com bastante se
gurança, tendo a sua missão 
facilitada pela inoperància da 
vanguarda adversária. Essa cir
cunstância, deu margem á que 
a linha média do Aliados co- 
laborass- intensamente no a- 
poio ao ataque. Por outro la
do, a defensiva do Vasco es - 
teve muito bem, levando em 
cont i o fator «defeza», já que 
os seus elementos lutaram bra
vamente na defeza do seu úl
timo reduto, deixando, desta 
arte a ataque sem o minimo 
apoio.

Ha quern diga que a vitó
ria do Alia los deveu-se a sor
te. Óra, numa luta de duas j 
forças iguais, o resultado lógi
co seria o empate e, como 
em futebol não há lógica, ven
ce aquele que melhor souber 
aproveitar os balejos da chan
ce. Assim aconteceu domingo, 
como já houvera acontecido

C trabalho do íisi na amé- 
lica Latina

As crianças desta escola guatemalense reconhecem no l'I- 
I (Pundo Internacional de Socorro a Infanciu) -envia das 
ações Unid. s, um amigo generoso. O Fundo f rrece leite e 
utros generos almenticios néc-ssários para completar a dieta 
iaria ba ica des as crianças num programa ■ oerimental <le 
utrição escolar O auxilio constitui um dos muit s exemplos 
o trabalho que esta realizando o I I>I, em pro do bem-tstar 
saude de mães e filhos nos paies ainda-desenvolvidos da 

mérica Latina, Asia e Extremo Oriente, (l-OTn  <'NU)

na última rodada do campeo
nato. Venceu o que melhor 
aproveitou as oportunidades 
Analisando a atuação d a s  
equipes: O Aliados portou-se 
bem na defeza, são seis e'e- 
mentos que formam um blóco 
sólido e uniforme. Os três 
elementos recuados, marcam e 
rechaçam com perfeição, en
quanto os médios avançados 
fazem um ótimo trabalho de 
apoio e cobertura. Quanto ao 
ataque do veterano, p >sso 
afirmar que a inclusão de Emi 
lio, deu mais vivacidade á 
dianteira. O p pular pleyer 
do Aliados, acabou sendo a 
arma secreta do seu time, mar
cando, inclusive o tento da 
vitória. Os melhore» do Alia
dos: P< drinho, a maior figura 
da cancha. Orá, Eustalio e 
Tâncio, mu to bons nas suas 
funçõe». Wilton, com altos e 
baixos, sem comprometer. Te- 
na, apareceu bem nas oportu 
nidade» que teve. Na ataque, 
os meia-, Aldo e Galego e 
mais o ponteiro Emilio, sur
girão: como as grandes figu
ras. Tulio e J  rge, com al
guns lampejos e algumas fa 
lhas. Na equipe vascaina, tam- j 
bem a defen-iva foi o ponto 
alto. Juca, absoluto. Gevaerá, 
dominou bem as jogadas al
tas. Nuta, ótimo na obstrução. 
Vicente, preocupado nas joga- j 
da-» de classe. Augusto, firme | 
na m reação. Daniel, cometeu 1 
um erro: • parou no lance de ] 
segundo tento». I>a vanguar
da, .poueo se po le dizer. Ape- j 
nas Herasmo atuou dentro do 
seu jogo habitual lidú, Rai- j 
mundo e Clóvis, completamen-! 
te nulos. Dinha, preferiu recuar

I para a rle'e/.B. ondf* m-fl-T n fi
I t_l& 0 p. uUCO . lüil/OU A Inja r
Icha dei contagem: Aldo I\è V€? -
I aos 13 minuto*, venceu Daniel
! k-p i ' üe uma e earami.çíi It£
í área do Va co Herasmo em- 
! pitou aos -10 minutos, cobran- 
í do lima falta de fóia da a eu. 
No egundo tempo, Emílio, ao 
aparar um centro da direita, 
deu cifras definitiva-» ao pla- 
eard, quando decorriam lã 

| minutos. Foi muito bom o pa
norama disciplinar. A atuação 

Ido Sr. Serratine, foi regular, 
enquanto a renda chegou aos 
Cr$ 6 400,00. Quadro-: .Aliados 
com Tena Pedrinho, Wilton, 
Eustalio, Tânóio e Orá, I ulio 
Galego, Jorge Aldo e Emílio. 
Va-co: Daniel, Gev erd e Ju 
ca Augusto, Nuta e Vicente 
Raimundo, Hera mo, < lovis, 
Dinha. e Edú. Na preliminar, 
tivemos um dhxurrada de ?«pe- 
no-B-», quando o Caca e Pesca 
amassou a Rádio Clube, pela 
opla^maute contagem de 8x3.

«São Paulo» Companhia Nacional de 
Seguros de Vida

Apólice extraviada
Tendr-se extraviado a Apólice n“ 128.930, emitida p ia 

«SÃO PAULO Companhia Nacional de Segun s de Vida», so
bre ,i minha Vida, e como não tenha sido feita transação de 
e s p é c i e  algum.i sobre a mesma, de de já dei laro a referid i 
Apólice nula e sem valor algum, em virtude da emissão de 
uma segunda via.

C< mprnmeto-me a restituf-fa á Companhia se em qual- 
quen tempo for encontrada, assim como iespons«b;lizar-me 
por qu ilquer reclamação que s< br; n mesma advenha á Com
panhia.

Lajes, 19 de setembro de 1952 
(ass) LAERTE LEUE

Academia de acordeon 
"Mariana Wagner"

A professora Mariana Wagner avisa seus 
alunos e interessados que reabrirá no próxi
mo dia 2 os cursos de acordeon e teoria 
musical.

N. B. A profa Mariana Wagner, diplomada no 
Rio dc Janeiro pela Academia de Acordeon MASCA- 
RENHAS. confere diploma aos alunos que concluírem 
o curso do "método” prof. Mascarenhas.

A KRKITA f CONSUMÍ ASSISTfNCIA PRESTADA A„. 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPtCtAlIZADOS, A CORKSiA DO 

PESS0AI DE TERRA E OE BORDO £ 0 CONFORTO 0UE v $ 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA ' flCNEIR V ,  

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM A lU S l

OlStMGATOi..

Agência nesta cidade 
Rua 15 de Novtmb’o n. 31  • Fone 1 4 - C P. c !
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Granzotto não aceitará a P re s| | | | tí| C a
Na próxima terça-feira a 

Câmara Municipal de Verea
dores iniciará os trabalhos 
da primeira reunião ordinaria 
do corrente ano. Possuindo 
o PSD 7 representantes, a 
UDN 5 e o PTB 1, a eleição 
para a Mesa não constitui 
problema, porquanto os lide- 
. . . . Hn iir .inruf* Barroz<

dispõem de votos para o pre
enchimento de todos os ca

g°Nos anos de 1951 1952 ao 
sr. Esclides Granzotto coube 
a tarefa de dirigir os traba
lhos do Legislativo Lageano, 
como Presidente. Entretanto

intimíimpntG liíiTclUíl

de que SS. não mais jce ita -
r i sua inuestidura para o 
ano de 1952 Pretende> o q 
Euclides Granzoto j ‘car 
plenário, onde poderá dwcj_ 
tir proposições e .
se sem maiores dificuldades 
o que deseja fazer já que é

sua ínte^ ? °  temoora-
para a Mesa nãò ' constitui como Presidente Entreiamu transferir resi-

rado^do Dr°rjo ^ e °  Barrozo R S  v S . r  inlormou-aoa Idencia. pelo menos » « P

riam en te , d a  c id a d e . C o ü lir -
madas estas teform açoes 
mie obtivemos terá o r s u  
3o h,iscar em suas hostes 
um condidato a Presidência 
da Câmara, « que poderá 
gerar certas dificuldades de
ordem interna»

Os demais partidos, v eri
ficado qualquer desentendi

mento no seio, 
lageano podeJ  
demarches para° 
candidato conW 
do a tentativa £  
passado.

De qualquer 
sente reunião a 
cipal deverá deba 
suntos de inter

Obra de urgência o calça
mento da rua liago 

de Castro
Voltados para a solução 

dos problemas coletivos, vi
mos boje novamente alertar 
e sugerir medidas aos pode
res públicos.

0  calçamento da cidade 
está seguindo, porém, certas 
ruas de grande movimento 
estão sendo deixadas para 
mais adiante. É o caso da 
rua Quintino Bocaiuva que 
parte da Igreja Evangélica 
indo pela Tiago de Castro 
até á Praça Joca  Neves. 
Artéria de intenso transito, 
pois nela fica localizado o 
o Hotel Sul América, a Esta
ção Rodoviária, além de vá
rios indústrias e casas co
merciais. 0  trecho fronteiro 
á Praça Vidal Ramos já  está 
calçado, porém o que fica 
em frente á futura Redoviá- 
ria continua uma buraqueira 
infernal.

0  que sucede é que os 
veículos que necessitam sair 
para fora da cidade vem dar 
na Marechal Deodoro ou na

Correia Pinto, agravando o 
problema do transito. Calça
do, no entanto, toda a rua. 
até pelo menos o Alto da 
Sta. Cruz, para dai ligar á 
Avenida Marechal Floriano, 
bem como até a Igreja Evan
gélica para ligar á Correia 
Pinto, o transporte daquele 
setor urbano poderá ser des
viado do centro da cidade, 
com grandes vantagens. Po
derá, inclusive, ser admitida 
apenas uma mão para veícu
los na Mal. Deodoro, a exem 
plo do que acontece com a 
Cel. Cordova e com a 15 de 
Novembro, enquanto a outra 
mão poderá ficar a Tiago de 
Castro.

De sorte que além da ur
banização da cidade, num de 
seus pontos mais importan
tes, com o calçamento da 
Rua Tiago de Castro poder- 
se-á solucionar o problema 
do tráfego, que se agrava 
dia a dia, em razão do pro
gresso da nossa urbe.

ORCÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
_ D ma \ f.. rn/' t. o I Ha Ail a»a UOiI IQV» Rwlacáo e oficinas, Rua Marechal Deodoro, 2 9 4 - N LACES, 31 de Jane.ro de 1953 -  Ke<l<Kao

■c , V p Icsé P Ha"gio -  GERENTE Syrth Nicollcli -  REDATOR £DIKliTORIvS: Edézio N. Caon e jcst i . »»

Carestia
infernal

Hoje o custo da vida é 
verdadeiramente infernal.

Fazendo-se um confronto 
nos preços das mercadorias 
há 10 anos atraz e os preços 
de hoje, verifica-se a diferen
ça exorbitante, proporções 
que só foram excedidas nos 
paizes derrotados pela guerra 
ou pela inflação.

Em 1939 o Governo tentou 
os impetos deganancia e en
controu dificuldades por par 
te das classe produtoras que 
agiam com egoismo, genera
lizado e isto observa-se até 
hoje com os preços elevadis-1

B r .  W a l m o r  A rg e m iro  R tb eú o B n n
D. Honorina V ieira da Costa Ribeiro e D. ? 

rasola de Ribeiro Neto convidam os parentes e 
ra assistirem a Missa que farão celebrar no al‘ 
Catedral de Lages pela alma de seu inesquecível 
e sogro, falecido a dois de agosto de 1952.

A Missa será rezada no dia dois de fevere; 
da feira, quando se cumprem seis meses do 
do Dr. Walmor A rgem iro R ibeiro Branco.

simos que nem mais os go
vernos podem evitar.

Pois estamos na fase mais

aguda da crise. Os governos 
tornara-se insuficientes para 
conter as altas dos preços, 
não podem mais mimorar o 
sofrimento do novo.

0  Brasil não teve homens 
públicos á altura das ex igên 

cias nacionais, por

tinuaraos a espera
sos que não tardarão

trar os calamitosos 
dos da carestia 
inconciencia dos a~ 
res do povo.

0.

Indispensável e urgente a abolição das barrei 
fiscais

Em edição anterior critica
mos a ação dos postos fiscnis 
do Estado que vem côntribuin 
do para o aumento do custo 
da vida. Demos o caso do 
trigo. Hoje vamos focalizar ou
tros aspectos da questão, para 
levar ao conhecimento do pú
blico a escandalosa e nociva 
vigilância existente,
LICENÇA PARA MUDANÇA 

O sr. Marcelino Alves Fer
reira, suplente de vereador 
do PTB, residente em Campo

Belo do Sul, resolveu transfe
rir residência paia esta cidade. 
Carregou a mudança em um 
caminhão de sua propriedade 
e determinou que sua familia 
viesse na cabine e um empre
gado em cima, junto da carga, 
para cuidar da mesma.

Ao passar pelo posto fiscal 
o carro foi multado em Cr$ 
100,00. A multa estava dividi
da em duas partes: Io Cr$ 
5",00 por fazer mudança sem 
licença do Sub-De!egado, 2o 
Cr$ 50,00 por trazer na carga 
um empregado. Após discutir 
um pouco o sr. Marcelino Al
ves Ferreira, que viera em ou

tra condução, conseguiu que 
as multas fossem reduzidas 
para Cr$ 50,00 em vez de 
Cr$ 100,00 por «camaradagem» 
do sr. fiscal. . .

De sorte que já estão avisa
das as pessoas que desejarem 
se mudar em nosso município 
adquiram a Ücença e não tra
gam ninguém na carga para 
nno serem multadas, mesmo 
que percam pela estr ,da a 
metade da mudança 
OUTRA .VULTA INJUSTI

FICÁVEL
O mesmo sr. Marcelino Al

ves Ferreira foi vitima, uma 
segunda vez, dos farmgerados

po-tos fiscais. Trazia um car
regamento de trigo de Anita 
Garibaldi quando, á altura de 
Ca.-ão Alto, seu veiculo foi 
acidentado, quebrando uma 
peça. Impossibilitado de se
guir viagem, o motoristo veio 
a cidade e aqui levou outro 
caminhão, de propriedade do 
sr. Fabio Alves da Silva, pai 
do sr. Marcelino Alves Ferrei
ra. paro fazer a baldeação da 
cuiga e tiazè-la ao comprador 
Entretanto necessitando de 
auxílios para esse trabalho le-
r u," a Cü5roceria do caminhão aguns descarregadores do 
Moinho Ipiranga. Ao pa«sar

pelo posto o veiculo 
tado em Cr$ lhO,® 
levava trabalhadores 
rona». . .

Agora pergumta 
que preço chegou 
go, após ter pag° 
de venda« e consiga 
xa para o po>to e i 
ta? Será que a &- 
e-tadual quer ine?ro 
povo?

Cremos serem 
riO' q uai-quer corn 
torno desses absur 
se praticavam ar 
numa época reacio 
trograda........................................................................................................................... ............. «pnanga. Ao pa«sar trograda.

Amanhã . Domingo, ás 9 horas, o ^  M A R A I O A l
tem a honra e o prazer de apresentar a nova e . . .  .

-  ------------------------ , ,  <_>

tem a honra e o prazer de apresentar a novo « «■ i

Ana Maria Pierangeli ou simplesmente: PIER ANGEU ^ om  * ! °  C'ncma ltalo'8meric8

-  Ò- --------------------- |"°  Se“ 8 grande Blme" parí a ' R  T R

c»m j?hnS t ° c ! ^ ^ ®  U m C I  n O Í V
Í W ? ’ Patn c,a  Collinge, Ki 

Sg. Ann Garner, e outros

d l l S C H  — ™

T E R E S A
UM ESPETÁCULO PRIMOROSO E INESQUECÍVEL!

Vesperais para hoje: As 2 horas: Cantinfla « ^  A ? tKCLK A O  DE «GUI
Robert MHnhnm M DIA C 0 M 0  DIAE 

------------— SEU TIPO DE M
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