
Divulgado o inquérito Jo Banco do Brasil
Vencida a piimeira b? aiha em t o r n o  das rumorosas negociatas

Teve o desfecho desejado 
a batalha em torno da publi
cação do inquérito do Ban
co do Brasil. Realizado sob 
a orientação de uma comis
são presidida pelo sr. Miguel 
Teixeira o inquérito foi en
viado ao Congresso para que 
fosse publicado. O sindicato 
dos bancos do Distrito Fede
ral impetrou um mandato de 
segurança perante o |Supre- 
rao Tribunal Federal contra 
a divulgação do inquérito. A 
alta corte do pais, denegan-

do o pedido do sindicato, au 
torizou a Mesa da 'Camara a 
efetuar a publicidade de tão 
rumoroso inquérito.

Assim foi que na noite de 
4 do corrente saiu o Suple
mento do Diário do Congres
so dando publicidade ao in
quérito. São 9.'1 sólidas |pàgi- 
nas, que incluem o requeri
mento do deputado José  Bo
nifácio.

O documento consta de 
uma longa exposição em tor
no do comercio exterior, a

inflação, a política cambial 
e outros aspectos da politica 
financeira no período da fis
calização. Denuncia primei
ramente os Atos Administra
tivos Irregulares’ as Opera
ções da Carteira de Crédito 
Geral, envolvendo transação 
que abragem várias firmas, 
depois a Carteira de Crédito 
Agrícola e Industrial, Refe
re-se ainda ás Carteiras de 
Exportação e Importação, de 
Cambio e Redescontos,

As conclusões da comissão

de inquérito são de que al
guns atos são puniveis mo
ralmente, outros civil e cri
minalmente.

O importante documento 
está sendo muito procurado, 
uma vez que envolve inú
meros políticos, muitas firmas 
em torno de operações irre
gulares e ilícitas, como ne
gociatas para fins políticos, 
exportação clandestina de 
café, operações vinculadas 
com arroz, sonegação de

câmbios e desvio de dólares, 
assuntos para as quais exis
tem verdadeiros, expecialis- 
tas na politica brasileira.

Embora tivesse tardado a 
publicação do inquérito, este 
fato está sendo muito bem 
recebido, pois assim possibi
litará ao público o conheci
mento de alguma parte das 
falcatruas dos acusados srs. 
Guilherme da Silveira, Ovi- 
dio Abreu e outros, c u j o  
montante atinge a fabulosa 
soma de CrS 362.265.163,42.
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Combate ao
Na luta que se empreende 

contra o comunismo em to
dos os paises do lado de cá 
da “Cortina de Ferro’’, muito 
se ve na imprensa escrita e 
falada; Irases cheias de medo 
prenhes de termos sem mai
or substância, sem que a isso 
se ajunte qualquer espécie de 
ação que vise a melhoria 
das condições sociais e eco- 
micas das populações que vi
vem no mundo ocidental.

Mihail Atanoilesco, ao ver 
que na Europa a doutrina de 
Marx tomava corpo, engendrou 
o “Cooperativismo”. que tinha 
como base a representação 
classista no governo; visava 
êle com isso por um fim às 
'lutas de classes, para que 
num ambiente mais sereno os 
detentores do poder realizas
sem mais me beneficio do po 
vo.

Mas se Marx esteve iludido 
quando pregou a ascenção do 
proletariado, pois que isso nada 
mais é do que o domínio d* 
uma outra classe, AAanoilesco

Aliança da Bahia Capi
talização S. A, 

Perda de Titulo

Extraviou-se ou foi rouba
do, ou foi destruído) um ti
tulo da Aliaça da Bahia Ca
pitalização S. A. do valor de 
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzei
ros), de nu de ordem 158.710 
Ç n° de sorteio 11.999. E ma
is dois títulos de Cr$ 6000,00 
®eis mil cruzeiros cada um 
de N- de ordem 221.919 e n- 
de sorteio 18595 e 18596 emi
tido pela agencia Emrésora 
do Rio de Janeiro (ou pela 
sede social na Bahia confor
me constar nos titulos em 
Abril de 1942 e Junho de 
1945 pertencentes ao Sr. Izi- 
doro Rodrigues Barbosa re
ssente nesta cidade com os

Comunismo
com sua doutrina não impe
diu que esta descambasse pa
ra a ditadura, para o poder 
unipessoal, »-xperiencia que 
tivemos com Itália de Musso- 
lini.

Dentro das condições atuais 
de nada valem as pregações 
de nada valem os esclareci
mentos superficiais, pois que 
homem algum sentir-se á fe
liz enquanto o estômago lhe 
estiver roçando a espinha 
dorsal. Eliminar a ignorância, 
melhorar o padrão de vida, 
tratar o homem como ser hu
mano é combater o credo 
vermelho, mas para tanto se 
faz nescessàrio a constituição 
de um Estado mais forte, um 
Estado que possa interferir 
mais estreita e eficasmente 
no domínio da economia pri
vada. um Estado que sem ser 
prepotente tenha forças para 
írear os impetos de ganancia 
dos poderosos, daqueles que 
promovem a exploração do 
semelhante.

Alario Filho

O árbitro para o clássi
co de amanhã.

O presidente da ESD. rece
beu comunicação de que para 
a partida de amanhã entre 
Vasco e Aliados, foi designado 
para apitar o Tenente Manoel 
Tourinho, presidente do De- 
pai tamento de Árbitros da FCF. 
S. S. deverá chegar pelo avião 
de carreira de domingo.

Auxilarão a arbitragem do 
Tte Mano 1 Tourinho, Garibal- 
di e Isnell.

pagamento efetuados até Ma
io de 1948, o qual declaro 
nulo e vai requerer a respec- 
tativa segunda via.
Campo Belo do Sul. •» fie fe
vereiro de 1953 
Izidorio Rodrigues Barbosa

A voz do povo
limo. srs. Prefeito Muni- 
cicipal e srs. Vereadores

Vós que fostes eleitos para 
defender os direitos do povo 
nada fizestes contra os ex
ploradores. pois cada dia a 
carestia da vida ganha mais 
terreno. Enquanto isso os srs. 
vivem discutindo assuntos 
partidáiios, esquecendo o po
vo.

Aqueles que vos elegeram 
depositaram toda confiança 
nas promessas de antes das 
eleições e agora sofrem nas 
mãos dos comerciantes ganan
ciosos que sabem como ex
torquir o dinheiro deste povo 
pacato. Enquanto os srs. es
tão ocupados com assuntos 
que pouco interessam sos 
pobres, as firmas fortes estão 
escondendo em seus depósi
tos as mercadorias de primei
ra necessidade, como sejam: 
a banha, que eslá por um 
preço extraordinário, o arroz 
que não existe na praça, e 
assim por di-tlte, para quan
do esgotarem os estoques do 
comércio poderam vender 
pelo preço que bem entende
rem, tendo lucros de mais de 
cento por cento.

Porque não tomam provi
dencias? ou temem ofender 
algum correligionário V

Aqui relato um lato, não 
detalhadamente p o i s  não 
tenho as provas concretas, 
mas real. Eis o acont cido: 
como não existia banha na 
praça foi procurada uma fir
ma desta praça, e esta res
pondeu que linha mas não 
podia vender, porque estava 
esperando que outra firma, da 
qual depositária mandasse o 
preço. . . Se esta mercadoria 
tem preço fixo, porque espe
rar peluda outra firma? Assim 
existem muitos casos.

Srs. ponham Cr$ 500,00 do 
bolso, e vão a uma casa de 
comércio fazer um rancho e 
vejam 0 que levam para ca 
sa. Esta quantia é que um

O D r. Teimo Ribeiro assis
tirá a Convenção do PTB
Procedente de Florianópo

lis chegou ontem a esta ci
dade o Dr. Teimo Vieira Ri
beiro, Delegado Regional do 
I. A. P. d o s  Industriarios 
e membro da Executiva Es
tadual do PTB.

SS. vem em gozo de férias 
devendo permanecer em La
jes por um mês.

O Dr. Teimo Vieira Ribei
ro, a testa do I.A.P.I. no Lis
tado vem desenvolvendo uma 
fecunda atividadade no senti
do de estenter aos trabalha
dores os serviço daquela au
tarquia, tendo, com esse ob

jetivo, recentemente, visitado 
o Oeste Catarinense, onde 
providenciou uma série de 
melhorias, especialmente nos 
municípios de Joaçaba, Ca
çador, Campos Novos, Curi- 
tibanos e outros.

Como político o Dr. Teimo 
Vieira Ribeiro já ocupou a 
presidência do PTB em Sta. 
Catarina, sendo atualmente 
um de seus Vice-Presidentes 
ao mesmo tempo què é mem
bro do Diretorio Nacional. 
Representou o PTB na secre
taria do Interior, tendo sem
pre se revelado um lider de- 
dedicado, sereno e culto, 
prestando relevantes serviços 
ao Estado.

Além de se dedicar á ad- 
vogacia o Dr. Teimo Vieira 
Ribeiro ainda acumala as fun
ções de Diretor do confrade 
“A Evolução”, de Florianó
polis.

O Dr. Teimo Vieira Ribeiro 
jue é muito estimado em 
nossa cidade, quer por seus 
inúmeros amigos, quer por 
seus companheiros trabalhis
tas, deverá, amanhã, assistir 
a Convenção Municipal do 
PTB.

Ao sr Delegado do 1API 
nossos votos de feliz estadia 
em nosso meio.

AMANHÃ, A ELEIÇÃO
DO

Em Convenção Municipal, ás 
dez horas de amanhã, reunir- 
se-ão oa trabalhistas loca's pa
ra escolherem o Diretório que 
orientará o partido no período 
de 1953 e 1954. Os diigentes 
atuais estão elaborando uma 
chapa em prevê a reeleição de 
todos os membros d<> Diretório 
cujo mandato expirará amanhã, 
bem como deverão ser eleitos 
mais alguns petebistas.

Eleito, o Diretório elegerá a 
Comissão Executiva e o Con
selho Fiscal, para cujos postos 
também estão sendo indicados

trabalhador braç.il, com a ca
sa cheia de filhos, compra pa 
ra passar o mês todo. Srs. 
tomem o lugar destes pobres 
e meditem, pois se hoje sois 
ricos amanhã podereis ser 
pobres e pensem cm vossos 
filhos,

N.

DO NOVO DIRETORIO 
PTB
para reeleição quase todos os 
seus integrantes.

A eleição será presidida pelo 
sr. José Baggio, atual presiden
te, será assistida p e l o  jDr. 
Teimo Vieira Ribeiro, Vice-Pre
sidente do PTB no Estado que 
ontem chegou a esta cidade.

O movimento pró-eleitorel 
tem sido o mais intenso, porém 
observa-se plena harmonia no 
seio do tradalhismo lageano.

Noticia de última hora

O campeonato estadual de 
futebol, do FCF. será iniciado 
á 22 do corrente mês, cabem 
ao campeão local, enfrentar a 
A. D. L)uque de Caxias de Rio 
do Sul. A primeira partida en
tre os campeões de Lajes o 
Rio do Sul, sera reali/ada na
quela visinha cidade, segundo 
o carnet oficial do Federação-
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ANIVERSÁRIOS
Hoje: Sra. D. Zelinda Neves, 

dd. esposa d«» sr. Cícero Ne
ves. Sra. L). Tilza Sá Braes- 
rher, dd. esposa do sr. 
Nelson de Castro Braescher. 
Sr. Joaquim Alelin Filho, in- 
dustrialista estabelecido nesta 
ndade. Hélio, filho dosr. João 
Albino da Silva.

Amanhã: Sr. Aldo Koeche 
Varela, industrialista aqui es
tabelecido. Sra I). Eniilia Es- 
telita, dd. esposado sr. Agnelo 
Provenzano. Terezinha, filha 
do sr. Joaquim Melin Filho. O 
vereador. Elvert de Oliveira, 
industrialista estabelecido em 
Bom Retiro,

Dia 10: Srta. Zita Maria, fi-

■ lha do sr. Nicanor Andrade. 
' Oldemar Lúz, seminarista.

Dia II: Sr. Alfredo Alonte- 
negro. Carlos Roberto, filho 
do sr. Périocles Lopes. Sr. Al 
zemiro Souza, escrivão da Co- 
letoria Estadual.

Dia 12: Jonas Araújo, filho 
do sr. Anastacio Araújo Viei
ra.

Dia 13: Sr. Celso Delfes 
Couto, Escrevente juramento 
do 2° Oficio do Registro de | 
Imóveis da Comarca. Sr. Imero 
AmaraDte Machado, ex-praci- 
nha da FEB Sr. Nelson Nerbas, 
do comércio local. Srta. Alba 
Koeche Rosa, filha do sr. Au- 
rino Rosa, agente local dos 
Correios e Telégrafos.

C ü . r e i o l  !> g - e a n o

Orgão Independente e 
Noticioso

EXPEDIENTE
ntrelores -  Dr. léiézio N. t *»n 
1 ' |osé Paschoal Bstjtí1®
c  reme: - Synh de A. N.roiu . 
Uedntor:-cliefe: hvilnsio N. t non

HcfláçAo e oficinas

rtua Marechal Deodoro. 2"A

Assinai ra Anual t r í  ''!'// 
Numero aviilso: »
Os artigos que forem as».nades 
s,t(, <I.- respousshilidsde de seus 

signatários

O Vencedor
Quem a si venceu
duas coroas mereceu
Uma na terra e outra no céu
corôa da terra corôa do céu
estas coroas é para quem merecer

Engano e desengano
quem engana aos outros
não engana a Deus
mas engana a si engana aos seus
enganado fui desenganado sou
desenganado sendo engado são

MEU PASSADO 
Meu passado passou 
meu presente revivendo estou 
meu futuro e a imortalidade 
para reviver eternamente 

Santo não fui e não sou

mas no caminho da santidade eu estou 
o previlégio do santo e fazer milagre 
no entanto fui previlegiado por conhocer as fal
sidades.

A conciencia e a moral esclarecida a Deus 
e Nossa Senhora e força sobrenatural 
a conciencia vence a paixão vence o amor 
vence os maus julgadores.

Gentil Antunes Oliveira

Escritores 
em Lajes

Centro Operário de Lajes
BALANÇO DO ANO SOCIAL DE 1951 52

FmS dinhp1rr?í CaÍXa entre" ue ao « r .  Nestor CARVALHO

Transitaram por esta cidade, 
com destino a Porto Aleg:e, e 
nos deram o prazer de um 
bate-papo cordial os jovens 
intelectuais Dr. YValmor Car
doso da Silva e Dr. 1 lovis 
Assumpção. Clovis As umpção 
é figura conhecidi sima nos 
meios literários do pais, espe 
ci-lmente no sul, onde tem 
colaborado como critico de ar
te nas publicações «Quixote», 
«■Reflets», e «Correio do Povo».
() critico portoalegrense irá a 
Bento Gonçalves onde será 
um dos juizes duma espo-úção 
de pintura. O Dr. Assumpção 
é Juiz do Tribunal Regional 
do Trabalho, na capital gau 
cha e, segundo nos contou irá 
a Fiança este ano em viagem 
de interesse cultural.

0  poeta Walmor Cardoso 
da Silva que estreou auspicio
samente com seu (aderno de 
poemas «Idade 21» representa 
um dos valores da cultura ca
tarinense sendo estúdio-o pro
fundo de literalura, musica e 
cinema. Colabora na imprensa 
de Florianópolis, na revista 
«Sul» e em suplementos lite 
rarios do Rio.

Em palestra q,:e mantive 
mos com os dois escritores e 
com a Sra. ( lovis Assumpção 
(senhora gentilissima). os mes
mos nos prometeram algumas 
colaborações que oportunamen
te publicaremos em nossas pá
ginas. ^

S o c i e d a d e  Carnaval
“ G r a n a d e i r o s  d a  Ser

A 8 de janeiro foi eleita e empossada a 
retoria da Sociedadade ( ai navalesca “Granariif!1 

I j» que ficou assim constituída: aue‘r
Presidentes de Honra 

Ten. Cel. Olimpio de Sá  Tavares 
Dr. Osni de Medeiros Regis 
Dr Cleones Velho Carneiro Bastos

CONSELHO FISCAL
Presidente — Cap. Jo s é  Pinto Sombra 
1» Vice-Presidente — Ulisses Ribas 
2° Vice- Presidente — Major Orlando RjZp 
I o Secret. — Firmino Ramos Machado n 
I o Tesoureiro — Tulio Fiúza de Carvalho 
2“ Tesoureiro — Salvador Pucci Sobrinho 
Orador — Dr. Evilasio Caon

COMISSÃO FISCAL
, Sr. Agnelo Arruda; — I)r. Augusto Vaz de 
jSr. José  Capistrano de Almeipa.

COMISSÃO DE GALPÃO 
Presidente - Emilio Burger; Vice-Pres.Frontinii 
Diretor Artístico - Alfredo Montenegro ^  
Secret. - José  Galiani -F isc a l  Geral: - Osmar 
Almoxarife: - Gonçalves Antunes.
Aos dirigentes na novel entidade formulamos 

sos votos de exito nas ju a s  atividades burlescas

Dr. Renato V. Valen
Cirurgião Dentista pe.'a Faculdade de Fartracia e 

Odontologia de Stu. Catarina

Com estágio na Poiielinicado Rio de laneirn 
ATLNDh Da s  9 -  12 K DAS 2 -5

Kua Cel. Cordova. -1- L A G E S

=IZIDORO VIEIRO
Avisa seus amigos que instalou no, por: 
Casa Pereira á Rua Marechal Deodoro I 
ro 234, um Bar e Churascaria com toda 
giene e conforto, dispondo de bebidas 1 
nais e estrangeiras, aperetivo para tod 
paladares. Ambiente familiar.

Em dinheiro 
Importância em Nota Promissória
Valor de resgate em Titulos de Capitali- 
zaçao

Cr$ 35.641.60 
S 39.900,00

8 3.708,00

Juros de móra a receber Soma CrS 79.249.60 
S 6.998.UQ

Soma $ 86.247,60

Descriminaçao das rendas durante o ano de
1951/52

Rendas de aluguel 
Rendas de mensalidades 
Rendas do Bufet 
Rendas de juros de móra

CrS 5.120.00 
$ 4.125,00 
8 4.925.00 

__$ 5.504,00

Desde as durante o ano de 1951 19-674,00

Assistência Médica e Farmácia e mni*
vistas duranto o ano ‘ ma 8 desPe«as pre-

$ 8.048,20
Lajes, janeiro de 1953.

Alfredo Floriani

Faça seus anúncios 
neste Jornal

Ao comércio em ger
Levamos an conhecimento do comércio do 

j0 L que, de acôrd» com a recente Lu rr 
;,e Pqoiru, foi alterada a taxa do Imposto sobre 
-otisig.iaçocs de 2,8% para 3 V  devendo ser cubr  ̂
ur <ie io do corrente mês.

L'‘g0<f, 20 de janeiro de l.í'53. 

Inspetoria de Fiscalização de Rendas <la4a Re

Inspetor Lauro A. Bello.

' " ^  .  'Hl
V; J

F L O R IA I-tó p o u s"7' P° ST1L ‘  37 
re r - ,  S SANTA c a t a r i n a1 tLEG3AM£: t-UXOTEil

Jt MACHAOO A C:i S»
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juizo de Direito da Primeira V arad a Comarca de 
Lajes Estado de Santa Catarina

EDITAL d e  c it a ç ã o

O Doulor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da Comarca de Lajes 
Estado de S inta Catarina, 
na forma da b i, etc.
FVço saber ai>s que o pre

sente edital de citação, com
0 prazo de 30 dias virem ou 
dele conhecimento tiverem, e 
especialmente á Rubens Viei- 
r„ de Figueiredo, d<‘ paradei
ro incerto e não sabido que 
por êste Juizo e cartório du 
escrivã > êste que subscreve, se 
procesa a ação ordinária de 
desquite requerida por Dalzi- 
r-r Arruda Moreira também 
c/ por Dalzira Moreira de Ar
ruda Figueiredo, brasileira 
casada, doméstica, reside ite 
nesta cidade, c cuja açã» foi 
designada o dia 11 de març. 
proximo vindo iro, i 11-3-1953). 
as dez hor<is, no edificio do 
Fórum, desta Cidade, para a 
audiência de conciliação, 
quando dr-veião estar presen
tes o citando Rubens Vieira 
de Figueiredo, e n requerente 
Dalzira Arruda Moreira tam
bém c/ por Dalziru Moreira 
de Arreda Figueiredo; não 
sendo presentes os conju
ges, á referida audiência, fi
ca pela presente edital cita
do o aludido Rubens Vieira 
de Figueiredo, para no prazo 
de dez (J0) dias a contar da 
duta da audiê cia responder 
aO termos da ação ( rdinaria 
de desquite a que se refere 
a p tiçuu a seguir transcrita, 
sob pena de revelia e coufe.-- 
sg: «Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da 1* V. m , DALZI
RA ARRUO t AMOREIRA, 
também c/ pot DALZIRA
m o r eir a  d e  ARRUDA FI
GUEIREDO, brasileira, casa
da, doméstica, reridente nes
ta cidade, por seu Assistente 
Judiciário, o advog d,. infra 
assinada, inscrito sub n° 408 
na Ordem oos Advr gados do 
Brasil, Seção deste FAt ulo, e 
escritório á Rua Aristiliam» 
R«mos, 8ó, vem à presença 
de V. Fxcia, p„ra requ-rer a 
citação de RUBENS VIEIRA 
DE FIGUEIREDO, brasileiro, 
casado, motorista, atualmente 
em lug.ir incerto e não sabi
do, para responder aos ter 
mos de uma Ação Ordinatia 
de Dei-quite, i,o decorrer da 
qual E. S. N. PROVARA:
1 — que, em 25 d'' Setembro 
de 1945, nesta cidade, casou- 
se com o suplicado Rube is 
Vnra de Figueiredo (Doc. 1);
2 — que, por algum tempo 
viveu o casal em üôa harmo
nia, até quando o suplicado 
passou a descurar dos S' us 
deveres de chefe de família, 
mostrando-se móu marido e 
pai envdveDdo-se em negó
cios íuinosos para o patrimô
nio d<> casal, acabando por 
abandonar voluntariamente o 
Dr Conjugal, o que ocorreu 
ha mais de 2 anos, não mais 
dando noticias suas, nem 
contiibuindo para a manuten
ção da supte. e da filha me
nor do casal; 3 — que. de- 
P' is de haver o eupdo. aban
donado voluntariamente o lar 
conjuga!, a supte. não mais 
recebeu noticias su t nem 
mesmo informações, desconhe 
pcndo por completo o seu 
nedereço, 4 -  que, du casa
mento da supte, com o

supd... existe uma füh ( A\ar- 
■y Icr« zinha Figueiredo, nas- 
ciua < m 1947, \̂ ue vive eoi

déi KU[)te. — 5
abandonando voluntariamente 
O lar conjugal, e não man
tendo contato de qualquer 
sprcie com a esposa, que 

' ao deu motivo algum que 
utonz isse êsse procedimento 

do supte. verificado está o 
caso previsto no artigo Al7 
• , IV do Código Civil, prl.. 
que, resp itosameiue pede e 
■spera v  j i a presente ação 

julgida procedente, para «> 
íiin d- ser decretado o des
quite, e considerado o sup-lo, 
c<»mo conjugue culpado, f.- 
cando em companhia da 
supte. a filha menor do cesal 
e cond ?nado. o supdo, r.o pa- 
gtmrnto d;,s custas e despe- 
z.is judiciais, desistindo a 
'iHi.e. da pensão alimentícia. 
NN. 1 ER AI OS, dando á cau- 
sa, para os efeitos leg.iis, o 
valor de ü< is mil e cem cru
zeiros, requer V Excio. si 
digne de mandar c ;tnr p >r 
edit; I na f o r m a  da le', n 
Mijido. RUBENS VIEIRA DE 
FIGUEIREDO, (pie se encon
tra e n  lugar incerto e não 
sábido, para responder aos 
termos da presente Ação Or
dinária de Desquite, e contes- 
tá-la no prazo legal, queren
do, bem como para todos os 
binais termos e atos da 
met-ma, até final, p(nade re- 
ia, propondo-se provar o íi le - 
'ado com testemunhas, jun
tada de documentos, arbitra
mento, exames, depoimentos 
pessoais, se necessários, as
sim como com todos os d( - 
mais nmios de provas em Di
reito admitidas, e, E. Defe- 
rimei t* . Lajes. 12 de Jai eir. 
de 1953. - (a) João Gualb-rtn 
da Siiva Neto. Assistente Ju 
diciario. < DESPACHO»: -  A 
C-iti -se nbseivando-se a lei 
que dispõe sobre a concilia
ção preliminar. Publicação d< 
editais em 30 dias. Lajes, 
13-I-Õ3. (a) Ivo Quilhor. Juiz 
de Direito». — Em virtude 
do que foi expedido o presen 
te edital, com o teòr do qual 
firam a Autora e o Réu inti
mados a comparecer neste 
Juizo. no edificio do Fórum 
as dez horas do dia onz* (D) 
de Março proximo vindouro, 
para a audiência de concilia- 

e manifestarem srbre a 
tran-ação 

a lei n° 968

CLUBE l.° DE JULHO
C O N V I T E

A Diretori i do Clube Io de 
Julho, tem a gra a sati -fação 

c' nvidar os Snrs. Socios e 
Exmas. fainilias para tomar 
parte nos Bsiles Carnavalescos 
que fará realizar nos dias 15- 
16 e 17 de Feveriro, nos seus 
salões, com inicio ás 20 horas 
e para o Baile Infantil que 
terá lugar dia 16 ás 16 horas. As 
mezas estarão a venda a partir 
do dia Io de Feveeiro com o 
Snr. (. elio B Castro, no cartó
rio em frente ao edificio dos 
Correios e Telégrafos. Convi
damos ainda -os Snrs. Sócios 
para os ensaios, todas ás ter- 
ças-quintas e sabadrs, a partir 
do dia 3 de Feveriro. Os in
gressos poderão ser adquiridos 
exclusivrimente com o Snr. 
Leopoldo Webber, atè ás 18 
horas dia 14 de Fevereiro. So
licitamos ainda aos Snrs Só
cios não se fazer acompanhar 
de pessoas extranhas ao qua- 

ro socinl.
A Diretoria:

Raul Gcelzer Engelsing
R E P R E S E N T A Ç ÕES

Eletrolas - Toca - discos para tres velocidades e para 
discos Long - Pley. Preços a partir de Cr$ 4.500.00 - 
Pagamentos a longo prazo e sem entrada.

Representante das afamadas correias de lona e 
de óleos lubrificantes em geral Correias para todos 
os fins. Preços reduzidos, com ou sem entrada.

Rua Hercilio Luz, 11 — Perto do Fórum -LAJES

P ; e f i j  s  a i m i i s i í l a  i i ç e i a a  c t i i s w t r i o  a s  n  a s  
NILDA

DK UIDVls ROSA
Fabrica * <R pó i'o — R;h PreMítmte Rnos» v,-H. s/ii° 

LA.IKS -  SA NT  ̂ CATARINA

(V s r

í ,

15»
Preços especiais

i’|i"fsci:i.i:ir Umberío Pascale
C. Postal 28 - Fone 28 iejes

j  j// ’ . p
j f(4S/// riceliera |

a Stta fju cr íU iu /jQ
Reíojoaira Specht

, RELÓGIOS: Omega - Doxa - Marvin - Eska - Miner
va - Joios - Brilhantes - Anéis e Brincos - Bijouteria - 

I Oiica - Cristais Aparelhos de porcelana - Artigos de pra
ta Instrumentos de cordas - Gaitas Todêschini - Aiti 

! gos fotográficos - Variado sortimento de artigos para

Çil"
possibilidade d<* 
conforme dispõe

AGENTE EM LAGES 
DANILO TIAGO DE CASTRO ,,
RUA 15 DE NOVEMBRO S,N : presentes *  . ,Cficma cie conserto de 

Relógios
Rua Correia IFnto, :D r .  A r i s t ó t e l e s  S a e i r o

tJ Wl
Clinica G* ral

Co. i s . -  Edificio Constiuiora 
Io fndni-Rua 15deNovrin- 
_bro L  ge.-- S ta .' O at-riiu

70 — Lrijt s.

Não dê esmola*.
Contribua para a SLAN

de 10-12-49. C -so náoconp.c  
reçam fica o Réu Rubens 
Vk ira de Figueiredo, citado 
para Vir a êste Ju iz i contei- 
t^r a ação ordinária de des
quite, em d(z (10) dias, con
tados do término do prazo 
dêste edital, sob pena de re
velia a tudo conforme petição
e despacho aqui transcritos 
Dado e passado nesta cida
de de L; ies, Estado de Santa 
üatrmoa/aos 20 dias do mês 
de Janeiro dó mil novoren- 
tes e CinCí entn e Ires (20-1- 
1953) Eu Waldeck A. Sam
paio. E-criváo do Civel, <• 
datih gr a f e i ,  subscreví a assi 
no Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito da I* \ ara

Waldeck A Snmp do 
Escrivão do Civel

Impoitadures de máquinas e artigos técnicos
Fornecedores de-

MOTORES: elétricos diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor «Mernack*
FERRAMENTAS FM GERAL: manuais e eletncas.
ACCESSÔRIOS: P ra industrias em geral.
SERRAS- para e n g e n h o s . -  MATERIAL PARA TR XNSMlrEÕta. 
MOINHOS: Completos. -  SOLDA á oxigênio e elétrica.
LADRIl HO' E VIDROS. -  BOMBAS para água.
CORREIAS EM «V» — LUZ FLlJORE-CKN 1 E.
OLEOS E GRAXAS. -  AÇOSE METAIS.
ROLAMENTOS S. K. F. — CAMINHÕES «M GIRU »

R e p r e s e n t a n t e  n o  t a  p r a ç a :  Pedro V a n o n i

RUA E M IL IA N u  RAMOS N* 06.
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A PEDIDO

Escrituração
Primeiro dizem os mestres que escritura ç 8 o m e r<a i d d 

é arte ou ciência, que trata de escriturar metódicamente 
operações do coméicio. i oÊ arte q u a n d o  o escriturár o esmera-se na caligra u c
na ordem cronológica, sem borrão ou n.zura, clareand 
hís'órico paru que não paire dúvida iJguma.

È ciêicia quando o guarda-livros introduz « ma tem a- 
tioa na contabilidade ou precaveem-sc pelo Direito l.omer- 
ciai ressalvando a firma comercial de tutnros prejuízos su- 
celiveis na vida comercial ou industrial.

Escrevo estas linhas a propósito de uma publicação 
em um dos jornais desta cidade com o título. Balanço, •< 
tou portanto de inicio a data em que se procedeu o re.eri- 
do balanço, presuminde-so que trata do ano de Ií)o_. por
quanto o saldo diz claro que passa para o ano uelüoo.
(i primeiro lançamento diz saldo em caixa importância A, 
passando para o segundo lançamento: Recebidos diversos, 
quantia A

Recebidos de jóias de mensalidades A
Recebidos de jógos (barato) N
Recebidos de juros e descontos a
Letras a receber X
Pecúlio post-mortem
Acresce que os Balanços são devidido sem duas par 

tes: Primeiro indica todos titulos do Ativo e a segunda par
te é Passivo que representa tudo que o negociante tem 
que pagar para poder balançar e encontrar os lucros ou 
prejuízos.

Deveria ser mais acertado se publicesse o baluecete 
do último mês do ano extinto.

Como conheço por alto o movimpnto social daquela 
entidade, posso dizer que ficaram omitidos títulos qúe de- 
veiiam aparecer, por exemplo: Patrimônio, letras a receber, 
iuros e descontos, serviços de construção, titulos de capi
talização, lucros e perdas.

A presente crítica é construtiva porque sei perfeitamen 
le que depois da reação dessa sociedade, a r.ova Diretoria 
que ten. em mão as rédias do mando, são moços honestos 
e alguma coisa util vem fazendo para o progresso dessa 
intidade, convem completar a obra apresentando um arqui
vo e escrita em condições perfeitas.

Alcebmdes Afuniz

ua

os

ã s A W A S
Estado de Santa Catarina 

f d iTa L DE PRAÇA

m .a c / d e S .« J n H ,u .n ,U
tado de Santa Catarina,
forma da lei etc.
i; \ 7  SABLK, ü l° d s. m

d-.- arrolameot.) judicial, que 
se processa p» r.oite è>tt Ju 
zo e Cartório de órfãos, A 
sentes e mais Anexos, porD 
lecimeiito de Antonia Nui.e 
da Rosa e Oliveira, que aten 
dendo ao que lhe foi [«4“?  
ido pelo senhor Adjunto do 

D,. Promotor Público da Ço; 
marca, e, de atôrdocom alei 
tendo também em vista ao 
mais que dos autos consta, 
poi despacho pn feiido aos-t 
nas do mês de janeiro de mil 

novecentos e cincoenta e treis 
(1953J, autorizou a venda, em 
hasta pública, dos bms rbei- 
xos descritos, cem sua res
pectiva avaliação, pertencen
tes ao espól.o de Antonio Nu
nes da Rosa t  Oliveira, que 
serão levados a público pre
gão de venda e arremateção, 
a quem mais der e maior lan
ço oferecer, acima das res- 
p. ctivas avaliaçot-, pelo por- 
ieiro dos auditóri s, ou quem 
suas vêzes fizer, com o prazo 
de trinta dias após a públic - 
ção do presente edital, ás 1U 
horas, no local em que se 
realizam as venddS em has
ta publica determinadas por 
este Juizo.

«São Paulo» Companhia Nacional de 
Seguros de Vida

Apólice extraviada
_ Tendr-se extraviado a Apólice n° 128.930, emitida pHa 

«SAO PAULO Companhia Naciouul de Seguros de Vida»', so
bre a minha Vida, e como não tenha sido feita transação de 
espécie alguma sôbre a mesmB, de-de já declaro a referida 
Apólice nula e sem valor algum, em virtude da emissão de 
uma segunda via.

Comprometo-me a restiíul-la á Companhia se ein qual- 
quen tempo for encontrada, assim coino responsabilizar-me 
por qualquer reclamação que sobre n mesma advenha á Com
panhia.

Lajes, 19 de setembro de 1952 

(ass) LAERTE LEITE

Produtos que se
recomendam

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

vista do freguezP a d a r i a  C a r i o c a
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dôces, Chocolates 

Balas Enfeites para Dóces

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

Marechal Deodoro 45

JESCRlÇÃO E AVALIAÇÃO 
''OS BENS QUE SERÃO 

LEVADOS a PRAÇA 
Uma gl-La de urras, de 

campos e mhtn®, C'm a área 
-uperficial de lüd.COO m2 (cem 
mil mttros quadrados), situa- 
l.i na fazenua ‘ Chapada Bo
nita”, no primeiro distrito 
deste município e Comarca, 
em comunhão corrí os herdei
ros da referida f.zeiida, cuja 
comunhão em seu todo con- 
fr°nta; -  par um lado, com 
o rio São Afatr U!-: nor outro 
com terras -le Ismael Nune* 
por outro, com terras de .foão 
Costa, por outro, com terra® 
herdeiros de João da Silva Nu
nes e de herdeiros de Manoel 
Marcos de Oliveira, c final- 
mente por outro lado, com 
rrr;,s (,.<>s hlhns de Rosa 
Aemencid Nun.-s, avaliada 

. °r cinco mil cruzeir,^ 
(C)$ 5.000,00),

L, para que chegue n0 co- 
heameuto dos interessados 
m ngu^ possa  alegar igno-

a,!CI*. mandou expedir' o 
>r e s e n t e e d i t a l  que

tor T..;..t„fXidu na des-

Para seus anúncios «CORREIO LAGEANO»

fcf.xado na
• Jm,zo e m-r oópia.- pubiicT 
° P ‘ÍP Jornal ‘ Cu/rijo j ' 
r a,'0 , da ( idade de Lages.

dadí de e SãoSUjo n<R,íl ci'
. « d i í r s .

hem assino. 1 - tam-
. Rosalvo Albino 

Ju,z ^  Paz nn " ,

•losf
exercido

*  I im ,  A ” e  l ) , r e i u »- i.uria Araújo
LSCriVãn

A ulas de acordeon a. 
Professor Dedé “

oe,rf Dedé e seus alunos associados da União Br, í  
Pr°ieo^istas numa temporada magnífica, apreSent®Sllt« 
'°riad„s números em conjunto», trio, duo ei„ditf " J  
e interpretaçSo de mus alunos, todos em ‘ l

„ Acordeons, na maioria arranjos especiais, do?n 
f ,  “n c S n i ,  Mascarenhas Alencar Terra. I(!d«  *  
máximas do acórdeon do Brasil,________________*

M ario T e ixe iia  Carrilho
A dvogado

F o r t  6 0 Cais‘;xa lJos|ji|
Rua 15 d<* Novembro n. iqj 

Edifício J o ã o  Cruz Junior — LAJES

Móveis em leilão
V. S. vai mudar-se? Dispense os incomodoa d« 

portar móveis c objetos casein 8 P r u o u r aD 
Leiloeiro Oficial, Cczário Ifasfos Paes, que 0.s venjJ 
Ueilão Púbi co, cont todas hS garantias.
Agencia provisdiia; B u a  C o rre ia  Pinto, 510. Nt‘S’a I

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

dor do Ministério do Trabalho, gr. IVAN.M 

MONTENEGRO

Escfiioiro inform ativo ComerÉ
Querei? tratar de vossos in/eieN«es p<rticuBre? 

junto ás Repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? EnCarrfgi 
escritório que está habilitado para tsl com granje i, 
mero de propriedades?, venda e vos atenderá com ti 
xima brevidade e economia.

RAfAELI. RAMOS LTDA- 1
•Juuto ao Bar Familiar, de Oasagrarde e Rafie'i

c3 .U W  i\t .
• ■'
V &

ê

A p e r f e i t a  e CONSTANTE a s s i s t ê n c i a  p r e s t a d a  a o s  
A V I Õ E S  POR TÉCNI COS E S P E C I A L I Z A D O S ,  A CORTESIA DO 

PESSOAL DE t e r r a  E DE BO R D O  E 0 C O l í f Ò R T O  QUE V S 
DE SF RU T AR A d u r a n t e  u a i a  v i a g e m  P E L A  - PI ONE I RA" ,  

THE P R O P O R C I O N A R Ã O  SEMPRE UM AlEGRf
---  x

V927i*» s

DESEMSAR0UE.

í m i * r

Agência nesta cidcid6
ü̂a i5 Je Novembro n» 31 - Fone 14- C- ^
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um passo de decisão final do campeonato
Finalmente amanhã, ás 17 horas. Aliados e Vasco '•'a Gama, 

Juiz da Federação ou da Liga, disputarão a segunda partida 
da série iinal do campeonato da cidade

P A S S E  RÁPIDOA nova diretoria do 
Internacional

Em Assembléia geral, especialmente convocada, rea
lizou-se dia 8, ás 10 horas a eleição para a diretoria que 
deverá reger os destinos do S.C. Internacional no perío
do de 1953-1954.

Reunida a assembléia foi proposta a reforma de al
guns pontos dos estatutos, o que após debatido o assunto 
foi aprovado. O sr. Orlando Melegari, passando a presidên
cia ao sr. Leovanir Lisboa deu inicio a eleição, tendo 
sido apresentada uma chapa a qual mereceu os sufrágios 
dos sócios do popular clube. Em consequência foram elei
tos os seguintes desportistas:

Presidentes de Honra: Oscar Schweitzer, Constantino 
Bertuzzí e Armando Ramos.

Presidente: Dr. Evilásio Nery Caon. Vice-presidentes 
Orlando Mellegari, Abramo Scariot e Oliveiros Felicio. 
Secretários: Leovanir Lisboa, Nilo Bertoldo e Alcebiades 
Muniz Filho.

Tesoureiros: Jo sé  Yared e Armindo Araldi.
Conselho Fiscal: Membros: Pedro Schweitzer. Darcy 

Ribeiro e Atilio Donato. Suplentes: Clovis Rosa, Gerson 
Santos e Nelson Nerbas.

A diretoria eleita tomou posse logo a seguir, tendo 
sido saudada pelo sr. Jose  Baggio, ex-presidente do Inter
nacional. Agradecendo discursou o dr. Evilásio Nery Caon, 
exprimindo sua confiança em dirigir os destinos dos rubros 
auxilado pelos seus companheiros de diretoria.

A eleição do dr. Evilásio Caon para a presidência do 
colorado foi muito bem recebida nos meios esportivos da 
cidade, e Correio Lageano formula votos de pleno êxito 
nessas funções.

Juizo de direito da Com arca.de Lajes 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DO JURI

A Mancada da Federação
Domingo passado não realizou-se a partida programa

da entre Vasco e Aliados, por não ter a F.C.D., enviado o 
áribitro para a mesma. Pedindo a vinda um árbitro pela 
Liga, Federação informou que somente poderia vir o sr. 
Serratini, o que foi confirmado. Momentos antes do jogo. 
porem a FCD. informa que nem Serratini poderia vir, o 
que motivou um contràtempo, não tendo finalmente se rea
lizado a partida.

Para o proximo domingo, segundo estamos informa
dos deverá realizar-se a partida, mesmo que não venha 
Juiz da Federaçáo, pois a Liga deverá, si os clubes não 
chegarem a um acordo, escolher o árbitro dentre os ins
critos aqui.

Noivado
Contratou casamento com a srta. Joceli Apolinária de 

Oliveira, filha do casal Assis Apolinário de Oliveira d. Oli- 
via Batista de Oliveira, o atleta Carlos Correia.

O popular Orá, tem sido muito cumprimentado por 
seus companheiros de clube e pelos desportistas da cidade.

0  Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di
reito da Ia Vara em Exer
cido na 2a Vara da Comar
ca de Lajes, Estado de San
ta Catarina, na forma da 

lei etc.
F az SABER que foi desi

gnado o dia vinte e seis do 
mês de Fevereiro proximo 
vindouro, para às 11 horas 
reunir-se nesta cidade a pri
meira Sessão Ordinária do 
Juri, que trabalhará em dias 
uteis sucessivos. E, que ha 
vendo procedido ao sorteio 
dos vinte e um jurados que 
terão de servir na mesma ses
são. foram sorteados os se
guintes cidadãos: 1) João de 
Araújo Vieira, cidade; 2) Izau- 
ro Ramos Machado, cidade; 3) 
Armindo R- nzolin, cidade; 4) 
Solon Vieira da Costa, Pamel: 
5) Abramo Dominuros Scariotti, 
cidade; 5) Hortem io de Liz 
Branco, cidade; 7) Artur Alves, 
ci lade, 8) Hugo Borges de Mel
lo, cidade; 91 Oscar Werner. 
Índios, 10) Osvaldo V i e i r a  
Branco, C. Alto; 11) Marciano 
Agostíni, cidade. 12) Reinoldo 
Westphal, Palmeiras, 13) An- 
tonlo S. Rodrigues, C. Pinto,
14) Tit» Varei í Ramos, «idade;
15) Antonio Soter de Macedo, 
Bocaina, 16) Elisiário P. de 
Jesus, ('. Belo. 17) Pedro Ger- 
bcr, cidade, 18) Mario Coelho 
Oliveira, Carú; 19) Nilo Sbruz-

7.i, cidade, 20) Odilio Socas, ci
dade, 21) José P. Baggio, cida
de. Todo- residentes nesta co 
marca Todos esses cidadaos 
bem como os interessados 
em geral, são por essa forma 
convidados a comparecerem 
na sala das Stssões do Tribu
nal do Juri, edifício do Forum 
não só nos citados dias e ho
ra, como nos seguintes: E. pa
ra que chegue ao conhecimen
to de tod' s mandei passar o 
presente edital que será publi
cado e efixado no local do 
costume. Determina ainda este 
Juizo todas as diligencias ne
cessária e intimações dos réus, 
testemunhas, e jurados. Dado 
e passado nesta cidade de La
jes, aos vint** e seis dias do 
mês de janeiro do ano de mil 
novecentos e cincoenta e tr«*s. 
Eu, Darcy Ribeiro, Escrivão 
substituto do Crime, que o da
tilografei. subscrevo e também 
assino.
Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito e Presidente 

do Juri 
Darcy Ribeiro

Escrivãa substituto do Tribu
nal do Juri

A PRELIMINAR
Na preliminar defrontar-se- 

ão amanhã, com inicio ás 15 
horas as equipes de aspiran- 

I tes do Vasco e Aliados.

POR DRIBLADOR
O vigoroso zagueiro Gari- 

b ildi, que vinha atuando pelo 
Operária transferiu-se para o 
S.C. Internacional, pelo qual 
deverá disputar os certames 
de 1953. Uma otima aquisição, 
sem duvida.

X X X  -
Segundo estamos informados 

o centro médio Luiz, que ha
via ingressado no clube do 
dr. Bastos, também retornará, 
ao colorado, seu clube de ori
gem.

X X X
Cau=ou surpreza nos meios 

esportivos o fato de Ernani, 
do Internacional ter as-inado 
compromisso com o Vasco da 
Gama, para a presente tempo
rada. Ernani, no Vasco cobrirá 
uma lacuna ao substituir Au
gusto na aza média.

X X X

O sr. Armando Ramos, um 
dos fundadores do E.C. Pal
meiras. foi eleito presidente 
dente de honra do S.C. Inter 
nacional, tendo aceito a dis
tinção.

X X X
O sr. Constantino Bertuzzi, 

que ainda exerce a cargo de 
Presidente da Liga, foi eleito 
presidente de honra do Inter
nacional, juniamente com Ar
mando Ramos e Oscar Schwe- 
tzer.

X X X
Para a próxima temporada 

o Vasco contará com o con
curso de Bértoli, atualmente 
no Palmeiras de Blumenáu.

X X X
Já  foi iniciado o serviço de 

pavimentação (gramado) do no
vo estádio municipal, deven
do estar em condições de ser 
utilizado para jogos oficiais 
dentro de 90 dias.

X X X
O novo presidente do Inter

nacional encontrará dificulda
des para solucionar o caso de 
Isnell, que está pedinde muito 
para permanecer no clube; E 
embora trate-se do pleyer mais 
completo de Lages, os outros 
times não estão interessados 
na sua aquisição. . . Mas, si 
ele baixar a groposta, talvez 
fique. . .

X X  X
Pelo que se nota o desani

me está grassando nas hostes 
do Operário, de onde os me
lhores craques estão fugindo.

X X X
O Aliados parece ser o úni

co que não tem problemas 
para o após campeonato. No 
entanto sua equipé de aspi
rantes precisa ser reorganiza
da, e as atenções do veterano

eslão se voltando para esse 
setor.

X X X
A Liga Serrana de Despor

tos está preparando o relató
rio da gestão, para entregar á 
direção recem eleita. A posse 
do sr José Baggio, será na 
primeira quarta-feira após o 
término do campeonato.

X X X
Decosta. insíder do Operário 

voltou a treinar com os ru
bros, não escondendo sua in
tenção de vir reforçar seu

antigo clube.
X X X

BODINHO REGRESSOU
O atacante Bodinho do In

ternacional, que havia viajado 
paro o norte do Estado, re
gressou ao clube da camiseta 
vermelha, onde deverá perma
necer durante a tempor.da 
que se avisinha.

X X X
Wilton o vigoroso medio do 

Aliados, já manifestou sua in
tenção de ingressar no Inter
nacional, após o término Jdo 
campeonato.

H U M B E R T O  P A S C A L  E
Caixa postal — 28 fone — 28
L A J E S  — Sta Catarina

REPRESENTANTE PARA A ZONA SERRANA DOS 
ARTIGOS ABAIXO:

FERROS - redondo -  chato - traí. etc.
CHAPAS - pretas - galvanizadas 

TUBOS - galvanizados
ARAME - liso e farpado todos os tipos 

CIMENTO -

S A L -  grosso e moido em sacos de 30 e 60 kls. — 
refinados em saquinhos-

ASSUCAR BRANCO - moido e refinado

ÁLCOOL em tambor

IJXA S - COLAS “TATU" para madeiras 
ADUBOS - SALITRE 1)0 CHILE

LOCOMOVEIS «LANZ E WOLFF» MOTORES des
de 5 a 200 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente da 
fonte de procedência — descoutos especiais 

para compras de vulto.
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Eleita a Mesa da Camara
! .M
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L A G S S i  :  d e  F e v e r e ir o  d e  m  -  «* P H W  m d A T O R  E v l l á s i o . N  C a o n
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M A JO R  0 .  E T R E L A

, P„r ato do sr Presidente 
da República foi promovjdp ao 
posto de Major, o brilhante 
oficial do exército naciona , 
Olavo Pereira Estrela que, ha 
algus anos, vêm servindo no 
2a Btl. aqui aquartelado.

A promoção do. Cap. Estre
la ao quadro de Oficiais Supe
riores foi recebida com geral 
satisfação, tanto nos círculos 
militares como nos meios so
ciais da cidade onde desfruta 
• le geral estima, e grande nu
mero de amigos e admirado
res. Correio l.ageano felicita-o.

A eleição da Mesa da Cama- 
ra /Municipal que pàrecia ter 
gerado algumas dificuldadès ao 
PSD em virtude do sr F.uclí- 
des Granzotto ter manifestado 
o intento de não aceitar a re
eleição para a Presidência, foi 
contornada e resolvida satisfa
toriamente.

Reunidos os representantes 
do povo lageanò elegeram a 
seguinte Vesa: Presidente; Eu- 

, elides Granzotto, Vice-Presi
dente: Ari Waltrick da Silva, 
Io Secretárario: Marcos Ghior- 
zi, 2’Secritário: Hérculano Pe
reira dos Anjos, todos reeleitos 
Supléntes dos Secretários: l.a- 
erte R. Vieira e Alceu Goulart, 

As comissões ficaram assim 
constituídas:

Constituição, Legislação de 
Justiça: iJõge Barrozo Filho, 
Waldo da Costa Avila, Rubens 
Neves. • ' ‘ • ’ 1 ■

Finanças, Orçamento e Con
tas: Oscaç Schweitzer, Waldo 
da Costa Avila, Jorge Barrozo 
Filho. João Pedro Arruda, La- 
erte Ramos Vieira.

Viaçâo, Obras Publicas e A 
gricuttura, Comércio e Indus
tria: Oscar Schweitzer, Hercu- 
lar.a P. dos Anjos, João Pedro 
Arruda.

Redação de Leis: Jorge Bar
roso Filho, Marcos Ghiorzi, 
Rubens N. Neves.

Assistência social: Ary Wal
trick da Silva, Alceu Goulart, 
Salvador Pucci.

Associação Rural de L
As‘ embléia GeTal Exraordinári*

Edital de Convocação

O Presidente da Associação Ruial de L ges terti 6 
de convocar os Mémbfos da diretoria, bem como ()s 
contribuintes, para áe reunirem no dia 14 de fevereiro, 
horas em sua séde social, Com a seguinte ordem do d 

à - Criação e apfováção da ‘cooperativa na As 
Rural

b -  Assuntos de interesses gerais.
C)bS- Esta é a 2a. convócâção, portanto, de acord 

os Estatutos os assuntos acima descritos serão.resohid
qualquer nuniero. fjofeé Pinto Sombra

Pt evidente

JUIZO d e  d ireito  da co m a rca  d e  l a je s

• *  - c :P o r t a r i a
O Juiz de Menores, usando das atribuições de seu 

cargo, tendo em vista os festejos carnavalescos, resolve:
Io As festividades infantis deverão ter inicio às 20 ho

ras, e dela somente poderão participar menores de 14, anos 
acompanhados de seus pais ou responsáveis, •

2o) É proibido o uso de lançar perfume Das vesperais 
infantis, como também a venda de bebidas alcoólicas.

3o) Nos bailes de sociedades, é permitido o ingresso 
de meDores acima de 14 anos até 18, quando acompanha
dos de seus pais ou responsáveis.

4o) É proibida a entrada de menores de 18 anos, em 
«Boites», «Bares Noturnos ou Bailes Públicos».

5») O Comissário de Menores Nelson Almeida, em 
colaboração com os soldados da Delegacia Regional, fica 
designado para dirigir os serviços determinados neste pro
vimento. 1

6°) Comunique-se o teor deste provimento ao Capi
tão Delegado Regional de Policia, extraindu-se cópia para 
serem enviados aos clubes locais e aos jornais, solicitando- 
se a publicação desta portaria.

A .  Publique-se e cumpra-se

Lajes, em 4 de Fevereiro de 1953 
Ivo Guilhon Pereira da .Mello 

Juiz de Menores

DR. ROMEU S. NEVES
Esteve nesta cidade em vi

sita a seus familiares o dr. 
Romeu Sebastião Neves, Dire
tor da Penitenciaria do Estado. 
S.S. demorou-se alguns dia®, 
mantendo . contato com seus 
correligionários da ll. D. N., 
partido pelo qual é suplente 
de deputado. Agradecemos a 
visita com que nos distin- 
guiu. ____________

Sr. Felipe Simão
O sr. Felipe Afonso Simão 

secretário da Prefeitura, acaba 
de ser nomeado Administrador 
da Fundação da Casa Popular 
em Lages, por ato de Depar
tamento Administrativo daque
la organização. Assim cumpre 
agora ao sr. Fe'ipe Simão di
rigir a construção do núcleo 
de casas populares, ora em 
andamento,| no Bairro Conta 
Dinheiro.

Eleição da rainha da .cid
(1953 = 1955)

Resultado da segunda apuração verificada em Io 
vereiro de 1953.

, Senhoritas:
Vera Lisboa Ramos — M9 Votós; Marilia Campos 1 

tos; Maria Ines Malinverni 103 votos; Amelinha Arru 
Heíoisa Valente 38 votosj Cleusa Afaujo- 21 votos; C 
Hoeschl 17 vòtos; Clerly Schmidt 16 votos; Ana Amélia 
so 15. E com menos de 10 votos; Lenia Çosta A\ 
Valente, Vera Ramos, Teresinha Rosa, Nilva B. Arruda

Avila.

: Lajes l.° de Feveireiro de 1953 

A Comissão Apuradora.

ATENÇÃO! — As cédulas de côr branca, que estão 
do distribuídas na Bilheteria do Cine Marajoara, depa 
preenchidas devem ser colocadas na urna acé hoje, s; 
pois, a partir de amanhã, as referidas cédulas brancas 
rão o valor.

Não dê esmolas.
Contribua para a  SL

DR. EDÉZIO NERY CAON
DR. EVILASIO NERY CAON* )

ADVOGADOS
Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 59

R U A  D O  V IN A G R E

Acaba de circular, na vizi
nha cidade de Vacaria, o pri
meiro número de “RUA DO 
VINAGRE”, jornal de boa a- 
prentação gráfica, contando 
com ótimas colaborações e 
á frente um punhado de jo 
vens idealistas dentre os 
quais podemos citar Firmo 
Carneiro e José Abraim, mo
ços que pelo seu talento já 
podem assegurar .o bom êxi
to desse empreendimento. •

“Correio Lageano” deseja 
felicidades ao seu novo cole
ga

Vva. Dr. Sartori
) •

Restabelecida da melindrosa operação a que 
submetí, sob os cuidados do ilustre cirurgião Dr. J 
Aratijo, auxiliado pelo competente médido Dr. C 
Ramos, e pelos demais médicos desta cidade, ve 
por este me’o tornar publica a sua imorredora gr 
dão a este grande operador e ao seu digno aux 
pelo exito de tão difícil tarefa que me restitui a sai 
Profundamente abalada pelos sofrimentos que há i 
to vinham depauperando o meu organismo. As ir 
de Caridade que tanto se dedicaram dispensando-m 
sua valiosa cooperação e cuidados, o meu recouh 
mento. E assim, possuída pela satisfação de meu 1 
estar, graças a pericia deste grande benfeitor peç 
Deus que na sua infinita bondade nunca lhe deixe 
tar á sua divina proteção.

' Lajes. fevereiFo de 1953 
Vva. Dr. Sartori

ü  m e r M K i A  T A Z____________________ A  n  *  .  __  _ • ____
r --------------------- ------- ---------------- ------  H ^  ILryr11: ll POQ ll PQa || pQq pQo If pQ<

Amanhã -  Domingo, em 3 Sessões. 4. 7 e 9 Horas -  o Marajó.
apresenta o grandioso e espe

tacular sucesso do ano: -0 GRANDE CARUSO- — A slia vida e os 

triunfos incomparav
IS Vesperais para amanhã -  Domingo, no M A R A  J  O A R A •
í  ás 2 Horas: A HATRULHA DA MORTE com Fdnmnri nR„i„ h  • •> '

@  DOE pL^B T A "x.NOemCa,'10S Go" f  "  às 2 h o r i™ V E O T U R ^ a c i& N ? ? ^ ”  3 éÁTETAS, «Mareie
i  ’ -X e rça -F e i™ . 10: O HOMEM
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