
Crime passional que abalou a cidade
grande renercus- nanli«ira Ha a k „ i ___ ,Alcançou grande repercus 

são em nosso meio o crime 
de morte ocorrido em Lontra, 
Município de Rio do Sul, on
de foi assassinado o conhe
cido construtor e motorista 
Abel Silveira de Souza.

De ordem passional, o de
lito ocorreu da seguinte for
ma: Dia 10 deste, a primeira 
vitima, Abel Silveira de Sou
sa. foi chamada pela segun
da vitima, sra. Nilsa Ferrei
ra Faigel Ataide, de Rio do 
Sul. pelo telefone, e seguiu 
para aquela cidade em seu 
automovel de praça.

O assassino, Albanir Xavi
er Ataide, marido da com

panheira de Abel, 
do chamado e ao
informa, vendo o veiculo pas 
sar por Palmeiras rumo a 
Rio do Sul, também seguiu 
para aquela cidade. No Dis
trito de Lontra alcançou A- 
bel e Nilsa parados num pos
to de gazolina abastçcendo o 
carro, ás 7 horas da tarde.

No momento em que 
Abel apanhava o troco do 
dinheiro pago á gazolina foi 
surpreendido pela presença 
de Albanir que, incontinenti, 
desfechou-lhe tres tiros de 
revolver. Nesse instante Nil
sa, que estava dentro do au
tomovel, tentou fugir mas,

sabendo hã uns qu.i mi letros de 
que s e ; distancia, foi alv.-jada com

um certeiro proje.l na espi
nha, e, já caída, recebeu ou
tro tiro na nuca. O crimino
so voltou para Abel e ainda

disparou um quarto tiro con
tra o mesmo. Tanto Abel co
mo Nilsa tiveram poucos 
instantes de vida.

Albanir Xavier de Ataide 
voltou ao carro de praça 
que o conduzia e mandou 
que o motorista seguisse, o 
que este fez, mas há pouca 
distancia foi a uma valeta, 
ocasião em que o criminoso 
desembarcou e fugiu a pé,

ainda não tendo sido 
rado.

captu-1 cuja morte continua ai ida em 
mistério.

As vitimas foram conduzi
das a esta cidade onde foram 
sepultadas, uma vez que su
as famílias aqui residem. 
Nilsa Ferreira Faigel Ataide 
tinha 26 anos de idade e já 
havia se separado de Alba
nir por algumas vezes, tendo 
uma vida conjugal irregular e

desajustada. Abel Siveira de 
Souza que era muito conhe
cido como construtor licen
ciado e motorista de praça, 
deixa viuva e filhos. O cri
minoso é filho do extinto 
Ataliba Xavier de Ataide,

O crime foi praticado a 
sangue frio e nele Albanir 
revelou grande pericia ao 
manejar arma de fogo, pois 
todos os disparos feitos atin
giram o objetivo visado.

Albanir assassinou a espo
sa e o amante não só por 
adultério, mas também por
que a primeira não queria 
lhe dar uma procuração pa
ra se desfazer do que pos- 
suiaín e retirar-se de Lajes. 
Estas são as versões corren
tes em torno do movei do 
delito.
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Reeleição da Presinde~te 
da República

0 Deputado Paulo Couto, do 
PTB gaúcho, declarou á im
prensa do Rio que apresen
tará ao plenário da t amara 
Federal um projeto de lei 
possibilitando a reeleição do 
Presidente da Republica e 
dos Governadores dos Esta
dos A iniciativa daquele par
lamentar é pessoal, não es
tando o seu partido empe
nhado oficialmente em am
pará-la, pelo menos de mo-

Transíerida a Sessão do 
Juri

Por ato do dr. Ivo Guilhon 
Pereira de Melo, presidente 
do Tribunal do Juri.foi trans
ferido, em vista de força mai
or, a sessão ordinária do ju
ri, marcada para o dia 26 do 
corrent^*

A referida sessão- deverá 
realisar-se no fim de mar
ço, para a oual e6tão convo
cados os nffsraos jurados do 
edital já publicado.

____ ai__________ &—
CHURRASCADA EM 

BOM RETIRO
Por ocasião do aniversário 

natalicío do sr. Elvert de Oli
veira, vereador a Câmara 
Municipaníe Bom Retiro, dia 
8 do corrente, realizou-se em 
sua fazenda em São Paulo, 
uma grande e concorrida 
churrascada.

Á magnífica festa campe6- 
tre compareceu elevado nú
mero de amigos do aniversá- 
riante de Bom Retiro, Rio do 
Sul, Tubarão, São Joaquim, 
Lages e da Capital. Discur
saram na ocasião os srs. Cel
so Ramos, o prefeito Fiares 
Figueiredo de Oliveira, e di
versos outros, tendo o sr. El
vert Oliveira agradecido, num 
belo improviso, aquela mani
festação de apreço.

mento, mas vários lideres 
políticos já se manifestaram 
favoravel a mesma. Argu- 
menta^b Deputado Paulo 
Couto que nós brasileiros, 
em matéria de Direito Çons- 
titucional, copiamos quase 
tudo dos Estados Unidos e 
esquecemos uma dos melho
res e mois sadios princípios 
da carta magna norte-ameri
cana, a possibilidade da re
eleição dos representantes 
do poder executivo. Inegá
velmente, apresentado o pro
jeto, o Brasil terá largos be
nefícios, pois muitos adminis
tradores que tem realizado 
a%o em favor do povo pode
rão ser reconduzidos aos se
us postos.

Ator da Farroupilha em 
Lages

Pela TAC chegou hoje o 
nosso prezado amigo Fortu- 
nato Ferreira, radio-ator da 
Farroupilha de Porto Alegre 
e do Teatro do Estudante da
quela cidade. O culto jovem 
qu^ nos deu o prazer duma 
visita veio rever seus paren- 
tea e amigos devendo regres
sar quarta-feira próxima de
vido as exigências contratua
is na capital gaúcha.

Campeonato Es
tadual

O Campeonato Estadual de 
Futebol terá inicio no próxi
mo dia 22 do corrente, quan
do deverão defrontar-se os 
campeões da* ligas de Blume
nau x Itajai, Joinvile x Jara- 
guá e Criciúma x Tubarão. A 
representação de Lages dispu
tará sua primeira partida no 
dia Io de março com o jDuque 
de Caxias, campeão de Rio do 
Sul

C a r  na  v a  1
O grito de carnaval já foi 

dado. Os foliões arregimeD- 
tam-se. Organizaram blocos e 
cordões. Preparam-se e ar
mam-se os clubes para a ba
talha carnavalesca d? 53 .A 
população ansiosa aguarda a 
apresentação das novéis so
ciedades, «Granadeiros da 
Serra» e «Princesa da Serra» 
Nos clubes o moviraeoto é 
enorme. Momo proporcionará, 
este ano, um grande carna
val.

Reaparecerá o carnaval de 
rua, e muitos são os carros 
alegóricos que estão 6endo 
montados. Desfilarão domingo 
e terça-feira. A luta, que nos 
bastidores vêm travando o 
«Princesa» e o «Grar.adei- 
ros», culminarão com a bata
lha que travarão por tres dias 
em todos os cantos da cida
de.

As duas sociedades dirigi
das respetivamentc pelos srs. 
Cep. Pinto Sombra e Oscar 
Scbweitzer, procurarão revi
ver os velhos e saudosos tem
pos dos inesquecíveis carna
vais patrocinados pelo «Cra
vo Petro» e «Vaiou Racha»...

Klaus Klinger e Alfredo 
MoDtenegra, veteranos deco
radores, trabalham dia e noi
te para darem h vitória a 
seus clubes.

Uma única preocupação 
p dra sobre os espíritos dos 
foliões: es9a obuvioha mas- 
sarite que poaerjá empanar 
um pouco o brilho do carna
val. Mes>túo assim, prevkè se, 
para esle ano, um dos maio
res carnavais de Lajes.

CONVENÇÃO DA U.D.N.
Com inicio no dia 20 do 

corrente deverá realizar-se na 
Capital do Estado a Conven
ção da União Democrática Na
cional, para eleger o diretório 
estadual para novo período. 
Desta cidade seguirão diversos 
próceres brigadeiristas afim de 
tomarem parte no conclave.

MOACIR TIMÓTEO RA- 
MALHO

Deu-n-s o prazer de sua 
visita o sr. Moacir Timóteo 
Ramalho, ora em serviço, nes
ta zona, da conceituada Com
panhia Cervejaria Brhama, da 
qual é viajante comercial.

L-portista dois mais entu
siastas teceu louvores ao gran 
de desenvolvimento do futebol 
em Lages. Mantendo conosco 
agradavel palestia não escon
deu sua admiração pelo surto 
de progresso verificado em 
nossa cidade. Gratos pela vi
sita.

Escritura particular até 
CrS 10.000.00

Pela lei C768, de 18-12-5.’ 
foram modificados os arts. 141 
e o incise II do art. 134 do 
Código Civil Brasilsiro. Assim, 
a prova testemunhai será ad
mitida nos contratos até Cr$
10.000. 00 - dez mil cruze ros, 
conforme a nova redação do 
art. 141.

E, pela nova redação do art. 
134, inc so II, os contrates 
constitutivos ou translativos 
de direitos reais sobre imó
veis (escrituras), até Cr$*. . .
10.000. 00 - dez mil cruzeiros, 
excetuado o penhor agricola, 
poderão ser feitos parlicular- 
mente.

Sr. EdhühTlu de Oli
ve ira

Festej••u dia 7 do corrente, 
35 anos de casados o casal 
Edelberto Oliveira - d. El vir a 
Alburquerque de Oliveira. Por 
ocasião do feliz evento grande 
número de amigos compareceu 
em Bom Retiro afim de cum- 
primenta-los. Corre'o Lageano 
embora tardiamente felicita-os 
com votos de felicidades.

O Presidente Vargas 
virá a Sta. Catarina

Rio (BJ!) — O Presidente Ge- 
tulio Vargas visitará o Estaco 
de .-ante Catarina, a convite 
do Deputado t-aulo Ramos 
logo seja sanc’onado o Plano 
do Carvão Nacional Do pro
grama da visita consta Laguna. 
Tubarão, Criciúma. Blumenau, 
Itajai e Joinvile.

Visitou-nos o diretor de 
“A  Verdade”

Em cordial visita esteve em 
nossa redação o sr Manoel d** 
/Menezes, Diretor de «A Ver
dade", o semanário mais dis
cutido de Sta. Catarina. SS. 
esteve acompanhado do Ge
rente daquele órgão, demo
rando-se por alguns momentos 
em pale-tra conosco Somos 
gratos pela visita.

Arrombado o Chá Ga
leria

Na noite de quinta para 
sexta afeira, dois menores, 
cujos nomes deichamos de pu
blicar arrombaram o Chá Ga
leria Bar, instalado na Gale
ria Dr Acacio. Pelas 11 ho
ras os dois futuros gatunos 
penetraram no recinto do es
tabelecimento, onde se farta
ram em tomando gin com 
vermute, como aperitivo, co
meram diversas guloseimas 
e devoraram uma torta re
cheada, como sobremesa.

Embora r.ão surpreendidos 
na façanha, nada levaram, 
contentando-se apenas em 
banquetearem-se.

O proprietário do bar, sr 
Enzo, que tem uma veia 
sherloquiana, no dia seguin 
te, “desconfiou” com dois 
menores que estnvam na rua 
e de fato,eram  os tais.

O novo salário família
Já está em vigor a Lei n’  1.757-A, de 10-12-52, que 

alterou o salário família instituído em beneficio dos servi- 
dores União. É a seguinte a base para o novo s.Iür «>. 

Vencimentos:
Até CrS 2.000,00 CrS 15 »,00
Mais de 2.ÜUO até 4.000.00 < rS 100,00
Mais de 4.000,00 até 6.000,00 CrS 60.00 "
Mais de 6.00:i,00 até K.000,00 CrS 50,00 ”

Aos responsáveis que tenham mais de tres dependen
tes e que percebam além de CrS S.nOO.oO, será concedido 
o salário-familia de CrS 50,00, por dependente.

por depen ei te
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fyuku S O C I A L
ANIVERIARIOS

Hoje; Sr. Aldo Athalde, só- 
oio du Gráfica 3A. Sr. Alber- 
u Eoieck, funcionário dos 
Correios e Telégrafos.

Di.. 15 - Sr. Mauro Nerbas 
d<. alto comercio desta. Srta. 
N .di i, filha do sr. José An- 
tunes Ramos.

Dia 16 -  Sr. Agostinho Ma- 
linverni Filho, pintor e escultor

Dia 19 - Dr. João Gualber- 
to da Silva Netto, advogado 
no forum local.

Dia 20 - Sr. Edú Lemos, 
alto funcionário do Escritório 
de Engenharia dr. Cleones 
Bastos

A todos nossos parabéns.

SR. ULISSES RIBAS
A 15 deste verá passar s*u 

nat .licio o sr. Ulisses Ribas, 
sócio da importante firma 
B<‘ri zzi. Ribas e Cia. S.S. 
que é Vice-Presidente da So
ciedade Cain.valegca “Grana- 
d i da S' rra” e represen
tante d.i UDN á Camara de 
Vereadores, desfruta em nos
so meio social de vasto cir
culo do amizade. Aos cum- 
pirnentos que receberá no 
d,a 15 enviamos os nossos.

1)R. EDÉZIO CAON

Em viagem de recreio es- 
t» •• em B .m Retiro alguns 
di o Dr. Edézio N. Caon, 
D e r  d<-ste jornal, tendo re- 
gr ■. ido ontem.

ENVOLVIDA A Cl REI 
S.A. NO INQUÉRITO 

DO BANCO DO BRASIL

Entre as firmas envolvidas 
em negócios ilicitos através 
do Banco do Brasil foi apon
tada a Girei S.A., com séde 
em P. Alegre. Segundo o !in- 
quérito a referida empresa 
“ Comercial, Industrial, Re
presentações, Exportações e 
Importações S. A.” obteve 
facilidades para importar au
tomóveis “Dodge” atingindo 
um total de 4,5 milhões de 
dólares em divisas. Dois fun
cionários da Cexim, srs. Ro
berto Moreira Pena e Luiz 
Moreira do Amaral, bem co
mo o sr. Ari Rodrigues Al- 
cantara, ex-diretor daquela 
Carteira e protegido do ex- 
Ministro Sousa Gosta, foram 
os principais favorecedores 
da firma em apreço, da qual 
são acionistas. Também o 
extinto Ministro Sousa Costa 
foi envolvido no inquérito, cu
jas conclusões com relação a 
Cirei foram que “a Carteira 
colaborou na obra ingrata e 
impatriótica de consumição 
das nossas divisas no estran
geiro, em beneficio de enti
dades particulares ligados a 
funcionários de seus próprios 
quadros".

Juizo de Direito da Co
marca de Lajes

P o r t a r i a
0 Juiz de menores, usando 

pas atribuições de seu cargo, 
tendo em vista os festejos 
carnavalesco, resolve:

1 As festividades infantis 
deverão terminar ás 20 horas, 
e dela somente poderão par 
ticipar menores de 14 anos, 
acompanhados de seus pais 
ou responsáveis.

2U) E proibido o uso de 
lançar perfume nas vespe- 
rais infantis, como também a 
venda de bebidas alcolicas.

3UJ Nos bailes de socieda
de, e permitido o ingresso de 
menores de acima 14 anos até 
18, quando acompanhados de 
seus pais ou responsáveis.

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

5. °) O Comissário de Meno
res, Nelson Almeida, em co
laboração com os soldados 
da Delegacia Regional, fica 
designado para dirigir os ser
viços determinados neste 
provimento.

6. °) Comunique-se o teor 
deste provimento ao Capitão 
Delegado Regional de Poli
cia, extraindo-se cópia para 
serem enviados aos clubes 
locais e aos jornais, solici- 
tando-se a publicação desta 
portaria.

A. Publique-se e cumpre-se 
Lajes, em 4 de Fevereiro de 
1953
Ivo Guilhon Pereira de Mello 

Juiz de Menores

A v i s o
Rádio não registrado é rá

dio clandestino. Registre seu 
rádio na Agencia Postal mais 
próxima até trinta e um de 
março.

Feridas, Espinhas, Manchas 
Úlceras e Reumatismo

«ELIXIR DE NOGUEIRA»
Auxiliar tratamento da sifilis

Telegramas retidos
Julieta Petroski - Hercilio Luz 336 
Inácio Berentz 
Francisco Xavier Pereira 
Joaquim Vieira - Hospital 
Maderense - Para Filemon 
João Fehrle - Oficina Ford 
Celeste Dali Olimpo 
Inspetor Escolar Eduardo Amaral Fo 

Lajes, 10 de Fevereiro 1953.

«São Paulo» Companhia
Nacional de Seguros 

de Vida

Apólice extraviada
Tendo-se extraviado a Apó

lice n“ 35.260, emitida pela 
«SÀO PAULO» Companhia 
Nacionai de Segur <s de V i- 
da, sôbre minha vida, e co
mo não tenha sido feita tran
sação de espécie alguma so
bre a mesma, desde já de
claro a referida Apólice nula 
e sem valor algum, em vir
tude de ter sido .liquidada,- 
pela terminação do prazo de 
dotação.

Comprometo-me a restitui- 
la a Companhia se em qual
quer tempo for encontrada, 
assim como responsabilizar- 
me por qualquer Reclamação 
que sôbre a mesma advenha 
a Companhia.

Encruzilhada-Lajes, 5 de Fe
vereiro de 1952

FIRMA RECONHECIDA 

Ludovico Santini

GUERRA a  CARESTIA 
DA VIDA

As Tinturarias baixaram 
os preços:

Subiram as taxas de Luz 
e água, subiram todos os ge- 
neros de primeira Decessidade 
subiram os imposto;-, subiu a 
mão dc obra, e, por incrível 
que pareça, as velhas tintu
rarias de Lajes, aos que não 
trabalham a seco e nem com 
ácidos, resolveram iniciar uma 
grande campanha para a bai
xa do custo de vida.

Baixaram a lavagem dos 
ternos de c a s e m i r a  de 
C.S 20,00 e -  Cr$ 25,00, para 
Cr$ 15,00, fixo=, preço esse 
que vigorará a purtir do dia 15 
do corrente mês de Fevereiro

E, para que o público e as 
suas clientelas Somem conhe
cimento deste aio dáo divul
gação ao mesmo a i>artir des
ta data.

Lajes, ll  de Fevereiro de 
1953.

Tinturária Renovadora 
» Chie
» Record
>, Modelo
.» Americana
» I-ajeana

Couto.

De luto o Teatro Brasileii
Os jornais publicaram a no

ticia do desaparecimento pre- 
maturo do querido ator )arcy 
Cazzarè, nome conhecidissimo 
em nosso teatro e cinema on
de sempre se destacou como 
uma das mais simpáticas fi
guras. Cazzarré era dos nos- 
s s bons comediantes, dono 
duma dicção personal ssima e 
nas peças em que aparecia, 
em pontas ou centros, cômi
cos, domii avn completamente 
a platéia roubando para sí as 
cenas em que figurava. Ainda 
recentemente vimo-lo no fil
me “É com este que eu vou”, 
na tela do Tamoio, no qual 
fazia o papel de pai da noiva. 
Cazzarré deixa viuva a a riz 
Déa Selva e filhos.

Uma desgraça nunca vem 
só: logo em seguida morre 
num hospital em Niterói o au
tor teatral Armando Gonzaga 
que deixou uma imensa baga
gem teatral sendo um dos es
critores mais representados 
em nossos teatros. Alem das 
peças de teatro o saudoso 
Gonzaga se dedicava ao jor
nalismo no Rio de Janeiro.

Dele lembramo-nos de 
cer as comcdias "O h' 
do quarto n° 2” e “O 
n° 4”, dois sucessos cõ 
de nossa ribalta. Há 
tempo assistimos “Bal
do mesmo Armando Go: 
aqui em Lages, peça q; 
“assassinada” pelos G r 
tes da Universidade do p-

Veto do 
Governad
O sr. Irineu Bornha" 

Governador do Estado, 
o projeto aprovado pel 
sembléia Legislativa e 
criou a Comarca de It 
lis. O fundamento do 
foi de que a criação da 
marca de Videira foi de 
cictiva do Poder Judie' 
como determina a Cons 
ção Estadual, e ao pr 
respectivo não poderia 
acrescida a emenda do 
putado Wilmar Dias cri 
a Comarca«de Itaiópolis.

H U M B E R T O  P A S C A L E
Caixa postai — 28 fone —  2S
L A J E S *  — Sta Catarina

REPRESENTANTE PARA A ZONA SERRANA I) 
ARTIGOS ABAIXO:

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

TIIBOS - galvanizados
ARAME - liso e farpado todos os tip 

CIMENTO -

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

ASSUCAR BRANCO - moido e refinado

ÁLCOOL em ta u ^ r

LIXAS - COLAS “TATU " para madeiras 
ADUBOS - SALITRE DO CHILE

LOCOMOVEIS «LANZ E W OLFF» MOTORES d 
de 5 a 200 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente 
lonte de procedência — descoutoa^especiaií 

para compras de vulto.

RUA FELIPE SCHMDT, 9 • CX. POSTAL -  37

FLORIANOPOLIS -  SANTA CATARINA
TELEGRAMA: »  LUXOTEL.
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EDITAL
TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA  

EXATORIA DE La JES

Correio Lagean )
Orgâo Independente e

Noticioso

PREST1CIE A INDUSTRIA LAGEANA 
( ONSUMINDO AS VELAS

NILDA
Imposto Territorial

Declaração para Lança
mentos

AVISO aos senhores con
tribuintes do IMPOSTO TER
RITORIAL que, de aco-do 
como deter minado pelo Te 
souro do Estado na circula- 
n. 857, de 21/1/53, estão obri
gados a apresentarem à exa
toria da situação do imóvel, 
durante o mes de fevereiro 
do corrente ano, as declara
ções de suas propriedades, de 
coi formidade com o disposto 
co art 6o do Decreto n. 55, 
de Io de outubro de 1931.

De acôrdo com o art. 12, 
do mencioDado decreto, serão 
consid» radas fraudulentas as 
declarações que quanto ao 
valor venal e quanto á área

Curitiba, (B. J. jl.) - Profe
rindo significativo discurso na 
capital paranaense, u presi
dente Vargas passou em re
vista o programa de obras e 
iniciativas que o governo fe
deral vem realizando naquela 
prospera unidade federativa.

Esse é mdubitàvelmente 
vultoso e de inc.tlculavel ex
pressão pura o desenvolvi
mento das fontes de riqueza 
do grande Estado meridional. 
Destacamos, e n t r e  outros, 
que furam enumerados pelo 
chefe do governo e que estão 
em plena fase de execução, 
justamente a ligação do norte 
do Estado com os portos ma
rítimos, e a ultimação da ro
dovia que liga Ponta Grossa 
A cidade da Foz do Iguaçu, 
bem como a estrada que liga 
a Capital rom a cidade de 
União de Vitoria. Merece es
pecial destaque a importância 
que o governo vem dando âs 
pesquisas que se realizam no 
sentido d<> aproveitamento 
dos recursos do carvão dc 
vale do no das Cinza?, ter.- 
<lo como eixo a zona do To 
nnzina e Barra Bonita no ra
ma! do Rio do Peixe, paia

AGENTE EM LAGES

DANILO TIAGO I)E CASTRO 

RUA 15 DK NOVEMBRO S/N

contiveram êrro contra o fis
co, superior a 20%.

D* conformidade com o art 
13 do citado decreto n. 55, 
os proprietários ou posseiros 
de terras que não apresenta
rem a declaração do ar 6o. 
serão lançados à sua revelia, 
pelo exatos, que se baseará 
em dados púbiicos ou parti
culares, impondo ainda sôbre 
o valor do imposto f» multa 
de 25%, u qual, entretii.t0, 
nunca será inferior a Cr$ 20,00

As declarações acima men
cionadas serão dist: íbuidus, 
gratuitamente, pelas exatorias 
e os funcionários são obriga 
dos a, gratuitamente, prestar 
informações e auxiliar os 
contribuintes.

Exatoria de Lajes em, 10'2 
1953.

fornecimento de usinas termo- 
elétiicas, cuidando-se 
se também, em pleno va
le do rio Ribeira, do levanta
mento dos cursos dos rios 
Capivari e Cachoeira, p.ira 
que seja devidamente apro
veitado o seu potencial hidre
létrico. Note-se que o Paraná 
em virtude das condições do 
seu relevo, pois a escarpa da 
Serra do Mar íica nas proxi
midades da capital, é esser.- 
cialmente rico em quedas d’a- 
gua e dai a circunstancia da 
facilidade de se estabelecer 
planos do aproveitamento do 
seu potencial hidrtlétrico 
Nesse sentido, o presidente 
Vargas disse que para permi
tir ao Estado lever bom ter
mo o seu plano bidrelétiico o 
governo Lderal lhe concedeu 
através do Banco do Brasil, os 
necessários ci éditos. Cincoen- 
ta milhões de cruzeiro^, foram 
as$im t btidos para conclusão 
das usinas de Cotia e São 
João, nu município de Guutu- 
b . Por outro lado. o gover
no federal empeende a cons
trução da usina central de 
Véu da Noiva que serviiá dt- 
finitivamente A > letrificaçào 
do trecho ferroviário de Para
naguá a Curitiba.

Segundo o presidente Var
gas, prossegue -i construção 
do trecho ferroviário Apuca- 
rana-Gunira- Porto Mendes, 
que virá inegavelmente, valo
rizar uma grande area que 
ainda hoje é marcada pela 
rarefação demográfica, mas, 
em plena zoaa pioneira, em 
fase oe adensamento, no sen
tido das barrancas do rio Pa
r a n á  e que constitui, portanto 
;.s derradeiras reservas d< 
'eria utilizáveis para a e cul
tura do café e outras culturas 
intertropicais. Sem duvidas que 
estamos diante de um grande 
surto de progresso, pois a 
palavra do presidente Gotu 
lio Vargas é inequívoca nês- 
se sentido.

Faça seus anúncios 
neste Jornal

EXPEDIENTE
Diretores: - Dr. Edézio N. Câon 

José Pasehoal Baggio 
Gerente: - Syrth de A. Nifolíéli 
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Rua Marechal Deodoro, 294
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Faleceu Or l ando  D a n 
t a s ,  Di retor  do «Diâ  

rio de N o t i c i a s »
A 2 de fevereiro, na Capi

tal da República, faleceu Or
lando Ribeiro Dantas, funda
dor e diretor do “Diário de 
Noticias” , um dos matutinos 
mais conceituados do Brasil. 
Com o desaparecimento de 
Orlando Dantas perdeu a im
prensa brasileira um dos 
seus mais expressivos valo
res de todos os tempos. Or
lando Dantas era natural do 
Rio Grande do Norte, estu
dou em Recife, transferindo- 
se para o Rio etn 1922. Diri
giu e trabalhou em vários 
órgãos da imprensa nacional, 
tendo em 1930 fundado o 
“Diário de Noticias” , jornal 
que dirigiu até a morte. Des
tacando-se na imprensa con
tinental, em 1948, das mãos 
do Gal. Eisenhover, então 
reitor da Universidade de 
( olumbia, o prêmio “Maria 
Moors Cabot” , distinção mais 
alta conferida pela tradicio
nal Universiduàe a um jor
nalista do hemisfério ociden
tal. Orlando Dantas tornou- 
se uma grarcle figura de 
nosso jornalismo, razão pela 
qual seus companheiros de 
trabalho e sua familia estão 
recebendo de todo o Brasil 
as mais expressivas mani
festações de pesar.

Golim Íúi deriõiâdo 
em «Jüinvile

O sr. João Colim. lidei* u- 
denista da política joinvilen- 
se, acaba de sofrer um sério 
revés nas eleições para a 
Mesa na Camara Municipal. 
O PTB, coligado com o PSD 
e apoiado por elementos da 
UDN contrários á orientação 
do sr. João Colim, conquistou 
a Presidência da Camara.

A chapa interpartidária e- 
leita é a seguinte:

Presidente: Alfredo Soares 
- PTB; Vice-Presidente: Gus
tavo Scliosland - UDN; 1.” 
Secretário: José Américo
Dias Barreto - PSD; 2.u Se
cretário: Henrique Sclineider 
Junior - PSD,

O fato vem tendo grande 
repercussão politica no Es
tado pois até este ano a UDN 
havia mantido a Presidência 
da Camara i e Joinvile, onde 
a influencia do sr. João < o- 
lim parece estar sendo aba
lada.

B. Jorge — Exator

Obras e empreendimentos do Go=- 
vêrno Federa] no F íanà

DE (JI.UVI8 ROSA
Fábrica r depõ.-ito — Rua f’te>ideute Rocarvell, s/ti" 

LAJES -  SANTA CATARINA

Fore òb

M ario  Teixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal 19

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

Moveis em leilão
V. S. vai mudar-se? Dispense es incomorfns de trans- 

p rtar móveis e objetos casein s p r o c u r a n d o  o
Lejl p'rt> Of,e;:ii. Gezátio Bastos Paes, <|lie cs venderá em 
Leilão Púbhco. com todas as garantia».

Agencia provisória; Pu a Correia Pinto, 510. Nesta

T r a b a i h a d o r
Adquira sua Carteira Profissional com o Idenlifica- 

dor do Ministério do Trabalho, sr. IVANNEY 

MONTENEGKO.

E s c r i t õ i r o "  Comercial
QutreD tratar de vossos infe^esses pariicolares ou 

junto ás Repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? EnCarrrgd este 
escritório que está habilitado pari ts 1 com grande nii- 
roero de propriedades á venda e vos atenderá com s má- 1 
x tua brevidade e economia.

R A F A E L ! ,  R A M O S  L I D A .
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Rufaeli

A PERFEI TA 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  p o r  t é c n i c o s  e s p e c i a l i z a d o s ,  a  c o r t e s i a  d o

P E S S O A L  DE TERRA E DE B O R D O  E 0 C 0 N E Ó R T 0  Q U E  V. S 
D E S F R U T A R Á  D U R A N T E  U M A  V I A G E M  P E L A  " P I O N E I R A " ,

Agência nesta cidade 

M 15 de Nntnbni n. 31-Fone 14* C f 28

11722828
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EM ESTUDOS A REFOR
MA ADMINISTRATIVA

O esquema apresentado 
pelo sr. Gettilio Vargas aos 
partidos políticos sugerindo 
uma reforma administrativa 
no Brasil está ainda em fase 
de estudos. O PTB foi o pri 
meiro partido a se manifes
tar. aliás o único dentro do 
prazo fixado, uma vez que 
aprovou o parecer do Sena
dor Carlos Gomes de Olivei
ra, o qual já está sendo di 
vulgado. Mautem-se o pare 
cer nas linhas gerais do pro 
jeto do Presidente Vargas 
acentuando uma definição ni
tidamente trabalhista de am
paro, por meio dos poderes 
públicos, aos trabalhadores e 
pequenos produtores.

Também o PSD aprovou o 
parecer do Antonio Balbino 
pronunciando-se assim sobre 
o projeto de reforma. O PSD 
manifestou-se contrário á cri
ação dos Ministérios de In
terior e de Comunicações, 
tendo entretanto opinado pe
la reforma também dos pode
res Legislativo e Judiciário 
para atualizar seus processos 
de ação.

MUNICIPAL F. C.

Sob os auspícios da Prefei
tura e c o m o  pessoal da 
administração municipal, a- 
caba de ser organizado o 
«Municipal F.C.» entidade 
que tratará de desenvolver e 
cuidar do esporte bretão en
tre os funcionários do Muni
cípio. A 31 de janeiro foi 
eleita a primeira diretoria 
que ficou assim constituída: 
Pres. de honra: Dr. Osny de 
Medeiros Regis e Vidal Ra
mos Junior. Presidente: Dr. 
Ney Peixoto de Oliveira, Vi
ce: Afonso Simão, Secretá
rios: Nestor Carvalho e In- 
vandel Magaldi, Tesoureiro: 
Max Pedro Beims, Orador: 
Germano Magaldi, Procura
dor José Luiz Rosa, Guarda- 
esportes:Cel60 Silva e Técni
co: Emilio Nazario.

0 novo clube, provavel
mente, este ano disputará, na 
segunda categoria.

Poderão os 
Estados Uni
dos envolver- 
se em uma 

guerra
Por decisão do Presidente 

Eisenhower, os Estados U- 
tlidos suspenderam o bloqueio 
i^ronava! da Ilha de I-orinosa 
reduto do chefe nacionalista 
chinês Chiang-Kai-Chek. Em 
consequência disso o Genera- 
lissimo chinês anunciou que 
para reforçar a ação contra o 
comunismo em todo o mundo, 
porá eu; execução ura plano 
bélico para reconquista do 
território da China ora em 
em poder dos comunistas 
Chang-Kai-Chek declarou tam
bém que a República da Chi
na não dependerá de ajuda 
de nenhuma outra nação, no 
qu3 diz respeito ás forças 
terrestres para atingir o seu 
objetivo.

íquanto vários lideres po 
liticos internacionais bem co 
mo parte da imprensa mundi
al tem elogiado o ato do 3 a ‘ 

isenhower. têm sido regis
trados alguns pronunciamen
tos conlrários ao mesmo.

O sr. Herbert Morrison, ex 
Ministro das Relações Exte
riores da Inglaterra no regime 
trabalhista, lançou enérgico 
protesto contra a decisão do 
Presidente dos Estados Uni
dos, pois previu um recrudes- 
cimento das hostilidades entre 
aquele pais e a China Comu
nista, o que viria aumentar a 
tensão mundial. Declarou o 
sr. Morrison que isso cons
titui um verdadeiro perigo de 
guerra e que os trabalhistas 
britânicos se oporão categori
camente a qualquer auxilio 
aos Estados Unidos, caso e?se 
país venha cooperar com 
Chiang-Kai-Chek na" hipótese 
do lider chinês sofrer reveses 
dos comunistas, situação que 
poderá ser evitada com a au
sência da decisão do Eise
nhower.

ESTUDE
ESPERANTO

Aulas de acordeon do 
Professor Dedé

Ouçam durante o mês de Fevereiro todas as quartas' 
fenas, ás 10.30 horas, na Onda da Rádio Clube de Lages o 
Prof. Dede e seus alunos associados da I Tnião Brasileira de A- 
cordeonistas, numa temporada magnifica, apresentando os mais 
variados números em conjuntos, trio, duo e individual Brilhan
te interpretação de seus alunos, todos em partituras originais 
para Acordeons na maioria arranjos especiais, dos Professores
mávTm5. Ma.scare" ha!- Alencar Terra, Realli, expressõesmaximas do acordeon do Brasil. K

Ao comércio em geral
Levamos ao conhecimento do cométc.o'do município 

(U Lages que, de acôrdo com a recente Lei nu 813 de 15 
de janeiro, loi alterada a taxa do Imp,.,t0 sobre Vendas e 
Consignações de 2,8% para 3%, devendo ser cobrado a par
tir de 16 do corrente mês. 1

Lages, 20 de janeiro te 1 .053.

Inspetoria de Fiscalização de Rendas da 4* Região.

Inspetor Lauro A. Rello.

CORREIO LAGEANO 

CLUBE l.° DE JULHO
C O N V I T E

A Diretoria do Clube 1" de 
Julho, tem a grata sati-façao 
de convidar os Snrs. Socios e 
Exmas. fainilias para tomar 
parte nos Bailes Carnavalescos 
que fará realizar nos dias 15- 
16 e 17 de Feveriro, nos seus 
solões, 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 Fevereiro com o 
Snr. Celio B Castro, no cartó
rio em frente ao edifício dos 
Correios e Telégrafos. Convi
damos ainda os Snrs. Sócios 
para os ensaios, todas ás ter- 
ças-quinlas e sabad"S, a partir 
do dia 3 de Fevereiro. Os in
gressos poderão ser adquiridos 
exclusivamente 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
dro social.

A  Diretoria.

D r. Aristóteles Soeiro

Clinica Geral
Coas.- Edifício Construtora 
Io andnr-Rua 15deNovem- 
-bro Lages- Sta. Catarina

Refrescante/

KOLYNOS perfuma o hálito
Dentistas c milhões de 
Kolynos-istas compro
varam que Kolynos per
fuma realmentc o hálito, 
re fresca n d o  a bôea. 
Além disso. Kolynos 
combate efetivamente 
as c á r i e s  e r ende  
mu i t o  mai s .

«goro ' i-;/
im  tomopho G I G A N T E

Raul Gcelzer Engelsifi
R E P R E S E N T A Ç Õ E S

Eletrolas - Toca - discos para tres velocidades e 

discos Long - Pley. Preços a partir de Cr$ 4.500, 

Pagamentos a longo prazo e sem entrada.

Representante das afamadas correias de lor 

de óleos lubrificantes em geral Correias para t 

os fins. Preços reduzidos, com ou sem entrada. 

Rua Hercilio Luz, 11 — Perto do Forum -LAJES

Produtos que se
recomenda

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

vista do freguez

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

Balas, Enfeites para Dóces

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

Marechal Deodoro 45

Para seus anúncios «CORREIO LAGEANO

Relojoaria Specht
RELÓGIOS: Omega - Doxa - Marvin - Eska - Mi 

va - Joias - Brilhantes - Anéis e Brincos - Bijouter 
ótica - Cristais Aparelhos de porcelana - Artigos cie 
ta - Instrumentos de cordas - Gaitas Todeschini - A 
gos fotográficos - Variado sorlimento de artigos 
presentes.

Oficina de consêrto de 
Relógios

Rua Correia Pinto, ;i° 70 — Lajes.

Não dê esmolas.
Contribua para a  SLÍ

Walter Schmidt 8.A.
Importadores de máquinas e artig*os técnicos

Fonrecedores de-
MOTORES: elétricos, diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor «Mernack*
FERRAMEN 1 AS LM GERAL: m nuais e elétricas 
ACCESSÒRIOS: p ,ra industrias em geral

S S r S  - S F "  M1SS0CS-
ROLAMENTOS S. K. F. -  CAMINHÕES «MAGIRUS»

Representante nesta praça; P e d ro  V a n o n í
RU A E M IL IA N ü  RAMOS N° 9õ.
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Será reformado o Estádio Municipal
Dois pavilhões, arquibancadas, vestiários e outras instalações serão 
feitas - Trabalho dosr. José Baggio * O  apoio da Brhama e Sudan

Estão se movimentando os 
desportistas locais no sentido 
de realizarem algumas refor
mas no Estádio Municipal, 
onde será disputado o cam
peonato de futebol de 1953 e 
talvez o de 1954, já que a 
Prefeitura Municipal não po
derá aprontar o novo estádio 
para bréve.

Com esse objetivo o sr. 
José Baggio, Presidente elei
to da LSD, antes mesmo de 
estar empossado, está toman
do as providencias iniciais. 
Na noite de ontem, convidou

os representantes dos clubes 
e bem assim o sr. Constan- 
tino Bertnzzi, Presidente da 
LSD, para uma reunião con
junta onde foram debatidas 
as medjdas preliminares. Pre
sentes o Cap. Sombra, Presi
dente do Aliados, Edu Lemos 
representante do União Ope
rária, Dr. Evilasio Caon. Pre
sidente do Internacional, e 
Jaime Garbelloto represen
tante do Vasco da Gama, o 
sr. José Baggio comunicou 
ter tito entendimentos com

algumas firmas comerciais 
para que estas realizem as 
obras uo Estádio Municipal, 
mediante concessões. Assim 
foram aprovadas as sugestões 
do sr. José Baggio com re
lação a Cia. Gervejaria Brha- 
ma e a Cia de Cigarros Su- 
dam, companhias essas que 
já deram o seu integral apo
io aos desportistas lageanos 
para melhoria de sua velha 
praça de esportes. Informou 
ainda o sr, José Baggio que 
o Dr. Osni de Medeiros Regis

Prefeito Municipal, ora em
penhado a construção do 
novo Estai io, também apoiou 
as iniciativas tomadas e dis
se que a Prefeitura Munici
pal poderá cooperar com u- 
ma parcela.

As melhorias previstas são 
as seguintes: construção de 
dois pavilhões, com a demo
lição do a t ua l ,  constru
ção de arquibancadas ao ar 
livre, vestiários, instalações 
sanitarias, portões novos, dre
nagem do areião, escoamen

to d’água e outras.
Assim, até que fique termi

nado o novo Estádio, levado 
a efeito o plano em estudos. 
Lages contará com um cam
po de jogos em melhores 
condições e que possibilitará 
um maior desenvolvimento 
do esporte.

Os representantes dos clu
bes presentes a reunião de
ram seu integral apoio á ini
ciativa, esperando-se que o 
mesmo suceda com todos 
os desportistas locais.

Será dia 22 o jogo Aliados 0  
X Vasco da Gama

parecer do Senador Carlos Gomes de 
Oliveira sobre a reforma

Duas vezes já foi transferi
da a partida Aliados x Vasco 
da üamar segunda de série 
melhor da tres pelo desempa
te do campeonato da cidade. 
A primeira vez não veio juiz 
a seguinte \ eio o Tourinho e 
não quis atuar em vista de 
estar impraticável o campo 
Houve um pouco desentendi
mentos, já que muitos espec
tadores estavam no campo e 
tiveram que sair, pois o jogo 
não mais se realizaria. '.Os po
pulares insistiram para que 
sai e o jogo, o Presidente da 
LSD, o Juiz da Federação e 
os Presidentes dos Clubes in
teressados comfabularam por 
algum tempo, resolvendo não 
efetuar a pugna Instantes de
pois teve-se a impressão de 
que houve uma reviravolta e 
seria realizada, havendo um 
orincipio de surúru. Mas, tudo

D. HELENA PINHEIRO
Após prolongada enfermi- 

iade faleceu, nesta cidade, 
lia 4 do corrente a exma 
sra. d. Helena Pinheiro, dig- 
ia esposa do sr. Tolentino 
bnheiro, comerciante esta- 
telecido em Anita Garibaldi 
^os funerais compareceu 
jrande numero de pessòas 
lo vasto circulo de amizades 
lue extinta desfrutava dado 
ieus elevados dotes morais.

O passamento de d. Hele- 
la Pinheiro foi muito pran- 
eado nesta cidade. “ Correio 
iageano” envia a familia en- 
utadaseus sentidas condolen- 
ias.

acabou bem, só os espectado
res é que não sairam satisfei
tos, pois esperavam que o 
prélio se realizasse de qual
quer maneira.

Em vista disso foi tr.insfe- 
rido para o próximo dia 22, 
após o carnaval. Na hipótese 
do Vasco da Gama vencer ou 
empatar haverá uma n o v a  
partida, e será durante a se
mana, pois, consoante tele
grama vindo da Federação, es 
ta entidade transferiu a parti
da entre o campeão local e 
Rio do Sul por um só domin
go, isto é, dia 1o de março 
deverão preliar naquela cida- 
dade do vale do Itajai.

O futebol será repre
sentado no Carnaval
Uma das sociedades car

navalescas locais fará desfi
lar um carro alegórico ao 
futebol Iageano. Embora seja 
segredo de profissão (profis
são de foliões que não qui- 
zeram revelar á reportagem 
os detalhes do carro) conse
guimos apurar por outros 
meios que o mesmo será 
uma charge a todos os clu
bes.
Aparecerão Aliados e o Vas
co (agarrados unhas e dentes 
pelo campeonato). Internaci
onal e Operário (meio abi- 
chornados mas gozando o 
sofrimento do futuro perde
dor). Aparecerão juizes, tor
cedores, massagistas e ou
tros bichos que costumamos 
ver em campo com frequên
cia.

RIO, (B. J. I.) — O Senador 
Carlos Gomes de Oliveira lí
der p> tebista no Senado e re
presentante do „P.T.B , na co
missão encarregada de relatar 
o projeto de Reforma Admi
nistrativa proposta pelo Go- 
\ eriid- Federal aos partidos re
presentados no Congresso Na
cional, leu ontem o p&reier de 
sua autoria e já adotado pelo 
Departamento do Estudos dês- 
se partido.

Disse o senador catarinense 
que o Partido Trabalhista ado
tou as seguintes conclusões-

1) Fixamos os fins do Esta
do sob o ângulo de ideologia 
trabalhista;

a) Quanto a assistência de
vida aos trabal adores no tra
balho, na doença, na velhice, 
na viuvez, na orfanda le:

b) quanto ao desenvolvimen
to das forças econômicas, não 
para beneficiar os detentores 
do capital, mas a grande mas
sa trabalhadora quantos, nas 
cidades, nos campos, vivem 
de ordenados e salários, ou pe
quenos comerciantes, indus- 
triai- ou lavradores, estejam 
sujeitos ao poder do capital;

c) quanto as industrias ou 
atividades bás ça- para incor
porá-las as funções do Esta 
do.

d) quanto as atividades par-

0 Internacional 
e xç u isiü n a rá

Está se preparando o S.C. 
Internacional para fazer al
gumas execusões. A equipe 
colorada que há tempos não 
se exibe em Lajes pretende 
visitar Curitibanos, Vacaria. 
Jaraguá, bem como outros 
municípios, a-fim-de se rea
justar e se preparar para 
o campeonato de 53. Os di
rigentes internacionalistas 
estão preparando várias ini
ciativas no sentido de faze
rem com que seu clube pos
sa disputar com exito o pró
ximo certame.

t culares, para prover c Esta
do de órgãos que as assistam 
acompanhando-as, com elas 
coeperando e nelas intervindo 
quando necessário, em bem 
do interésse da coletividade.

2) Mantemos o esquema do 
projeto nas suas l nhas gerais.

3) Substituímos o Ministério 
da Industria e Comércio, por 
um Ministério de Assuntos 
Econômicos.

4) Substituímos o Conselho 
da Coordenação e Planejamen
to, por um Gabinete ou Aces
sória Técnica junto a Presi
dência da Republ ca, com fun
ções semelhantes as daquele 
Conselho.

5) Criamos junto a .cada 
Ministério um Gabinete ou 
Acessória Técnica.

5) Invertemos a ordem em

que são feitos o registro de 
atos da administração no Tri
bunal de Contas, para torná- 
lo “ a posterior» tm ve/, de 
“prévio”.

7) Mantemos o Departamen
to Administrativo do Serviço 
Público, (DASP) embora pas
sando para a A-sessoiia da 
Presidência da República a 
atribuição de elaborar o Or
çamento.

8) Encareçemos a necessida
de de proceder-se a reforma 
administrativa com o minimo 
de despesas.

9) Eis a contribuição que. 
em linhas gerais, nos cabe dar 
a reforma em virtude de hon
rosa incumbência da Comissão 
de Estudos do Partido Tra
balhista Brasileiro.

Foto Sport
DE

FRANCIA E FAVA

reportages em geral

Fotografias para documentos reproduções, amol- 
durações, álbuns, copias, ampliações, fotografias, co
loridas.

RUA MAL. DEODORO - 189

DR. EDÉZIO NERY CAON 

DR. EVILASIO NERY CAON
ADVOGADOS

Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 59

Dr. Renato V. Valente
Cirurgião Dentista pela Faculdade de Fanrat-ia e 

Odontologia de Sla. Catarina

Com esiágio na Policlinicado Rio de laneiro 
\TLNDh Da S 9 - 12  E L)AS -J -5

Rua Cel. Cordova. 4- L A G E S

l^ IZ ID O R O  V IE IR O ^=
Avisa seus amigos que instalou no, porão da 
Casa Pereira á Rua Marechal Deodoro núme
ro 234, um Bar e Churascaria com toda a hi
giene e conforto, dispondo de bebidas nacio
nais e estrangeiras, aperetivo para todos os 
paladares. Ambiente familiar.
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Realizada a Coiveiçãe Municipal do
p S “  trabalhos o D , .  Teimo Ribeiro - Reeleito o SoJose Bo, 

Brilhante discurso do Dr. Edgard Kasper -  "

Sr. Syrth 
Nicolléli.

Com a presença de eleva
do número dM Filijdos, reali
zou-se, domingo último, a 
Convença > Municipal do Par
tido Trabalhista Brasileiro, 
para eleição do Diretório que 
orientará .1 política trabalhis
ta em Lajes até março de 
1955.

OS TRABALHOS
O sr. José B.tggio, Presi

dente do Partido, abriu os 
trabalhos e, após dizer das 
finalidades da Convenção, 
passou 3 direção dos mesmos 
ao Dr. Teimo Vieira Ribeiro, 
Vice-Presidente do Diretório 
Estadual, e que se achava 
presente. O primeiro ponto 
da ordem do dia foi a discus
são do relatório da Comissão 
Executiva, sobre as ativida
des do PTB em Lajes no pe
ríodo de 51 a 53, relatório es
se feito pelo Io Secretário, 
Dr. Evilasio N. Caon, e que 
merecendo parecer favorável 
do Conselho Fiscal, fui apro
vado unammemente. Em se
guida foi discutida uma mc- 
ção de aplausos á Comissão 
Executiva presidida, pelo sr. 
José Biggio, louvando 0 tra
balho que desenvolveu no 
sentido de harmonizar os pe- 
tebistas e arregimentar as fi 
leiras do PTB ern nosso Mu 
nicipio, moção essa que, pro
posta pelo sr. Jairo Ramos e 
mais alguns presentes, mere
ceu aprovação unanime. O 
Dr. Teimo V. Ribeiro dirigiu 
palavras de louvores à mes
ma Executiva e passou, em 
seguida, a tratar da eleição 
do Diretório

OS MEMBROS ELEITOS
Apresentada uma chapa pe

la Comissão Executiva, foram 
sugeridos mais alguns nomes

Mario Rubens Ramos

Encontra-se, há dias, nesta 
cidade nosso conterrâneo Ma
rio Rubens Ramos, alto fun
cionário da Contadoria Geral 
do Estado do Rio Grande do 
Sul.

S.S. demorar-se-á ainda en 
tre nós até o término de suas 
férias, quando regressará a 
Porto Alegre onde também 
cursa o último ao da Faculda
de de Ciências Econômicas.

e, procedida a votação, *veri- 
ficou-se terem sido eleitos 
para o Diretório Municipal os 
seguintes pePbista?:

Afonso Ribeiro Sobrinho, 
Adelilo Bernardo de Souza, 
Aguelo Píovenzan.o Agnelo 
Oliveira, Antonio Wagenfhur, 
Aliliu Donato, Aparicio Ca
margo, Ari Carlos de Mello, 
Armando Vidal Ramos, Artur 
de Lourdes Ribeiro, Aurino 
Delia Rocca, Alfredo Warth, 
Aristotelino AAoreira, Arlinde 
U ba Ido, Célio Andrade. Cesar 
Wagenfhur, Cirilo Luz, Dr 
EdéziO N. Caon, Dr. Edgard 
Kosper, Dr. Evilasio N. Caon, 
Edmundc Ribeiro, Éclair Cruz, 
Elizeu Cone.er, Fernando Las- 
perg, Florindo Donato, Flávio 
Andrade. Flávio Arruda Ma
chado, Fabio Alves da Silva, 
Getulio Vargas, Hercilio Mi
randa, Henrique Kurt Du- 
dertadt, H*lio Rose, Idalino 
Pacheco de Andrade, Jairo 
Ramos, João Noronha, João 
Peüzzoni, João Rath de Oli
veira, José B<>ggio, José Luiz 
de Oliveira Ramos Junior, 
Klaus Klinger Leopoldo Ca- 
sagrande, Luciano C isagr n-

de, Lcuro YValdrigues, Luiz 
Studzinski. Lauro dos Sanu 
Vlarcelino Alves Ferreira, 
Marciano Agosfni. Milton 
Barro», Nereu Goss, Osnl 
Waltriek, Osório da Silva Ma
tos, Petroriio Pae», Pedro 
Caon, Rodolfo Floriani, Raul 
dos Santos Fernaode, Silvio 
Castro, Salvador Pucci, Syr
th Nicolléli. Saulo Ram >, 
Wilson Godoi, Victor Scos-, 
A COMIS.SÃÜ EXECUTIVA 

Convocados a seguir os 
membros eleitos para o Di 
retò io, após terem sido em
possados pelo Dr Teimo Ri
beiro. reuniram-se p.ira esco
lher a Comissão Executiva, e 
0 Conselho Fiscal.

Apresentad s » chapas, 
procedida a votação venfi-. 
cou-se o eeguim resultado: 

Presidente; José B ggio ree- 
leitc ; I o Vice-Prr siderite: Dr. 
Edézio N. Caon - reeleito; 2o 
Vice-Presidente. Jairo Ramos; 
5o Vice-Presidente: Edmundo 
Ribeiro -  reeleito; S ■ '.retário 
Geral: Dr. Evilasio N. Caon 
reeleito; I o Secretâm ; Syrth 
Nicolléli; 2o Sei retário: João 
Raih de Glivena - reeleito:

jo Tesoureiro: Célio Andrade, 
2o Tesoureiro; Saulo líamos - 
reeleito.

CONSELHO í"ISCAI. 
Para esse órgão partidário 
foran eleitos os seguintes 
trab Ihisias: -Afonso Ribeiro 
S brính , Dr. Edgard Kasper

Marti to Agostini.

FM AM DIVERSOS ORADO
RES

Proclamados e empossados 
os eleitos 0 Dr. Teimo V. 
Ribeiro pa«sou a Presidên
cia ao sr. José Baggio, Pre
sidente reeleito, que em in
cisiva oração conclamou seus 
companheiros a continuar lu
tando com a mesma firmeza 
pela vitória definitiva do 
PTB.

Seguiu-se na tribuna o 
fte. João Neronha que propor 
e obteve um voto de louvor 
ao sr. Syrth Nicolléli, pela 
atuação que teve na Câmara 
de Vereadores como re
presentante do PTB, c tam
bém aos trabalhistas recém 
ingressadrs no partido em 
Lajes.

KASPER

ORCÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
LAGES, 14 de Fevereiro de 1953 — Redação e oticinns, Rua Marectial Deodoro. 2lM — X Ano XIV 

DIRETORES: Edézio N. Caon e José P. Baggio — GERENTE Syrth Nicolléli — REDATOR Evilasio. X Caon

9 gostosão derrubou o poste e quase ai rançou a Rasa
Na manhã de domingo ú l-! o qual passou todo o carro, calçado a outra mão da Ave-

timo, um gostosão da Em pre
za Heinzen. concessionários 
do transporte coletivo urba
no, ao subir a rampa da A- 
venida Marechal Floriano, a- 
cidentou-se espetacularmen
te. derrubando um poste de 
cimento armado e entrando 
com a parte dianteira no Ar
mazém ( avalo Baio.

ü acidente foi ocasionado 
ao que estamos informados, 
por não ter 0 motorista Ave
lino Serafim podido desterçar 
a direção do veiculo que 
foi torcido para a esquerda, 
pois do contrário bateria no 
poste do outro lado da ave-

Ao contrario do que se infor
mou o condutor não estava 
embriagado e tão pouco ia 
a grande velocidade. Mas. 
pelo menos a velocidade a- 
normal, isto é. á velocidade 
não permitida naquela via 
publica como estava o vei
culo sendo conduzido, e por 
se tratar de um carro pos
sante, e em subida, gerou 
um tão violento choque. Não 
houve danos pessoais, e sim 
materiais* pois 0 Armazém 
Cavalo Baio, da firma João 
Mendes e Filho quase veio 
ao chão, e está em reparos. 

Nesta oportunidade quere
nida. Assim desviou um pos- mos lembrar novamente a 
te, mas derrubou outro, sobre j necessidade urgente de ser

nida Mal. Floriano e baixado 
o atual calçamento nas pro- 
ximidadedes daquele arma
zém. pois grande parte dos 
acidentes que se tem dado 
ali são gerados pelo fato dos 
carros terem de fazer um: 
curva muito fechada e es
quina movimentada e Íngre
me. É natural que a Prefei
tura nada tem a ver. direta
mente, com a imperieia dos 
choferes locais, mas por ou
tro lado é indiscutível que. 
com o calçamento integral 
daquela avenida, muitos de
sastres poderão ser evitados, 
como não nos temos cansa
do de alertar.

Seguiu-se com a pais 
Edgard Kasper, vetera- 
ballnsta de Carazinho, 
dicado em Lajes há 
anos e que retornou á 
dade partidária. Ad* 
brilhante, um verdadeir 
buno, o Dr Edgard 
polarizou a atenção des 
sentes com um beí* 
discurso em torno* da í 
gia trabalhista, aponta 
dnetrizes prograrrálic 
PTB como uma foiça r 
dora em favor da role 
de. Abordando com «e 
ça e |profuudo conhecí 
o programa do PTB, cor 
linguagem pura e elo 
vibrante o Dr. Kasper 
se referiu a atuação 
Teimo Ribeiro como De 
do I.API, a Comissão 
liva presidida pelo sr 
Baggio cujo mandato st 
dava e ao Vereador 
Nicolléli, colhendo pro 
dns aplausos ao perorar 
oração.

OS DELEGADOS A 

VENÇÀO ESTADU

Na mesma reunião d 
balhiftas escolheram or 
gados e Suplentes á C 
ção Estadual a ser reaf 
em março na Capital do 
tado. For«m eleitos IV 
dos aos srs. José Br 
Dr. Evilasio Neiv Caon. 
plentes: Dr. Edgard Ka 
J.nro Ramo?, bem comoj 
signado o ?r. Syrth N 
como representante do 
Camara de Vereadcres 
poderá participar tios 
llios tlaqut le conclave.

Os trabalhos foram 
lariadi s pelo Dr, Evila 
Caon e, após o encerra 
dos mesmos confrate 
ram-se os petebistas co 
suculento churrasco.

Casa

Popular
Já se acha aberta a i 

ção aos candidatos á a 
ção da casa popular, 
elarecimentos serão 
dos pelo Administrado 
Afonso Simão, na Preí 
Municipal.

Amanhã • Domingo -  ás 7 e 9 Horas o MARAJOAR.A - apresenta
A Grandiosa, Deslumbrante Super-Produção da «METRO» - em Tecnicolor:

---  Â F I L HA  0 0  £) 0 m a n d A N T E
com os consagrados astros: GENE KELLY - KATHRYN GRa YSON - JOHN BOLES e õ  g r a ^ a e s l r o -  ator: JOSÉ l'I

Um espetáculo de giande gala! — Um sucesso de repercução mundial!

Vesperais: Vs 2 Horas A K f Vo ÍI. I lios Ap:i(*hes * As 4 Horas \  M11íhPT (|'ip fu AliH'Í
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