
ancinante drama o da sêca
mpressionanle o êxodo da população faminta-Providencias urgentes
0  Nordeste Brasileiro está 

ado por mais uma terri-
1 seca, flagelo que periódi 

.•amente o assola, constituindo
m verdadeiro perigo paro ^r- 
m s ‘Ciai, além de angustiar 
espalhar a miséria entre a 
pulação que, desesperada, 

handona as te ras onde está 
'vendo.
Os Estados mais castigados 
ia estiagem são o de Ceará 

10 Grande do Norte. Parai- 
e Alagoas, onde homens, 

ulheres e crianças estão ba
ndo em debandada, já em 
ria incontida, em busca de

socorros. Algumas faz >n ias, 
oem como casas comerciais 
de várias cidades estão sendo 
assaltadas pela população fa- 
m nta. Vários açudes públicos 
eatão secos e o pjvo não en
contra água siquer para beber 
q tando menos para outras ne
cessidades.

O povo atingido p:*lo flage
lo vem se retirando para as 
cidades onde se aglomera se.n 
abrigo e sem o que comer, a- 
tingidos por Jdoenças, jinclusi- 
ve tuberculose, sem que me
didas de urgência e que pos
sam atender a todos tenham

>:Jo tomilis. daia a extensão 
da estiagem e os incalculáveis 
danos que tem feito.

Os flagelados, com to Ias as 
suas familia*. tem alcançados 
várias vi-lades d < interior nor
destino bradando por comida 
e abrigo, estando os prefeitos 
governadores e o sr. Ministro 
da Agricultura, que se en on- 
tra no Nordtste, assentando 
medidas p.ira evitar múore- 
consequencias em razão da 
estiagem.

Além de assaltos j \ se tem 
verificado crimes de morte e 
a situação, ao que informam

as próprias autori lades e os 
jornalistas cariocas que se en- 
co tra n nas regiões assoladas 
pela seca, é verdadeiramente 
alarmante,

Neste últimos dias cairam 
algumas chuvas ligeiras em 
todo o sertão nordestino, dan
do alguma esperança aos fia 
g' lados, porém, assim mesmo 
continuam em situação pre- 
carissima, e estã~ recebendo 
auxilios de todos os recantos 
do Brasil.

Vários parlamentares, espe
cialmente da oposição, e tam
bém do 1’oD, tem atacado o!

sr II irácia Laffer. Ministro da 
1 azenda, como responsável 
o.-Ia Situação, pois que não 
lislribuiu as veibas nece-sa- 
rias ao amparo uus popula
ções nordesti a- Entretanto, 
em declarações a imprensa o 
sr. Horacio Laífei disse qu-= 
todos os recursos legais den
tro do orçamento, quer sejam 
verbas ordinárias, quer ex
traordinárias, e devidarrer.U 
•autorizadas be u como gêne
ros alimentícios em grande 
ifuantiriade já foram remeti
dos às populações flageladas.

Noticiário
R. BELIZARIO RAMOS DA 

COSTA

Em gozo de férias e licen- 
a desde janeiro, encontra-se 
m Laguna o Dr. Belizário 
amos da Costa. Juiz de Di- 
ito da 2a. Vara, que deve- 

reassumir aquele cargo 
a próxima semana.

DR. OLINTO CAMPOS

Havendo regressado de 
lorianópolis, onde estava 
mo representante do PSP 

Assembléia Legislativa, 
asuraiu a la Promotorta da 
omarca o Dr. Olinto Cam-

R. NEY DE ARAGÀO PAZ

Foi nomeado Promotor da 
omarca de Campos Novos 
para aquela cidade já se- 
iu. o Dr. Ney de Aragão 

az, Promotor interino da 
á. Vara da Comarca de La- 
s. SS. retornará a Lages 
de pretende continuar com 
u escritório de advogacia. 

ara a vaga aberta em vir- 
de da transferencia do Dr. 
ey virá o Dr. Trilha, Pro- 
otor de Porto União, que 
assumiu as funções e se 

noontra em licença.-

R. HÉLIO BOSCO DE CAS
TRO

Em Vacaria, em gozo de 
cença para tratamento <Je 
aúde. e a c o m p a n h a i  ^le 
ua familia 6e encontra o 
r. Hélio Bosco de < astro, 
'scrivão do (. rime da Co- 
arca.

R. IVANDER PR0VENZAN1

l)e Camboriú, onde vera- 
eou, regressou, com sua fa- 
ilia o sr. lvander Proven- 

ani, conhecido desportista e 
ócio da Casa das Tintas.

SR. OLANDO MELEGARI

Também de Camboriú re- 
ressou o sr. Orlando Mele- 
iri. Vice-Presidente do S.C 
iternacional e membro do 
iretório do PSP.

DR. BASTOS

ara aquela cidade balneá- 
ia seguiu o Dr. Cleones 

Bastos que retornará com 
6ua familia, ora em veraueio.
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Solucionada 
a crise do 

gaúch"*
A imprensa portoalegrens» 

nos dá conta da solução en
contrada para a crise que; há 
mais de um mes, havia ir
rompido no PTR gaúcho A 
fórmula assentada serenou os 
ânimos das diversas correntes 
em choque e foi ajustada em 
constantes conferências entre 
os srs. Alberto Pasqualini. 
Gal. Brochado da Rocha. J ão 
Goulart, Manoel Vargas e ou
tros lidere- que se esforçaram 
para acalmar os seus correli
gionários em lula in'estina.

Em consequência a Executi
va Estadual deverá renunciar 
e, nos primeiros dias de mar
ço, deverá ser eleito Io Vice- 
Presidente o sr. Anibal di 
Primo Beck, e.iquanto que o 
sr. João Goulart continuará 
como Presidente lic enciado da 
secção riograndense. Os De
putados Lionel Brizola e Teo- 
baldo Neuman foram nomea
dos para as Secreteri.es de 
Qbras Públicas e do Interior, 
devendo tomar posse h o j e .

Dessa forma voliou o paz 
ao trabalhismo farroupilha.

Eleições nos 
vos Muni

cípios
Em 3 de fevereiro corren

te esteve reunido o Tribunal 
Regional Eleitoral para deli
berar á respeito das datas 
para a realização das elei
ções nos municípios de Itu- 
poranga, Guaramirim. Capin- 
zal. Taió. Tangará, Piratuba 
e Turvo.

De conformidade com a 
resolução de numero 401B.

! do TRE. foram fixadas as 
seguintes dadas: ltuporanga- 
27 de maio. Guaramirim-2 de 
junho. Capinzal, Taió e Tan- 
gará-3 de junho. Piratuba. e 
Turvo-4 de junho.

Em vista da fixação das 
datas dessas eleições os di
versos partidos ja estão se 
movimentando no sentido de 
concorrerem para a eleição 
de seus candidatos.

“Não sirvo 
mas também 

&

a Moscou 
não sirvo

Washington’
Com essas palavras incisi- 

vas o ejeputado trabalhista 
Lúcio Bitenco irt, da bancada 
m.neira, repeliu o i epto lan- 

j ç do pelo chanceler Neve- di 
I Fontoura, acusado de patro
cinar interesse- estrangt-nos' 

• Meu pensamento está úni
ca e exciusi amente voltado 
para e B asil. Foi precipitado 
o répto do Ministro João Ne
ves da Fontoura, pois nã fi
zeram ac usações de estar o 
chanceler defendendo firmas 
ou pessoas estrangeiras, mas 
apenas os interesses. Acres
centou que não lhe poderíam 
acusar de comunista si assim 
definia sua posição, pois suas 
idéias democráticas são conhe
cidas e si não servia a Mos 
cou, também não servia a 

j Aa^hington.

Convocado o M inistro H m i- 
cio laffer

Na sessão de 26 a Cama
ra dos Deputados aprovou o 
requerimento de Convcosção 
do Ministro da Fazenda, sr. 
florácio Laffer, por 156 vo
tos contra nove. O requeri
mento se refere á venda do 
algodão, em torno da qual o 
sr. Horácio Laffer deverá 
prestar informações á Gama
ra, especialmente em razão 
dos ataques que lbe formu
lou o sr. Ricardo Jafet, Lx- 
Presidente do Banco do Bra
sil. Os debaies na Gamara 
estiveram .animados, terdo 
apenas alguns parlamentares 
se pronunciado contra o 
comparecimento do Ministro 
o que, em virtude da apro
vação do requerimento, deve
rá se verificar «m data por 
ele marcada, como é a pra
xe.

Empossado o 
sr. Cilon Rosa

Teve signficativa repercus-
________  são política a posse do sr.
Sr. Orlando S. Camargo cilon Rosa. ex-candidato do

PSD ao Governo do Rio Gran
de do Sul. nu direção da 
Carteira de ('rédito Geraldo 
Banco do Brasil. O novo ti
tular daquela carteira pro-

Aclia-se nesta cidade, pro
cedente de Vacaria, em vi
sita aos seus irmão Aparicio 
e Orlando S. ('amargo, mem
bros do PTB, o sr. Wenees- 
lau S. Camargo, a quem de
sejamos feliz estadia em 
L a j e s . _____ _________

Lullçãv) de 1i j ]c (1 pag.

nunciou um significativo dis
curso. após a palavra do Gal. 
Anápio Gomes. Presidente do 
Banco do Brasil. O sr. Cilon 
Rosa que já ocupou vários 
cargos, inclusive o Governo 
do Rio Grande e a Direção 
da Caixa Economica Federal 
daquele Estado, ao fazer de
claração de bens informou 
possuir novecentos mil cru
zeiros em valores imóveis.

SR. ATOS ATAI DE

De Erechim e outras ci
dades gaúclia6 retornou o 
sr. Atos Ataide, sócio 
da Organização Contábil e 
nosso colaborador desporti
vo. que esteve acompanha 
do de sua exma esposa.

Participação
UBIRAJARA de ALMEIDa VALL1M 

e CARMEM GAMBORÜI VALLIM
tem a satisfação de participar ás pessoas de 

suas relações o nascimento de seu filho
Ubirajara

ocorrido em sua resideucia, a lí) do coiicnte.

Pavoroso in
cêndio em Vi

deira
Através do “Jornal de Vi

deira” chegou-nos a noticia 
de que naquela cidade um 
gigantesco sinistro destruiu 
tres grandes edifícios. Inici
ou-se nos baixos do Clube 
Vitória, abrangendo o Cine 
Guarani, o único existente 
em Videira, e atingindo tam
bém uma casa- do comerei » 
e ainda o Cartório de Regis
tro Civil. Com o auxilio do 
povo foram isoladas algumas 
residências e casas comer
ciais da Rua 15 de Novembro 
onde teve Itfgar o incêndio, 
mas os prejuízos atingiram 
grandes proporções, apesar 
do seguro.

Acordo com a Argentina 
Dentro de poucos dias de

verá ser celebrado <• acordo 
comercial entr^ a República 
Argentina e o Brasil. A., nos
sas autoridades estão aguar
dando o regre so do Presi
dente Peron do ( liile para 
então assinarem o importan
te documento, pelo qual p > 
derá o Brasil exportar t ma 
deira e assim solucionar um 
de seus mais graves prol le
mas, que tantos prejuízos 
tem dado aos E taJcs ido.o; .
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Aniversários
Hoje -  Io de março:

Eraldo, filho da sra. vva. 
Lama de Oliveira Carvalho. 
.Sra. Norma, esposa do sr. Ja- 
nir Godinho.

Dia 2
Sr. Mario Ramos, industria- 

lista em P. Alegre, atualmente 
em Lages. Srta. Neusa Ruth 
de Araújo Neves. Sra vva 
Zilda Neves

Dia 3
Sra. da. Maria Feliciann, es

posa do sr. Ernesto Goss.
Dia 4

Srta. Zenaide Ávila, funcio
nária da Prefeitura Municipal. 
Sr. Ne-tor Cesar de Carvalho, 
Tesoureiro da Cai <a Economica 
e Presidente do Centro O.ie- 
rário. Sr Marc s Ghiorzi, re
presentante do PSD á Gama
ra Municipal.

Dia 5
Sr. \ntonio Amar il Gal- 

vão, cambisla.
Dia 6

Sr. Aroldo Carsten, comer
ciante. Sr Avelino Concer, 
comerciante. Sr. Hélio Bosco 
<le ( astro Escrivão do Crime

da 2a. Vara.
Pia 7

Rr. Oscar SchweiOer, indus- 
trialista e vereador do PSD 
Sr. Cicero da Costa Neves, 
criador e proprietário da lar- 
mácia América. Sr. Alfredo 
Martins de Morais, comercian
te.

Aniversariaram
Dia 20

Srta. Heloisa Valente, filha 
do sr. Epaminondas Valente, 
industrialista residente nesta 
cidade.

Dia 22
Srta. Lenia Bianchini J vi'.a, 

filho do sr. Ati da Costa Ávi
la. O menino Fnio Humberto, 
filho do sr. Hélio Bosco de 
Castro.

Di a25
O Major José Liberato Sou

to Maior, oficial do 2o Bata
lhão Rodoviário- 

"" D a 2b
O garoto Rogério, filho do 

s". Clóvis Rosa, industrialista 
em Copacabana. Sra. da. Ar- 
cedilha, esposa do sr. Hercu- 
lano Pereira dos Anjos, ve
reador.

O Colorado 
mengo de

Chefiados pelo seu presi
dente, IAr. Evilasio N. Caon. 
e pelo sr. José Yared,Tesou
reiro, os internacionalistas 
excursiona; a.n, domingo úl- 
'ino, à Curitibanos, onde dis
putaram uma amistosa com 
o Clube de Regatas Flamen
go.

Recebidos com toda a cor
dialidade desejável, ás lo ho
ras, deram entrada em Cam
po as duas equipes conten- 
doras. De inicio o Flamengo 
resistiu o poderio dos colora
dos, mas não tardou em fra
quejar, tendo o escore, já na 
primeira fase, licando em 4 a 
zero. Na segunda etapa os 
curitibonenses decaíram um 
pouco propiciando ao ataque 
do Internacional marcar mais 
cinco tentos. Assim, o resulta-

goleou o Fia- 
Curitibanos

do final foi de 9x0, uma golea
da sensacional, de estréia no 
ano de 1953.

Marcaram os’  tentos: Bo- 
dinho: 3, 'Alemão: 2,Jango: 1, 
Qaiibaldi' 1, Meireles: 1, e 
Laurinbo 1. O Flamengo es- 
perdiçou um pênalti, perden
do a chance de marcar seu 
tento de honra.

Os quadros tiveram as se
guintes formações: 

FLAMENGO: Zé Otávio, 
Dodo e Auri, Tortato, Miguel 
e Guerino, Fano, Romeu, Ba- 
já, (depois Osni), Argeu e 
Va vá,

INTERNACIONAL: Nilo, 
Garibaldi e Neisinho, Meireles, 
Alemão e Luzardo, Jango, 
Decosta, Bodinbo, Teimo e 
P. de Milho. Na segunda fase 
jogiram ainda: Laurinho. Lis-

Notas locais
A convite de um c.ube «le 

Camaquá seguiram P*r«* J '  
quela cidade gaUcha 
ias Esnell e D i n h a ,  atsalmt n 
te radicados em Lajes, 9 . 
irão fazer um teste, e (> s 
velmente permanecerão m 
em 1953. Também foram con
vidados Viceute e Ora, tendo 
o primeiro recusado o convi
te e o segundo oào seguiu 
por dever disputar o Lst<>
<iu.j 1 pelo Aliados.

x x x
Bodinho, centro avante do 

Internacional seguiu para 
Jaraguá do Sul, nao estando 
c-rtu o seu regresso a La 
ges.

X X X
J ngo, ex-atacante colora

do, voltou de Capinzal. onde 
joga pelo Arabutã. Passou o 
carnaval com sut famiba jo
gou etll Curitibanos jpelo In
ternacional e a manba fará 
nova partida naquela cidade 
pelo mesmo clube, o qual es
tá interessado na sua perma
nência em Lajes.

x x x
Vicente, centro médio do 

Aliados irá a Porto União, 
Florianópolis e Biusque em 
viagem de recreio, obtendo 
para isso licença do Vasco e 
da gerencia deste juíoal, de 
cuj.is oficinas é chefe.

Pago,., J

FAÇA DO
Diário de Noticias

o s<'u jornal. O matutino de maior 
tienjem do I). Federal 
AGENTE NESTA PRAÇA: .1. Wil
son Muniz.

Rua 15 de Novembro.57

boa, Diso, Reni, Plinio e Li- 
neu.
Amanhã o encontro será 

com o Serrano
No dia de amanhã os colo

rados voLarão a jogar em Cu
ritibanos, ag ira com o Serra
no F.C , ao que se diz urr. 
esquadrão mais forte e que 
irá bmear reforços em vá
rias cidades. O Internacional 
jogará com o mesmo quadro 
devendo entrar Hernani em 
I de Bodinbo uiie está 
em viagem.

A caravana partirá ás 9 
horas em tres automóveis de
vendo seguir um ombus com 
torcedores.

Revise os Freios

gra nd e  PARTE de sua segurança está na 
eficiência dos freios! E para que êles fun
cionem no momento exato, traga-os sempre 
regulados e precisos!

Para ter os freios em ordem, perfeita- 
mente regulados e com lonas originais, confie 
seu Ford ao SERVIÇO PREVENTIVO FORD 
— que o conhece melhor do que ninguém!

VEJA SO AS V A N T A G E N S  DO

SIRViCO PREVENTIVO

1. Descobrem-se as falhas, que são corrigidas em 
tempo, antes que se agravem.

2 . O custo dos serviços é menor, porque os 
consertos são pequenos.

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

4. Mantém-se o carro ou caminhão rodando.

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

m £ à s * * *

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
JOÃO BUATIMS. A.j

_ MATRIZ
Rua Marechal Decdoro, 305
one. 59 — Caixa Postal, 43
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Aviso ao Comércio
IRMÀOS ELI estabelet id« s eo Fôrlo Alegre à n a  Vo

luntários da Patna n.° 2 540 avisa jue nSo tem representan- 
le comprador em >an,a Catharina t  que seu único compra-
lutoriiado e o 8r. AVILTO LOLGf.S PAIM cm Vacai ia 
%ão se responsabilizando portanto por negócios realizados tm 
■eu nome por pessoas estranhas.

Irmãos Ely
(A firma e tava reconhecida no Cartório Dornelles em Pôr- 

lo Alegre) —

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

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 Foium -LAJES

Móveis em leilão
V. S. vai mudar-se? Dispense os incomor/os de trans- 

jortar móveis e objetos caseiros p r o c u r a n d o  o 
.eiloeiro Oficial, Cezáno Bastos P*es, que os venderá em 
^eilão Público, com todas as garantias.
Agencia provisoiia; Rua Correia Pinto, 510. Nesta

T r a b a l h a d o r
Adquira sua C arte ira  Profissional com o Identifica

dor do Ministério do Trabalho, sr. IVAN.nKY 

MONTENEGRO

A PERFEITA E Í Ç ^ K T E  ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA D0 

PESS0AI DE TERRA E DE 80RD0 E 0 CONFORTO QUE V S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "PIONEIRA",

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

*

Agência nesta cidade
Rua i5 ils Novembro n. 37 fone 14- C- r ã

Para suas propagandas 
«Correio Lageano”

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

Noticioso
EXPEDIENTE

Diretores.- -  Dr. Iídézio N. Caon 
José Pasehoal Baggio 

Gerente: -  Syrth de A. Nirolleli 
Redator:-chefé: Evilnsio N. Cnon

Reriaçáo e oficinas
Rua Marechal Deodoro, 29-1

Assinat. ra Anual Cr$ 60.oO 
Numero avulso: » 1,00
Os artigos que forem assinados 
são de respousabilldade de seus 

signatários _

Juizo de Direito da 2a. 
Vara da Comarca de 
Lajes, Santa Catarina,

E dital
O Doutor ivo Guilhon Perei
ra de Mello, Juiz de Direito 
da la. Var*, em exfcrcicio na 
2a. Vara, e Presidente do 
Tribunal Co Juri da Comar
ca de L»j s, Estado de San
ta Gatunos, na forma da 
lei, etc.

FAZ saber a quem interessar 
possa, o conhecimento deste 
perteDcer psrticularmente os 
senhores Jurados sorteado^ pp- 
ra a piiueira sessão ordinaria 
do Tribuud do Juri da Co
marca, a qual estava marcada 
para o dia 2(3 do orrente mês 
de fevereiro, de ncôrdo com a 
Organização Judie.ária do Ksia- 
do, que, por motivo de fotça 
naior, fica a mesma transferida 
para o dia 24 do mês de ,\\.r- 
ço próximo vindouro, de ocôr- 
Jo com o artigo 57, numero 
iois da referida Organização 

Judiciária do Estado, quando 
será 'ustalada a sessão as onze 
horas do mesmo ilia, pora o 
que ficam desde jà citsdos os 
mesmos Jurados e demais in
teressados. Determinou aiula 
ê-.te Juízo as demais d l gêaci- 
js nece sári.is á Instalação, co
mo expedição de mandado, edi
tais, etc., tudo de acôrdo com 
a lei. E, pura que ninguém pos
sa alegar ignorância, se passou 
o presente edital, que será pu
blicado e afixado no local de 
costura?, ficando* ahida nos uu- 
tos respectivos, Copias do mes
mo, tudo nos termos da lei. 
Dado e paSsado nestu cidade 
de f-ajes, aos vinte e seis dias 
do mês de Fevereiro do uno 
de mil novecentos e cincoenta 
e treis (26/2/1953). Eu. i*arcy 
R,beiro, Escrivão Mibstituto, 
que o datilografei, siibícrtvo e 
também aísinc.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Presidente do Tribunal do Juri 

Darcy Ribeiro
Ecrivão do Juri, substituto.

Vivendas
Vende-se 2 co fortaveis, de 

material, c garagem, SMvidas 
de agua e esgoto, 11 c 9  pe- 
Y-as respectix arnente. I errem 
'r.edindo 2.000 mz com [ ornar 
iaz frente pa a 2 ruas e 1 
praça. Tratar nesta redação ou 
•on> o sr. Syrth Nicollóii.

ESTUDE
ESPEUANTO

EDITAL
TESOURO DO ESTADO DE SANTA CATARINA 

EXATORIA DE La JES
Imposto Territorial

Declaração para Lança
mentos

AVISO aos senhores con
tribuintes do IMPOSTO TER- 
RI TOR1AL que, de acordo 
com o determinado pelo Te 
souro d" Estado na circula- 
n. 857, de 21/1/53, estão obri
gados a apresentarem à exa- 
loria da si>uaçào do imóvel, 
durante o mes de fevereiro 
do corrente ano, as declara- 
çõts de su s propriedades, de 
coi formidede com o disposto 
ro art 6o do Decreto n. 55, 
de Io de outubro de 193l.

De acôrdo com o art. 12, 
cio mencionado decreto, serão 
consideradas fraudulentas as 
dcciamçõs que quanto ao 
valor venal e quanto á área

contiveram êrro contra o fis
co, superior a 1*0° (J.

D» conformidade com o art 
13 do citado decreto o. 55, 
os proprietários ou pns.-eiros 
de terras que não apresenta
rem a declaração do ar (>". 
serão lançados à sua revelia, 
pelo exator, que se baseará 
em dados púbiicos ou paiti- 
culares, impondo ainda sobre 
o valor do impôsto a multa 
de 25%, a qual, entret-i t -, 
nunca será inferior a Cr$ 20,0U

As declarações acima men
cionadas serão dist íbuidas, 
gratuitamente, pelas exatorias 
e os funcionários são cbngu 
dos a, gratuitumente, prestar 
informações e auxiliar os 
contribuintes.

Exatoria de Lajes t m, 10 2 
1953.

B. Jorge — Ex itor

Produtos que se
recomendam

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

vista do freguez

P a d a r i a  Ca r i o c a
Pães, Biscoitos, Bolachas, Doces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dóces

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

Marechal Deodoro 45

A -l i i inca  d  l B . h í ?  C a p i t a l i z a ç ã o  S . A ,
PERDA CE TITULO

Extraviou-se ou foi rouba
do. ou foi destruído um ti
tulo da Aliança da Bahia Ca
pitalização S. A. do valor cie 
Cr.3 12.U0C.00 (doze mil cru
zeiros), de nu de ordem 15S.710 
e nu de sorteio 11.999. E ma
is dois titulos de Cr$ 6.000,0 ‘ 
-:eis mil cruzeiros cada um 
de u° de ordem 221 919 e nu 
de sorteio 1S.595 e 18.596 e- 
mitido pela agencia Emisso- 
.u do Lio da Janeiro (ou pe

la s e d e  social na Bahia 
conforme constar n o s tí
tulos em Abril da 1942 e Ju 
nho de 1945. pertencentes ao 
Sr. Izidoro Rodrigues Barbo
sa residente nesta cidade 
com os pagamentos efetua
dos até Maio de 1948, o qual 
declaro nulo e vai requerer 
a respectiva segunda via.

Campo Belo do Sul. 5 de 
fevereiro de 1953. 
kiiioiio Kt.-diigv.vS Barbosa

Esoritoiio híf-jrmativa Comercia!
Qutrei» tratar de voados iuíere»ses particulares ou 

junto ás Repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? EnCarr* g i este 
escritório que está habilitado p.irv Ul Cimt gr. n >e nú
mero de propriedades á vmda e ves atendera com ;; :ná 
x tua breviJade e economia.

PÂFAELI, RAMÜS LIGA-
Junto ao Btr Familiar, efe Oasngomlt e IMadi

Dr. Renato V. Valen e
Cirurgi&O I)enti>tn pela l \ •< tildade dc Farmuria «* 

üdontoU)g’a <le >la. Calurinn

Com Agir» na Politdiniroiln Rio <lc In r  ro 
ATÍJDll DnS <» - 12 lí DAS ■_> -5

K un  Col Cordova. I -  I. A  G  K  S
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Desde que assumimos a 
direção da Sociedade La- 
geana de Assistência aos 
Necessitados. Iiá precisamen
te três meses, temos traba
lhado com afinco no sentido 
de dar cumprimento a pri
mordial finalidade desta so
ciedade. qual seja a de man
ter nossa cidade livre de 
mendigos. Tarefa sem dúvi
da ingente, exigindo cons
tantes sindicâncias e desa
gradáveis reprimendas. Üs 
que de fato precisam, teem 
sendo socorridos; os explo
radores, banidos.

A exígua renda com que 
vinha contando a SLAN. to
davia. muito tem prejudicado 
nossa atuação. Daí o motivo 
pela qual estamos proceden
do a uma campanha para o 
aumento de sócios e mensa
lidades.

Felizmente temos encon
trado a melhor boa vontade 
por parte de nosso povo, 
que tão bem tem compreen
dido o alcance social da 
obra construtiva e saneado- 
ra levada a efeito pela SLAN. 
Obra de tal natureza merece 
por certo, o aplauso e o 
apôio de todos indistintamen- 
te mórmente em se consi
derando que nenhuma outra 
sociedade local ou os Pode
res Públicos chamaram a si 
a pesada e ingrata tarefa de 
resolver em Lages o proble
ma da medicância, que cada 
vez mais se avolumava.

Nossa atual campanha vem 
obtendo pleno êxito. Não 
basta, entretanto, que uma 
pessoa ingresse para o qua
dro social da SLAN. Impres
cindível se torna que todos 
os associados colaborem com 
a direção social, principal
mente nos seguintes pontos:
a) Não deixando, por motivo 
algum, de pagar suas men
salidades tão logo procura
dos pelo cobrador. Não póde 
êste, por certo, voltar duas 
ou três vezes para cobrar 
uma contribuição. O que 
acontece, nêste caso. é qne 
as mensalidades se acumu
lam, prejudicando a socie
dade, que com elas conta 
mensalmente, e dificultando, 
mais tarde, seu pagamento 
por parte do contribuinte,
b) Remetendo a nós todo e 
qualquer pedinte que lhes 
apareça, afim de que a res
peito do mesmo sejam to 
madas as necessárias provi
dências

Enquanto nossa sociedade 
puder manter nossas ruas li
vres de mendigos, terá ela 
assegurada sua existência; 
quando assim não mais a- 
contecer, estará proximo 
seu fim,

A sobrevivência e o su-

c ORHE10_LA5 1 :AN(-

Grande Exposícão-Fc: •

paguiii

j\o  comércio em gerei
, mn<; a0 conhecimento do comércio do m
l evamos ao a( ônlw Com a recente Lei o» 8i.q

,1c Lages qup. . * n lHxa do Imposto s..bre v< 
t o Tlu]aS Tarieu - f  Ide j*!lfirü’-L°' £  o 8% para 3%. devendo ser cobr^o

t  - em beniíicio do Santuário de S.
,„n r ,vl provsn e ao îr gp 10 uu

As exposições re .U /.i .s  e m l °  ™ 'Cc° | ,« o  qu« *‘"1* U gW . 2° de l * " « ro ,le »•*»
Leges sõo sempre ume provo í P '° t  , ,  em terros de 
.  l i s  do progresso de gue se g -

o  Santuário de o-°
Tadeu será uma tealizaçao.

com certeza

reveste a "Princesa da Serra .
Todos os turistas e visitan

tes, pela época das exposiçõ s e ___
podem constatar com aamira- noiòue jamais se du-ção os passos gigantes que La- absoluta, potque j _ _  hQhi.
ges tem dado po cuito espaço 
de tempo que liga uma e ou
tra exposição.

vidou tia fé do povo que habi
ta estas plagas. Jamais se du
vidou tia ajuda assídua com  
que o povo colabora em s>
benefício. . . , .

Na época da Exposição, ha 
mister por em foco, não so
mente as realizações materiais 
do povo de Lages, mas também 
as suas realizações espiritual'.

Eis porque uma comNão de 
damas t‘jve a felií idéia de 
fazer também a sua Exposição 
Feira em be eficio do Santuá- 
r.o. Para essa ex; osição, que se 
r< alizaiá na é oca da grande 
Exp sição. elas estão solicitan
do, de todos quantos possam 
colaborar, um auxilio que con
siste na doação de trabalh s 
de arte. (trabalhos marmis de 
agulha e pincel, etc.) que se
rão postos á venda em bene
ficio do Santàri » - o grande 
ma co de fé crstã do povo de 
Lages.

Além das graças infi itas 
com que S. Judas Tadeu há 
de beneficiar a todos os cola- 
bor dores desta nobre quão 
divina missão, fica aqui um 
agradecimento es, ecial da CO
MÍ ~SÀO ORGANIZADORA 

Presidente de Honra: Maria 
Helena Reg s Presidente': Ze- 

seu povo espiritualmente culto nita .\. Guilhon; Leda ( esar 
e tradicionalmente religioso, da Costa; Aida Paim Vieira; 
não deixou jamais esmorecer. Gema s cariot. 
nas ondas da decadência, a sua ja Tesoureira: Virginia M. 
personalidade allamente patri- Furtado. 2a Tesoureira: Tmilia 
ótica e patrioticamente cristã. F. An irade. Deceradora-; He-

São progressos no. c impos 
da agricultura; são progressos 
nos campos pecuária; são pro
gressos ros campos indusais.

E. ao lado dêsse movimento 
progressista, nota-se que a 
‘ Princesa" cada vez mais se 
enfeita, sempre melhor se tra
ja. com pompas sempre supe
riores se apresent >. São editi- 
cios nov s que surgem . . . 
são ruas novas que te abrem.., 
são pavimentações que se a- 
vançam, conquistando novas 
via' públicas . . são inova
ções múltiplas que surgem < m 
todo o campo material, em 
beneficio do povo como para 
o conceito sempre mais cres 
cente da Cidade e do Município.

Há um outro paralelo no 
progresso de todas as cidades, 
um paralelo que deverá tomar 
as mesmas dimensões, atingin
do a mesma extensão do pro
gresso material: - é O PRO 
GKESSO ESPIRITUAL!

Lages, graças à Providência 
Divina e graças à piedade de

Inspetoria de Fiscalização de Rendas da 4a Reg,j,

Inspetor Lauro A. Bello.

fere É»h

Mario Teixeira Carrilho
A d v o g a d o

C uixa posta

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

PRESTIGIE A INDUSTRIA LAGEANA 
CONSUMINDO AS VELAS

NILDA
PK Ci.OVIS ROSA

Fábrica e <Jt põ.-iio — Riu* Pieeidtnlr Rocpi v( !t, tf 
LvJKS -  SANTA CATARINA

A catedral de Nossa Senho
ra dos Prazeres é um marc 
que falará à posterioridade! O 
Santuário de São Judas Tadeu

Úr. Arislcteles Sseirs Wstrck
Clinica (jrn.l

t o.i-.- Edif rio Constiulofn 
1° andai-Rua 15 de Novnu - 
-bro L«ige>- Sta. Catarina

cesso da SLAN. entretantoJ 
estão muito mais «nas mãos» I 
de seus associados, do que 
nas de seus dirigentes. É in -! 
dispensável, pois, que todos 
nos deem, permanentemente, 
sua parcela de colaboração.

Foto Sport
DE

FRANCIA E FAVA

reportages em GERAL
Fotografias para documentos reproduções, ai 

durações, álbuns, copias, ampliações, fotografias, 
loridas.

RUA MAL. DEODORO - 1S9

lena de Carvalho; Eoilh Tain 
da Costa; 1’etrolina ftibas; \  e- 

| ra Lopes Soarvz.
Comissão de propaganda 
Zita Somb’a; liga Cesar, 

Maria Inez Beituzzi; Cremilda 
Silva; Mingnit i Ramos; Iza 
Demeneck, -vdelina Postali.

Feiidas. Espinhas, Manci.as 
Úlceras e Reumatismo

«ttlXiR CE' BljEiüL
Auxiliar tratamento da sifilis

Reiojoaria Specht
RELÓGIOS: Omega - Doxa - Marvin - E.'ka - Mi 

va - Joias - Brilhantes - Anéis e Biir.cos - Bijoutei 
Ótica Cristais Aparelhos de porcelana - Artigos de 
th - Instrumentos de cordas - Gaitas Todeschini - / 
gos fotográficos - Variado sorlimer.to de artigos ] 
presentes Oficina de consêrto de

- R e l ó g i o s
lios Correia Pinto, a° 70 Lajes-

Imp^rtad.ie s  d e ii-iquin is e artigres técnica
Lages, 15 de fevereiro 

1953
A DIRETORIA

de Fcn: c c c d e r c s  d e

Aulas de acordeon do 
Professor Dedé

Ouçam durante o mês de Fevereiro todas as quartas- 
feiras, ás 10,30 horas, na Onda da Rádio Clube de Lages o 
Prof. Dedé e seus alunos associados da União Brasileira de A- 
cordeonistas numa temporada magnífica, apresentando os mais 
variados números em conjuntos, trio. duo e individual Brillian 
te interpretação de seus alunos, tocos em partituras originais 
para Acordeons. na maioria an anjos especiais, dos Professores 
Franceschini, Mascarer.has, Alencar Terra Realli. expressõe' 
máximas do acordeon do Brasil.

MOl ORFS: elétricos rii»~ci 
MAQUINAS: elétricas ^  gazoIilia- 
MAQUINAS; . e operatrizes 
™  RAM e n ta s  “f f i  d »  v sck ’ 
•'ERRAS: P

« T .  so^ erTal para tr aNSM |w0...9

E GR \X AS. Llíc |F>U í P RE' CEN i E.° ,J 
Rolam entos  s . k f  i ç  n " E m e t a is .

ftep esentante
c a m in h õ e s  "»m  g j r u s »

" 3tapraQa: Pedro Vononi
" EMIL,ANo RAMOã k- m

-

\
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Em Rio do Su
pelo Gampeonot

P liados campeão de fato Empossados os no-
de direito

ATHOS
Depois de 21 dias de in

terrupção, devido ao mau 
tempo, os dirigentes da LSD. 
Aliados e Vasco, resolveram 
realizar a 23 partida da me
lhor de três. na terça feira, 
dada a circunstâncias de 
que o campeão local terá 
que extrear no Estadual do
mingo proximo. O dia a- 
manheceu radiante de sol. 
mas, como o jogo estava fa
dado a ser realizado com 
chuva, poucas horas antes 
do inicio da partida, São 
Pedro fez desabar o agua
ceiro. Procedida a remarca- 
ção do «banhado» e, após 
uma hora de atrazo, come
çou a partida, mesmo apezar 
do estado sumamente impra
ticável da cancha. Logo de 
inicio, houve uma ligeira 
movimentação na partida, 
com algumas jogadas mais 
ou menos concatenadas, até 
o momento em que recome
çou a chover copiosamente. 
Foi nêsse momento que o 
Aliados, um quadro formado 
á base de jogadores vete
ranos e experimentados, 
construiu a vitória. Vitória 
que assegurou-lhe o pompo
so titulo de Bi-campeão da 
L.S.D. Jogando com a única 
tática aconselhável para o 
estado enlameado do campo 
os compeões colheram a de- 
feza contraria desarvorada, 
lião encontrando muita difi
culdade em fixar o placard 
em 3 x 0, na primeira faze. 
Aliás, foi o que se viu no 
primeiro tempo. O Aliados 
ameaçando constantemente a 
meta adversária com a táti
ca de bolas de primeira em 
profundidade. Enquando is

so, o Vasco explorava o er
rôneo sistema de passes 
curtos, justamente um siste
ma desaconselhavel para o 
estado de campo. No segun
do tempo, voltou o Vasco 
mais agressivo, embora con
tinuasse a executar o mesmo 
improficuo joguinho sassa- 
ricado. O Aliados, jà com a 
vitória praticamente assegu
rada. recuou um pouco, es- 
tabelecende um cerco intrans
ponível à entrada da área. 
Como éra de esperar, a can
cha barrenta impediu qual
quer espécie de jogo de con 
junto, limitando apenas a 
prática de jogadas puramen
te individuais. Alguns joga
dores realizaram jogadas 
espetaculares e acrobáticas, 
como foi o caso do grande 
zagueiro Pedrinho. mais uma 
vez a figura exponencial do 
seu quadro, seguido do seu 
companheiro VVilton. Tam
bém o arqueiro Tena. desta 
feita, foi uma séria barreira 
as pretensões do adversário 
praticando algumas defezas 
eletrizantes. O trio médio do 
Veterano, andou bem. jogan
do concientemeute, enquan
to no ataque. Aldo Neves. 
Tulio, Emilio e Jorge, fica
vam colocadas nas imedia
ções da linha média contrá
ria. a espera dos rechachos 
em profundidade da defeza, 
dando insano trabalho aos 
defensores cruzmaltinos. Ga
lego, o mais positivo dian
teiro do Aliados, recuou pa
ro servir de intermediário 
entre a sua defeza e o ata
que. Do Vasco, pouco se 
pode dizer, perdeu porque 
faltou experiência aos seus 

j defensores. Lutou bravamen 
te, porem mostrou que não 
é time para campo molhado. 
Daniel fez o que pode, en
quanto Gevaerd esteve fra- 
quissimo e Juca apenas re
gular. Vicente começou mal 
e firmou-se no segundo tem
po. Ilerasmo atuou apenas 
regularmente e Augusto este 
ue firme na marcação. No 
ataque, Edú e Raimundo, 
desta vez foram os melhores. 
( lovis lutador. Tavares com
pletamente nulo e Dinha. jo
gando recuado, nada fez de 
aproveitável. Marcaram os 
tentos: Jorge 2 e Tulio. Não 
resta duvidas que a vitória 
do Aliados foi justa e inso
fismável. Por outro lado. o 
Vasco caiu honrosamente, 
pois somente circunstâncias 
especiais não permitiram me
lhor atuação do conjunto 
cruzmaltino, Bôa foi a atua
ção do árbitro Edgard Wer- 
ner.

vos diligentes 
da LSD

Em reunião presidida prlo 
sr. Constantino Bprtuzzi, cotr. 
a presença de vários despor
tistas, teve lugar, 4a feira, às 
21 horas, e posse dos novos 
dirigentes da LSI). Aberta o 
sessão o Presidente mandou 
fosse lida a ata da 
reunião ordinária que pro-

AGENTE EM LAGES

a n ilo  Tia g o  d e  c a s t r o  

*UA 15 DK NOVEM BRO 5/N

Outras notas esportivas 
na 2a. pagina.

clamou campeão da cidade o 
Ali idos F.C., passando-se a 
seguir á entrega dos diversos 
troféus conquistados p- los 
clubes durante o ano de 52.

O Aliados F.C., recebeu as 
taças alusivas ao campeona
to e ao torneio extra, o Vas
co da Gama as taças de as
pirantes e do Io torneio inicio 
o União Operária a taç i dis
ciplina e o Internacional a 
taca do 2" tornt-io inicio e o 
seu departamento infanto-ju- 
venil as taças do torneio inicio 
e do campeonato.

A seguir o Dr. João Batis
ta Tezz *, como presidente da 
Junta Di-ciplinar Desportiva, 
e em nome da LSI) discursou 
apresentando a despedida d s 
dirigentes cujos mandatos se 
encerravam naquela data e 
bem assim desejando êxito 
aos que seriam emposssdos.

O sr. Constantino Bertuzzi, 
a seguir, convidou o sr. Jose 
B iggio e L)r. Edésio N. Caon 
a tomar assento á Alesa. de
clarando empossadas todos 
ns eleitos para o periodo de 
1053, ao mesmo tempo que 
passou a direção dos traba
lhos ao Piesidente empossa
do.

S* guiram-se com a palavras 
enaltecendo o trabalho do sr. 
Constantino Bertuzzi edetnaia 
membros dos órgãos da Ligs 
que acabavam de deixar seu 
postos, bem como desejando 
sucesso aos empossados, em 
nome do Aliados o Cap. José 
Pinto Sombra, pelo Vasco da 
Gama o Sr. Herasmo Furta-
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Seguirá boje á tarde paiaj 
Rio do Sul a embaixada do | 
Aliados F. C. que irá disputar j 
a primeira partida pelo eam- 
peonato do Estado. O campeão I 
local já inscreveu seus alletas 
na I ederação, ao todo 20, iu 
cluindo Ortiz, Izauro e outros 
que não mais se encontram em 
Lajes. A equipe representati
va da Liga Serrana de Des
portos jogaiá em Rio Do Sul, 
salvo modificações de última 
hora, com a seguinte formação 
l'ena. Pedrinho e Wilton, tus- 
talio, Tancio e Orá, Tulio, Ar- 
temio, Jorge, Aldo e Emilio.

Espera-se que o Vete ano, 
que tão brilhant^mente con 
quistou o campeonato lageano, 
nos represente com sucesso no 
certame estadual, já que está 

endo aponta In como favori
to em face ao campeão da ci
dade do Vale do Itajai. Venci 
do esse passo o Aliados de

frontar-sr-á mm o rempeão 
da Liga de B lun em u . < «rios 
Rer.aux.

Á caravana lagear.a rerá in
tegrada pelos d iij.enles do ,\-  
liados, pelos seus atletas e pe
lo Presidente da LSD. além 
dos torcedores que se estão 
organizando em condução es
pecial.

Fazemos votos que o vete
rano volte de Rio ao Sul com  
uma vitóiia, que não se iá  só 
mente -ua, mas da LSD, por 
conseguinte do futebol lageano. 
para o que. temos certeza, não 
faltará o esforç • e o entusiasmo 
de seus valoiosos defensores.

E que-o povo lagranodê to
do o ircent.vo aos aliares é o 
apelu que formulamos em prol 
do triunfe, nesta jornada de 
nosso esporte.

A stgunda partida dc Alia
dos será dia 8, ne ta cidade.

S Í Z I D G R O  V I E I R O ^ z
Avisa seus amigos que instalou, no porão da 
Casa Pereira, á Rua Marechal L>eodoro núme
ro 234, um Bar e Churascaria com toda a hi
giene e conforto, dispondo de bebidas nacio
nais e estrangeiras, aperitivo para todos os 
paladares. Ambiente familiar.

HUMBERTO P A S f U E
Caixa postal — 28 Fone — 28
L A J E S  — Sta Catarina

REPRESENTANTE PARA A ZONA SERRANA DOS 
ARTIGOS ABAIXO;

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

TCBOS - galvanizados
ARAME - liso e farpado todos os tipos 

CIMENTO -

S A L -  grosso e moido em sacos de 20 e 60 kls. — 
refinados em saquinhos-

ASSCCAR BRANCO - moido e refinado

ÁLCOOL em tambor

LIXAS - COLAS •-TATl'" para madeiras
Al)l BOS - SALITRE DO CHILE •

! OCOMOVEIS LANZ E WOLFP» MOTORES des
de 5 a 2 .0 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente da 
fonte de procedência — descontos especiais 

para compras de vulto.

do, pelo Internacional o l)r 
Evilasio N. Caon e pelo Uni
ão Operário o Dr. Cleones 
liastos. Os lr* s últimos ora
dores também se dirigiram ao 
Aliados, formal indo ao mes- 
mo os seus parabéns pela 
conquista do campeonato.

Por fim discursou o sr. o 
Josu4 Baggio, Presidente em
possado, agradecendo a elei
ção que o distinguiu e cotici- 
tando os desportistas a coo
perem coin u LSD pelo de
senvolvimento do esporte la-

geano. Na nvsmn ocasião 
nome iu os *r«. Benevenulo 
Furtado e J -áo Duarte, part 
continuarem < xeiecndo os 
cargos de Secretario e Tesou
reiro da liga, inftirmau Io que 
os demais postos seiá • preeu- 
ehidos em outra reunião.

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.
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lin atestado do proiresso iíe Lajes:
H A A I A À a  Realizadas antigemente no 1 1  p r " * * 5" I n >  seus aaanaj.

Rf l c  r a o  b  » r " *■ I I I  ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■  I I    ^aaih„ro« instalações pios vem v   „ nrndutos da ,8<' dados pelos seus p o s-
sao cui a O ào  ossim um

belo cartão de apresentação de 
UCIW _______ _ r p r t f l m p .

posição
De 20 a 22 de matço tere

mos no parque da Escola Fito- 
técnica mais uma exposição 
feira do município de Lajes. 
Bienalmente vem se repetindo 
essa parada da produção La- 
geana, sempre apresentando 
progressos em todos os seto
res de atividades.

Realizadas antigamente no 
Posto Agropecuário, posterior 
mente no Estádio Municipal e 
agora em melhores instalações 
na Escola Eitotécnica, as cha
madas exposições já não sáo 
únicamente de agricultura e 
pecuaria, mas atingem também 
a industria e o comércio, enfim 
todos os setores da produção 
de nos^a comuna.

Á época das exposições a 
nossa urbe apresenta um desu
sado movimento de forasteiros

bem22 X l ^ u T p r o d u l o .  

« 4  se vem consagran-

tros catarinenses e as p r 
de produção que de têm
dois anos leva a cfeit 
chamado a atenção do povo de 
divers ’S recantos o 
Ainda há pouco, em P. ,

La e s  naqu- Ie magno certame. _ _
A Associação Rural de La- tenores, nao poderá

laboração com o s p ^  
blicos a-fim-de 
povo aquilo qtJe 7*1 
produzimos, numa d' 
ção pujante da riqJ! 
torão onde vivemos , 
incalculáveis riqueM| ' 

O povo lsgeano Cu- 
acontecido nas exposjj
l o r i n r o c  r \ 5 n  n n J

A Associaç.to
ies entida !e patrocinadora das 
exposições, através de seus 
dirigent s, tem desenvolvido 
uma intensa atividade, em co-

colaboração ao êxit? 
desta arrojada iniciatj, 
há de projetar mais ^ 
nossa progressista l.ajei

- j

c
L

0RCÁ0 INDEPENDENTE E NOTICIOSO
LAGES, 28 de Fevereiro de 195.1 — !íe1*çao e oficinas, Rua Marecfial Deodoro. 2*M — Nll^Ano M t 

ItlRETORES: Kdézio N. Caou e Jos^ P. BagRio -  GERENTE Svrth N iolléli -  HEDATd R Km I.i-iq M  af>n

Plano nacional do lecnporação econô
mica dos Municípios

Nomeado para o Conselho 
Superior das Caixas Econô
micas Federais, o sr. Bias 
Fortes acaba de conferenci
ar com o Presidente Getulio 
Vargas em torno do palpitan
te assunto da mobilização 
das reservas disponíveis nas 
Caixas Econômicas para a 
recuperação econômica dos 
municípios brasileiros. Ela
borado pela secretaria da 
Presidência da Republica já 
se encontra concluído o pla
no que terá âmbito nacional, 
e pelo qual foi feito o le
vantamento dos municípios

mais necessitados, segundo a 
ordem de urgência e priori
dade estabelecida. De acordo 
com o plano referido esses 
recursos serão aproveitados 
no financiamento de casas 
populares para os trabalha
dores e obras publicas para 
os municípios, bem como pa
ra a instalação de serviços 
de água. egoto, e energia e- 
létrica. para as comunas des
providas desses serviços. Es
tá prevista no plano uma 
concentração de recurso fe
derais, estaduais e munici
pais no sentido de maior

O Dr. Lerner Rodrigues 
reestrutura o PTB

Como Fresidente ein exer
cido do FI B, o Dr José Ler
ner Rodrigues tem percorrido 
o Estado em constantes via
gens de arregimentação parti 
daria. Na segunda-feira per
noitou em Lajes, vindo de 
[oaçaba e com o <’estino ó 
Florianópolis. Além de ter vi
sitado vários m miei pios do 
Oeste o Dr. Lerner Rodrigues 
presidiu as eleições para o 
novo Diretório de seu partido 
em Joaçaba. que ficou cons 
tituido de 35 membros e re
elegeu o sr. Osvino Albino 
Schneider para Presidência.

Ganha interesse o conc 
so para "Rainha da Cidai

Resultado da votação incluindo uh votos d i 51. 1 
râo, realiseda em 26 de f evereiro, 1951.

Scnboritiis:
Ataria Inês Malinverm 1 148 Votos 
Marilia Campos ‘M4 »
Vera L ishôa Ramos 734 »
Maria Lucia Busatto 558 »
Amelinba Arruda 272 »

Nilva Biancbini Arruda 220, Carmem Hoescht 
Cleusa Araujo 105, Aida Muniz, 126, H doisa Valem 
Teresinha Rosa 43, Leda .Mariza Batista 41, Vanura 
trick 32, Elga Lifbôa 32, Dorvalma Braescher 24, 
Souza S:lvu 23, Ana Amélia Barroso 22, Clerly Schn 
Albertma Weiss 10. Ita Moema Vdente 18 - e outrt 
menos de dez votos.

Lages, 26 de Fevereiro de 1953
A COMISSÃO APURADORA 

Altino Val.uorbida - pelo «Correio do Pov*
to Alegre).

Nereu Goss 
Alceu Goulart 
Hiltrn Amaral 
Mario de Souza

- pelo «Correio Lageano
- pela «Região Serrana»
- pela «Radio Club* de

- pelo Cine MARAJOARA,

2 .  Batalhão Rodoviário
MEDALHAS DESPORTIVAS 

Acham-se depositadas na Administração do 2' Bata
lhão Rodoviário, medalhas a que fizeram jús os resevistas 
tas abaixo, que obtiveram um brilhante 2 lugar em Pólo 
Aquático nas Competições da Temporada Deportiva Re
gional, levada a efeito em Outubro de 1952. na cidade de 
Curitiba.

Para recebe-las. sáo convidados a comparecer ao 
Quartel do Batalhão ás. 0.715 lis. do próximo sábado, dia 
28. sendo ésta a ultima chamada que se fará para êsse fim 

Nilo Carmelinho Bertoldo 
Joaquim Neto Oliveira 
Benildo Siqueira •
WoUgand Klein 
Antônio Paulo Ataide 
José Luiz de Andrade.

fortalecer os municípios, in
centivando o progresso de 
todas as unidades da Fede
ração.

Acerte seu
relógio

Terminará hoje o prazo de 
vigência da hora brasileira 
de verão segundo projeto 
do ( onsellio Nacional de \ 
guas e Energia Elétrica, en
viado ao Presidente da Iie 
publica. *-

Para o proximo ano o ho 
ráno de verão deverá come 
çar em 31 de dezembro ter 
m.nando em 28 de Fevereiro

Telegramas retidos
Lauro Lopes, Waldomirc Jorge Maciel (Hoteifi, 

Camargo, Hospital, Lauro Lopes, Nauri Oliveira, Lc 
Comellião cuidado Gregorio Fnvi. Silverio Souza. I 
pozzetto, Nadir Moreira, Brasiliano Eerminiano <L* 
jndu, (Jlpida. Vera Miiiler avenida 3 de Outubro. 1 
escolar (luldofim Nunes de S iu z i ,  R um a Schw?g**r. 
a/  • jUZl1; Costa Vitor Meirelles s|n, Suelv
Almeida l.ones para Domo, Pinh-iros, M depinho, 

°' Ĵ °  *1arwarte Filho para Gustavo Heorique. 
2 !  f,Síf, u va Rua Florianópolis 59, Amando Schustw. 
Sobral- Liz, Silvio Rodrigues tres de out

DR. EDÉZIO NERY CAO!> 
DR. EVILASIO NERY CA(

A D V O oÀ íbs
Rua Marechal Deodoro. 294 — Caixa Posta

_______________  ____* ^vcreiro. __

Amanhã - domingo, ás 7 e 9 horas.no M A p n T ~  .
A r t u r o  d e  C o: d . v a  . I r a s e m a  D i l i a n  p M

-Vivendo o drama passional inesquecível, de um médico enamorado „ '  0  * a r Í l D c U g * l a S
vivemos ft n  I  W r  ^  mulher de8^ or iada

nuito pou- I I  ti U  th I V ' í a  A n * %
Fodos, alguma vez, vivemos 

um paraiso... mas, muito pou
cos se atravem a viver um 

paraiso roubado!

Vesper
PARAISO ROUBADO

ais Ás 2 horas - MONSTRO DR m , ~  ~~

As 4 horas - A MÁSCARA n  D °  P E R D lD °
_____ SCARA DO VINGADOR

ATENÇÂO!- 
eional inten 
c artístico, i 

me dest
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