
Terá uma aro oaiância' para s serviços médic~s de urgência
Noti'ias das mais alvissa

reiras que podemos da*' é a 

de que, em breve, será insta

lada em nossa cidade a Agen

cia do Ia P i os Trabalhadores 

em T  anspoites de Cargas, 

Atendendo vário- apelas des 

motoristas locais e um pedido 

do Diretório do 1 ’TB, fornv.?Íà- 

do já em 19,11. o Dr. Rafael 

Cruz Lima. Delegado Regional 

daquela ali arquia, encaminhou 

à Administ'ação Cc trai do 

ÍAPETC e dos ier contendo os

dição do to criando a agen- 

ci

Há poucos dias em Floria

nópolis, o sr. José Baggio, 

Presidente do PTB local, teve 

oportunidade de acompanhar 

o andamento das providenciar 

da Delegaã,; junto da Presi

dente daquele instituto, tra-
V

Zendo a promessa do Dr. Ra

fael Cruz Lima de que, em 

menos de um mês, seria bai- 

x ido o ato criando a meiicir, • 

n.ida agencia.

<err
> Dr. Saulo Ramos e do 

Senador Carlos Gomes de 

Oliviira a agencia já foi cria

da, estando no momento, em 

ultimação as providenc as para 

a instalação, cuja da?a será 

ma cada oportunamente.

De acordo ainda com c mes- 

m> telegrama a ambulância 

d verá chegar no Brasil, por j 

i nportação, em sessenta dias 

e imediatam-ute estará em 

ajes paru atender cs servi- 

os médicos de urgência dos

do também servir aqueles uue 

não forem associados, o que 

será de grande alcance para 

rossa cidade que não dispõe 

desses Serviços.

Instalando a agencia do 

IAPEIC e enviando a ambu

lância terá o Partido Tn.ba- 

Ihista através do seu pro- 

giama de assistência ao ope

rariado do interior, prestado, 

por intermédio de uut irqu;a 

dirigida pelo Dr. Cruz Lim^ 

um importante beneficio a La
elementos necessários à expe Ccnsoa He telegr-ima recebido Dr. Rafael Cruz Lima ■KociadoS do 1APETC, poden jes.
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Ner eu reeiei  • i

O Deputado Nere i i nos, 
a bancada catarinjose. e 
ue há tres anos vê n pre- 
idindo a Càtnara Federal, 
ier.?ceu expressiva vottção, 
,o ser reeleito pura aquile 
,lto posto peta quasi uorni 
idade de seus pares. Todos 

s partidos com repr-scnta- 
:ão no Palácio Tirai rates 
erraram fileiras em torno 
o i 1 i s t r e par- 
mentar peesedista, i i na 

emonstração eloquente de 
latisfação pela maneira com 
[ue o sr. Nereu Ramos vêm 
irigindo os trabalhos da 
âmara. 0 fato teve ampla 

[epercussáo na política sh- 
ional e, de Lajes, cerr* oa- 
.1 do ar. Nereu Ramos, for
am-lhe dirigidas mensa

gem de congratulações.

tssociação dos Municí
pios

Fpolis, 13 (A Mercuriof )ia 
ÍO se realizará, nesta cap 1, 

primeira reunião de r • 
jentantes de todos os i- 
lipioa, tanto do Exec o 
to no do Legislativo, i 

fundação da Assoe ) 
>s Municípios de Sant»
,rlna.

Alcançou grande êxito 
a Exposição de São 

Joaquim
Extraord nária repercussão 

ven alcançando a recente 
: Fxposiçã > Agro pecuária rea- 
, 1 zada em Sâo Joaquim. Apre 
! s.ntando excelentes p ante s 
: oecuáfiu e, especialmente, no 
í setor a^ricola, chamou a a 
I lenção os vis tantes que de 
tá regressaram vivamente 
impressionados com a exu
berância da produção joa- 
quinease

A Exposição foi inaugura
da pelo sr Ir neu Bornhau- 
sen, Governador do Es ado, 
em cuja comitiva viajaram 
ainda o >ep. VVolnei de Oli
veira, Pr i.sidente da Assem
bléia, D p. dulio Coelho de 
Souza, ecretário da Viação 
e Obras Públicas, Dr. Fer 
oan lo de oello. Secretário 
Ja Educação, Saúde e assís 
tència Social e ainda o Dr. 
Vitor Peluzo, Secretário da 
Agricultura.

A comitiva governamental 
fez o trajeto Florianópolis 
São Joaquim de automóvel, 
t-ndo, no domirgo apanhado 
>vião em nossa cidade, onde 

almoçaram o Governador e 
os demais integrantes.

VISITARAM SÃO jOAOillM 
0 SENADOR CARLOS GO 

MES E O DEPUTADO 
SAULO RAMOS

A-fim-de tomarem ja-te 
nas festividades da Exposi
ção Agro-Pecuaria de São 
Joaquim, transitaram por es
ta cidade o Senador Carlos 
Gomes de Oliveira e o De
putado Saulo Ramos, re-- 
pectivamente liderno Senado 
o Presidente em Sta. Cata
rina do P TB.

Na noite de sexta-feira, 
dia 12, os dO'S 1 deres p< te- 
bistas jantaram com seus 
orreligiun \rios tendo segui

Banda de Musica «Garlos Gomes»

A diretoria da Banda de Musica Carlos Gomes, avi 
sa ann senhores shinus qtie rr hrir-1 as suas aulas de mu
sicas ■•n̂ aios, a partir do dia 2- do corrente, e também 
aceita •!•■ eiuiizes (pie sejam de bom comportamento e 
optirr Míduta com resp nsabilidade dos srs. pais.

Todas e quais ,uer inf rm-ações devem ser procuradas 
a r j  ,^aro Müller. Das- 19 as 21 horas.

Lajes, Março de 1954
A DIRLTOR1A.

instituto de Aposentadoria e Pensões dos Comer 
ciários Delegacia em Santa Catarina 

Agência em Laies 
FDITaL

' om pre9en e levo ao conhecimento dos Snrs. Empre
gadores. de que o funcionário encarrega lo da arrecadação | 
•ésts Agência, Sr Ariovaldo Caon, encontra-se em trata 

ment . de saúde ado o exposto as contribuições no pre 
senie mês deverão se em recolhidos nesta Agência.

Lajes, 19 Je março de 1951
•:'élio M. de Andrade 

Agente

Alfaiataria Paris

A presdgiosa Alfai aria Pa 
ris, propriedade de nosso 
amigo -»ntonio Paim Braes- 
cher, e tabelecida a Rua Ma
rechal Dtodoro, "está, nêste 
mês. em aniversário de ins
talação.

Aproveitando esse fato, à 
Alfaitaria Paris, resolveu 
conceder prêços especiais a 
sua crientéla. Correio Lagea 
no. cumprimentando o Sr. An- 
tonio Paun Braescher; o fe- 
leeita pelo êxito alcançado 
até agora desejando-lhe fe
liz continuação de suas ativi
dades.

Edifício de 10 andares

Fpolis 13 (A. AAerc.) A Cai 
xa Economica Federal deli
berou mudar de 6 para 10 o 
numero d and -res da sede 
que vai construir na esquina 
da Rua João Pinto, esquina 
Traça 15 de Novembro. Essa 
noti-ia foi recebida com en
tusiasmo, pois muito virá em
belezar a capital, 6eDdn de 
notar que na esquina que lhe 
fica defronte, o Banco do 
Com rcio também está cons- 
truinuo sua nova sede, igual
mente de 10 andares.

do para São Joaquim no 
sabado, e regressado do
mingo. Nessa mesma data o 
Senador Carlos Gomes de 
Oliveira embarcou para a 
('apitai, tendo o Deputado 
Saulo Ramos permanecido 
em Lajes até a terça feira 
a fim-de ultimar entendimen
to* iticos com os 'rigen- 
tes lo do PTB

Ginásios Gratuitos

FpolÍ9, 18 (A. Mercúrio) 
Terça-feira próxima haverá 
uma reunião com a piesen- 
ça do sr. Dr. Felipe Tiago 
Gomes, Diretor técnico da 
Campanha Nacional ds Edu 
candaríos Gratuitos, afim dej 
ser eleita a Diretoria d a ! 
Secção Catarinen «

Sr. Delegado Regional

Acaba de assumir as ele
vadas funções de Del-gado 
Especial de Policia deste Mu- 
nicipia, em substituição ao 
Cap. Pyraguay Tavares, o 
exmo. sr. Major Leo ddas C. 
Herbster. ilustre ofic al da 
Fôrça Pública Tstadual

O novo titular da Delega
cia nomeado por ato do Sr. 
Governador do Estado, de 

I12 do corrente; passou a res- 
i ponder também pelo expe- 
jdTnte da 5a. Delegacia Re- 
| gional de Policia, com séde 
t nesta cidade.

Auguramos ao Major Leô- 
nidas C, Herbester, pleno 
êxito nas suas novas fuuções

Delegacia Regional de 
Policia

AVISO

O Major Delegado Especial 
de Policia, tendo em vista 
as ponderações do sr Pre- 
sid- nte da L.S.D., leva ao 
conhecimento do público, que 
a partir da próxima partida 
de foot-ball fica expresso- 
mente proibida a entrada no 
campo de pessoas armadas 
(armas, facas, etc.) S» rã<> 
revistada*, na entrada, as 
pessoas suspeitas.

Lajes, 18 de março de 1954 
Leonidas Herbster 

Major Delegado

A Resistência do Povo

Fpolis, 13 (A. Mercúrio) 
Diante no espmtoso aumento 
do cafezinho, de 5b centavos 
para um cruzeiro, o povo 
resolveu fazer a greve bran
ca, os estabelecimento do 
genero, ficam o dia int< iro 
vazios, só sendo frequentados 
os que conservam o preço 
antigo.
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FIZERAM ANOS 
Dia H - Sr. Avelino I roian, 
rie elto comércio «le t̂a praça- 
Sr. João de Araújo Vieira, 
fazendeiro.
Dia 15 - Exma. Sra. d. Mana 
Jrtsé Carvalho Nicolell', dd 
esposa do sr. Syr h Nicolelli. 
Sr. D a riu Ar.tu- Medeiros, 
cio comérci'* l"oal 
Dia 16 - Exma. '-ru. d. Adé- 
lia Sassi, dd. esoo-a do sr. 
Quido W i lw r  Sas-;.
Dia 17 - Sr. Jo-ié Gerente, do 
comércio loca!. Sr. Mario 
Augusto "de Souza, co-pro- 
prietário da Emprcza M. A. 
de Souza Ltda.
Dia 18 - Sr. Ndton Muniz. 
Sr. Izidoro Godinho de Oli
veira.
Dia 19 -Sr. Ary Cândido

Furtado, fazendeiro. Sr. José 
Gamborgi, industrialista, 

FAZEM ANOS
Hoje: - S ta. Norma, filha do 
sr. Osny T. Silva. A [menina 
L°ny S. Ramos.
Amanhã - Sr. Hornani Fran
cisco Ros», perito-cootador, 
Cel- José Xt-Iiázio de Lemos, 
procer pessr-pista neste mu
nicípio.

Dia 22 - Sr. Milton Ozório 
Barros, funcionário federal, 
Dia 23 - Sr. Anuindo Ranzo- 
lim, comerciante. Emiliano 
Silva Ramos, locutor.
Dia 2i - sr. Ramom Pucci. 
Dia 25 - Sr a. Neusa Maria, 
[ilha do sr. Péricles Lopes. 
Dia 26 -  Sr. Wilson Neves, 
do comércio.

x t I » T  V »Afonso » v « . . .  e A i 1i Oá1ív> a jlCí i  liZIS 0

Etelvina A. W olff Emilia R- Martins
participam aos parentes e pes- 
sôas de suas relavães, o cou- 
trato de casamento de sua fi
lha IOL1TA, com o sr, Jonas 
Ramos Martins.

participam aos parentes e pes
soas de suas relações o contra
to de casamento de seu filho 
JONAS, com a srta. lolita Wolff 
Antunes

La jes-14-3-54

l

Lajes. 14-3-54

IOL1TA e IJONAS 
Confirmam

As crianças do meu mundo
para Guiei > Wílrnar Sassi

Naquelas crianças 
que brincara descuidadas 
cabelos loiros, revoltos, 
faiscando o sol da esperança, 
está contido o segrêdo 
do Mundo de Amanhã.

Naquelas crianças que viveram 
as horas amargas 
dos ateuta los à Paz, 
está contida a revolta 
que dará,
a certeza do Mundo de Amanhã.

Nos olhos tristes 
no rosto esquálido 
daquelas crianças 
que mendigam sustento, 
está um aviso aos Homens, 
para o Mundo de Amanhã.

Lá...
onde a Paz seja a realidade 
e as crianças vivam no seu mundo 
sem mêdo e sem fome 
sem súplica nos olhos...

A  sua esperança é  a certeza 
no mundo de Amanhã!

Luiz Eugênio Ferreira

Portugal, l-íí-54

Marciano Agos- 
tini

Anivris I OU >1ia 13 d* 1 1
>:Me, o sr. MarCiaD » K s' 
m, com cíhiiIc eatahe.e. i " 
i“  ia pr Çci e ekim n 
s aqu»‘ n<>8 meu s esp'>rii- 

[1- loc -is. «- membro <lo 1J1- 
stório M 'Li al il 1 Pai i d 
rahalhis . Br si! no. 1’or 
3 iS .lotes e c .v lnelnsm 
t.Mupe a Mio ab-gre, v )■' - 

i-i nohn q lal da les mora s, 
eslri ti s M r.i n » Ag » - 
ni iic M'li't s am z des. len- 
,, 'o )n -8o muito «tum- 
i ne it v p 1 > - Lliz Ci3- 

íéiidc.

página 2

a SSO CIa Ç Ã O  RURAL DE LAGES

Aviso
O Serviço Expansão do Trigo do Estado

ntprmedio da Associação líoral de Lage-, està
“  bu ndo Vdubü (HIÍ-E i íKOSFa TO), a Iodos o8

ffricultores que estão plantando o cereal .ei,
g l Os  interessados devem com urgência proc
òs ADUBOS na Associação Kural dc l ages, 
os AUl i5 i»Agg_ Ca|> ,c s v p i„ to  Sombra

Presidente

Hól:o Koéch Rosa
\ 20 <le-t<\ festej u m is

um mernc v l  aniversário o 
sr. Héiio Ko -ch Ros.., elr-men- 
io >le de«<aque n -s meios i i- 
i lf-ct i. is da ci I .d -. -Funcc- 
lário <l<> 1A PI, o sr. Hélu 

1’ osa, tu.dd to m!» *n o q idT " 
ano na Faould ..lb de Direita 
le Porto Al.g'-', Colabur m- 
ia roasiaate nmite nest-* jor- 
, i h ! com apreciadas crouioa. 
Peia efeméride e-tendetno 
iussos cumprimentos.

iü ü D liU lU IIQ
h ín
l i !0

Ecritório Informativo Comsrcicil 
nutt|it lialat de «ossos n larissss p3rtic:lares ou junta ii raparlicio
' < pioreis adquirir ou vender propriedades> Encarregai e_ 

escrimrio q u e  está habilitado para tal com grande numera 
propriedades á venda e vos atenderá com a máxima breviib

economia. R ^ F A £ L I  R A M OS LTDA.
Junto ao Bar Familiar,

M a  
i flu

io rif de um educan-
tíário

Homenageam 3., hoje ao Co 
légio -'Imaculada Conceição” , 
que no d'a 14 íeste-
ou o seu cinquentenário.

Cincoema anos de devoção 
aos necessitados, cincoenta a- 
nos de abnegação das Irmãs 
de caridade.

É ali onde as leis de Deus 
reg m o regulamento interno, 
que vemos o efeito da educa
ção pela instrução.

Não hà educação onde não 
houver instrução e orientação 
pessoal.

Que seria destas pobres 
meninas sem aquêle educan- 
dário? Sem a inst.uçao indis
pensável à vida hodiecna, sem 
a fé em Deus. que é o arrimo 
das h iras amargas? Quanto 
já não fez por Lajes êste co- 
leginho----

Avaliamo-lo pela f*lta qu 
êle fariá e, por conseguinte, pe
lo que representa as centénas 
e ce >ten <s de meninas que 
por ali pass :ram sem u orien
tação religiosa, íi-ica e mora 
de um eduncandário como a 
quele. Lis aí. afinal, um colé
gio qne visa ú licamente o bem 
das alunas, sem p-r.sar em pa
gamentos materi ás.

Aqui fira. pois, 0( nosso 
parabéns ao colégio ‘Imacu a 
da Con eiçãV e que no sei 
centenário p0ssa u-r c. dôbro 
de anos, . nartir de hoje, o

dr. edézio  nery  caon

DR. EVILASIO NERY CAON
ADVOGADOS

Rua Marechal Deodoro, 294 —  Caixa Postal, 5'J

f f i i

C O N F O R T O  «  C O M O D ID A D E

\ LU.
-------------------r

i~r~^F=n v J X
Bi:

~ iTT.

!t^ r  ÊZJ

__

«» A
«  H E S T U  l t  V V T E

tf'
« Avenida Fa r p a p o s , 45  \

4501*549?iTm/^eo Tt/içstfco W5LPE

Precisa de um pintor? Procure 
Assi3 Jhivas Vieira

que executa com esmero serviços de pintura
geral

\ Tratar coqp mesmo rua Frei Rogério S

INDUSTRIAL E COMERCIAL 
MAQUINAS LTDA.

Fundição - Oficina M ecanica - Congêi
Avenida 3 de Outubro —  Lages

SERVIÇO DE TORNO -solda elétrica e s 
gênio portatil-Mecanica Industrial

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE 
aiaas por técnicos competentes, qt 
«Tissot». etc-
SECÇAO DE FERRAGEM  — rolam. 
, V  serras de engenhos e Pery: limas < 
tenais para serrarias, aos melhores pi

Correias ÜS. esem emendas - Ma
o
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Edital
EU, i'id Si n o R. irigues 
ü! ciai do Primeiro » Jíieio 
do KegistiO da I oveis e 
Hipotécas da Circuscriçào 
da Sede daComarca de 
Lajes e dos Distritos de 
Painel, Correi,1. Pinto, índios 
Palmeira e Bocaina do Sul

]uizo de Direito da Pximera Vara daComarca de Lajes
E u IT A L  U E PRACA

da di a Comarca, Estado de 
Forma

O doutor Aris eu Ruy de 
Gouvêa S1 hiefler, Juiz de 
Direito da 2a. Vara em 
exercício ta laVara desia 
Comarca de Lajes, Estad.. 
de Santa Catarina na for
ma da lei, itc.

Santa Catarina, na Forrm. d az saber a todos quantos 
da Lei, etc. 0 presente edital de praça,
Faço saber aos que o pre-|com °  prazo de quinze dias, 

unU editai virem ou dê ie ;vir,ím. dele conhecimento t -  
iverem conhecimento, do verem ou interessar possa, 
íeguinle; ; Que no dia cinco de abrJ do

1 .) Que o senbor \VE - j corrente ano (.>4-51 , as dez 
iER HOESCHL. brasileiro |horas (10,0o), no saguão do 
asado, pro. rietáiio, domici- • Edifício do Foruin, des a ei 
iado e residente nes a cida- dade, o porteiro uos autiiíó 
- de I ages, deste Estado rios, ou quem suas vezes fi 
seuhor e legitimo possu

ouro para criança^ com pe-.bor ue tartaruga e ouro, por j entregues a quem mais der 
dra8. por Cr$ >>2,47 cada um, Cr3 660,00; um (1) cachim- e maiores lar.c-.-s oferecei,

bo de tartaruga e ouro. por | acima das avaliações cons- 
LrS 297,00, duas (2) cruze-! tantes deste edital, depois de 
d  ̂ tartaruga e ouro, por pago no ato e em moeda

or de um terreno, fechado 
or cercas de arame, com a

2 (dois) berloques «Peixe», 
(le ouro, por Cr$ 220.00 cada 
um; um (1) berloque ouro 
«Saturno» por Cr$ 415.50, um 
(1) berloque ouro «Pião», por 
Cr$ 440,00; um (1) berloque 
ouro «Dado», por CrS 712,So; 
um (1) b rloque de ouro -Jan
gada-, por CrS 267,39, um (1) 
berloque de ouro «Pandeiro», 
por CrS 281,60. um (1) brin o 
de ouro «Nó» por Cr?. 251,90: 
dois (2) brincos de ouro 
«Argola», por Çr$ 237.60 ca 
d . um, sei- (6) colares de
prata por Cr$ 8,25 cad . um, 

zer, levará a público pre., * j 2 (dois) relogios folhado, pa- 
de venda e arremataçãn r!ra eenhora, 17 ped., por (>$ 
quem mais der e maio. j 338,80 cada um, dez (10i 

lea superficial de VINTE E : lances oferecer, aci na al auças folhada «Riben»,por
IS MIL E QUINHENTOS j avaliações feitas ne te Juiz- 1 .r$ 9,90 cada uma. o to (S) 
V1NT E SEIS METRÜò íos seguintes bens que for., n tneis chapa, por CrS 12.lio 

IlIADR \l)OS (2o.52601.9, si- penhorados à firma sigy. ada um. 6 (seis) brincos& Vergani», desta c dade, Uuitia bola, por Cr$ 23."6 ca- 
execução que !h r.ovr !a um, seis (6) brinco- pin 
firma “ Hermes Fern.t .de gente, por r$ 24.75 cada 
Cia Ltda” , a saber: dois (2)! um, seis. chaveiros, berlo- 
relogios ouro para senhora j ques ortidos por CrS 49.50 
com puheira oure,
2.2-14,00 cada um; (1) 
dent f ouro agua ma ah bri 
Iho percias, por

1.584,00: Um d )  d t» 
2.200,0»: um (1) o
572.00, um (1) dii )
354.00, í.r. (i| ari 1 
metiste oor CrS -7 «*•

Cr$ 290.no: um M 
■ r$ !?■

tado no primeiro distrito 
é3ta cida i d Lages, con- 
>rme se ve e consta da es- 
ritura publica de compra e 
enda de ben- de raiz. data- 
i  dw 12 de J-nho de 547, 
vrada em no as do Tabe- 
io do 2o, Oficio désta co- 
ar ca de Lages, devidamen
i iranscrita, neste < a r tó io lUID (1) anel de oi. 
meu cargo e poder, a fo- marinha brilhante 
as lOv. â 11, do Livro no. 
s , sob numero 13 521, em 
ita de 18 Outubro de 1947.
UE. da área de terras aci- 
a descrita, uma parte so- 
ente, con. 2b2üo llm2, foi 1}'  aQel R o n "  ‘ j  
i!o «eu propneta 10, Sr. (
'erner Hoeschl, loteadaecu-, 
plan.i de loteamento Muní- queno pm 
irovbdo pela PreTeitura já foi 
pai de Lag -s, pretendendo 
mesmo vender os lotes por 
érta púb ica, mediante pa- 
,mento de preço A vista ou 
praso em pre tações suces 
/as e peiiodioas: QUE de 
ordo coqi o que preceilua 
iei no 5ü de 16 d Dezem
0 de 1937 — Lo^amenlo e 
n«1a de terras a prestações 
foi, pelo prop ietôno da

ea de terras loteada e aci
1 referida, apresentados em 
ju Cartorio, para o devido 
ani», todos os documentos 
cessários e exigidas pelo 
ferido decreto-lei no. 58, 
ligos lo. e seguintes; QUE 
lo piesente ednal, torno 
blico o de osito reste Car
io, do memorial e docu- 
:ntos nece.-sarios e ac.ma 
ncionados no artigo lo dĝ  
lerida Lei d.u 58, e. decor* 
io- trinta (:.0) dias da ulti 
i publicação, serj procedido 
registro do plano de lotea- 
into do terreno de proprie 
de do f~r. v\ erner Hoeschl 
áz mencionado; o presente 
iial será afixado no lugar
costume e publicado n 

iario Oficial do o d
nta i atarina" e na impren 
locc! I iaoo e passado na 

lade de Lages, ans 10 d  ̂
uço oe 1954 (dez de mar 
<>e mil novecentos e oin 

íiila e quatro.) 
ges, 10 de março de 195 

C id Siroão RodrigiM 6 
ciai de Primeiro Oficio dt 
gistn- de imóveis e Ilipo 

iécas

ESTUDE 
Et l*ER AiM

Cr$ 110,00 cada u nu. duas 
(-’) Girafa- de tartaruga e ou- 
ao por CrS 220,00 cada uma, 
um (1) elefante de tar traga 
e ouro por CrS .87,0b; ‘ rês 
(3) figas pequenas de tarta
ruga e ouro por CrS 22ü,00 
cada uma; tres (3) ditas por 
Cr$ ll i,00 cada uma, um ) 
elefante pequeno de tartaru
ga e ouro por ' rS 165 0(1;

corrente, o preço da avalia
ção, bem assim as dcs. csas 
iegaR - E paia que cbeqii*
. o conliecimei io de todos, 
passou-se o presente editai 
de praçn, que será publica 
dn e afixado na forma da lei. 
Dado e passa o nesta cida 
de ue Lajes, Esta io e Sar, a 
Catarina, aos dezesseis uia'e 
1o raes de março do ano do

u m (!)  relógio « Ml ana- , pa-’ m il ‘novecentos e cíncoeida 
ra mulher por Cr$ 2.035 0U; |e quatro - Eu, \\ aldeck Au- 
f e s  (líj relogio - pulseiras relio -ampaio. Eserivêo do
«Agon», com pulseira < e ma- 
leria pl stica. por CrS 330,00 
cada um, cinco 5) colores de 
pérolas, imitação «Sparta», 
por Cr$ 121,00 cada um. (1: 
relogio « -ilvar.a», pi-.ra ho
mem. com pulseira de couro 
i.or Cr$ l.i< n.OO, - E qu m 
quizer arrematar os bens a- 
cima mencionados, sendo eles

i-ivel da a Vara. o datilo
grafei, subscrev i e também 
assino. - Selos ahnal

Ari6teu Ruy de Gouvêa 
Schitfler

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em txerucio na la 

Waldeck Aurélio ampaio 
Escrivão dn jve)

' .in i.m n - íío \ I
m pen-1 chaveiros figa massiça p r| 

Cr$ -9,40 cada um, du is
* • •• • • '«lonfi» «c «*n »o i*o 1 «« -. . - x  » f - u i o c i l  l i o  I ^ i l l  U  1 v t b g i u a

o agua j senhora p r Crí 104.5C caaa| 
nr ciSjuni uma i pulseira meia 
»or c r | bo a, por rS 99,0o. cinco >5) 
nr <'rg | pulse:ras m um berloque
ir Ur3 |por ("rS 6 “3 cad uma;
I rr» H.|tres ;)

. _  I be 1 ique

eta, porí uina’ (1) !'’ F ouro porI i ' 4 •• , Jaa p »r
4 r.r.; d: -l, .-Oi

I "eira fma, com

2) j A S S O C I A Ç Ã O  P R O F I S S I O N A i  D O í .
GArOS ir-O COMERCIO 1 E LAGES 
A «mbló « I — Convite

De o;'dem do Sr. Presidente, e mvida nos a to
dos os soeios da refetioa a ripareeerem, a.

que deverá ter iu^a; i a Séde da Af»-
, -1  ̂ .O de cor 
lim de que pob-

, . 'AssembkCrt 49,bu cada,goc iação

SãC.A ^m a^i* !rente ( terva feira), ás 30 horas
a .E ! *.v . ,. . | • r»» 1• > 4jv/aa*.» VV. U.'

C <Ó > 0

uaaa (1 , ,
uula(i) samos elt qer a lcva Diretoria.
um t:‘.T A vila — i<

Em Florianópolis hospede-se
Màjestlc e Centra!

Bem no coração da cidade: í«.

Água encanada em todos os qua- ios - banhos 
quentes e írios - cozinha de a. ordem 

H igiene - Respeito - Cort ;zia
Rua Trajano, n° 4 - Esquina Conselheiro Ma[ra.

h l o t e l  C e n t r a l
Rua Conselheiro Mafra, 26 

Atendidos p«>r Hugo '*<*« i - proprietário.
Os seus hotéis na Capital do Estado!

■-S '
MK.  ̂ ^  •

■IMV m t
ip»a bbii

m
ÍÜlÜS!
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Rio Grande do Sui Santa Catarina
Cargas —  Mudanças —  Encomendas 

12 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS A O  C oM E R C IO  E INDUSTRIE

PORTO ALEGRE

Rua Correia Pinto

A mais antiga Empresa de Transportes da Região Serrana

Tissot e Centro - LOCOMOVEIS recondicio 

nados, como nóvos, - 70, 00, 42, 35, 30, 24, 18

c maxrao conforto a seu lar

stura, liquidiiícadof^Vojrro' , 5tl<:eraáeircts, máqv 
bicicletas, dcS cas ? à lc:

•lUS e procedências.

Fábrica de Caixa e Aplainados, ao todo ou 

separada. Transmissões, preços sem concor

rência — Pronta entrega - JCÃO PLENTZ — 

Carazinho — R.G.S.

um variada sortimenío do 
Odeon, Continental e Long-pUy, bor 

simples, automáticos e ri,

Adquira seu rádio PHILIPS 
mensais por exceien

VENOAS SOB GARANTIAS F
Eletrolândia -Rua *

Bel. Milton A. Barros
Contador e finanças 

Aceita escritas avulsas — Livros fiscais 
Caixa Postal, 344

Edifício Vva Amélia Waltrick - Apt, t
Lages Santa Catarina

20 3 54
CORREIO LAGEANO

página 4

Juízo de Direito da la Vara 
da Comarca de Lages

Edital de Praça
O doutor Anstmi Ruy deltros, por 24,50 ms de cad.i 
Gouvèa Scliiefler, Juiz de lado. coniroutando, na lr?n e 
Direito da 2a. Vara, em e- e nos fundos, com uma rua

EXPRESSO LAGEANO
SOA PAULO — LAGES — P. ALEGRE

Rua 25 de Ja
neiro 220 

Fane 34-43-91

Rua Mte. Cas
telo G2 

Fone 228

7 de Setembro 
597

Fone 7818

xercieio na la. Vara, des a 
Comarca, na forma dalei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo de vinte di
as, virem, dele conhecimento 
tiverem ou interessar possa' 
que, no d i a 2.) do mes 
de março do corrente ano, 
ás dez horas e triDta min i- 
tos, no saguão do edifício do 
Forum, desta cidade, o por
teiro dos uditurios, ou quem 
suas vezes fizer, levará à 
publico p-egão de venda e 
a rematação; por quem mais 
de e melhores la ices ofere 
cer acima das avaliações in 
ír i mencionadas, feitas neste 
Juizo, os seguintes imóveis, 
que foram punhorados a Leo- 
noldo Waltrick, nx- autos daj 
execução que lhe move Be- 
lisário Rodrigues Moreira, a 
saber - CINCO LOTES, de 
uümeros l a 5, do loteamen 
to do executado Leopoldo 
Waltrick situados no lugar 
uenominado ‘Varzea’’, nesta 
cidade, medindo, cada um. 12 
métros na írenl* e nos fun 
dos, por 24,50 de cada lado, 
confrontando na f eiíc, to .os, 
cOm uni3 rua projetada, nos 
fundos todos, c m terrenos 
de N canor Andrade ou suce
sso'es, de um lado, o de n 5, 
coni terrenn do executado, e 
do outro lado, n. I, com a 
estrada ‘Otacilio Costa’ '. — 
UM LOTE de numero 17 do, 
loteawento do executado no 
luga denominado ‘Varzea’ . 
nesta cidade medindo, na 
frente e aos f tndos, 12 me-

projetada, digo, confrontando 
na frente, com uma rua pro 
jetada; nos fu idos, com ter 
reno do executado, como 
também de l a d o :  e do 
outro lado, com a estrada “O- 
taciilo C-sta” — Todos esses 
lotes foram avaliados, n ste 
Juízo, cada um, pela quant a 
de ono mil cruzeiros (• Rs 
8.0 >0,00). tendo sido aquiridos 
pelo executado Leopoldo 
Waltrick, da Prefeitura .Mu
nicipal ’de Lages, conforme 
carta de Afor mento d. 1.2<>0. 
— E quem arrematá-los de 
verá comp recer no lugar 
dia e hora. acima menciona
dos, sendo eles entregues a 
quem mais der e maior lan
ço ofecer, acima jda aludida 
avaliação, e depois depagos, 
no ato e em moeda corren
te, o preço da arrematacáo, 
custa e Impostos legais. — E 
para que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital, que será pu 
blicado e afixado na forma 
da lei. — Dado e passado 
nesta cidade de Lages. Esta
do de Santa Catarina, aos 
vinte e cmco dias do mês de 
fewreiro do an > de mil e 
novecentos e cincoenta e 
quatro. Eu, Waldeck Anre- 
lio Sampaio, Escrivão do Ci- 
vel, o daiilograíei, subscrevi 
e também asitio Selos afinal. 
Aristeu Ruy de Gauvêa 

Schiefler
Juiz de Direito da 2a Vara, 

ein exercício na la. 
Waldeck Aurélio Sampaio 

tscrivào io Civel

PRGDft
OESOE 1876

UM NOME 

U’A MARCA

- ' UMA GARANTIA

íiâ n s p o fte  lápide e eficiente de
curgas e encomendas em carros próprios

iagean o !
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA
PREÇOS MÓDICOS

t ..s

Leia “P i á ”
Livro de contos de 

Guido Wilmar Sassi

A l f a i a t a r i a  P a r i ^
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos 

A N IO N IO  PAIM BRAESCHER 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes
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VASCO DA G A M A  E SERRANO (Lider e Vice-Lider) DO TORNEIO EXTRA, defrontar-se-ão amanhã, no 

Estádio Municipal, num prélio emocionante e que poderá apontar o provável vencedor da Taça Transportadora C ajurú. 

O prélio está despertando grande interesse por serem os dois lideres invictos, possuidores de esquadrões dos mais

categorizados da L:S.D. Inicio da partida: ás 16 horas, no Estádio Municipal.

A  PEDIDO

Declaração
Ej abaixo assinado, Benedito Lessa, venho por este 

meio esclarecer que em deze ubro de 19õ3, retirei-me da 
irma “RIBEIRO, LESSA & CIA. LTDA.. estabelecida nesta 
>raça, com artefat s de cimento, e da qual participava co- 
no sócia a sra. d. Hilda Moelmann Ribeiio.

Nessa ocasião foi firmado pelos sócios e distrato social, 
lendo então dado e recebido plena o geral quitação, e des
de essa época não mais partcipei dos negócios da firma 
que ficaram a cargo da sócia Hilda Moelmann Ribeiro, que 
assumiu o ativo e passivo.

Alem disso venho enclarecer ao públic > que são des 
tituidos de q laisquer fundamentos, certos comentário' mal
dosos que vem 3endo feitos pelo empregado do (irma de 
■orne Mauro Ribeiro, que exercia as funções de gerente 
comercial, embora não sendo sócio da firma 'Ribeiro. Les- 

a & «'ia Ltda”
Posteriormente a minha retirada da firma, esse cida- 

o, com o intuito de prejudicar me, vem procurando indis- 
r-me com o comercio local, espalhando boatos comen- 
rins falsos e absurdos a respeito da minha participação 

firma ‘‘Kibeixo, Lessa & Cia. Ltda.”
Para melhor esclarecimento e como desmentido ao 

ue gratuitamente esse cidadão vem comentando a respei 
de assunto, publico abaixo o “Resumo do Balanço Ge- 

1 da firma Ribeiro. Les^a & Cia. Ltda.” assinado pelos 
mponentes <a mesma:

Benedito Lessa.

esumo do Balanço Geral da Firma "Ribeiro
Lessa Lida." Encerradc cm 5 de Dezembro

de 1.951

Com ercio e Industria le io  Duarte Silva Junior S .  H.
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convidados os senhores acionistas para a 
assembléia geral desta sociedade a realizar-se na se 
de da mesma, á Praça Vidal Ramos Sor, 32 nesta ci
dade ás 10 horas do dia 31 do corrente, para delibe
rarem sobre a seguinte ordem do dia.
a) — Apresentação e aprovação do Balanço Geral, en 
cerrado em 31 de Dezembro, relatorio da Diretoria e 
parecer do conselo Fiscal.
b) — Eleição do Conselho Fiscal e Suplentes: para o 
exercício de 1954.

Lage , 19 de março de 1954 
Comercio e Industria João Duarte Silva Jor. S.A. 

João Duarte ^ilva Jor. 
i iretor-Presidente

AVISO AOS ACIONISTAS

Avisamos aos acionistas da Sociedade, que todos os 
livros e documentos acham-se a disposição dos inte
ressados. em sua sede, a Praça Vidal Ramos Sênior, 
úÊsta cidade todos os diàs ute<s.

Lages, i9 de março de 1954 
Com. e Ind João Duarte Silva Jor. S. A.

João Duarte Silva Jor 
Diretor-Presidente

IMOBILIZADO 
«quina- e Acessórios 
astos de Instalações 
ohles e Utensílios

REALlZ AVEL 
atén prina 

DISPONÍVEL 
aix i

A f  ! V O

17.290.O0 
10.837,70
5.245,77 33.372,40

3 '.302,00 

36.723 10 102.298.50

NÃO EXIGIVEL
apit >!

EXIGIVEL

P A S S I V O

60.000,00

Juízo Eleitoral d& 21a. Zona-
Dr. Juiz Eleitoral — Lajes - S.C.

L. 228 - Fpolis. S.C. - 523 -  64 - 8 - 18 
Circular N° 708-3-54 chamo atenção vngsencia par» a 

resolução do Trirupelei publicada na pagina 226 do boletim 
eleitoral numero 30 vg segundo a qual não poderão votar 
próximas eleições os eleitores Cujos titules tiverem preen
chida parte destinada rubrica Presidentes mesas receptoras 
e que não os hajam substituído pt Cords. Sauds. Flavio 
Tavares da Cunha Melio-Presidente Triregelei.

Titulos a Pagar 30.565,00
Contas CorrPntes 5.697,90
Conlas Correntes a pagar 1.732,00
Hilda Moellman Ribeiro c/
Lucros 2.)5l,80
Benedito Lessa c/lucros 2.151.70 42.598,50 102.298,50

Reergu^mento do 
Part do Republicano

Fpolis, 10 (A. Mercnrlo)
Encontra-se, desde dias, em 
Florianópolis, o sr. Tito Car
valho. antigo elemento do 
Partido Republicano Catari
nense, e que esta desenvol
vendo esforços no s^nPdo dè 
reerguer essa agremiação 
partidaria

Para tanto aquele nossò 
conterrâneo vem agindo jun
to antigos companheiros, pa
ra que, novamente unidos, 
voltem a formar a pi ja> ça 
politica de outror».

PHrece-nos, en«reianto, se
gundo fomos informados, quo 
é muita fraca á receptivida
de na iniciativa.

O proprio Dr. Adolfo Kon- 
der. Presiden*e do PR. desau
torizou s uso de seu Oura** 
como interessado no erguí- 
mento do Partido. Os demais 
antigos proceres republicados 
não se mostram entus;jsma- 
dos com o movimento, mes
mo poique na sua maiorl», 
se encontram militando em 
postos de destaque dentro da 
União Democrática Nacional, 
cujo pivgruma é para <jss:rn 
dizer i indentico.

Lajes, 5 de Dezembro de 1953. 
Benedito Lessa

Hilda Moelmann Ribeiro
Firma Reconhecida

Negocio de 
Ocasião

Vende-se uma ótima 
esquina com 20 metros de 
frente na Rua Benjamim 
Constante a 20 metros da 
Rua Getulio Vargas.

Ver e tratar no loca) 
com Komulo Va«alda.

(1-4))

A  maior rede aéroviaria do Brasil a serviço de

Transportes Aéreos Catarinense S.A.
em combinação com: Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda

De Lages para o Rio de Janeiro: 3 vezes por semana, poderá V.S. viajar para, o Rio, em quatro linhas diferentes
ITINERÁRIOS —Lages - Florianópolis - R i o ........3a Feira — Lages - Florianópolis - C uritiba - São Paulo -

Rio de Janeiro .. . .3* Feira — Lages - Florianópolis - Itajai - Joinville -Curitiba - Paranaguá - Santos - -Rio . . . .  3a Feira 
Lages - Florianópolis - Curitiba - Rio de Janeiro . . . .  5a Feira — Lages - Florianópolis - Itajai- Joinville . Curitiba -Parana

guá - Santos - e Rio de Janeiro.........5a Feira — Lages - Florianópolis - C uritiba e Rio de Janeiro . . .  Sábados
Lages - Florianópolis -Itajai - Joinville - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro....... Sábados

De Lag^es para Porto Alegre, 2a, 4a 6a Partida deLag-es, ás 15 horas (í-iag^s-P.. Alegre diréto)

Horários de saidas de Lages: para o Norte: 10 horas da manhã 
Agencia em Lages: Rua 15 de Novembro-Logo abaixo do Cine Marajoara
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CORREIO Lâ V Á R I A S

ANO XIV Lages
ÍO

Lauro santos e Waldemar 
Madureira demitiram se da 
Escola dj Arbitr .s da LsD. 
Por motivos particulares, hn- 
trpmcute8 pende de JUJ? 
mento na II )D um processo 
contra ambos e também con 

r U K  tra Osvaldo Decosta. por0 Vasco goleou o ria - 0 a"

i, 20 de Março de 1954 |n .

DtiXc 4üe eu chui
For G leadcr

mengo
Excur-ionaudo domingo úl

timo a CuritibanoS o Vasco 
da Uama, enfrentou o Fla
mengo local, em disputa da 
Taça Transo. Cajurú Uma 
grande caravana de crusmal- 
tidns demandou a visinha ci
dade onde era esperado um 
encontro equilibrad >. 'Tal po
rem não Se deu e os vascai- 
nos inílingiriim sério revés 
ao «Mengo» que loi vencido 
]>or 7 a zero.

Na primeira etapa o prébo 
esteve equilibrado e bastan
te movimentido. tendo os 
vascainos aberto o escore 
por interméd;o de Juca, de 
pênalti.

Nos 10 minutos iniciais da 
2a. !.:se o Flamengo preclo- 
nou e lanço.i-se a luta o m  
grande disposição em busca 
do empate. O Vasco foi rea
gindo par i deminar comple
tamente a partidi e aos >2 
minutos Raimundo elevava 
par.t 2 a 0, e aos 17 e 22 
minutos vencia noVamente 
Italiano. Nesta altura o Fia- 
ir.engo jogava mal e Jaci as- 
siuaia novamente,  par:; Mei
reles faze»1 os dois ultimas 
golos No Flarrcngo destaca- 
ram-se. Moraes e Joãozinho,

seguidos de Dutra e Miguel, 
na 2a. fase, Italiano, fraco, 
culpado de alguns tentos.

No Vasco todos estiveram 
bem sobressaindo-se Gevaerd, 
Jue t. (na 2a. fi-e ) Elmo e 
Raimundo e Neizinho.

Segala apitou a contento. A 
renda ultrnp síou a 3 000,00.

Nos9a reportagem que as
sistiu a partida, voltou im
pressionada com a disciplina 
reinante e com o cavalheiris 
mo dos mentores e atletas do 
Flamengo. Embora com um 
escore desfavorável, os fla- 
menguistas lutaram lealmen- 
te ate o fim, s-m jamais per
derem a compostura, perma
necendo disciplii.adí-mentc e 
sê n a mimma reclamação. 
Ges os como esse tecomen- 
dam uma equipe, merecendo 
elogios e servindo de exem
plos. A torcido com alto grau 
de esporttvidode, rranteve-^e 
serena e compreensiva, tendo 
festejado com foguetes tanto 
as boas jogadas de seus aile- 
tas como as do adversário 
O sr. Meneguzzi, dirige, com 
efe.to ura clube, que sabe 
pei ler e sabe que futebol ê 
jogo para cavalheiros.

Instai ação da nova Agencia 
Rodovíaiía

Por inic ativa do sr. José 
Augusto Steffen, do alto co
mércio de6ta praça,«-eu sehá 
tempos começo a construção 
de um e d i f i c i o apro
priado para a Agencia Rodo
viária de-ta cidade.

Agora, chega-nos a aus 
piciosa noticia de que no 
h o j e  dia .0 o corrente 
serão inauguradas ;<6 novas 
instalações da Rodoviád t, 
no prédio recentemeute cons
truído à Rua Thiago de Cas
tro.

A agencia estará apare
lhada. a melhor atender as 
necessidades dos passagei
ros, devido as suas ^mplas 
instalações, onde estarão 
reunidas para ponto de em
barque e desembarque, to

das as linhas de ônibus.
Oportunamente daremos 

maiores dados sobre o apa- 
rellramento da Agência Ko 
doviária, a ser inaugurada, 
limitando-nos a estender, por 
interm-dio do sr. José Stef
fen, nossos cumprimentos a 
todos os que labutam e con
tribuiram par melh ramen- 
to dos serviços de transpor
tes de passageiros

X X X

Por motivos que não fo
ram revelados o sr. Sabino 
Campeio, que vinha treinan
do a equipe do Lages F. v ., 
foi despedido daquela agre
miação. Ao que consta assu
miram a direção técnica do 
Lag s. os esportistas Nuta e 
Galeno Cesar.

X X X

O Internacional também 
vêm de re-cindir o contrato 
que mantinha com e técnico 
h ú n g a r o ,  d e v e n -  
do s ibstitui-lo e ex arbitro 
da L I), Lauro Santos.

X X X

Fncontra-se nesta cidade o 
renomacio plevcr Adão Piinio 
da Silva, ex-d fensor do Alia
do-;, e que ao que tudo indica 
jogará pelo Cruzeiro de Por 
to Alegre, este ano. Foi-lhe 
oferecido um churrasco pelos 
integrantes do Aliados,

X X X

O ' r. Nelson Braescher, da 
JDD, por motivos de força 
maior, solicitou sua demissão 
daquele o r g ã o. Espera se 
igual gesto de ou ros despor- 
ti-ías, que não tem podido 
comparecer as reuniões da 
Junta.

X X X

Dr. João B. Tezza. presi
dente da JDD. informou-nos 
que, realizará reuniões, to 
das as 2a8., 4as. e 6a . feiras, 
afim de solucionarem-se to
dos os processos i*tn anda
mento.

O nv tivo que nos Caz no
vamente a i s as colu.iiiR» 01

injustificável «gressan des
ferida por um pseudo cronis
ta esoortivo do «J m a l  do- 
Campos», de Curitiban-R. di
rigido por Al;.or P i ‘ c- &
giessão essa que atingiu todo 
o despoitista decente uu»o de 
Lajes como da visuiha cida
de.Mentindo e falsean .0 <>>
fc.tos e.-se covarde que sp diz «Secretario» do dr. Vasou- 
rinlia. atacou groR?eir<.mente
ao Internacional, atingindo to
da a íamilla esportiva de I a- 
jes, que tem uma tradição d*- 
honra a z lar. A falta abso
luta de educ ção esportiva 
desse indivíduo O levou por 
um fan tisma í .berraote a 
ofender a todos quantos mili 
t im  em nosso futebol, procu
rando L o c a r  os mento'es e 
torcedores do Serrano c< ntra 
»s de Lejes.

Essrt atitude é digna de 
la-tiniH, quando são as mais 
><mi'to«an as relações espor- 
livris entre Lajes e Cuiiti 
banos, lelações estas con
quistadas gr^ç.is ao esforço 
de I j anoa o curdibanenses, 

pelos quais o iutrrcambio 
esportivo e social entre as 
Ju. s <idad< 6 é um fato aus
picioso.

A Direção do Serrano com 
h responsabilidade e o cava
lheirismo que sempre soube 
impor, r e p e 1 i u as n.en- 
liras e os ter nos cetinos ie»- 
-e comentarista idiota, f tcio- 
se e nocivo aos ir.teres-es 
dos clubes e do espoite en 
geral

Por iseo, G deador, q i« 
não t' m lá muit is simpatas

Derrotado o Internacional
No prélio que disputou com o Aliados, 
domingo último, o esquadrão rubro 
sofreu impiacavel derrota, caindo 
por 4 a 0, Jogando desfalcado e 
aquem de suas possibilidades per
mitiu que Ercy, Jorge, Clovis é Tan- 
cio vassagem as redês de Nilo. Os 
colorados desperdiçaram um pênal
ti. Cs veteranos fizeram boa exibi
ção. Atuou Brandalize regularmente.

ma dar n d v l o  r ‘-ude 
inanotnç - di -i-e 1 âscarn 
qu-' conseguiu de Al ar Pj 
colu; as li' r. - p < a cu u,1 
ruent r, dif«»ir<<-• r e nar vâ  
a s* ntiment1 s moibídos 
iar d i que não sabe re 
um drible, em m.mpo

Fsse com*“i!t»ii-ia di$s 
verde e fuchiqu* iro, pr 
ra iançar ’ h dr ci roía i 
os ti i.es d • Cmitibanos 
Lajes, que graças ao esf 
de e-porlistas de lá e d 
congregar im-se numa me»
ent dade — a LSD — para 
primorarem o grau de cul 
Lsica e social no nosso 
e diga de passagem, em 
co tempo já c msegui 
muito, não te‘ do ainda _ 
afastar e-ses maus eb meu: 
remo o “Secretario-’ que 
sinou < queia babozeira.

Atacando atletas, c  mo 
nani e Yare e qu t rri tr 
ção em Santa Catarina, 
nalhaço, expoz po public’ 
,,0 ridiculo toda a mesquin 
de sua perversa form 
moral. E comprometeu o 
nal do 1 igeanO Ala ir Pi 
que tínhamos na conta d“ 
eal desportÍsta, ;««> ass_J 

perfidias e injuria- contia 
dadão de comprovada ido 1 
dade esportiva. Mas, em 
téria de futebol, semore e 
tem os inconformados, rr 
c tra ites e recalcados 
•procuram como es«e, des 
as obras elog aveis q ienã 
veram coragem nem digni 
suficiente para encetarem 
não conseguirá destruir o 
homens decentes rerliza

No pr< ximo numero

Associação Rural de 
Lages 
AVISO

O Serviço de Expansão do 
Trigo do Fstado, por inter
médio da Associação Rural 
dt Lages, está distribuindo 
\dubos (HIPERFCGFATO). a 
t dos os agricultores que es
tão plantando o «cereal rei».

Os interessados devem, 
com urgência procurar os 
ADUBOS na Associação Ru
ral de Lages.

José Pinto Sombra 
Presidente

pelo Colorado, volta a are :a| mais, seu p lhaço.

X X X

O Agenor Varela, representante do Aliados, deu 
trema ido Show, na reunião da JDD. Desrespei' ando inj' 
cóvelmente decições e a pessoa do Presidente daquele 
e de todos Os presentes, dissolveu a reunião estribado no 
reito do mais possa"te e do mais gritalhão.

Que não diria aquele comentarista de Jornal dos 
pos, si assistiS-e aquele sh ;w e ouvisse tudo o que disse 
fantástico representante do Aliados?

GOLEADOR

\liadus x  Flamengo
O Aliados que juntamen

te com o Serrano enfilera-se 
na vice-liderança do Torneio 
Extra excursionará a Curi 
tibanos, amanhã para en

frentar o FlameDgo, df 
cidade. O Veterano ali 
t*do seu podei io, espe' 
sè uma boa partida em 
ritibanos.

Amanhã, domingo, no M a r a j o a r a ,  às 7 e 9 horas

U m a  su vp resa  trae-i- o m ic a  de  RED q k f i  t o m __ i

RED SKELTON supera seus proprios êxitos! -  Ele se apresenta treménd t h !  ”  ^  ' T  n ’ C o n E Íd ia e
7  T , P e”^ tremendamen,e h,la^ n t e  e huiuanameule etnocio

Direção de Robert Z- Leonard -  Produção de William H. Wri
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