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Pagma da saudade

BATIDO NO BSASII, UM^RErORDK MUNDIAL PE PAR

Em dia da Sfmnna passada, realizou-se, na práia do G' n
z< ga, em Santos a sensacional prova preparada pê o j0 vem -
«rrojarfo paraquedista Fernando José Medeiros, o qnal, tendo há 
duas semanas batido no mfSn)C |0cal 0 rPCoriJe sul-am-ric „ 
se dispôs a bater o recorde muu.Hal de salto de menor iltu. ' 
eui para-quedne.

Estava este recorde em 57 metros, de posse de „m fr 
ces O jovem Fernando Jcsé Medeiros, em s. l to seusacion 1 
realizado cdn lôda a perfe,ção técnica, conseguiu reduzir * t? 
marea para 50 metros. Foi uma pioesa magnífica, que troux» 
para o nosso pais mais um recorde.

5 670 quilômetros por hora
Cieutistas da armada norte-americana lançaram, B uma dis 

tâncta de 171 kms. no espaço, um enorme fogueto “ Vikirp” 
estabelecendo assim nm novo recorde de altitude paru o- ch 
mados foguetes “de uura só etapa’", de fabricação nort. am ei- 
cana.

O foguete, lançado ao espaço da base de experiências ,|o 
White Sands, Novo México, levava em seu interior um coropl 
Cedo equipamento, pesendo mais de 700 libras que, automati
camente, enviava á terra, pêlo rália, valiosaa imlormações -o 
bre os ráio.-. cosmicOs, pressão atraoférina e outros pr-blem*» 
científicos.

A alturu a que subiu o foguete, a uma velocidade de 
mais de 5 670 kms. por hora, foi de cerca de onzs qu hmetrof 
menor que a marca de 182 kms., estalHenda po’ um foguete 
V-2, de fabricação alemã, disparado em Whíte SanJs, fm 1946.

Mdnobra de aviões a jato na Argentiu?
Aviões a jato ‘‘Gloster Meteor" procedente da base milil*» 

de Tacdil, es tão  reaüznndo manobras, tendo pousadc em Rio 
Curto apos varias evoluções, de acordo com o progrrma pre- 
estabélecidos.Esta informação que aos chega de Buenos Aires, diz tam
bém qoe os alunos da Escola de Aviação Militar realizaram um 
voo f nal de instrução pnra obtenção do diploma daqaele insti
tuto de ensino e se tornaram oticiaís da aeronáutica militar. 
Estes cadetes, em numero do cem. fizeram prática de pilotagem 
navegação, com unicações e de outras disciplinas, sob a direção 
do comandante Mário F. Donadei

Movimento do aeroporto de São Paulo

Segundo dados fornecidos pela Secretaria de VinÇão « Obra 
n.lklims do Estado, o movimento do aeroporto de São Paulo 
durante o mês de outubro, foi o seguinte: AVIÕES -  pousost 
2 97") decolagens 2.966 total, 5.941. PAsfage ros - embarque. 
2<?o0i dfsembarqne, 30 474 transito, 5.206 total tí.,.481 Bagagem 

e m l.A ro u e  276*901, deaenbarque, 278 949, lotai, 555.948. En- 
emi»á q , bu e 991 039, desembarque, 500 481, total

Í °  581 520 Corre,o - embarque. 8.320, da.emh.rque, 12.350, 
» t i 20570 Reali**r» ê*»e movimento 16 companhias comer- 
to»-!, 20 5/0. tr^n ,r, 8i àviões pnrticulares e militares,
ciais (sendo efetuaram poUsoa e decolagens num lotai de

i s »  ?• '« « .  “ 7
|..,uio5 « dfcolAben», tr»»«j.ort»do 3.3 pam p-in».

Hontem vin passar mais nm 
aniversário natalicio o í'r. Os-
ui d- M i n s R- gis D ü  
Direi" il instituto Vid I Ha-,
mos • fu'Ur Pref it- desta ci
dade el-itn pelo 1’srtido Social 

( [lemorrático.
Pe-̂ ÔR u nito benquista rie*- 

ta ci - pelos seUs dotes mj- 
rais e i:>iej ctuaes foi o aniver- 
nant muito cumprimentado pe 
los srns inúmeros amigos e 
admundores

Das homenagens qu? lhe to- 
ram prest das constou uma 
festa oferrrlda pelos alunos do 
Instituto de Educação. S S. foi 
soiid do peios alunos Doris 
Schmidt. Wonda Rebello, Becy 
Bertoldo e Ndmr Vieira-

No encerramento da fostivi
de o aniversariante agradeceu 
comovido esta manifestação de 
apreço.

Correio Lagenno envia ao 
distinto amigo sinceras felicita
ções, assOciando-se ás home
nagens que lhe foram presta
da».

Dr. Ernesto Roechel
Encontra se nesta cidade a 

serviço de sua profissão o I)r. 
Ernesto Baibozn Boescbe', nos 
so particular amigo e acatado 
ctiusidicO residente em cacador 

No* votos de feliz permanên
cia nesta Cidade.

Or, Romeu Sebas
tião Neves
Faculdade de Direito de 
nopolis, colou gráo o 3

semana p. passada *n Sr. ffe. 
mnii Seb?*tião Neves, nosso 
colega de imprensa - dirigindo 
oom grande capacidade a *‘Re- 
g.ão berrnua”.

“Correio Lageano’’ feJirifn-o 
com votos de muitas Micidldaa.

i Precisa-se de dez 
il Cruzeiros

Oferece-se garantia* ótimas, 
avalista ou bens de raiz, juros 
n combinar.

Iniforninçôes nesta Redação

M. is um grande amigo des
pediu-se do nosso convívio, fet 
Stzefredo Muniz, Emprehendeu 
o ignota viajem da perfeição 
espiritual

Seguio só, sem companhei
ros e sem bagagem, .levando 
apenas, a leu b'ança da tua 
vida terrena para o conforto de 
tens atos com o que conste 
dus impereciveis páginas do 
destino.

Dessa verificiÇão póstuma é 
que saberá da recompensa ou 
retardamento da sua supreen- 
dente caminhada, até poder se 
aproximar do circulo maravi- 
lhozo. de luz e de expleudores. 
ondê palpita, deslumbra e ir
radia. a iglorificação eterna e 
imeompatavei de Pens, 
Sezefredo deve ter partido na 
serenidade e confiança dos 
justos e dos bons, sem odio 
e sem rancores Era a alra n 
simples que tudo resumia nu

extrema sensibilidade de g^u 
doce e comovido Coração.

Simples e afetuoso, cardativo 
«ofria amargümente, pelos pe- 
zares e dores alheias. Kssa 
bondade personifica adormeceu 
em diu da semana%.p., ern se
guida acordou na eternidade.

Na lembrança de sua vida 
haverá saldo imenso a seu f<- 
vor nas paginas imortais do 
destiuo.

Faleceu na paz dos qu: nun
ca fizeram o mal e nunca se 
negaram a fazer o bem.

O. M.

O “CORREIO LAGEANO” 

acha-se á venda no

STAND m a g a zin e

A S LA N  - Comunicanos o seguinte:
1 - Cumprindo disposições estatuárias, cumpre-se comu

nicar a V Excia. que na Assembléia desta Sociedade realizadi 
no dia 15 do mês fluente foi eleita e empossadi a nova dire
toria que dirigirá os destinos de mesml Sociedade durante o 
biênio 1951-1952 e a qual ficou assim constituída 
PresideUte Solon Vieira da Kosta
Vice-presidente Oscario Lenzi
1* Secretário Cicero Witzel
2* Secrdtáriu Firmiuo Rimos Machado
3 Secretário Enedino Azevedo
TeoUreiro Antenr Vieira Borges
Procnrador Liborio Semitzer
Orador Dr Armando de Carvalho ,

Conselho Ficai
Dr. Ilelio Ramos Vieira, Otávio Rafaeli, Verimo Caldino 
Duarte

1 I Na convicção de que cclttiuu*rá v. Exeis. pre-itnr.do i 
esta Sociedade a su-* valiosima colabriição, apraz-ee apresentar- 
lhe os prutestos da nossa mais «Ita considejação e tiatial » 
apreço,
Solon Vieira da Costa Cc^ro Kitz I

Presideute 1* fOTetário J

MADEIRA DE PINHO
TIPO EXPORTAÇãO

Compra se qualquer quantidade entregue por caminhões 
em nossos depósitos em Porto Alegre 

C lassificaçâo criteriosa.
Pagamento A VISTA após a descarga.
Tratar em nossos escritórios.

Ataliba Dieterich & Cia.

RUA VOLUNTÁRIOS DA PATRIA -  2 182 

defronte /?uu Almirante ParrOso — 

P O R T O  A L E G R E
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Atenção srs. Alfaiates A casa A Capital acaba de recf b >r
__  grande e variado sortimento' de «avia

mentos alpacas, fo.rros para mangas, ombreiras e muitos artigos sempre pelos
menores preços da praça 

liua  Correia Pinto 80 — LACES
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A n iv ers sari o s
Dia 1. de Dezembro

A Exma. Sra, D. Prudência 
Vieira da Costa, esposa do Sr. 
Solon Vieira da Costa, fazeu- 
dçiro ^ s le  município e Verea
dor Municipal.

| O Bacharel Henriqu» Ra
mos Júnior, Inspetor Federal 
do Ensino nesta cidade

— O Sr. Erotides Lemos fa
zendeiro no distrito de Painel

Dia 2

A Srta. Zenita Lemos, filha 
do do Sr. Ataoásio José de Le
mos ruralista aqui residente.

— O Cap, Mario Miranda 
Santa Rosa, do 2: Batalhão 
Rodoviário.

Dia 4

O menino Rogério, tilho do 
Deputado Dr- Joaquim Pinto 
de Arruda, residente em Flo
rianópolis.

Dia 5

A Exma. Sra. D. Amancia 
de Amaral, esposa do Sr. An 
tonio do Amaral Galvão.

Dia 6

A Srta. Stela Maria, filha do 
Sr. José Batista de Cordova 
comerciante em Painel

A Exma. Sra. D. Vera Ra
mos de Lemos, esposa do Sr. 
Alencastro Lemos, fazendeiro 
em Painel.

Dia 7

Sátiro, filho do Sr. Euraquio 
Fniza residente nesta cidade.

Dia 8

O Jovem Mario Cândido de 
Athaide, do ccmerc >u dtsl* 
cidade

— Exma. Sra. D* Dalma 
Barroso, esposa do Sr. Milton 
Gamborgi, fazendeiro neste mu
nicípio

— Exma. D. Ida Ranzolin, 
esposa Sr. do Sebastião Pruden
te fazendeiro ueste município

— A menina Nilva Apareci
da, filha do Sr. João Neves 
da Silva, comerciante nesta ci
dade.

— O Sr. Ari Koeche Varela 
do comercio desta cidade.

-  3’ Sgto Adolfo Krestsog- 
mar, do T  Batalhão Rodoviá
rio

Agradecimento ! Ronaldo José
Gnmercindo Calixto dos San

tos, vem presente agradecer aos 
Surs. Drs. João da Costa Net- 
to, Carmosino Camargo, João 
de Araújo e Aristóteles Wnltri- 
ck, pela dedicação e pericia 
com que lhe trataram e a sua 
Esposa e filhos, durante o tem
po em que estiveram enfermos.

Agradece também ás dignas 
Irmãs da Divina Providencia 
bem como as enfermeiras pelo 
zelo e carinho com que lhes a- 
tenderam durante o tempo em 
que estiveram recolhidos ao 
Hospital desta Cidade.

Dia 27 do mez p. findo,-com
pletou mais uru aniversário o 
menino Ronaldo José Luiz. fi
lho do Dr. Rubaldo Schnch 
oouceituado advogado do Foro 
local,

Ronaldo recepcionou os ami- 
guinhos qne o foram, cumpri 
montar, oferecendo-lhe uma 
meza de doces e liqquidos.

V ende-se
A instalação do Armazém Sta. 

Luzia, compreendendo 3 cai
xões p3ra generos, 2 vitrine» 
para balcão, 1 balar.ça de Con
cha, uma balança de armazém, 
inclusive pequeno Stock de 
mercadorias.

Pouto bem afreguezado com 
residência anexa.

Tratar no local Rua S. Joa
quim, esquina Travessa S. Joa
quim ou nesta redação.

Leopoldo Wiose
A serviço de sua Companhia 

acha se entre nos o snr. Leo- 
polpo Wiese, D.D, Inspetor de 
vendas da Shetl - Mex Brasil 
Limited, ao qual desejamos 
bons negocies.

José Pereira 
Gomes

Homenagem póstuma

A 25 de Outubro, p. findo, 
vitimado por pertinaz enfermi
dade, em Florianópolis, onde 
residia, deixou de existir para 
o mundo material, José Pereira 
Gomes, geralmente conhecido 
por Nêne Gomes.

Dotado de aprimorada e in
vulgar inteligência, ao seu tem
po, foi figUra de destaque em 
os nossos meios sociais e cul
turais, onde a suã inteligência, 
dedicação e operosidade sempre 
estiveram ao serviço do nosso 
progresso e do bom nome da 
terra natal, que tanto a amou 
e dignificou pelos seus exem
plos de honradez, de perseve
rança e de trabalho construtivo

Militon na nossa imprensa, 
durante o tempo que aqui re- 
ridiu, jornalista de folágc a de 
largos recursos, a sua pena cin
tilante colaborou em todos os 
jornais locais, impondo-se pelos 
conceitos emitidos e pelos no
bres ideais que defendia. Foi 
um dos fundadores do antigo 
"O Lageanu”, onde a sua atua
ção foi das mais produtivas.

Orador primoroso, a sua pa
lavra facil e convincente se fa
zia ouvir em Iodas as oca'iões 
e em todas as situações que 
diziam respeito ua defeza das 
boas causas.

Amador teatral, entusiasta, 
com o saudoso João Gualberto 
da Silva, fundou e organizou o 
Grnpo Drámatico Particular 
‘Amadores da Arte”, onde a 
sua ação se destacou r,a feitura 
dos seus estatutos, tendo servi
do em sucessivas diretorias, lo
grando exito e inteligência, im
pondo-se nas representações, 
onde sempre $e distinguiu co
mo figura de projeção nos pa
péis que desempenhava, o que 
lhe valeram íartos aplausos da 
nossa platéa. Como ardoroso 
entusiasta pelo nosso desenvolz 
vimento cultural e social,
............................ fez parte em
diversas diretorias do veterano 
Clube” Io de Julho”, também,, 
eo n |e;Jo Gualbrrto da iilva 
fundou e oigauizon o Ceniro Cí 
vico ‘‘Cruz e Souza”, sendo 
um dos seuus mai» davotados 
baluartes.

Funcionário Publico ha miis 
de 40 anos foi zeloso e dedi
cado no cumprimento dos seus 
deveres demostrando, sempre.

inatacavel linha de con uta • 
probidade.

Coração boníssimo, aíuvel no 
trato, sempre propenso as boas 
Iniciativas, olhava os desprote
gidos da sorte com especial ca
rinho. emprestando a sua inte
ligência e operosidade em de- 
feza dos humildes para os 
quais punha em relevo as suas 
nobres virtudes.

Exemplar chefe de familia, 
amoroso e dedicado para com 
seus, tudo fez para encaminhar 
os filhos,, dando-lhe sólida e 
construtiva educação e exem
plos de ^honestidade e de amor 
ao trabalho

Exageradamente modesto e 
despretencioso, em todas as fá- 
ses da vida terrena, deu sobe
jos exemplos dessas qualidades 
que tanto enaltecera a criatura 
humana. Caráter sem máculas 
e inaraoldavel, amigo, sincero e 
leal, tanto de rico como üo po
bre, do branco como de uegro. 
Nêne Gemes era estimado e a- 
dmirado por todos, d’ói o pe- 
zar que o seu desaparecimen
to causou nossos meios sociais 
n inte|ectunis, nOtadarn°ute era 
FloriatlOpolis, onde coutava com

largo circulo de admiradore«. 
soôretudo ente os seus inúme
ros colegas de classe, pela |ma. 
neira correcta cora que sempre 
se conduziu

Na nova geração Lageana; é 
mais um vaio: que ue» 
mais uma inteligência que ge 
ofusca, valor e inteligência que 
sempre estiveram ao serviço 
da sua terra e da sua gente, ra
zão porque. Lages, entristecida 
com a perda do seu diléto fj. 
lho, sente desfalcado o patri
mônio dos homens qne e en
grandeceram pelo seu valor e 
pelai sua cultura.

Admirador e amigo sincero, 
que sempre fui de Nene Go
mes, embora tarde, rendo lhe o 
o preito da minha homenagem 
que, com justiça o faço aos 
seus mérito e dotes de coração 
que tanto p enobreceram du
rante a sua passagem por este 
vale de lagrmias «Diaçaudo en- 
tarnecido, aquiles que lhe fo
ram caros na vida.

L igts. Novembro de 1950 

Thiagninho de Castro

BERTUZZI RISAS 
CIA.

C om ercio e R epresentações
Rua 15 de novembro Fone 95 — Caixa Postal 22 
Endereço Telcgr. »Bertuzzi> — Lajes Sauta Catarina

Avisa a sua distinta frpguezía que inscreveu-se no famoso 
concurso CORREIO DO POVO e FOLHA Da T-í RDE 
qne distribue gratuitamente 2 milhões e 400 mil cruzeiros 
em valiosos prêmios e esta distribuindo as cautelas aos 
fregueses da Seção de Porcelanas, cristais, vidros, galva- 
nr.plastia, faqueiros, artigos para presentes etc.

Habilita-se a estes grandes sorreios mensais de Maio 
a Dezembro, comprando mais barato e ganhando prêmios.

SrS 2.4sc.ooo;oo em' pentios

Mario Vieira
Encontra se nesta cidade, 

tendo-nos dado « prazer de 
su« visit* o snr. Mnr'o Vieirn 
D.D- Chefe do Departamento 
de vendas da Shell-Mex Bras*l 
Limited.

A S.S. que veio tratar de as
sunto de sua importante Com- 
pi.nhia, desejamos teliz perma
nência nesta cidade

Perdeu-se
LTm molho de chaves no Cen

tro da Cidade.
Pede-se a pessoa que o en 

cóntrou entregar ao Snr. Celio 
Batista de Castro ou no 2’0 
Tabelionato que será gratificado

C R $  2 5 0 , 0 0
; E’ o preço de um a mala de foles, de fino couro, 

no «Sapato Chio»

Chegou o novo estoque 
calçados de todos os tipos 
e para todos os preços

V isite  a sua Sapataria

0  s a p a  to  C h i e
A m a is  b a r a ta ir a  d a  c id a i* 1*
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M o d .lo  n s . A

O n d a »  m l t l ia a  •  r u e la »  
C o r r e n te  a l t e r n a d a  
T r a n a f o r m a d a r  u n i . e r . a l

M odela  94».V

O n d a »  M é d ia»  e  c a r ta »
P a r a  a c u m u la d o r  d e  4 V o lta  
C o n e u a a »  r e d o a id a

0nde quer que V. S. esteja, noa grandes centro» urbanoa ou noa aitioa e 
fazenda» do interior, poderá aempre proporcionar a ai e aeua entea queridoa 
momentoa de deaaneio e deaeanao espiritual, poeaulndo um novo e moderno 
receptor “ MULLARB” .

V
Uapeeialmenta eonatruidea para as condições de nosao País, e pelo seu 
alto padrSe técnico e esmerado acabamento, os receptorea “ MULLARD** 
conquistam dia a dia crescente número de admiradores, reafirmando o 
eonceito tradicional da qualidade.».

Mullard
R arandadar  ■ a a ta r i i a d a i

A R N 0 L D 0  H E ID R IC H
Rua Correio Pinte, U • Lajas
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Mario Teixeira Carrilho
A dvogado

( Desembargador Aposentado)
Consulta» e pareceres. Ações cireis, Comerciais 
rrimioai», de acidentes no trabalho e trabalhistas

Kesidtncla — Roa CW Cor deva n* 40 -  Fone 88
Escritório — Bus 1» de Novembro—Edifício Jo io  Crua Jor. F susgg 

j.X JES — Caias Postal a» 19 Sta. Catarias

V e n d e - s e
Roa AriíUbaw» Ramos vende-s* nm terreno £s 121| |  
C rf 50 009,OU •  vista e o restante em 8 anoa, preitaç. ĝ t

Tratar asm J; Carvalha, 

is 15 de ff#*?»bro — a- fí

Pr. C ELS O  RAMOS 
B R A N C O

A D V O G A D O
ã cs iU o cA  • ncDiTóato

P u s  H*f»crtl# L iS

L A J E S  0  |
A fende chamadas pses l l  cs

lo ts rc a a  da $. Jo aq u im . Curtti 
[bano». Bom R efiro  a R» d eS .'

T

OSNl RECIS
.  A D V O G A D O  *
Praca Jodo Passo*

C df 0r AcáckJ •  1-^pdsr

ttu ts
j a n t a  e a t a r i s #

Dr Helio Ramos Vieira
ADVOOADO

Açõi*« comerciais (medição divisão e demtrcação de ta-rSf 
civis usocnpiüo lertídõcs, cobranças, falência; etc. 
inventario» , doações, leMamenloa contraio sociai» « Suaa alfe 
rações, alvarás, etc. ações crim inais.

R. 15 de N ovem bro n- 6, 1- A. -  LAOES
NOTA Aceita chamados para •* comarca» vuinhss

D o e n ç a s  e  O p e r a ç õ e s
DK

OLHOS OUVIDOS N i H i Z - C A R G A K T A
(Cabeça Pescoço Boca)

Dr. J. ARAÚJO
ESPECIALISTA

A»sistente do Prol. Sanaon, do Rio de Janeiro, Membro da Socieda
de de otorino laringologia do Rio de Janeiro. Membro da Sooe- 
dade Pan Americana de ophtamologia. Representante oficial, para 
Santa Catarina do Comitê do Congresso da especialidade em M >n- 
tevidéo, Buenos Aires em 19?i0. Diplomado em Bronco esolagolo- 
gia cri. Buenos Aires e Montevidéo pelo Pmf. Chevalier /ick-on, 
dos Estados Unido». Curso de cirurgia da surdètcotn o Prol. Cam

pe rt de Nova Kork.
Operaçftes d» catarata, do» vesgos, receita* de ocalos,, etc. 

Operações do Bbcio - papo, do lábio e cio da boca fendia» d* ».*_ 
c»nça. Tramanto cilaico cirúrgicoda •mídals», da* sinasitea, daa 

taiinrgaçOea do», ouvido* obstruçfto nasal etc.
RUA HERCILIO LUZ, 30 (Rua do Hoapital) LAJES

Expresso Grazziotin
Uma organização para bem servir

Porto Alegre. Vacaria, Lajes
De Pôrto Alígre - ás 2a*. — 4a». — 5as. e sabadoa 

HORÁRIO' 2 j s . e 5.at ás 5 45 e 4 a» e sábado» ás 5 horas 
De Laje» ás 2.as — 3.aa — 5,»s e G.a» feira»

Caxias áo Sol à Lajes
De Caxias da Sul • 3.a< f G as feiras 

Dc Lajea - às 4 as e sabadoa combinando Com Porto Alegra

Vacaria à Lajes
De Vacaria - á« 8.15 e 13 horaa Jiarirtaanta. menos domingo, 
De Laja» • ás 5 e 14,30 hor»a diariamente menu» domingos i

MAIS INFORMAÇÕES NAS ESTAçSES RODOVIÁRIAS

Srs. Madeireiros
Nccsssitando de maquinas ou perue, para as 
vossa* industrias, queiram dirigir.se à firma 
OSNI HIIiES & CIA LTDA. rua Marechal Deo. 
doro n* 5 nesta praça, representantes da Ora*
de c o m p a n h ia  in d u s t r ia l  m a h u m b v
de Curitiba, especialista» em ma juinários ps* 

ra todos os fina

Jérseis
V  a 1 i s é r e =

i __

Casa Eduardo
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4— 12—50 CORREIO L A GRANO 4a. pásrín*

Juizo de Direito da Comarca 
de Lajes 

Estado de SaDta Catarina

Edital de Leilão, como pra
zo de vinte dias para a ven 
da e arrematução de bens 
penhorados a Valc/rtim Eies- 
b3o da Rosa. na Ação Exe
cutiva que lhe move D. Ber- 
nardma da Silva.

0 Cidadão Olicério Pereira da 
Silva, Juiz de Paz, no exercício 
do cargo de Juiz de Direito 
desla comarca de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma da 
lei etc.

Faz saber aos que o presente 
ejlital de leüao, com prazo d® 
vinte (20) dias virem, ou dele 
cpnhecimento tiverem ou inte- 
síar possa, que no dia vinte e 
Ires (23) do proximo mês de 
dezembro, ás onze horas (11,00) 
no saguão do edifício do Fo- 
rpm, dosta cidade, será levado 
« público pregão de venda e 
nrrematação, por quem mais 
der ts maior lanço oferecer, iu- 
dependente da avaliação de dez

inil cruzeiros, o seguinte bem 
imóvel penhorado nos autos da 
ação executiva supra menciona
da tendo os seguintes caracterís
ticos: Um lote de terras com a 
area superficial de quatrocentos 
e clncoenta metros quadrados 
(450 m2) mais ou menos, e u 
ma casa coberta de telhas, for
rada e assoalhada, situada no 
lugar denominado Varzea, nes
ta cidade, confrontando, o refe
rido lote, com Paulo Pecinini, 
com o Patrimônio Municipal e 
ama rua projetada, quem quizer 
arrematá-lo, deverá compare
cer no edifício de Forum no dia 
e hora acima citados, sendo 
ele entregue a quem mais der e 
maior lanço oferecer, indepen
dente da avaliaçSo, depois de 
pagos, no ato, em moeda cor
rente do pais o preço da arre* 
matação, taxas e custas judiei 
ais facu!tando-se no entanto ao 
arrematante oferecer fiança idô
nea por tres dias. E, para que 
chegue ao conhecimento de to
dos os interessados, se passou 
o presente edital, que será pu
blicado 0 afixado na forma da 
lei. - Dado e passado nesta ci

dade de Lajes, aos vinte e oi
to dias do mes de novembro do 

. ano de míl novecentos e cinco- 
lenta (28-11-1950). Eu, Wnldeck 
|A  Sampaio, Escrivão do Civel 
Jo datiiografei, snbscrevi e tom
bem assino.

Olicério Pereira da Silv» 
Juxz de Paz, no exercício do 

cargo de Juiz de Direito

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Leia o assine o
lorreio Lageano

D e c l a r a ç ã o  a  p r a ç a
João Pelizzoni, sócio da firma Pelizzoni Stuj- 

ziDsky Ltda. deita cidade, ora em dissolução, declara a 
q;.etn in teressar possa que assumo todo o ativo @ pas.v. 
vo da extinta firma.

Lajes, Novembro dc 1950

\?ENDE~SE
Vende-se 2 otimos terrenos 

sendo um situado a Rua Porto 
União com 11,50 x 8o de fun
dos e outro a Rva São Joa
quim com 18 x 8o de fundos, 
amboa nesta Cidade.

Declaração a  praça
Luiz Studzinsky; sócio da firma Pelizzoni & Studzirm 

ki Ltda, Estabelecida a rua Geronirao Coelho s/no nesta 
cidade, tendo retirado.se da mesma, conforme distrato 
dé sociedade a ser encaminhado a Junta Comercial, vem 
pelo presente tornar publico o fato.

Lajes, Novembro de 1950

Tratar com João Mendes 
Filho, nesta Cidade

&

S .A . Empresa de Viação Aérea Rio Grandense (VARiG)
P. Alegre - Lajes - Itajaí - Joinvile *"Fpolis - São Paulo - Rio

3as., 5as, e Sabs. 3as. 5as. e Sabs.

ESCALAS ESCALAS
Saída Chegada Saida Chegada

j Y

P. Alegre 9,00 — Rio 7,45 . —

LAGKS 10,25 10,10 S. Paulo 9,35 9,15

Fpolis. 11,45 11,15 Joinvile f 11,15 10,55

Itajaí 12,30 12,10 Itajaí 11,55 1145
Joinvile 13,10 12,5o Fpolis. 12,50 12,20

Sâo Paul» 14,50 14,30 LAGES 13,55 13,40
Rio — '6,10 P. Alegre _ 15,05

Erechim —  Lajes —  Joaçaba —  Itajaí 
Ida e volta aos domingos cora baldeaçio  para  o Rio

goíte gerando Hotel
QUEREIS FAZER UMA BOA REFEIÇãO

I!

Procure a Boite Veraneio Botei
PRATOS A LA CARTE MÁXIMO ASSEIO 

Cosinha dirigida pelos propnet rios

-----  A berto d ia e noite -----

Horário da linha aérea Rio de Janeiro 
-Porro Alegre (mixto) da Empresa

Transportes Aereos Catari 
nenses S A.

----- ^Em vigôr a partir de 19-6-1950

ESCALAS Saidas Chegadas ESCALAS S» idas legadas

Erechim 8,30 1 Itajaí 12,00 —

Josçaba 9,30 9,50 Lajes 13,05 12,45
Lajes 10,10 9,f>0 Joaçaba 14,00 13,40
Itajaí 10,55 Erechim 14.25

OBS. N* ida como na volta híverá baldeaçóes em Itajsí com aviões da carreira 
com escalas em JOINVILE, FLORlANOPOLIS, PARANAÜÜA, SãO PAULO

RIO DE JANEIRO

PSSGEIROS — CORREIOS . CARGAS — VLORES —  REEMBOLSO.
Em' tráfego mútuo com a rede da VARIO para Santa Catarina, Rio Grande do Sul

Uruguay e KLM para todo mundo:

AOENCM -R u a  15 de Novembro n ' 6 -  Tel. 41 - End. Te! «VARIG» - Caixa Postal
182- LAJES Santa Catarina

Procure o Correio no STAND MAGAZINE

Segundas 
Quartas 
e Sextas

Aviões Douglas C-4/  

ESCALAS

Terças 
Quintas e 

Sábados

8 30 Pa. Rio de Janeiro Ch. 15,55
9,45 Ch. Santos Pa. 61,40
10,15 Pa. Santos Ch. 15.10
11,20 Ch. Pamncguá Pa. 14,35
11,40 Pa Paranaguá •C h. 13,45
12,00 Ch. Curitiba Pa. 13,25
12,30 Pa. Curitiba r h. 12,55
12,55 Ch. Joinvile Pa. 12,30
13,15 Pa. Joinvile Ch. 12 10
13,50 Ch. Florianópolis Pa. 11,35
14,20 Ph. Florianópolis Ch. 11.05
15,05 Ch. LaGES Pa. 10,20
15,«5 Pu. L aGES Ch. ‘ 11,00
16,25 Ch Porto Alegre Pa 9,00

Sujeito *à alteração sem aviso prévio

Livraria Danilo 
Rua 15 de Novembro

O --■> •. .

F a r m » c i a  P o p u l a r ^ ' 1 1 “
reio do Povo Fulha dò Tarde“ cum direito a valiosos prêmiosACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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F A R M A C A  N O S S A  S E Í T O R A  D A S  R R A G A S
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CORREIO LA GE A NO <>a Págiín*

Prefeitura Municipal de La je s
ESTADO DE SANTA CATARINA

PORTARIA
~  D t ■ *e Lt d® novemt»ro He 1950 C rrcfeito Municipal de Lajea, resolve*

CONCEDER LICENçA 
De acordo com o «rt. 1Ó2, da Lei n 71, de 7 de riezem- 

bro de 1049
Am ní; J0àj  dÜ, C° 8tl. Neve,< Escriturái.o, Padjão T, do Qua
dro Unico do Município, de trinta (30) dias, com todos os ven
cimentos, a contar da presente data.
Prefeitura Municipal |de  Lajes, em 14 "de novembro de 1950 

Assinado -  Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

LEI N‘ 93
de 23 de novembro de 1950 

Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lajes 
Faço Saber que a Câmará votou e eu sanciono a se

guinte
LEI

Art. 1" -  Fica doado ao Hospital Nossa Senhora dos Pra
zeres, desta cidade, para a instalação de um istábulo, um ter 
reno do Patrimônio Municipal, sito uo local denominado Váize» 
eotn a área de 23.594 m2, confrontando ao norte terreno dr 
herdeiros de Alcides Rosa, com 201 m, ao sul, terr-no de Proên 
cio Antunes de Andrade, coiu 207 m. e terreno de Elisiárh 
Prudente Vieira, separado pelo lajeado Ponte Grande, cora 9< 
m. a leste, terreno de Elisiário Pru lente V is ir i .  reparado pel 
lajeado Ponte Orande com 163 m, e terrei d< herdeiras <J 
Alcides Rosa, 50 m. ao oeste, terreno de iiordeir - de Alcidr 
Rosa, 70 mi

Art, 2* - Esta concessão vigorará enquanto, ■ concesaioná 
rio satisfizer suas tinalidades.

Art. 3. -  Esta Lei entrará e« vigor n» dat da sua pi 
blicação, revogadas as disposições em contrário 
Prefeitura Municipal de I ajes, em 23 <ie novembro de 1950 

Assinado - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
J,drc Ramos 
Secretário

Dia 24 de novembro <le 1950

O trabalha
dor e o espor- 

t e
Como um espantalho indese

jável, atormenta os pensamen-j 
tos do trabalhador atual, a 
combinação desconsoladon» dos 
números, á anunciar-lhe que 
nêste mês, já o lado dos ha- 
veres não equilibra mais o lado 
dos débitos Mais do que nuoca 
uos moment"n presente, j mm- 
ta dos desfavorecidos da sorte 
-ncontra-se aferrad» lota
com as cifras esmagadoras do 
rrescente custo de vida. E, en
tão, engolfado neste labirinto a- 
tormentador, tenta O nosso va
loroso trubalhador safar-se de 
ieu déficit descarregando contra 
•spôsa e filhos, as bdiosidades 
de sen fígado doentio.

Todos sabemos que a vida 
humana nos oferece dos pris
cas distintos. Um nos apresen
ta a côr qoe mais detestamos, 
nas qoe inMizmente teimamos 
i o mira-la com persistência e 
iedicaçào. embo'a cora os ner- 
im em circuito: s prêta. O ou- 
-1 lido nos oferece a cor que 
oais preferimos, mas que por 
una teimosia injustificável não 
nmos capaz:s de admirala: a 
•rança.

Acertou em cheio no alvo, o 
célebre pensador que localizou 
i felicidade no íntimo de cada 
um nó». E. taméem atingiu 0 
Ivo, o outro que recomendava 

t evasão do máu humor, atra
vés da válvula de escape in- 
ontestável que nos proporcio- 
ta u prática r|e esporte e diver- 
õcs congêneres.

Nestes momentos, em qne « 
máquina pensante do homem 
nreocupi-ae somente em tradu
zir em moeda sonante todo o 
•empo que dispõe, as associa 
ções esportivas apareceic no 
ampo social como um lenitivo 

seguro, a garantir a evasão do 
mau humor qoe todo o asr hu
mano armazena no •intimo, na 
luta cotidiana pela existência.

tstudio Rex
Executam trabalhos fotográficos de todoj os tipos e 

todos os tamanhos, com esmero e capricho

PREÇOS MODICOS

Atendemos chamados a domicilio, casamentos, ba 
tizarios, aniversários, banquetes, etc.

Secçfto de revelações e vendas de filmes
a Rua Cel. Cordova junto ao Edifício novo do 

Correio

Dr. Caetano Costa Júnor
Especialista em doenças des

Olhos-Ouvnlos-Nit riz-Ga rjça nta
consultório: Coronel Cordova s. numero 
das 9 às 11 e das 3 às 5 horas

Deseja um emprego
Pessoas ativas que morem ou desejam m orar no in 

terior do Estado, de preferençia nas praças de Joaça. 
ba Porto União, Rio do Suí e Lages, devem escrever 
ou telegrafar para caixa postal 270—Flonanopolis 
dando os seguintes dados: nome, idade/ gráu de instru 
çao, ocupaçoes anteriores e se possivel fotografia.

N- 2034 — MaUrr» Rudolfo - Aprovação do planta e licença 
pura construir um prédio para Leopoldo Waltrick
- Sim

N‘ 2038 — Construtora Comercial Ltda. Aprovação de planta 
e bçença para construir um prédio para o Sr.
Adriano Almeida - Sim,

N- 2039 =  João Pedro Arruda - aprovação de planta e licença 
para construir um prédio para o çr, Erwin Specht
-  Sim 1 Exatamente á esta altura é

N‘ 2043 -  José Boanerges de Oliveira - Transferência de >er 1 ue vem ^ tona as finalidades
reno foreire =  S.m. 1 das agremiações esportivas. Nos

N 2046 -  João Rodrigues da Costr e sua mulher - Iransfe de f0|g;1 de uin trabalha- 
rência de terreno - Sim- I  '  t dor persistente, nas horas vagas

2048 — Gaudêncio Pereira de Andride - Transferência de um 0breiro incansável, nada 
casa e terreno forelro - Sim. mai8 indicado para reconfortá-

.«61 _  Avelino Lucent» - Transferência de terrenos -  bim ,„8 moraimenle dos problemas 
2070 — Álvaro Scotti - Tranifêréncia de terreno foreiro que 0a af|lgCm, que os minutos

2076 -  Jairo Ramos, Secretário da Prefeitura, 90 dias 
licença, Sim, 60 dias.

N'
N

N

Dia 27 de novembro da 1950 

N. 2054 _  Pedro Wolff - Concessão de um terreno no 

N- -  2056 Fraícisco N*derer -  Ligação dágua =  Sim.

Cemi

A maior oportunidade

esquecidos ao aciso durante os 
e momentos esportivos.

P ro p o rc io n ar espuite  ao tra
balhador e cooeitá Io á inscre
ver se nos clubes esportivos 

•existentes, além de solidificar 
no convívio d* sociedade ideais 
construtivos, eleva o espírito do 
trabalhador, concretizando cm 
seu íntimo o gosto pela cultura 
física, rj conduzindo ao aprimo
ramento moral, guran te  a com
patibilidade social ás exigências 
Jo mundo cm que vivemos. 

Eurávio O. Zanonl
um.  « M * .  -o '»«» "■ pfopra
o a  dol> p«V"»«ato»,

, a8a lenha de maten
T  de m»terÍ*l;„V*inTt das“ casas" Pernambucanas,

1 casa situaria a . do |a(j0i tanque de laVjr
morada, com dois pavimento*.' r  ,ntfrUí!ã0 interna e externa 
roupa
Ve1’ novembro em c.raa

V ende-Se
i com uo-» k--,------ , •- , r  .nttrucão interna e exicm»
« c .  n . « . . - 1 5

P R E G O S
B:ta Maria

O» melhores agora por preços baixissimos na

Construtora Comercial 
Ltda.

GRANDE LOJA de materiais em geral para cons
truções, a a preço reduzidos.

CONSTRUÇÕES CIVIS, por contratoe por adm 
oistração

Preço exato, solidez e esmerado acabamento 

Rua 15 de Novembro, 6 — LAGES

Fiçnm seus anúncios no
RREIO LaOEANO»

«C O -

Quer comer bem ?
Va no restaurnnte do clube 14 

de Junho
COMIDAS PET1TOSAS — EMB1ENTE SELITJ 

Satisfaça seu paladar
Cosinha brasileira o italiana Adega sortida
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Correio Lageano
Lajes, 2 de Dezembre de 1950

“A NOITE SONHAMOS” - uma autentica obra-prima 
do cinema moderno.

Mais uma vez o Cinema contribue maravilhosamente para 
a elevação cultural de nosso povo, apresentando uma produção 
que, sem favor, devemos proclamar de obra-prima

“A Noite Sonhamos”, que nos vem recordar os mais belos 
episódios da vida imortal do genial compositor Chopin- coirí 
seus amores e desventuraR.ao lado da famosa escritora fmncesa 
Oeorge Saud - “A Noite Sonhrmos” ficará na alma e na mc 
mória de todos como uma das mais indeleveis e grata recor
dações.

Interpretada por artistas de escol, comoJPaul Muni, Merle 
Oberon e Cornei Wilde, tem airda na parte musical a contribui
ção do grande pianista José Iturbi, executando magistralmente 
as mnis belas e celebres composições do sempre amado Chopin.

E desta vez, a exibição da notável produção será enri
quecida grandemeute, pois, iremos aprecia Ia nd magestoso sa
lão do Marajora, o Cinema qne é o nosso orgulho, em apare
lhos da fama universal - os Gaumont Jvalee (Inglezes) qne nos 
darão uma “A Noite Sonhamos” certamento maravilhosa!

E’ este o grandioso espetáculo que a Empresa do Mara- 
oa nos oierece para amanh3, domingo, as 8,30 Horas.

Esporte Club União Opera
ria

CONVOCAÇãO
De ordem do Snr. Vice-Presidente em exercício, tenho a 

honra de convidar os senhores sócios para a reunião de Assem
bléia Geral Ordinária, que realizar-se-á em sua séde social, dia 
11 de Dezembro do ano em curso, as 19.30, para empossamen- 
to da nova Diretoria e ^onselho Fiscal, as quais dirigirão os 
destinos desta Sociedade, no pepodo social de 19õ0 a 1951.

Tertzio Mo»a 
1* Secretário

Conselho Regional 
de Engenharia e 
Arquitetura da 8‘ 

Regiáo
Edital

Pelo presente edital tór/í'1 pú 
blíco que o Snr. Joaquim Fran' 
c sco de Oliveira, requereu a 
este Conselho Regional da FJn 
'engaria e Arquitetura uma 
cença a tituloprecario. para o 
xerc'eio profissional de AGRI- 

UENSOR, no Município de 
'AMPOS NOVOS, Estado de 

Santa Catarina de acôrdo com
0 § Único do Art 5‘ do De
creto N‘ 23,569, de 11 de De- 
em&ro de 1933 Ficam, pois,

onvidados os profissionais in
teressados, já registrados neste
1 ’REA, a se pronunciarem a 
respeito, para o que lhes é fa 
culiado o prazo de 30 (trinta) 
dias a contar da data da publi
cação do presente edital.

Porto Alegre, 3 de Novem
bro de 1950.

Eng. Walter BochI 
Presidente CREA 8a, Região

Café Bar Restau
rante Ipiranga

Vende-se no ponto principal 
desta cidade o modernamente 
instalado e bem afreguezado 
CAFE’ BAR RESTAURANTE 
IPIRANGA por preço de oca
sião.

Motivo de venda será expli
cado direlamente aos interes
sados.
Os interessados queiram diri
gir se a Caixa Postal N‘ 59 
Lajes

r a I t ;  ^ S o c ie d a d e  > H ip 'o a
\ ri 4‘

L a g e a n a
Dia 10 de Dcz«mbro de 1950 (d'mingn)

“Grande Carreira” e realização da 1 a. “penca” ua raia da SHL 
l.° Prreo • A’s 14 horas - Carreira entre os afamados p - 

rrlheiros “Oreuoble’ e “ Revanche”.
Distancia: 400 metros - C R | 5.000,(X)T*) 
prêmios.

2‘ 1’areo - A’s 15 horas -  Sensacional ‘‘penca” entre 4 
parelheiros:
N' 1 - Serrana c/ 60 k°s.
N. 2 Branca de Neve - c/ 60 k^s.
N. 3 -  Solitário - c] 60 kos.
N' 4 - Patativa -  60 kos.

Distancia 400 metros -  CRS 1 000,00 de piemios.
Não percam - Todos a Raia

A Diretoria

0 Esporte Club União Operaria tem
nova uiretoria

Recebemos do Esportn Club União Operaria a  seguia 
te comunicação

Temos pelo presente, a honra de comunicar a V. S.. qne 
Io Esporte Clube União Operária, em r*uniâc de Assembléia G: 
ral, realizada em 5 do mês p.p., as 20,30 horas, elegeu por u- 
nanimidade e empissnrá em 11 do corrente as 19 30 horas .» 
nova Diretoria e Conselho Fiscal, que deveráo dirigir os seus 

(destinos no período de 1950 a 1951, que assim ficaram cons- 
| tituidos:

Dr. Cleones V. Bastos 
Alcides Peccin 

• Pedro Thotné Soares 
Vicente Schaefçr

-  J auro Laureano Ramos 
Waldemar Madureira

- Terezio Mota 
Conselho Fiscal 
Olavo Estrela 
Sebastião Muniz 
Nestor Xavier

Presidente 
Vice-Presidente ■ 
1 Secretario 
2* ”
1. Tesoureiro
2.
Blibliotecario

Pedro Telles de Souza Filho, e
Joséfina Gabriel de Souza

I
participam aos irmãos parentes e pessoas de suas relações 

o nacimento de sua Fiha

B e r o n i s
ocorrido na Maternidade Tereza R»mos, aos 12-11-1950

A vida e os amores, as glorias e desventuras do saudoso e imortal
compositor C h o p i n

Num filme grandioso, deslumbrante, verdadeira Obra-pri
ma do1 cinema!

N o i t S o n h a m o s
Um M omnnento dearte e de beleza que todo o mundo novamonte reclamava, e que a «Columbia>, orgulbosameDte, mais uma vtz

apresen,1‘ em maravilhoso T e c n i c o l o r !
Cornei Wilde e Merle Oberon Ao!l,do <“>g'“"de Oeoial *r!is,!i Paul Muni
O maior, mais belo, mais perfeito, mais aclamado romance musica!

até hoje apresentado pelo cinema 1

D O M I N G O  ás 8.3o h. no Marajoara
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