
Violências e arbitrariedades em Palmeiras
Assaltou o caminhão e acabou com o baile

A séde do distrito de Pal
meiras, no sab’ do passado, 
foi te3tro de arbitrariedade» e 
violências por parte do sub-de- 
Ifgado. em exercício, cidadão 
Vítor X. de Liz Nossa repor
tagem conmareceu an loca], ten 
do colhido informações de inú
meras pessoao que .presencia
ram os fato». O motorista Dor- 
valino Jacinto, da
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LAGES 3 de Novembro de 1951nara seu caminhão na rua, en

trando num bir. Agredido in- 
justificavelmente no recinto do 
bar, estando desarmado, corre 
ao caminhão, para se afistar. 
Antes de manobrar com o óleo 
crú, é fsurpreendido pelo sub- 
delegado, um soldado e mais 
pessoas, tendo aquela autorida
de desfechado inúmeros tiros 
de revolver contra o caminhão 
que com o radiador furado fi
cou Imobilisado. O motorista 
é ainda espancado, sem moti
vos. Após a ocorrência o mes
mo choufer é interpelado para 
receber o pagamento dos danos 
e mais certa quantia para si
lenciar. Nao consentindo no 
suborno* é ameaça o de prisão 
Foge a esta cidade onde é me
dicado, tendo o sr José Bag
gio, gerente da Transportadora 
Miragel. requerido a abertura 
de inquérito, bem como habeas- 
corpus preventivo, o seu prt- 
posto, A policia de Lages, aten
dendo prontimenta, dirige-se a 
Palmeiras, cnde na mesmi noi 
te o mesmo sub-delegado re
solvera acabar com um bade á 
bala. Nove impactos foram 
constatados n o teto do 
salão, não atingindo ninguém 
porverdadeiro milagre. No^a 
reportagem esteve com um rap-z 
que nada tinliu a ver com 
embriaguês do suplente 
exercício, mas este o atiugi 
cabeça, saindo com ferimentos 
graves. Esse rapaz nos informou 
que não viria dar parte porque 
ro voltar ao distrito seria pior
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Udo Deeke nomeadojMais uma a
Presidente da comis-desã°  ° °  PSP 

são de Energia 
Elétiica

O Governador do Estado 
acaba de nomear o Dr. LJ do 
Deeke para exercer o eleva
do posto de Presidente da 
ConrVesão de Energia Elétrica 
do E  lado. A nomeação do
ilustre engenheiro, ex can
didato pessediata ao Gover
no estadual, vem refletindo 
muito bem r.o seio da opi-

Segundo estamos segura" en-< 
te inforraidos ac^ba d ingres
sar no Partido Social Progres

sista o sr. Albino GronzoN.. 
O Sr. Albino Oraníoto é um 
dos lí leres do distrito de Ani
ta Oiribaldi e irmão da atua! 
Pr-.sidente da Camara de Ve
readores.

Aos nossos 
leitores

Reunir-se-á
Cam ara

Ns próxims terça f*ira reu
nir-se-á a quarta sessãs ordiná
ria da Camara de veieadores. 
Entre os muitos assuntos que 

ni&o pública visío a eacolha l serão tratados ressalta o orça
ra.. ranalH» „„ ™ téCnÍCO í meDt.° P3™ 0 8,10 de ,952-

fque já vem motivando acesos
debates pela imprensa entre o 
Governe Municipal e a oposi- 

jção .

ter recaido 
de comprovado

num
renome.

Discurso do 
Dep Saulo 

Ramos
Do Deputado Federal Saulo 

Ramos recebemos a integra de 
um de seus discursos sôbre o 
projeto oriundo do Exrcutivo 
Nacional sebre o Carvão brasi
leiro. Pelo referido discurso se 

(constata que aquele representan
te vem desenvolvendo uma 
gradde atividade em f;vor dos 
mineiros e m 'eradores de Sta. 
C atarna, coioo.mte a mensa
gem presidencial, e rec<benoo 
o apoio dos demais reatados 
de nosso Est»do naquela ca aVimos solicitar a nossos le. , 

tores, assinantes e anucieutes, i lrg;sletiva.
desculpas, por ter o Correio'_____________________________
Lageano saído com apenas seis

S K o . 1 '’ S r  Aumento aos deputados
da semana, dois operários en-i
fermaram, ter.do ainda viajado1 Florianópolis (Agencia Na-
o Redator e Gerenta. No P 'ó - ; ciona|j Ac^ba de Ser vota_
ximo numero retomaremos nos-'do na Assembléia Legisltiva o

■sa feição habitual. j projeto que aumenta os sub-í-
A Direção -dios dos Deputados de Crg.

______________________________  9.000.00 para C.$ 12.000,00
! mensais. Votaram a favor do

Or. Aderbal Ramos: smento e Francisco Neves do 
PTB. Casio Medeiros e Vicen 
te Schneider do PRP e Frede
rico Kurten e Dr. Achiles Bd -  
sini da U3''l. O aumento 
dos Deputados repercutiu des
favoravelmente nos meios po •

da Silva

"r; A gressão em 
F. Brancas

A populaç3o de Palmeiras 
alo esconde sua revolta por 
estes e outros incidentes pro
vocados pelo suplente em exer-

O fazendeiro Milton Oambor-

•Ik V  ■  ■ i m g i v u o i i v oJN  a S C i m e n t O  tra nsP3rec'ào a respeito

lider do PIB

Esteve neste cidade por al
guns dias o Dr. Aderbal Ra- 
mOü da Silva, influente procer
pessedista do Estado, e ex-Go- í liticos e socia'S da Capital, em 
vemador. O ilustre polí tico fsce dis cortee feitos pela As 
manteve contato com seus cor- j sembléia Legislativa nas verbas 
religionários locais, nada tende propostas pelo Governo do

Es'ado e destinada á realiza- 
cão de obras Je vital impor

O Deputado Octacilio Nssci-

dia 30, porem o peão agride 
. , ,, , . . Miltom Gamborghi desfechan-

cic.o, • continua sobressaltada t Jro8 de revolver e atin-
COm a permanência daquela gindo-o na fronte. O patrão

‘ o ataque atinge Her

.V  laz^ouoiru mmuu «»u.uur- m f nto í6SUmju a liderança dt, 
ghi, tendo Sido ameaçad) de p T B  A*s<nb’éi? Legislativa 
morte por seu peão Herciho ■ r 6 -
Artur Iloefling, o despediu. No

autoridade o frente da 
legacla.

sub-de

Syrth deAqui- 
nc Nicolléli
Viajou a S. Joaquim, 
fim de paasar o Dia de 

Finados com seus parentes, 
o Vereador Trabalhista Syr
th Nicolléli, Gerente desta 
folha

revidando
cilio num braço e no •tnopU- 
ta. Hercilio Hoefling é rein- 
cindente e já cnmprin pena na 
Penitenciaria do Estado. Am-' 
bos foram medicados nesta ci- ,
dade, abrindo-se inquérito. |

pronuciando um importante dis
curso, qoe seu partido não está 
nem coai a UDN, nem com o 
PSD, mas com o povo catari
nense. A bancada trabalhista 
escolheu para Vice-lider o De 
pulado Paulo Maiques

oomissao 
de salario 

minimo
Pelo Presidente Vargas 

foi nomeado Presidente da 
Comissão de-iSalário Mini.

(ar.cia para 
Estado

a economia do

Sr. Leopoldo 
O Waltrick
Amanhã verá passar mais 

um n»talieio o noeso a m g j 
Leopoldo de Oliveira Wsltruk,

Com. Dago- 
beito Bamack

mo para o Estado de Santa índustrialista residente neste 
J Catarina o prof. Teimo | mun,ĉ J“‘c 
I Ribeiro, Delegado Estadual, 
do IAPl e Vice-presidente:

,do PTB Catarinense.

Ncssos parabéns.

Nosso Ani
versário

Acha-se entre nós o Coman
dante Dogoberto Bamack, novo 
instrutor do Aéro Clube. O 
Com. B^nack, é piloto desde 
1934 e já formou mais de 30 

Aaradecemo? as referencias pilotos nos Aé<° Clubes de Pon- 
.T 4 " ó  S e , . . » . ,  e «Jorn.l .« O r.,» .  e |oi„v le. senjo po, 

da Serra», sobre posso auiver- isso mudo bem recebida a sua
de

sario. vnda para esta cidade.

Nicolau Ron- 
caglio

O sr. Nlcoláu Roncaglio fes- 
tej-rá, no dia de amanhã, mais 
um n»talicio.

Correio Lageano o cumpri- 
nv nta

Lupercio de 
O. Koeche

Dia 5 festejará mais ura ani
versário o sr. Lupe cio de Oli
veira Koech fLuló) digno ofi
cial do Registro Civil e Regis
tro de Títulos e Documentos 
desta Comarca Nossas fi licita
ções.

n  r a m  * .TÍTTn ir S n  raw n o ü fti rrr.-n  -ra ro  r.-FTn n  K itSa f c íin  i r í n  m h - rà w i b t o íi í  è í .; . n u n .......... sv .m  * ... .. . ......... ...

0 PJ.B. está vencendo no Rio Grande
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|  C o i s a s  da K á t j j j i
As audições de Cutubro vie

rem mesmo. Ouvimos ás lerçss, 
quintas e sábados o programa 
Arraial do Amola Faca, um pro
gram a muito bem animado por 
Mio Tico’ com a Colaboração 
de Compadre Wilson Irmãos 
Antunes, Tavinho » Maneca, as 
trovadores de Palmeiras 
Virguüno e seus bonecos vem 

agradando. Dommgo cedo o

Iauditorio da Lageans lotou com
pletamente. Mais de 150 pesso 
as comprimiram-se no 3o andar 
do Marajoara

Principe Negro, o cantor 
«loirinho» apreien/oL-js ao mi 
crolone da Rádio-Clube sexta 
feira pasvâda, alcançando um 
lUidoso sucesso 

Adão Filho e Mara Regina 
desfilam todas as segundas,

quartas e sextas fe'ras no pro
grama Encontro das Seis.
Já anda um /.umzum. . para 
saber qu<*m ó Mara Regina. . . 
lá sabem?

Pedro Ouerra, -  'Sabiá Gaú
cho, estará ao microfone da 
ZYW3 todos os sábados, ás 
18 hoiB8, acompanhado de 
Nestor AI neida.

I

Joalheria Mondadori
Lajes — Santa C*t4rUiRuaMal Deodoro, 110 —

Grande e variado sortimento de jóias e relógios ROLEX, onE 
OA ESKA e CLASSIC, mantendo o. m e lh o r  preços da p,ao 

Aceita encomendas de jóias e seiv.ços de gravações.
OFICINAS DE CONSÊRTOS FM GERAL

Não compre sem consultai* os prêços h
c a s a

T E A T R O
Rodolfo Mayei

Depois de umi excursão tri
unfal pelos Estados sulinos, per
correndo as principais cidades 
sob aclamações entusiásticas 
de numerosas platéias, volta 
ao Rio o consagrado ator Ro 
dolfo Mayer, intérprete genial 
da notável peça de Pedro Bloch 
-  «As mãos de Eu idee».

Conforme prévia combinação 
atravez de correspondência com 
o secretário de Rodolfo Mayer, 
sr. Álvaro Assunção, a visita 
ue Rodolfo Mayer ficon marca
da p&ra o próximo dia 5, se
gunda feira, realisando, assim, 
nesta data. o grande espetácu
lo que toda u cidade aguarda 
com anciedade, isto é, a repre
sentação d.a original e emocio
nante peça -  «As Mãos de Eu- 
ridice».

se referiram com elogios calo 
roses não só ao grande ator 
Rodolfo Mayer, como ao autor 
Pedro Bloch. A Rodolfo Maycr, 
principalmente, são unânimes 
as teferências consagradoras 
pela sua atuação ^estupenda, 
n omparavel desempenho do 

principal e único personagem 
- Oumercindo Tavares, com pes
soas de nqssas relações, e tal
vez parentes . . .

«As Mãos de Euridice» é a 
peça de teatro mais comentada 
e aplaudida era todo o Brasil.

Em nossa cidade, muitos es
tão, já, com seus ingressos 
comprados, p ira não perdire n 
este espetáculo memorável.

RELIGIÕES

Catolicismo
PRIMEIRA COMUNIIâO: N. 
Catedral realizou-se, dominge 
último, a primeira comnnhão de 
mais de 300 crianças católicas 
dc Lajes. A oerimôaia contou 
com a presença das famílias e 
de grande número de fiéis

PROCISFáO As 4 horas rea
lizou se, também com grznde 
compnrecimento de católicos e 
das associações religi >sas, a 
procissão em homenagem a 
Cristo Rei, percortendo as prin
cipais ruas da cidade, terminan
do diante do altar prrrarado em 
frente a Catedral.

CARDEALSPEILMANN A 
convite do Ooverno Federal vi
rá o Brasil para assistir a ceri
mônia do dia de Oraças jDter- 
Americano, 22 de novembro, o 

jCardeal Francis Spellmann, Ar
cebispo de New Iork.

Espiritismo
PROF. PIETRO UBALD1: O 

Prof. Pietro Ubaldi, celebridade 
do mundo espirita internacional 
autor de «A GRANDE SÍNTE
SE» visitou o Rio Grande 
do Sul, tendo realizado algumas 
conferências, e sendo recebido 
pela Assembléia Legislativa e 
Govêrno daquele Estado, bem 
como pelas associações espíritas 
gaúchas, que lhe prestaram ex
pressivas homenagens. O Prof. 
Pietro Ubaldi eslá visitando 
também outros Estados do oos- 
s o país.
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Gerente: Syrtl. de A. Nicoll«'i

Redator-chefe: Evilasio N. Caon

Redaçáo e oficinas
Rua Aristdiano Ramos, 151

Assinatura Anual Cr$ 60 0<»
Numero avulso: Crf t o

' 0

Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de teus 

signatários.

Tudo isto nos faz sapor, que 
Rodolfo Mayer irá ter em La 

Toda a nossa Imprensa, co-|ges uma verdadeira consagra 
rno a de outras cidades, através ção, dada sua arte soberba 
da palavra de seus cronistas,.*admiravel.

AGENTE EM LAJES «■

Aldo Alcantara de Athayde
Faça uma assinatura e ganhe como bonificação um m êJ

d assinatura grati» (

Bar e Restaurante Coral
O mais completo estabelecimento a serviço do povo Faça 
o seu ponto favorito num ambiente aprazível e familiar. [. 

guarias qo bom paladar dc Iodos. Ambiento preferido, seleto
e social. _

DeDtre de pouco* dias ' inauguração do 
DORMHÓRIO «LÍDER»

Lages - Avenida 3 de Outubro - Liges

Produtos que se
recomendam

C a f é  C a r i o c a
0 a nigo do seu paladar, saboroso - rnoido ã vista

do freguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Pftes, Biscoitos. Bolachas, Dôces, Chocolates, Balas 

Enfeites para Dôces

Varejes e fabricas: Rua Corrêia Pinto, esqui
na 1 aetano Costa . Posto de V e n d a s :  Kua 

Mal. Deodoro 4õ

Leia e assine Correio Lageano

Câiu «O»», 12» "U4 '"O*”*  «/*•
mrcB leão LQGES STD COTQQINQ

ABRIGA DE M O V E IS  E ESOilADRIAS
 ̂ ^ i v

r /'

< £ t > P

D E

loto miizzom
Móveis de estilo Fino e 

Coloniais

bem como: Esquadria*, 
Portas, janelas, «(c.

Confecciona-se Carisce- 
rias para caminhões, c>_ 
minhonetes * demais s»f‘ 

viços do rame.

OFICINA SANTA CATARINA
DE

Miranda & [a o n ltd a .
* “  Marechal Deodoro, N. «8d L A JE S  — St,. Cít*f'n'Pintura - ChapeaçâoMecânica
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. i n m i u u  u m
REPRESENTAÇÕES E CONTA PflOPRIA 

Vendedores das conhecidissimas máquinas de costura 

«ALFA», e ahmados rádios a bateria e luz. 

Máquinas de escrever, etc.

VENDAS A VISTA E A PRAZO 

Faça uma visita á nossa exposição e veriiiqoe 

nosso* preços

L aGES  -  Rua Marechal Deodoro, 304 - LAGES

A Radiolar de Lages
de

L . L IS B O A  & C IA .
COMPLETO SORTIMENTO DE MATERIAL ELETRICO

EM OERAL

Instalações elétricas. Vendas a vista e a prazo das famo
sas geladeiras «STEIOLEDER». rádios, etc.

Orande estoque de contadores monofásicos e trifásicos, luz 
fluorescente, artigos para presentes.

Lages — Rua. Mal. Deodoro — Esq. R. Hercilio Luz 
— Sta. Catarina —

Leia e assine Correio Lageano

Casa Safira
Calçados- Chapéus'e Confecções

LAURO JOSÉ RIBEIRO  

(Proprietário)

LAGES Santa Catarina

Praça João Costa

//

Indo a Porto Alegre VS deve se li ospeder no 

'Lagache Hotel Moderno
SOB NOVA DIREÇãO

Ambiente rigorosamente familiar -  O mais conceitua 
do e tradickna' hotel de Pôrte Alegre

NO MELHOR LOCAL E  NO PONTO MAIS CENTRAL

Higiêne — Conforto e Oosinha de la Ordem 
Telefone, Agua corrente e Luz diréta era todos os quartos

Diaria por pessôa Cr$. 6o.00 e Or$ 65,00

Ria BraganÇu, n- 90 -  Fones: 52(37 e 8724. Quase es
quina da rua da Praia -  Enderêço Telegráfico • «Lagache

Hotel»

Sob a Mesma Direção

Hotel São JorgeAposentos com refeições. Diária por pessôa Cr$. 45,00
AV. OTAVIO ROCHA, 148 -  Fcue: 6948 -  Próxi. 

mo ás Loj»s Renner

I Econômicos 11
! m é d i c o s

iDr Haetaiio Costa Ji*.4

Especialista era olhos, ouvi-j 
dos, nariz t garganta

Consultório Run Cel, Cordova 
Lages - Sta. Catarina

I
Or. Aristóteles Saeiio Waltrick

Crínica geral
I

Cons. - Edifício Construtorn- 
| Io andar - Rua 15 de Novem- | 
jbro • Lages - Sta. Catarina

Fone, 6b

Mario T eixeira  Carrilho
A d v  j g a d o

Caixa Postal, 91

Rua 15 de Novembro n. 191
E jiíícío João Cruz^ Junior —LAJES

T E R R E N O S

Vende-se uma ótima chácara, 
situada uur proximidades d o 1 
Campo de Aviação, esquinai 
com a estrada Feoeral, c/ 18 x 
lG8m, casa, agua, arvoredo, etc- 
Prêço de ocasião. Tratar com 
Aldo Araújo.

Vende-se 2 lotes frente 2o 
Batalhão Rodoviário. A’rea 1.200 
m2. Tratar nesta redaçáo.

CASA

1 cas» e terreno á rua JoSo 
de Castro -  Tratar com Arthur 
Wetzel ou nesta redação.

Porcos

v vn r  &  

-  :

S
Á PERFEITA t CC-CTAK" ASSiSTÊHCIA presuca aos 

AVIÕES P05 TÕCNIÍCS ESPÍCIALIZAÍOS, A (ORftSIA D0 
PESSCAL DE TERRA í Dt BCPDO l O COrífÓRTO GUE V S. 
DESFRUTARA DURANTE UMA VIAOE.A PELA "PIOHfiRA", 

LHE PROPOREIC URÀO SEhfJE UM ALEGRE 
DESEMEA20UE.

# ■ twcai» 1
4 10 2 7»'V J

A firm» Ernesto Guidalli & ( 
Filhos compra qualquer qusnti-( 
dade de porcos para córte.

Agência nesta cidade
Rua IS de Novembro r* 37 • Fone 4I - C. P. I82

A U T O G E R A L

Matriz - Avenida Marechal Floriano, 373
LAGES - uoja - Rua Correta Pmto rr 8b — Catarina

Peças e Acessórios para automóveis em geral

Standard - Vanguard Ford - Chevrolet
Acum uladores

Goodyear

VELAS - LANTERNAS 
Champion - Bright Star

Buziiims Sparton
Pneus fiiciclet»3 Orion

Discos Musicai;
CLeon Columbia -  Victor

IS

OFICINA MECANICA 
Posto de Serviços 

SHELL

COMERCIO REDISTRIBUI DORES

Riiiiim

TOCA DISCOS 
Philco -  Webster

RÁDIOS

P H I l C O y J  

(lí T|il . MONOlAl P||A ./ Vç OUAHOAOI ly

CONCES81ÜNARIOS

FONE AUT. 52 e 90 CAIXA PO"TAL, 81 TELEGR. «I UNAS»

Usa nos a arma invencível da honestidade em no-sos negócios para ganharmos um
cliente e conqnistnrmos um amigo
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‘yetece M&U e<Ua.d íklhLiçen *
*  Econômico — 9 km poi litio de

gasolina

*• 3 assentos puli-man na frente
*  2 dksentos tsaseiios paia 4 pas- 

sageiios
*  Espaço pena caigas
4c 2 capotas desmontáveis (uma 

de metal beije e outia de lona 
impermeável)

CORREIO L A O R M W

Ótima estréia da Lages-lilme
Dia 26 tivenj* a *gradavel 

satisfação de assistir no Tamoio 
a película irnugural das ativi
dades da produtora lageana 
m^trando-se aspectos de nossa 
oidude. O espetáculo agradou 
ern cheio ao vasto público, 
que a fluiu aquela casa de di
versões. A fotografia possue 
enquadramento e ângulos bons 
a narração e a música estão 
bem , gravadas, bem como os 
ásperos característicos da cida
de que foram escolhidos com 
bura gô-uo] Lutando com gran
des dificuldades p contra cir
cunstâncias adversas pode-se 
dizer que o cine-jornal está c 
melhor possível.

Edital da convocação do luri
O Doutor Ivo Guilhon Perei
ra de Mello Juiz de Direito 
da Comarca de Lajes. Esta
do de Fanta Catarina, na for
ma da lei. etc.
Faço saber que foi designa

do o dia vinte e seis do proxi- 
mo mês de novembro para as 
10 horas, reur.ir-se nesta cidade 
* quarta sessão ordinária do 
Tribunal do Juri que trabalha 
rá em dias úteis sucessivos, e, 
que havendo procedido ao sor
teio dos vinte e um jurados que 
que terSo de servir na mesma 
sessão, forãc sorteados os cida
dãos Cid Souza Borges, 2 - Ar
mando Burger üaslro, de Cas
tro, 3 - hernani /?os*, 4 - Nar
ciso Leal, 5 - Galdeu Amorim, 
G - Alzíro Batista Lucena, 7 -  
Rufião F.gueiiedo, 8 - José de 
Cordova NVollf, 8 - Orival Ba
tista, 10 -  Odilon Oodinho dos 
Santos, Rubens Scbmitd, 12 - 
José Maria Fernandes -da Silva
13 -  Anton’0 Jader Marques,
14 - Teimo Bu>ger, 15 - Ri-
charder Morei. 16 - Joâo Luiz 
Vieira, 1 - Pedro Schweitzer
18 • Alceu Furtado Goulart, 19 
Rubens Vieira Borges, 20 -  Be- 
lizário Araújo Vieira, 21 - Or?s- 
tes Silva, residentes nesta Co
marca. Todos êsses cidadãos, 
bem como os interessados em 
geral são por esta forma convi
dados a comparecer na sala das 
sessões do Tribunal do Juri, no 
edifício do Forum, não só nosj 
citados dias e hora como nos' 
aeguintes. Determina uinda es-1 
te Juizo as diligencias necpssá- 
rias para a intimação dos réus 
dos jurados e testemunhas. Da
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte e seis de ou
tubro da mil novecentos e cin- 
coenta e um. Eu, Helio Bosco 
de Castro Escrivão do Crime 
que o datilografei, subscrevo e 
assino.

Ivo Quilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito e Presidente do 

Tribunal do Juri

Hélio Bosco de Oastro 
Escrivão do Crime, Juri e Exe

cuções Criminais

Evilasio Nery Caon .Lar em festa
Para Porto Alegre, a -fim-de 

realizar seu? exames na Facul
dade de Direito, seguia 5a. feira 
o acadêmico Evilasio Nery 
Caon, Redator deste jornal.
/

Está em festa o lar do *r. 
Nicanor Arruda, e d. Creinilda 
Bianchini Arruda, com o nasci
mento do um meuino q *e rece- 

jbeu o nome de^César Augusto-

Aos Fruticulores
Sacos próprios para preser- 

vsr frutas, especialmente pêce- 

gos, contra insetos, consultem

Interven das Ltd a.
Correia Pi o, 171 T o "

Nossos parabéns’

Locomoves «Wolf» e "íanz"
de 40 HPE até 400 HPE.

Vendem: KURL’ WEIL &  CIA. LTDA:

Vol. da Pátria, I S g  * C. Postal, 745

Telegramas «Wiil* - P. Alegre - ROS

Com 8 velocidades paia a frente e tração nas 
4 rodas èsto carro é o único que trafega nos 

mais acidentados terrenos.I

A bcrriecirr.ento completo de Pecas Legitimas.
, Macánices especializados para serviços de £ *  

assistência técnica. -■**• 4*

D i f e r i u  de paro revendedere*

cni cl9u«*OA localidade» do in te r io r

IMPORTADORA 
AMERICANA S/a niO GRANDE

P. ALEGRE-R GRANDE-CURlTIBA RUA BACELAR,3Q4

ORES, 185 • TÉL S.7 1S7 - 7 9 4 »  - P. ALEGRE
• JFICINA ROVER - BUA 24 ÜE OUTUBRO, 941

VENDAS A VISTA E A PRAZO COM 20•/. DE ENTRADA E O ’RE3TANTE EM 12 PRESTAÇÕES

Distribuidores exclusivos para Lages, S. Joaquim, 
Curitibanos, C. Novos e Bom Retiro

AGÊNCIA AUTO GERAL LTDA.
A. SUA CEL. COIDOVA i * ED. ARMANDO RAMOS -  LA OES
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3-11-51
- C0!*HE[Q LAQEANO

S m a n h ã : Jn te rn a c io n a í x  C ru ze iro
Hoje: Cruzeiro de Joaçaba x Seleção de Lajes
Vitória facil do Colorado

Domingo o Internacional aba
teu, com facilidade e num jôgo 
que não agradou, a equipe do 
União Operaria p„r 4x1 O colo 
rado dominou o j'>go, havendo- 
relativo equilíbrio no primeiro 
tempo.

O OPffário não conseguiu neu
tralizar o «sangue» dos rubros 
apesar de reforçado com , M  ro 
e Edú.

Marcaram: P. Milho 2, Jango 
2» e Miro 1 para o Operário 
O Juiz andou bem

Cap. José Pinto Sombra,
O dia 8 do corrente assimila 

» passagem do aniversário do 
Capitão José Pinto Sombra, 
disiinto oficial do \2 Btl. Rdv. 
e destacado esportista. E ’ o C a 
pitão Sombra um dos fundado
res e incentivadores do Aéro 
Clube e do Jóquei Clube de 
Lages, bem como um dos maio
res animadores do futebol, per
tencendo aos quadros sociais do 
Aliados F. C. e grande anima
dor da Liga Serrana de Despor
tos. Os relevantes serviços pres
tados pelo Cap. Sombra se fa

zem sentir no setor do ruralis- 
mo, sendo Vice-presidente da 
Associação Rural, bem como no 
Rotary Olube e na nossa inci
piente industria cinematográfica 
da qual é um entusiasta. Por 
suas simpáticas iniciativas e em- 
prendimentos desfruta de largo 
prestigio e elevado conceito no 
seio da sociedade lageana. Cor
reio Lageano, pela passagem de 
tão auspiciosa data, apresenta 
a seu 'assiduo colaborador, os 
votos de constantes felicidades

Âéro C. de Lajes
AVISO

0 Aéro Clube avisa aos 
interessadr s, que ja deu ini
cio ao periodo de instrução 
para a nova turma de alunos 
podendo 03 mesmos interes
sados, providenciar suas 
inscrições, a qualquer mo
mento que desejarem.

Avisa ainda quo de con
formidade com decreto do 
Presidente da Republica, fi
carão isentos do «Serviço

Militar», todos os possuido
res do curso de Pilotagem, 
que ao serem convocados 
para o referido serviço, 
apresentarem o «Brevet*, 
comprovando assim a con
clusão do curso acima refe
rido.

Ten. Cél Olimpio de Sá 
Tavares 

Presidente

A G U A R D E M !
■ Segunda-feira ás 8,30 hs.

=  no Marajoara =
RODOLFO MAYER

-  1 - t e r p r e t a n d o . ^ O . a  « r ™ *  L S ç T ' " *  ^

As mãos de
E u r í d i c e

Notas
Forenses
Cartorio do Crime

Denúncias Pelo dr. Promo 
tor Publico foram oferecidas 
denuncias coutra João Guilher
me Pires, pir ferimentos em 
Tomaz Manoel Paulino, Inspe
tor de Quuteirão, em Palmei 
ras, Zeferino Pereira Dias co
mo autor da morte de José 
Ângelo B-itista, em Correia 
Pinto, o soldado PHnio Antu
nes de Sá, por ferimentos e 
prisão ilegal de Osvaldo Antu 
nes de Castro, fatos ocorridos no 

I recinto do Posto Agro-pecuário 
I Eugênio Augusta Neves, presi
dente da UDN local e Alce- 

rbiades Dutra como autores de 
calunias e injurias contra 5é  
lio Fontes.

Salvo-conduto foi expedido 
salvo conduto em favor de D. 
Leonila Silveira de Souza, 
por ter requerido «Habeas-Cor 
pus» preventivo.

Qleixa-crime foi apresenta
da queixa-crime contra M-xi- 
miuio da Silva, por sedução e 
rapto.

Julgameuto Subiram para jul
gamento o processo em que é 
denunciado Cibel Ribeiro Del- 
fes e outros e Natahcio Ribei
ro Hoefbng, o primeiro acusado 
de homicídio culposo no distri
to de Anita Ganòaldi e o ul
timo por ferimentos.

Posto em Liberdade: Foi 
posto em bberdadade Ang-lo 
C esar Moreira Branco, que ha
via sido condenado a 6 anos 
de reclusão, em virtude de o 
Tribunal de Justiça ter dado 
provimento a apelação interpos
ta por seu defensor solicitador 
Rubens Nazareno Neves, decla
rou extinta a punibilidade.

Interrogatório: Foram interro
gados e qualificados os denun
ciados Sebastião Maluthe, Age-

Deve o operário contribuir...
Continuação da últ ma

Se o operário morre, o Ins
tituto paga primeiro nm «aUxí- 
lio-funeral» à pessoa que tiver 
frito as despesas com o entêrro, 
êsse benefício pode ser até de 
Cr$. 500,00 e não depende das 
doze contribuições necessária® 
para os outros.

E depois o Instituto concede 
a «pen-ão». A pensão é pag-i 
aos parentes que o operário 
sustentava enqtnnto vivia, 
quando não tem parentes, o 
operário pode indicar um pes
soa qualquer para receber s> 
pensão, mae é preciso que não 
deixe de fazer a indicação que 
a pessoa indicada seja susten
tada por êle.

Para calcular, mais ou me
nos, de quanto vai Ser a pen 
são, pode se dividir por tiês o 
o(-denadn médio do operário, e 
se êle estava recebendo algum 
auxilio do Instituto quando 
morreu, basta dividir êsse au
xilio pot dois.

Além desses benefícios o 
Instituto concede ao operário 
empréstimo para compra ou 
constroção da casa própria, 
em cond'Ções mu,to boas.

As vezes acontece que o 
Instituto paga auxdios peque
nos, a razão disso é simples. 
O beneficio é calculado de 
acôrdo com as contribuições 
do operário para o Instituto, is-

pagina
•

to é de acôrdo com importân
cia que é descontada, todo o 
mês, do ordenado do operário, 
quando alguém recebe um be
neficio pequeno O instituto 
não pode rec**ber contribuições 
pequenas e p igar auxílios 
grandes, isso seria um milagie. 
e o Instituto não faz milagres

E o beneficio do Instituto 
não é um f,vor é um direito 
qu? o cpaiá io tem, e por isso 
o ln;tifuto só paga aquilo que 
o operár o tem para r ceber

Outras vezes o pagamento d » 
beneficio demora um pouco. 
Quese sempre o motivo da de
mora é a falta de algum papel 
que o instituto não pode dei
xar de pedir ou alguma dúvid* 
com os papéis.

Assim para facilitar o anda
mento o seu processo, o ope
rário deve ter sempre em or
dem os seus papéis, e os pa
péis de todas as pessoa® da sua 
família. Para isso é preciso que 
a situação do operário e de 
todos também éstej i em ord*m.

O operário deve procurar 
conhecer cada vez melhor o 
seu instituto.

E sempre qu® precisar de 
qualquer coisa ou quizer algu
ma informação deve ir ao In,- 
tituto ou mandar alguém ao Ins
tituto ou escrever ao Instituto» .

noi Ribeiro Alves, 'e Alcides 
Prudente de Lima, vulgo Sebas
tião Pessoa,

Cartorio de Orfaos
Foram julgados os inventa-l 

rios por falecimento de Gui-I 
llierme Hoebel, João Jorge dos 
Santas e Apr'gio Leal. *

Tome café

Carioca
Comércio do Representações G. Socas S/A

Matriz *  Rua Cel- Cordova S-N
Concessionários dn INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S.A. fabricante? dos afa
mados carros INTERNATIONAL, Tr tnres, Motores, G*r»dores de energia elétrica e outras

máquinas de indústrias e lavoura

Concessionários dos Automóveis Citroen
Oficina merânica a cargo de profissionais competentes e especializados. Poslo de Serviço. - 
Seccio de Péçss e A c e s s ó r i o s  -  Chapeaçãos -  °inlura -  Salda elétrica e a oxigênio 
Ditdbuidores dos produtos BtiASILIT. telhas para coberta, canos para exgôfo,

caixa dágua, etc.

Filial — "Rua forreia Pinto, 113 LAGES — Santa Catarina
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Confraternização de comerciantes e comeic u 
riós pela passagem do dia da classe

O cormrcio do Lages, feste
jou cordignamente o dia 30 
de ontubfo com uma grande 
festa de confraternização entre 
empregados *> empregagores. 
Por iniciativa destes, o expedien
te cerrou suas portas ao meio 
dia sendo organisado um jan
tar no Clube Io de julho, com 
mais de 250 talheres. #

A’ Sobremesa falou, em no
me dos comerciantes o Dr. 
Lnerte Ramos Vieira, dizenfo 
das vantsgens que advên da 
compreensão e harmonia que 
devem existir e n t r e  
empregados e patrões. Agra
deceu, pelos comeiciários, o 
sr- Raul S. Fesnandes. Ao 
ágape compareceram, alem de 
autoridades, representantes da 
Imprensa e Radio e a maioria 
da laboriosa classe do comer
cio local Com um animado 
sarau dansanfo foram encerra
das as brilhantes comemorações 
do Dia do Comerciario.

Não se pode deixar de tecer 
es mais calorosos elogios a 
bela iniciativa pela confraterni
zação que, bem demonstra a 
alia compreensão existente en
tre a classe patronal e a dos 
comerciarios de Lages. Lamen 
tamos não p o d e r  detalhnr 
a auspiciosa ocorrência, pois 
Correio Lageano, não merecen
do ser convidado, deixou dc 
comparecer as festividade.

Saulo S. Ramos
Transcorrerá, dia 7, o natnli- 

cio do contador Saulo S. Ra
mos, elemento de destaque de 
nossa sociedade, tesoureiro dõ 
Partido Trabalhista de Lages, 
muito estimado nos melo* co
merciarios. Nossos parabéns.

Deve o operário contribuir p>.r s
l l l S t l t U t ü S ?  por Svrth  A. Nicolldi I |í u o m u i u a .  1 C o r r e i o  L a g e a n o

Afonso Ribeiro 
Sobrinho i

Nosso amigo Afonso R. So- j 
brinho, ruralista neste municí
pio verá transcorrer, no proxi- 
ino dia 5 mais um feliz aniver
sário. Correio Lageano o feli-j 
cita. '

Ser previdente é uma obriga
ção imprensinclivel de todo o 
chefe da família Para os de
safortunados que vivem exclu- 
sivnmente d e  s e u  tra
balho honesto e pesado -  ope
rários - que lutimx durante o 
dia hoje fiara ganhar e garantir 
o pão de amanhã, foi necessá
rio que o Presideute Vargas, 
na gestão passada, criasse os 
Institutos e Caixas de Aposen
tadoria, afim assegurar-lhes uma 
velhice t r a n q u i l a  e 
atenuar e suprir qualquer ue- 
cessidade, durante o periodo 
em que os mesmos estivessem 
impossibilitados de trabalhar, 
devido a qualquer enfermidade. 
Para quem ganha pouco, o 
único módo de garantir o dia 
oe amanhã é fizer seguro. Fa- 
zpr seguro nos Institutos e Cai
xas é ma s do que nma obriga
ção, é um dever sagrado dos 
que a sorte lhes sujeitas ao 
regime de previdência. Trins- 
otevemos abaixo. «In tctun», o 
texto de um artigo publicado 
ua Revista de Intendêucia, edi- 
í-ão de Maio de 1947,

O seguro morreu de 
velho” e por isso nós todos 
temos de cuidar do dia de 
amanhã.

Para quem ganha pouco, o 
único modo de cuidar do dia 
de amanhã é fazer seguro.

Fazer seguro é uma coisa 
mais ou menos assim; a gente 
paga um pouco todo o mês e 
recebe um auxilio quando não 
pode trabalhar e deixa álguma 
coisa para a família, quando 
morre.

Os Institutos e Caixas fazem 
o se guro dos trabalhadores.

Os Institutos des Industriarios 
faz o seguro de todos os ope
rários.

Assim quando um operário 
não pode trabalhar, recebe au
xilio do Instituto dos Industriá- 
rios, e quando êle morre, o Ins
tituto concede um auxilio para 
as despesas do enterro e ainda

[fica pagando um auxilio ás 
pessoas da futrilia do i-iorto.

O Instituto sempre p >ga ao 
operáiio mais do que recebe 
dêle.

Os auxílios do Instituto se 
chamam ‘‘beneficios” e não são 
nenhum favor, porque o ope
rário paga um {fonao todo mês 
para ter direito a êles,

O direito aos beneficios co
meça em geral, depois que o 
operário é descontado pelo 
menos duranto um ano para 
Instituto

Se o operário acha qne não 
pode trabalhar e o médico vê 
que não pode mesmo, o lnstitu 
to paga a êle o auxilio pecu
niário» isto é, um* iraporlàuoia 
mensal para «auxiliar» o ope
rário- Se o operário fica mais 
de um ano sem poder traba
lhar, êsse auxilio muda de no
me e fica ch»mando-se “apo- 
sentadoria“, muda de nome 
mas a importância continua 
sendo a mesma

Para saber, mais ou menos 
de quanto vai ser êsse auxilio, 
basta o rperário dividir por 
tiês o dôbro do seu ordenado 
médio que aquilo que o operá
rio ganha um mês pelos outro 

Continua na 5a. página

Lajes, 3 de n^vemb » 1951

Desembargador Mnrio 
Teixeira Carrilho

O Desembargador Mario Tei- 
u I xeir* Carrilho, anivers&ria, noN 

proXirao dia 6 do corrente. S.S. 
que desfruta de justo prestigio 
nos meius forenses, sociais e 
políticos, exerceu, por longos 
anos, o cargo de Juiz de Direi
to da C ornares’
Aposentado, mil ta o aniversa
riante, na" advocacia, com ra
ro brilhantismo sendo admirado 
pela sua vasta cultuiv. tiorreío 
Lageano extende seu abraço 
ao Dr. Carrilho

Compra de animais

; Associação Catarinsnse de 
Medicina

Foi fundada, dia 27 de outu
bro, nesta cidade, a Secção R e
gional da Serra, füiada á Asso
ciação Catarmense de Medicina 
sediada em Fpdis. Foi eleita a 
Diretoria que f cou assim cons- 
tituida Pres.: Dr. Walmor Ribei
ro, Vice-Pres.: Dr. Catmosino 
C- de Aaaujo, Secretário; Dr. 
Joaquim Pinto de Arruda, Te
soureiro: Dr. Célio Ramos. A 
oovel inslitirçã-) congrega em 
seu seio os profis-onais de S. 
Joaquim, Cur'tibanos, Bom Re 
tiro e Campos Novos.

AVISO

Leva-se ao conhecimento 
Ias interessados, que a Direto

ria de Rernont8 e Veterinária 
Jo Exército deseja adquirir ca
valos mestiços «bretão postiere», 
que preencham as características

i exig!das pelo Exército.
[ Para quahquer esclarecimento 

os interessados deverão dirigir se 
ao Cup. Vet. José Pinto Sonibra 
u* Granja do 2o Btl. Rv., situa
da junto ao Campo de Aviação.

Leia e assine o
Correio Lageano

Heitor A th rty d e  e JoSo Prudencio Garcia e

Vva. Maria Amalia Macedo Heuriquela Garcia

Participam aos parentes e pessoas 
de suas relações, o contrato de 
casamento de sua filhn e neta 
ALBA com o sr. Sebastião Pru- 
deucio da Silva

Lages, 31 -10-51

Tem o prazer de patticipar aos 
parentes e pessôas de suas rela
ções o contrato de casâmenta de 
seu filho SF.BASTIAO com a * U 
Alba lerezinha Macerfo Athavde 

Rio do Sul, 31-10-51

ALBA E SF.BASTIAO 
Confirmam

Amanhã ■ domingo, as 8 horas no Marajoara
A RKO-RADI0  apresenta, orgulhosamente, a produção Extraordinária de SAMUEL GOLDWIN

n t a m i n t s  =
com um coDjnnto nolavel de grandes artistas, como:

TERESA WRIGHT, DAVID NIVEN, FARLEY ORANGER e EVEL1N K~YES 
Um espeáculo, que é um verdadeiro e inesquecível encantamento! Em todos os romances de amor „ .
______________ ____________________________________________________________ _______________ ,,,ur> nunca nouve amor como este!
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