
Com 3 Intervenção Federal foram restabe
lecidos os serviços das êmprezas aeroviárias

A gréve dos aeroviari-i« k-».. --------------A gréve dos aeroviams bra-1 
silciros. que já se prolongava j 
por varieis dias, culraiuou com! 
• ini» rvenção federal que re
quintou tot1< s os serviços das 
e i.prMis de transportes aéreos 

“ A d' Itea medida tomada pe- 
|u G v rn > da União, teve co- 
nio ccusequ ncia o término da 
paredJ, Pois no decreta que 
u-guUva a intervenção for» es
tatuído, que requisição coSsa- 
ní iutcniatici mente no mc- 
irento era que fosse restabeleci
da a normalidade dos serviços

Diante de tal medida os #e 
roviarios, voltaram, ontem ao, 
trabalho já estai.do normaliza
das todas as linhas, e termina-1  
ra prat cnmr nte a gréve. A so
lução legal da pr.ral.Zação tfos 
serviços, bein como o anmento 
das tarifas, será dado pela Jus
tiça do Trabalho que de acordo 
cora o decreto intervencionista 
deverá pronunciar-se drutro de 
20 dias.. Até lá continuará a
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Representante mexicano 
presidente a Assemb'éía 

da O N U
disputa enlre 
goveino.

aeroviatios e o

Descontenta' 
mento no PSP 

catarinense
Eftão circulando rnniores de 

que há uma séria divergência 
entre os lideres do Partido So
cial Progressista, motivado pela 
recente eleição do Diretorio Es
tadual.

Segundo esses comentários, di
versos lideres municipais, teriam 
sido inclu doH no Diretorio £sem< 
prévia consulta. Alem disso, os 
fundadores do partido no ‘ Esta
do, seriam relegados a um se 
gundo plano, e estiriuin em 
entendimento com outras agre
miações, para uma possível ade
são.

Confraterni- 
sação dos 
Magistrados

E:n Comemoração do «Dia da 
Jttstiç 1 » - 8 dr dezembro - reu- 
mrnm-se em Fpolis. os Magi • 
tiados Catarit), uses. A corfra- 
•ernisação constou de Um almo- 
Ço oferecido pela Associação 
dus Magistrados Brasileiros e 
Governo do Estada. O almoço 
eontou com a presença de de
sembargadores, juizes. Promoto
res, advogados e jotnalistas. 
Pronunciou 0 discurso eficial o 
dr. Ivo Ouilliun Pereira de Md- 
I’, luiz de D reito da Comarca 
df Lajes, que em brilhante ora- 
Çào, frisou a importância daque- 
I* reunião.

Dr EDEZIO NERY CAON
aDVOGROO

LAJES S  CATARINA

Desabou par
te do Circo 
«Buíalo Biil»
Informa o ‘ Estado” de Fo^bs, 

de 18 qne o Gran Cbco 
Búfalo Bill, na sua tuução ,0 . 
estréia, em Blumenau ruiú, 
uma das arquibancadas, apinha
da de gente “31 espetndoreS 
aprestntaftdo feiimentos de to
da natureza, continum inter
nados nos hospitais «^anta !sa- 
bel’’ e sSanta Catarina», al
guns dos quais em estado qne 
insp ra cu dados. O terreno pou
co firme s„bre o qual repousa
va aqneln p’rte das gerais, com 
o"peso da massa humana qus 
se comprimia para assistir o es
petáculo. cederam as est tas 
irancipái3 atirando ao ehão 
centenas e een‘enrs de pes- 

a-ee que a D, le 
gncia Regional du Palicia náo 
feria procedido a necess ria 
vistoria cias instalações do

, .. circo, o que prov>.V(*lm<.-nte te-nnnbS loi celebrada Mi^s 1 ^  tv i(aCj0 rie«a»tre de t&rr.n-

Colaram grau os 
Bacharéis de Santa

Catarina
P a 8 do corrente copram, ,- . . , , „ . L* poas. Cornenla-ee quegrau os bacharel.mdos da r a- J . . .  n  ̂^ „

uMacte de Direiln de Santa Ca-
> nna. As festividades revesti- 
rara-Se de invulgar br Ihatitismo

fado» «T o- 
lida u i «Rpgi jn il« que 

na dirg^nt, s do »Buíolo B ‘I*: 
estão dispostos arcar com 
todaS as despe>i’i ao fti vj uS 
bem c mo indpni = :r o> eslra- 
dos materiais das vniuas.»

m fçã ' de grrça. por Sua cx . ----  _
ma. Iívdma. Dom Joaquim Do- l l̂ P roP0|Ç° s.
■ ii-jjiipc de OTveira. Arcebispo Continua o »Vg 

Metropolitano, que em seguida' 1 mos 
procedeu a benção dos anéis.

■ Foi prestada s.gnilicativa ho- 
|menagpm pestuma ao Prof.
}.ío‘é Boiteux rulm n^rido as fes- 
iFvidades c,>m um b-ile r"3liza- 
! do no ‘‘Lira Tenis Clube”, 
j PararvnfiU a turma o Prof:
] Dos. IbnMque Fontes, sendo, 
prtrono da mesma o Prof. Nercuj 
Ramos, prestando homenagens 
rspppiais 00 Governador Inueu 
Boridn Usen e Des, Osmuiido 
b tóbregu,

S3o os fpguintrs os nevos 
ndvrgndos do S;ntj Crtitina:

Areibel Alcintír?, . Ayres 
G.F. de Me'o, Beno Mnipr Pe- 
rptscni Cetins BartCs Gompg,
( srlrs Z nirc-li Ramos. DGmo 
R; s'fs 8 Iva, Fglê MalheiroS,
Cerrldo Gama ‘-Eles, FTélio Mil- 
trm l ’rrc T \  Hélio Saciloti 
Oüvrira, Ivo Se 1, JaimOr

Eleição na or
dem des Ad

vogados
Rfnlisam se hoje n tarde ns 

fleiçfles ns sub seç3 1 da O - 
ílfm dos Advogados do Bra.-il 
que abrango as Com rcas de 
L?ges, S. Jonquim, B Retiro e 
Curilibanos. As votiiçôiS se'ãu 

de I processadas ns Edifício do Fo- 
Gui-jrnm, sendo a apuração feite as 

n arães CoUço. Joel Vieira de, 18 horas. Os trab lhns êrÃo 
Scvz», Jrsé Filho, R>ul Abre-1 presididos p»Io dr. Hélio Vieira 

1 òht Rid Silva. Paul Uhséu presidente em exe cicio e se- 
í Baião, Valérfo de Andrade I cretariados pelo dr. Joâo Oual 
1 Bot lho. e Walmor Uuidoso da'berto.
• Sil va.

O Dr. Ln!z Pudilia Nervo, Representante Permanente do 
México, junto às Naçõ°s Unidas, foi eleito prelidi nte d* atxfa 
Sessão da Assembléia Oerd da oNU, presentemçnte reunida 
ein Paris No flagrante, aparece o etnin-me diplomata ocupan 
do a tribuna da presid-maia, (FOTO ON( ).

Oscar Schweitzer e 
S ínhora

Participam aos p ‘entes e pes3Ô a axigas, 
de seu filho

A L ÍSIO  OSÍ’AH 

Lag<*s, 12 12 51

o nascimento

Tribunal de 
Justiça do Es

tado "
1 Na sessão do Tribnn»! de 
jJust ça cfo Estado dia õ d ) cor
rente foram eleitos Presidente 
e V ce-Pr,'s'd*nte da tu»is alta 
Corte de Justiça da Santa Ca
tarina.

Para PrrsidpnT f ‘i reel“i* 
do Deseriiburg >doi U Ii . i i u  Alfi, 
ler Sales, e para v ce pi(* I ■ 11 
te o Dt ze ' b ugador G ullrr  

. mr a l)'y •

Wilson Moura
Regressou de P. Alegre, de

vendo permanecer a té j nHro 
em nosgn cid-de o scpdêmico 
»olicitador Wilson Mou *, d» 
Facildude cie Direito tio K.G.S.

JOSÉ BAG6I0
R gressou a é ta cidade, 

«pó - uma vagem de n. gó iea 
n Curit ba, Juinv le, Flori"i,ó 
pol.s e Porio Alegir, o sr. .!o* 
sé I*. Baggio, diretor <|-gfe 
jorn.l e Presidente do Diretório 
Munieip l Io P.T B.
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Edital de Citação
O Doutor Ivo Guiltion P e -’ 
r r ira  do Mello, Juiz de Di-I 

9 reito da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

FAZ sub-u- aos que o presen- 
t; edital de Citação, com o 
prazo de trinta dius, coutados» 
da primeira publicação daste' 
na imprensa local, virem ou 
dele couli“Cimeuto tiverem, que 
o dcutor iPromotor Público re
quereu a citação de Beruardino 
da Silva Morais e Herdeiros 
residentes no distrito de C»m 
po Belo do Sul. desta Comar
ca, p»ra pagar incontiuenti a 
quantia de Cr£. 348,dO, que os 
mesmos sâo devedores á Fa
zenda do Estado, por sonega- 
çSo do imposto territorial. E. 
porque tenha o Oficial de Jus
tiça encarregado da diligência 
certificado não *er encontrado 
o executado cita-se e chama se 
os mesmos Bernaftbno da Sil
va Morais e Herdeiros para 
comparecerem neste Juízo, com 
o preso acima de trinta dias e 
efetuarem o pagamento pedido. 
E, não o fazendo ser-lheão

penhorados bens tantos quantos 
bastem para ,o mesmo paga
mento. E, para qne ninguém 
alegue ignorância, se passou 
o presente edital que será pu- 
bhcado e afixado nos termos 
do decreto 9G0 de 17 dezembro 
de 1038. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos trjnta de 
novembro de 1951.

Eu, Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazenda 
que o datilografei, subscrevo e 
assino,

Ivo Ouilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito 

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fazen
da.

A festa aviatória de B. 
Retiro

Dr. Samuel 
Arruda Mello

Ontem colaram gráu os no
vos farmacêuticos da Universi
dade do Paraná Enta e os 30 
fcrmados encontra-se o nosso 
conterrâneo Samuel Arruda Me
lo, que concluiu os cursos Pre
paratórios no Ginásio Diocesa
no desta cidade. Correio La-5 
geano, deseja ao dr. Samuel 
êxito em sua profissão

CERTIDãO

Certifico que afixei o edital 
supra no local do costume,! 
dou fé.

Lajes, 30 de novembro de 1951 j

Hélio B isco de Castro 
Esciivão

Edital de Citação
O Doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Di 
reito da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, uu 
form» da lei, etc.

FAZ saber aos que o presen
te editnl de c'taçâo, com o pru- 
so de 3J dias. contado da pri
meira publicação deste na im
prensa local virem ou conhe
cimento dele tiverem, que o 
drutor Promotor Público da 
Comarca requereu a citação de 
Manoel da Silva Ribeiro, resi
dente no distrito de Campo 
Btlo do Sul, desta Comarca, 
para pagar incontinenti a qusn 
tia de Cr$ 1.752,00, que o mes
mo é devedor á Fazenda do Es
tado, por sonegação do imposto 
territorial E, porque tenha o 
Oficial de Justiça encarregado 
da diligência cerhficado não 
ter encontrado o referido exe
cutado cita-se e chama se o 
mesmoM anoel da Silva Ribei
ro, para comparecer neste Juízo, 
com o prazo de trinta dias e 
efetuar o pagamento pedido, 
m«is selos e custas da execu
ção. E, não o luzendo, ser-lhe-

ão penhorados tantos bens quan 
tos baste m para c mesmo pa
gamento. E, para que ninguém 
alegue 'gnnrnncia, se passou o 
presente edital que será publi
cado e afixado nos termos do 
Dec. 960 de 7 de dezembro de 
1938 . Eu, Hèli" Bosco de Cas
tro. Escrivão do crime que o 
datilografei, subscrevo e assino.

Dado e passado aos trinta de 
novembro de mil novecentos e 
cincoenta e um.

Ivo Guilhon Pereira de Mello 
Juiz de Direito

Hélio Bosco de C astro 
Escrivão dos Feitos da Fasenda

CERTIDãO

Ceitifico que afixei o edital 
supra no local do costume, dou
fé.

Lsjes, 30 novembro de 1951 

Hélio Bosco de Castro 

Escrivão

Dr- Walmor 
Cardoso da 

Silva
Ultimou seu curso na Facul 

dade de Direito do Estado o 
o conhecido poeta, expressão 
real da moderna poesia patrícia, 
sr. Dr Walmor Cardoso d» Stlv*, 
Secretario da r e v i s t a  
«Sul» Ao novo causídico para
béns deste orgáo •

Srta Lidia 
Rossi

Colará gráu boje,- com a 
turma dos Contab listas da E s
cola Técnica de Comercio de 
Lages, a srta. Lid'-1 Rossi, es
crevente do Cartorio do C ivel 
desta Comarca.

A Lídia, Correio Legiano, 
apresenta suas felicitações.

Real zou-se dia, 9̂ com gr?n 
de brilhantismo, «n Bom Re
tiro a programada festa aviató- 
ria em beneficio do Aéro Clu
be daquele município. Com a- 
flucncia de grande massa po
pular e compTecimento do s r  
Pref ito Municipal, sr Mario 
Leal, Presidente do AcrovClube 
foi dado inicio ás soleuidades, 
de vôos, leilões, danças, ehu- 
rrasrada.

O ponfo alto dos festejos 
foi a realização de acrobacias 
aéreas. Sensuciomlizou a prova 
de ginástica aérea, realizada 
-im pleno vôo num trapézio se
guro em trem de aterrizagem, 
pelo atleta Marques da Escola 
le Parequedismo de Sáo Puu- 
o, numa altura de 590 metros

Também a paraquerfista Íris 
Galle, mundialment/* conhecida 
f*-z proeza« saltando de uma 

'altura de 1.800 metros, Ainda 
‘o Dr Newton Varela, o J"iz 
Vofcdor, realizou acobrseias em 
vôos de grande altura.

! Estiveram pr*senL-s repfes< n- 
tantçs dos Aéro Clubes de 
Floriunopobs, Blumenau e fea- 
jes, est-ndo a caravana de-te 

'M u n i c i p i o con-titnidí 
dos s"gumt-s pilotos: \C 'P. 
Sombra, Mijar Soares, Ctho 
Couto, Aq nno. Joã) Schuidt 
e Edu*rdo Pereira.

A» provas de acrobacia aé- 
re í praticadas em B. Retiro, 
por iniciativa do Aéro Clube 

|de L iges serão reali/adas aqui 
i no próximo ano.

Olavo Fran'| Aero F u d l íC Ocisco Vieira 1 ■ “ vu
Em gôzo de férias encontra- 

se nesta cidade o jovem Olavo 
Francisco Vieira, aluno da Fa
culdade de Medicina do Paraná.

A g r a d e c i  m e n t  o
F lhos, genros, noras, netos e bisnetos de Da. Ana Dias 

Biãsscher, agradecem a todos os parentes e amigos que envia
ram flôres, cartões, telegramas, uos que acompanb iram até o 
sepultamento daquele ente qii.*ri1o até o cemdério «Cruz das 1A- 
mas», bem como aos que assistiram a missa do 7o dia.

Vereador Ra
ul da Luz

Rumo a São Pado, acom
panhado de sua Exma esposa, 
transitou por esta cidade o sr. 
Raul da Luz, vereador pelo 
PSD em Vacaria.

Vereador Elvertde 
Oliveira

Eateve entre nõa, o s«. El- 
vert de Olive|r»i Vereador peia 
ÜDN, á Câmara Municipal d? 
Bom Retiro

João Luiz Ra
mosm

/\cha-se entre nós o jovem 
.Toão Luiz Râ Ptos que, «m P. 
Al‘gre, acata de s« diplomar 
como ''erito Contador pela 
tscola de Comércio N. S. do 
Rosário.

C élio  A n d r a d e
A serviço de seu cargo de 

Fiscal do LA P. dos Industriá 
rios encon!ra-se na Capital d-> 
Estado o sr- Célio Andrade.

Jorge Allém 
Chedid ':

Transcorreu dia 6 o natalicio 
do sr, Jorgj Allém Cliedid. 
lider u tenista aqui resilent,u. 
C o r r e i o  L a g e a n o  
emb ra tfdiamenle, o felicita.

Dr. Ney de Ara-j Antonio Edú
gao Paz I

Por ato de 6 do 
sr, Governador do

corrente o
r . , v,-,......—  _ Estado no
meo D legado Especial de Po
licia, d? Lages, o dr. Ney de 
Arsgão Paz. titular da DeLga 
cia de Florianópolis.

Aqui. cb**gndo, o dr. Ney 
Aragão Paz, assumiu dia 10 a« 
levadas fu tções.

Vieira
Curitiba,

a c h n . s e
ProcedeDte de 

.em gozo de férias,
| com set)9 familhares o aca
dêmico Aotonio Edti Vieira, 
da Faculdade de Direito do 
Para Dá

Srta. René Ar' 
ruda

Afim de preparar se para 
realisar os tximes d» in- 
gtesso na Faculdade de Medi
cina do Paraná, seguiu para 
Curitiba a srta René Arruda' 
filha do sr Raul Pinto de Ar
ruda

Assine «Correio Lageano»

Coletoria Es
tadual de 

Lajes
Arrecadarão do mês da 

vembro: Crg 1,117.754,90
no-

Exc^sso deste 
308.943 10.

mes Ci$

Por Atochímetro

Qualquer semelhanç i com
fatos, pessoas, co-sas oi nomes 
ligados ao Aéro Clube de La
ges, *não é 'coicidéncia. . . é 
proposital.

O PP RUT, tão afamado nas 
rojas aeioviárias, levou h bra
ça com o Wandick. O Wonlt- 
ck, percebendo quão duro é scr 
lenhador, está em enteo bmen- 
tos nesta oidade, com o sr. X 
a fim de adquirir-lhe a barbea- 
n a. Ser basbetro é menos arris
cado.

O Sombra, na h ra em qne 
o sol era mais Cnustiemie, /-n- 
tra na bar Familiar, em Bom 
R tiro, acompanhado d ^  outros 
membros do ACL, proe u u 
sorvete e um copa dagua. O 
g rção que náo entendeu o pe
dido, depositou uo fundo do 
copo o sorvete e adicionaudo 

Jem seguida a agua euMegj-o ai 
•capitão, que por sua vez p.isson 
| adiante. . .

A você leitor, que está lendo 
neste momento esta coluna, 
peço lhe: procure o Couto e 
aconselhe-o, pois pelo que me 
parece «* mal que tanto moles
tou o Calbuseh, está também 
molestando o Celso e sempre 
é melhor prevmir dc que reme

diar
O Aquino está com o coriiçãa 

d''Dcerado, Imaginem, o RUT 
fóra de combate. Passou nm t-- 
legra na de condolências ao 
Varelinha assocnmdo-se ao so 
frimento do MEXMO-

O Mazz1 c'-mo tem ccag  m!
O Brigadeiro Elcardo (Pe- 

reif-l hciiuu r»ouco u na  reZ. 
Para um gastrônoro assim, nâ ) 
ha tjbcl.nriento de carne

O João Schmidt (hentito o 
fruto) não quer outra vida. 
Tombem agora t«m umi boa 

i P ymuuth a disposição.
I

Arrep->d»ç3o níé 30 
bro 9.033.198.50.

Excesso até 
3.479.415 70.

essa data:

novem- J
t

Cr$l
t

DT EDEZIO NERY CAON
ROVOGRDO

LAJES* S.CATARI NA
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CORREIO LAQEANO

lH(k S O C I A L
A n i v e r s á r i o s

Ontf m
S' ii. Ziirn Borges. filha do 

*r. M notti Borges.

Hoje
Srts. L lia, filha do sr. Do- 

1b 1 de Aodr«áe, Intendente de 
Painel.

Sclon Vieira d» Costa.
Sr. Oené^io Campos» do co

mercio deste praçi.
Dia 17

Exma. Sra d. Zélia, dd- esop- ( 
Sa do Sr. César Andrade, de» 
Painel. I

I José Afonso, filho do sr. Jo- Terezinha. filha do sr Jorge j sé Luiz Ramos.
roPereira.

Terezinha, fdha do sr. Jorge 
Mtissi.

Renato Varela, filho de sr. 
Agenor Varela, do comercio des
ta praça.

Sr. Rubens Vieira Borges, co
merciante nesta praça.

I
Sr. Ataliba Woíff, comercian

te em C. Alto.

Dia 20
Delva, filha do sr. Mario Bue- 

no.

Sr. Cirilo Ramos, residente 
nesta cidade.

Dia ül
Sr. José Wolff, comerciante 

estabelecido nesta pr?ça.
| Ernani, filho do sr. W.«Uo-

. ,  Im'ro Illdebrando.Dia 16
Sr. \Vashington_,.Teixeira de Tírezintia, filha do sr. Mario 

Freitas. ~ iBueno.
> ewton Clóvis. fiiho do sr. A todos nossas feliciUçôe».

Sr- Agnelo 
' Arruda

Transcorreu ontem o aniver 
sário ustalic o do sr. Agnelo 
Arruda, digno Gerente da Fi
liei do Banco Inco nesta praça. 
SS. divide as sühs atividades 
como banqueiro, fazendeiro doa 
rrniis progressistas, e politlco 
militante nas fileira? da União 
Demociálica Nacional, em cujo 
Diretório vem tendo destacada 
atuação Pelas, suas relações de j 
amizade e prestigio que des-j 
fruta em n^sso meio o ilustrei 
aniversariante foi muito cum-l 
primentado no dia de ontem. |

“Correio Lageano’- leva ao sr . ; 
Agnelo Aanuda as suas felici-'» 
taçõ.s. j

Hunfaetto Pelizzetii
Em visita a pessoas de suas 

rel?çôes esteve nesta cidade o 
sr. Humberto Pell zzetti, auxi
liar do Tabelionato de Rio do 
Sul e proccr trabalhista daque
le Município.

Sr. Osvaldo 
Cam argo'

A d.- ta de amanhã assinala 
a passagem de rrnn um ani
versário do sr. Osvaldo Camar
go, industrial e comercinnte 
est beleciuo neste Munic pio. 
Ss. qur g^za de merecido pres
tigio, junio aos meios econo- 
m cos e sociais, será alvo de 
m nifestaçõ-s por parte de seus 
amigos Correio Lsge«uo o 
Feiicita.

Srta. W ilma Carr
Enc^ntra-se nesta c:dade a 

-rt^ Wilma Carrlho estudante 
ds Eseola d̂* Medicina de Curi 
tib».

A jovem acadêmica verá 
ranscorter, dia 21, mais um 

aniversário Correio Lag-ano a 
umprimenta.

Darci Ribeiro
Esteve em Blumenau o sr, 

Darci Ribeiro, Escrivão de Or ■ 
fãos da Comnrca que foi assis
tir as solenidades de formatu
ra ginasial de seu filho Teimo 
Ramos R beiro, em educandá- 
rio daquela cidade.

J

Qanhe um mês de boni 
ficaçãn, fazendo-boje mes
mo uma assinatura d«>«OüR 
REIO LAGEANO*, para 
1952.

Cartório do 
Crime

Foi arquivocado o inquérito 
policial a respeito do incêndio 
da Oficioa Santa Helena de 
propriedade do Dr. J ião  Pe- 
lr0 A rm aa.

Foram o'tvid»s ?s teste 
manhas d H ac í^ ç S o  no proces
so em q r- i e íUuciado H*-rmi- 
lino Luiz da silv>». vulgo M lo 
co, m atador de Dircy Fehx 
Mariani.

Leia e assine o 
CORREIO LAGEANO

1Í3U1 de Castro A rruJa  
iVaa e

Adalcinda V. Arruda

Participam aos parentes e pessoas 
de suas relaçAes, o centraio <le 
casamento <le sua filha DIL- 
ZA com o sr. Oswaldo Husadel

Lages, 8-12 51

Otlo Sebastião 'Jsadel 
e

Julia  S. Husadel

Tem o prazer de pniticipar aos 
parentes e pessoas de suas rela
ções o contrato de casamento de 
seu filho OSWALDO com a srta 
Dilza Arruda

Blumenau, 8-12-51 .

DILZA e OSVALDO 
Noivos

C o r r e io  Lageano
Orgão Independente e 

N otic ioso
E X PE D IE N T E

Dr. E dézio N. Caon 
José Paschoal Baggio 

G erente: Syrth de A. Nicollell 
Redator-chefe: Evilasio N. Caon 

Redação e olicinas 

Rua Aristiliano Ramos. 151

Diretores:

Assinatura ADual 
Numero avulso:

Cr» 60,00 
Cr* 1.00

Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de seus 

sign atários.

A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTACA AOS 

AVtÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA D0 

PESSOAL DE TERRA E DE BORDO E 0 CONFORTO 0UE Y S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "P IONT I ÍA ",

_  lhe  p r o p o r c i o n a r ã o  sempre  u m  alegreT3* DESEMBARQUE.

31927}

Agência nesta cdade
Hui 13 lie Nuvembro n' 37 - Fois 11 - 5. 7. 187

Tome café Carioca
'Produtos que se

recomendam
C a f é  C a r i o c a

0 amigo do ôeu paladar, saboroso - moido á vista
do lreguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Paes, Biscoitos, Bolanhas, Doces, Chocolates, Balas 

Eu leites para Oòces

Varej' S e fábricas; Rua Corrêia Pinto esqui
na Caetano costa - Post i de Vendas: Rua 

Mal. Deodoro 45

FhHricn r varejo de bnnli», linguiça, e produtos sumos

|3. Exposição de gsdo de campo e 2a. Exposição Agrc-Pecuáfia
DE

São  Joaquim
De 23 a 25 de Março de 1952

'EH URA MUNICIPAL, convidam todos os rumlista» a pnrticippr<>ra d» Ex^OiiçVi Agr*-° r , e Pnv; »n|. m „

São JoaquimA ASSOClAçãO RURAL E A PRE1
)idnde e apreSenlação d e  seus produtos a f i m  de e x p r i m i r e m  o valor, a p o s ^ b i l i  tade e o progresso de

.« ui es

forços d i  e s c o l h a ,  qu ' l i c
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Os moços na política 
riograndense

Um f«nôneno bastante carac
terístico da última campanha po
lítica do R'i> Grande do Sul íoi 
a pirticipação ativados ranços, 
especialmente dos estudantes. 
Dis diversas Faculdades e 
Cursos Secuadárlos vários fo
ram os que disputarem postos 
eletivos nas comunas gaúchas. A 

Faculdale Católica de Direi 
to deu mais de uma dezena de 
candidatos. Eleitos: Pelo PTB 
Sereno Chaise em P. Alegre, 
Mansur Elias em Nova Prata e 
Domingos Micaroni em B. Gon

çalves, pelo PL: Mario Leão, 
em C*f, pelo PSD: Arquimedes 
Almeida em L. Vermelha e 
pelo PSP. Fernando WuuderÜ- 
eh em Rio Pardo. Além destes 
conseguimos ppurar regul ir nu
mero de moços que ocupa car 
gos administrativos e mais ain
da que vários foram candidatos 
que não conseguiram eleição. 
Mas, a nominata acima já pode 
dar uma ideia da participação 
da mocidade nas campanhas 
partidárias gaúchas.

Juízo de Direito da Comarca 
de Lages, Estado de Santa 

Catarina
EDITAL DE PRAçA, com o 
prazo de vinte (20 dias, para 
venda e arrematação de 
(moveis sepSrados para paga
mento de divida, no arrola- 
mrnto dos ben< deixados pe
la finada Cezarina Maria de 
Souza.
O Cidadão Pompeu Sabatini, 

Juiz de Paz. no exercício do 
cr-rgo de Juiz de Direito de?ia 
comarca de Lajes Estado do 
Santa Catarina, na forma da 
lei. etc.

Fas saber aos que o prasen- 
te edital de primeira para, di
go, praça virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia cinco (5J do 
próximo mês de janeiro (1/ ás 
dez horas e trinta mmutns 
GO 30), no sagão do edificio do 
Forum, a ru* Benjrmim Cous- 
tant, nesta cklade, pelo portei
ro des auJi:órios, Será levado 
a público pregão de venda e 
arrematação, por quem mais 
der e maior lance oferec-u, aci
ma da avaliação de Cr$9.809,oo, 
o seguinte imóvel, separado pa

ra pagamento de divida, no 
arrolamento dos bens deixados 
pela f:n,ida C ezarina Msria de 
Souza: Uma gleba de matos 
com a área superficial de 
o37.t)00m2, e em comam, nu
ma área de um milhão de me- 

Jtros quadrados, situada nesta 
(comarca, lugar denominado 
i‘‘Lageado LUo”, distrito de Ca- 
rú, confrotando; ao norte com 
terras de Manoel Francisco 
Ortiz. Joaquim Prudeucio de 
Oliveira e José Marcos Ribeiro 
a leste com terras de Ozorio 
Pinto Barbosa, ao sul com ter
ras de João Maria Maciel: á o 
Este com terras de Sebastião 
Domiagues de Oliveira e Ma
noel Francisco Ortiz. — E 
quem quizer arrematar os bens 
acima descritos, deverá compa
recer no lugar, dia e harar aci
ma mencionados, sendo eles 
entregues a quem mais der e 
maior hues oferecer, acima da 

j aludida avaliação, depois de 
pagos no ato e em moeda cor- 

! rente do país, o preço da arre
matação, taxas, custas judi-

Dia dos Di
reitos do Ho

mem
O dia 10 de dezembro de 

1951 assinalou o terceiro ani
versário da Declaração Universal 
dos D'reitos do Homem procla
mada om Paris, pela Assemblé 
ia Geral das Nações U údas, em 
1918. Em resolução de 4 de 
Dezvmbro de 1950 a Assemblé
ia Oeral convidou os Estados 
Membros e organizações inte
ressadas n adotar esta data co
mo o DIA DOS DIREITOS 
DO HOMEM t a celebrá-la con- 
diguamente. Em 1950, o Dia 
dos D'reitos do homem foi ce
lebrado em 46 piizes , êste ano 
teva uma participação ainda 
mais expressiva.

Fone 66

Mario T eixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal 91
Rua 15 de Novembro n. 191 

Edifício Jo io  Cruz J u n io r  —L A JE S

ELF.TROLAGES LTDA.
(Prédio do Cia. Força c Luz) 

Repres. exclusivos para Lagss e 
Curitibanos

c a m in h o n e t e  s t u d

Vende-se uma Caminhonete 
STUDEB4KER, tipo 1948, em 
peifeito estado de conservação 

Ver e tratar com Sargento Her 
cilio, a rua João de Castro, s/n 
Aceita-so troca.

ciai, fal cultando-se ao arrema 
• tante oferecer fiança idônea, 5 
poa tres dias. E, para que che
gue ao couhecimento de todos 
os interessados, passou-se o 
preseute edital, que será publi
cado e afix^o ua forma de lei. 
Dado e pissado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, aos doze dias do mês 
de dezembro do ano de mil 
novecentos e ^incoenta e um 
(12 12-1951) Walieck A, Sam
paio, Escrivão do Civel. o da
tilografei, subscreví e também 
assino' — Selos afinal.

Pompeu Sabaíini 
Juiz em exercício

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do C ivel

jSSo&SflS

LíMUMMUIl LTDA
REPRESENTAÇÕES E CONTA P/?OPRlA

Vendedores das conhecidissi- 
nas máquinas de costura «AL- 
FA»e afamados rádios a bate

ría e luz.

Máquinas de escrever, etc.

VENDAS A VÍSTA E A
PRAZO

Faça uma visita á nossa expo- 
< ção e verifique nossos preços

LAGES Rua Maie.hil Deodoro :0 l — LAQES

Não dê esmola, cantribua 
para a SLAN

Comércio ds Representações G. Socas S/A
M atriz- Rua Cel. Cordova S-N

Concessionários da INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S.A. fabricante? dos afa 
raados carros ÍN TERNA TrON AL, Tr dores, Motores, G ’radores de energia elétrica e outras

máquinas de indústiias e lavoura

Concessionários dos Automóveis Citroen
Oficina mecânica a carg> de profissionais competentes e esp «balizados. Posto de Serviço. 
Secçáo de 1’óças e Acessórios — Oh.peação — °inlura — SsIJh elétrica e a ox:gênio 
Ditribuidores doa prodn os B iASfLIT, telhas para coberta, canos para 'esgõ/o

caixa dágua, etc.

Filial — Kua orreia Pinto, 113 LAJES — Santa Catarina

)j i ^ | [ ^ ^ ^ ! : c = a 0 q | |D 0 a [! t^ ||p 0 a iÍ D 0 a ||D 0 q |r p ^ |[^ | |D0oi|DÓal} p 0 c 3 ]| p 0 q | | i =^ ^ p ^ ] J p g ^ ( p ^ ^ p [̂ Y ^ ] | t̂ |jD0a|

i a m
A Firma Ernesto Guidalli & Filhos oomunica aos seus consumidores e a populaçáo em geral que dentro e p >mo? dias es^ab ileoir-se á n^st\ 

cidade, á  rua Mal. Deodoro, no edific o do Hotel Proveaani. oom um a bem montada f ía m b re r ia ,  Venderá, para melhor servir os seus fregueses 
oarn» da porco, morta leia, salame, saleicha, queijo de porco, toucinho, pernil, carne de gado, linguiça e outros derivado;, contando com

atenç&o com que tem sido distinguidns, esperam a preferência.
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Formatura dos Contabilis' 
tas da Escola Técnica de 

Comércio
Os Técnicos em Contabilida

de da Escola de Corrércio de 
Lajes deverão colar gràu h0j ,  
ás 21 horas no Salão Nobre do 
Instiiuto de Educação. Outem 
foi celebrada uma missa em 
ação de graça, como parte das 
solenidade de formatura E’ pa
trono de turma o Pr. Osni de 
Medeiros Regis e paraninfo o  ̂
Dr. Hél o Ramos Vieira. Serão' 
diplomados os seguintes couta-) 
biüslas:

fld-lronr Burger de Castro 
Odcrico Nrves, t Vl,ldo 

'‘niaral, ldênio R beiro dl» Car
valho, João Agostinho Duarte 
Jcao Ma.quetii, johny J. de 
Castro Fischer, José de Castro 
Oaroborgi, Ltélio Córdcva Li- 
dia laês Rossi, Maria de Lour- 
des Scoss, Mortinho ''ampos 
Neto, Walter Dischir, Wilson 
W. Burger ce Castro e Ar- 
mando Burger de Castro que 
será orador.

Econômicos
MÉDICOS

[•r. Caetano Costa Jrt
Especialista em olhos, ouvi-J 

dos, nariz e gorganta 
Consultório Rua Cel. Cordova 

Lages - Sta Catarina. j

Dr. Arislcteies Soeiro Waltrick
Clínica geral

Cons. - Edifício Construtora! 
1° undar - Rua 15 de Novem-l 
bro • L iges • St. Catarina.

Hoje a formatura dos alu
do Ginásio Vidal Ramos

A Radiolar de Lages
de

l. LISBOA & CIA.

COMPLETO SORTIMENTO DE MATERTAL ELETICO
EM OERAL

Instalações elétricas Vendas a vista e a prezo das famo
sas geladeiras «STE1GLEDER». rádios, etc

Orande estóque de contadores monofásiccs e trifásicos h z 
fluorescente, artigos para presentes

Ligeá — Rui Mal Deodoro — Esq R Hercilio Luz 
— Sta Citarina —

Colarão gráu hoje ás 20,30 
horas no salão Nobre do Giná
sio Estadu il “Vidal Ramos” os 
alunos da terceira série. Será 
paraninfo o sr. Carlos Bello 
Wagner. Em número de são' 
os seguintes os formados? Ada-J 
li F. Muniz, Aldo Américo dei 
S^uza, Angusto C. Moellmamj 
Ribeiro, B e c y L. Bertoldo, i 
C laudio A. Rtdiigues - Orador*

Débora Weiss, Enio W. We-\ 
bber - Ermindo P, Zuban - . 
Ingo Beins - Joaquim V. Por j 
togai - Jaci F. Zago, João C 
R. Arruda, LevinioN. Godoy/ 
Luiz S.R. Floriani, Pedro A { 
Duarte Sebastião D. Muuiz, J 
Sérgio F. Ramos, Ubaldini E 
Andrade, Wilson J.C. Gambor- 
g'

CASAS
I casa e terreno á rua João 

de Castro - Tratar com Artbur 
Wetzel ou nesta redação.

Casa d. Material. Vende-se 
Uma no Morro G’3nde, com 
b x 9,50 mts. Terreno coi.i 1 453 
mts2. Tratar com Raul S Fer
nandes.

í IcK istv íis  « M *  e “Ia m "
\

de 40 HPE nlé 400 HPE 
Vendem: KUdT WE1L & Cl a LTDA

Vol. d» Pátria, 1:83 C. Pontal 745 
Telugrimi» «W-il» P Alegre ROS.

TEÃENOS

V-n 'e-se 2 lotes frente 2o 
B Ujiihão Rodov ário A’rea 1.200 
m2. Tratar nesta redução

U m  a b is m o  a  t ra n s p o r Gosinhãlra

te. Tratar na Pensão N S j 
das Graças, /tv, 3 de C-utubro

. PensãJ e Brttl N. S .  
das Gatas

Casinbade la .—Ambiente fa
rniliar. Ba nheiro, agua e l u z  
Pcnto t entrai.

I'• »• ̂ Isa-Ft de uma cemprten-| Diári i 35,00 -  Pensão 500,0'

Lages — âv. 3 de Outubro — 
S. Oat.

Ed'ficto Cata Vera Ch3ves

A firma Ernesto Guidalli & 
Ibos compra qunlqmr quauti- 

ade de porcos para cóac
Oto Lara Rezende 

(lornalista no Distrito Federal)

E vpec:almente para o 
CORREIO LAGEANO

RIO, novembro (por via 
aereaj Quando so consideia o 
adulto como tipo idesl- per- 
feitómente educado para a fa- 
milia, o trabalho, a vida so
cial, para que usuf ua dos bens 
da cultnra e da civilização - 
toda educação de adultos é de 
carater supletivo, ensiua o pro
fessor Loureuço Filho. E con
tinua: de futo, em quzlquer de 
suhs formas, ela atende a al
guma coisa «quí falta» e que* 
deve ser suprida», para mwior 
benefícios individual e social.^

A Campanln de Educação 
de Adultos pretende, entre nós, 
preencher o vácuo aberto com 
isSn «que falta» nu adolescen
te e nos analfabetos, P 'ra que 
po-sam viver incorporados á 
civibzação. *o que Dita», no 
caso, é tudo, ou quase tudo.

Muitos homens e mulheres, 
espilhaJoi pilo imenso terri 
tó rio brasileirr», encontram-se 
num nível de vida que se con
funde ás vezes cem a vida dos 
animais . . . E’ doloroso dizer, 
muito mais doloroso, porém, é 
str verdade. Foi o que notou 
certo repórter estrangeiro que 
andou estudando a realidade 
brasileira. E é o que podemos 
ver, todos nós que temos olhos 
e coração abertos paia este 
país.

As proporções da ignor?ncn 
não devem, todavia, desanimar 
os que desejim trabalhar con
tra ria. Se o mal é grande, 
comecemos já. Há um vácuo 
imenso, um «que falta» enor 
me a cobrir. A Oampanh» de 
Educação de Adultos tem obti
do lesultados promissores. 
Não cessando e esforço, pode
remos, no espaço d« uma ge
ração, coDtar oorn um Brasil 
mflhor, não existam homens 
que vivem num estágio que 
contraria própria nutureza hu
mana.

Joaheria Mondadorí
, M . I  modo,o, l i o  -  Lajes —  Santa Catarina

d« « variado aortlmen.o:SKA e CLASSIC mantendo os welhores prfv ^
Ceita encomendas de jóias e se v.ç g

OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL

ião com pre sem  consultar os p iêços a 
casa

CAMINHÕES

CONDIÇf.KS DE VENDA A COMBINAR

Distribuidores exclusivos para L  3 ges, 
S .  Joaquim, Curitibanos, C. Novos e

Bom Retiro
AGENCIA a u t o  g e r a l  l t d a .

R[TA CEL. CORDOVA. -  ED. ARMANDO RAMOS
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Punhos de Campeão
Como «Corpo e Alma», d". 

Roberí Roísen, e «O Invencí
vel», de Mark /?obson, «Punhos 
de Campião» tmubem se serviu 
do tema «box», sendo, sob 
muitos a>pectos, superior aos 
apontados e, desde as lrgendas 
de princípio, é bem construído 
e inteligente.

Parece-mt que foi a melhor 
coiaa exibida em nossa cidade 
nesse ano de 51, contando 
com sólidas quilidades de ci
nema puro. O Hélio R õ s a ,  ob- 
seivando que o assunto fôra 
exlraido de um poema de Jo- 
seph Mopcure March, disse, 
com prop 'edade, que o filme 
é «um outro poema em ima
gens».

O que logo nos Impressiona 
é aquela esplêdida gderia de 
tipos que Robert Wise, o di
retor, eoloca tonto na platéia 
to n o  no vestiário como Red, 
Tiny, Üunboat e outros mais, 
de tanta vida, integrados com 
incrível autenticidade no desen
rolar da trama.

Obra de abundantes detalhes 
de cinematismo plenamente 
realizado, seu super-problema 
- o saüsmo -  é mostrado sem 
fugir do rumo certo dum cená
rio feito por Art Cohn.

Os decfmpenhos são tão 
brm orientados que quase to
dos satisfazem, a destacar, sem 
dúvida, o do Robert Kyan, mui
to humano no pugili»t« deca
dente. Os demais também nào 
drcepci mam, apezar de Audrey 
Totter, “Littie Boy” «Dunny», 
apresentiirem senões.

Fotografia, muito boa mesmo 
de Milton Krasner.

O argumento é (1ifer°nte dns 
padiíKs conums de H oll/w o’d 
e tem uma experiência nova o 
realismo cronológico. No fim 
se fecha o círculo da histó ria 
repetindo-se. invertido, o «tra- 
vetling« inicial e ouvindo se 
novamente u na das canções d» 
começo, «A lovely w.;y to spend 
an eveniug».

Com ret lência a música, 
aliás, ela só aparece inc'dental 
mente mas preenche sempre 
seu carater fuucional-

Essas são as Lces principais 
que Sft nots depois de ter visto 
«Punhos de Campeão» uma 
terceira vez. Com muito pezar 
meu. registro que em Lages (co
roo houvera acontecido em qua
se todo o Brasil) o f l ne não 
despertou muit» curiosidade.

NEREU GOSS

B 0 N G O
O Marajoara anuncia a nt»-.‘ 

tavel obra do genial W«dt Dis
ney ‘'Bongo”, que nos conta a 
historia dura ursinho de circo 
e suas aventuras.

Seguindo a tr a d ' ç ã o de 
“Bambí», «Dumbo» e outros 
grandes sucessos esse desenho 
de intensa metragem traz ainda 
bdas crnçõís em poriuguês 
»lem de atores em carne e osso.

Romance de uma esposa
Essa grandiosa película da 

Metro a ser estreiada breve 
mente no Marajoara é a conli 
nuação de «Rosa de Esperança» 
a premiada historia da Sr», 
Miniver. Corretos atores num 
f'lme romântico em que sâc 
misturados lágrimas e risos é 
o que promete ser a grande 
produção «Romance de uras 
esposa».

Grande show Informativa sobre o trigo
W-3

As 10 horas de amanhã no 
Cine Marajoara terá lugar o 

|costuneiro sh w arthtitod« Rá 
dio Club?. Serão distiibuidos

i trinta e cinc o piêmios aos espe- 
| tadores, devendo-se sali.-iltar o 
interesse qur está tomando o 
sorteio de uma O:ladeira S'ei- 
gleder, oftrecid’ pela Ridiolar 
ue Lajes. O sh w que contmá 
com a participiçáo de todos os 
oitistas da ZYW 3, será anima
do pelos radialistas Jofre Ama
ral c José Morais.

D.r Ilse Costa
I
I Diplomou-se, dia 13, pela Fa-
( culdade de Direito do Paraná o
II Dr lhe Gost*, que vem exer
cendo a profissão no vizinho 
rainicipio de C uritibanos. Agra 
decemos o convite e, embora 
tardia rente, apresentamos as 
nossas congratulações.

A P .e fu itu rn  de Bagé 
de técnicos federais ao 

nal d

O Dr. ltagiba Rarçante, diretor 
do Serv ço dc Exp nsão do Tri
go, recebeu dn prefeito du Ba
gé um telegrama agrad>:c“ndo 
a colaboração prestada p do re
ferido Serviço e seus léiiicos ao 
êxito da Festa Nacional do 
trigo e do Io Congresso de 
Tricultura, realizados hà pouco 
naquela cidade gaúcha.

Breves no ti- 
cias sôbre o 

trigo
Junto ao porto de Niterói, 

á Avenida Jansen do Melo, se
rá erguido um grande moinho, 
com capacidade para 9 000 t j -  
neladas de moagem rnens d.
Pelo •‘Provence”, passou pelo 
porto do Rio de Janeiro um 
grupo de im'grantes com 280

agradece a colaboraçac 
êxito da Eesta Naeio- 

> trigo

suábios, li bitantes Jas mar
gens do Djciúb'0 sâo tnticulto- 
res e se dirigem nus Estudos 
produtores de tr'go do Brasil, 
unjo j i  se acham outros patrí
cios que conduziram maquina
rias e objetos diversos mds- 
pensáveis a mencionada culiu- 
ra. , Segundo declarações do 
B>nco Ncion.cl de Crédito 
Cooperativo, o estabelecimento 
vem emprestando dinheiro a 
cooperativas de diversos ramos, 
inclusive Cr$ 150.003,00 para 
uma d? trigo, mb.ndo se que 
outra9 entidades do gênero 
têm erapré timos ent.abolados 
no citado Banca.

DT EDEZIO NERY CAON
ADVOGADO

LAJES *S CATARINA *

i

0 preferido pelos lageanos L a g a ch e  H otel-M oderno"
NOVA DiREÇãO -  p r o p r ie t á r io  Sizenando Venturini

Ambiente rigorosamente familiar — Prélio oompletamente remodelado, com elevador. O mais 
concedflado e tradiciuna' Hotel da Capital._ Y r&r § *

- * J O  MELHOR LOCAL E NO PONTO MAIS CENTRAL -
Telefone e água  corrente em todos os quartes

Higiene — Conforto e Cosinha de la Ordem -  Diária por pessôa tudo incluído Cr$ 65,00
Rua Marechal Floriano, 90 -  Fone 5267 e 8724 — Quasi esquina da r*:a dos Audradas.

— Endereço Teleg Lagarhe Hotel

S 0 5  A MESMA D REÇftO

H otel S ã o  Jorge
Aposentos com refe:çõev Diárias de Cr$ 45 00 e C S 48,00 — Exc’lente edifício c/elevadores. 

AVENIDA OTÁVIO KOCIíA, 148 — Fone 6948 — Próximo ás Lojis Renner
I_____________________________________________________________________ ______________ _

Distribuidores exclusivos

Tratores Diesel «FIAT»
Pronta entrega e absoluta 

assistência
60 HP «letivos. Câmbio du 5 marchas avante t* marcha ré 

Diversos /amanhos para todos os fins

Equipados com guincho e angledozer com comando hidráu
lico e com 4 movimentos.

Tratores FIAI para a favoura a gazolinu e querozene 
implementos agrícolas

Eslcque parmansnta ds péçis genuínas FIAT
Maiores detalhes e informações cora

A lf i i o  V n m ó r b id it  r* Livio Buggio
Itua Ruy Barbosa 21 — Foos 08 — Lages

NODARI & CIA. LTDA. M.,tiiz era VIDEIRA Filial em JOAçABA 

Caixa Postal 58 Caixa Postal 188

Telegramas NODARI — Sànta Catarina

\
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C O R R E I O  l . A Q E A N O

Dois campeões amanhã, no Estádio MunicipaI, 
Carlos Renaux de Brusqoe e Aliados F.C. local

Teixeírinha e mais sete elementos do selecionado catarinense
Apó; um periodo 9em 

de atividade voltará ama 
futebol lajeano a ter uma tarde 
de gala. Carlos Renaux de 
Biusque, campeão estadual, e 
Aliados F.C., campeão ritadino 
disputarão uma amistosa, ás 
16,30. no Estádio Muuicipal. 
Dois campeões, portanto, frente 
a frente num cotejo que pro
mete sensacionalismo.

O Carlos Renaux possui uma 
eguipe poderosa, detentora de 
grande preparo físico excelente 
técnica, conta com oito elernen 
tos do selecionado catariuense 
inclusive Teixeírinha, o grande 
craque nacional que exenrsio- 
uou á Europa, e integrou as 
eçu pes do Bangú e do Bota 
fogo do Rio.

O quadro visitante está as
sim formado: Mosimam, Afon- 
sinho e Ivo. Pihdo. Bolonini r 
T e s o u r a ,  Hélio, Petruscki 
Julinho Teixeírinha e Otávio.

Muitos destes craques sãf 
conhecidos dos nossos espor 
tistas e atestam o poderio que o 
C*rlos Renaux é possuidor. O 
Aliados por outro lado. ten 
treinado com ef 'cê rc :a últimn 
mente e espera contar eom o 
concurso de Vicente.
O Campeão Estadual fará uma 

só apresentação. E’ pois moti
vo para uma grande massa aco
rrer ao AreiSo de Copacabana

O Aliados formará, provável 
mente, assim: Isauro Felix e 
Russtl - Decarli, Lambança e 
Brandão - Tulio Eustalio, Emi-

nhã o PÇa 11 PÓa|[c=>j)a |fp<)a ,jdQq fpQo l1 DQoiroóo || pQql[oõiã[[põã|[c.jõ|

!)eix;i q u e  
eu  c h u to

Por Goleador

lio, A Neves e Ouinha.

Há dias que nSo chóvi por 
aqui. . . dizem as más línguas 
que o Carlos Renaux vai tra
zer chuva,

Será chuva de água ou chu
va de gõlos?

Por onde undark S. C. In
ternacional? Sumiu do cenário 
esportivo da cidade, ninguém 
mais houve falar no esquadrão 
colorado.

Será que os colorados estão 
rubros de vergonha de tanta 
derrota?

O Aliados trouxe o Carlos 
Renaux, a-fim-de treinar para 
o campeonato Estadual. Trei 
nar o Carlos Renaux, é claro.

O Decosta anda driblando 
muito. Precisa driblar menos e 
jogar mais de frente para o 
gol.

TeixeriDha, o consagrado 
crok catarinense, vai jogar 
amanhã, Coitado do Isauro, . . 
Lambança, fez lambança no 
treino. Procurou quebrar De- 
costa, mas não conseguiu al
cançar, a banha atrapalhou.

V ic e n -  
atuar, 1•e e Jorge, puderem 

formarão na linha média.
A preliminar, será disputada 

entre Internacional e Aliados 
2a. divisão,

O C. Renaux fará ainda, do
mingo ás 8 horas uma demons
tração de tiro ao prato, na pra
ça de esporte do 2' Btl Rodo
viário disputando com o Clube 
de Caça e Pesca «Luiz B rges»

curso
Lidera o con- 

“ lOUKEIU LA-
I #

A primeira apuração parcial 
do concurso por nós promovi- 

ido para eleição do craque mais 
__ISimpaiico e Completo do fute-

Eleita a nota D i ie lo n  do 
Union Operaria

A 11 do correDte a Assem
bléia G?rid do Espor»c Clube 
União Operaria elfgeu e em- 
pohsou a nova Diretoria e Con 
telho Fiscal para o Periodo 
►ocial de 1951. Ficou com a se
guinte formação:

Presidente de honra: Nfstor 
i;fsar de Carvalho (reeleito) 
Presidente: Alcides Pecim 
P Secretario: Terezio Motta 
2 Secretário Lauro Waldrigues
1 Tesoureiro Lnureo L . Ramos
2 Octacilio Mornes 
Bibliotecário Luiz Rosa

Conselho Fbcal 
Dr Cleones V. C. Bastos 
Francisco IIngen 
Leon das Camp s

boi lajeano, acusou o seguin
te resultado:
Altamiro Lopes - Miro - 11 votos 
Orli Souza - Alemão - 6 votos 
Erasmo Furtado 2 votos

Normas para 
o concurso

Não basta produzir. E preciso que a 
produção seja d istr buida ràpidamente 

aos centros consumidores. Ê do trans

porte rápido da produção que depende 

a vitalidade do País.

O Serviço P reventivo assegura a mobi

lizarão total e inint. riup ta  dos meios 

de transporte.

SERVIÇO PREVENTIVO
« 'g n i f lco

I n s p e c  o n o r  o  c o n t in  Co  •  c o r r  g l r  i u o i  
to l h o *  a n t a »  q u e  p r o v o q u o m  m a i o r  m a l

> > -  •

M
f

Veja só as vantagens:
1. V. d-scobre as talhas e as corrige em

tempo, antes que elas se agravem.
2  O custo do serviço é menor, quando 

o rcu  t r io  é pequeno.
3 .  P rew ue acidentes, porque remove

suas causas.
4 .  .M antém  o caminhão rodando, que 

c como cie dá lucro.
5 . Ev ta a substituição de peças ou 

conjuipos de grande custo.

E pr ferível descobrir as ia has na ofi- 
c.na de Serviço Ford do que esperar 
que elas se revelem  na estrada, com o 
caminhão carregado — em lugar sem 
recur-os. Na oficina de Serviço Ford, 
mecânicos esp?ciclizados Ford m ante
rão seus caminhões em perfeito estado, 
a um mínimo custo e çom um mí
nimo de interrupção.

Consulta sou Rovendodor Ford sõbre o S E R V IÇ O  P R E V E N T IV O  F O R D .  V a la  a panai 

Revendedores nesta cidade:

Com ércio de Autom óveis João Buaíim  S. A.

Os Catarinenses vonceiam os Gaúchos

Em virtude de certas dificul
dades encontnidas pelos votan
tes e a pedido dos mesmos, 
resolvemos ulterar as normas 
parn O precessamento do Con
curso “Correio Lajeano^. As 
mesmas são as seguintes:
1 - O eleitor deverá preencher 
o cupom íbaixo com o nome 
por ixtenso ou como é conhe
cido o j"gador, a lápis ou a 
tinta porém, cum letra bem le 

• givel. e sem assinatura, por- ■ 
I quanto o voto é secreto, 
j 2 - O voto poderá ser de-l

pos!tado na urna de nossi Re
dação, Rua Aristiliana Ramos!
151, ou na colocada no Slandl Nas elimin«(ón»s -de regatas reabsadas em P. Alegre, os Ca. 
Magazine, na Praça João Oos-.tarinenses cDssificarum-se para representar a zona sul, no c ;m. 
Ia peonato Brasileiro, » re;hsar-se ria Lagoa Rodrigo de Freitas.
3 - As apurações serão feitas Os catarinenses concorreram «pena» ao «íour» corn timoneiro, 

| as quintas feiras as seis horns, venoendo espeiaculm mente no União e Vasco de P. Alegre. Os 
'da tarde, era nossa Redação,1 demais Olímpicos serão representados por guarnições gaúchas, 
poden to comparecer qualquer
interessado.

4 - Após as apurações par
ciais o resultado strá divu'ga-, 
da por este jornal e o concur-j 
so será encerra Io na nuas» ul 
tima edição de janeuo, quando 
stráo ofertados os p r m io s  aos 
tres primeiros colocados.

Df EDEZIO NERY CAON
RO VO G R D 0

LAJES -S.CATARINA

PARA RECORTAR

«r ONC UFSO CORHEIO L AGE ANO»

Qual o Jogador mais SIMPÁTICO e COMPLETO 
do tuttbol tageano ?

Nome do jegador

C. L.
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Praticamente solu 
cionada a greve 
dos motoristas

A gréve dns motoristas de rias que estavam em choque, 
praça conforme noticiamos, es expediram uma outra conjunta,
tsva assumindo rumos estranhos 
e agravou-se esta semana com 
a expedição de uma portaria da 
da Delegacia de Policia, deter
minando a Praça Vidal Ramos 
Sênior para o estacionamento. 
Os choferes resistiram a essa 
determinação, entrando ncva- 
mente em gréve amparado8 pe
la portaria da Prefeitura Muni-

a qual publicamos abaixo. Fi 
xam essas autoridades, provisó 
riamente, como ponto de esta
cionamento, a Praça jia Matriz, 
até que o caso seja seleciona
do pelo Judiciário. '

Os motoristas, retiram-se da 
Praça João Costa, mas negam-se 
ainda a permanecerem na Pra
ça da Matriz, Sendo qu« muitos

cipal. que determinava permane- deles, pretendem ahandonar defi- 
cessem na Praça João Costa, ^nitivamente o trutalho, outros a

mudarem para outras cidades.
A situação parecia transfor- 

msr-se em conflito coletivo, pois 
diversas foram as"ameaças, dis
cussões violentas, e outros expe
dientes menos pacíficos. Mas, o 
sr. Prefeito Municipal, e o st. 
Delegado Especial, dr. Ney A-

Correio Lageano
Lajes, 15 de dezembro de 1951

A Solução provisória, no en
tanto, acalmou os ar.imos, aguar- , 
dahdo-se a decisão do Judicia-] 
rio, ou de uma outra, soluçãoj 
conciliatória.

Damos a seguir a publicida
de a portaria expedida pelos sr.s

rngão Paz, entraram em enten- Prefeito Municpal e Delegado 
dimento e revogando as porta-, Especial de Policia:

Prefeitura Municipal de Lages 
Delegacia Begianal de Policia de Leges

i

PORTARIA
Considerando qoe, a Prefeitura ;MunicipG de Lajes, por 

pertaria de quatro do cotrente mês, estabeleceu o estaciona
mento de automóveis de aluguel na praça João Costa.

Considerando que, a Delegacia Regional de Polícia de 
Lnges, por sua vêz. estabeleceu, por portaria do dia déz do 
corredte mês o estacionamento dos referidos veículos na praça 
Vidal Ramos Sênior.

A respeito da publicação de nru telegrama do sr. Prefeito 
Municipal, de qne estaria nmeaç dn sua segtirançi pessoal, a 
Delegacia tspecial de Policia distriduiu a imprensa' a seguinte

NOTA:

Ap ropósiío do telegrama endereçado pelo Snr. Dr.y Pre
feito Municipal ao Excelentíssimo Senhor Governador do Esta
do, publicado num dos õrgãos da lmprcn-a local, edição de ;jl3 
do corrente, esta Delegacia Especial de Polícia sente o iodè£Íi. 
nável dever de informar, no que lhe diz respeito, o seguinte^

- Não teve e não tem esta Delegacia, até a preseflte 
data, ciência de que a segurança pessoal do Sur.- 
Prefeito Municipal ou d® qualquer outro cidadão dês- 
te município estivesse ou estej i ameaçada.

2 - Após a pubhcrção do telegrama em rtferência foram
procedidas as avariguaçóes necessárias que conclui
ram pela total improcedência da alegação Constante 
do despacho em apreço tendo sido, inclusive, '■uvids 
a palavra do cidadão mencionado pelo Snr. Prefeito 
Municipal o qual declarou ser inveridica a afirmativa 
dessa autoridade, com referência ao seu nome.

3 - Carece dc fundamento o alegado pelo Snr. Prefeito
Mun!cipal de ter o Delegado Especial de Policia aq"i 
vindo com a finalidade de desprestigiu-lo. Os têrmos 
da Portaria datada de 12 do corrente, regulamenta 
questões de estacionamento de veículos, subscrita pe
las duas autoridades, por si só refuta essa afirmativa

Lajes, 13 de dezembro de 1951

Ney de Aragão Paz 
Delegado Especial de Policia

Roubaram um U rro  
do Dr. Canil

Os amigos dos automóveis 
alheios, continuam agindo na 
cidade. Durante a semana, ten
taram fuitnr Um caminhão, e 
rtaim»nte furtaram urr. automó
vel, Ford, V-8, modelo 34, da 
propriedade do dr. Cacn. e que 
estava estacionado, no palio de 
sua oficina Mecânica.

O Carro fora encontrado na 
Iturado Rio Caveiras, sem gr- 
zolirta, pois o larapio, esqufea- 
ra-se de abastecer o veiculo. 
Foi visto passar pela cidade em 
alta velocidade, pois paru isto 
estava em condições, dada as 
ultimas e rigorosas «datações. 
Estava o veiculo para ser ven
dido, e antes um candidato o 
experimentara. A policia está uo 
encalço dos larapios, encoutran- 
do-se entre eles um menor.

Sururú na 
Ponte Grande

No arrabalde Ponte Grande, 
em dias do serrana, hnnve um 
sururú, dn qual saiu fendo um 
cidadão, que se encontrava hos- 
pitahsado. Gregório da Luz e 
Justiuo Francisco da Luz, ar
mados de cacete, e Jcão Ma
ria da Luz, agrediram^o cida
dão cujo uome não consegui
mos anotar, produzindo lh“ di
versos ferimentos.

O sr. Prefeito Municipal, dr.Osny Regis, recebeu do sr. 
Governador do Estado o telegrama, cuja publicação o fare- 
abaixo por sua solicitação:

Considerando que, isto gerou nm conflito de competência! t automóveis
pcI aq rl n a c ftiimrirí a ri ac

URGENTE
Prefeito Osriy Regis Lages SC 

1714 Recebi telegrama desta data pt Estou transmitindo 
sen conteúdo ao Delegado Especial esse Município nfim apurar 
fato relacion ido mesmo pt Informo ainda Delegado Especial; 
levou delerminaçõJs expressas sentido normalizar harmônica- dão Cassimiro Ferreira, per mo- 

1 mente sem desprestigio Autoridades situação criada mudança tivos iQtimos, desfechou alguns

Pregou fogo na 
Mulher

No Distrito de Carú, o cida-

entre estas duas autoridades.

Considerando que, a controvérsia será dirimiría pelo judi
ciário, o Snr. Prefeito Municipal de Lajes e o Snr. Delega
do Especial de Policia de Lajes.

RESOLVEM:

Enquanto não for"dirirnida em carater difinibvo a questão 
de competência a íer sucitada, PROVISORIAMENTE, o ponto 
de estacionamento dos automóveis de aluguel, será junto ao 
meio fio do passeio que circunda a praça -João Ribeiro, excluí
da a parte fronteiriça á Catedral.

Publique-se e cumpra-se

ass. 0*ny Régis 
« Prefeito Municipal de Lajea

ass. Ney de Aragão Paz 
Dtlegrdo Especial de Policiq de Lajes

Lajes,, em 12 de Dezembro de 1.q51

pt
I Saudações 

lrineu Bornhausen - Governador

4* Convite-Missa
A familia da sempre lembrada

Emilia Paes Branco
Convida os parentes re amigos para assistirem a 
missa de ano que será celebrada nos altaies da Ja. 
tedral, dia 18 do corrente, 3a. feira ás 7 horas

Antecipam agradecimentos

Lages, 6 de dezembro de 19,51

tiros contra sua espôsa. ‘E pos
sível que os tiros fossem ape 
nas para assustar pois foram 
desfechados a queima bucha e 
mesmo assiru n uhum atingiu a 
cara metade.

Acidente em 
Palmeiras

Na madrugada de ontem, na 
estrada Lages X Palmeiras, o 
caminhão reboque dirigido paio 
motorista João Pinto, foi co
lhido por um caminhão dirigi- 
de pelo motorista Hilário Cam- 
pestini. O acidente não teve 
consequência. griv ;.  registran
do apenas danos miteriais.

Amanhã, Domingo, ás 9 horas no Marajoara
.Apresentando os consagrados artistas

Greer Garson e Walter Pidgeon
— Na grande, Bdissina Produção áa «METRO. — A marca gloriosr do Leão: •

Onde o*, inríqueciveii intérpretes de a «A ROSA DA ESPERANÇA» mais uma vez nos dão uma história suolime de amor sentimento e renúnci»!
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^ S O C I A L
Â iversanos

Ontf m
Sni. Ziirn Borges. fdha do 

»r. M nolti Borges.

Hojs
Srta. L lia, filha rio sr. Do- 

thl de Aüdreiir, Intendente de 
Painel.

Solon Vieira d> Costa.
Sr. O'né<io Campos» do co

mercio deste pruç».
Dia 17

Exrna. Sr» d. Zélia, dd- esop- 
sa do sr. César Andrade, de 
Painel.

I José Afonso, filho do sr. Jo- Terezinha. Mha do sr Jorge (sé l uíz Ramos.
> r A Í r uPereira.

Terezinha, fdha do sr. Jorge 
Mussi.

Renato Varela, fillit» ds sr. 
Agenor Varela, do comercio des
ta praça.

Sr. Rubens Vieira Borges, co
merciante nesta praça

l
Sr. Atalibi Woiff, comercian

te em C. Alto.

Dia 16

Ü in  20
Delva, fdha do sr. Mario Bue- 

no.

Sr. Cirilo Ramos, residcnti- 
nesta cidade.

Dia -21
Sr. José Woiff, comerciante 

estabelecido nesta pr?ça.
I Ernani, filho do sr. Wallo-
I m'ro I l  ldebrando ■U\a iu

Sr. Washington^-Teixeira de' Tereziniia, f d h a  do sr. Mario 
■eilas I Bueno.Freitas.
Newton Clócis. fiiho do sr. A todos nossas ftliciUçòs«,

Sr. Agnelo 
Arruda

Transcorreu ontem o aniver 
sírio ustnlicm do sr. Agnelo 
Arruda, digno Gerente da Fi
liei do Banco Ineo nesta praça. 
SS. divide as s u h s  atividades 
como banqueiro, fazendeiro doi 
mnis prtgressistas, e político 
militante nas fileiras da União 
Demociática Nacional, em cujo 
Diretório vem tendo destacada 
atuação Pelas, suas rel.ições de 
amizade e prestigio que des
fruta em d̂ sso meio o ilustre 
aniversariante foi muito cum
primentado no dia de ontem.

“Correio Lageano’1 leva ao sr.•' 
Agnelo Aariuda as suas felici- > 
t*çü. s. !

Hunberto PsIiizetJ
Em visita a pessoas de suas 

relrçôes esteve nesta cidade o 
sr. Humberto Pell zzetti, auxi
liar do Tabelionato de Rio do 
Sul e proccr trabalhista daque
le Muoicipio.

Darci Bfeiro
Esteve em Blumenau o sr, 

Darci Ribeiro, Escrivão de 0 /  - 
fãos da Comarca que foi assis
tir as solenidades de formatu
ra ginasial de seu filho Teimo 
Rumos R beuo, em educandá- 
rio daquela cidade.

Leia e assine o 
CORREIO LAGEANO

Ganhe ura mês de boni 
ficação, fazendo >boje mes
mo uma assinatura d»>«CüR 
KEIO LAGEANO», para 
1952.

Cartório do 
Crime

Foi arquivocado o irquéritr 
policial a respeito do incêndio 
da Oficina Santa FLIcr.a de 
propriedade do Dr. J ião  Pe
dro Arruda.

Foram o'tv<d»s ?s teste 
innnhas d“ ac í^ção no proces
so em q i- i e íUnciado H>-rmi- 
lino Luiz da 'õlva. vulgo M lo
co, m»talor de Drrcy FeUx 
Mariuni.

Raul de Castro ArruJa 
e

Adalcinda V. Arruda

Participam aos parente» e pessoas 
de sua» relações, o contraio de 
casamento d* sua (ilha DIL- 
ZA c o i j» o  sr. Osivaldo Hassdel

Lages, 8-12 51

Otto Sebastião Usa dei 
e

Julia S. Husadel

Tem o prazer de participar aos 
parentes e pessôas de suas rela
ções o contrato de casámento de 
seu filho OSWALDO com a srta 
Dilza Arruda

Blumenau, 8-12-51 .

DILZA e OSVALDO 
Noivos

C o r r e io  Lageano
Orgâo Independentp e 

Noticioso
EX PE D IE N T E

Dr. E dézio N. Caon 
José Paschoal Baggio 

G erente: Syrtb de A. Nicolleli 
Redator-chete: Evilasio N. Caon 

Redaç&o e olicinaa 

Rua Aristiliano Ramos. 151

Diretores:

Assinatura Anual 
N u m e r o  avu lso :

Cr$ 60.00 
Cr» 1.00

Oa artigos que forem assinados 
silo de responsabilidade de seus 

signatários.

Sr. Osvaldo i 
Cam argo'

A d: ta de amanhã assinala 
a passagem de trais um ani
versário do sr. Osvaldo Camar
go, industrial e comercinnte 
est belecino neste Munic pio. 
Ss. que g">za de metécido pres
tigio, junio «os meios econo- 
m cos e sociais, será alvo de 
tn nifestaçõ^s por parte de seus 

«amigos Cotrcio L^geauo o 
felicita- i
----------------------------------------  ;

Srta. W ilma Carrilho
Enc^ntra-se resta c:dade a 

<rt* Wdma Carrlho estudante 
d» Escola de Medicina deCuri- 
tibi.

A jovem ocademio3 verá 
ransconer, dia 21, mais uoo 
aniversário Cotreio L;>g:ano a 
uraprimenta.

*  PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS. A CORTESIA D0 

PESSOAL DE TERRA E DE BORCO E 0  CONFORTO 0UE V. S 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "P IO N t lí  A",

___ LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE

DESEMBARQUE.
rvMDAO* t» ■)V.” ’/

Agência nesta cdade
flui 13 de Hiivembrg r  31 - Fom I I  - ! .  ?. 183

Tome café Carioca
Produtos que se

recomendam
C a f é  C a r i o c a

0 amigo do 6eu paladar, saboroso - raoido á vista
do lreguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Paes, Biscoitos, Bolachas. Dôci-s, Chocolates, Balas 

Eu leites para Dôees

Varejps e fábricas: Rua Corrêia Pinto esqui
na Caetano costa • Post t de Vendas: Rua 

Mal. Ueodoro 4õ

Fábrica r varejo de baniu», linguiça, e produtos sumos

Ia. Exposição de gado de campa e 2a. Exposição Agrc-Pecuáfia
h a  ■! m  &

S ã o  Joaquim
De 23 a 25 de Março de 1952

FEITURA MUNICIPAL, convidam t o d o s  os rumlista# a participara d» Ex^o.içV, A -r
A ASSOClAçãO RURAL E A PREF

Je e aprecentação de seus produtos a fim de exprimirem o valor, ? Poss.bili lade e o progresso de

■ruu iH e e n v .  n r  m » us cs-

Sôo Joaquim
'orços m  e s c o l l i n ,  q u
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