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MiMhâ, afesta do Trigg, em JoacabaComo vem sendo amplamen- srs A HrUf̂  v  
le divulgado em tod.» o pais, K am ^da S ü v T ^  6 ,Aderbal 
deverá ser instalada amanhã a deputados nòr Q b.er,a ôres e 
Festa Estadual do Trigo, na ci- desemharn/-* ^ant® Catarina
dade de Joaçaba. A grande ex- ra de p e r t o ^ íw , J° aÇaba pa' 
posição está atraindo o inte- ^  garem o grau
resse não só de todo o Estado 
como dos mais longínquos re
cantos do Brasil, convergindo 
para a cidade do Vale do Rio 
do Peixe caravanas de visican 
tes e de altas personalidades 
da administração estadual

de desenvolvimênto do cerealU
no,sso Estado A festa 

sera hlmada pelo Ministério da 
Agricultura, comparecendo 
grande numero de jornalistas 
freve-se uma das maiores con
centrações populares do Oeste, 
dado o numero de caravanas

federal O certame sera aberto,que para £  ~ d ^ g e m 7 eT o  
v%*\n Mimst.ro nn Acrmmiltn*'.* __ __ ® LUpelo Ministro da Agricultura
sr. João Cleófas, que compa
recerá com uma comiliva de 
técn cos e elementos de desta

dos os pontos do Estado e do 
Rio Grande do Sul e Paraná. 

O ponto alto da festa será 
, r, , . ?  d~sf,le de maquinas agrico-

que daquele Deparlamento de las, culuminando os festeios 
Estado. O Governador Irineu j nos dias 9 e  10 do corrente A 
Bornausen já se encontra, há; festa do Trigo de Joaçaba ’ é 
dias em visita aos municipios j sem dúvida um re'evante acon- 
do Oeste, d- vendo estar pre- tecimento, para as classes pro- 
nente a todas as solemdades, dutor. s de Santa Catarina De 
juntamente com seu secretária- Lagas diversos caravaneiros 
do. Dois ex-governadores do estão seguindo para Joaçaba 
Estado compartilhrão da festa,
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Dr. Osny Reg s
Dia Io do corente assinalou 

o aniversário natalicio do Dr. 
Osny de Medeiros Regis, Pre-

Coroada de 
êxito a Feira 

de Animais
A Associação Rural levou a 

efeito nos dias 29 e 30 de no
vembro a Primeira Feira de 
Animais de qne, embora
o mau tempo reintnta al:i»DÇou 
grande êxito. Compareceram 
altas autoridades da mundo e- 
con-jrmca de Santa Catariu», 
bem como elevado numeio de 
ruraRsUs, não só de Lages, eo- 
mo do Rio Grande do Sul e 
Paraná.

As vendas realizadas atingi
ram a casa de um milhão de 
cruzeiros, o que demonstra o 
inieresse despertado pelos pecu
aristas bem Como o elevado 

feito municipal. Militando, por indice de aprimoramento das 
longo t^mpo, no foro local, o r»Ças, Foi Po1** coroa<la dc 
dr. Osny grangeou a! estima e pleno exito a irvciativa da As- 
admiração de seus municipes sociação Rural, que as-im pode 
que em 1950, o elegeram para est n animada do melhor o fi- 
o cargo que ocupa, pela legen-; mismo p .ra o próximo certame 
da do Partido Social Democrá- dessa natureza a ser realizada 
tico.

Por ocasião de seu aniver-*______________ ________________
sário foi muito cumprimentado,’
associando-se agora Correio Faça seus anúncios nesta folha 
Lageano augura-lhc febndades. _______________________ _

INSTITUTO t)E APOSENTADORIA E PENSÕES DOS 
COMERCIÁRlOS

Agência de Lages
AVISO

De ordem suuerior a Agência do I. A. P- * ■ EniÇ” lJe ordem .u| > . . fot.íHtar o recolhimento deconaumca que, com o .ntu to de fat abol-çãocomunica que, com o ,'nu iu , aboTcão
contribuições, toi simplificado o sistema a .  ̂ framento.
do sêlo de quitação e modificação da K < ■ P‘; • p ^  1Q52,

Assim, AVISA que a partir do 2 de ^  ^
^ “ ENTE terá valôr a O «E L O  COM O "

odêlo. na qual ja está IMPI^-S -  - 9-4-19-
CRMEI.HO (»-> 87 do OfÇretoL» o 5493, de »

SOMENTE' Verá vaíár » ^'".Çí^oo*=ELI^COmV n'
VO mo.lêlo. na qual ja está lMPR'-5 -  - j q.q.pjqQ).
Em  VERM ELH O  (a't 87 do D w j L ie .  n 5L>3,Je

(j recolhimento de con tii) «.■ -  ̂ pjní0 r,o 195, Sen-
tamnite 11a Sédc da Agência, u . - ,j úleis rfas (2 H9
do o expediente para arrf cadC)'lÇ̂  'u  horas. Os contribuintes 
16 horas, e a o s  sábados, das . uj menS.d com reci-
exibirão, obrigatorianmente a^u a|tPr3ção no qua-
bo do Instituto e declaraçao Decret» Lei n.
drc dos empregados Orts. 11, 0 , M  e 01
5 493, citado). 1p 15 (quinze) empregados,

Para as emprêsas cn0™ r ™ ^ m eiUO de relação, em im- 
serú. aiii la, cbrigatorio 0 _pr.encm.ne. 
presso loroeciJo^pe^a Age«iiti ^ mbro de ftrj2

Orlando Hvariip Gomes 
Agente

Figuras de destaque na A ssem bléia G eral das N ações Unidas

I t f l l

...O ' l

A gravura mostra as oito principais personalidades da Assembléia Geral das 
Nações Unidas, que celebra atualmente sua sétima sessão,na séde permanente das Na
ções Unidas, em Nova Iorque.

Acima, da esquerda, p«ra a direita aparecem: o Sr. Lester B. Pearso, do Canadá, 
Presidete da Assembléia: Sr. João Carlos Muniz, do Brasil, Presidente da Comissão Po
lítica; Sr. Alcxis Kirou, da Grécia, Presidente da Comissão «Ad Hoc»; o Sr. Jiri Nosek, 
da Tchecoslováquia. Presidente da Comissão de Assuntos Lconômicos; o Sr. Amjad Ali 
do Paquistão. Presidente da Comissão de Assuntos Sociais; Sr Rodolfo Munõz, da Argen
tina, Presidente da Comissão de Assuntos Fiduciários; Sr. Carlos P. Rômulo das !• ilipi - 
nas.' Presidente da Comissão Orçamentária; e o Príncipe Wam Waithayakon, da Tailân
dia. Presidente da Comissão Jurídica. (FOTO ONU)

il
1 j Walter Schmidt S.A.

Importadores de máquinas e artigos téc
nicos — Fornecedores de:

MOTQRES: elétricos, diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor «Marnack»
FERRAMENTAS LM GERAL: manuais e elétricas.
ACCESSÓRIOS: p ra industrias em geral.
SERRAS: para engenhos. —  MATERIAL PARA TRANSMlSSOL.-v 
MOINHOS: Completos. -  SOLDA á oxigênio e elétrica.
LHDRIl HOS E VIDROS. — BOMBAS para água.
CORREIAS EM «V» -  LUZ FLORESCEN I E.
ÔLLOS E GRt XA S .  -  AÇO a E METAIS.
ROLAMENTOS S. K. F. — CAMINHÕES -M4GIRUS»

B e p re se n tan ts  n e sta  p^aça: P e d r o  V c í i l O n i

RUA EMILTANU RAMOS N° 95.

«Para seus anúncios. Correio Lagea o»
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IHCUI S O C I A L
ANIVERSÁRIOS

Am anhã

Srita. Bernadete, filha do Sr. 
João Bento da Silva.

Sátiro Fiúza, de Comércio de 
Curitibanos.

Dia 8

Mario Cândido de Athayde, 
do comércio local.

Exma sra. d. Dalma.dd. es
posa do sr. Milton de Castro 
Gambcrgi, fazendeiro em Pe
dras Brancas.

Exma Sra d I d a  Ranzolim, 
dd. sepôsa do sr. Sebastião Pru
dente, fazendeiro neste Munici- 
pio.

Nilva Aparecida, filha do sr. 
João Neves da Silva.

Ary Koech Varela, do comer
cio local.

Sr. Mario Vargas do alto co
mércio desta praça.

Dia 9

O sr. Périocles Lopes, Cemis- 
sário de Policia desta cidade.

Amadeu de Oliveira, filho 
do sr. Vítor de Oliverira.

Dia 10

O sr. Vilson Duarte, do co
mércio desta cidade

O sr. Aldo Neves Burger.

Dia 11

O sr. João de Castro Silva, 
comerciante.

Dia 13

O sr João Luiz Ramos, fazen
deiro neste Municipio.

Janete, filha do sr. Jonas 
Machado.

Dario, filho do sr. Cérar An
drade.

A todos nossas felicitações

Dr Aristóteles 
W altrick

A data de 5 do corrente as
sinalou o aniversário nalalicio 
do dr. Aristóteles Soeiro W al
trick,.concentuado médico con-

ANTONIO CAON
4 do corrente trunscor- 
aniversário, do jovem

Dia
reu o --------------- - — ,
Antonio Caon, da Escola da,Fi- 
totécnica. Nossos parabéns.

terraneo, com consultório nes
ta cidade. Membro destacado 
do Diretório local do PSD, já 
exerceu as funções de Presi
dente da Câmara de Vereado
res. Ao estimado dr. Tote, Cor
reio í.ageanoexteade seu abra
ço de parabéns.

SR. PAULO ROSSI 
Seguiu para Joaçaba, afim 

de assistir as Festa do Trigo, 
o sr. Paulo Rossi, do comér
cio local, e que, representará,! 
naquele certame o Correio La- 
geano, como seu enviado e s -  \ 
pedal.
____________________________

GAP. ALCINO LOPES 
Transcorreu ontem o aniver

sário do Cap. Alcino Lopes, dis
tinto oficial do 2* Btl. Rodoviá
rio. Nossas felicitações.
—

Televisão
O Sr. Presidente da Repu

blica acaba de assinar o de
creto estabelecendo as nor
mas e aprovando o plano de 
distribuição dos canais de 
televisão em todo o pais.

O plano loi elaborado pe
la Comissão Técnica de Rádio 
atingindo as regiões mais po
pulosas e feito racionalmente 
De acordo com as diretrizes 
do planejamento, poderão ser 
instaladas em todo o territó
rio nacional, 292 estações de 
televisão, e aproveitamento de 
12 canais VHF. Santa Catari-

Lages com 2 Estações de
na foi contemplada com ló 
estações, localisadas em di
versos pontos do Estado. 
Florianópolis com 4, Lages 

, com 2, e as demais com ape
nas 1, assim distribuídas: Blu 
menauí Caçador Chapecó, 

‘ Criciúma. Joinvile. Mafra, 
Porto União, Rio do Sul, San
ta Cecilia e Tubarão. Este 
fato assinala a importância 
de Lages, no plano de televi
são no Brasil.

ESTUDE
ESPERANTO

J. Batalha 
da Silveira
CIRURGIAO-DENTISTA

HOHAS M AllCADAS

Ru:i HerciJio Luz, 209

Tire 0

0 0 °

p 0 0

de seu

T

Tendo «o sm  dÍepor um» varie
dade d * 1 . r - -:i o1 Dea born
— construid ». p o . irntnte pa
ra Iraba iar c *m T ;o F >rd — 
V. retíbi cá de tun tôi o o cti to 
da n.?o de o. n qualquer 
sci v . , > c .v  ç-. » Li
nha • i.u lio n -v .-i .a  »•*.. 2 m.*n- 
to c -ia nvin c . q u V 1- risa.

KCS50 EST .TJ*: 
IMPUMENTO) DE :

r.i 
0 A

Armação com sulcadores 
Arado de 2 discos d » 26"
Arado de alvecas r versívels 
Grade de 3 discos rccort. ajur.t. 
4 pos çõ s

Grade dupla com i0 discos 13" 
(hidráulica)

Plantadeíra 2 linhas tipo "Ltater” 
Pianir’d«ira 2 linhas para uso com 

cult vador traseiro 
Atíub tdtira 2 lmhas 
Pl ntadcira com adubodelra de 

13 linhas
Cultivador trase ro í x )  
Esc.ivaooi (pá de cavalo)
I lalna t rraccr.dora 
Perfurador de buracos, sem bro

cas
Froca d ■* IS" de ponta li*5» , p; ri 

perfure clor.

IMPLEMENTO RC MI-MT.YARD
E também as íamo«-as enxadus 
rotativas ••nomi-IIowaid*'.

FORO MOTOR CCM ANY, LX«»0RT$. INC.

Revendedores nesta c id c d e :

Comércio de Automóveis 
João Buatim S/A

Caravana Dr. Osny Regis
CRl c Íu MAK' TU BARÃO?LJrtGSÜARU n\ U ’ LAGUNAN 1 vTa -  
RUI FLORIANÓPOLIS. BIGUa ÇU  TljUCAS. PORTO, 
BI l O CAMBORIU. 1TAJAI. B R U bQ L t. (JAbPAR. BLU- 
A\ÉNAU INDA1AL, RIO DO SUL, o n.tiiierario da “CARA
VANA ÒSNY RElilS"

• também com carinho recebidos 
No dia 16 de outubro, par-,e tratados. Sal entou-se a visi- 

timos desta cidade em viagem ;ta que fizemos à famosa Fide-
de excursão, os alunos da «Es
cola Técnica de Comércio de 
Lajes. Levavamos finalidades 
culturais e esportivas a diver
sas cidades do Estado, com o 
intuito de unirmos em laços de 
amizade a classe estudantil. 
Faziam parte da caravana os 
seguintes membros: Ernani Ro 
sa, Leovanir Lisboa, Renato

rurgica de Capivari, Usina E- 
létrica, a maior fonte de ener
gia do Estado, abastecendo vas
ta reg ão, até a Capital

Laguna foi ponto alto da 
excursão, aí naquela tradicio
nal cidade tivemos, mais uma 
inequívoca demonstração de 
amizade e camaradagem. Es- 

! tando o Sr. Prefeito Dr. Paul»
Varela, Olly Bertoldo, Elio de ] Carneiro, ausente, representan- 
Paris, José Ot<.vio Varela, j do seumur.iripo no Congres- 
Adolfo Valendoswski, Ariov. 1- s0 dos Municípios em São Vi
do Neri Caon, Jorge de Bem cente, fomos atendidos pelo 
e João Rosa secretário Sr. José Duarte

No programa de viagem, pu- Freitas, que não medio tsfor- 
demos empreender em cada ci- çOS paia qUe tivéssemos toda 
dade por onde passamos, visi- a assistência hospitaleira. Aí, 
tas das mais úteis possíveis, acompanhado pçjo Sr. Duarte 

' tendo travado relações com as Freitas visitamos a formosa 
í mais altas autoridades locais e p raja de Magalhães, as obras 
' patentes do mundo estudantil, do porto, museu de Anita Ga- 
As recepções de que nós fo -  nbaldi. Escola de Comercio 
mos alvos, constituiram uma e seus aparelhamentos e 0 lo- 
indiscritivel prova de amizade cai onde deverá ser construída 
e compreenção por parte das a Siderúrgica Laguna-Vitória 
municipalidades, que n .s  brii.
daram com os indispensáveis 
auxílios.

Dentro de um ambiente de 
franca alegria e cama adagem 
desenvolveu-se a viagem em 
todo o seu transcurso, não fal
tando incidentes memoráveis 
para todos.

Devemos frizar que - :  Em 
Bom Jesus, fora do Estado, fo
mos muito bem recebidos a 
ponto de dispor o Prefeito da
quele progressista municipio, 
Sr. Otilio de Lima Pereira, de 
gazolina suficiente para viajar
mos até Araranguá, passando 
por Turvo. Araranguá abriu as

gigantesco empreendimento, 
que muito beneficiará Santa 
Catarina. Daí, foi empreendida 
a viagem de volta, de passa
gem por Florianópolis, conhe
cendo as praias de veraneio 
do nosso litoral, principalmen 
te, Porto Belo, Camburiú, Ca- 
beçudas.

Passando por Itajai, chega
mos a Brusque apesar da exi- 
guidade do tempo, mas em 
virtude da boa acolhida e da 
iinportacia daquela cidade pa
ra a economia Catarinse. re
solvemos ficar por mais tempo 
fizemos varias visitas, das 
quais a diversas fabricas de

portas com a maior solicitude. fiação e tecelagem, o que mui- 
dispensando, graças a bondade bem nos impressionou Vi
do Sr. Afonso Chizzo, toda as- sjtamos também o famoso e 
sistencia aos caravanistas. Nes-i milagroso Sanluario de Azam- 
sa cidade fizemos na compa- buja, distante a poucos quilo- 
nhia do Sr- A, Grechi uma • metros de Brusque. Nesta ci-

^ m̂ a,V1i h°sSTa., Prai.a^ e 1 dade também Üvemos nossas 
MOURO DOS CON VF.MTOS [despesas atentidas de um todo 

cognominada a mais bela praia ' pelo Sr Pre|eito Mario Olingtr
de Santa Catarina.

Seguimos viagem para Cres 
sium aí fomos alvo de mais 
uma calorosa recepção e tive
mos também nossas despesas 
atendidas em parte, pelo Sr. 
Prefeito Paulo Peis. Na “ CA 
P1TAL DO CARVÃO” , tive
mos a oportunidade de conhe
cer as principais Minas Carbo- 
niferas de Santa Catarina, bem 
como apreciar de perto os t a- 

í balhos de extração do “ouro 
| preto” e sua técnica. Naquele 
■ momento estando os mineiros 
em greve, só pudemos visitar

______ :____________ i -2

, Fechando o c rcuito, retorna
mos à Lajes via Blumenau-Rio 
do Sul. Este foi o longo e bem 
traçado intineraiio de viagem 
que seguimos em nossa excur
são de recreio. As impressões 
por muito tempo ficarão vivas 
no espirito dos excursionistas 
como uma grata recordação 
de hospitalidade, amizade, e 
compreensão dos habitantes 
das cidades vizinhas

Queremos agradecer por es
te meio, também a todos que 
com boa vontade nos acolhe
ram e auxiliaram neste empre-

BERTUZZI, RIBAS & CIA.
CONVIDA SEUS DISTINTOS FREGUESES E AMIGOS A VISITAREM OS VAREJOS 

INSTALADOS ÀS RUAS 15 DE NOVEMBRO, 306 E HERCILIO LUZ, 438 ONDE SE ACHA 

HABILITADA A BEM SERVI-LOS EM GENEROS ALIMENTÍCIOS, BEBIDAS NACIONAIS 

E ESTRANGEIRAS, LOUÇAS, PORCELANAS, CRISTAIS E ARTIGOS PARA PRESENTES.

1 p- o • J • KT • , iam xr du.Miuudiu  ̂—a Cia. Siderúrgica Nacional, s i-|endimen( em cia, ao Dr 
tuada em Sioeropohs Nesta 0 s n y  R e g i s .  m u i  d i g n o  Prefei- 

| Cia. tivemos a oportunidade 110 desta ^  sem 0 auxiiio do
; qual, nada se teria feito neste
sentidomoderno e eficiente existe em 

I matéria de contabilidade meca-i 
nizada, o que nos foi de grande 

* proveito. Ficamos muito bem 
[impressionados com o notável 
empreendimento do SEN vi, 
que apresentava uma Escola 
de Aprendizagem Mecanica e Vende-se ou troca-se por 
e marcindria. Por outro lado imóveis, uma caminhon.ta nnsi 
impress.onou-nos o sistema de]ca Internacional, ano fabric*-' 
cooperativismo, que assiste aos 
mineiros com profícua eficen-

Aríovaldo Neri Caon.

Vende se

cia. Seguimos daí para Tubarão 
“ Cidade Azul*, onde fomos

ção 1939, em bom estado dc 
conservação.

Tratar nesta redação.
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Uuba l.o de Julho
editai de Convocação

A D iretoria  do 1» j e j u«i,n 
baixo assinado, oon vóca  os s e u s 'a lL * -8^  8ecretário a- 
.embléin Geral Bstrãord ná“ .  V u .  f ? í "  PSra, a A " ' 
o dia 21 (vinte e „□ ,) dU eo“  enTe m Í  deS'S'mda 
com o Art. 55, proceder.se a

JUIZO DE DiRLI r o  Ü \ CO- ,
m a r c a  d e  c à g  j o a o u i m  • |

, Eb ! ADO Dl SANTA í 
CATARINA

O
Koiirmi,

Editai
Sechor

CiiaçtG
Doutor Nelson' 

* L d- Direito da Co-. para de acordo,
j  . , reform a dos Estatutos marcu de Joaquim, listado de

5 5 r ®. r j o s  destl“ 0S da nossa sociedade bem com o ? auI“ Ca,ann“ . > a lunrn d., 
eleição de um  novo O rador p „ r haver se ,l.mi,id° j* lK  e ,c ' 
eieito. de aobrdo com o art. 23 dos mesmos Estatui™ !

Dr. lienaio V. Valente
í

Cirurgião Dentista pela Fneuldaiie do Farir.aria «;
Odontologia de Sla. Catarina

Com estágio nu Policlinicn do líio do Janeiro 
ATKNDls DAS 9 -  12 li DAS 2 -5

Kua Cel. Curdova. 4- L A G B S

Lajes, D ezem bro de 1952 

Joaquim  Rau-Secretário.

Essritoria Infonnaiivü Comercial
Quereis trotar de vossos iníeresses parúcnUres ou 

junto as Repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? Eucurregai este 
escritório que está habilitado para tal com grande nú- 

• mero de propriedades k venda e ves atenderá com a má
xima brevidade e economia.

rafaeli, ramos ltba.
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Rafaeli

Da minha Cadeira...
FREITAS DE OLIVEIRA 

(Da Imprensa do Rio)

O deputado Saulo Ramos proferiu, na Câmara Federal, 
substancioso discurso em que situa muito bem o panorama 
econômico do Brasil em face da atual conjuntura internacional. 
Analisando as causas da crise que avassala o p ás, o represen
tante catarinense f lia-se á corrente daqueles que a acham como

• bAZ SABER aos que o pre- 
I sente edital virem ou dèie co-; 
i nheeimento tiverem, expe lido1 
jnos autos número (1.124) iniL 
cento e vinte e quatro, de in
ventário judicia!, que se d p -  

por falecimento de ÁN- 
TONIO ATANAZIO PEREI- 1 

, EA, e, que se processa peron- • 
te este Juizo e Cartório deOr-J 

: fãos, Ausentes e mais Anexos. íj 
, que atendendo ao que lhe foi) ‘ 
requerido pelo senhor Dr. Ed-‘ 
sun Valente, que afirmou es>- 
taiem os citandos em lugar 

í incerto e não sabido, pelo pre- 
: sente edital, que será afixado 
na séde ilêste Juizu, no lugar 
de costume, e, por cópia pu
blicado no jornal «Correio La- 
jeeno», ua cidade de Lajes, ci
ta os senhores: Joaquim Pe
reira Néio casado, lavrador; í 

[Poaciano. Pereira Godinho, ca- j 
sedo, lavrador; Adriana Pe-:< 
reira Arcanjo, casada com 0 j j 
senhor Jovelino Miguel Arcau- j J 
jo; Etelvina Pereira Este ves, j 
casada com 0 senhor Manoel 1 
Esleves Sobrinho; e, Maria dasl 
Dores Estevr-g, casada com An-j 
tonio Rodrigues da Silva, para' 
uo prazo de trinta (30) diasj 
que correrá da data da }»ri-1 
meira publicação do presente,1

Arame farpado
Preços especiais

Kejiresp.nlaneUmberto Pascal©
C. Posial 2 8  « Fone 28 - Lajes

Relojoaria Specht
RELÓGIOS: Omega - Doxa - Marvin - Eska Miner

va - Joias - Brilhantes - Anéis e Brincos - Bijouteria - 
Ótica - Cristais - Aparelhos de porcelana - Artigos de pra
ta - Instrumentos de cordas - Gaitas Todeschini - Arti
gos fotográficos - Variado sorlimento de artigos 
presentes.

Oficina de eonsêrto de 
relógios

liua Correia Pinto» n° 70 — Lajes.

para

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

portar móveis e objetos caseiros p r o c u r a n d o  o 
Leiloeiro Oficial, Cezário Bastos P?rs, que os vend-sfá er?i

fenômeno decrescimento. O pais cresce, o progresso se de- 1 fazerem-se representar no feito’ 1 Leilão Público, com todss as garantias, 
senvolve, o parque agrário aumenta e sua lavoura passa rápi- por advog <do legulmem* ha- • Agencia provisória; Rua Correia Pinte, 510. Nesta 
damente da fase agricola para a fase industrial. Em conse- biliiado.. alegando o que se lhes ■ 
quência desses fatos, raciocina o nobre representante sulista, oferecer, em defesa de seus 
o pais fica carecendo de uma ampla reforma estrutural que direitos, até o final do oro- 
interfira, «não só na máquina politico-administrative, como t cesso, sob pena de correr a \ 
tsrnbém, na sistemática socio-econômico». Prosseguindo em reveliu. E, para que chegue a o ;j  
suas considerações, o deputado catarinense pondera, com mrita conhecimento dos iateressa- 
justeza, que «o Brasil, país novo e em franco progresso, não Djos e ninguém possa alegar 
pode fazer exceção ao determinismo histórico dessas muta-1 ignorância, mandou expedir o 
ções ditadas pela evolução, e se adapta ás novas realidades presente edital, ua forma daj i 
pelo esforço comum de sua própria coletividade•>. _ j lei. i

A tese do digno parlamentar não deixa de ser interes-! , . ,
sante, pois realmente o BrasU atravessa uma fâse de cres-1 Dado e passado nésia ciu«- 
cimento e essa evolução provoca desajustamentos gerais ou .-de de bao Joaquim, .n,s vin e 
particularizados, s e g u U A s  zonas em que atividades h u - d o
manas tem curso. , , . , . t , ■ , . 0k-,o

Na oração do representante^ petebistahá. ainda urn  ̂ tre-|dois U9o-).
cho . . . .  J ~
CoStE 
Brasil,
ficado através de uma atuação eficiente e, mil \eze , p

_______ ! NELSON KONRAD

T r a f o a i h a d o r
Adquira sua Carteira Profissional com oldentií.ca- 

dor do Ministério do Trabalho, sr. IV A N .V IY  

M O N TEN EG O  Atende ua redaoSo deste jorn i!

Na oração do representante peteoista na amua um ^
> em que ressalta o trabalho desenvolvido pelo dr. lcl,r£° Fu- Tose Lima Araújo, es- 
sta, operoso d:r—  -  rr^ tór io  de txpansao Comercial do c(
ísil, em Nova York, cujo cargo o homenageado tem d g e umbem a.-Guo.

i Farmacia Avonida
Nos preços lealdade, nos produtos qualidade 

Comemorando seu 2<> Aniversário está conceden
do descontos especiais.

- _______  P r e ç o s  A r i a f l í u l o r e s ------------
Rua Cel Córdova — Edifício Cnraja_______

U M io v e is  “W O ll"  9 W
r s :  s s43.50-60-G Õ -90-IO Õ -120-I40-178-210 e deu

los Efetivos.

Vendem: K U R T  VVEIL & CIA. W D A  ; t o A |#* 
- UGS. - Caixa Postal 745 10 . b

«W EIL< - POSTO A L E G R E .

Juiz de Direito 

JOSE LIMA a RAÜJO  
Escrivão

; V i t ó r i a  d o  P T B
j n o  Paraná
i Nas recentos eleições rea- 
jlizadas no Parar.a, cm 39 
j muuioipios ultima mente cria 
j dos, o PTB logrou esmaga, 
idora vitória ao eleger pre- 
I jeitos de 23 daquelas coiuu- 
idíis: Os domais foram divi 
■ Jos enlre outros partidos-

ESTUDE
ESPERANTO

A PERFEITA E (OHSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E DE BORDO E 0 CONFORTO OUE V. S 

DESFRUTARÁ DURANTE UMA VIAOEM PELA "PIONEIRA’, 

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALECRf 

DESEMBARQUE.rV>
IVtlUHCM I) 

\  1 9 2 7 p
vV ^

Agência nesia cidade
Hua ! 5 1 Nsvembrc ni

i  i M -t'í C. ?. S2
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Arco Íris
mindo a em três palavras: fal
ta de instrução. Não há dúvi
da que, enquanto o nosso po
vo não encontrar no ensino o 
meio de definir-se de esclare

Os novos benefícios pctra 
os trabalhadores

Recebemos do Dep Jorg* Laterdu a seguinte mensagem.

Crreio Lngeano
Orgão Independente e 

Noticioso
EXPEDIENTE

Em íace das inúmeras soli— nha pago peio menos *>0 c°<‘ 
Citações que ine têm chegado * tnbuições mensais. 1- ‘ ■ ' entadoria nao po-

inferior ao saiario
de dif-rei"i.s n giões do tsla- so. a aposentadoria nao

iiá o  nniii n<> regí >n I,
auxilio-eníerini-

do, no seiiúdo ue esclarecer aiderá ser 
cer-se e de tirar suas própriasjrespeito de projeto- que
conclusões, seus atos e entre | benef.c.ar as Classes á

r  o s  s p u s  d i- ! lhad"rae, resolví Uzer uma dade p assea  
sintese de todas essas medi-

Par-
èles o de escolher os seus di-j 
rigentes serão meros movi
mentos mecânicos, sempre m a-. das» ora andatnei]i0 ao
nejados ao sabor dos esperta- j n nado' 'com vivo i a t e -  posentadoria, se o segurado Ij Sào de "responsabilidade dV^tus

vigorar ua 
bãse de 85% do saláno de 
contribuição, «  transformar- 
se-á, automaticamente, em a-

, Diretores: -  Dr. LiL-zio \ Caon 
I José Píiselioal Iiaí-trio

Gerente: -  Ssrth de A. Nir*dir|j 
. Re<tator:-chefe: Evilario ,\. <;aon

Redação e oficinas
Rua Marechal Deodoro, 294

I Assinatura Anual Crf  
j Numero avulso: »

Os artigos que forem assinados

•>9.o0
1,00

lhões e dos que ainda não 
sentiram na face um mínimo; ressf  todas essas 
de vergonha. I em f^ or düs, ‘ ^i.striártos, co

Se estivessemos sob regime i merciários, trabalhadoies cm 
parlamentarista, grande parte transportes e cargus -  enfim,
. . . ü  i .  I n f W K  l lQ Q n ílI i t f  ( K  ( P l f l S t l -dêsses abusos seria evitada 

pela maior perfeição do pro
cesso eletivo, e lambém pela 
insegurança dos mandatários 
populares, A vitalidade dos 
cargos e os períodos pré-fixa- 
dos fazem com que a autori
dade, no exercido do poder, 
pense mois em si, nos afilha
dos da sua familia politica e 
nos círculos do amigo de que

iodos os associados de insti 
tutos e caixas, diante da jus
tiça dessas reivindicações.

Na Câmar-t dos Deputados, 
t Comissão de Legislação So
cial aprovou, recenteir.ente, os 
substitutivos do Deputado Hil- 
debrando B:saglia a diversos 
projetos, assegurando, entre 
outros beueficios:

1 — Aposentadoria por ve-

signatârios

i Of. Arisicteles Soiero 
1 W aiíficü

Clinica Geral
Coas.- Edif.cio Construtora 
Io andar-Rua 15deNovem- 
-bro Lages- Sta. Catarina

nas necessidades do povo q u e .^ ice , independentemente do 
sofre. Ás favas a Pátria, os ' tempo de serviço, a segura 
recursos públicos, a fome e a . dos xnaiores de 6o anos de 
miséria humanas. O que im-| ldade> '*a base de 85 ,0 do seu 
porta é o conforto próprio, o salário de coGtribuiçao,
aproveitamento da oportunida 
de, porque sabe que ela não 
se repetirá duas vêzes na vi
da. v

Diante de realidades assim 
tão chocantes, como a da apto 
vação do projeto mil, no Dis
trito Federal, fica-se a pensar

2 — Aposentadoria por tem
po de serviço, a segurados 
com mais de 52 -anos de ida
de, sendo:

iniciativas,! não retornar ao trabalho de 
' pois de 24 meses.

Essas medidas deverão ser 
incluídas, sob a forma de e- 
meudas, na Lei Organica da 
Previdência Social, atualmente 
em estudo na Câmara, haven-I 
do, aliás, uma Comissão Espe
cial encarregada de elaborar 
o projeto. Essa Lei Organica 
destina se a unitormisar os sis
temas de Benefícios dos ins
titutos e caixas, a-tim de cor
rigir desigualdades com o as 
que atualmente se observam.

Devo, ainda, assinalar que 
dentro em breve será votada 
pela Câmara urna proposição 
que altera a Lei de Acidentes 
do Trabalho, aumentando as 
diarias, de 70 para 80°/o, nos 
casos de incapacidade, tem
porária ou permanente.

Com êsses esclarecimentos,
a) - Aos 35 anos de serviçe, quero deixar de viva aos tra—. .

com salário integral; | balhadores catarinenses a ex- QQpf|̂ 3 PaiiííllfiiTCSIia 03 E$
b) - Aos 30anos de serviço, j pressão da minha simpatia “  wu u 1 BI,B w 1,0 u“ Lí

com 85% do seu salário; (solidariedade.
3 - Aposentadoria por inva- Rio, Novembro de 1952.

ITa LINO PERUEFO

A primeira vista podería pa
recer que o famigerado pro
jeto mil da Câmara de Distri
to Federal nada tem de co
mum com os habitantes fora 
do Rio de Janeiro. Na reali
dade, porém, sua aprovação 
deixa bem claro o pensamen
to calamitoso do legislador 
brasileiro. O que vem aconte
cendo na Capital da Repúbli
ca é uma espécie de reflexo 
de todo o Brasil O mal da 
coisa não está nos homens 
que se elegeram; não está tam
pouco na incompetência ou no 
desequilibrado senso da auto
ridade representativa. Duas 
outras causas podem ser invo
cadas como fundamentais e 
maior responsáveis por êsses 
vergonhosos atos. Uma e tal
vez a mais importante vem do 
processo interesseiro que os 
partidos adotam quando da 
escolha dos seus candidatos 
Na hora de formar uma cha
pa, nunca se considera o valor 
moral, o espirit > honesto ou a 
capacidade realizadora dos cor 
religionários. O que mais cre
dencia o ' político ás candida
turas são os seus lastros elei
torais, quase sempre forma
dos na exploração psicológica 
das circunstâncias determina
das pela natureza ou pelos 
convênios sociais existent-s.
Nas grandes cidades, os ho
mens mais lastrados eleitoral- n,> desmazêlo e no caráter dos 
mente estão nos suburbios; homens que nos representam 
nos núcleos coloniais ou nos n0 governo, bem como no ti- 
centros menores, se localizam p0 de canoa em que estamos 
ou nos grupos industriais ou.viajando. Pensando bem, é de| 
nas zonas agrícolas De qual- se meter as mãos na cabeça, 
quer forma, perém, sempre no Os tempos atuais e a falta de 
meio da pobreza e da igno- pudor público reinante têm 
rância. Se os partidos adotas- qualquer coisa de semelhança
sem o sistema de escolhei o* !com os negros dias que Pr"*|gerra convida sous associados para assistirem ao atolrida Paoamencana de Estra- 
mais capacitado■. entre os me- cederam a Revolução Francesa-. , , , . . . r , , - „ ,
lhores e se utilizassem a s|Como naquela época, a deca-! inaugura! de sua sede provisória e o grande baile que das competição que se reali-
campanhas políticas para es-|dência do bom senso e a n- realisar-ae-á uo dia 6 de D ezem bro proximo no salão de ^a anu<íln,® "te n" ni PerLai>ü1 1 r de 3118 quiiometros de tortuo

sos caminhos, iniciando-se Da 
fronteira Su! do México e ter
minando na divisa daquele país 
com os Estados Unidos.

Automovel de Alu
guel? Fone 03

Quatro Lincoln: veneram a

lidez, com 85% do salário.
A única exigência estabele

cida é que o contribuinte te-
Jorge Lacerda 

Deputado Federal

C O N V I T E

MÉDIA DE 145 QUILÒME- 
ÍTROS POR HOKA-MAIS DE 
TRÊS MIL QUILÔMETROS 

• DE PÉSSIMAS ESTRADAS 
■ATRAVÉS DE TODOO MÊ- 
, XICO.
i Juarez (MÉXICO), 23 - Ter-

A Diretoria do Clube Excursionista Princesa da 1 minou domingo a terceira Cor-

clarecer o eleitorado e não quietação geral parecem e-tar Festas da Santa Cruz. 
para ludibriá-lo, como vem mostrando que .t vida de cada 
acontecendo, seria possível um anda suspensa por um fio 
ainda nêste pais evitar de de seda. Há prenuncio de 
conduzir ás poltronas legisla- tempestade, os horizontes se 
tivas representantes nocivos a toldam todos os dias, princi- 
Pátria, que envergonham o po palmente quando a imprensa 
vo, e também a agremiação desnuda essas indignidades, 
qúe lhe emprestou a legenda. £ os nossos corações batem,
A segunda causa, que se sub- temerosos da furiosa justiça 
divide em do’s ramos, é a dos desesperados. Sim, porque 
que aponta o deputado Raul' quando o povo desespera ti- 
Pilla em seus artiguetes a vemos indícios há pouco no 
imprensa: a falta de respon- r ío Grande do Sul, a catás- ■ 
sabilidade, permitida apenas trofe nunc i fica pela metade, 
no regime presidencialista, e a Queira Deus para os que acre i 
incomnetência total do eleito-' o q micórTo ri o n.ic

A Diretoria'

Fore 6n

Mario Teixeira Carrilho
Advogado

Caixa Postal 19

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

incompetência total do eleito-' tain nele que a miséria da nos 
r®do de exercer o seu direito sa gente consiga vencer a cri- I 
de voto. A estas duas, pode- Se com resignação, do contrá- 
ria-se acrescentar outra que j rj0 ver-nos-emos ás portas de 
melhor dizendo, smtetisaria j uma tenebrosa mudança so
as primeiras qual seja, resu- cjai.

Vendc-se uma Farmácia
Vende-se uma Farmácia em Santa Cecilia, com pro

priedade boa; incluindo rádio, mobilias, luz, fogão e res
pectivo estoque de medicamentos, vitrines etc.

Zona grande, ótima para o ramo, vende-se por mo
tivo de saude- Base de negocio de ocasião e urgente 
Cr $135 000,00:

Tratarem Santa Cecilia, distrito de Curitibanos.com 
Sr. Dilmo Sbravati-

ESCRITÓRIO DE AÜVOGACIA

D R .  E D É Z I O N E R Y  C A O N
«

E V I L A S I 0  N E R Y  C A O N
Causas eiveis, comerciais, trabalhistas e 

criminais.
Rua Mal. Deodoro, 294 —  C. Postol, 132.

Anuncie neste jornal

! As quatro primeiras colo- 
J Cações para os carros não ada
p tad os  couberem a quatro 
:Lincolns 1953, que chegaram 
de 17 a 27 miuutos á frente 

'dos seguintes que haviam 
J partido juntos na quarta-feira 
anterior.

Competiram enze mareas 
famosas de automóveis ameri
canos num total de 66 carros, 
todos de fabricação em série 
p sem nenhum preparo espe
cial, pilotados, porém, PeloS 
melhores volantés do pais

Os Lincolns vencedores fo
ram pilotados por C h u c k  bte- 
vens. Johnny Mantz. *val 
Eaulkner e b'ub Korf. üt)' 
tiveram médias gerai» Superio
res a 145 quilômetros por 
ra.

Prestigie a indústria irgeana consumindo es vela
NILDA

DE CLOV1S ROSA
Fabrica e depósito — R n  Presidente Roosevelt 

LAJES — SANTA CATARINA
s/n°

I ' ' « f1 F A Ç A  1)0  «D IÁ H IO  UE NOTICIA*» ^

O seu jornal. O matutino 
de maior jiragem d° D. 
Federal..
Agento r.a praçj J.W» Mu' 

n i z . R u a  1 5  d e  N o v e m b r o  57
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0 União Operária
Amanhã, com inicio ás 16,30 Dr 

hüras (horário de verão ) todos.os d>sputantes
defrontar-se-ão as aguerrí

espera vencer o
das equipes do União Operária

terão ainda possibilidades de as- 
pirarem o titulo de campeões. 

O Aliados lançará todo
e AHHd0S HFHC- r 10 ,Cr  pe0‘ poderio- “ Suardando com sere" nato da cidade. A partida está nidade o embace, havendo a
at aindo grande interesse pele mesma confiança por parte do
fa ' de P^der dic.dir-se 'o pró-1 União que esiá animado pois. do
pno certame cidadido. Uma melhor otimismo, qu“ ------- -
vitória do Aliados o colocará ■ uma cartada decisiva.

to mesmo tempo que uma der
rota do Operária o afastará 
praticamente de qualquer pre
tensão no presente certame 

Vencendo porem o time do

a dois passos do titulo máximo, Atuarão como Juiz um árbi-
“  --------- tro s licitado a Federação e

caso não compareça, será es-' 
calado um outro pela Liga. j 

Na peliminar peliarão os as
pirantes do Aliados e Operária. <

Deixe 
que eu 
chuto...

por
Goleador

COMUNICADO
Pelo presente comunico a 

i todos os esportistas, e princi- 
Ipolmente aos aficionados do 
jfutebol, que ponderei e con
segu i que a direção deste 
■,jornal suspendesse tempora
riamente a sessão esportiva 
jmantida com regularidade, há

Ouçam durante o mes de Dezembro, todas as quartas.' tempos.
.0 70 v,— . - «  i- J- ~  ■ - - ]sto [oi feito, por levar em

Aulas de acordeon do 
Professor Dedé

feiras, ás 10,30 horas, na Onda da Rádio Clube de Lages, o 
Prof. Dedé e seus alunos associados da União Brasileira de A- 
cordeonistas, numa temporada magnífica, apresentando os mais 
variados números em conjuntos, trio, duo e individual. Brilhan
te interpretação de seus alunos, todos em partituras originais, 
para Acordeons, na maioria arranjos especiais, dos Professores 
Franceschini, Mascarenhas, Alencar Terra, Realli, expressões 
máximas do acórdeon do Brasil.

A Padaria Carioca
Tem o prazer de comunicar aos seus distintos 

clientes, que acaba de receber um grande sortimento 
de artigos para Nata!; Papai Noel de chocolate, caixas 
de bombons, enfeites para bolos etc. . . etc. . .  Preço ao 
alcance de todos, só vendo para crêr.

Contando com sua valiosa presença apresentamos 
nossos agradecimentos e desejamos um feliz Natal e 
muitas prosperidade» para 1953 — PADARIA CARIOCA.

conta o desagrado geral da 
sessão, o desassossêgo que 
causava as reclamações feitas 
contra a orientação dada.

Continua porem, no mesmo 
pé, e sem qualquer alteração 
o “Concurso do Clube mais 

j simpático da cidade” .
Nada mais, e nem eu atu- 

canareí mais os “anjinhos” do 
nosso futebol. Good by. Ass. 
Goleador. ______

CARTA ABERTA
Florianópolis 22 de novem

bro de 1952.
Prezado amigo

Prof. Dr. Osni Regis 

la jes

Diga um troç í ai, «o essês 
do ‘ Jornal da Serra” , para 
que não escrevam saodices, 
como as de 6 do corrente, 
sobre as “Casas Populares” .

Do contrário, deitarão por 
terra o seu “cartaz” .

Diga-lhes que vantagem 
trombeteável é a que o Pre
feito faz com os recursos or
dinários da Prefeitura. Por 
exemplo -  aberturas de san- 
gas no leito da rua, parn cer
car os automóveis que não 
se aquerenciam no “ ponto” .

Diga-lhes que não façam 
como aquele bicho, depois de 
farto. Expliqut-lheS que o 
progresso de Lages não de
corre exclusivamente da ação

Dissolução Ga poli 
cia Especial

O povo de Floriauópolis, ao 
que informa a imprensa da 
Ilha, tem vivido dias de so
bressalto, com a ação, por ve
zes violenta da policia espe
cial. A polic a política tem de
mostrado seu poderio por di
versas vezes, algumas ~| neces
sidade, praticando atos arbitrá
rios e que atentam contra os 
direitos da pessoa Há dias, 
um estudante foi espancado pe 
lo choque da dei gacia de Or
dem política e social, fato que 
teve a mais ampla repercus
são em todo o Estado. O estu
dante Gil Loso, que foi a viti
ma da brutal agressão, rece 
beu a solidariedade da impren
sa c do povo tendo os estu
dantes realizado uma passea
ta com mordaças simbólicas, 
em sinal de protesto coi tra 
as arbitrariedade e tropelias 
da Policia Especial.

Está sendo pedida a extin
ção da Policia Política, que

milagrosa do seu genial Pre- comprometido, por vez-s, 
feito, mas que tem sido nuxi- Q bom aPdamento dP admims.

Edificio do 
IAPC

srs. Lá Roque de Almeida e 
Francisco Camara Neto, Dele 
gado Regional do IAFC-.

Os comerciários e a impren
sa florianopolitanas prestaram J 

. homenagens ao Presidente do 
Em Flonanopohs teve lugar InstitutQg dos Comerciários. em

d.a 22 de novembro o lança- estadia ela Capital, 
mento da pedra fundamental edificio a ser construído
do magestoso edifício que sera- Q mais Oponente da ci- 
omstruido pelo l-A.P.C. para a * ntar£ 0 iinhns mo-
mstalaçao de sua sede e do F terá dez andares
ambulatório. Ao ato cornpare aernas 
ceu o Sr. Henrique La Roque .
Presidente do Instituto, e as .......nPS»a
altas autoridades da Capital, E îça s V  ,,
Na solenidade discursaram os ^

KOLYNOS

COMBATE AS CÁRIES!
A ciência moderna de
monstra que o  creme 
den‘al Kolynos comba
te efetivamente as cáries.
A  espuma concentrada, 
suave e penetrante de 
Kolynos elimina os áci
dos bucais, perfuma o 
hálito e rende mais.

agora também 
•m tamanho G I G A N T E

liado pela iniciativa privada e 
pela contribução irrecusável 
das administrações estadual e 
federal.

tração do sr. Irineu Bornhau- 
sen, sabidamente calcada n s 
preceitos da democracia que 

I não tolera, a não ser em mo- 
Peça-lhes sejam menos a- mentos excepcionais, a interfe- 

grestes no julgamentos de rencia de organismos de força 
quantos, embora à distância, como a policia de choque, 
vivem com o pensamento 
permanentemente voltado pa-i —
ra u ‘ Princesa da Serra” ej 
no culto da saudade e do 
bem-querer. esforçam-se por
canalizar para ai recursos fi- . ______
nanceiros que dinamizem o ZETA** ' , , .
seu orogresso e tragam m ai-’ . ‘ Pr0me 0̂ ? ue. ? í ° i !  T  «ctur „ J L  diante andarei pelas ruas so-

SEM COMENTÁRIOS. . . 
Final de uma carta á *GA-

or bem estar a ésse povo . , . *• ..
tão simples, tão bom, tão fi- _..g _______
dalgo e tão acolhedor. alguma desforra que me pro-

Respeito às “ Casas Popu- , ,  „ „ ■ . „ „ OOQ •
lares” , confesse-lhes que su« ® Pra,Çan„ . . . j .  „
contribuirão foi apenas a do- ongo' s 9 , ,- , , o • colho sempre as altas horas daação do terreno. Se qu.zer. a- /  meus afazeres
crescente q íe casa nao é a- “  -  ’ . . . . . .

cure. O trecho que dista entro

f a ç a  a g o r a  u m a  
•f s i n a t u r a  p a r a
1PS3 E PASSE A RE- 
r  BER SEU JOR
NAL A PARTIR DE

AM AN R \

a u t o r i z a d o  -  n c s j a  p r a c a  

Tiago Vieira de Castro

bóbora, que nasce desem on-, 
te- Não ee esqueça, porém «le 
esclarecer que as Casas não 
sairiam se não fosse distribu
ído, para Santa Catarina, nes 
te ano, o necessário 
orçamentário.

Diga-lhes (levante o dedo,1 
carregue o cenho e o tom dr 
vóz) que quem isso conseguiu 
isto é, o crédito (,i gai'a), foij 
o ‘ bruxoleante” P.T.B., gra-j 
ças à ação dinâmica dos se-j 
us lídeies - Senador Gomes 
de Oliveira e Deputado Saulo 
Ramos - e à orientação patri-1 
ótica da administração fecun
da do seu eminente Chefe, o) 
grande estadista Presidente 
Getulio Varg is.

Diga-lhes também (e aqui 
baixe a crista e chore como 
um bezerro desmamado) que, 
no tempo do consulado dos 
“ bruxos”  <lo P.S.D , nada foi 
p ossiv l c.mstguir, a despei
to dos ingei.tes esforços dos 
dirigentes petrbistas, como 
provam os anais das casas 
iegislutivas e as colunas da 
imprensa trabalhista

Grato pelo pela publicação 
desta, subscrevo 

Cordialmente
Tte.-cel. TROGILO ANTÔ- 

crédito NIO DE MELLO, Delegado da 
Ordem Política e Social».

(De «O Estado)

{
0 Club mais simpático da LSD é o '

Feridas, Espinhas, Manchas, 
Úlceras e Reumatismo

ELIXIR DE NOGUEIRA)
Auxiliar tratamento da Sililis

amigo que muito o estima e 
que, sincemmente. Lz votos 
pelo êxito de sua adir inistra- 

. ção e pela felicidade dessa 
j grande tr rru e do seu nobre 

Dê um piparote nesses «í, ' povo. 
e aceito o cordial abraço uo Teimo Ribeiro
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LAR EM FESTAS

Encontra-se em festas o lar 
do sr Cicero Varela e d. Ma
ria P. Varela com o nascimen
to’ dia 3 do corrente, de uma 
galante menina que receberá, 
na pia batismal o n o m e de 
Stela Maria. Nossas cumprimen
tos

PAUSADO
No proximo dia 12, será ba

tizado o galante José Raulino, 
filho do casal d. Lurdes Galin, 
ni Santos - Lauro Santos. Pe* 
railte a pia batismal compare
cerão os padrinhos Raulino 
Santos e srta. Noeli Mendoza. 
Nossas felicitações.

ORGÀO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
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DIRETORES: Edézio N. Cuon e José 1>. D«Pt-io -  GERENTE Syrth Nicollcli -  REDATOR Evilasio ( «on

IVAD1 DE ALMEIDa  
Por ocasião da Eeira de Ani

mais. esteve em visita a esta 
cidade o sr. Ivadi de Almeida, 
adiantado fazendeiro no mu
nicípio de Curitibanos, e ele
mento de destaque da socie
dade e da política da visinha 
comuna.

BAILE ÜO CLUBE EXCUR- 
CIONISTA

O Clube Excursionista 
♦ Princesa da Serra» realisará, 
hoje, com inicio ás 22 horas 
um grandioso baile, nus salõ
es de festa da Santa Cruz 
Nessa ocasião será inaugura
do o salão do Ciuhe e depen
dências, por autoridades e con
vidados.

As danças serão abrilhanta
das por um > antor e por um 
Jazz contratado para esse fim, 
sendo o traje a passeio.

PREFEITO LAURO COSTA
Esteve «Iguos dias nesta ci

dade o sr Lauro Costa, dinâ
mico e estimado Prefeito da 
visinha cidade de Curitibanos. 
O ilustre visitante aqui veio pa
ra assistir a Primeira Feira de 
Animais, mantendo contato 
com seus inúmeros amigos 
tratando tamhem de assu.;tos 
de interesse da comuna que 
administra.

O URUGUAY IMPORTARA 
PASTA MECÂNICA DO 

BRASIL
RIO (Press ContinetaD O

Banco da República do Uru- 
guay autorizou a abertura de 
uma cóta de 500,000 dólares 
para cobrir importações de 
pasta mecânica procedentes 
do Brasil.

ESTUDE
ESPERANTO

Dr. Wolni 
Delia Roca

No próximo dia 12 deverão 
colar grau. na Universidade 
do Paraná, os químicos indus
triais de 1952, em numero de 
23formandos. Derítre estes en- 
cctntrn-seo nosso conterrâneo 
e umig- Wolni Delia Roca, 
elemento de destaque na so
ciedade local. Filbo do índus- 
tricdistH sr. Pedro Delia Roca 
concluiu seus estudos secun
dários no Colégio Diocesano 
desta cidade, ingrçssando na 
Escola Superior de Quimica 
do Paraná, onde realizou um 
curso com grande aproveita
mento. Antes de foimar se 
realizou um curso especializa 
do e pratico, junto às lndu->- 
trias' Klabin, de papel e c< lu- 
lose. Ao dr. Wolni, Correio 
Lageano apresenta suas feli
citações-

Srli. Yed;i Antunes1 Sra* Maria V.
' ieira

No próximo dia 10 do cor
rente deverá colar gráu na 
Escola Técnica de Comércio 
"S. José" de Curitiba, a srta. 
Yeda Antunes Vieira. A tur
ma que recebeu o n<>me de 
“Turma Prof Antenor Z mato’ ’ 
é composta de 17 contabilis
tas.

A srta. Yeda, é filha do sr. 
Anastacio de Araújo Vieira, 
destacado fazendeiro neste 
Muicipio, tendo er-tudado nos 
colégios locais e feito com 
brilhantismo o curso de con 
tabilista. Agradecemos o con 
vite enviado

Dr. Wilson Vi- 
dal Antunes
Realisaram-se ontem as ce 

rimônias de formatura dos 
novos advogados da Univer < 
sidade do Paraná. A entrega j 
dos diplomas foi efetuada no ' 
Cine Opera, com a presença 
dos 120 bacharéis, ora forma
dos. Dentre estes encontra-se 
o nosso amigo e patrício Dr. 
Vilson Vidal Antunes, dest.»-1 
eado elemento da sociedade1 
lageana e que há tempos, 
como solicitador, exercia suas 
atividades, lios auditórios lo
cais. O dr. Vilson Antunes, 
fez seus estudos secundários 
no Colégio Diocesano desta' 
Cidade, ingressando na Facul-,
dade de Direito da Universi
dade Paranaense, onde, com 
brilhantismo, completou o 
curso de bacharel. Filho de 
tradicional família lageana,; 
virá exercer a profissão nes-, 
ta coma c i. Correio Lageano • 
agradecendo ao convite, de
seja lhe êxito na carreira.

Instituto de Apo
sentadoria e Peoçõ- 
es dos Industriários
D E L E G A C IA  EM S A N TA  

C A T A R I N A

A V I S O

Aquino
Na capital do Estado, onde 

residia, faleceu dia 4 a Exma. 
sra. Da. Maria Veridiana Gou 
lart de Aquino, avó do nosso 
companheiro de trabalho verea
dor Syrth de .'quino Nicolléli. 
A veneranda matrona faleceu 
aos 79 anos deixando a pran- 

! tear-lhe a morte s e u  marido 
José Fer andes dt Aquino, e 
os seguintes filhos: Dr. José de 
Aquino, Dr. David de Aquino,

! Comandante Hercilio Aquino, 
Profa. Carlota de Aquino Nico
lléli e srta Diva Aquino além 
de ínumetos netos e b snetos. 
A familia enlutada nossos pe- 
mes.

Desastre em
Banderinhas

Lm di<*s (l.i semana rrgjt- 
trou te mais um acidente na 
Estrada Federal, altura de Ba» 
deirinhas, ü  Internacional 
KB8 . de propriedade da firma 
ktivída dc Caçador, e cbiigi- 
du pelo mn'..rista Itnlo Uéziir 
pi eccpilo i-'(- num pontill ao 
caindo no riacho.

U motorista provavelmente 
dormi a na dirçáo, no mo
mento em que o possante 
veiculo encontrou a b.daustia- 
(1 i de cimento do pnntüi.ão 
arrebentHDdo-a. ü  chofer ficou 
com o pescoço preso entre a 
c. bine e a capota, fendo e 
impossibilitado de despiender- 
se, permanecendo, nessa po
sição por algum tempo, até 
que»a policia com mecânicos 
do Batalhã", c«,ns'guisse ser
rar a capota para 'retirar o 
motorista, O estado de ítalo 
Céza, que se e icontra hos
pitalizado, em estado grave, 
por ter recebido munos feri
mentos.

P reso C i rios iIh Lü-  
e e n í a .

.  . . .  . . .  . , Rio, 1°. E n vista de msn-bm cÉ u-se um uftcial Ita* ^ado.,de prir»° peiovuiuiuvu uu um «m »» JUIZ Pmto Falcão, f. i preso

Aviso ans srs associados 
dêsie lastituto, interessados 
em co iSi-guír finalici imento 
para aquisição de casa pró
pria, que a Agência local re
cebeis propostas a‘.é o dia 31 
de dezembro do corrente ano

Para maiores informações, 
peço dirijam-se \  Agência do 
IAPI à rua Cel. Córdova, 
Ed. “ Galeria", das 12,00 as 
18,00 horas.

Florianópolis, 26 de novem
bro de 1952.

(Ass.).TELMO VIEIRA RI
BEIRO -  Delegado.

Internacional
X

Vasco
Segunda-feira disputarão 

uma partida amistosa as equi
pes do Internaci mal e Vasco 
da Gama, aproveitando a tar
de do feriado. O jogo terá 
inicio ás 16,30, e os times se 
apresentarão completos.

nano
Na segunda feira passada, 

suicidou se no Hotel Santa 
Cruz, um oficial do exército 
italiano, em tr. nsito por esta 
cidade. Aqui chegado há alguns 
dias, procedente da Argentina 
hospedara se naquele Hotel, 
tendo dias depois pedido um 
martelo e um prego, o qua! 
fora fincado numa das paredes 
Jantou no domingo recolhendo- 
se ao quarto. No dia seguinte 
após o almoço, preocupado 
com o hóspede o proprietário 
do hotel trata de averiguar, 
verificando estar o oficial en- 

• forcado no prego adredemente 
I preparado.
j A policia compareceu ao lo - 
j cal, tomando as providem ias 
necessáris, e c nstatando tratar- 
se do Capitão Fer.úcio Barza- 
chi, do exército italiano, natu
ral de Milano e que participou 
das operações da última guer
ra. Vindo da Argentina trazia 
documentos de identificação 
de Porto Alegre onde se de
morara um pouco, tendo tam
bém trabalhado alguns dias na
madeireira Ghetal.

Enforcou-se com um cordão 
do roupão. Possuía diversas 
malas, parecendo gozar de boa 
situação economica.

hoje, o jornalista Carlos de 
Lacerda, diretor da “ Tribuna 
da Imprensa".

A ordem de prisào foi de
terminada por não ter o jor
nalista comparecido a uma 
audiência para u qual fora 
citado, o fato teve ampla re- 

• percurssào, inclusive na Câ
mara dos deputados

recebera
'  r  , / T

*
A g en te  em  l / » s ^  
Danile T . de (luslro

RUA 15 DK NOVEMBRO S/S

„ Amanhã domingo às 7 e 9 horas no MARAJOARA, em duas sessões

E
h fclí 0  I í |  1 Ia i l  A  | j |  A R  Em TECNICOLOR com: Lana Turner e Ezio Pinzs — UM MARAVILHOSO IDILIO EM - ■ imiUMUU H l l l H H ______________________ CENÁRIOS DESLUMBRANTES!!

Aguardem ! Dra”,a i» * . * , ... verdade *

A S e n h o r a  de F á t i m a
Uma produção excepcional Luso-Espanhola, mundialmente consagrada! — AGUARDEM, BREVFMENTF no n '  i\/r

o -  , n A .  _ ' Oine-Marajoara
d sessões - as 3 - 6 e9 horas - no dia 8 de dezembro, 9 e 10.
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