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,0 ADEU.s A 1952
1-estos! Bcrborinhos pelas ruas, azáfamas, e atropelo?! 

i 'r Udo parece o extertor da ?gonia. Aqui, um minino que 
spiclm os oH.os tho iosos  paru dentro <’e uma montra d> 

brinquedo. Além, uma mãe que aonricít o filho, auguratido 
para êle um mundo s» m ódios e sem disputas. Agora um* 
casa de discos faz ouvir os rân ticos rle Natal, trazendo 
sensação de paz, evocando o amor a Jesus Cristo; numa 
praça, âli bem perto, urn m»loqueiro esfarrapado tira do 
bolso uru atestado de miserabiliuade e eitenda a mão par; 
o homem que passa indiferente.

Pela ampulheta do tempo esvái-se mais um ano, m i 
uma unidade de tempo dêste pomposo scculo XX. A hu
manidade ao perceber que o tempo urge, procura g .zai 
mais e mais o que lhe oferece o presente; d, i a excit. çãn 
nas ruas, daí as cen8s chocaf tes que se deparam a tôd < 
nomento.

, O egoismo, a incredulidade e o desprezo pelo s^m r- 
ha;nte, são, anomalias que devem ser bunid is do coreçái 
jumano, pois é na fé e na paz social que resi 'e a felicid - 
le individual. Já é tempo pms do hr mem zelar p la ?ua 
onservação. Não peimit.i mais o homem que a miséria 
vanoe ao lado do progresso, há que se sufoC.tr aquela, pa 
a que sub-Hta a raça á i i r .g -m  e semelhança de Deu?.

Ano de Cri?<o 195", tú partiste! Deixaste, porém a se- 
aente que há de germinar pelos anos •* séculos a fora; a 
emente da concórdia e .Io an ôr entre < s povos,

Mario [ i ho

CANTINA CÁPRI
'As vésperas do Nata! inau 

urou-se a Cantina Cápri, na 
p a  Quinze de Novembro, es 

belecirrento especializado 
churrascaria e bar. Oti

mamente servido peles pró- 
jrios proprietários srs. Olmi 
a, Huz7>j e Remn o Daminelü. 
tá muito bem locahzàda e 

u boas condições de bem 
ljrvir.

Para o ;.to inaugur;.! fomos 
Ttinguidos c im um convite 

que agradecemos.

A Terceira refinaria 
do Brasil será montada 

na Capital.
RIO - (Press Continental)- 

Pelo navio "Mormacdove" 
cliegou ao Rio de Janeiro, 
importante carga destinada 
a instalação da Refinaria de 
Manguinhos, empreza particu
lar e inteiramente brasileira 
destinada a fazer a refinação 
do petroleo nacional. Noticia 
que muito alegra pois tem 
um sentido altamente expres
sivo para o futuro industrial 
do Brasil.

Aulas de acordeon do 
Professor Dedé

Ouçam durante o mês de Janeiro todas as quartas- 
'iras, ás 10,30 horas, na Onda da Rádio Clube de Lages, o 
rof. Dedé e seus alunos associados da União Brasileira de A- 
rdeonistas, numa temporada magnífica, apresentando os mais 
riad'/s números em conjuntos, trio, duo e individual Brilhan- 
interpretação de seus alunos, todos em partituras originais, 

ra Acordeons, na maioria arranjos especiais, dos Professores 
jj-anceschini, Mascarenhas, Alencar Terra, Realli, expressões 
áximas do acórdeon do Brasil.

os nossos leitores
Por motivo de força maior Correio Lageano, 

iparece com apenas, 4 páginas. No próximo do- 
Viingo retomará sua feição habitual. A Direção.

MARIO BIANCHINI FÚLVIO DA C. NEVES
Participa o comrutn de casa- Participa n contrato d* casa

mento de h-.ih filha Man/.a com o mento de sen filho Cláudio com 
sr. CLÁUDIO NEVES a srta. MAUIZA BIANCHINI.

Lages, 24/12/52.

A família do inesque
cível jornalista

(Inhthi Entra
falecido, nesta cidade, em 16 
12-52, vem, por este meio, 
penlioradamente, a g r a d e c e r  
ás manisfestações de pesai 
e o carinho dispensado ao 
seu chefe pela familia Estevão 
Freitas, casal Alziro Correia, 
Câmara de Vereadores, ve
readores Armando de Carva
lho e Alceu Goulart, aos jor
nais Guia Serrano, Jornal da 
Serra, Correio Lageano, e 
especialmente à Região Ser
rana, que o confortou até o 
último instante, ao dr. Rubal- 
do José Schucíi, a fr. Aurélio, 
srs. Agnelo Arruda, Oliveircs 
Sá. Drs. Aristóteles Waltick 
e João Costa Neto, ás Rvmas. 
Irmãs do Hospital N. S. dos 
Prazeres, ao Revmo. D. Da
niel Hostim e ao Sr. Gover
nador do Estado pelo caii- 
nhoso telegrama enviado.

A todos os amigos que 
manisfestaram seu pesar, en
viando flores, cartões, tele
gramas, sua imorredouia 
gratidão.

Rio de Janeiro, 3-1-53

CHÁ GALERIA-BAR
O sr. Ei zo Candiaiii, insta

lou, numas das salas Ja «Ga
leria dr. Avario» um mag ii- 
f co b.;r, que lãu logo f. i 
inaugor.iiío meiectu a prefe
rência do | úblico. Ainbi. ute 
seleto, onde é servido cha i 
m udem ótm ns serviços de 
bar, boa iiiúGea e fm s bebi
das. Ê mais i m atrativo p - 
ra o povo lageaiu', que t< m 
nr. Chá G le»i ;-Ií.ir um .re
canto aprazível, e um atesta
do do bom g- sto.

ESTUDE
ESPERANTO

* v / /  recebera 
a sua fruc/ne/uM 

'553'?
r s /

Avilte  em l/ig fs  
Danilo T. <!<i ' -isto

RUA lõ DK NOYEMBUO S/N

«O PTB esta se forta
lecendo dia a dia”

í J l A  i ADO SAULO RAMOS

A fim-de estabelecer c n ta  
to com seus correi gi<o á io? 
e passar o f'm le .. n r  
' uh terra r.at.jl aqui eh -g u 
qu.irta-feira p< la Varig,’ De 
putado Saulo Ramos, ua re 
presentação federa! do PTB.

.VS que na tard<- de 
hoje rumou para o Oeste Ca
tarinense, participou de duas 
reuniões do PT lá local, !cv<- 
das a efeito ás 10 e as 17 
horas do dia Io, erCeirada 
esta última com um churras
co intiu o d ■ rnnfruterniz çàe.

Nas reuniões em apreço 
foram tratados os mais di
versos temas partidários bem 
como deòalidos vário? ssun-

SR. CONSTANTINO 
BERTTUZZI

No próximo dia 7, trans
correrá  o aniversário natalicio 
do sr. Constantino Bertuzzi, 
elemento de destaque nos 
meios comerciais, sociais e 
esportivos de Lages. Diretor 
da importante firma Bertuzzi, 
Ribas <k Cia. Ltda., mantem 
estabelecimentos industriais, 
gozando de relevante 
prestigio nos círculos econô
micos desta região. Espirito 
voltado para as causas de 
interesse coletivo, grangeou 
a estima e admiração de 
quantos o conhecem, sendo 
eleito vice-presidente do Clu-

os de interes-e coietivo, d< - 
correndo num smbienie de 
•urraradagem e franco enten

dimento.
O ponto a'to do3 debnt' s 

residiu na nova fase em que 
?e encontra o PTB que, pela 
a'uação do sr. João Goulart, 
vem tomando novos o si gu- 
«•Os rumos e encetará neste 
• no entrarte uma grande 
campanha dc anegin.ent; ção 
e fortdlecimenlo.

Também men cru especial 
atenção dos tn.ball i- tas Io - 
cais reunidos com o Deputa
do Saulo Ramos a orienta
ção a ser dada no PTB b,.r- 
riga-verde na próxima con
venção a ser te d zadi em 
março na Capital do Estnde, 
quando d' ve;á s< r eleito o 
novo Diretório Estadual, pre- 
ced do das el< içóes pura r s 
Diretório Munii iptis -j•« las 
respectivas convenções, em 
fevereiro.

Os trabalhos furam dirig:- 
los | elo sr. José B iggio. 
Presidente do Diretóiio Mu
nicipal, contando com a p re
sença de grande número de 
petebista?.

De regresso ao Rio o Dc- 
putado Saulo Ramos assumi
rá a direção do Departamen
to de Propagarda rio PTB, 
Órgão e-se que fará a Cober
tura de todo o p.iis com am
pla publiedade paitidária, 
orientado em moldes eslrila- 
mente técniccs e racionais.

SR. CÉLIO ANDRADE
Em goso de férias esteve 

em São Paulo. Belo Horizon
te e Poços de Caldas além de 
outras cidades o conter.aneo 
Gêlio M. Andrade, Fiscal do 
I A P.C. e secretário substitu
to do PTB b cal 
O sr. Céiio M. Andrade ago

ura se encontra em l lorianó- 
polis tratando de a-sunUs 
aiinentes as suas funções.

be 1.° de julho, e Presidente 
da Liga Serrana de Deportes, 
cargo que vêm desempenhan
do com eficiência. Coiraio 
Lageano estende seus cum
primentos os ilustre aniver
sariante.

A  IOALH ERIA W O LN Y
de WOLNY BROERING,

agiadeeendo a preferencia, almeja a seus fregueses, ami
gos e exmas. familiaS os melhores votos de um prospero ano 
de 1953.

CONVITE
Missa de 30 dia
José Bitalhn d i Silveira, senhora e filhos coc- 

vid.iin os parentes r- p ssôus de suas relações paia a 
missa de 30° dia qu>* mandam celtbrar pela ; lm.i 
de sua sempre lembrada mãe, sogra e avó.

PANCHITA BATALHA DA SILVEIRA
no Altar A\ór da Catedral, na próxima sexta-íeira dia í) 
ás 7/2 horas.

Antecipam . grndecim» nlos
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A n iv e rsá r io s
Dia 29 'de dezembro — Sr. 

Juvencio Muniz; Sra. d. Oran- 
dina, dd. esposa do sr. Aris- 
tides Antunes dos Santos. — 
Petronio Moura.

Dia 30 — Srta. Maria Ara- 
cy, filha do dr. Joaquim Pin
to de Arruda. — Dr. Rubens 
Furtado, advogado em S. Joa
quim.

Dia 31 — Exma. sra. d. Gui- 
lhermina Gonçalves de Arru
da. - Sr. Manoel Valdevino de 
Córdova, de C. Alto. - Menino 
Milton Tadeu, filho do sr. Mil
ton Barros.

Dia Io de Janeiro — Da Ani
ta. dd. esposa do sr. Newton 
Sá de Figueiredo. - Zilda, filha 
do sr. Erotides Lemos, de Pai
nel. - Sali Aparecida, filha do 
sr. Jorge Alem Chedid. - D“ 
Maria Joaquina, dd. esposa 
do sr. Sebastião Mota, de Cer
ro Negro.

Dia 2 — Oscar, filho do sr. | 
Oscar Scweitzer.

Dia 3 — Sra. d. Genoveva, 
dd. esposa do sr. Erotides Le
mos, de Painel. - Heloisa He
lena, filha do sr. José Vargas.

Hoje — Sra. d. Lélia, dd. 
esposa do sr. Bernardino Ge-

vaerd. - Sr. Aureo Sabatini.
Amanhã — Sr. Sebastião Al

ves de Jesus. - Srta. Ceeilia, 
filha do sr. Cirilo Nunes. - Srta. 
Lilia, filha do sr. Agnelo Ar
ruda.

Dia 6 -  Dr. Edson Valente, 
advogado em S. Joaquim. -Al- 
da, filha do sr. João Luiz Ra
mos.

Dia 7 -- Wantuyl Samba- 
qui Moreira, filho do sr. Aris- 
totelino Moreira. - Sr. Nilo 
Cunha, do comércio. - Sr. Os- 
ny da Costa Waltrick, do co
mércio desta praça.

Dia 8 — Sr. Nilo Sambaqui, 
comerciante. - Sr. Alceu Ra
mos Lisboa, fazendeiro.

A todos nossas felicitações

X X X

SRTA. NAZIRA BUATIM
Aniversariou dia 2 do cor

rente a srta. Nazira Buatim, 
dileta filha do sr. João Bua
tim e de d. Nagib Buatim. A 
distinta aniversariante, é alu
na do Ginásio Diocesano, ten
do sido apresentada á socie- 
lageana por ocasião do baile 
das debutantes de 31 de de
zembro último.

Correio Lageano cumpri
menta-a.

Padre Luiz 
Gonzaga 

Adam s
Foi motivo de grunde júbilo 

para o povo de Bairro de Co
pacabana, o transcurso a 25 de 
dezembro, do jubileu de orde
nação sacerdotal do Padre 
Luiz Gonzaga Adans zeloso 
capelão de S. Judas Taoeu.

Posteriormentr dingiu s
obras iniciais do Seminário 
Diocecano, u a das miei. tivas 
de maior vulto da Diocese, es
tando há uma dezena de anos 
dirigindo a Capela de o. Ju
das Tadeu, no Bairro de Co
pacabana.

A ação moralizadora e as 
sistencial desenvolvida p e l o  
Pe. Luiz, principalmente, no 
velho «Banhado» que graças a 
sua ação recebeu uma comple
ta transformação, è uma das 
que mais lhe deve o povo 
lageano.

Por isso e dado seu espiri
to voltado sempie para os 
empreend'mentos mais diretu- 
mente ligados ao bem dos fiéis 
grangeou a estima e o respei-

Ordei ado per D Joaquim 
Dominguas de Olivei o, Arce
bispo de Florianópolis, no dia 
.'e Naiai de 1922. l’e. Luiz. 

veio para Lages, com a incum
bência de org: .i:\-ir <> Colégio 
Diocesano Aqui, Coiistruind • o 
magnilico prédio onde funcio
na o Ginásio que dirigiu por 
diversos anos como professor 
foi mestre de uma geração, 
não só ao ministrar ensina
mentos como por saber infun
dir o entusiv-n o aos moços 
pelas boas causas.

Sr. Aníonio Homero 
Ramos

Acompanhado do sr. Afonso 
Ribtiro Sobrinho e de seu ir 
mão sr. Jairo Ram< s deu-nos 
a honra de sua visita o con
terrâneo sr. Antonio Homero 
Ramos, Inspetor Escolar em 
Piratuba. S que é procer 
trabalhista naquele município 
veio passar as festas de fim 
de ano com seus parentes. 
Gratos pela visita.

p agina

to de quantos o conhecem 
Os amigos de padre Luiz, 

principalmente os morad;r 
de C pacabana. oferecer» 
lhe p1 r ocasião de seu jubili 
sacerdotal uma festa intii 
nos salõ s da Escola. Um 
po de amigos o foi buscar eî  
sua residência enquanto os <]j 
mais o aguardavam. Na 
sião discursou o sr. Argemi 
Steffen que lhe fez enirega 
um brinde.

O homenageado, em com 
vidas palavias agradeceu i 
essa manifestação de aprí 

orreio Lagtano, istcrde 
Padr I uiz Gonzaga Adan 
sua o anifestação de rigozi 
pela passagem de tão ausp? 
ciosa efeméride.

Sr. Guido W. Sassi
Cordial palestra manteve co 

nosco o sr Guido Wilmar 'a  
si, nosso prezado colaboiador; 
atualmente residindo em R 
do Sul. O jovem contei r tr j  
dentro de poucos meses edit 
rá um livro de contos qu* 
vem sendo aguardado com in-“

• i. ,ltCrresse nos meios cunurais 
Estado.

Anuncie nesta folha

Fore Cb

Mario Teixeira Carrliho
Advogado

Caixa Postal 19

Um presente para Natal
tlfíiRíODOTí/lR

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

r'üAft COI*

FOGOES

■ 7  M

f f ü g

. —r - “
( fT p

FAERÍCADO PELA IMRAUTO-ACESSÓRIO JTDA
8specialmente para

ftrnaidn Heidrich• Hui Cntreia Pinta -  l o i  i 3J3S.

Prestigie a ndústria iageana consumindo as velas 
NILDA

DE CLOV1S ROSA
Fábrica e depósito — Rua Presidente Rocsevclt, s/a° 

LAJES -  SANTA CATARINA

Faca seus anúncios neste jornal

Arame farpado
Preços especiais

hepreseiitanl,e Umberto Pascale
C Postal 28 = Fone 28 Lajes

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

a i *  oias - Brilhantes - Anéis e Brincos - Bijouteria - 
íca - ristais Aparelhos de porcelana - Artigos de pra- 

ta - Instrumentos de cordas - Gaitas Todeschini - Arti*
presentefraflC° S * ^ ariado •sorlimento de artigos para

Oficina de consêrto de 
Kelógios

Hua Correia Pinto, ;i° 70 — Lajes.

LORD HOTEL
(ex-PROVEZANI)

Agradece a preferência, desejando a todos os 

__________ raelhores votos de um feliz e próspero ANO de 1933.
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Bi-canpões, os Juvenis do internacional
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encendo, domingo último, a pa tida decisiva: contra o G. E 
sco da Gama comquist m brilhantemente o Mulo de cam- 
ã, a categorizada equipe de juvenis do E. C. Internacional 
imo já acontecera no ano passado, quando conqu staram uma 
’a taça e o litulo de campeões invictos, bisou o colorado a 
anha. a nd i sem perder um ponto siquer Éssa conquista 
m demonstrar o alto nivel de futebol quem vem apresen;an- 

o esquadrão juvenil colorado. Basta que se diga, que des 
alem da invencibilidade, os brotinhos mantiveram a sua 

ta ^Vulnerável, sem um único tento contra, alem de arra- 
‘iS seus adversários. Venceram o Aliados por 4x0 e o 
or 6x0 Grande feito, não resta duvidas. Vale salien ar 

conqui ta. nos dá uma bela demonsiração <’o q e se- 
.ol lajeane, no futuro, se nos basearmos na atual 

,‘.integrantes no bando bi-cam eão. Não re.-ta dúvidas 
tiin»«>íJtos est^° jogando um bom futebol, qur no j go de 
iCnt/-J> quer no dominio de bola Até a classe, jàse faz sentir 
■opianeiras de jogar de vários desses cracks mirins. Oxala, 
orcida local, não negue aplausos e incentivo á essa garotada. 
?s serão os nossos cracks de amanhã. O jogo, em si, decor- 
i sempre a feição dos vencedores, embora, nos minutos tni- 

• 5 , os vascainos oferecessem alguma resistência. Aos vinte 
^ ;4utos foi iniciada a go'eada, ate chegar aos -4x1) d.i primeir:i 
,l\  Laurinho abriu a cont ’gem, Adair elevou para dois, o 
ini%o Lauúnho marcou mais dois tentos No segu do tempo 
' a>u o prodominio dos vencedores. Entretanto, somente 
m ^‘dois tentos foram marcados, airvla por intermédio dêsse 

,issôr centro atac inte Laurinho. Se mais tentos não houv ■ 
f o r q u e  os brotinhos colorados resolveram dar n clássico 
^te”, sempre sob aplauso da torcida. Plinio, no arco, foi uma 
reira sempre intransponível Renan, firme nos rechassos. 
o, bom marcador. Zeca, o melhor da def sa. Rogério, Bata- 
dor, um grande centro médio. Waldir, é um Vicente em 

niatura- Adair, veloz e chutador. Aureo, bom distribuidor, 
urinho, grande classe, desloca-se com f cilidade e chuta com 
estria, os cinco tentas que marcou, são o seu cartão de apre- 
«<ção. Osmani, men s bom que das v«zes anteriores Julito, 

mais fraco do time, importante luta com o coroo e alma.
Entre os vascainos. apenas o centro médio Vicente, pelo 

u espirito de luta, merece destaque Atuou, o arbitro Lauro 
nt s, Trabalho facilitado pela bôa disciplina. Entretanto, pa- 
não fugir da regra, S.S. expulsou Julito e Geli.

líèfmpoébom
r : r a  c o m p r a r  0 s e u  r c í r í s e r a d c r  [§

CONSERVA OS ALIMENTOS EM
TEMPERATURA CONTROLS
pro te senda  a saú d e  no inverno  e na v e m !

Todo tempo é bom para comprar o seu 
refrigerador Norge! Sim, porque Norge é 
indispensável à vida no lar, em todo9 o-* 
momentos. Permite às donas-de-ca.«a 
Aanter a pureza dos alimentos, conservam! i-os 
na tem p era tu ra  entárel de que necessitam,
110 inverno e no verào. Norge 
proporciona economia, conforto, saúde.

A Q UALID ADE  NORGE É ISTO:

G ob inete  int#iriço, bronco, brllhont*.

Iso loçõo  com lõ mlnerol.

Acobom ento  Interno esm oltodo o fogo.

Prateleira* de oço zlncodo  ò provo de ferrugem. 

C om pre iso r "R o l lo to r e c o n ô m ic o  e silencioso.

ÍENHA UM BOM IN ÍC IO  EM REFRIGERAÇÃO C O M  V a,
VN O R G E  /

Participação
Giocondo Caon e Vva. Carmina Damasceno 
Aguiar tem a satisfação de participar aos 
parentes e pessoas de suas relações o contra- 
de casamento de seus filhos FERMINO e PA- 
TROCINIA.

Lajes, Natal de 1952

A G R A D E C I M E N  T  O

i

Correio l.ageano agradece a todas as pessoas e fi mas 
e o distmguiram enviando mensagen - por motivo dns fe-tas 
N8tal e Ano novo, as quais são as seguinte^:

Dr. Osny de Medeiro> Regis, Prefeito Municipal.
Deputado Lcob rto Leal, Franci-co Machado dos tantos, 

r Ney de Aragão Paz Promotor da 2a Vara; Grêmio Espor- 
vo “Vasco da G ama'; Sr. Harry Hanuseck; Dr. Galiieu Amorim; 
nião Cultural Brasil-Estados Unidos; D'. Beaumont; Sr. Raul 
oelzer Engelsing; sr. Jorge Barroso e famila; Dr. Elisiário de 
amargo Branco; Com de Automóv-is João Buatim S 4; Sub- 
ndentès e Sargentos do 2” Bll. Rdv ; Cmt., Oficiais, Praças 
Serventuários Civis do 2o Btl Rdv.; Pereira Te es Ltda 

)r Teimo Veira Ribeiro; Sr. Aurino Rosa C p fão José Pinto 
ombra; Centro de Informações das Nações Unidas; Con;u!a- 
io Ger«l dos Estados Unidos S P.; Banco Nacional do Co- 
ércio - Filial de Lages; Serviços Aéreos ‘.VAKIG” Sr. ísaur • 
amos Machado; Sr. Nereu Goss; Escritório Técnico de De- - 

,iho; Puntimod do Brasil S. A. Sr, Jorge Alem; Sr Odé. io 
Dstenteoffell

S a N 3 S CE C-ARANTIA

VZilSM Eli SILVES PRESTAÇÕES

H & r a s m o t a r
...... ......................................................... ■“ *  CONCESS I ONÁRI O AUTORI ZADO :

OSKYPIBES & CIA Ltâi -  LAJES S Ç -
NÃO ESQUEÇAM QUE DISTRIBUÍMOS OUTROS ARTIGOS PAR \ 

PRESENTE, COMO SEJAM:

“ENCERADEIRAS “ARNCT-PANELAS EXPRESSA DE PRES
SÃO “ARNO” -  LIQUIDIFICADORES ‘ ARNO” -  FOGÕES ‘ VVALLK1” 
A I.ENHA, A QUERUZENE E OLEO DIESEL - MAQUINAS DE COS
TURA - BICICLETAS PARa HOMENS - SENHORAS E A1ENINGS, 
MARCA «MONa RCH» - RÁDIOS E RADIOI.AS «PHILIPS» T a PETES, 
PASSADEIRAS, CONGOI.ELJA1 ‘SELO DE OURO”, AGULHAS PARA 
RADIOLAS, DISCOS DE TODAS AS MARCAS.

Deputado Celso R. Branco
Encontra-se nesta cidade, o 

deputado Celso Ramos Bran
co, elt i o á Assembléia Legis
lativa pela União Democráti
ca Nacional O parlamentar 
ilemorar-se-á alguns di is en
tre nós. não prendendo sua 
e>t d ia  aqui a assuntos polí
ticos.

A  Farm ácia Santa 
T^rezinha

de

ODARI A. RAMOS
Desej i aos srs. médicos, íreguese, amigos r  

exmas. familias o trancurso de ano de 1953 repL to 
de venturas.

E m i l i o  F. B a t t i s t e
Serrarias Próprias, Compra e venda e 

Madeiras de Pinho e Lei
Caixa Postal. 149 BATTISTELLA

Fábrica de Caixas, Beneficiamento de M r: iras 
e Madeiras em geral!

End. Telegv BATTISTELLA
LAJES — Santa Catarina — Brasil

Deseja aos seus fornecedores e fregueses Boas Festas e um ano 1953 cheio de felicidades
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Mensagem de Natal È
Florianópolis. 25 (Asnpress) í- do T  a c a S ss  

inens,gcm que. a convite e psr intermedie «Ia .ASA 
din .. A cristaadade S. Emmê.icia o A r c e b w p o  Metroí oí 
ta írsta Capital, Dom J aqu.m bnniogues de Oliveira.

«Lm verdade. Belém em sido e sera sempre como .. 
estrela que o apontou do In-, o mais puro e elevado ens - 
:■ainento. Alí. para repetirm o conceito de Sua Santid.idi
Fio XII, em J< sé e Mana. m contínuo ala do glorioso de
ver, os trabilhadores da .não; nos pastores, os obreiros 
das vigílias; nos Magos, setid - reis, de recursos intelectuais, 
os do pensamento, cutno a confirmar que a ciência por 
mais Bublimadí, ou por mesm , era inevitável encruzilhada, 
náo pode p.escindir do supremo postulado que o Poeta 
denominou «LA SOMA SAPItNZA. 1L PRIMO A MORE», a 
suprema Sabedoria, o primeiro Amor. Nao ha, nao se com
preende ciência que desconheça a Dius.

l‘>se Deus é o que baixou e se nos oferece na extre 
ma indigência de um presép:o. Desceu, comenta insigim 
prrgador, de 6ua verdadeira grandeza, para obrigar o ho- 
mrm a d< scer da sua grandeza imaginária. Na sinfonia dos 
Anjos, o seu aparecimento representa um prenuncio de paz. 
E, para que esta reine basta aos homens concorrerem com 
a sm  parcela de «boa vontade». Que esta se estenda aos 
nossos amados diocesanos; percorra o Estado, e, de recanto 
em recanto, quanto o alcance a sinceridade dos nossos de
sejos. faça a sua mansão em todos os lares do Brasil.1'

Edital — Banco do Brasil S. A.

Concurso para Escriturário' 
Auxiliar

O BANCO DO BRASIL S. A. íaz püblico que. até 24-1- 
53. estarão abertas em sua agência desta cidade as inscri
ções para o concurso acima, a realizar-se em dias, horá
rio e local que serão oportunamente anunciados.

O concurso constará de prova escrita (obrigatório o 
uso de.lápis-cópia ou caneta-tinteiro) das seguites matérias: 

1 - Português
Matematica Comercial 
Contabilidade Bancária 
Francês 
Inglês 

6 - Datilografia
Na última facultar-se-á ao candidato a escolha da má

quina entre as saguintes:
UNERWOOD — REDMINGTON

Os exames de Portugês e Matematica Comercial terão 
carater eiiminatorio e nessas disciplinas serão aprovados 
sómente os candidatos que obtiverem 60 (sessenta) pontos 
ou mais em cada uma.

A nota final para a classificação do candidato resul
tará da média ponderada das notas conferidas a cada pro
va, tomando-se por base os seguintes pesos:

Português 3 — Matematica Comercial 3 — Contabili
dade Bancária 3 — Francês 2 — Inglês 2 — Datilografia 2.

Considerar-se-á aprovado o candidato que obtiver o 
minimo de sessenta pontos.

A inspeção de saúde, também eliminatória, se fará no 
ato da qualificação do candidato aprovado, por médico de 
confiança do Banco.

Não se aceitará candidato do sexo feminino.
A inscrição sera solicitada pessoalmente, das 13,30 às 

16,0o horas, e se deferirá ao candidato que, à data de en
cerramento (24-1-1953), esteja em dia com as obrigações 
'JM ares  e ainda não haja completado 29 anos de idade.

O candidato que tiver menos de 18 anos, se for apro
vado, somente poderá ser nomeado depois de haver atingi
do essa idade.

Pagará o candidato a taxa de inscrição de Cr$3ü,00 (Trin
ta cruzeiros) e apresentará os seguintes documento: 

a) prova de naturalização, se não for brasileiro-nato'

0  V a s c o  g u i c o u  o  O p e r a i  ío
Domingo passado, no Está

dio Municipal, defrontaram-se 
as equipes do União Operàna 
e Va co da Gama, pelo cam
peonato da cidade. A partida 
que vinha atraindo as atenções 
gerai-, acabou por degenerar 
numa autêntica «pelada» dada 
a desigualdade dos contendo- 
res O Vasco timbrou em de
volver ao Operário a goleada 
de 5 a 1, recebida no primei
ro turno e de fato, o fez, de
volvendo com juros. A golea- 
leada de 8 a zero bem repre
senta o que foi o jogo. Supe. 
rioridade absoluta do Vasco 
do primeiro ao último m nuto. 
O Operário, j gando desfalca
do. não teve sinão em Madu- 
reira, Luiz e Oliveira, elemen
tos bastante esforçados. O

Vasco jogou completo, e jogou 
bem, para «brincar» no final 
Dinha abriu a contagem aos 
20 minutos, para C óvis en 
cerrar, Raimundo, marcou tres 
golos, Edu, 2, e Er smo.

Klier na arbitragem esteve 
a contento, erran Io porem no 
termino da partida, que foi 
antecipada de 10 minutos, sem 
que saibamos porque. . .

Com essa partida o Vasco 
firmou-se na viee-liderança e 
o Operaria sem mais nehuma 
possibilidade.

Entre os aspirantes os vas- 
cainos sagraram-se campeões, 
por ter o União entregue os 
pontos sem disputar.

AMANHÃ

In ternacionalx  Aliai
Prosseguindo o campej 

da cidade, jogarão hoje, ’nt 
nacional e Aliados. Ã pno- 
está despeitando desr & 
interesse, uma vez que qç() 
dos lider absoluto do 
não poderá de formacJarb 
perder os valiosos P^ozij^ 
hoje. O lnternacii nal us.n_ 
espera vencer para safar 1 
uma incomoda posição de i 
pate com o Opeiário, na 1 
terninha. Por isso e por 1 
çarem ambos os esquadr 
que mantem uma grande r. 
lidade, todo seus p derio 
p irtida desta tarde, está 
dada a atrair todos os es 
tistas, ao Estád o Muniei 
que por certo, assistirão 
uma ótima disputa.

2
3
4
5

c 
£
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b) certificado de alistamento militar, de reservista  ou de 
isenção do serviço militar, ou ainda, carteira de indeiidade 
do Ministério do Guerra, Marinha ou Aeronáutica;

c) dois retratos recentes, tamanho 3x4, tirados de frente 
e sem chapéu.

No ato da inscrição, o candidato preencherá  im- 
preso de modêlo apropriado, que será  numerado e serv irá  
para indentificá-lo nas chamadas para as provas, qualifica
ção (se nomeado) ou outras de cara ter eventual.

O candidato deverá comparecer, no local préviamente 
determinado, com a antecedencia minima de 30 minutos 
da hora marcada para o inicio de cada exame. Os que não 
se apresentarem a tempo serão considerados desistentes e 
sob protesto algum se lhes permitirá a entrada depois de 
iniciadas as provas. Terá o concurso a validade de dois 
anos e o julgamento das provas cara ter in  ecorrigivel.

O candidato aprovado e nomeado, será admitido no pos
to inicial da carreira de escriturário (escriturârio-auxiliar) 
com os vencimentos mensais de Cr$2.940.0U (dois mil nove
centos e quarenta cruzeiros). A inscrição do candidato implica
rá aceitação de servir em qualquer Agência do Banco e de 
transferencia para qualquer local, em qualquer tempo, du
rante a vigência do contrato de trabalho. Os pedidos de 
remoção nos primeiros dois anos serão sumariamente 
quivados.

Lajes (SC), 3 de Janeiro de 1953.

J. Batalha 
da Silveira

CIRURGIÃO - DENTIST
i U) HAS  MAI lOAI>A'

R u a  H e r t iL o  L u z ,  2*:

Feridas, Espinhas. Msnctas, 
Úlceras e Reamatisira

«EIIXIII DE DOSOEiiíi
Auxiliar trsiarcerla da Sitiiis

ar-

Pelo BANCO DO BRASIL S. A.

Augusto Vaz de Campos — Vicente de Paulo A 
GERENTE CONTADOR

Agencia de Lajes (SC) 

Cordeiro

Er. Ariststeles Soeiro 
W a l t f i e k

Clmira (it-rul 
Co.is.- EJifieio Ccn-tru*orJ 
Io indar-Kuã 15 de Nu vem 
-bro Lages- St*. Cat-rm

§ Hoje sábado, e amanhã. d o m in e ™  n n  TVT IS B  H T A  A D J T
§

-------------     *' »'—:—* I—:— I—i—11—:—, LZ_r_ l ~ ! l 1, ; i . ■ t \  j

Hoje sábado, e amanhã, domingo n o M A R A J O A E  A
A maior e mais completa vitoria do cinema brasileiro, na estupenda e grandiosa produção da «VERA CRUZ»:

A P P A S S I O N A T  A
N J V  Com este m ™  extraoniiuM o, 0 Ci„ema brasiteiro a t i j  *  Z ‘E N B 1N SK I

Luj ma ma's adiantado d o ^ n d o ! " 1*111" ^ 6’ 6 e(lulPa ra ' 8e técn ica  e artisticam ente eo Cine-

|  Aguardem, Brevem ente,- Bette Davis em A Mulher Maldita â i
I

*
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