
Chegara hoje, em avião di 
\aiiK, acump mhado do |j,i,.r 
petebista a Cornara Federal

Lins’ 0 Min*stro do i rabalho, sr. Joao Goulart. O
Presidente uo PTB vem a Ca- 
pita! gatcha parai.infar a tur
ma de tormundos da Brigada

Participar de várias
m i2  eS qUe est;V> Progra- 

() rr eiT' Suí’ Homenageai.
I) m HiniSt °  lrah 'lho, a- 
P-ntado como candidato a
rá l ? C-a '!•' ^PúWica, se- 
d entUsl isucamem.» rec-n- 

cionadu peles trabalhistas

Eçp»

porto-Alegreases que preten- 
'lem lançar um manife-to pe- 
1H imprensa em tôrno d>- su.i 
candidatura.

A viagem do sr. João Gou
lart está ceread i do maior in
teresse político, visto estar

* mpenhado o Ptular d i P st - 
do 1rabalho em equaci mar 
o problema sucessório gaúcho 
e nacional.

Prosseguindo sua campanha 
sindicalista o sr. João Goulart 
participara de reuniões dos

traba h.:<i»res gaúr hr,s qo« 
he («restarão signilicaDVr v
bomeuageus. As ú t mas nu-i- 
cias in ormam que o Mmistr.» 
cancelou as vtsit-s pr>'gramr- 
ilas ao inter1( r do KGS. de
vendo regressar na segunda- 
feira ao Kiu.
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Revista da imprensa Lageana
O sr. Joio Goulart e o Al 

mirante Pena Botto estão em 
foco na imprensa brasileira. O 
primeiro.como Ministro do Tia- 
baliio e o segundo como che
fe da Cruzada Anti-Comunis
ta. Os jornais locais têm a- 
bordado as atividades des
ses homens, inclusive o 
«Guia Serrano» que. de uns 
tempos para cã. vem toman
do maior interesse pela polí
tica partidária.
Em uma das últimas «Revis
tas da Imprensa Catarinense» 
aquele coufrade criticou o 
Ministro, tachou de cripto- 
coraunista o colun 6ta deste 
jornal por t^r achado ten
dencioso um liirae de propa
ganda do falangfsmo de Fran 
co. ao mesmo tempo que 
combateu o sindicalismo do 
operariado brasileiro.

A entrevista de Pena Botto, 
exagerando os fatos, procu
rava lançar a cmfusão e 
fazer crer que estamos na 
iminência de cair nas garras 
do comunismo, por um gol- 
De violento e inesperado. 
Refutamos a hipótese simples
mente por não parecer tão 
grave e perigosa a situação 
como realinente não é.

Em troca disso, o articu
lista do «Guia» nos colocou 
noutro terreno, falando em 
«inocente útil», e, servindo se 
do expediente dos extremis
tas proclama: para os coniu 
nistas os adversários sao 
fascistas e para èstes todos 
são comunistas. .

Não é bem assim Existe 
um meio termo. E se muitos 
dos inimigos do comunismo 
são fascistas, m ftt08 n“ ° „  °  
são, e Vice-Vbssa.
«tabula raza», como fez °  
Diretor do «Guia» é detc 
par a verdade. £ não com- 
preender as coisas como sao
r.a realidade. ~ Ilia„

A orientação que o «b  a» 
acha que não temos e jus

tamente esta: não somos 
extremistas. Se combatemos 
o comunismo, também o fu 
zemos com relação ao fas
cismo. integralismo. etc. A 
linha ideológica seguid» é a 
pregada por Alberto Pasqua 
lini, consubstanciada no pro-. 
grama do um partido, nerfei- 
tamente exequivel. democrá
tica. insenta de qualquer to
talitarismo. e em harmonia 
com as euciclicas papais 
Esssa orientação é a que 
cromos poderá dar ao 
Brasil uma reforma de base. 
tio necessária e tão recla
mada. E dela não são ex-| 
cluidos os católicos, pois a 
maioria dos trabalhistas é ca
tólica.

Quanto a defender êste 
periódico a política sindica
lista uada há de grave ou 
perigoso: todos reclamam a 
necessidade de organização 
sindical, exceto o colega do 
«Guia», que contunde plura
lidade com unidade sindical, 
e esquece que a questão é 
da esfera parlamentar e não 
do Ministro, que ein nada 
poderá alterar a legislação. 
A época em que os Minis
tros legislavam já se foi...

Ademais, a liberdadu sin
dical vem sendo, intransigen
temente, defendida pelo sr. 
João Goulart e seu partido. 
Sem outros argumentos con
tra o siudicali-rao, os adver
sários do 6r. João Goulart 
deturpam os fatos, escanda
lizando os trabalhadoras. aos 
quais negam, veladamentc, 
o direito de formarem suas 
associações de classe. í or 
enquanto’ ninguém lançou 
mão dos sindicatos para fins 
políticos, e níuguém terá es
se direito.

Por fim, o articulista do 
«Guia», julgando as coisas a 
priori, iucidiu numa lamen
tável confusão, qual seja a

Ide pensar que política sindi- 
j  calista seja a mesma coisa 
Ique utilizar os sindicatos 
; para fazer politiea. A diíe- 
! rença é elementar mas pas- 
I sou despercebida, ou con
tundida preordenadamente

A conclusão de que: quem 
não gosta de ura filme de 
propaganda do regime tota
litário de Franco é comunis
ta, também merece um re
paro.

Se êste ionral criticou um 
filme, não quer dizer qtie o 
jornal ou o comentarista (cujo 
pseudônimo saiu truncado) 
seja cripto-comunista ou co
munista. Ao tneuos a lógica 
que usamos não ensina tal 
mído argumentar.,.

O colega tem um «jornal 
de idéias» e poderá ter ou
tras menos in‘e!izes do que 
essa de dizer: «quem não 
concorda comigo ó comunis
ta». O/a. colega, nem tudo o 
que reiuz 6 ouro...

Enfim, o Grupo 
de Copacabana

Fstá vitoriosa n campanha 
do “ Corr«-i,i I.ageano” em tor. 
no lio construção do prédio 
onde deverá f-.ineion ,r o Gru
po E-clar Fiodoardo Cabral, 
do Bairro d" C p«caban •. A- 
pó« as delongas motivadas 
oor dificuldade» eof:e os go
vernos Aluuicip-d e Est.du d 
em torno do terreno, foram 
mici.td is as obras do novo e- 
duc&iidário.

'Situado nas proximidades 
do E-»a iio Municipal, mellior 
diIo dentro da qu ntr* daque
la proÇ-i d* espoit-s, o *grupo 
tera capacidade para atender 
às neee>siilade*; de Co[>aral>.i- 
na e os seus ahcerc«'s já es
tão sendo plantados, o que t  
indicio seguro da oxccusã.i 
da obra.

E- 1á assim de parabéns <» 
Pe. Luiz Adams uue muito lu
tou pela criação do Grupo (•

Em Porto Alegre o 
Dr. Lernor Fodriçue*

Fpolis, 11 /'Agência Nacú - 
nal) - Com o fito de partim 
par das solenidade? em ho
menagem ao MinFtro dr> 
Trabalho, sr. João Goulat', 
em sua estada cm Porto Al« - 
gre. viajou para aquela 
( 'api al o sr Dr. José Lerner 
Rodrigues, Presidente çm 
Exercício do PBT de Sta Ca
tarina.

Nessa oportunidade o diri
gente r.ctebista ba-«ga-verdo 
abordará com r Ministro Joio 
Gou'art assunt ,s de interesse 
de PTB catarinense,

eon'tr"çã>> do respectivo pr‘*- 
>!i r e fcem ; ssiu- o- lialula»- 
tr s rlc C'>|iar;<h na qu>* íerf.n 
um » jusla r<*ii vindic ição ü- 
t< h bda. Ouvia:.»» as-uin < • 
no:-sas autoridades < s c»-n- tan 
tes .1 pêlos <|tie ?< ram form - 
l^dos por e>t- j iru. I ern . tô - 
no do en-ino lio Muniríoio <ie 
Lajesfom a ins: .1 çSo Je m; is 
êsse impurtiint-* estabeleci
mento de ec.sino.

UVA GARAKHA

Qual é o seu Candidato?
Tendo era vista as eleições que avizinhara <* 

no intuito de ouvir a opinião pública dêsse imen 
so e esclarecido eleitorado que está ancioso pa
ra conhecer os candidatos aos diversos cargos 
legislativos, êste jornal, a partir desta edição, 
lança uma enquetc popular a afim de apurar o 
candidato da sua preferência. Prendia o cupfto 
abaixo e deposite na urna localizada na engra- 
xateria CH1C.

Senador

Deputado Federal...

Deputado Estadual: 

Vereador:................
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tesocmi
A n i v e r s á r i o s

Fizeram anos:
Dia Io - A Exma era. d. 

Prudência, dd. .espÒRa do sr. 
Solon Vieira Costa. Exma sm. 
d. Tereziniia, dd. esposa do 
sr Osvaldino Baby.

Dia 2 -  Srta. Zenita Lemos 
diretora do Grupo Escolar de 
Copacabana- Tte. João .Mario 
Mendonça Filho.

Dia 3 - Regério, filho do 
dr. Joaquim Pinto de Arruda 
Sr. Dauílo Tiago de Castro. 
Antonto Borges Caon, estu
dante.

Dia 2- A Exma. sra. d. A- 
niancia: dd. e<posa do sr. 
Antonio Amaral Galvão-

M enino José Rau- 
lino

Na última segunda- 
feira, dia 7, festejou seu 
natalicio o garoto José 
Kaulino filho do sr. Lau
ro EJantos, funcionário do 
2° Batalhão Rodoviário e 
Juiz da L. S. D. Ao José 
Raipino enviamos os nos-! 
sos cumprimentos.

Dia 0 - O menino Paulo fi
lho de sgto. GCvani Fornari 
Er. Jorge Alem Chedid. ln-- 
petor do Instituto Nacional 
do Mate.

Dia 7 - A Exma. d. Palma 
dd. esposa do sr. Milton de 
Castro Gamborgi. fazeudeiro 
neste Município. A Exma 
sra. d. Ida, dd esposa do sr. 
Sebastião Prudente.

Dia D - O Jovem Aldo Ne
ves liurger, Sr. Péricles Lo
pes. Amadeu Oliveira.

Dia Ui -  Sr. Wilson Duarte
Dia 11 - Sr, joão de Castro 

e Silva.
A todos nossos parabéns

S r . J o s è  G a l i a n i

Completou mais um a- 
niversario na data de lí 
deste o sr. José Galiani 
conceituado radiotécnico 
e destacado desportista 
local. Entre os inúmeros 
cumprimentos que rece
beu o sr. J< s j Galiani in
cluímos os nossos, cordi- 
alfnente.

_ Aviso a população do Lsjss
Vacinação contra a Febre 

Amarela, nesta cidade
Os vnc:n dores do SERVr- 

CO NACIONAL l/jc, FEBRE
AMARELA estão, o :11a vez, 
em l.aj-*s, onde pretendem 
vacinar lod i a população d**s- 
te município, em cobboraçào
Cf»m a Prefeitura Munjcip.i! 
e o Centro de Sauic.

Para isso, será atendid i, a 
partir d<> (ba 7 üê>te mê-, io
da a população da nriedt* e. 
<lo interior. d«s 8 às U e rià- 
13 às 1G.30 horas, no Centro 
de S uilc, na entraria para a 
rua CtJ^Cordova, diármmente.

Aqueles que se Vacinaram 
hà 2 ano* passados, devem 
revacjuâr-ap, pois somente 
•• siim sç poderá eviiar que * 
tcrfivel moléstia irrompa na 
• idade, onde jã foram encon
trados mosquito- transmissores
0 no interior, pimcipulmcnle
1 as proximidades de matas,
' m que há macacos infecta
dos e outios mosquitos que 
I oderao Jevá-ln aos què uv.1- 
'<im no Cam Pb.

No verão passa 1o, olnstrou- 
fe, (ior ésse meio, uma epide

mia dc fr- be amarela nos es
tados de São Paulo e P.-.ranó 
que causou mais .ie eem mor
te-, pois não vp conhef e re
médio capaz de* curá-1 .

Sc o povo não g * ur- cenir 
com a vacm;, que é obriga
tória, gratuita e náo produz 
■ienhuma reação no organis
mo. é po<;sfve| (jue a teor' 
amarela apu-eca em I, jrs. 
seja na sua forma urbana, 
seja n : silvestre ou -Ias matas.

Ninguém deve esou-ar-S' 
por qualquer motivo, Jc nre- 
venir-se C"nt'a essa hsmisi ,- 
dora moléstia, pois aié as 
crianças de oito meses < m 
diam- tem sido vacinadas, sem 
o maior incu|tvenientc.

Ninguém se descuide np 
procure prcte.-lo per» fogiT 
*»0‘ serviço de vacinação 
ohrig.itot ia.

Ao mesmo t >mpo, há ne— 
cessul.nli! de limpes,n de oum- 
tnis e da nã > deixar águas 
empoçadss, em que os mos
quitos se ci iam.

nstituto de Aposentadoria e Pensões dos Em
pregados em Transportes e Cargas

Aviso
O Sr. Pedro Granzotto - Encarregado do LA.P. 

dos Empregados em Transportes e Cargas pede o 
et mparecimeulo urgente do associado sr. IMEKO 
V ACHa DO a Ma RANTE, afim de vir receber seu 
beneficio*

Lages, 7 de novembro de 1953 
Pedro Granzoto—Encarregado do LA.P.E.T.C.

An varsário
Festejou no dia 0 do 

corrente, o primeiro aniver
sário do menino Edézio Hen
rique, filho dileto dt> nosso 
Diretor dr. Edézio Nery 
Ctton.

.Nossos cumprimentos.

Sr. Firmino de
Marchi

De p issrtgem por esto ri la- 
de «•m su-» vingem p>ra o 
Rio Grande do Su1, deu- tos 
o pr. zer de stoi vi«MC o sr. 
Firmino Conredo d»' M rchi, 
Presidente do Din.tôn « M ni- 
c pal Jo Partido Ti -hniiusta 
Bt a*'l« iro, cm ftaj .y, ond** 
■ir li-m » xcrce a- fu ções dc 

g< r ■ te ri ’ . génci • local ric 
d> Brasil. O -r Fii mi

no de Muctu s-‘ fn/.ia ac<>m- 
anbar tl*-- sui exma. e-pôs.- 

I. Hipícgiu! dc M.irchi. Agra
decemos a visita

Sr. Gerson 
Lucena

Rcgrct>(,u d:i C uiHíi! da 
Repúhl ca o sr. Gerson Lee— 
• s* Giretor-pre-iJenie dn ini- 

p-ort MHÇ ffrma Autu - G --
I Gerson Luc< na S a , dis 

TibuidciVes dos já afamados 
caminho-s F. X. \1. — Alf-i- 
Rnm»u, dc procedência italia
na é montados r;o Br si1.

Fendo recebido e transpo- 
tado m ii ' um d»ss^s veicu- 
■ >s fiara est i enlade, o mrsmr 

jà f ’ i vei dslo encontnmdo-se
m tra’1 -porte dc cargas [tara 

S. Pat.dc.
F.tn palestra cun nosso re- 

pottigcm o sr. Gers^p I.uçe- 
ua ínferniou-nos que reinici-i- 
á a entrega de novas uuidíi- 
i e » a [virtir do próyimo me
le fevereiro quando distribui
rá modelos 1951.

Agraciado
0 Dsp. Wan- 
dsrley Junior

Fio, dezembro iV.P.) Foi 
assinada peio Presidente tia. 
Republica decreto aprovan
do o áto do Conselho da 
Ordem do Mérito Naval que' 
admitiu na ir.esma Ordem, 
no grau de Comendador, o| 
deputado Wanderley Junior.! 
da Câmara Federal. A OR
DEM DO MÉRITO NAVAL 
só raramente é concedida ai 
personalidades que tenham 
prestsdo relfevantes serviços! 
à Marinha de Guerra e a o ! 
País.

No dia 13 deste mês, no 
encerrar da SEMANA DA.! 
MARINHA, junto da estátur 
no Ma RQUES'.DETAMANDA- | 
RE. com a presencia do Prt - i 
sidente da República, minis-1
1 os de Estado, autoridades ] 
civis, eclesiasticad! militares i 
e do povo, o deputado Wan ! 
derle.v Junior, entre algumas! 
pessoas mais. recebprá as j 
honro-as insignius da OrdemI 
do Mérito Naval.

A grande liomenagcm re-1 
flet- em parte sôbre Santa; 
Catarina pois qtie o homena- 
geado é um dos sons nmis | 
ilustres representantes.

Aniversariou dia V cio cor-1 
rente o Bel. Henrique Ra- 

‘mns Junior, lnspet;.r Fede
ral do Ensino neste Municí
pio. O ilustre aniversariante

goza de invejável presliaio 
nas clas-es sociais pelos sçt» 
elevados dotes de cidadão 
dedicadamente devotada ao 
ensino. Nossos cumprimentos.

^'ende-se com pouco uso, em ótimo esta-  ̂
do de funcionamento, pneus novos. * 
----- N e g o c igo d e  O c a s iã o .------

Ttarer com o sr. CÍCerO D e ld uq ue  ,j

lãua João cie Ca.f t r o ,  29o / Lqjes- i

0 NOVO BAIRRO DE LAGES

I
m

IM O B íL IRR ÍR  CflOH LTOÜ

È
C ><(€ -/ V í }

OS MELHORES LOTES DA CIDAPr
juntos ao Bairro Guaruia

: J . S  -m

n 10/ entrada 
' F 9 0 /  5 a n o s

RüR DtOCPRO.  2S4

Correio I^ageano Pag. 2

O limite das contribuições
nara os institutos de previ-

dencia — n».. «*>„,« ^
Rio 9 (C p ) —  Foi abolido o limite cG dois mil Cn> 

-/.eiros natu o calculo das contribuições dos trabalhadores pa, 
os insUtut-s .le previdência. Por decisão do juiz da 1“ V ra fJ,

O Instituto dos Industriáros. contra quem foi conce :i«td̂  
o mandado de segurança, alegava- a J:i!ta ae regulamentaça 
da lei; cuja aplicação demandava ca iados além de criar t 
ma situação n<.va quanto aos outros contribuinte# a ele rela 
cionado-, isto é, o empregador e a Uniu.».

Assim, os empregados que voluntariamente quize-am au
mentar suas contrib lições paru ok Institutos de pi evidencia, 
descontando na base d<’ salário « fetivamente percebido até 
jjrpite de dez vezes o sal- rio mínimo 1 cal — doze mil c;’jr.i. 
ros mensais no Distrito r^detai pod-oão faze-lo, estúiirtíi 
(i« empregadores e a União obrigados a ' ontribui; na propyi 
ção do novo desconto do empregado.

Bel- H enrique Ram os Junior
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PAG. 3lizo de Direito da 2a V
CORREIO La GE.-vNO

aralf.\L para ciência pública ida p „
|̂ r ^ dr rinta d,as' ‘ «u t il is^as  n aSf e8tamPilhas«dido em consequencii r„i ‘ cas n& for 
jtJido de titulo deelara". i Z r  ° desi,acl
>  «SJM tí!*» br,, edital com o" pwH“o',qaue sede JOSÉ \VElSS.

S S ~ » «  t-|

* « ,  ni-.õrm, r S ,  ? , ?
poutor Helisário Ramos 81«  de lS-9-íí4u O
:ta Juiz de Direito da ! d; r i  *er pubi.cad.) 

Vara da Comarca de La- ' . ■ m Um dos jornais 
& * « " -  d»S a n ta  Catari- o S , 6, " " *  » »  -Óbito
|» iorraa da lei etc. c inco',,?0,  Es“ d<>̂  Lajea,

. loco de Novembro de
|Z SABiiR a todos que aa C o T  i l?P**s^r*° Hamos

Cv°^ a’ Ju‘z dp direito da -a. \ ara. - Nos tprm„e

Em Concórdia o Ministro da Agricultura 
e o Governador do Estado

! fineriS»* imnnrtânein .. I _ L .

SABER a todos que 
rnte edital virem ov 
conhecimento tiverem 
por parte de JOSÉ 
iS, me foi dirigida se- 

PETIÇÀO: - Exmo: 
Dr. Juiz de Direito da 
_a \ ara deRta Comar 
Lajes. JOSÉ WtilSS, 

de Sara Woisa, nascido 
ade de Rakszava, Po- 
ein 15 de Maio de lgOO

artiim o „  ‘N‘° 8 tePniuS do 
I  S  j r  Papugrafo 6' da F.ei
nau n C, 18 de Setembro de 

k». qualquer cidadão, ainda 
que sem o oferecimento de 
docomentos. poderá impugnar
de/eriíd°  d°  SuPlicant«. em dez dias. apoz o término do
ftr?nt° fixado ueste edital trinta dias), que correrá da
primeira publicação. . o

pP°Hs. 3 (C. L.) _  Reali 
,ou se n« cidade de Con. nr- 

2ia. nos dias 6 a 8 do corrente 
a Segunda ExpoS,ção kMadu.,1
V\ n T" g° , ejFll'neiru Exposição nicipal • de Suínos, etrtaines 
esses que re /estiram-se

de desusado interesse 
•'spenalmente no Oeste Cita-

anense pela importância delnh.rde luzids , t-va n 
nH rV K' t,ramc,,momoi,ra G<’Vern id,'r Bo n' . : tan s-c

do adiantamento agropecuário do rm a.-ião t-a Jrtj-
daquela prospera região cata
rinense.

Estiveram presentes àqueles 
certamas numerosas altas au
toridades estaduais e federais 
iiiclusive o mimstro João 
( leopiias que se fez acompa-

de Úa
giliou-

çubj, acompau.h:. 
exma. esp sa e ma! ; 
oessoas: s-u filho Or. ?s i : 
K inder Bornha is*o, < »p. Et- 
clides S mões. D p. Vo! i 1 
Colaço de Oiiv ii a • c. 11f-,oi 

iContinua Dj !Í;, ai>na)

iante, residente e do- Jpupucaç.to. . (
do à rua Coronel Cor- h iioaT^ e,dltal qu-í ser Pu- 
3-j-nero 12S. d e a i  c idl- |d, P e a l " ‘ Pr« “ sa Olicial 
do sido casado C „  l í 0 ? ’ ^  00 I ' ™ '  1-oal
s núpcias com RrtK„ . c °rreío Lageauo e a ainda 

KO~a sera afixad > no local do cos
tume, ficando copia nestes 
aut06. Dado e pas«alo nes 
ta cidade de Lajes, aos cin- 
oo dias do més de Novembro 
do ano de mil novecentos e 
ciBCoenta e tres (5- 1 1 - 11153), 
Eu, Helio B de Castro, Es
crivão doe Fêitos da Fazenda, 
que o datilografei, subscre- 

, , vo e também assino.
d!  L93o/_^™_ J lav? r i Belísario Ramos da Costa

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fa

zenda

'eis. já falecida, e de 
trimonio nasceram os 

tes filhos: Léo Rost 
Débora VVei-s. e Ma- 
ss e em segundas nu- 
om VValmerina Silva 
nascendo neste ca6a- 
uma fillia de nome 
'eiss, e possuindo no 

movei anterior a 16 
Íd

ido a intenção de 
ar a nacionalidade 
m, requer a V. Kx- 

m o fundamento no 
da lei Sl8, de Se

de là49, que o de. 
ra fe iro , expedindo- 

em consequência, o 
Vo titulo declaratório, 
e ciência uo Ministé- 
, Justiça e Degocios 

s e ao Orgãn criedo 
Jgo lo2, paragrafo 
Constituição Federal. 

Termos. Pede Deferi- 
Lajes 19 de Outubro 
(as) Mario Teixeira 
i ,\'a petição acima, 

jva devidamente sela-

............... ■ • . ' k . ' - -7

M° ÍOi Diêscl 130 H‘ P- 6 tiJ- 4 ‘ ""pos.

* hei0s v,tra  $<stema
G.5"i; ' '  V» e s t i n g h o o s e

* Ccf2° «» i l :  S.I00 quilos, tom reboque,
/ f  até IS.OuO quilos.

/■
• Divcrscs tipos de chassis, corrocerias 

/ e cabines.
£_ . ' "T ' ■ •5'-*C-.* »••• '.we«r. .W.-k * 4' ■ f

Gente Nova
Eocontra-se enriquecido o 

lar do casei Ivsdi dc Almeida- 
d. Con cv A  meida, com o 
nascimento de um* golanti- 
men n» que na pia batismal 
recebeu o nome de Beafiz  
■Corlido ;t 1 le dezembro na 

.Mai^rnidfcde Tereza Ramos.
Nos-os cumprimento».

CIMIMHlO

* permmi!»• • •'
i  *+ MiÇAS t ACe

tifUtgm
pag*m*aT9

TtCNKA 
•sfCB u# 

AC£ÍSO«OÍ

"0 6ICINTE DIS ESTRIDIS’

D I S T R I B U I D O R  L O C A L

Auto Geral Gerson Lucena 3/A
. Mal. Elorta-io. 373 — Fone. J3J -  ç. r.ibuti ;1

LAGES — STA. CATA TUNA

A  maior réde aerovíára du Brasil a serviço de V .S .!

Transportes Aéreos
em combinação com  £ ■ Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Lida.
* _ _ Rio Janeiro: 3 vezes pot semana, poderá V. S. viajar para o Rio, em quatro linh

armense
ges para o

linhas diferente#
Lap?es - Florianópolis - Curitiba - Süo Paulo -

Paranaguá - Santos - Rio . . . .  3a Feira 
lorianópolis - Itajai - Joinville - Curitiba Parana-

uritiba e Rio de Janeiio___ Sábados
e itio dc Janeiro....... Sábados

m M F R a R in S  —La^es - Florianópolis - Rio . . .  . 3a beira fv a^f.i ' m N C T  A R ÍO S  l.a ,es lorianópolis - Itajai - Joinville -Curitiba -

• . | S p o , l SJ CurUiba - Rio Se

6Uá '  u T es  ’  norianópoaHse Itajai - Joinville Curitiba - Paranaguá - Santos
r, .  o» 4 * 6  a P a rtid a  de bagres, á? 15 horas (Lagm e-P. A leg re  (  ! i 'ó t o )

«o s  par» Porto Alegre, ^
orários de saidas de Lages: para o Norte - 10 horas da manha
. • om . aaes: Rua 15 de Novembro - Logo abaixo do Cme Marajoara

F 0  214-  Endereço Telegráfico • J  A L  S  A
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Os novos contabilistas
Xo próximo dia 8. terão 

lugar uo Salão Nobre da 
Escola Normal Vidal Ramos, 
as solenidades do entrega 
rios diplomas aos contabilis 
tas da Escola Técnica de 
Comércio de Lages. O pro
grama da colação de gráu 
rios contadores será desdo
brado em duas partes, de
vendo ser celebrada Missa 
em ação de graças, ás 7,30 
horas, na Catedral, e ás

20 30 hs. 'entrega dos Jiplo- 
mas.

A turma de 1053 da Esco
la Técnica de Comércio de 
Lajes escolheu como patro
no o dr. Hélio Ramos Vieira, 
Diretor daquele estabeleci
mento de ensino, tendo co
mo paraninfo o Prof. Hilde- 
brando Nilton Reis o pres
tando u’a homenagem espe
cial ao Inspetor Federal,

M A R M I T A S
(V ianda) _____

Fornece o
Restaurante Clube  

de Junho
Rua Correia Pinto, s.n. - Fone

1 4

341

iBel. Henrique Ramos Jr. Se
rão também homenageados 
os professores Gerson Rosco 
de Castro. Walter Hoesclil e 
Leovanir Lisboa. Sao os se
guintes os formados."

José Otávio Neves Var-la, 
Ynàra Selva Arruda. Silvio 
Castro Gamborgi, Benta M. 
L.F. Lemos, Janyr Godinho 
Daura Waltrick Machado, Jo
sé R. Lopes Neto e Dorvuli- 
na Goss Braescher, A ora
ção de despedida da turuia 
será feita pe'o contadoraudo 
Jruyr Godinho.

Correio Lageana cumpri
menta os contabilistas, dese- 
jando-lhes pléno êxito nas 
i-ov^c atividades qu6 ence
tar.

Pc ra sua$ felicitações 
de Nata! procure1
A  Gráfica

—  Correio U geano  —

A Elet ro
Dê o máxmo confôrio ao seu lar

Tornando-se cliente da Eletrolândia - sucursal da firma Nicolau & Cia 
—estabelecida à Rua Cel. Cordova, s.n. - Edificio Armando Ramos

Oferece a V.S. rádios, refrigeradores, enceradeiras, máqui
nas de costura, liquidifico d ores, cofres, fogões aaez  e à lenha, 

e bicicletas,das melhores marcas e procedências.

! Dispõe de variado sortimento de Discos RCA Victor, 
Odecn, Continental e Long-pley, bem corno de tcca-discos 
j simples e automáticos e radiofones.

Adquira seu rádio PHILIPS, em prestações 
mensais e por excelente preço.

VENDAS SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
A  Eletrolândia - Rua Cel. Cordova, s.n, Ediíicio Armando Ramos

Rio Grande do Sul —Santa Catarina
Cargas — Mudanças — Encomendas

12 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO  COMERCIO E INDUSTRIA

F I L I A L

LAJES

Rua Correia Pinto 27:

Fone * 284

t d 1 >: yx -'- >/■ x  
U W  r  < - -

V -  - 1 - ffi

* * *  " S  V- •* r.< '

M A T R I Z

PORTO ALEGRE

Rua Com. Azevedo 76

Fone 2 - 4 6 - 1 6

A mais antiga empresa de transportes da Região Serrana

n . ______________________PAG

O F IC IN A  S A N T A  C A T A  RI N ^

______ _ de José H e rm e le -----------
ATENDE a  QUALQUER HORA

Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricidade.
RUA M ARECHAL DEODORO  - LAGES . Tj

Escritório Informativo Comercial
Quereis tratar de vossss inleressas jffltiqtfires ou junto n repartições v,

Quereis adquirir ou vender propriedades? hocarregai este h 
escritório que está habilitado para Uil com grande número dq 
propriedades á venda e vos atenderá com a máxima breviJa.de e 
economia. «  -  • w

RAFAELI, RAM OS LTDA.
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Rafael

EXPRESSO LAGEANO
SÃO PAULO — LAGES L> ALEGE \
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 3-1-43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

7 de Seiembro 
597

Fone 78IS

Transporia rápida e eílsieala
cargas e encomendas em carros próprios

lagean o1
Dar preferência ao Exp. Lageano é ebntii- 

buir para o progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA
• PREÇOS MÓDICOS

A l f a i a í a i i a  P a r i s
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos 

ANIONIO PAIM BRAESCHER 
Rua Mal. Deodoro, 3(51 Lajes

3
H

I
A PERFEITA I CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA ACS

AVIÕES POR TECHICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA 50

PESSOAL DE IERKA E CE BORCO E C COüfOíTO QUE V S

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA PlONElRA',

- = ^ 3, LHt PI!CPo;c|0KAKAO SEMPRE UM A . t M

DESEMBARQUE.
Ã ‘

ltua r , rU. v„ AGEiNCIA NESTA CWAI E
AGMiTP Hen?-b,ro’ n° 37' Kon'- 11 Caixa Postal 28 
A U t M E  da K L M  _  p a r a  iodo  o S u l  do  P a i s
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Correio La^eano

« er^ lugar no próximo do
mingo o Torneio Inicio de a- 
bertura do Torneio de Encer
ramento da temporada futebo- 
iictica de 1953.

O reinicio das atividades do

esporte local vinha sendo aguar 
oado corn grande interesse, e 
a l.bD, indo de encontro aoi 
anseios de seus filiados, poi 
nota oficial expedida hoie

terminou a realzação do Tor
neio tnceriamenio que serA 
precedido de urr. torneio inicio 
para classificação das eq ipes 
e organização do carr.et,

O vencedor do Torneio Ini
cio receberão troféu “ Correio 
Lageano’’ instituído por este 
jor»al, e cuja entrega será fei
ta no !:6tadio Municipal após

a realização das pugnas.
Seguir-se-á, então, o Torneio 

Eucerramento. propriamente 
dito, em disputa de uma linde 
taça oferecida pela Transporta
dora Cajurú, conceitu ida em
presa de 'transportes com séde 
em P. Alegre e filial em nossa 
cidade.

Amda não se processaram as

inscrições para es*e certame, 
porém, parec- certa a inclusão 
do Aliados, Vasco, Internacional 
eSerrano de Curíúbanus 

Sob todos os pontos íV vista, 
são de grande interesse para 
o nosso esporte tanto o Tor
neio Inicio como o Encerra
mento, visto serem certames 
de carater oficial. *

ARTIGO 91
ui no jornal Kegião Serrana*' de 29-11-53 um 

flrt.p  transcrito de um jornal de Fort * Ale«re o 
qual ataca todos os candidatos que prestaram ''exa
me* no curso conhecido por “ artigo 9 f*.

Alega o articulista que os candidato* se apre
sentaram aos exames sem preparo algum e còmo 
quem vai ao jogo e faz de t.unfo apenas a sorte A* 
pena* arriscando.

O autor daquele artigo talvez não saiba ao cer
to o que seja fazer exames, tio curso secundário, 
pelo artigo 91, pois si conhecesse de perto o assun
to, por certo nio atacaria os candidatos. Haja vista 
aqui em Lajes, onde dez candidatos prestaram a os 
referidos exames não logrando aprovação nem um 
deles.

Ousaria o articulista que eneontrou guarida na? 
página» de “Região# Serra ia", tacha-los Uo am.lfubc- 
tosV Nfto ereio, E nboru reprova lo. não são analfa
betos . . .  Um Inspetor de Ensiuo Secundário que 
transitou por estt cidade, em palestra, afirmou qu®, 
de acordo com o programa atual dos exames pelo 
índigo yj, dificilmente os Candidatos lograrão aprova
ção. É um programa para professores.

Querer acabar com esse curso, é uma coisa, mas 
tachar os candidatos de analtauetos é outra muito 
diferente.

Joaquim Furtado Wolff

A Riviera Uruguaia, com f eus magníticos 
balneários, espera os turistas brasileiros.

e* « ! e  f e e m - e s í a r  L í â e ^ s s e c i v c l

mimi xmbirnte mtiávcl e «Síí*ííií£,©2

O Internacional em An- 
tonio Prado

Na tarde de hoje seguiu para Antonio Prado a 
representação do lDternacionnl que deverá disputar 
uma amistosa com o C. A. Pradense, campeão d<_> 
nordeste gancho A embaixada, composta ne 15 
atletas, foi chefiada pelo sr. José Yared, ci aijuvado 
pelo sr. Jonas Martins, devendo regressar «manhã a 
Imite Semiiu também um grupo de torcedores colu-

COWFOSTO « COMCI«i>fi‘X

PASSAGENS, nu *.<«*:•# »
• nca C.mponluo- d» Nau

fMiORMAÇÔts • lclK»to. no. 
triíóíic cia S.?i»i»nia;áo Tumt 
M tj.vS-Jir.i3 pato o Brol.l:

mi?\r.&:&4f9tA < #  \
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Afonso Veiga SindlCOTiíZCEÇCÊO 0 íT1 ItlCTtC,

ANO XIV Lages, 12 de Dezembro de 1933 N.°48

A visita do Governador ao
Oeste

Fpolis, 2 (C. L.) O Gover
nador lrineu Bornhausen a- 
caba de regressar de sua de
morada visita pelo Oeste 
Catarinense, que percorreu 
oficialmente pela semi 'da 
vez, notadameute o Municí
pio de Ciiapeeó, onde esteve 
cerca de dez dias. O Gover
nador se fez acompanhar de 
sua ex ra, esposa e de bri
lhante comitiva, dentre outros 
pelos deputados Vomey Oli
veira e Secreuírios de Esta
co Fernando Fereira de Alel- 
lo e Luiz de s'OUza.

O sr. Governador percor
reu os distritos de Xaxim. 
Xanxere.Abelardo Luz, S. Do
mingos. Guatambú. 8. Carlos, 
Caxambu. Monduy e ltapiran- 
ga. descançando nas Vilas 
Oeste, Dionisio Cerqueira, 
Palmital, Cuniia Pará. Sau
dades. e Farliinal dos Gue
des, alem de dezenas de 
outras localidades. Recebeu 
em todos os lugares visita
dos eloquentes demoDstra- 
ções de estima e apôio. Du
rante essa visita teve o Che
fe do Executivo oportunida
de de inaugurar vários e 
importantes melhoramentos 
públicos, a li mandados exe
cutar pelo seu Governo, co
mo consequência de sua 
primeira visita aquela pros- 
1 era região em 1951.

Assim, foram inaugurados 
o Grupo Lscolar de Xaxim, 
Cadeia Pública. Grupo l;sco- 
lar e Quartel da Policia Mi
litar em Chapecó, Delegacia 
de Policia, com quartel c 
restdencia do Delegado, e 
Coleto ia Estadual com re
sidência para o Coletor em 
Dionisio Cerqueira. obrás 
essas que há muito eram re
clamadas pelas populações 
locois. De importância es
pecial são as obras inaugu
radas em Dionisio Cerqueira. 
pela chocante condição de 
inferioridade em que nos 
achavamos relativamente a 
República Argentina. Essas 
instalações, ali, são motivo 
de. orgulho para os nossos 
patrícios da fronteira, tendo 
merecido carinho do gover
no que as construiu. De 
passagem por Joaçaba o 
Governador magurou tam- 
bein confortável quartel da 
Companhia Isolada da Poli
cia Militar, ali sediada. Sr. 
lrineu Bornhausen esteve 
tarnbem na cidade gaúcha 
de Erechim de Boa Vista, 
onde como convidado espe
cial, participou das solenida- 
des da terceira Festa Nacio 
nal do Trigo, sendo lioine- 
geado pelas autoridades e 
pelo povo ríogranuense.

Em Concórdia.,.
(Continuação da 3a página)

Dr. Baver Filho, Dr. Vitor Pe- 
luso e senhora, Dr. Paulo 
f ontes e seul.ora, Prefeito de 
r lumenau. sr. Dercilio Decke 
c senho a, banqueiro Antonio 
i amos, industriais Ralf Gross 

José Bonifácio Schimidt e 
•«■spectivas senhoras jornalista 
Waldir Grisard. fotografo Mil 
ton Cardoso. Via terrestre se
guirão mais o Cel. Engenheiro 
Francisco Soai es, veterinários 
l.auros Fortes Bustamente e 
Irapuan Compelo Bessa, ngro- 
nomos Afonso Veiga e João 
Cavallazzi, e acadêmico Neudi 
P.imu Mussolmi.

A  Delegacia Regional 
de Policia Avise

Aos interessados. que a 
Comi são examinadora da 
1 spetoria de Veieulos de 
Florianópolis, estará — resta 
cidade durante os dias: 21-22 
- 23, do corrente, a fim de 
examinar os candidatos para 
obtenção da carteira nacio
nal de habitação de motoris
ta.

Os candidatos deverão com
parecer na dslegccia regional 
a partir do dia 14, para inicia
rem o processo, lesando, — 
carteira de identidade ou cartei
ra pro[issionol do ministério do 
trabalho ou titulo de eleitor e 
certificado de reservista ou 
alistamento milit. r (para os 
profissionais).
Lajes, tl de Dezembro de 1.953

Transitou por esta ci
dade o Dr. Afonso Ma
ria C ardoso da  ̂ Veiga, 
executor do acordo do 
Fomento da Produção 
Vegetal e clieíe da se
ção de Fomento Agrí
cola do Estado. O ilustre 
técnico dirigiu-se para 
Concórdia onde assistirá 
a Exposição que ora se 
realiza naquela cidade, 
e de cujas elevadas co
missões íarâ parte inte
grante.

No Rio o sr. Vidal 
.Ramos

Esteve na Capital da 
Republica o sr. Vidai 
Ramos Junior. A viagem 
do Presidente do Partido 
Social Democrático pren
deu-se a assuntos de 
ordem particular e tam
bém de ordem política.

Núpcias
Consorciaram-se dia 29 de 

novembro ultimo, em Curitiba, 
u sría. Züira Muniz, jovem 
advogada filha da sra. Vva. 
Alcebiades Muniz com sr. dr 
Pedio Lagos Marques, en
genheiro e catedratico resi
dente naquela capitai.

Correio Lageano cumpri
menta ao novel par.

trem de são Bento uo -ui y., u.u J;), pa ,
município o sr,. Dr. José Lerner Rodrigues. PreSj(ior;j 
cxcrcKio do P IB  catarinense, e o ! roL Uimas 
Campos, Se-; etário do PTB de Joicvile. «W

Hoje a Formatura das Morm
listas

Ás 20,30 horas de hoje, terá lugar no Salão Nobrí 
Escola Normal Vidal Ramos a formatura das mig:S r 
do corrente aco v* . ,

Constando do programa de cerimônias, as f. r  
ncorporadas assistiram ontem, na < atedral, a Miçjt 

ação de graças a qual tamiiem compareceram pes ôSf 
suas famílias e colegas.

A turma de 1933 da Escola Normal escolheu c 
patrono sr. Roberto Ferreira, professor daquele esta’ 
cimento de ensino e como paianinfa foi escolhidc a 
íessora Maria Helena Régis.

Dentre as liomanagens prestadas a outros prqR.s 
desüvain as que são prestadas ao dr. Galileu Amorim, 
retor da Escola, dr. Osnv Kegis, Prefeito Mun cipal d • 
jes. e o sr. José Nandelli Filiv , Prefeito de Erecl.im

São as seguintes as professorãs que boje còl
gráu:

Aliny Waltrórbida, Brandi a de Oliveira, Ema C 
Lydia Baok, Myriam Rossi, Hilda Campos, Suai la T. 
Lima. e Vanirá V. VVoiff.

A alucução de despedida da turma «Prof. P.ob rto 
reira», será proferida pela srta. Bi andina Oliveira.

As íormandas enviamos rostos cumprimentos, oo 
tos dc que sejam felizes no exercício do magistério

Acadêmica Wilma 
Carnliho

Foi aprovada nas matérias 
de terceiro ano do curso mé
dico d-. Faculdade de Medici
na da Universidade do Paraná', 
a prendada senhorita Wilma 
Machado Garrilho, dileta filha 
do Desembargador Mario Tei
xeira ( arriiho e exm.i senhora 
D. lrineia M..chado Carrilho.

Á inteligente conterrânea e 
seus pai-, os nossos cumpri
mentos.

V IS IT a S
Acompanhado-de sua ex- 
ma. sra. d. Nayr, deu-nos 
o prazer de sua visita o 
sr. Fidelsino Ner.v Borges, 
adiantado fazendeiro"re
sidente em Vacaria. Gra
tos.

Colação de gráu des Téc 
cos em Contabilidade

sole-
gráu

Realizam-se hoje, as 
nidades de coli ç.io da 
dos Técnicos em Coiiíábilidadi 
da Escola Técnica de C-miér- 
“ Santo Antonio” . PeD m-.nhã, 
foi celebrada nvssa em ; ção 
rle graças na Catedral, pio- 
cedornio-se a benção dos 
anéis d 's novos contadores.

As 11 horas, terão lugar as 
«erimcni is de colação d" gráu, 
no Teatro Mar joare, com a 
solene piestaçàu do comiuo- 
hiis-o -pclo< componentes d-i 
turma de 1953.

Poi escolhido pafiminfo dos 
contado»andos, o rfrOTiaerte 
Ramos Vieira, professor di?1' 
quele educ mdário e ó turma 
|Kesti também na horoenegem 
de honra a-, [‘ roí. prei Adelino 
Barbosa. Al ui dt sses í  guram 
como homenagrarios ov srs. 
Br-I. Henrique Ramos Junior 
Insp ior Feder,d, Frei Odorieo 
I >uiienx. Diretor da E*Col« 
S. Antonio, professores T»,.- 
oaldo Delviog, dr, Mario Tei
xeira Carrilho, Wulter Dacks, 
Beruardinu Gevaerd, Guivani 
J-ornain Frei Bmt.»lo;n«u 
Alemer Frei Cristiauo Scliiriudi 
e ' Iel Lleutéiio Rtintke. A

turma do corrente anu é 
das maiores, e c - m p o f - v '  

seguintes Técnicos e;a 
tabdid.ide:

Aib '0 Boeing. Am»uri F. 
Antonio de Souza Pilho 
doi), Adindo Bcnarr. 
val jo Neri Oion. Boaurtj 
Mello Avila, Clovj* V 
Chi> rzi. Cândida Ribeiro 
gui* Maigari<!a L< w. joá<• 
ci-co da Rosa. faige I 
(!»• M< rr, Lco Jô e Chiei 
guelsinhn B-usta, Nilce 
l.adewig. Ncioe Ali 
Odilo Arlindo Phibnp», è 
Haes Kun in, Yoll£' R'_ 
Rjbe'Cíi.*VaTieji PiunesA 
Tumes, Vítor Raizer, V 
Eco. Pcbrejiier Bu-atc.

I>r'»feri:á ;• oração i fiei
nome des foimmuh-s o 
mo oe Souza Filho.

A formatura d<>s eoidi 
da tscula TéCüic i 
tonio consli-.ue um í t>. > 
levo ria vida secml 0-a r

Cumprimentando rs J 
Corrradures, agiadec.s-nn 
convite env ado, cansm m sso.s melhores vut< s il 
su»s novas súviilades J 
^için o tuais completo O

AMANHA • DOMINGO ás 7 e 9 HORAS NO M AR A JOáRA
Mais um Grande e Belo Filme da Vitoriosa Produtora B R A K T r t? > t> .

°  1 h 1 R A “ V E  R A-C  P, U Z ’:

Uma Pulga
com o ppguinto conjunta de artistas:

WALDEMAR WAV UILDA KERY E LU IZ  CnLOERARO 
VESPERA IS ás 2 horas -  grande desenho Brasileiro "Sinfonia Amazônica” 

comedia da ntetro —SÓ esta vez

na Balança
aléni de muitos outros 

ás 4 horas — a Esplendida

/
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




