
Aprovada a participação
Constituição de 46 c r e v in  * H ?A Constituição de 46 previu 

a participação direta dos em
pregados nos lucros das em
presas. O texto constitucional 
foi alvo de longas e acesas dis
cussões, quer nos circulos po
líticos, quer na imprensa, quer 
no Congresso Nacional, em 
cujo plenário tramitaram varias 
proposições propondo a sua 
regulamentação.

Agora, encontrado um deno
minador comum para o palpi
tante assunto, vem a Camara 
Federal, em reunião realizada 
dia 21, de aprovar o texto de-i 
finitivo do importante documen- [

empregados
nos «ucros das empresas

to que passa a integrar a nos
sa legislação social.

A lei contém 36 artigos, sen
do o Io do seguinte teor: “To
do trabalhador tem direito a 
participar nos lucros do em
presa a que serve como em
pregado, nos termos e pela
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LAGES

Em Stcp Catarina devoram-i Cobram mui

N a outra você 
ganha.;.

Havendo qualquer dúvida so
bre propostas para arrematação 
de terrenos ein concorrência 
realizada dia 21, em torno da 
qual dois candidatos discutiam 
seus direitos, um funcionário 
da Prefeitura disse a um dos 
deblater antes:

—  Desista disso, entre na 
próxima concorrência e eu dou 
certeza de que você ganhará.

E o interessado perguntou 
admirado:

— Voçê tem olho mecânico 
para saber se eu vou ganhar?...

se, no Rio banqueteiam-se
O conceituado órgão da im -. conseguiu a reportagem tomar 

prensa metropolitana ‘‘A Ga-1 nota dos seguintes nomes:
zeta” em sua edição de 21 do 
corrente, destaca uma nota de 

| alto interesse e que concretiza
da; 0  elevado indice fraternal

• politica barriga-verde . . .
* É do seguinte teor:

RIO, 19 (Especial) —  O se
nador Ivo d’Aquino, lider da 
maioria no Monroe e presiden-

Congresso dos
Municipois

De S, Vicente, onde estive
ram representando nossa co
muna no 2° Congresso Nacio
nal dos Mimicipios, retorna
ram os str. Dr, O sn i Regis, Pre 
leito Municipal, e Dr Jorge 
Barroso Filho, líder do PSD á 
Camara de Vereadores,

O importante conclave foi 
inaugurado pelo Presidente 
Vargas e contou com a pre
sença de grande número de 
Prefeitos, vereadores e liJcres 
políticos de todo o país.

o  Dr. Jorge Barrozo Filho 
iniciou a divulgação do suas 
observações sobre o 2° Con
gresso através das colunas do 
confrade «Jornal da Seira»

Governador Amaral Peixoto 
e senhora, Governador Silvio

ta da multa
A Prefeitura Municipal está 

se tornaudo uma repartição 
quase que nociva á coletivida- 

Pedrosa e senhora, Senadores!de lageana. Há casos verda 
Marcondes Filho Carlos Lin-jdeiramente pasmantes.

forma que esta lei determina”.
Seguen-se os capítulos: Da 

empresa, Dos Beneficiários dos 
Lucros e sua Partilha, Dos 
planos de participação, Da for
ma de pagamento, Dos casos 
especiais, das reclamações, cias 
disposições finais.

O projeto spro\ado irá para 
o Senado e posteriormente a 
sanção do Presidente da Re
publica, a quem esta afeta a 
elaboração do Regulamento 
para a execução, dentro do 
prazo de 90 dias.

A propósito da aprovação 
do referido projeto o Dep. Gus
tavo Capanema, lidar da maio
ria, na tribuna da Camara, de
clarou “O importante projeto 
vem dar aos trabalhadores bra
sileiros mais um grande bene
ficio e eolocar nosso pais numa 
posição honrosa entre os que 
porfiam por uma legislação so 
ciai democrática e humana”.

demberg e senhora. Carlos Go
mes de Oliveira e Luiz Tinoco Um cidadão, cujo nomeomi-
Embaixadores Lourival Fontes! timos - ° n‘ra fsua vontadf- re- 
Henrique Dodsworth e Edmun-; <?l,ereu á Prefeitura uma Ircen-
do da Luz Pinto. Ministro Luizl? P*™ melhoramentos 

~ 'um nremo de sua nrom
e m

te da Comissão Nacional pró Gallotti, Brigadeiro Epaminon- 1  Pr^ ' °  d*- í)Ua proprieda
Siderurgia Laguna-Vitória. ejdas Santos e senhora. Gal. A - e’ otj endo despacho lavara
sua exma esposa ofereceram J quiles Gallotti, Dep. Nereu R a-1 vjei■ Pagamenlo-da tax .
ontem um coquetel, em sua re j mos, Josquim Ramos, Walde 
sidencia, aos Governadores Iri-' mar Rupp, Jorge Lacerda e 
neu Bornhausen e Jones San- : senhora, Wanderley Júnior, Le- 
tos Neves, respectivamente de1 oberto Leal e senhora, Napo- 
Santa Catarina e do Espirito leão Fontenelle, Custodio Tris- 
Santo, o qual reuniu numero-| tão e Eurico Resende, Coronéis 
sas personalidades de destaque Juracy Magalhães e Iberé de

Matos e senhora, jornalistas 
Samuel Wainer e senhora, Jo
sé Vitorino de Lima, Beneval 
de Oliveira e Maria Bandeira

na Capital do pais e decorreu 
nm ambiente de mais alta dis
tinção.

Dentre as figuras de realcê

Mais um acidente 
fatal na faixa da Fi- 

totacnica
Mais um trágico atropela

mento ocorreu na'faixa entre 
a Escola Fitotécnica e o Posto 
Coral. Desta vez, como de ou
tras, um caminhão, dirigido 
com velocidade colheu um pe
destre, ocasionando-lhe a mor
te instanteanea Pelas 19,30

na politica, nas letras, na admi-lde Mello, Senhores Pedro Sal-

D 'nistração pública e no jorna- j les dos Santos, e senhora, Pe-
lismo, que acorreram à resi-1 dro Gallotti, Mauro Ramos, es- 
dendia do ilustre casal Ivo d,A- critor Marques Rebello, Paulo pies caiação ou reboque novo,

e para o caso em apreço não 
foi pedida ao interessedo.

de Cr$ 60,00.

Nada lhe foi exibido além 
do pagamento da licença. lin
dado o serviçode melhorias a- 
pareceu um Fiecal (um daqne 
les que deixa de ir a muitos lu- horas do dia 20 do corrente, 
gares necessários) e aplicou 
uma nulta de Cr$50 00 por in 
ção de um art. do Código de 
Posturas, que exige plantas 
para reformas em casas parti
culares. Sucede, entretanto 
que e s s a  planta é exigivel 
quando há reformas e não sim

quino para homenagear aque- Bornhausen, Nereu Corrêa 
les dois governantes estaduais vários convidados.

Reatamento das relações di
plomáticas entre Espanha e 

Japão com a China livre
ILHA FORMORA —  (Press(Central Daüv Nows e Diretorj |SSo é 
mtinental) — Foram recen [ Gerente do Brodeastidg Corp.jçào E t 
mente reatadas as relações da China, foi nomeado o Pri-j Vo.

o mecânico L u i z  Borges, 
desta cidade, atingia o cida
dão Antonio Cândido da Silva, 
com o veiculo que lhe fora 
confiado para consertos A vi
tima um estimado carpinteiro, 
regressava aquela hora do tra
balho, a pé, e ao que consta 
fóra da faixa de calçamento 
quando foi. violentamente atin
gido pelo parachoque do ca
minhão. Teve a cabeça comple- 

O mais grave é que o su- tamente esfacelada, tornando- 
t posto infrator nâo recebeu no ' se irreconhecível, tendo tam- 
I tilicução da m u l t a  e a bem as pernas esmagadas, 
teve que pagar como divida i Antonio Cândido da Silva, 
ativa, com mais uma multa j que contava 56 anos, deixa 
de 20%. ou sejam exatamente' viuva e filhos e o motorista 

l Cr$ 60.UO. Houve multa da mui

Cooti

diplomáticas entre as Repú-!meiro Embaixadoi de após 
biicas da Cbina e Espanha. O guerra no Japâ.,. O presidente 
Embaixador Espanhol, Antô- ■ Chiang Kai Shek fez nomea- 
nio Qullon Gomes, já apresen- ; ção por decreto em 15 de a- 
tou suas credenciais ao Pre-j gosto. Sabe-se aqui que o Sr. 
sidente Chiang Kai-Shek, por Kenkichi Yoshizíiwa, antigo

é britubutação E extor 
assal'0 é bolsa do pc-

Ministro das Relações Exte
riores do Japão, brevemente

sua parte 0 Embaixador Chi
------------------ -------------------- , nês Dr. Yu Tsuno-cbi apresen • .r .

tou recentemente suas creden-j deixará Ioquio para I arpei, PrPQfít; Z D©I1" ciais noGeneralissimo Francie-í onde o primeiro embaixador 
I  "  X *  !co Franco, em Madrid. Japonês na China livre apos

, Dr. Hollington K.Tong. Pre-jo reatamento das relações en-
sidente do Jornal de Teipei tre os dois países.

Durante a semana a Policia | 
conseguiu capturar dois per. j 
gosos gatunos. Ambos menu 
res, agiam jun'OS na cid.u e.
São eles os autores dos assai-, 
tos a Joalheria Volm, á Casa 
o. a Artonis. ao l a

h  o r r o g a d a  a Lei do 
liiqu iün ato

RIO, 23 (Meridional) — Foi

Ponte sobre o 
Am ola Faca
O sr. Prefeito dz Lages é 

! um homem de atitudes pnra-

homicida esteve detido, já se 
encontrando em liberdade.

Nesta ocasião, mais uma vez 
apzlamos as autoridades com
petentes para tomarem provi
dencias no sentido de reprimi
rem os abusos de velocidades

. . . . e outras manobras perigosas,
obter as informações nrcessá- u  faixa De umFano para
rias porque estava l-K-^do, ^  de G mais de um 
pons mr.guem sabia «xplicar.. ^  etro, entre o Posto Co- 

> .  houve infração porque H  , e a F tótécnica, já se veri- 
11 ao foi notificado/ E sc que- -------- acidentes fatais.

O proprietário da casa te
ve de pagar osC iS  60,00, sem

, , ficaram setemil.mrento da ,,ria suber qual m u .u n r.u .. ■ Sete vidas jáforam imoladas pela 
infrrC.io porque lhe nao exph-,^ ímprevidencia de motoristas

menos responsáveis. Esse pas
sivo é o suficiente para que to
mem as autoridades medidas 
tendentes a evitar outras tra
gédias.

caram? Será pmque não per
tence aos quadros do PSD?

Safira, á Casa Adonts, ao ncionada a lei que |>rorroga
lt  Brasil, and. p.U-r-lí]Jjet, j e ns dispositivos d"  ^J'jdox«is. Acende eerlas reividi-

se- de"l9M° f n o v a  .ei e.uard « Ç &  ”  040
•X c m  V igor .  . . _____. ____„ A *  Am/ilr.

de um verdadeiro banqui te 
outros e roubos.

Dentro de p o u c o a £ j fl fmediatamente em v.g.
rão remetidos a renuen _________ ____
do Estado.

ASSINE E ST A  TOLHA ' (& » ç « .  <>• * * >  «

Moradotes da zona «Io Amola 
Fac , cansados de pedir ao

Ihorh na ponte s< bre aquele 
rio. desviada pelas águas e 
impeditiva do trafego mesmo 
para çarriiças, por nosso intei- 
médio denunciam a falta de 
interesse do nosso edil naque 
le setor administrativo que e- 
xige urgeucia de providencias.

Talvez pelo Natal ou 1* do 
Ano estejamos repetindo esta 
reclamação, pois, sincerameu- 
ie, já começamos a descrer na 
ação do atual prefeito lagea-

Dr. Osni Rrgis Regis uma me- no.

Ladtao de Galinhas
Continuam agindo em gran 

de escala os 'adrões de gali
nhas. Há d.as bateram num 
galinheiro da rua lietúlio Vai- 
gas, de onde levaram 18 pe
nosas. Um dos implicados, em 
cuja residência foram encon
tradas, pagou-as, ficando «mar
cado».
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A PEDIDO

Dia 2G

Sr, Outubrinho Vieira Bor 
ges, capitalista.

Dia 2S

Sr Avelino Dal Motim, eo 
mercianíe.

Dia 31

Jovem Julio Fernando de 
Athyde, estudante de oomér 
cio e funcionário da Inter- 
vendas Ltda.

Dia /o de Novembro

Aido. filha do sr. Dariu 
Antunes de Medeiros. Rogé

rio/ filho do sr. Ernesto L o 
pes, residente em Bocaina. 
Sr. Álvaro dos Santos Fur. 
tauo, caDitaÜsta.

Dia 2

Sra. da. Daura, esposa do 
sr. Raul dos Santos Fernan 
d«s, funcionário da ( asa 
Hoepcke, Menina Tereza 
Cassia, tilho do casr.l Arnol 
do Francisco da Koa.

M enina In au ra  Caon
Dia 23 do corrente transcor

reu o aniversário da menina 
Inaura Caon.

(Traduzida de Schiller)

Diante d’areua em que os leões combate,
O regio trôno levantado estava:
Em torno os grandes; de mulheres belas,
De rosas vivas um jardim brilhava.

' O rei ordena, num momento dado,
Franca saída das prisões ferinas:
A  passos lentos um leão avança,
Mostrando a goela e sacudindo as crinas.

O rei ordena, e nova porta se abre,
E vê-se um tigre, que pulou de dentro;
Os monstros se olham, mas persistem quedos,
O tigre ao lado e o leão no centro.

A  um novo aceno, eia que aparecem rábidos 
Dois leopardos, que arrementem juntos 
De encontro ao tigre, que na garra os prende, 
E os deixa logo sem ação, defuntos.

Neste momento do balcão das belas 
Cai uma luva de mimosa mão,
Que de proposito a lançara ao meio 
Do tigre enorme e do voraz leão.

A  lir.da e nobre Cunegundes volve-se 
A  um cavalheiro, com falaz sorrir.
E diz: si é certo o vosso amor, provai-mo, 
Erguendo a luva que deixei cair.

Acelerado o cavalheiro desce,
Entra na arena com feições severas,
E, ousado e firme, como quem não teme,
Levanta a luva, desprezando as feras.

O rei, os grandes, as formosas damas,
Todos o encaram com surpreza e mêdo; 
Muito elogio perpassou nos lábios,
Como o sussuiro dalgum arvoredo.

Mo3trou-se grata Cunegundes bela,
Nos seus olhares a paixão sorrir;
E, ele, na face lhe atirando a luva,
Diz-lhe: desprézo!.. . E ninguém mais o viu.

U  í x ;

lL C o n v i t e

Ao sr. Preffiío Municip.V,

( 
i

Sábado, dia 25, efetuar.se-á no Clube l í  de Jun- 
jlioa Coroação da Rainha dos Estudantes do La.jos, Srta. 
jClérly Schimitt, pela Rainha da Cidade, srta. Neusa Ar- 
J ruda.

Para osta soirée de gala convi Íamos os sra. sócios
í)r. <JrDi <ie Medeiros Regis.jíos ciubes Io de Julho, 14 do Juuho e Gietn.o Rama 
eu venho expor rqm os erros ’ Jb«í to Rósoo. 
e falhas do projete -iprovad,. . N01’ A ''
pela Gamara do Vereadores! ,
sobre venda de terrenos pa-j^pí3,0 de 
ra casa própri

\ soirée será abrilhantada pela aptwsen. 
Ratinho e seu conjunto de Ritmos «Urca», e 

mediante "ar-!do números artísticos de Bailet. etc.
remntação em concorrência 
pública.

Acho que os referidos ter
renos não podem ser vend -J 
des para quem não possui; 
outros terrenos ou dinheir 
em economia, pois quem nã > 
tem não pode pagar os pre
ços elevados peque são ve. - 
didos. Nesta ultima arremaLi- 
çâo houve casos do operários 
que deixaram de adquirir seu 
lote porque outros pagaram 
preços que eles não pode
ríam pagar. Outro caso e o 
de pessoas que possuem b-usj 
imóveis, (comerciantes ou in
dustria bstuR, que entraram nu 
concoriencia tirando o lug.ir 
de operários. Assim a vendo 
de terrenos da Prefeitura pu
ra os pobres é só boato, pois 
quem compra mesmo são os 
ricos.

I OuRo caso é o da concor
rência para construção das 

J casas populares. Sendo eu 
! construtor há mais de 15 aüos 
icom todos os documentos le- 
jgais, inclusive apólice de se- 
Iguros de acidentes do traba- 
'iho, fui recebido com ares de 
i pouco caso pelo engenheiro! 
jda Prefeitura. Isto porque eu ‘
! não tenho terrenos nem pré- 
1 dios, mas ignorif e»se cidadão 
jque tenho crédito e firmas i 
í que respondem por mim. Jáj 
: construi para o 2o. batalhão i 
i Rodoviário sob as ordens dei 
'grandes engenheires e nunca 
irecebi uma execução de iná 
i vontade e sempre cumpri os 
| contratos firmados. Essas
• coisas estão acontecendo du ’ 
Prefeitura de Lajes.

. Mas, com tudo eu me con- i 
formo porque aqui vale »> ca-j 
pitalismn e a elite e os opç- j 

, rarios são protegidos só na' 
! conversa. Faço estes esclare-j 
cimontos para lembraras pro-| 
j messas anteriores, porque dn , 
i maneira que vai a adir\ini<- 
j tração da Prefeitura, tias pro-. 
Ixtroas eleições, nós operários j 
j teremos de mudar os capita-, 
j listas e por gente; que venha '
• proteger a todos os trabalha-, 
dores.

Artur de I-oudes Ribeiro -

| Falecimento
J Faleceu, dia 20. nesta ci. 
idade, o ar. Aotouio Cândido 
ida Silva, cujo sepultamen- 
I io procedeu.se no Cemitério: 
jCrue das Aliaas. O extinto 
‘ deixa viuva, filhos, netos, o! 
autroa parentes A íamiliai 

jenlutada nossos pesames. •

Traje; Sras, e Sritas. Toillet. 
Cavalheiros: Terno escuro- 

l i  ES AS: Tratar com Galeno Vieira e Armando 
Carvalho.

Pelo Departamento Social da OLE

Convite-Missa
Silvjno Mello e fainilia, por este meio, convida 
os parentes e pessoas de suas relações para 

assistirem a missa de 30 dias, a ser celebrada ás 7 hora-: 
do 20 deste, na Capela do Distrito de Painel, pela alma 
de seu filho Otilio Mello,

Autecipa agradecimentos.

Reíojoaria 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 -  A rti
gos fotográficos -  Variado sortimento de artigos para 
presentes.

Oficina cie consêrto de 
relógios

Rua Correia Pinto, :i° 7o -— Lajes.

*  PERFEITA E CONSTANTE ASSISIEHCU PRESTADA AOS 
AVIÕES POR TÉCNICOS ESPE CIALIZAD33, A CORTESIA DO 
PESSOAl DE TERRA E DE BORDO E 0 CONFORTO CüE V. S. 
DESFRUTARÁ DURANTE U líA  VIAQEM PELA "P IO N E IR A ” , 

IHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALECRF 
DESEMRAROUE.

\ 1 9 2  7 f i

Agência nesta cidade
15 de Hütbíéíii r. 31 - fone 14- C. h 83

AGENTE DO I.A.P.I. res, na 2« feira.
Entrou em goso de férias 

o sr. Edmundo Santos, agen 
local do do L A .P . I , ten 

lo seguido para Florianópo 
lis era visita a seus familia

Em vista disso
a direção da agência

assumiu
daque

la autarquia o sr Ubirajara j 
Barbosa, que se encontro I 
etilre nós. i

FAÇA DO «DIÁRIO DE NOTICIAIS

O seu jornal. O matutino 
de maior tiragem do D. 
Federai.
/•gente r.a praça J.W- Mu- 

niz.Rua 15 de Novembro 57

T r a ò a l h a d c r
Adquira sua Carteira Proticional com o Identifica

dor do Ministério do Trabalho, sr. IV A N N E Y  

MON TENEGRO Atende na redação deste jornal
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25-10-52

Primeira Fei
ra de Animais

A Associação Rural de La
ges f«rá realizar, nos dias 29 
e 30 Je novembro, próximo a 
sua primeira leira de animais, 
que doravante será procedida 
anublmente.

Nesse certame os ruralistas 
de Lages e municipioscircuns- 
viziohos terão oportunidade <1e 
transacionar reprodutores de 
todas as raças. Essa ê a fj_ 
anlidade da ieira - facilitar aos 
Criadores a aquisição e venda 
de animais selecionados de 
todas as espécies, visando o 
melhoramento dos planteis

A. A.C.L. tomou as provi
dências indispensáveis e de 
grande alcance para o êxito do 
certame- Entrando em Contac 
to com os criadores de bovi
nos, equinos, ovinos, suinos, 
aves e outras espécies tem 
recebido compromissos valio
sos, estando essa iniciativa 
ganhando terreno pelo franco 
aplauso por parle dos fazen
deiros

Outra medida de interesse 
foi a tomada pela Associação 
junto a Carteira AgricoU do 
Banco do Brasil, que financia
rá os interessados na aquisi
ção de reprodutores.

Di«ute dns atividades riis- 
peüdjdas peia Associação e do 
interesse que essa Feira de 
Amostras vêm despertando nos 
circulos ligados a pecuária, es
tá plennmeute vitoriosa a ini
ciativa e assegurado o êxito 
do empreendimento.

Dissolução da co
missão mixta Bra

sil. Estados 
Uuidos

RIO - tPress Continental) - 
begundo nota oficial do Minis
tério do Trabalho, será assi
nado, a seguir um acordo 
brasileiro-americano de assis
tência técnica d o s  Estados 
á indútria e a agricultura do 
Brasil. Em consequência, será 
dissolvida a Comissão Mixta 
Brasil-Estados Unidos, que de 
verá ser absorvida pelo Banco 
de Desenvolvimento Econômi-

l co.

I QÜER VER 08 SEUS LU
CROS AUA\ENTAR 

Anuncie no Correio Lugeano

Caravana Dr. 
Osny Regis
Em visita á várias cidades 

gaúchas e catarinenses partiu 
5' feira em missão de estudos a 
caravana de estudantes locais, 
intitulada “Dr. Osni Regis”.

Os excursionistas pertencem 
ás Escolas de Comércio e Giná
sio Diocesano, devendo fazer o 
circuito Lajes, Vacaria, B. Je
sus, Ararangua, Torres, Cri
ciúma, Tubarão, Fpolis., Brus- 
que, Laguna, Blumenau, Rio do 
Sul e Lajes novamente. São os 
seguintes os estudantes: Herna- 
ni Rosa, Adolfo Walendoski, Jo
sé Otávio Varela, Ariovaldo Ne- 
ry Caon, João Rosa, Jorge De 
Bem, Renato Varela, Elio de 
Paris, Leovanir Lisboa e Olli 
Bertoldo.

?Com um a renda *Ib oi $ 
8.000 ,000  por minuto
FAROUK, TEM UM EXÍLIO 
DOURADO.

CAIRO • (Press Continen
tal) - De 'cordocom o levan
tamento procedido pelo atual 
gôvonv. v divulg ici■ • pela im- 

; prens■ desta capital, o ex-Rei 
: Farouk terá um exd o dourado 
eom urna renda de C.$ Ò.Gdü.OO 
por minuto,come resultado de 
sua iortuna pessoal, não con
fiscado que ascende a Cr $.... 
73P.OOO.GOO, aproximadamente 
setecentos milõesde cruzeiros.

------------------------------------------------------
DR. CARLOS BLUM

Especialista em Câncer 
Atende na residência de i 

i K. Klinger - R. Emiliano Ra- [ 
‘ inos. 17

«F o lh a  U n iv e r s it á r ia »
De Curitiba recebemos o 

periódico «Folho Universitária» 
órgão dos estudantes daquela 
capital dirigido pelos acadêmi
cos Willy João Brun e Anto- 
nio Edu Vieira, este último 
nosso conterrâneo. Jornal bem 
composto, em seu número 13 
estampa uma reportagem so
bre a visita a nossa cidade da 
«Caravana Casa do Estudante 
Universitário». Entre as cola-t 
borações destacamos as do jo - 1  
vem Antonio Edu Vieira e da 
srta. Cléa de Lourdes Araújo j 
de Macedo que, com as ini-1 
ciais CM. escreve para o nos-; 
so semanário.
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Churrascaria Continental
Variedade de churrascos, saladas e bebidas nacionais e 
estrangeiras. Moderno serviço de sorveteria. Aceita enco
mendas á domicílio. —  Ambiente agradável e familiar. 
Rua. Mal. Deodoro, 442. Direção do proprietário 
e família.

I

Móveis em leilão

Luz que se 
apaga

FALECEU A «ESTRELA» 
DO CINEMA NACIONAL 

CARMEN SANTOS 
RIO — (Press Continental) 

— Vitimada também por cau- 
cer, faleceu a (24) a « slrela ci
nematográfica Gartnen Santos. 
Os membros do Congresso Na
cional de Cinema Brasileiro, 
reunido nesta capital, presta- 
ram-ihe incorporados, homena
gem, comparecendo ao enterro.

Os arti-os que forem nssinmlos 
sáo ile rcspnnsabiPdade de seus 

rlgnalítrios.

E t t ih u  foi aciisjida.
de se r o pai

V. S. vai mudar-se? Dispense os inconiodos dotrans-' 
portar móveis e objetos caseiros p r o o u r a u d o  o j
Leiloeiro Oficial. Oezário Basfos Paes, que os venderá em ; 
Leilão Público, com todas ns garantias.

Agencia provisória; Rua Correia Pinto, 510. Nesta

Mario Teixeira Carrilho
Fop.c ó(i

Advogado

Br. éríststeles Soe>ro 
Waltiíck

Clmica Geral
Cous.- Edifício Construtora 
I o andar-Rua 15deNoveui- 
-bro Lages- Sta. Catíriu*

Caixa Pontal 19 ii
Rua 15 de Novembro n. 191

Edifício João Cruz Junior —LAJES

Otinao ordenado
Paga-se b o m  ordenado 

a srta. de boa apresentação e 
i i capacidade de trabalho.
[I Interessadas queiram diri- 
! gir-se ao proprietário da Joa- 
; 1 lheria Gomes, nesta cidade.

EXTRANHO CASO DE lJMA 
MULHER QUE ACUSA SUA 
AMIGA Di: PATERNIDADE 
DE DUAS CRIANÇAS.

LIMA (Perú) - (Press Conti
nental)- Divulga a imprensa 
desta enpit-d o cxtrtinho caso 
sucedido ni localidade de Fis
co. Uma jovem loca! registran 
do c. nascimento de um seu 
íilho, alegou a paternidade co 
mo sendo de sua amiga. Hou 
ve reboliço na vila Uma jun
ta médica foi nomeada para 
eximinar «ida» - o pai Cons 
latou-se ser uma criança nor 
mal. Mas não negou a acusa
ção, sinão, coDfirmando-a de
c la ro u  estar outro rebento em 
cimiuho... acontecem, coisas 
neste mundo de Deus!...

N ereu  Ram o? ero F io - 
i*i;i nópO lis

Esteve alguns dias em Flo
rianópolis o Deputado Nereu 
Ramos, presidente da Câmara 
Federal. A  viagem do ilustre 
homem público prendeu-se ao 
concurso realizado na Faculda
de de Direito do Estado, na qual 
pertence ao corpo docente. Na 
Capital do Estado o Dep. Nereu 
Ramos foi alvo de expressivas 
homenagens de seus amigos e 
autoridades.

Auto rxiovei de 
Alugue! tone 03

lncluà-se entre os que voà.tn peU
TRflH$P0RTE5 QÉRE05 #
e contribuò. pàràomàior progresso 
dà àviàçÃo em nosso

ficgíííííl a {iivleiisão 
(los ju ize s  de Paz

RIO - (Pr< ss Continental) - 
Ü Tribunal Federa! de Rr cur
sos negou provimento ao re 
curs i interposto pelos Juizes 
de Paz. Registro Cível i x-Prc 
tores contra a decisão da sen 
terça d« da 1*. Vara d.H Fa
zenda Púoüra, negando àque
les ,-s garantias, vantagens »_■ 
equiparação de vencimento*- 
dos deiUhis membros du ma
gistratura.

Q h  la o ó A -a ó  e s c a l a *  A â c r :
PiO  -  S A N T O S  -  P A R A N A G U Á  - C U R IT IB A  - JO IN V IL E  
- I T A J A Í -  F L O R IA N Ó P O L IS  - LA G U N A  - T U B A R Ã O

IfINS? - ^ £s - porto *l£gr-£
Ü ■ Éde• FLORIANÓPOLIS — StcN.
2! *>  - ' — “ ________ _____  _____ _____-  - - -í  m s s

Assinam n i lieiiniíicen 
vpiiçào ií tei*i)atM<iU.»|
«!e direitos Autrois
RIO - (Pretis Continental) - 

Foruti) cunviílaifns iodos os 
países do mundo para arsisitr 
a uma contei ència lntnmactn 
nal d«,s Direitos Autorais qu • 
s»> i'-;;li/.-i .Ku.dmet.te em (ic- 
iit bra. Fs.-ii «-onforci.cia que 
represemt;« cinco anos de i 
b.-lho realizado sob «*s 
cios da UNESCO, tem < : vis 
ta prep: rar uma Primeira (T o 
vi ução lntfrii..ciori«! de liire: 
tos Auto!i i1-, que erur.ir.i em 
vigor assún que iiv> r sido ra 
tilic ob; por uoi núnv.r sufici 
(.ílle de países.

F.s -(.onvenção inaugurara 
uma nova éra de proteção ma 
is comp eta das obras d«* eoiri 
positures e artistas tanto no 
estrm geiro corao nos seus pro 
priie paires.
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Cinema ambulante
Convidados gentilmente pe

la firma.C. Wagenfuhr e Cia. 
fomos assistir a uma sessfto 
de cineira no bairro da Pon
te Grande. As exibições que 
estão sendo feitas na sede do 
Clube 1 de maio, serão feitas 
em vários locais e bairros da 
cidade; o filme apresentado 
era um musical, ‘‘O  governa
dor diverte-se" um alegre 
filme em que forMm astros 
Nelson Eddy, Charks Coburu 
e Constance Dowliog. A his
tória, muito movimentada, foi 
extraída de uma peça teatral 
de Maxwell Andersos (um dos 
maiores autores teatrais da 
America) e dirigida por Harry 
Joe Brown.

O ator Charles Coburn 
sempre bonachão e vivo en

carnou o papel de governa-> 
dor, disputando dom Nelson! 
Eddy o amor da bela Cons-' 
tance Dowling.

Entre os coadjuvantes figu-j 
ravam além de outros a lou-1 
ra Sbellev Winters, hoje timai 
das mais apreciadas atrizes 
de Hollywood

Contando com uma pioje-' 
çáo cuidada e aparelhamento i 
de Som adequado, o novo ci-j 
nerna tem agradado aos que| 
o frequentam, em sua maio
ria moradores do progressista, 
arrebalde. Lages tem mesmo 
se revelado uma das cidades 
que mais apreciam essa di-j 
versão, o que podemos cons
tatar pela boa acolhida que 
tem tido a nova organização.

Ficamos agradecidos ao 
convite.

Prestigie a indústria iageena consumindo as velas 
N I L D A

DE CLOVIS ROSA
Fabrica edepósito — Rua Presidente Rocsevelt, s/n° 

LAJES -  SANTA CATARINA

ESCRITÓRIO OE ADVOGACIA

DR. EDÉZIO NERY CAON 
EVILASIO NERY CAON

Causas eiveis, comerciais, trabalhistas e 

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

Dr. Renato V. Valente
Cirurgião Dentitta pe!a Faculdade de Farmacia e 

Odontologia de Sta. Catarina

Com estágio na Policlinica do R io de Janeiro 
ATEND E  DAS 9 -  12 E DAS 2 -5

Kua Cel. Cordova. 4- L  A G E S

Escritório Informativo' Comercial I
Qutreis tratar de vossos inferesses particulares ou 

junto ás Repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? Encrregai este 
escritório que está habilitado para tsl com grande nú
mero d« propriedades á v--nda e vos atenderá com a má
xima brevidade e economia.

RAFíELI, RAMOS LIDA.

Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Rafaeti

Torneio cruzadistico. »o  
q u à 1 o leitor- poderá 
concorrer enviando nomee 
endereço.

Em cada série haverá 
4 problemas, sendo que ao 
solucionGta classilicado se
rá oferecido um brinde.

Soluções desta série afé 
26 de Outubro.

Correspondência para 
Redação do Correio La- 
geano Caixa postal 69 
Lagos, — .Santa Catarina, 
d irig ida a esta seção.

Problema Série 5, N° 1
H O R IZO N TA IS : 1 -  Certo jôgo  de cartas. 4 -  Dificuldade, obs

táculo. 7 -  Espécies dc lanças antigas, que tinham estopa inflamável 

na ponta. *9 -  Arméu. 10 -  Ventania. 11 -  Farte sã de um objeto. 12-

Espécie de macaco. 13 - Cabelos brancos. 15 -  Fartida. 17 -  Peixe .la 
familia dos Est ombrídeos. 1 9 -  Terra  própria pâm  cultura. 2 0 -  Plan
ta da fam ilia das Moráceas. 21 -  Maior. 22 -  Pratica, exerce.

V E R T IC A IS : 1 -  An tiga  igarité de selvagens. 2 -  Olmo- 3 - .Sa

lutar. 4 -  Muitos. 5 -  Grandes. 6 -  Sujeito desprezível. 7 -  Aqu ilc  que 

é licito. 0 -  Afasta-se. 13 -  Cano de moinho. 14 -  Que esta no lugar 

mais alto. -  15 -  Desejos de vingança. -  1 6 -  Asa de ave ou inseto. 

IH -  Abismo. 19 -  Espécie de sapo das reg iões do Am azonas.

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

INSTALADOS ÀS RUAS 15 DE NOVEMBRO, 306 E HERC1LIO L U Z ,438 ONDE SE ACHA  

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

E ESTRANGEIRAS, LOUÇAS, PORCELANAS, CRISTAIS E ARTIGOS PA R A  PRESENTES.

. ,«a

i
i

J. Batalha 
da Silveira
CIRURGIAO -D EN TISTA

HORAS MARCADAS

Rua BerciJio Luz, 256

Faça seus anúncios nesta folha

Ferídis, Espinhas, Manchas, 
Úlceras e Reumatismo

«ELIXIR DE NOGUEIRI»
Auxiliar tratamento da S ililis

KOLYNOS

COMBATE AS C Á R IE S !
A  riência moderna de
monstra que o creme 
de.ita! Koíynos comba
te efetivamente as cáries. 
A  espuma concentrada, 
suave e penetrante dc 
Kolynos elimina os áci
dos bucais. perfuma o 
hálito e rende mais.

i

A U T O M O B I L I S T A !
Economise seu dinheiro recauchutando os peneus 

de seu carro Da

Renovadora Barbosa
Serviço rápido e garantido para todas as bitolas o 

desenhos. Durabilidade de 20 a 25 mil quilômetros. 
Maquinário moderno e técnicos especializados 

Av. 3 de Outubro — Anexa ao Posto Coral 
Caixa Postal, 25 õ— Lages—S. C.

Locomoveis “W O IF” e “ LANZ”
ENTREGA EMEDIaT a  em Porto Alegre 
Em dtimas condições de funcionamento de 13-41 
43-50-60-65-90105-120-140-178-210 e 3c0 Cava

los Efetivos.

Vendem: K U R T WEIL & CIA. LTDA. - Porto Ale
gre - RGS - Caixa Postal 745 - Telegramas 

- «WE1L« . PO/iTO ALEGRE.

Arame farpado
Preços especiais

R e p re se n ta n te ; Umberto Pascale
C. Postal, 28 =• .Fone, 28- Lajes

Assine Correio Lageano
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25-10-52

Em virtude do ma» tercpo 
reinante no fim da semana 
finda foi transferida para 
amanhã, ás 15,45 horas, a 
pirtida entre as representa
ções do Vasco da Gama e 
União Operária, em disputa 
do campeonato da cidade 

O prélio que já vinha al
cançando certo interesse em

vir*ude da meihoria d-> padrão 
d- jogo do União Operária, 
agora assumiu carat^r de 
Sensação. Isto porque o Vas
co da Gama estará desfalca
do e r.ão contará com o con
curso de alguns de seus me
lhores craques. Clóvis ainda 
não v«-nceu o estágic, Heras-
fflo e Juca estão su •pensos e

| também não 
j mingo

Assim, está indiscutível-* 
'mente enfraquecido o Vas 1 
quinbo, que entretanto uãoí 
pode ser considerado perde
dor antes de jogar, pois é 
notório o entusiasmo com 
que seus pupiles se atiram 
em busca da vitória em t -

g mü
*

cios 0> 
cumprem.

O União Operária estreiará 
novos valores e neste campeo
nato, obedecendo a orientação 
direta cio Dr. Cleones Bastos 
e de seu acessor Edú Lemos 
tem procurado equiparar-se 
ao* demnis clubes no setor 
da força esportiva, já se im-

Campeonato carioca Deixe
que eu 
chuto...

O OPERARIA no NFCESSI-Í t!Slílí,‘

pó-1 c-.n o «« r:o nvai a qua • 
quer u.n dos chamados ‘ ires 
grandes», conforme tivemos 
oportunidade de ver quando 
deu um ‘ susto’’ no Alt, d-r.

Não pcdunos valiciauar, 
pois o futeb d em muitas oca
siões nos oferece surpresas, 
mas de uma coisa estames 
certos, o prélio <le amanhã 
será renhido e merece sfr 

j assistido pelos nossos despor-

f  ^
«L- por

Goleador

£ a seguinte a colocação <;os club-*s cariocas no cam
peonato de 52, por pontes perdidos:

Io - Fluminense - 2 
2o - Vasco da Gama - 3 
3o - Flamengo - 4 
4o - Botafogo e Bangú - 6 
5» - Olaria e América - 10 
6o - Bonsucesso - i3 
7o - Madureira - 14
S° - Canto do Rio e São Cristo vão - 16 » n ___. . ,
Na rodada desta semana sómt nte não tomaiá parte of .. as,l uin 10 co ron lima 

„ . . r,. . . .  . . , . divida do internacional. P e r ,Canto do Rio, devendo todos os demais c ubes disputar par- . , ... •
tidas, que serão os últimas do primeiro turno. P ' d* '1 3 P o e i r a  partida joga-

da na Liga, mas agora ga.
chou, Meteu 0 Dinha na cer. 
ca e levou dois pontos. Fs- 
tá com tudo e não oslà pro
sa. O Garbeloto ao ver o 

,'resultado quase desmajou de : 
j  contenta mento. Também*pude 

ra! faz uma força danada 
para convencer os juizes que

TA DE APOIO...

Cont da 6a pagina, 

indispensáveis á subais-
Negado o snrsis

Os atletas Hfii.:nn, JuraalKtas uriiium  , j  iíi íi 
1 Diriia e Pão dc Milbe. os dois

pu(
jtencia. mas inacessíveis em 
I virtude do alto preço 
I são vendidos.
; De sorte que razões
tem, e de sobejo, per« que o, . ... . , . ,

I projeto de le i do represen-hraa.P;i," dJ1« l,f1" 1 ? r n 1v ,m , r , ' ‘ 
trtfite petebista seia aprova- «nfraçoe» prauc.d,s nu 
a , ’ derradeira cs 1 -: u « em que to-íiU. *

poi que j j>rjmf,jros (j0 Vasco (,s i],Uv 
e xis- . últimos do Internacional foram

\ uunidos com
( \  ÍX

mqiensSo por

0 Internacional perdeu os

No retor político também 
se justifica, Os integrantes da 
bancada udemsta que propu- 
zeram isenção de impostos 
aos ricos, por certo, e sobj

prova-» , . v• denadeira m
maram part'-.

Da decisão Junta Disciplinar 
Desportiva os dirigentes dos 
referidos clubes recorreram pa 
ra 0 mestra pleitand > a stis-

pena de traírem seus’ princí-.* I,ensftf\ condicionai das 
pios, não poderão se raani-’ ( *u' s'8>’ due fo. entretanto de 
L_, ’ ,_„ negado na rrur.iao de 4a leiM.

pontos
Em reunião da Junta Dis- e pleiteado iosnição c" m0 Vasco tinha razão

-  n  • « . m o r f A P  i .q I a  P  a p  í / n  C P r n  ' ^  '  c io l/U  l i  I I 11 rt I d Z id U .ciplinar Desportiva realizada ; amador pelo Colorado,
11a 4» feira foi julgado o pro-‘ se submeter ao estágio 
testo do Vasco da Gama visto.
contra a inclusão de Dinha > Com base nese documento

sem
pre-j X X X

O Operário vai incomodar
— -------------------- “ } Tuo'"  Dase.oese ^cumentoi ita te> £ 0 que diz 0
nas hostes colorados, por o- «Junta resolveu mandar t°n-| tébcnicod(, c]Jbe Vaj
ca«:âo da partida que dispu- tar dois pontos perdidos ao rau. técnico ao ^juoe.
turam pelo campeonato. j Internacional no jogo que | ganhar mesmo o campeona

Não se julgando com ele-1 manteve com 0 Vasco e 
tnentos para pronunciamento! terminou empatado em 1 
d JDD telegrafou â  Federa- j to. 
ção Catarinense após a pri-!
meira reunião em que tratou j Inconformados com o 
do “affaire” . A entidade su-‘ redictum da JuD os dirlgen ; O Gevaerd reclamou nu- 
perior em resposta mandou ■ tes colorados estão providen- ,na r, dinhn que hà tempos 
f 1 - •' — mentido de

que j to. Eu não duvido, pois esta 
ten‘ jmos na épcca da ascenção 

jdo proletário... 
ve-j *  x x

festar contra
Da mesma forma a 

da majoritária não 
receber o trai t « rito de

barca-
querciá

Assim, Iíerasmo e Jaca iiàó 
poderão jogar domingo contra 

r ,o União Operária e Pão de 
cionária. fugindo á prestação j ^ também na >
de um auxilio nos trabalha* j

dosdores iageanos, muitos 
quais nela confiou 

A quarta sessão da Cama- 
ra, a ser instalada no próxi
mo mes, dirá qual a posição 
dos pai tidos em relação ao 
importante tema Aguardemos.

poderão participar do próximo 
compromisso do Colorado;

que não lê seu nome no jornal.
cita- V  o u publicá-lo a g: o r a:

«boletim oficial, pelo qual cmndo recurso no 
tornou nula a transferencia! reforma-la, alegando

5 K f f t X . - - d . j G  E  V A  E  K D /.ítgueiro
nal em virtude do mesmo j<>g<> em virtude da transfe-jce» tral do Vasco da Gama. 
estar inscrito como nâo-uma- lencia antenormeute conce- y m bon, jogador. Meio bru 
dor pelo seu clube de origem dida. !to, mas de tendo 0 folego de

1 ______ ____ _______ nua turma Está satisfeito?

Amanhã voíei e
basquete

Aproxima-se do fim o terneio xadrez
Cora as últimas rodadas «próxima se do

X X X
Faln.so por ai que o cara 

fim o torneio peooato vai ser anulado.

«•nxadristico patrocinado pelo -̂Trdor havendo vári-' sjm o Palmeiriobas poderári.xaunsuco ‘ ’ j,  ̂ “  ' ni desusado ardor havendo vari- 
das tem sido disputadas com - )|(R)S naS euaS respectl-
os participantes c«»m■ <l a / Cs ta rá  finalizado o impor-
yas turmas. Dentro <\ l*"s Q daremos os resultados com-
tautí- certame, ocasião ent que 
pletos.

Tomara que seja. Só as 
sim o
competir e eu terei mais 
assunto nestas arengas do 

. «Deixe que eu chuto...

Parabéns à Rádio 
Clube

j A Rádio Clube que obede
ço a orientação dos irmãos 

jjofre o Hiiton Amaral há tem- 
jpos vinha íOiulo solicitada pa- 
’ ra realização de programas 
t desportivos.
i Atendendo a esse apelo os

Teudo sido transíerido em dirigentes da nos-m emissora
virtude do mau tempo, rea ’ iniciarem uma programação,
lizar.se amanhã na cancha i dando noticiário, imíormaçõcs,
1 ri* r\ „ .. ♦__!comentários e áimla uma pardo Ginas.o Diocesano, o tor humulIátic<1.
neio de volei e basquete., q(ie anotamos nas rodas
Participalâo dos mesmos o Jesportivas a iniciativa «la Rá
Aliados, Instituto de Edujdio Clube fui muito liem reco
cação, ' Ginásio Diocesano.! hida, uierecemlo aplausos una-
Escola de ( oméroio G. E, i : mais uma força a b;i. 
Guarani e Elio Alontz, Ha talbar pelo esporte lugca;;o. 
grande entusiasmo em torno „  
das partidas, principalmente j 
por «starom presentes gran : 
des ases de volei e busque 
te, como Meireles, que loi 
da seleção catarinense, en 
tre outros’

D ia  7 de n o v e m b r o , em sua séde social, á  Praça Siqueira Campos, o

„ „ „ „  _ x c u r s i o n i s t a
realizará uma grande quermesse, com churrasco, 
rec* rodas, iifas, surpresas. Todos ao «Princesa da Serra”
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M h u  yyiyitiH
ORCÁO INDEPENDENTE E NOTICIOSO

LAG ES 52 de outubro de 1952 — Redação e oficinas, Rua Marechal Deodoro, 294 — N 41 — Ano XII 

DIRETORES: Kdòzio N. Caon e José P. Hajígio -  G ERENTE Syrth N icolld i -  R E D A TO R  Evilasio Cnon

As o X r i a SvadeSe' Benefícios aos participantes da Campa-
Estado nha do Contestado

provot^o^m jèto^ fle^o íiun . O Deputato Jorge Lacerda,item esquecido aqueles que, 
do do Executivo Estadual cri- da reprentação catarinense, a- com dedicaçao e sacrifício lu- 
ando mais duas Secretarias de caba de apresentar á Camara | taram em fivor das institui-

Federal um projeto de lei be-|ções e da tranquilidade nacio- 
neficiando os participantes da I nal como evidenciam as leis 
Campanha do Contestado. Essa posteriores em vigor em 1948 
medida prevê vantagens para ! e 1950, não poderá dar trata- 

wuími a uuuv-o „„ os sobreviventes da cruenta1 mento diverso aos heróis da
sistencia^Sodab^F^endar S e -1 luta, bem como a melhoria Campanha do Contestado. Ob- 
gurança Pública; Viação e O- das pensões atualmente cor.ce- jetiva, o projeto amparar po- 
bras Públicas; Agricultura,. Co- !didas aos herdeiros daqueles ’ bres herdeiros de militares 
mércio e Indústria. Ao todo'que houverem falecido. Desta mortos nessas cruentes jorna-

operariado ne
cessita de apoio
EVILASIO N. CAON lléli, pelo qual ficarão isentos 

'do imposto preoial os trába-

Estado. Com a vigência da re
cente lei passará o Governo 
de Santa Catarina a ter as se
guintes Secretarias: Interior e 
Justiça; Educação, Saúde e As- os

seis pastas.

Luto e missa 
de 7* dia para 

um vivo
RECIFE (Press Continental)- 

Tendo notícia de que o sr. Gus 
tavo Carneiro, em tratamento 
no Hospital de Caridade desta 
cidade, tinha falecido, sua fami i 
lia cobriu-se de luto e mandou! 
celebrar a missa de 7o dia 

Qual o espanto de sua espo' 
sa e filhos, quando viram entrar 
pela porta de sua casa o «fale- j 
cido. i

Depois foi tudo esclarecido I 
pelo Posto Policial de Itamara-1 
cá, pois enquanto Gustavo Car
neiro se encontrava no hospital

Há algum tempo nos bate-Jlhad1» es que possuam uni 
pela rejeição de um projeto único i r óvrl, b**in «orno te- 
<|e lei que tramitou na Camara jrão reduzol" em 5ü0|° do pa- 
Miu icipal propondo a isenção j gnmento os funcionários pu
de impostos para alguns pro-jblicis em igual condição, 
prietários locais. Um inicio j Não se «liga que eslsmos 
le polemica se esboçou em .apoiando . um projeto de lei
torno do assunto, mas o pro 
jeto foi enfim recusado.

Nesta oportundarle vimos 
<b fender a isenção de impôs 
tos dentro da mesma tese, 
pois os beneficiários são ou
tros. Cremos não haver ne- 
cessidade de justificativas a 
não ser a de que a primitiva 
proposição beneficiav.i os n- 
fortunados, enquanto que a

só por ser o seu autor um 
nosso colega de imprensa e 
correligionário político. Não. 
Nos manifestamos solidários 
com sua proposição por en
contrarmos na mesma objeti
vos justos, merecedores do 
aplauso de todos.

A Prefeitura AAunicipal não 
terá uma sangria em seus 
cofres, pois o montante da

forma, o Deputado Jorge La das, beneficiários, hoje de uma 
cerda fez-se intérprete de inú- pensão.miserável que não lhes 
meros apelos de interessados suavisa o desamparo. É um a- 
de Santa Catarina, do Paraná to de equidade, embora tardio, 
e do Rio Grande do Sul, onde que se concede aos valorosos 
vinha sendo aguardada ansio- sobreviventes, muitos deles in- 
Samente a apresentação do re- válidos, da trágica luta deSen- 
ferido projeto O parlamentar volvida de 1912 a 1915, auma | °s  trai 
catarinense justificou da tribu- extensão que ia de União da | estamos nos endereçando 
na o projeto, que visa ampa-. Vitória a Marcelino Ramos e ao projeto de lei de autoria 
rar aqueles que na sangrenta de Chapecó a Lages.”
"Luta dos Fanáticos”, sacrifica- j
ram comodidades e interesses O projeto do Deputodo Jor 
em defesa da legalidade. ge Lacerda tem. merecido fran

“O Poder Público disse, não cos aplausos.

atual extende-se aos operári- isenção é minimo taivez me 
os. Não há qualquer íncon-jnor do que o que seria apu- 
grueocia de oossa parte. Es-irado se aprovado fora o ci. 
tarr.os no ponto de vista ini- tadn projeto que impugnamos
ciai Mudaram os figurantes, 
pois as pessoas favorecidas 
com 0 projeto ora traDsmi- 
tante na Camara são exata
mente aquelas que necessitam: 
os trabalhadores.

do nosso companheiro oe tra 
balbo, Vereador Syrth Nicol-

Ademais para o operariado 
que se angustia com vários 
problemas de ordem econô
mica alguns cruzeiros que 
deixar de desenbolsar para o 
pjigamento de ímposlos po
derão ser utilizados na aqui
sição da carne, do leite ou

Continua na 5a pagina

O  Deputado Saulo Ramos 
e o financiamento ao pe

queno produtor

Denunciados por ferimentos
e f y e n T / s e  |com a contenda Interrogados
y r U V C D  os tres primeiros denunciados

O Dr. Ney de Aragão Promotor ; procuraram eximir-se da respon
da 2a Vara, ofereceu denúncia sabilídadt, imputando i Inspe- 
eontra os srs. Célio Chaves da tor lldeforso Fernandes de Li- 
Silva, Carmosino Silva, Eutimio ma como autor de ferimentos, 
Salmoria e lldefonso Fernandes1 enquanto que este declarou te- 
de Lima, por terem, em agosto rem sido os irmãos Silva e F.u

ferido Alzemiro I rancisco da zada e teve alta, está novamen 
Fonseca, que nada tinha a ver te em tratamento.

I

O Deputado Federal . Saulo icolas, bastando que exibam do- de 51, provocado sério tiroteio' tinho Salmoria os responsáveis
chegou a noticia de seu faleei- Ramos, de Santa Catarina, a- cumentos comprovantes do seu em Lagoa da Estiva, resultando A  vitima que esteve hospitali-
mento, razão pela qual sua fa* nunciou da tribuna que os acio-1 direito a produção 
milia pranteou sua morte. nistas do Banco do Brasil,! _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
Feliz familia que viu o seu «fa- conforme proposta da Direto-

lecido* chefe voltar ao seu con rja aprovaram empréstimos *
vivio, naturalmente, depois do fáceis e a longo prazo aos pe- '
choque que sua aparição do mo quenos produtores. ! .. i L\7(1|.,„q Alk !
^vo- j Com as novas instruções o ” t EiVOlll^aU?
__________________________________ Banco do Brasil assim define o j

‘‘PEQUENO PRODUTOR”: j Aos interessados comunica- .

A sS iiia U Ira s  de Sra. M aria José Ramos C- 
Nicolléli

Era mentira
BELO HORIZONTE —  (Press 

Continental) O General Lima 
Câmara, sub-comandante da 
4a Infantaria Divisionária, afir
ma que o caso do campo de 
pouso dos comunistas no inte
rior de Minas Gerais, já está 
esclarecido

O Delegado da Ordem Pú
blica diz que é uma casa de 
campo usada para reuniões, da 
Loja Maçonica de Barretos, 
cujos membros para ali se di
rigem em gozo de férias.

___ _____  ___________  Por ato do Exmo. Sr. Go-
Io) São os que dotados de ' se que se encontram com a vernador do Es tido, de 10 do 

indiscutível capacidade profis- Secretaria do PTB local os corrente, foi nom^ad-i para os
sional;

2°1 não possuam patrimônio 
de valor exedente a 250 mil 
cruzeiros;

3°) exerçam diretamente a 
atividade agrícola ou pastoril 
há pelo menos tres anos, e

4o) explorem lavoura ou re
banho, cuja produção média 
ou rendimentos normais não 
comportem empréstimo superi-í 
or a 50 mil cruzeiros.

Assim definido o “pequeno 
produtor”, todas as agencias do 
Banco do Brasil estão autori-

de Carvalh" NicoPéli, dignís
sima esposa do sr. Syrth Ni- 
colléii, vereador petebista e 
gerente deste jornal.

Correio Lageano congratu-
talões de assinaturas do jor- cargos de Contador. Partioor. í Ia-se com a sra. Maria José, 
nal «A Evolução», sçmanário Distribuidor e Depositário J formulando votos de romple 
oficioso do trabalhismo cata- Público desta comarca, a ex- l tes êxitos em tão importantes 
rlnense. Preço Cr$ 50,00. ma. sra. Maria José Ramos cargos.

Irregularida
des no concur
so de posta- 

lista

: no concurso para o preenchí-' Entre as «marmeladas» apon- 
| mento de vagas existentes no.tadasestá a de terem sido 
quadro de postalistâ dos Cor-1 distribuídas cópias mimeogra- 
reios e Telegrafas em todo o',fadas das respostas aos que- 
Pais* j sitos formulados no concurso.

O concurso fo: nacional, con- | 
sumindo

ASSINE ESTA TOLHA

apreciável soma em,* De Lajes, em Florianópolis, 
dinheiro e colha participação vários candidatos fizeram o re 

Graves denuncias estão sen- do 30 mil candidatos. Ha pos-‘. ferido concurso que parece 
izadas a efetuar tais emprésti-' do apresentadas ás autoridades sibilidades de ser anulado, a-i também não ter sido muito 
Imos aos pequenos proprietários, federais apontando irregulari- pós a realizdçlo de competen-í honesto segundo Se propala, 
arrendatarios ou parceirosagri- des que se teriam verificado te inquérito administrativo.

Hoje, sábado, ás 8 horas no MARAJO&RA a grande produção Italiana
A Q Q p n A  . n p  F F P R O  C0M : MASSINO GIRü TTI GINO CERVI, ELISA CEGANI -B A T A LH A S  E DUELOS

ESPETACULARES! MULHERES DESNUDAS EM SACRIFÍCIOS SELVAGESü

Amanhã, domingo, ás 8 horas mais outra produção de classe

“0 Prisioneiro do Casteio D if a u t iVS^RE  1)f- MONTE CRISTO) -  COM: 
ARJURO DL CORDOVA E GLORIA MAKI.N

Oma realização do cinema mexicano que o 
deixará surpreso!!
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