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Xapecó invadido pelos Argentinos
Gmdarmes argentinos Invadiram o município de Xapecó, penetrando trinta qmlometros em território brasileiro. A invasão se deu há poucos dias pelo distrito de São Migriel do Oeste e está causando grande indignação, um i vez que resulta em atentado c n tr* a  soberania brt- sileira. população de Xa- decó pediu segurança ás autoridades federais e estaduais Seguiu para o local o Dr de Luiz Souza, Secretário da Segurança Pública do Estado, juntamente Com o Sr. Libelo dei Camilo, designado Delegado Es-j pecial, para promover rigoro«oi inquérito sôbre as ocorrências.' O Deleg.ido daquele Município sr. Pedro Maciel, e o Dr. José de Miranda Ramos, Prefeito Municipal, estão agindo em consonância com o Sacretário da Segurança Publica, a-fim-de evitar maiores coosequências. Após a realização do inquérito as nossas autoridades do Ma* marsti tomarão as providências Cabíveis no caso, junt® ao Go vemo Argentino
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Máquinas
para os agricultores

Granzotto reeleito Presidente da Câmara
Terça-feira última, em obediência ao texto legal, reunia-se a Câmara d® Vereadoresf tendo eleito a mesa que a dirigirá em 52. Por 7 votos contra 6 em branco foram reeleitos: para Presidênte: Eucüdes Granzotto, Vice: Ary Waltnck da Silva, 1» Secretário: Marcos Ghiorzi e 2* Secretário Hercu- lano Pereira dos Anjos, todos do Partido Social Democrático. Estiveiam presentes ainda á sessão os vereadores: Salvador fucei do PTB, Luiz Mar- thl, Dr. Carmosino Camargo Dr. Armando Ramos. Dr. Laer te Vieira Edezio Araújo, da UDN, e do PSD, além dos integrantes da mesa- Dr. Jorge Borrozo Filho, Valdo Costa e Oscar Schweitzer.

Rei
M o m o  

se prepara
A grande festa está pro- 

metedora neste ano de 52, 
em nossa cidade. Os Clubes 
('pois infelizmente não existem sociedades carnavales
cas) locais, já deram os pri
meiros passos no sentido de 
um grande e animado car
naval preparando suas deco
rações alusivas, bem como 
ensaiando car.tos caracte
rísticos.

Faleceu JORGE VI Rei 
da Inglaterrahabel II no trono de 613 milhões de ingleses

Na reunião i do dia 6, da (Câmara Municipal de Vereadores o Sr. Salvador Puoci, re- ; presentante da bancada trabalhista, apresentou uma indicação ro Executivo Municipal que visa a abertura de um crédito para aquisição de máqumas agrárias a serem distribuídos aos agricnllores deste Município álém desta indicação, apresentou S.S no mesmo dia um pro- |jeto de lei que inclue no plano rodoviário uma estrada que liga o adeantado distrito de Certo Negro a Abdun Batista.Ambas as proposições mereceram apôio das bancadas do PSD e DDN.

Na noite de 6 deste, súbitamente *m sua r e s i d è n c i  a ram- pestre de Sandringhan, faleceu Jorge VI, Rei da Inglaterra. O pas- iamer.to do monarca inglês surpreendeu o mundo, uma vez que últimamente vinha gosando de boa saúde.Jorge VI reinou durante 15 anos, incluindo-se o periodo difícil da última guerra e ao morrer contava com 5fc anos de idade. Rei de 613 milhões de súditos que integram a a confederação Britânica de Nações Jorge VI grangeou grande respeito e afeição em todo o mundo pela coragem, e abnegação com que se dedicou ao bem estar de

seu povo e á causa da paz mundial
Assim subiu ao trono inglês! a princesa Isabel Alexandra) Maria, que fot proclamada pelot Conselho Privado do Reino ‘ como Isabel II. Conta com 25 anos de idade e é casada com o Capitão de Fragata Philip Mountbatena. Duque de Edin- burgh, descendente das fami lias reais da Grécia e Dinamarca. Isabel II e seu esposo se encontravam no norte da África quando lhes foi comuni

cada a morte do Re:, tendo regressado imediatamente.Os governos de todas as nações estão se associando ao pesar do povo inglês. O sr Getulio Vargas, Presidente da República, decretou lu o oficial por tres dias e designou o embaixador Muniz Aragão para fepresentar o Brasil nos funerais de Jorge VI. A Câmara e o Senado suspenderam a9 suas sessões e formaram uma oomis* são para visitar o embaixador inglês «m nosso país

Justiça pe
las próprias 

mãos
O povo mineiro rebelou-se contra a carestia da vida. Depredou cinemas, invadiu casas comerciais, arrasando 12 açou- gues. A indignação popular foi motivada pelo aumento astronômico que teve a carne e os preços de cinemas ®m Belo Horizonte A Pulicia oivil e militar teve qne enfrentar o povo usando gás Iacrimogênio. H ouve uma morte, dez feridos e | muitos recolhidos ao Pronto Socorro.O movimento do povo mi-] neiro está tendo a mais vivaj repercussão em todo o paL,l pois ameaça alastrar-se, já que a ganânoia d03 exploradores não respeita as dettrminações1 legais. Nesse sentido existem, apreensões em vários pontos) do país, especialmente em Sãoi Paulo. J

Ademar no 
Ministério 
da Viação
lnforma-se que o sr. Gdulio Vargas ac^ba de convidar o ex governador bandeuante, sr. Ademar de Barros, para ocupar a pasta da Viação e Obras Públicas. O objetivo do Presidente é o -de contrabalançar ulgumus defecções que exisiem ou parecem existir no setor po lítico. A noticia ainda Dão esta confirmada.

Jorge-Lia

Homenagem  
em Urubicí

Df EDEZIO NERY CAON
R D V O G R D OLAJES* S CATARINA

Assine este jornal

Domingo ultimo Urubici homenageou digna e festivamente dois de seus filhos que acabaram de concluir curso superior |em Curitiba e Florianópolis, irespectivameute o dr. Edmundo 
I Rodrigues, médico e o dr. Ne- |reu Guizoni, adontólogo. Uma grande churrascada foi servida, .ontando com o compareCimen- o de pessoas ilustres como o Dep. Enedino Ribeiro, Cel, Aris- tiliano Ramos e outros. D« Lages compareceu uma caravana estudantil.

Convenção
Trabalhista

Nacional
Com inicio ontem devo 

estar se realizando no Rio 
a Convenção Nacional do 
PTB. Com a presença dos 
delegados dos Estados seria 
decidido o afastamento do 

jsr; Danton Coelho, deven.
Ido ser substitujdo pele de
puta lo gaúcho João Gou- 
iarí. A crise estava criada 
em torno da substituição 
do poeta Menotti Del Pic. 
cbia d a Presidência da 
Comissão de Restruturação 
de São Paulo, mas ao que 
se noticiou ontem já havia 
serenado.

O Presidente Vargas iu. 
terviu na celeuma, ao que 
se noticia, e a posição dej 
Danton Joelho se consoli
dou, devendo portanto per- 
manecer até agosto* quan
do findará seu mandato- 
Ainda não tivemos melho
res dados sôbre o coDcla. 
ve petebista;

Deverão conso^ciar-se hoje o sr. Jorge Yared, do co
mércio local e a srta. Lia 
Sousa, filha do ar: Mario 
Augutode Sousa.

Ao novel par nossas con
gratulações.

Lares em luto
Faleceu D. Braúlia Wen- 

dhausen Rooha( deixando 
esposo Br. Manoel Cardosj 
Rocha e 14 filhos, entre os 
tnebmos a srta. Maria E s
crevente do Cartório do 
Civel e Comércio.

Ainda está sendo prantea
do o passamento do sr. Lau
ro Borges antigo proprietá
rio do «Salãò Brasil.

Está em luto a familia do 
sr. Domaso Xavier Rocha com a sua morte/ ocorrida 
esta semana.

ESPORTES
TENISEm disputa ao troféu «Comandante da Forç* Pública do Estado», dever&o defrontar - se hoje is 16 horas e amanhã ás^lO, as equipes d® tenis do Clube ]4de Junho e A.A. Barriga • Verde de Florianópolis. Ao meio dia de amanhã haverá um almoço em homenagem aos visitantes e a 

noite sotrée,FUTEBOLAmanhã tVasco d a  âam** ® 
« C o n c o r d i a »  de Rio do Snl Texto 2* Página
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Os espetáculos deNINO NELLO
Vem atuando desde ter

ça-feira, com algum sucesso, a Companhia teatral Je| 
Nino Nello. Viajando sob: 
os auspícios do Ministério! de Educação, Nino Nello 
traz consigo 27 figuras, al-1 
guina das quais já de r e .1 nome. Dinah Miranda já nos| 
visitou com Prooópío Fer-j 
reira, Marco Antonio, oi mais jovem tenor brasileiro, 
obteve sucesso em São! Paulo quando se apresen.j 
tou na Rádio Gazeta: Eva! Kegina: vedette consagrada | 
também já havia se apresen"! tado era Lages: Margarida i 
Sper a/uou ainda no tempo do velho Teatro Municipal. 
Possuindo um conjunto ho

mogêneo, cora expariência 
da ribalta, Nino Nello vem agradando o nosso público. 
Já interpretou «A Cançau 
da Saudade». «Dom Caetano Magia Ferro*; «Pé-Ra. 
pado», no Marajoarâ e «Fi lho de Sapateiro, Sapateiro 
deve ser», no Carlos Üornes, onde está dando espetáculos 
populares a Ci$ 10,00: Alem das comédias Nino 
Nello apresenta animados shows, com números musi
cais de humorismo e danças. 
Após sua apresentação em 
Lages o Cômjco n- 1 do 
país prosseguira sua tournée 
devendo se exibir em Blumenau-

Oscarito
um prodígio de vitalidade
O homem parece que tem fo- lego de sete gatos juntos. Está am toda parte, ao mesmo tempo* como se tivesse o dom da ubiquidade. Ess» criatura fabulosa que se oferece, de oorpo presente, no palco dos nossos teatros de revistas e manda a a sua im3geiw pela televisão e pelo cinema a milhares de pontos no espaço, simultaneamente é o extraordinário Oscarito. Costa a crer que um ser humano tenha tal capaC'dade do trabalho. Sua presença no palco axge fat'gantes ensaios e1 uma permanente boa disposição física. As câmara da TV, por sua vez reclamam, antas de lhe tranímitir a imagem definitiva para os vidros de inúmeros lares, um prep.ro de, pelo menos quatro horas exiuslivss de ensaios. E ainda por Contrapêso o estúdio oinematográfico com o rigor dos seus «takos» e das suas provas intermináveis. Que tempo sobra a Oscarito para

Feleceu repentinamente, dia 3, em Canoas, distrito de Bocaina do Sul, a sra. Aparecida Melchi- ora Waltrick de Mello» espôsa do »r. Adriano da Costa Mello. Era filha do sr Raul Waltrick, industrialista naquele distrito e de d. Lurdes Macedo Waltrick. contando 18 anos de idade. As cerimônias de encomendação e sepultamenio compareceu graode numero de amigos c parentes, A lamentável ocorrência causou grande consternação. A família eniutada nossos pesames.

P T B
A Execu/iva Estadual do l’ IB acaba de enviar circulires reco mendando aos Diretórios Municipais que se m ntrnham equí- distantes dos demais p irtidos, sem assumir compromissos que importem cm apô'o incondicional ou oposição sistemática a ação política administrativa dos mesmo'. Esta orientação já vinha sondo observado pelos trabalhis
tas locais.

Dr. Vicente Sales
Para Uberlândia, Estalo de Minas Gerais, onde deve'á con- sorciar-se, seguiu o nosso prezado amigo Dr Vicente Sales, veterinário do Ministério da Agricultura acredita do no Posto de Defesa Anima* desta cidade. Fazemos votos de boa viagem.

Dr. Rubaldo Schuch
Regressou de Porto Alegre, onde fôra a passeio com sua família e deu - nos a honra de sua vi sitaoD r. Rubaldo José Schuch, advogado em nosso município Agradecendo a honrosa visita, formulamos nossos votos de fe liz regresso.

PROPRIEDADES A VENDA
Uma casa recem-construida, dois p.vimentos, sita a rua Frf; ( 
Rogério.
Tres casas de madeira, cobertas com telhas, margem da tstr»di 
federal, zona «Lagoão».
Uma ínvernada com a área de 1.022 414m2 com casa gJ|pj0 e demais beufeitori«s. sita a 8 kms desta cidade.
Cinco casas á escolher, sendo-* Uma em duas partes, coberlur, de telhas e taboinhas, terreno de lti-39 ms. uma coberta de ie. lhas pequena, terreno menor, uma maior, coberta com telha8, du-s .outras do mesmo tipo, de ignul preço.
Um terreno com 400.000 ms. sito no local «Mirante».
Uma caminhonete «Anstin» p/ 3.000 ks. rodado duplo, carroce- 
ri a fechada» tipO comercial.
Um terreno central, rua Cel. Aristiüano Ramos, com nove ms. 
de frente por undos a combinar.

V ir  e tratar no “  Escritório Informativo Comercial”
junte ao Bar Familiar com a firma RAFa ELI, RAMOS LTDA,

Par? conserto de seu automóvel, procure u ofiicni

C R Y S L E R
RUA LAURO MÜLLER Mecânicos Especializados

Dí EDEZIO NERY CAON
R O V O C R D OLAJES* S CATARINA

refazer as energias, dormir um bom sono como qualquer mortal? Desejoso de esclarecer êsse mistério, dei um pulo ao9 estúdios da Atlântida onde Watson Macedo está dirigindo OsCarilo na comédia musical «Aí vem o Barão».

Almerinda Somer Pereira, filhos, genros, noras, netos e cuuliados, do sempre lembrado Pedro Jordão Pereira agradecem a todos os que os confortaram neste doloroso transe enviando flores telegramas, e que acompanharam o corpo até sua ultima morada. Agradece também em particular a is sts chefes e funcionaric s dos f  orreios e Telegráfos desta cidade pelo grande auxílio prestado quando de seu falecimento. A0 Dr. Galeno Moreiro César, p:la presteza com que o atendeu.
Lages, 4 de fevereiro de 1952

1  Agradecimento-Missa
Adriano da Costa Mello e Raul Waltrick e Senhora, agradecem a todos aquele» que compareceram, envbram condolências e confortaram, a família, por ocasião do falecimento de sua inesquecível esposa e filha.

Aparecida
Convidam também as pessoas de suas relações para a missa de 7 dia que mandarão celebrar, na Capela de Canoas, dia 10, às 9 horas.

Antecipam agradecimentos 
Canoas, 6- 2- 1952.

Convite - Missa
A Família do finado.

Leopoldo Arruda
Convidam Os parentes e amigos para assistirem a missa de 7 d,a, que será celebrada no di,  , 2 do corrente 3. {eira ás 
7 horas, n0 Altar MOR da Catedral.

Mais um inter-municipal emocionanteConcórdia de R. do Sul x Vasco da Gama, doming
A  "\T t y a n  r \  r í o  n r  r» m  r» U n i t í  n  4  3 _ — 1 n  ..O Vasco da gama havia amarrado uma preüa com o Concórdia de R j do 

Su/ para domingo passado. Entretanto; quem veio foi 
o Duque de Caxias e jogou 
contra o Internacional.Amanhã, porem, aqui estarão os riosulenses, ago

ra representados pdo Concórdia. Num sério compromisso contra os vascainos. 
1 O < oncórdia é o maior ri- jval do Duque de Caxias e, 
1 como este, possuí um ele
vado nivel de jogo, sendo assim um adversário pode

roso para o Vasco da G al.visquinbo. honrarão o
« « - d o  sr. Aloides Ale i f^to^o^coíorado»^ derrota 

directo," “ vsntV rf T m  «  rioeulen
grande peso para vencer o,Aindan<7o temos a Pan , 
concórdia, estamos se ção 'cerfa -do Vasco m & 
guros que a rapaziada dojpossivelmente rerá’ •

Daniel, Hernani e Ná, 
rasmo, Nuta e Boaner 
Miro Raimundo. Sérgio e Vavá-

A pugna terá início l h,30 boras, no Estádio 
nicipal, Ajnda não foi e 
lhido o àrbrito
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C f u f e  1 4 3 c  j u n f t o  Programa do Carnaval
B a i l a s  a fantasia nos dias 24, 25 e 26 - matinée infantil no dia 25 ~re
serva de mesas a partir do dia 10 ás 9 horas na secretaria do Clube

- - inicio dos ensaios dia 4 ás 21 horas -

Aniversários
Amanhã

Srta. Zita Maria de Andra
de, fiiha do sr. Nicanor 
Andrade.Oldemar Luz, Seminarista. 

Dia 1 1
Sr. João Marquetti, funcio
nário do Banco Inco' 
Ivonel, filho do‘ Sr. Alfredo 
M >ntenegr<> Carlos Roberto 
filho do sf. Perí -les Lopes. 
Sr. Alzemiro Souza, Escri
vão da Coletoria Estadua/. 

Dia 12
Jonas Araujo( filho do sr.‘ 
Anastaoio Araújo.Dia 13
Sr. Jelso Deites Couto, Ser 
ventuário de Justiça. Sr, 
lmero Amarante Machado. Sr/a: Alba Koech Rosa, 
filha du sr; Aurino Rosa, 
Diretor dos Correios e Te
légrafos:

Dia 14
Sr: Aido Atnaide, sócio da 
Gráfica 3 A S. A.
Sr: Alberto Eirieke, fun
cionário dos Correios e Te- 
legrafosi Dia 1<>
Sr. Ulisses Ribas, do comer
cio local.
Srta; NáJia Ramos, filha do 
sr. José Antunes Ramos:

AthosÃthaíde
Deixou o Banco Nacional do Comercio, afim de de 

dedicar-se a outros afazeres 
o nosso amigo e colabora
dor, Sr: Athos Andrade 
Jthaide; Desejamos-lhe fe
licidades em seu novo en. 
argo, na Organização Con

tábil Ltda:

C . A- XI de Fevereiro

i

Delegacia Regional de’ Policia
S en h o r D ireto r

Solicito publicar gratuitamente, a titulo de colaboração, a seguinte nóta ofical, enviada a esta Delegacia Regional dc Polícia, pelo Exmo. Snr. Dr. Rivadavia Corrêa, M. D. Delegado da Ordem Política e Social, contida em circular nr 030/52, datado 31, de janeiro de 1952.
«PROIBIDO O CONGRESSO CONTINENTAL DA PAZ CONSIDERADO COMUNISTA PELO GOVÊRNO FEDERAL»

A respedo do C ongresso Conti-

luent.d da Paz qae está sendo 1 1 orgMmzade pelos comunistas, o JM nisl'0 d<i Justiça, senhor Dr.. Francisco Negrão de Lima, di- { rigiu ao Senhor Irineu Bornhau- sen, Di). Governador do Estado a importante mensagem, que a- baixo reproduzimos.
«Tenho a honra comunicar vossencia q le G;vêrno Federal, agindo em defesa da ordem pú- hlicu e doregim-m democrático resolveu impedir a realiz.ção do clumado “CoDgresso Continental da Paz”. Qae é um movimento de origtm e orientação Soviética je um instrumento de ação do cp- 'munismo Muito agradecerei Woi- sencia as providências que nesse sentido julgar adequadas, bem como o obséquio de manter ês- 1 te Ministério informado do que ocorrer em relação ao assunto. Saud?çõ:s — Francisco Negrão de Lima — Ministro da Justiça».

•Certo de contar corn a habitualbô.» vontzde de V.S. Subscrevo- me com elevada estima e grande

Ratinho revela-se um grande compositor
Uma das novidrdcs do nosso carnaval e que vem empolgando os fol.ões locais nos ensaios tem sido as composições de Nelso Ferreira, r. popular Ratinho, que se revelou um grande compositor carnavalesco D imos abaixo um samba e uma marcha de sua autoria:

Há dez anos
SAMBA

Quem viu você Fiá dez anos atraz PVaste bem diferente Estás velha demais (bisj

Eu nem quero relembrar Quanto você já me fez Sofrer Muitos lares destruiste Só quem viu é que pode d:zer

Tá prá você
Marcha

Tá fá tá tá . .Prá você de colher Vem rá men brotinho Peça lá o que quizer /'bis)
A vida está prá nós Vamos aproveitar Dinheiro aqui é mato 
Eu quero é farrear.

Nive, Il EIÍ E ASSINE.CO IREIO 
Delegado Regional de Polícia.- L A G E aNO»

O Centro Acadêmico XI de fevereiro da FacuMade de Direito comemorará, a II debte, o seu 20° aniversário de fundação 
A tradioional Organiz’Çã > univti- 
r lária está preparando um grau de prògrama de festas, oriertsdo pelo acadêmico Antonio de Freitas Moura, seu presidente.

A g u a r d e m  para breves d ia s !
No seio da Princesa da Serra surgirá o «Bairro Guarujâ», de propriedade da Financial Coniércioterra Ltda. 
com um modernissimo piau) de loteamento. Situado em posição priveligiada pela beleza panorâmica

e saudável. 800 lotes a partir de Cr$ G0,00 mensais, s/ juros.
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PINHEIROS
V E N D E  SE POR Ó TIf/ lO S  P R E Ç O S , p in h e iro s  n as  lo c a lid a d e s  a b a ix o :

CAMTOS NOVOS 8 000 p>nlr iros de 50 cms acima com 6 milhõ's de c^mpo, por Í.ICOGIO.CO. No mesmo municí pio 21.600 de 50 cm acima.
CUR1TIBANOS 10 000 de 50 cm acima, na beira da Ee- 
trada Federal-
URUBÍC1 20.000 pinhe ros de campo, de 45 cm acima.

Tratar com Ariovnldo Nery Caon Nesta cidade.

Rua .Mal Deodoro, 110 — Lajes — Santa Catarina
Grande e variado sortimento de jóias e relógios ROLEX, OME OA, ESKA e CLASSIC mantendo os melhores preços da praça Aceita encomendas de jóias e serviços de gravações

OFICINAS DE CONSERTOS EM GERAL
Não compre sem cosultar os prêços da

casa

Instalada a 2 . Vara da 
Comarca

Sábado último, ás dez liora , no edificu do Forum. por ®tl oficial, presidido pelo Dr. Juz  de Direito, com a presença do Dr. Promotor Público, udvega-

Elisiério C. Bnmco. Edézío N. Ca m, João B. Tezza. Argeu O. Fui tudo, Antonio Jnse Henn- qurs Atrorim. Poropcu Sabatini, loige Barroso F°, Gid Simão
lí-V serveniuillõŝ  rte Ju.tTv*. Hodrigues,
?-• Prefeilo Municipal .  . .  Ue; c £ .

Lidio Reis, Ilse Costa, D«rcy Ribeiro, Evilasio N. Caon, Hélio B Castro, Syr/h A. Nicollé- li, Maria Jo5é Furtado Ramos Emilia A. Furtado de Andrade. Lidia I. Rossi, Tereza R. Ramos, e Wi.ldeck Aurélio Sampaio 
que secretariou a sessão.Até*o provimento dos cargos de Juiz e Promotor da 2a Vara ficarão como substitutos na mesma o Dr. Ivo Cnilhon Pe

legado Regionul de PolFia, foi instalada a 2° Vara da Comarca de L''jes. Pelo Dr. Juiz de Direito foi aberta-a audiência e lido o telegrama de Presidente do Tribunal de Justiça, comunicando que, daquela data em diante, os feitos deveríam icor- rer separadamente pelas duas varas. A seguir enalteceu o significado do ato. já que vinha de encontro a velhas aspirações dos que militam no Fôro ---- ------- _local, uma vez que os traba-. reira de ello e r. , .  ‘ 0 , iJios vinham se avolumandoI Campes, respectivamcnte Juiz e, 
dia a dia. Encerrou d’zen !o es-|P rom°tor da 1* *ara- 
tur instalada a 2o Vara, a qualj n i p ’(Lfirarão afetos os serviços doí |]f# |VQ |]UI>DQIICrime, Feitos da Fazenda e Ju -'

Schwsitzer firme 
no PSU

Corriam boator de que 
o sr. Oscar ScbwePzer com outros industriais, havia 
ingressado no PSP. Abor
dado pelo nosso reperter 
disse o vereador pessedista que nao abandonou nem é 
sua intenção abondonar seu 
partido, autorizando mesmo 
publicação ae suas pala. 
vras. A resposta do sr* 
(Jscar Schweitzer foi dada 
na presença do sr. Paulo7 
Bruering que, ao que esta. 
unos inlormados,- é o pre
sidente do PòP local.

ES C O LA  T É C N IC A  DE C O M É R C IO  DE LA 6 ES

Faça seu curso de contador na Escola Técnica de Comércio de L?ges, que lhe proporcionará instrução sólida e eficiente A8 matrículas para o corrente ano estarão abertas a partir de próximo dia 15.Para os que teem apenas o curso primário, instituiu a Escola o CURSO COMERCIAL BÁSICO, que confére aos alunos que o concluírem, o diploma de «Auxiliar de escritório, além de dar ingresso a qualquer curso de comércio, e mesmo ao «científico» mediante exame de suficiência em uma ou duas matérias.Para o Curso Básico es‘ão dispensados de exame de ad missão os alunos que já o tenham feito para o curso ginasial.
Leovsnir Lisboa Secretário

Galeria da Moda
O Palácio das Noivas

A casa que sem analmente recebe artigos de altc» 
moda, vindos das melhores fábricas do País.

Sedas -  Linhos - Lãs - Cretones -  Voiles - Artigos de cama 
e mesa - Enxovais completos para noivas e bebês

*=*' Sempre Novidades! —
Modas! Modas! e Mais Modas!

só na Galeria da Moda

Rua Correia Pinto, n 25 LAGES Telefone 87 Sta. Catarina

------- -  j • ------ ~ — ------ —risdição Orfiinológica e se ccn gralulou com os presentes pelo comparecimento. Livre a palavra fulou o Desembargador Mario T. Carrilho que pediu constasse em ata um voto de louvor a vários serventuários de justiça, falecidos, aposentados e ainda era exercício, bem como advogados que militam no Fôro local quando ss. fora Juiz A seguir fr.i encenada a sessão. Assinaram a ala: Ivo Gui'hon Pereira de Mello, Olin- to Campos, Osni Regis, Rubens Nazareno Neves, João Gualberto da 6’ilva Nato, Marió

Já está no exercício do cargo de Ju;z de Direito da Ia Vara ’ a Substituto da 2a' o Dr. Ivo Guilhon Pereira de Mello que esteve em goso de férias e li-] cença.Vende-se
Uma casa de madeira limpa recém construida, pintada a óleo, situada no aprazível Bairro 

^u.iuomí uu ouvd í\ hu), mano ' Copacabana. 1 ratar com o, T Carrilho, Hélio R. Vieira 1 sr- Hélio Basco de Castro no i'Cartório do ('rine.

^ o r r e i o  Lageano
Orgão Independente e 

Noticioso

Diretores:
EXPEDIENTE 

Dr. Gdézio N. Caon 
José Paschoal Baggio 

G erente: Syrth de A. Nicolleli 
Redator - cbefe: Evilasio N. Caon 

Redação e oficinas 
Rua Aristiliano Ramos. 151
AsEinatura Anual Cr$ 60.00
Numero avulso: Cri 1,00
Os artigos que forem assinados 
são de responsabilidade de 6eus 

signatários.

LOCOMOVEI S " UNI ” e “ WOLF "
Em ótimas condições de funcionamento. Vendemos para pronla entrega de, 15 - 20 - 34 • 44 - 50 - 60 - 65 - 75 90 - 100 - 120 -  170 - 210 - 250 -  e 300 Cavalos KURT VVEIL & OI A. LTDA.Vol da Pátria, 1583 - Porto Alegre - Telegrama: “WEIL”PortoAlegre

Leia e assine este jornal

B A T E R IA S
Novo plano de vendas

Temos a venda as novas baterias ford, 
reforçadas que gozam da tradicional garaqiia FORD

12 meses ou 18.000 Kms.
ReCCbemOS em lr0Ca SUa batoi« “-d a  qualquer que seja a marca

- - - - - - - -  Ccnsiile-nos s õ b  os nossos PREÇOS - - - - - - - -
Comércio de Automóveis João Buafim 1/1Concessionários FORD

Ku“ M» '0Chal Deodoro, 305 LAGFÇ I o , „________ _______  t-iA lihb  . S an ta  C ata rin a
/

✓
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Produtos que serecomendamC a f é  C a r i o c a
0 amigo do seu paladar, saboroso - moido á vista

do freguezP a d a r i a  C a r i o c a
Paes, Biscoitos, Bolachas, Dóces, Chocolates, Balas Enfeites para Dôces

Varejos e fábricas: j^ua Corrêia Pinto esqui
na Caetano Costa - Posto de Vendas: Rua 

Mal. üeodoro 45
Fábrica e varejo de banha, linguiça, e produtos suinos

Econômicos
MEDICO

Dr AristGteles Soeiro Waltrick
Clínica .geral

Cons. - Edifício Construtora Io andar - Rua 15 de Novembro • Lages - St. Catarina

CASA
1 casa e terreno á iua Jo5o , de Castro - Tratar com Aithur Welzel ou nesta redação

Gaünhas Ltgborn
Vende-so frangos de 5 m ê -  
ses, puros Tratar nesta re
dação.

Fone 6fj

Mario Teixeira Carrilho
A dvogado

Caixa Postal 91
Ru» 15 de Novembro n. 191Edifício João Cruz Junior —LAJES

PA6RICA DE MOVEIS E ESQUADRIAS

k\*f$  nE
^  .  laâa P e lira m '<£ÍiP Due Jerônimo Coelho s/ttCAtxfl POSfAi 126

telegb leão- lqges-stq cotoqinq

Fabrica-se
Móveis de estilo fino e colonial

bem como:
esquadrias, portas, jan elas, etc.

Çonfecoiona-stí:
carrocerias para caminhões caminhonetes e polias para engenhos etc.e demais serviços do ramo

TERRENOS
| Vende-se 2 lotes frente 2o Batalhão Rodoviário A’rea 1.200 m2. Tratar nesta redação

\ ? E N D E ' S E
U m a cam inhonete De.So<o, 
1.500IÇls. com carroceria  pa-1 
ra passageiros, em p erfe ito , 
estado de conservação. T r a 
ta r  oom o S g t H erciüo  n a  
rn a  Jo ão  de C astro  s/n.

m  <

A PERFEI TA E CONSTANTE A S S I S T Ê N C I A  P R E S T A D A  A O S  

A V I Ó E S  P OR TÉ CNI COS E S P Í C I A L I Z A D O S ,  A  CORTESI A DO 

P E S S O A L  DE T E RRA  E DE B O R D O  E O  C O N F O R T O  Q U E  V. S. 

D E S F R U T A R A  D U R A N T E  U M A  V I A G E M  P E L A  " P I O N E I R A " ,  

L H E  P R O P O R C I O N A R Ã O  SEMPRE UM ALEGRE 

DESE MBARQUE .

Assine este Jornal
LIMA AMARAL & CIA. LTDA

REPRESENTAÇÕES E CONTA PtfOPRIA
Vendedores das conhecidissi- mas máquinas de costura «AL- FA>e afamados rádios a bate- ria e luz.

econômico/

Máquinas de escrever, etc
VENDAS A VISTA E A 

PRAZO
Faça uma visita á nossa expo* sição e verifique nossos preços

LAGES Rua-Marechal Deodoro 304 — LAOES

NK_.
KOLVNOS rende muito mais

Kolynos é econômico porque è um dentifricio comcntrado que  ̂rende mui o mais! Um centímetro dc Kolynos na escova basta para obter espuma abundante que c o m b a te  a c á r ie  e p e r f u ma  o hálito.

Agência nesta cidade
IS fe Novembro n' 3 7 -  fone 41 - C .  P .  182

A t e n ç ã o
Vende-se

Ã pr<ços de ocasião: Uma mobilia de sala de jantar de imbuia, com nove peças, -  uma eletrola com movei de imbuia, com toca discos automático para dez discos de dez e doze polegadas, - um aparelho de rádio marca Zenitb ultimo tipo (grande) -  um aparelho marca Zenith (ppqueno) para mesinha de cabeceira, -  um fogão econo- mico marca «Oeral» com caldeira, cor branca, - um carri nho para criança (Bebê), -  uma espingarda calibre vinte, marca «Qeco> de fabricação alemã, tudo em estado novo -  Ver e tratar à ru? Herciüo Luz n' 49 -  Nesta,

Para o conserto de seu automevel 
pr0cure a oficina Crysler

R: Lauro Miiller 
Mecânicos especialisados

Ia. Exposição de gado de campo e 2a. Exposição Agro-Pecuária
DES ã o  J o a q u im

De 23 a 25 de Março de 1952
A ASSOClAçãO RURAL E A PREFEITURA MUNICIPAL, convidam todos os ruralistas a participarem da Exposição Agro-Pecuária e envidarem seus es 

forços na escolha, qualidade e apresentação de seus produtos a fim de exprimirem o valor, a possibilidade e o progresso de São Joaquim
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Nos bastidores do mundo

Gaúcho não chora
por A l Neto

Quando Facundo Varela se encontrou com Rosita Mauro pela primeira vez, compreendeu imediatamente que aquela err a mulher.com quem se havia de Casar.E casou mesmo.Facundo Varela sempre fôra um gaúcho reservado, que nunca u- suva trê> palavras si podia usar duas.Rosita Mauro ao contrario, era uma china alegre e buliçosa louca por um baile e faceira como potranca lecem-domada.A velha mãe de Facundo dissera:«Meu filho, essa m«ça é bonita demais para casar. . . Ninguém guarda prenda que muitos cobiçam.»

As Pinturas de Wim Van Díjk
o abandonam, Facundo cncon- . »;UamentA exolorados retro» Bento chorando. ^  |Uma exposição «le pintura é | exa Js pincelar quase«Bento - disse ele -  gaúcho!um acontecimento raro p*ra.Vdlad<os p<ír P E d|„ muSnão chora. ‘Lages. Se já nos ressentimos'sempre^acadêmico. L^d.zemoS

Como si tivesse entendido as p'lavras do pai, o guri de tres anos seoon as lagrimas,1 engoliu, os soluços e saguiu atraz de Facundo para a cosinha deserta da fazenda.Os an:s passaram, A cabeça

po:s há traba- dislumbiamos impressionistas

de Fcundo ficou moura comoícom a obra vfva, com o objó- <i pêlo do cavalo era qué «le I to artístico realizado adquiri- fôra buscar Rosila para se c a -! mos, inclusive, noções eiròne-s 
sar. Bento cresceu forte e quie to como o pai.Um dia veio a carta. Facundo abrin o leu:«Sei que nâo mereço o teu perdão. Mas quero voltar só para ser tua empregada, cuidar de ti e de nosso filho

da falta de uma biblioteca ou quase sempre pinacoteca deveriamos ter, ao lhos era que menos exposições de obras de manifestações arte, elementos hoje impresoiu* 1 fVelho pescador) que nus fa- diveis a educação e alevanta- ■ -
meuto do nivel espiritual dama cmnnidade. E sem o contito

Biografias de 
Cezar Avila 
em “Noite e Dia"
T vemos oportunidade de lolhfar 

o número de estréia ao Magazine 
e •■Nôitee Dia’1, qUfde Porto Alegreja se encontra em nossos «etau<js, oferecendo um acabamento gráfico

de arte* transmitidas pela infoi- 
mação Üvre.

Afoia as raras aparições de

nu pesc-uo., 7 regular e assuntos de car.ter g^ ,admitir a possibili ad (‘e 1n ma noticia alvissareira uarazem aOmilir a posuonm nut ^  j Uma noticia alvissareira para o* maior vulto. E nos lembramos, catarinenses é a publicação, já * de Van Oogh. E essa possibi-' -  * lidade reiteramos quando vimos
que no catológo pata Florianópolis figuravam nada menos que 10 nomes que não contavam aqui. Podemos então acreditar que só vimos a pior fase

Molinverni Filho tivemos, hájde Van Dijk - a dos temas pa- tempoh» aquela felicíssima Ex- t dronizados - como em “ O  Rei 
Posição.de Arte Contemporâ-1 dos Reis" tela que nos lembranea trazida pelo Marques Rebelo e patrocinada, a > que nosFacundo apertou bem a cin- cha do cavalo mouro e respou-* Facundo não continuou a ler. parece, pelo Inssituto de Edu deu: PRasgou a carta e atirou os pe- cação na gestão do dr. Osni«Mas en caso com ela». Idacinhos no esterco da man-.Regis. Essa mesma Escola jun- No fim do primeiro ano nas-jgueir». I tamente com a Prefeitura e asceu um filho- Facundo batizou-1 Depois de Um mês. veio OU- sociedades recreativas Clube 14

trivais biografias.Contudo essa nossa opinião não desautoriza o mérito dos patrocinadores a quem sau
damos. -N. G.

com o nome de Bento, em ho-Jtra carta. Esta era endereçada u menagem a Bento Oonçalves' Bento Naquela tarde, depois da o homem cuja historia eleJlida do campo, enquanto ceva-
aprendera a venerarBento já tinha dois anos quando aquele moço da capital chegou á fazenda de Facundo.O moço veio de automóvel, vestia umas roupas bonitas, com camisa de sedA. E quando conversava, Rosita ouvia-0 de boca entreaberta, com um extra- nho lampejo de admiração nos grandes olhos verdes que Facundo tanto bem queria.Aquele moço da capital era agrônomo e viera fazer a medição da faz°nda.Um dia, quando Facundo voltou do campo, depois de partido o rodeio, o moço tinira ido embora. E tinha levado Ro- sita.Num canto da ramada, encostado nos arreios da mãe quei

va o chimarrão, Facundo perguntou ao filho de 18 anos: «Teve carta mocito».«Tive», respondeu Bento.E depois de uma pausa acrescentou:«Fiz o mesmo que o sr. fez!

de Julho e Io de Julho, treu xeram-noB agora a galeria do pintor Wim Vam Dijk em que figuravam algumas obras de oujros artistas.
Apresentado peU publicidade como "o maior pintor da atualidade da Holanda” e trazendo também 4 preciosos títulos a

DF EDEZIO NERY CAON
ROVOGRDOLAJES* S CATARINA

partir do numero I, das memórias do laureado cirurgião e cientista Cezar Ávila.
O planejamento tipográfico traz a responsabilidade do artista Hots- /etter, da nova geração de pintoret riograodenses, o que aem dúvida é uma garanba de bom gosto para a revista dirigida por Salomão Scliar. No editorial de apresentação de «Noite e Di a» a direção escreve que «seus organ.zadores envidarão todos os’esforços para torna-lo um orgão, dinâmico, artístico, sensacional construtivo, progressista e, sobretudo, brasileiro».

Corrigenda
| Na Iqa linha da 2a. coluna da página leia-se «*o en-
Ícontro» em vez de «de encontro».

...  . . i custo contemos » decepção quemeu pai. Atjrei no esterco a ; n08 caU90u. A Holanda, berçocarta daquela sem-vergoOna.. . , da ,anta genle .lustre, fsve p o s j 
Aí Facundo se levantou de > !!Ír n,tlhurcs f,0-ra«ões P10’3'

comer-
repente e, pela primeira vez, Jeu uma bofetada no filho. Bento caiu nas lages da ramada assustado e sem oompreender.«Limpe eS9a boca -  gritou Facundo -  quando falar naquela mulher. . . Tu não pode fazer o mesmo que eu, porque para mim ela é uma china atoa, mas para ti não é o mesmo - tia é  tua mãe. . .

E Facundo saiu da ramada]

ricas na sua atualidade. Se notamos um tecnicismo ponãera- do apavora-nos a pobreza de concepção principalmente nas paisagens que aliás constituíam a maior parte dos quadros, O 
que v i m o s  foram motivos iaté dl.a ^ a U0lte-

Escola técnica de do de Lages
A «Escola Técnica de Comércio de Lages» avisa aos senhores alunos que os exames de segunda chumada inici. r-se-âo dia 11 dí fevereiro, ás 19,JO horas. As incriçõss deverão ser feitas n« secretaria da Escola, edifício da Eícoli Normal „Vidal LU nas,1 IA A í n ü « ••«•ê»

para que Bento não pensiase que ele estava chorando. . . j Gaúcho não chora.

Avisa, outrossim, que os exames de admissão ao CURSO COMERCIaL BáSICO terão inicio dia 18, ás 19,30 horas, i As inscrições para êstes exames encerrar-se-ão dia 15 a noite.
Leovanir Lisboa Secretário

Ti i» f r es I «F IA T »Pronta entiega e absoluta assistência ,
6 HP efotivos ^Câmbio du 5 marchas avante e marchará 

Diversos tamanhos para todos os fins
Equipadcs cc m guincho e angledozer com comando liidráu 

lico e com 4 movimentos.
Tratcres FIAT pai a a lavoura a gaz iljna e querozene 

implementos egiícolas

Estoque permanente de peças genuínas FIAT
Maiores detalhes e informações cora

Distribuidores exclusivosNODARI & CIA. LTA.
ütino Valmórbida e Livio Bapsno
Rua Ruy Barbosa 21 — Fone 08 — Lages

Matriz em VIDEIRA 
Caixa Po.«tal 58

Telegramas NODARI — Santa Catarina

Filial em JOAçABA 
Caixa Postal 188
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0 S. C. internacional conseguiu grande 
vitória para o futebol lageano

lí d; executar uro C3n Lisbòi d - -Como tivemos a oportunlda- ' ve oportunM de de anujciar, realizou-se d o -<bom trab Ih minoro ptssado, n o Estádio! fendendo corao terceiro zan- Mun'cipal, o encontro eiüicjgueiro, Luiz lutando arJorosa- as eqn pes do Internacional e o mente e Lambança impulsionam

Derrotado o Duque de Caxias p o r ) x 0
Duque de Caxias, êste da c.- dade de Rio do Sul. Nessa ocasmo, pôJe o Internacional reabilitar-s? plenamente perantea sna numerosa torcida. conse-jna priineifa f ze para decair a presença de sócios e atletas, guindo uma brillnute vjtórin. J um pouco na segunda. Luzardojf0j e[ejt,1 H D retoria do Grê nio Portaram-se bem os colorados, | foi o rnalhor tendo ainda a seu j E„por jvo Vasco da Oama, pira jogand* com muito sangue e j f a v o r  o tento da grande / 0 exercício de de 52 53 .ficando

Jo o ataque e chutando contra 
h méta adversária, sempre que possível. O ataque aniou re gularmente, aparecendo melhor

A nova diretoria 
do Vasco

Em reunião que contou com

raos, Tcd >s o? eleitos foram empossados a 4 dêAe. Fuzemos votos que os vascainos pros- sigw nn1 tr;ij■jtó ia entusiasta do engraudeciraento do esporte Ia- i geano.

assim coustituidn
PRESIDENTES DE HONRA
Em'lio Bjtistela e Jayme Ramos Presidente: Alcides Al *g ette, 1* Vice: Antonio Jader Marques, 2° Vice: Pedro Delia Rocca, Secrp

lidadas pelo árbitro. Como bem diz a contagem do prelio, podemos afirmar que a parti 1a foi árduamente disputada, nunca houve domínio por parte de qualquer dos contendores e, com isso. ganhou o público que compareceu ao campo, pois teve oportunidade de presenciar uma partida com ataques de lado a !ado, uma part'da disputada com ardor, palmo a p lmo. Sem duvida, a maior satisfação da torcida, foi vêr reabilitado o esquadrão Colora-

com um pouco de técnica, a-]vitória. Jar.go esteve regular, proveitou-se bem das oporluni-• Sérgio fez uma boa estréia, dades surgidas, e, só não con-1 Decosta machucou-se logo ‘no seguiu maiores Vantagens, úni- j inicio, cedendo o seu lugar pa- cameute por absoluta falta defreEdú que lutou muito mas sorte uma vez qna os seus i foi infeliz nos arremates. Na dianteiros perderam bôas cpnr-jponta esquerda. Lineu lutou
tuniàades para aumentar a con-ibastame sam desmerecer, desta jtárjo Geral Bevenuto Furtado tagem, chutando para fóra-jforma, a sua escalação. Joga-1jo Sec. Manoel Lino de Jesus Houve ainda dois tentos inva- ram ainda Ernani è Miro com 2° Sec Joaci Ribeiro Tesoureiroatuações discretas,sem compro- (GeralYayme Garbelòtto, 1» Tes: meter. Quanto aos visitantes, 1 AUreo v,d»| Ramos, 2o Tes. Ce- fizeram o que poderam. lut i - j Sar Andrade, Oiádor; Armando 

ram com muito ardor O ponto Castro, Técnico Ilerasmo Fur- alto foi a defeza, que tudo fez tado preparador Fisico Oswal- para evitar a queda do seu ti- do Husadel, Bibliotecário Jua- me. ao passo que o ataque rfz Garbelotto, Guarda Esporte nunca conseguiu levar a me- Aureo Antunes.Ihor contra a defeza dos locais. „ „. , T * ro n »Apontamos o arqueiro André, £ ° " sell'°  FlSc? Í ‘,So « un,.berto como a grande figura dos visi- bllbü» Mauro Ne.ba-s, Aar. ian tantes. A arbitragem de Lauro {̂ a nos> G ‘rv ‘sl° Am.^ra Ai) Souza, não foi das melhores Borges Oscar Leoz',-€dm.ind<
mesmo assim. SS foi absolu- * ’ 1 !’ ! T  V , w v U.uia- tamente imparciál e impediu a Mendes, José ucag ,o

Jo, que aliás bem merecia um atodo momento prática do jogo ^  •5ri|f{’in®' ber“r '* "ll0fcreabilitação d ç s t e quilate,1 violeuto. Com mais um pouco Altair Wollt: triunfando sóbre um quadro da de tarimba e teremos um bom Depar amento de u > 'c* a e categoria de um Duque de Oa-,ju.z. .Propaganda: Mariano Pires L r-
xias cuja fama e cujo p-d-riol Pes- L'bl° Frei,aS e EdSard Easão bem conhecidos no E s ta d õ e s  quadros; Isauro - Alemão e ■de Santa Catarina. O ponto nl-|juca - LLbô > - Luiz e I am- fo do Internacional foi a sua barnça-Jango .̂vliro) Luzardo

Concurso Correio La
geano

Goleado o 
Aliados em  

Joaçaba
r -  ,  ®  . .  «txcursionou domingo ult mo a cidp.de de Jci-ç^ba, o Aliados F. C camp ãa loc-d. Na capital do Oeste defrontou-se com o Atlético, seu Campeão.Não foi feliz o Veterano pois amargou uma derrota de Gx2. A primeira etapa com vantigem de 2 1. para o AUado. Mais a segunda lhe foi desastrosa pois os diauteiros do Atlético nur-

Na apuração de quinta-feira última verificou-se o seguinte 
resultado no concurso do pla-jcaram mais 5 tentos. Ouiulia e yei mais simpático do futebol Emjlio inurcernm pna o Aliadoslocal Miro 124, Alemão 21 Flavio, Bodinbo 3, Gerson 2 Decosta 4, Hcrasmo Furtado 2, para o Atlético.Ari Fernandes 1. Os totois são M'ro 393. Alemão S4, Ilerasmo 40 A Ido Neves 15. Decosta 15, [ INGRESSO PERMANENTE Larubsnça 8, Nilo Jaugo A ri1 A Liga Serrana de Desportos, Fornaudas 2. numa atitude elegante, ofereceuOfereceram prêmios as se-[a êste jornal um ingresso per- gumtes casas: Joalh iia Wolny, man ute aos jogos de fu.tbolrc- Casa Adonis, Galeria da Moda aüsados em Lages.Alf uataria Braescher, Earmacia Assim, f >cihtou a tarefa de nos- N. S das Graç s, Bar Danu- so cnnista esportivo, polo que bro-Azul e Armazém Troiam. ficamos agradecidos.

defeza, aluando com muito acerto, lsauro esteve muito bem no arco, Alemão jogou como sempre, Juca, foi sem dúvidas o maior elemento da defeza. Por sua vez, a linha média te-

Na prelinsiear, os juvenis 
SéTgio (Ernan ) De^-sta (FdúJ colorados, camp õ es absolut s e Lineu. Visitantes André - Ki ( da categoria, impuzeram frago- tze Brit'’, a ü t - ' r<’S« gole’da aos juvenis ao E,dinho - Heive - Neno -  C hi-|C . União opeiáriu, pela conta- qu;nho - Antunes - Herminio gem de 6x?, repetindo o que 
Secura. " [fizeram no d°mingo anterior:

PARA RECORTAR
«CONCURSO CORREIO LAGEANO»

Qual o' Jogador mais SIMPÁTICO e COMPLETO do futebol lageano ?

Nome do jogador
C L

0 Cine Teatro CARLOS G O i V i E S ,  apresenta hoje, ás 9 horas
N I N O  N E U O

a grande C O M P A N H IA  DE C O M É D IA S  e V A R IE D A D E S  deNa peça intitulada, <( pepino# o Verdureiro »
O  G R A N D E  C O M I C O

PREÇOS POPULARES Cr$ 10,00
—>? T" Q X <  Oa«<—

NIHO NELL9 e sua c o m p a n h ia  apresentará a m a n h ã . M H S O , á s 14,30 heras u m  f o r  m i d a v e i  v e s p e b a l  c o m  a  a p u e s e n t a ç ã o  d e :
« 0 TREM DA ALEGRIA-* Ura espetáculo exclusivamente organizado á petizad»!

Crianças: -  CrS 5,00 Prcmio em DINHEIRO aos «encailo ies!

As 9 horas, em despedida, será apresentada a peça quetornou famoso VICENTE CELESTINO N0_ RÁDIO, TEATRO E N0 CINEMA NACIONAL

-  “ O É B R I O ” ---------
3 atos e 8 quadros. Grande Sucesso de Marco Antonio uo papel titulo! F i n a l i z a r á  o espetáculo. Lm grande e \ariado t.HOA\

PREÇOS POPULARES: C ií 10,00 ____________________
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l9 .o o o  c a s a s  p a r a  o p e r á r i o sReaberta a Carteira Imobiliária do l. A .P .1
Segiúndo a orientação dada pelo Presidente Getulio Vargas aos Institutos de Previdência, o Senhor Gabriel Pedro Moscir, informou aos jornalistas acreditados em seu gabinete que a partir do dia 31 de janeiro passado fo' reaberta a carteir» imobiliária db Instituto de Aposentadoria e Pensões dos Indus- triários, com o fim de conceder a 10.000 trabalhadores na in- indústria financiamento destinado a possibilitar-lhes a construção de casa própria. Visa tal medida atender as necessi- uades dos operários, em todo o Brasil. Somente serão concedidos empréstimos para a construção de novas moradias, incluindo-se a compra do terreno C limite máximo do financiamento é de tresentos mil cru- seiros, sendo que a importância que o associado póde obter depende, por força da lei' de seu salário.A classificação dos pedidos de empréstimo, nã > se fará por ordem cronológica de entrada mas sim em base no número de meses de contribuição para o Instituto. Em caso de empate da:-se-á preferência aos que tiverem maiores encargos de fa

mília.

Correio Lageano
Lajes, 9 de Fevereiro

Lages terá uma Biblioté- ca Pública Municipal
Notas locais

Revê L»ges o radialista João Luiz Ramos Lucena que atual, mente reside na Capital Fede- 
ral.

Menores
Para resolver os problemas dos menores delinquentes em Lages a única solução será a criação de um abrigo Todos os dias o Juízo de Direito e a Policia estão tratando dt casos em que estão envolvidos menores da 18 «nos. Ainda ontem a Delegacia mandou para Florianópolis seis garotos que andavam perambulando pelas nossas ruas.

Nome trocado
Em nossa última edição, sob o titnlo «Pereceu eletrecutada» publicamos o falecimento de d Joana Scott. Hoove um equivoco de nossa parle, pois trata-se de d. Joana Leidens, esposa do sr Nelso Leidens. Ao! fazermos a retificação, nos pe ' nitenciamos pelo lapso.

Morte na Farinha Sêca
Na localidade de Farinha 

fê  a; Naudir Seraíim de- sentendeu-se com a esposa 
de João Marcos, vibrando- lhe unia cacefada. Joâo 
Marcos em defesa de sua 
consorte alvejou Naudir Serafim, produzindo na 
mesma ferimento que lhe 
causou a morte, após hos
pitalização. Joâo Marcos, 
valgo Catarina está recolhi
do ao xadiê9, com prisão 
preventiva decretada .

Tiroteio no Tanque
Na localidade Tan

que, no distrito de Cerro 
Negro, sábado último, du
rante um baile, houve 
cerrado tiroteio do qual re
sultaram feridos vários indivíduos. Dante Delcastel 
recebeu um tiro no braco e 
outro na testa, de raspao r
Kivair da Silva Fagundes» ções, n ã /  só dos estudantes foi ferido lia barriga, Hugo; como também de Iodos os ha- Rampanelli no peito esquer.Ibifantes deste município, em 
do, Ramon Vitorino da ísilva | grande Par̂ e menos íavore-
conhecido por Ramor,^ - \ ^ S í £ S S S L  S c o f "  nandes, Inspetor de Uuar- profissionais r#s diversos seto- tejrâo, ao entrar na sala'res de atividades. Firma-se mais recebeu um balaço na altura e mais no conceito público a
da quadril e o outro  inspe- ’COnf|anÇa de que é merecedor  ̂ . -j  T) r o vereador Syrtltor, conhecido por Pedro
Pintor, recebendo ferimen
tos graves veio a falecer.
Todos e9tes forain hospita
lizados e a nossa reporta
gem teve a oportunidane do

Esteve em Florianópolis, em viagrm profissional, o Dr. João Gualbaito da Silva Netto, ad- vogado no fôro local.

O vereador trabalhista, Syr— ] 
th Nicolléli, na reunião do dia 7 apresentou a cousi teração de seus pares nm projeto de lei • que visa a criação de uma B i- r  ! bliotéca Pública, neste mUnicí-j pio. a Iniciativa feliz de SS. I , „  . ..mereceu os mais d,gncs encô Regressou de Ca.nbor.u, onde 
mios dos seus colegas do J ®steV1e Sl,a família, o sr.Legislativo Municipal e p o rj£ )an,l° TInsgo do C a s t r o, parte de seus correligionários e! agente da I. A. U 
amigos, que vêm a alta fínali— ‘ dade de que se reveste o projeto em quesl3o. Com a criação de um estabelecimento de tamanha envergadura e que bem repreíenta velhas as_pira-

Por ato do sr. Presidende da República, foi promovido ao posto de major do Exército Brasileiro o sr. Olavo Lauro Oronau.

Vigaristas

Syrth Nicolléli, ba-

Sábado último, o sr. Epami- nondas Valente e sua esposa da. Regioalda ValeDte celebraram o ssu casamento de Prata, tendo s*do por isso alvo de inúmeras homenagens.

Seguiu para a Capital da Re-

Pedro Pintor que se en 
coDtrava mal. Nao nos foi 
pcssivel apurar os motivos da encrenca e tão pouco 
quem iniciou o tiroteio.

Informaram-nos os feridos 
que mais de Jõ disparos fo
ram feitos e qué ainda estão 

, , envolvidos no caso Udo daA policia de Caxias do Su^quim de Sousa, vulgo «Cabeça» j Cruz e Miro de Sousa

talhador incaDsavel, que tão al-* pública o Tte. Jorge Kber. e truísticamente vem propugnan- iSua familia, em goso de férias, do em pról da coletividade e| engrandecimento da terra de j
C°r ên Pit“1ti0' n „ r m c c de Pedro João de Moraes (Pc- Congratulamo-nos com SS j dro Coni taDtÍDo) embriagado pelo iQ'Ciitivv associando-nes . "  6ouvi-los, Com exueçilo de] ás manifestações de aprêço de ~stava, Ç, ^  Yend.°r arIUaÇaS-- ................ 1 que tem sido alvo, formulamos, P °r,val Alves de Moraes e ou-votos de felicidades na conti- ‘rüS encarregados da manterça 
nur.ção do mandato que exerce' d r em* a cert0 momento, no Legislativo Municipal.

LEIA E ASSINE «CORRE IO 
LAGEANO>

remeteu para a Regional qua->  Antonio Lisboa, vulgo «Por- tro vigaristas evadidos da Ca- tuga.» Este último tentou sui- pital do Estado, onde estão sen- ^idar-se na Cadeia Local, cor- do processados^por várias «ope- tando os pulsos com gilete, rações». São Moacir Wriedt, Um escolta os couduziu a Fio- Antonio dos Santos, Berto Joa- rinnopolis.
/

Mais um entrevero

tentaram amarrar José raaria que, não gostando da cois», reagiu espalhando bofetadas contra todos os que se aproximavam. Nessa altura da peleia a turma do «deioha disso» chegou, mas, em vez de acalmar 
os contendores, tornou a rixa da No Morro do Chapéu, distri- maiores proporções. J o ã o z  nho to Campo Bdo do Sul. na,de Tal recebeu umas pauladas

Dr EDEZIO NERY CAON
ADVOGADOLAJES* S CATARINA

mesma noite do tiroteio no Tanque, e também durante um baile, houve um sério entrevero, onde predominou o cacete. J c -
' sé Maria da Costa, agregado , conflito

pela cabeça e José Maria da Costa foi ferido a bala por Dorival Alves de Moraes. Nâo conseguimos outros detalhes d»

MAR ATO AR A — Amanhã — Domingo — As 9 Horas
Será apresentada a colossal película da Metro com a consagrada estrelas -  LORETA YOUNG "Vivendo o mais terrível episódio na vida de u'a mulher. . . "

C a l ú n i a
Além de LORETA YOUNG destacam se: — Barry SÚLL1VAN —‘ Bruce COWLINQ e Margalo GlLLMORE

«Poraue aquele homem suspeitava tanto da sui esposa? TeVror, Alarme. Pànioo inspirava aquela carta fatal - prova fusofismav-1 de sn. r o q  1 «CALÚNIA»- EMOÇãO EM CADA QUADRO - SUSPENSO DO COMEÇO AO FIM»!! 1 P*
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