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Ingressa no PTB o sr. Licur- 
go Costa

O Dr. Licurgo Costa, ilus- 
! tre lbgeano que repreenta e 
dirige o escritório comercial do 
Braail nos Estados Unidos, a-

caba de se integrar defenitiva- 
mente nas fileiras do PFB. 
Indicado pela representação 
de Lages á última Convenção 
petebista para o I liretorio Es
tadual, dirigiu ao deputado 
Saulo Ramos o seguinte cabo
grama:

Si nào quizer ser acusado 
de inépcia administrativa

A onde estão as autoridades a quem compete o tabela- 
mento da carne verde e sua clasificação?

Por várias ve^es temos lançado o nosso apêlo as vi-tas 
das autoridades competentes com respeito ao tabelamento e 
classificação da carne verde.

Seria oportuno, portanto que fosse determinada a obri
gatoriedade da fixação a vista do fregues das referidas, tabe
la-, afim de evitar-se que a população continue a mercê de 
espertos açougueiros, que serve o produto como se diz vul- 
germente, «de acordo com a cara do fregues».

Urge pois, que se ponha um paradeiro nessa condená
vel exploração, do povo cuja bolsa vive já tão pare 1 de re 
cursos. Façam o tabelamento e classifiquem a carne em dois 
OU tres tipos; afixem as tabelas nos açougues e a própria po
pulação se encarregará de auxiliar a fiscalização, zelando as 
sim em comum acordo com as autoridades responsáveis, pelos 
seus magnos interesses.

Ê preciso combater incessantemente a desenfreada explo
ração que si nào houver tomado uma providencia poderão 
subir às nuven>, em virtude do desiquilibrio que forçosamente 
haverá entre a oferta e a procura.

A carne é um dos alimentos básicos do povo como tal me
rece o seu comércio ser tratado com carinho e interesse pelos 
poderes públicos, si não quizerem ser acusados de inépcia a- 
dtninistr ativa.

Há ainda a considerar a Justiça Divina que tarda mas 
•filo falha. Q»M-______

F üpinoá aprendem a técnica da Cerâmica

&

«Deputado _Saul° Ramos — 
Presidente Diretório PTB Ho
tel Laporta - Florianópolis - 
C\>ngratulo-me pressad~> com
panheiro sua merecida eleição 
Presidente Partido Trabalhista 
Catarinense. Pecebi com gran 
de satisfação noticia inclusão 
meu nome Diretório Estadual 
PTB o que representa pela 
expontaneidade lembrança ges
to que muito me desvanece e 
constitui precioso estimulo pa
ra que na minha modéstia 
procure como sempre fiz ser 
útil nossa querida terra e sua 
admirável gente. Aceita e de
mais companheiros Diretório 
cordiais abraços - (as) - Li
curgo Costa».

A participação ativa do Dr. 
Licurgo Costa na política tra
balhista foi motivo de júbilo 
para o petebismo barriga verde, 
especialmente para o Lajes, 
não só por se tratar de um 
membro de tradicional familia 
de nossa terra, como também 
por ser um dos homens de 
maior representação no cená
rio politico e administrativo 
do pais.

Volnei Eleito Piesi- 
dente da Assembléia
Fpolis, 11, Urgente. (Corres
pondente) - O deputado Vol- 
ney Colaço de Oliveira foi 
eleito Presidente da Assem
bléia Legislativa, na eleição 
realizada hoje. Volney, já 
presidiu a Assembléia em 
1951, sendo eleito pelo PTB. 
A convenção desse partido, 
há dias 0 expulsou com ou
tros, de 6uas fileiras, por 
indisciplina. A eleição do 
dep. Volney surpreende os 
meios politicos representan
do o resultado de manobras 
inesperadas. Enviaremos .de
talhes sobre constituição da 
mesa

í mU ,

CLUBE DE CAÇA E T I
RO “ LUIZ BORGES”

Convocação
De ordem do sr. Presidente 

I convoco os srs. associados! 
i para a Reunião de Assem- 
I bléia Ordinária, no Clube 14 
j de Junho, às 19 horas do 
dia 16 do corrente mes 
Assunto: Eleição da Diretoria 
l.ages 2 de abril de 1953 

1 João Maria Furtado - Secre
tário

.Vs < -

Sob a direção da Sra. Maria Risley (a esqu c" . es

s processos novos para a preparaçao do verniz 
mica, (FOTO ONU)

Falecimento
Faleceu, boje, a menina 

Martha Emilia Rosar, filha, do 
j sr. Raul João Rosar e senlio- 
! ra. Os funerais realizaram-se 
na residência de seus pais, 
a rua Afonso Ribeiro, de on
de saiu o enterro, com gran
de acompanhamento.

A familia enlutada, exter 
namos nossos pêsames.

“É por amor ás crianças 
ique educamos os adultos”

REUNIÃO DE DELECADOS

Realiza-se anulamente no Rio de Janeiro, no Departa
mento Nacional de Educação, a reunião dos Delegí dos do 
Ensino Supletivo para o estudo de novas bases e diretrize- 
para a campanha de educação de adultos e adolescentes anal
fabetos. No corrente ano, de 16 a 34 de março, reuniram-se 
representantes de todos os Estados do Brasil, sob a presidên
cia do dr. Nel-on Romero, diretor do DNE, e assistência téc
nica do Prof. Francisco Jarusi, responsável pela setor de pla
nejamento e controle de educação de adultos.

Os Estados esiavam representados pelos respetivos Se
cretários de Educação, diretores e responsáveis pelos serviços 
estaduais de Educação de Adultos-

Algumas das reuniões foram honradas com a presença ao 
dr. Anisio Teixeira, diretor do INEP.

250 CURSOS

Tod s os esforços desenvolvidos pelos Delegados visam •* 
aumento dos cursos nos seus Estados, ou pelo menos a con
servação do numero existente. Foi esta ultima a solução apro
vada, pois as verba» não permitiríam aumentos. Assim o Es 
tado de S Caíaiina foi comtemplado com 250 cursos, confor
me clásula do acordo a ser assinado, a partir de Io de maio. 
no periodo de 7 meses.

CURSOS DE INICIAÇÃO 1TO' ISSlONAL

Vitoria para o serviço de educação de adulto do Depar
tamento de Educação de S Catarina foi sem dúvida a obten
ção, para o corrente exercício, do auxilio financeiro, para a 
instalação e funcionamento de tres centros de Iniciação Pro- 
fissionai. Esses centros deverão ser instalados em estabeleci
mentos estaduais, federai.? ou particulares, cedidos gratuita
mente. e terão verbas do MES para pagamento do pessoal do
cente, empregados e material didático.

Ainda no c «rrente exercício, entrarão em funcionamento 
os Contros de Iniciação Projissional, na Capital e interior do 
Estado, segundo estamos informados.

Foi Delegado de Santa Catarina na reunião realizada no 
Rio, o sr. Salvio Oliveira, responsável pelo Serviço de Educa
ção de Adultos, que conseguiu fosse nosso Estado contempla
do com Centros de Iniciação Profissional, bem como fossem 
mantidos os cursos de alfabetização de adultos.

Os trabalhos dessa conclave vem demonstrar que, com 
patriotismo e entusiasmo, com cooperação e cordialidade, »  
( ampanha continua vitoriosa dentro dos seus propósitos de 
recuperaçãa e salvação sacional.

Apologia ao capitalismo!
EVILASIO N. CAON |

A conferência de Al Neto, conhecido comenta- j 
rista de «Nos Bastidores do Mundo», pronunciada no j 
salão nobre do I.E., sob os auspícios da ULE, merece ! 
um rápido comentário.

Em tese não podemos concordar com o que nos i 
disse, por mais de uma hora de palestra, sóbre os i 
mais diversos assuntos. Teceu loas ao capitalismo, | 
especialmente ao norte-americano, falando em dólar, . 
dolur e mais dolar como a panacéia que salvará o  ̂
Brasil da derrocada, esquecendo se, ou melhor, fazen
do apenas ligeiras referências ao trabalho humano e | 
á natureza, os outros dois fatores preponderantes da 
produção Entretanto, situou-se deylro de um ponto • 
de vista que, se com êle não estamos acordes, res
peitamos.

Sem deixarmos de lhe reconhecer méritos do con- 
ferencista. recursos retóricos, facilidade de expressão, 
estranhamos e achamos ridículo que viesse a Lajes 
contar anedotas extraídas de almanaques de 1935 e I 
dizer que recebe N.O0O cartas por rnes. tendo quatro , 
secretárias para reepondê las . . . Náo disse se as se
cretárias são loiras ou morenas, mas isso, de qualquer 
forma, constituiu uma novidade para nós . . . porque • 
o demais não passou de coisa velha, surrada, sabida • 
de todos.

Em autêntica verborragia repetiu aquilo que es
tamos acostumados a ler ou ouvir em seus cotidianos 
comentários quando, é natural, não temos algo ine- \ 
nos maçante para passar o tempo. j

Só faltou dizer que é candidato a deputado e ’* 
distribuir, ao final do palantrório, uma garrafinha de . 
coca-cola a cada um dos espectadores . . .  O demais 
esteve de acordo com o figurino . . .
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A N I V E R S Á R I O S

CORREIO

M o v i m e n t o

F o r s n s y

C > RTOiílO I>° ( KlM1‘
Campos, 

emt eu* w*. vTara e em
Promotor da . in'terp08-

£eita nova Diretoriq
Centro E s p ir ita  “ i-illan

^ e c J>

do
Fm Sessão de Asse* 

corrente, íci eleita e err;

Vmanh i:

Exina. sra. 
po-a do sr

d. Zita, dd. es- 
Ozi Rodrigues. 

Exma. sra. d. Maria, dd. e*- 
p >a do Sr Francisco Antonio 
Di-cher.

ia 13:
Sr: Odari Albino Ramos, 

proprietário da Farmacia Sta. 
Terczinha. Sr. Artur João 
Scur, sócio da Financial Co- 
mercio-Terra, proprietária do 
Bairro Guarujá. Sr. Ariovaldo 
Castelo Waltrick, industrialis- 
ta. Fxma. Sra. D. Genoveva 
Donalto, dd. esposa do sr. 
Florindo Donatto. Sr. Roberto

Ferreira, gerente do Cine- 
Teatro Tamoio.

Dia 15:
Sr. Lauro Rib°iro, proprie

tário da Casa Safira.
Dia 17:

Sr. Renato Baroni, chaca- 
reiro estabelecido nesta cida
de. Sr. Orival I aulo Broering, 
do comércio desta praça. 
Cândido, filho do sr. Cândido 
Bampi. Sérgio Ramos, estudan
te e destacado esportista.

Dia 18:
Sr. Adroaldo ' amargo. Sr. 

Mauro Rodolfo, construtor 
nesta cidade. Sr. Antonio Ja- 
der Marques, professor.

Dr. Kenafo Valente
Festeja hoje, seu aniversá

rio natalicio o dr. Renato Va
lente, conceituado cirurgião 
dentista, estabelecido nesta ci
dade. O dr. Renato Valente, 
graças ao seu espirito cava- 
lheresco e comunicativo tem 
grangeado largo circulo de a- 
mizades, desfrutando de mere
cida simpatia. Destacado es
portista goza de grande esti
ma, pelo que é muito cumpri
mentado por ocasião desta e- 
feméride Correio Lageano, o 
cumprimenta.

Sra, Clovis Rosa
Encontra-se recolhida a Ma

ternidade Tereza Ramos, onde 
sofreu melindrosa intervenção 
cirúrgica, a sra. d. Terezinha 
Ribeiro Rosa, esposa do sr. 
Clóvis Rosa, conhecido indus
trial e desportisla.

Nossos votos de pronto res
tabelecimento.

Aniveisário
Transcorreu ontem o ani

versário natalicio da exma. 
sra. dona Carmem Gamborgi 
Valin, digníssima esposa de 
nosso amigo Ubirajara de Al 
meida Valin.

Nossas felicitações
d-’____ ______________________________

Ijpfrql;p$o||ofofpfrqli rate||pQq 11 pQq 1Íd$õ ||pQq |jpOo ^ 1

DEP. CELSO RAMOS 
BRANCO

Dia 7 do corrente trancor- 
reu o aniversário natalicio 
do Deputado Celso Ramos 
Branco, representante de La
ges. pela UDN, à Assembléia 
Legislativa. Aos cumprimen 
tos de seus inúmeros ami
gos, pela passagom de tão 
auspiciosa data. juntamos 
também os de Correio La
geano.

m  °*  ? y ,inos
riodo de um ai

Presidente-João MarJ^tti, Vice presidente-N^
I» «ecretario-Armando B- de Castro. 2 'lecret*

b»a,SS' . a Athayde; Tesoureiro-Nilton Cardoso; Bib 
A Íad i codinho; O.A. Necessitados-Albertina Rosa;
dor-Herculano Rodrigues.

CONSELHO FISCAL
Osvaldo Camargo, Cid Reis e Belizario Ramos*

LAR EM FESTA
Acha- se em f* sta o lar do 

Sr. Agilio Rosa de Lima e sua 
Exma Sra. com o nascimento 
de um robusto garoto que na 
pia batisrr.al receberá o nome 
de Vânio de Lima, ocorrido na 
Maternidade Teresa Ramos em 
3/4/53.

Nossas sinceras felicitações.

Acha-se em festa o lar do 
Sr. João Ratli de Oliveira e 
d. Maria de Oliveira, com o 
nascimento, dia 7 do corren
te de uma galante menina. 

Correio Lageano, 
externa suas felicitações.

Escritório Informativo Comei"
Querei* tratar de vossos infe;e«seS 

junto ás Repartições?
P ‘rtcinlarej

puereis adquirir ou vender propiiedadts? EnCarc*, 
escritório que eMá habilitado pan t.l Cntn gMnoe 
mero de propriedades á veuda e vos aleiioeiá cún>; 

brevidade e econominxima

PAFaELI. rumos lida.
Jn n tP  ao Bar F a m i l ia r ,  de C L sa g ran d e  e Rafaeli

CONTRATO DE C ASAMENTO

Contrataram casamento no 
dia 4 do corrente, a senho 
rita Maria Lucia Busato, fi
lha do sr. Constantino Busato 
e de dona Olga Screimer 
Busato, com o sr. Carmosi 
no Renato de Castro Andrade.

Aos jovens Maria Lucia e 
Muso, juntamos aos muitos
que já receberam, os nossos ben.s <leixados por falecimen-

Joathan Meira Lima. de 
Waldemar Oriente e de Ma
ria Laura Antunes.

exer-iejo na 2a- g e s s o s  Diretoria que ‘^ f ^ q u a l  ficou assim constituída: 
ta apelação aos pr dQ _ŝ ft He um ano, a q
julgados pelu Foram
Juri, no . . S jb e s  dos
recebidas “ 8 cristiano

S & g t & f í
h i s s r J a & Sunanimidade e l onr

Dos indivíduos julgados 
pelo Tribunal do Jun, iodos 
absolvidos, somente nao hou 
ve apelação com r e l a ç ã o  a 
João Marcos, vulgo Joao c a- 
tarina Os autos estão sendo 
preparados, devendo subir
ão Tribunal de Justiça do 
Estado.

X X X

Por sentença do dr Beli- 
zário Ramos da Costa. Juiz 
da 2o Vara. foi condenado 
Belmiro Correia da Luz. a S 
meses de detenção, como au
tor de furtos em Anita Gari- 
baldi, sendo posto em liber
dade, em vista de merecer o 
beneficio da suspensão da 
pena.

Também foram condena
dos Argemiro Palliano e Al- 
tino Lopes vulgo Carancho, 
a 1 ano e 4 meses de deten
ção, como autores de furtos 
de porcos no distrito de 
Painel. Obtendo o beneficio 
do sursis, foram postos em 
liberdade. Não houve recur
sos.

CARTÓRIO DE ORFÀOS

No Cartório de Órfãos e 
Ausentes, foi julgado por 
sentença o inventário da fi
nada Cecilia Furtado de 
Atayde, que falecendo sem 
deixar herdeiros necessários 
deixou como legatários, en 
tre outros, a Sociedade La- 
geana de Auxilio aos Neces
sitados (SLAN) o Hospital 
N.S. dos Prazeres e a Cate
dral de Lages.

Ainda este mes. foram jul
gados os inventários dos

votos de felicidades.

DR. EDÉZIO NERY CAON 

DR. EVILASIO NERY CAON
A D V O G A D O S  M

Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 59
I pQq II PQq ll PÕõll Ppq li Ç=xQ><̂a |fp õ õ ~ li p<>a jrpQciF oyc3~|

Vívendas
. ende-^e 2 co fortaveis, de 

material, c/ garagem, s rvidas 
de agua e esgoto, 11 e 9 D 
çasrespecth amente. Terrem, 
adindo 2.000 m‘> £om poma I ^  frente para 2 ruas Tl
= " ” .7 .? ,l F n.íS,?.., ' d»r5o ouf-\ ^  VJ Q  V Q  I

0 sr- Syrth Nicoiléü.

BlUL GOELZER ENCELSING
.Representações

Hadios Estrangeiros e Nacionais
Locomovei «A STO » alemão 
TRATORES «MAN* diesel 

MOTORES, a explosão, para gasolina, kerozene. 
sei e eletricos para qualquer industria, desde

150 H.P.
BOMBAS — centrifugas, de corrente, rotati

«DELCO»
SERRAS — Alemãs, de aço cromo Vanadium. 

gel -  Guss —  Stalil

(Próprias p.ra Brçen̂o:)

DÍNAMOS, ALTERNADORES. etc. 
MAQUINAS toda e qualquer para a indus

madeira
TORNO mecânico «NARDINI _

Escritório à rua Hercilio Luz n 120 LAGÇ 
Santa Catarina Caixa Postal n- 323 — End. T 

fico «1TAT1G» e ENGELS1NG

parm ac^ A venid
m

§3j

Nos preços Lealdade

Nos Produtos Qualidade 

v e n d e m o s  Ba r a t o  p a r a  v e n d e r  müí 

Kdificio Carajá - Rua Cel. Cordova

pQalÍPÓ^ISe ainda não tens a tua casa nãn
Procure conhecer as vantagens P < “ r c a s  e s í a  oportunidade 
------------------------------- Casa C , :  —  <* '« « d a ç S o J

rp0a [p<>o || DÓo7 "pÓÕ]
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CORREIO LAGEANO

Produtos que se
recomendam

^ a f é C a r i o c a
O amigo do seu paladar, saboroso - moido á 

vista do freguez

P a d a r i a  C a r i o c a
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dôces, Chocolates, 

Baias, Enfeites para Dóces

\ arejos e fabricas: Rua Corrêa Pinto, esquina 
Caetano Costa - Posto de vendas: Rua 

Marechal Deodoro 45

H U M B E R T O  P A S C A L E
Caixa postal — 28 
L A J E S

Fone — 28 
Sta Catarina

REPRESENTANTE PARA A ZONA SERRANA DOS 
ARTIGOS ABAIXO:

FERROS - redondo -  chato - traf. ete.
CHAPAS - pretas - galvanizadas 

TUBOS - galvanizados
ARAME - liso e farpado todos os tipos 

CIMENTO -

S A L  -  grosso e moido em sacos de .10 e 80 kls. — 
refinados em saquinhos-

ASSUCAR BRANCO 

ÁLCOOL em tambor

moido e refinado

LIXAS - COLAS “TATU”  para madeiras 
.ADUBOS - SAL1TRE DO CHILE

LOCOMOVEIS «LANZ E WOLFF > MOTORES des
de 5 a 200 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente da 
fonte de procedência — descontos especiais 

para compras de vulto.

Não dê esmolas Contribua 
para a S.L.A.N.

V E M )E - S E

Vende-se um lote de.. . 1 ).000 
pinheiros, locali/ados á t>e a da 
t-trada Cerro Negro - don 
Batista, na serra o Ri Ca
noas Tem memda: iõ ct> aci
ma. Informações n* a r- ção, 
ou tratar com o prop. fario 
leronimo Morais, a rua usto 
de Souza, s/n. nesta cida e.

A V I S O
Rádio não registrado e rá

dio clandestino. Registre seu 
rádio na Agencia Posta. aais 
próxima.
Até 31 de abril.

FAÇA DO
Diário de Noticias

o seu jornal. O matutino de maior 
tirujem do D. Federal 
AGENTE NESTA PRAÇA. J W 3- 
soo .Vluniz.

Rua 15 de Novembro,57

Dr. Ariststeles Saeirs 
Waltrieü

Clinica Geral
Co.is.- Edifício Ccn-trutora 
l* andar-Rua 15d**Novern- 
-bro L sges- Sta. at r n»

AGENTE EM LAGES

d a n il o  Tia g o  d e  c a s t r o  

RUA 15 DENOVEMBRO N/S

pagina 4

i ertsgrinações
LOL C- EM 1932 (Ag. Mariana) — Noticia-: 

Lourdes durante o ano de 1952, visitaram o fa 
centro m io nais de 2..5 iO.O )0 peregrinos, sendo f  
estrangei Lsie total ultrapassa por meio milbão 
1951.
FÁTIMA E 1952. (Ag. Mariani) Visitaram a Cova da 
no ano inc ado, para cima de 1.50u,0ü0 peregrinos. 
Pontugal e 22 países dos 5 continentes. Dêste número 
tacam-se 32 bispos estrangeiros. Celebraram-se 3 000 
sas e ISO.íiOO comunhões foram destribuidas.

Walter Schmidt S.A.
Importadores de máquinas artigos e técnicos

Fornecedores de-
MOTORES: elétricos, diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor.Memack»
FERRAMENTAS EM GERAL: manuais e elétricas.
ACCESSÔRIOS: p>ra industrias em geral.
SERRAS para engenhos. — MATERIAL PARA TRANSMI SSOtS. 
MOINHOS: Completos. -  SOLDA á oxigênio e elétrica.
L.VDR11 HOS E VIDROS. — BOMBAS para agua.
CORREIAS EM «V » — LUZ FLL'ORE'CENl E.
OLEOS E GRAXAS. -  AÇOS E METAIS.
ROLAMENTOS S. K. F. — CAMINHÕES «MAGIRUzj»

Representante ne3ta praça: Pedro Vanoni
RUA EMILIANü RAMOS N* 9õ.

i ^ Â ^

t'xJ J -

para o Koíor!
-com os platinados do distribuidor 

sempre limpos e ben rsr*jfados!

NO TRANSPORTE de cargas, quando grande 

parte do lucro depende do rendimento do 
motor, é de grande imncrtáncia o perfeito 
funcionamento do si t r.-.a de igr.ição!

Para evitar sm :> .as ra estrata e garan

tir ao motor um alto rendimento, verifique 
o estado da tampa do distribuidor, do rotor 
e os platinados depois de cada 3.000 km.

V E J A  S O  A S  V A N T A G E N S  D O

SERViCO PREVENTIVO &9

1. Descobrem-se as falhas, que sâo corr gidas em 
tempo, antes que se agravem.

2. O custo dos serviços é menor, porque os 
consertas 3ão pequenos.

3. Previnem-se acidentes, porque removem-se 
as causas.

4 . Mantem-se o carro ou carmnhio rodando.

5. Evita-se a substituição de peças e conjur, is 
de grande custo.

\t£ i

COMÉRCIO DE AUTOMÓVEIS
JOa O b u a ttm  s . a . 

MATRIZ
Rua Marechal Deodoro, 305 
Fone, 59 — CaLxa Postal, 43

End. Teleg. BUa TIM 
LAJES — Sta. Catarina

Mario Teixeira Carrilho
Fere 60

A d v o g :do
Caixa Po*tal 19

Rua 15 de Novembro n. 191
Edifício João Cruz Junior — L A JES
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Í E A T R Ü
M. LIMA

Volta a cena o G.D. "Tia 
go de Castro"

Preparam-se intensamente '>8 diretores do Grupo l)r 
niáliro «Tiago de Castro», p; ra uma nova apresentaçao.

Desta vez,, a peça escolhida p* lo nosso incanSfivel c 
idealista Jaltjào Neib^ss, foi o ( nginal de Enrico Silva: "A 
felicidade pode esperar». c

O elenco contará com Cecilin^ Krebs, Bolinha S>oca«. 
Miguel Lineski, todos jà do G.D.T.Cj., e mais os novos Acr 
ly Braescher. Ciro Campos, Natira Silv*, Rogério, que ven 
• ie destacada atuação individu. I no último espetáculo d 
Usai. e Fortunato Ferreira do 1'. do Estudante do kio tjraii- 
de do Su1.

Recebemos do jornalista H. Amar. 1 (registrado na 
A B I.) a seguinte caita que transcrevemos na integra:

AO PRETENSO M. LIMA

M. Lima! . . . Tenho a certeza (pie ê^te, não ê o ter 
nome, pois que tu te escondes sob um pseudônimo, p ir. 
dares razão a um receio, talvez proveniente da lua Covar
dia. Sirt'\ qim um falso j -rnalUta, nem ao menos yssmr. 
uma critica estúpida e inequalif cãvel. . , Estúpida e i >e- 
qualibcável, porque, fizestes uso de um espetáculo, o d* a 
representação de nossa sociedade, como o sfto os compo 
nertles da USAL, que deram seus Psforços e sactifici ir-, 
para um lenitivo eos nossos irmãos do Dorde>te, e aos iv * 
cessitados desta cidade, servisse para dar razão a tua u i > 
tão pessoal. E, não f„ça mais isso. £ mesquinho! . . . Ná. 
ataque quem cnl.tborou com lodu sua boa vontade eni f rói 
de um espetáculo, onde, quem contribuísse numa caridad •, 
recebería cm troca, momentos do alegria, ou então: de ar
te. . . E, não s* j i tg íorante, ao ponto de atacar uma dire
ção, e elogiar artistas, sabendo que quem os fés artistas, 
foi a direção, pois ensinou-lhes com sua pouca sabedori,. 
os primeirrs passos da arte dramática ou comediante E, tu 
meu caro M. Lima por tua parte, não admite concorremi-'. 
ao que pude notar, Tu queres ser o senhor da situaçâ'1, e 
não admite nem ao menos uma Laca sombra. Esta é tu • 
mágua! . . .Em vez de incentivares estes jovene. que não 
fazem uso do profissionalismo, e sim de um amadorismo 
SÃO CONOIENLC, tu os ataca . . Ataca visando primeira
mente uma só pessoa, que nada tem contigo. Que talvez te 
admire, sem saber da hipocrisia que v, i em tua alma. Esta 
é a verdade. . . A verdrde que tu quizeste, mas que usu
fruíste de poder de uma critica, manchando o êxito de um 
ppprtáculo. Não o êxito artistico, mas sim o motivo a qu<- 
foi destmado Não te esqueças que e6ta tua crítica, poderá 
influir, e vir mesmo a ser prejudicial, aos espetáculos bent- 
fb ientes que poderão surgir depois dêste show USAL. , . 
Mas, não quero te Conçarmais M.l ima. . . (talvez fosse rr.e- 
Ibor assina:es M Linha, pois assiin traduzirías melhor tua 
f iÇanha) . . Peço-te que não fa ço  mai- isso, em teu pró
prio b tieficio, pois nue nem sempre a caridade atinge aos 
necessitados financeiramente. . , Existem também os pobres 
de espmilo e de intelecto. Seja mais ponderado e nunca 
muis faç i uma crítica artística, visando apenas teu despeito 
E não respondas mais cs’a carta. Não quero absolutamente 
iniciar uma polêmica contigo, pois tenho outros afazeres 
mais importantes. Só te digo urna coisa: Ku não deixarei a 
presidência do departamento teatral da União Social Artís
tica Lag^ana, como talvez fosse o teu desejo. E, assior que 
tiver outra oportunid.de apresen!ar-me-ei em público, para 
que tu possas continuar com teu objetivo, Terminando que
ro deixar claro um» cousa: Sinto não poder chamar-te CO
LEGA, pois que EU SOU jornalista registrado na Assona- 
cãn Brasileira de Itnpiensa. Mas chomar-tc-ci: A.MlGO. E 
: gradeço ao AMIÜO, dizendo apenas um velho. . . conhe
cido, oorém verdadeiro e sincero rifão: FALE MAL. .. MAS 
FAl.E DE MIM.. .

Ass. Hilton Amar.il, Rádio Club» de L iges, 3° andar 
do Eddicio Marujoara.

Hilton Amaral
Lajes, 7 de abril de 14*53 »

Foto Sport
DE

FRANIO E FAVA

eportages em geral

Fotografias para documentos, reproduções, arnol- 
durações, álbuns, copias, ampliações, fotografias, co
loridas.
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M o v i m e n t o  (• o r e n s e
Cartório Cível

• >el° llr; Ivü ,?U-ahr  foV.roWHo, ui/ a 1 -a a.
rígidos diversos teü . 
iuais des tace nos:

1 - Ação a indemzaç 
, <;ta poi Juvelino ! eU . 101 
ra a Companhia de 
A Fortaleza», tendo sido íui 
âda procedente. Advog»> ‘
ausa do autor o dr. Jo. 
uitdberto da Silva Neto. e a 

Cia de Seguros tem como 
rjno, o dr. Walter Moreno, 
j  Rio de Janeiro Houve re 

•urso para o 1 ribunal de Jis 
iça do Estado.
>) . A reclan ação trabalhista 

y  oposta por Leopoldo Henri 
jue ae Souza, contaa Siviero, 
'ozzer I tdn, foi julgada im
procedente Pelo dr. F.li/iario 
ie Camargo Branco, patior.o 
io reclamante, foi arrozado o 
ecurso para o tribunbl Regio

nal do Trabalho, cie P. Alegre. 
Advoga a causa de Sivieio, 
i 'o Zer Ltde. o • r. Rubens 
''•'azaieno Ne'e<.

?- Improcedente também foi 
julgada a recl matória traba
lhista proposta por José Maria 
Benlhitn contra Rufino Fi
gueiredo, cuja defeza é feita 
pelo Des. Mario Carrilho. Pe 
lo reclamante, o dr. Rubem 
Neves, interpôs recurso!

4 - Na ação cominatória pro
posta por Versedino [Augusto 
de Souza, (entra Ant nio Ma- 
tias Schappo e José Jacofc 
Schappo, o autor loi julgado 
carecedor da ação. Patrocina a 
< ausa do autor o dr. Ney fl. 
P iz, sendo a outra parte de- 
‘ rndida pelo des. Mario Carri 
láo.

«õ Ttóálo naternak. que tem 
come advogado o dr. Hélio 
Ramos Vieira, teve ganho de 
causa na ação proposta contra 
o espólio de Feliciano Pecini- 

i. tendo o des. Mario Carr - 
io interposto recurso.
6 - hoi ju ga !a improceden- 

e a ação «Ie anulação de es
critura proposta por Sebastião 
'asagra de contra trrr.id; 
Iaioli e Ma io Bertotti. Feio 
irocuratíor do autor, des. Ma
io T. Carrilho, íoi arrazoado 

o recurso, bem como a apela-

%  Oontra-trrezonu

°  f  . Por 'séritenca, íoi julga
J o  p ro c ed e n te  o  pedido de 
J L s s , de uma area de
tUOÜ Ü00m2. alegado por Em i 
iianr* de Souza M-jhjdo e 
outros na Açao de .. edição aa.

Fazendas da «ÜamJ. 
Rnvos». « erro 1‘eladoÜ 
b iãov, no tistrto 
requer da pelos her 

harles Vincent.
Desse decis io h >u,. 

para o Tiibunal tendo 
do os autos os drs. 
rilho, Ilebo Ramos 
Evilásio Caon.

Ma,„

VÀ!

pr -G

)

f  L,vf />•% // rí-.r.-i

V- - - ; *;
V .r ^  < • y.hià

£
A PERFEITA E (OMSTAHTE ASÍtSTEHCIA PRESTADA AOS

av iõ es  por técnicos e s p e c ia l iz a d o s , a cortesia do

PESSOAL DE TERRA E CE BORDO E 0 CONFORTO QUE V S 

DESFRUTARA DURANTE UMA ViAGEfc PUA "PIONEIRA*.

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALECRF 

DESEMBARQUE.

í 19 2 7(

Agência nesta cidade
Una lí is Novembro n. 37 Tons I4- C. f

para entrega imediataLocomoveis
“ Lanz”’ de 41 - ÕO - (>0 -120 Cavales.

“ \\ oll’ de 65 - 80 - 200 Cavalos.

v  e n d e m: KUHT WE1L & CIA LTUA. 
Caixa Posíal 745 - FORTO ALEGRE -I 
lelegramas “ W eil” - Porto A leere

Fumlaria e Instalação Sanitária
CONCERTOS de:

Fogões
ê amas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

— DE —

Dante 
Marotto 
&  Cia.

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPÓSITO de:

jUmll,as e c u ™ ” 0! ^ 1™ ^ 08' Í0eH'0s curvos etc

I 3«ras%r PeSS°aS ~ <l“\“medB1„CX“ U,Par“ 4g“8 ~ Fusípara ta\ar roupas — Uai>

L o m p i e t o  s o r t i m e n t u  d e  m i t e r i o i  n  .  , .
S n v i o l  1 Para instalaçõesr v i9os c o m p le t o s

Lages — SANTA CAT^
RUA 0TAC1LI0 COSTA s n.
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Henaux
A respeito da partida Alia

dos x Carlos Renaux, reali-, 
zadadia, 22 o brilhante diá
rio «A Nação» de Blumenau 
publicou diversas crônicas, 
das quais destacamos alguns 
trechos:

«Os atletas do Carlos Re
naux. após uma atuação des- 
tacadissima, conseguiram 
desclassificar o Aliados do 
Campeonato Estadual, num 
embate que transcorreu rao- 
vimentadissimo de principio 
ao fim.

Os brusquenses tiveram no 
entusiasmo e disposição de 
seus antagonistas barreiras 
dificílimas de 6erem trans

postas. . .»
A torcida lageana não re

gateou aplausos a brilhante 
conduta dos tricolores (Brus- 
que), que tiveram a valori
zar muito o seu feito, a fér
rea resistência que apresen
taram os integrantes do on
ze aliado, aos quais, diga-se 
a bem da verdade, faltou 
um pouco mais de calma e 
categoria técnica para al
cançar um resultado mais 
compensador».

E continua o articulista de 
«A  Nação»: «Boa quantia de 
dinheiro proporcionou a luta 
entre C. Renaux e Aliados. 
Lrescem de jogo para jogo 
as arrecadações em Lages, 
o que nos leva a crer venha 
aquela rica cidade ser olha
da com mais respeito pelo 
socer estadual».

«O futebol feito em Lages

jé caraterizado pela despor- 
jtividade, disciplina e hospita
lidade».

Estas e outras referencias 
sobre o nosso futebol, nos 
são deveras gratas, repre
sentando uma demonstração 
do interesse daqueles que nos 
visitam, servindo de incentivo 
aos desportistas locais.

X X X
Do Atlético Carlos Renaux 

de Brusque, clube que aqui 
disputou uma partida deixan
do em Lages uma lição de 
futebol e de esportividade. 
recebemos oficio comuni- 
canoo a posse da diretoria 
eleita para o periodo 53-54.

Como presidente foi eleita 
o sr. João Carlos Renaux 
Bauer, figurando como se
cretário geral o sr. Cyro 
Gevaerd e tesoureiro sr. 
Antonio Heil
Gratos pela comunicação.

0  Brusquense ponteia o 
(ampeonato Varzeano

Pelo Campeonato Varzeano, 
disputaram, domingo passado 
mais uma rodada, enfileirando 
os clubes Palmeirinhas x Ban- 
gú e Brusquense x Cruzeiro.

No piimeiro jogo o Bangú, 
jogando com apenas 7 elemen
tos, mer.os outro que foi ex
pulso, recebeu urna goleada, 
no 1." t e m p o ,  t e n d o  
desistido de prosseguir.

A partida entre Brusquense 
e Cruzeiro, sem dúvida a mais 
interessante do domingo da 
Pascoa, desenvolveu se movi
mentada, tendo o Brusquense 
vencido por 3-2, firmendo sua 
liderança no campeonato, uma 
vez que o Urú, seu maior ad
versário, tem mais sérios com
promissos, devendo jogar ama
nhã com o Palmeirinha.

Manoel Lino ani- 
versat iou

Transcorreu dia 7, o ani
versário natalicio do espor
tista Manoel Lino de Jesús. 
esforçado secretário geral 
G.E. Vasco da Gama. Por 
ocasião da efeméride, con
vidou seus companheiros de 
Clube e amigos, aos quais 
ofereceu um coquetel, em 
sua residência. Correio La- 
geano, o felicita.

r *  s

Convocação da D ire to rá ' e jnysdorcs
Na conformidade dos estatutos sociais, 

convoco, para o dia 15 de abril próximo, 
quarta-feira, ás 20 horas, na séde social, uma 
reunião ordinária da Diretoria do S. C. Inter
nacional e bem assim de todos os atletas ins
critos pelo clube.

Lajes, 7 de abril de 1953 
Evilasio N. Caon - Presidente

Edital de convocação
De acordo com os regulamentos despor

tivos vigentes no país, convoco o sr. Evaldo 
Lino da Silva, mais conhecido por “ Bodinho” , 
atualmente em lugar incerto e não*sabido, a 
se apresentar, na séde do clube, dentro de 
dez dias, para cumprir o contrato de atleta 
profissional que mantem com o S. C. Interna
cional, sob pena de, não comparecendo, ser- 
lhe aplicadas as penalidades legais

Lajes, 7 de abril de 1953 
Evilasio N. Caon - Presidente

Campeonato Estadual

Transferido o 
o meio Inicio
Em reunião especial da 

_SD, realizada dia 9, ficou 
deliberado que o Torneio Ini
cio designado para amanhã, 
deverá realizar, impreterivel- 
mente, dia 19 do corrente. A 
[ransferência foi motivada por 
nteresses conjugados da Li
ra e dos < lubes. Em vista des
ta deliberação, ficaram os clu 
^e9 com liberdade de efetua- 
em partidas amistosas caso 

Lssim pretenderem.

O Palmeiras 
disputará o 
«-ampeonato
O S. E. Palmeiras, clube 

fundado no ano passado, e 
que não teve ingresso na Li
ga. está se movimentando, ja 
tendo providenciado afim de 
inscrever-se no corrente ano. 
Assim, dentro de poucos dias 
será concedida a filiação ao 
Palmeiras, que disputará o 
campeonato da cidade, este 
ano.

Grande carreira, amanhã
ráia do Jóquei Clube de 
;, terá lugar amanhã a 

grande carreirada, a 
?stá atraindo as atenções 
ficionados do prado 
itre diversas outras des- 
e a carreira entre os re- 
dos parelheiros ' Ouro 
>” e “Capa Preta’’. Aque-

le correrá com 50 k s. e este 
com <>'), num tiio de 60') me
tros.

A parada dessa corrida é 
de 120 mil cruzeiros, havendo 
grande movimento de apostas.

Essa carreira deverá reali
zar-se ás 14 horas.

Sorteados os jogos 
do Torneio Inicio 
e quadrangular
A LSD., em reunião do 

dia 8. procedeu ao sorteio 
entre os clubes para a dis
puta dos jogos do torneio 
inicio, a ser realizado no 
próximo domingo, dia 19 do 
corrente.

Ficou assim estabelecida a 
tabela;
I o partida: Vasco x Aliados 
2a « Internacional x Operário 
3a « Vencedor da la. x 

Vencedor da 2a.
Na mesma ocasião foram sor
teados os participantes do Tor 
neio Quadrangular. que de
verá ter começo dia 26 do 
corrente A la. partida sera 
jogada entre União x Inter
nacional e a 2a. dia 3 de 
maio, - entre Aliados x Vas
co. Os vencedores decidirão 
a posse da «Taça Bandeiran
te Correia Pinto» em 10 de 
maio.

Todas as partidas do Tor
neio inicio serão arbitras por 
Lauro Santos e Edgard Wer- 
ner.

Prosseguindo em disputa 
do Campeonato estadual me
dirão forças amanhã, em 
Joinvile, as equipes finalis
tas, do América daquela ci
dade e do Atlético ( arlos 
Renaux. de Brusque. O pré- 
lio se afigura como mais im
portante do certame, não só 
por reunir os dois mais po
derosos esquadrões 'do Esta
do, como por representar,

para o vitorioso, o penúltimo 
passo para a conquista do 
titulo máximo.

O América, com as honras 
de favorito, dada 6ua posição 
de atual campeão catarinen
se, encontrará porem, séria 
dificuldade, uma vez que o 
Renaux, pelas suas exibições 
e pelo valor de seus cra
ques, está também creden
ciado a vencer.

0  churrasco do Aliados
Dia 29 de março, teve lu

gar no aprazível recanto do 
Bairro Guarujá, o churrasco 
com que o Aliados F. C. fes
tejou a vitória no campeona
to passado. A familia aliadi- 
na compareceu na sua quasi 
totalidade, notando-se ainda 
a presença de autoridades, 
representantes das demais 
entidades desportivas, jorna
listas e desportistas.

O magnífico churrasco es
teve completo. Otimamente 
preparado, muito bem servi
do e temperado com os lí
quidos proprios para essas 
ocasiões.

A festa transcorreu num 
ambiente de franca cordiali
dade, transformando-se nu
ma geral confraternização 
entre os desportivos de La
ges. Usaram da palavra para 
enaltecer o feito do Aliados 
e agradecer a churrascada. 
os srs. Luiz Valente. Evilásio 
Caon, ein nome do S.C. In

ternacional, Edézio Caon, pe 
la LSD, o Prefeito dr. Osny 
Regis.

Interpretando o pensamen
to da familia aliadina, dis
cursou o orador do veterano, 
dr. Olinto Campos

Esporte —
Noticia

Deverá circular na próxi
ma semana; nesta cidade, o 
primeiro número do semaná
rio esportivo,

“ Esporte-Noticia” .
O novo orgão da imprensa 

lageana, será composto de 
oito páginas, com farto no
ticiário e comentários sobre 
futebol e esportes menores, 
cinema, teatro, etc.

Esporte-Noticia. será diri
gido por Luiz Valente, tendo 
a colaboração de diverso.* 
elementos de destaque tfú 
setores esportivos e sociais 
da cidade.

manhã domingo ás 9 horas no Estádio Municipal treino âz
conjunto do S.C. INTER NACIO NAL
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Amanhã será I 
Santuário de S

pedra angular do ni
I  m I Adans. capelão í e  b Judas Tadeu, aJ  

l A f l  f l l l  a r e a l iz a ç ã o  d is obras para um futuroTadeu
\s festividades que terão lugar, amanhã, 

no Bairro de Copacabana, revestem-se de invul
gar interesse, não só para a população católica 
da cidade, como para todos aqueles que, de 
qüalquer forma, zelam e aplaudem o progresso 
de Lages.

Será lançada a pedra angular do novo 
liantuário de S. Judas Tadeu. padroeiro daque
le importante e laborioso arrabalde.

O templo cuja pedra fundamental será co
locada amanhã oficialmente, será ^um dos mais 
belos e imponentes da Santa Catarina, .medindo 
L*6 metros de largura por 54 'de comprimento. 
A planta, já aprovada, obedece aos mais rigoro- 
sbs e modernos requisitos da técnica e da ar
quitetura. Conjuga as finalidades da obra com

as exigências da art® 'dcorreto' m ix to de estilolidèz. a p r e s e n t a n d o  u m  <. rre e f e ,t0  estético
romano com renascentista,
surpreendente. monumental obra re-

A construção dessa m nara 0 pa-
presenta um enrequecimen ^  onde g0 80bre- 
trimônio artístico da cldad ’ lltetônjCa atenden-

<•- ■*>
PU,0Ŝ  S r f S
de a b n e g a d o s  e idealistas cidadftos , nâo tem 
poupado esforços no sentido de dar a Lages u

,empr : n'e,;osraorf « p « , d: a e do(, r ; ; .pa 1:oesdo

orientador dessa Comissão, ^  I*uiz C.onzaíí<i

Adans. capelão cfe b Judas Tadeu, a 
a realização d is obras para um futuro 

No local onde deverá enguer-se 0 
toso templo, haverá amanhã ás 9.3o h 
cerimônia da bença da pedra fundam 

«firiante S. Excia, Revdma. D n
c e r im o n i í i  — o 1- ' - - - -  • " û amental
do oficiante S. Excia Revdma. D Danff 
rique Hostin, Bispo Diocesano. Após esse 
monial, para o qual foram convidadas al 
toridades. pessô as gradas e o povo em8e 
Excia Revdma celebrará a Missa Cainpji 
gando, na ocasião.

As autoridades e paraninfos presente, 
verão, depois da missa, assinar o dotŝ 
que será colocado na pedra angular.

Os festejos populares desenvolver 
durante o dia, havendo, ás 19,30 horas, Re„ 
Iene. Esses festejos terão lugar, no largo 
teiriço ao novo Santuário e nas C 

e de trabalho do da Capela de S. Judas rl adeu Amt.,lia> 
Pe Luiz Gonzaga missa naquela capela, ás 6 e <,30 horas.

c
Lk y  L ü y s H
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Tte. Cel. Olímpio de Sá 
Tavares

A data de ontem «ssinalou a pssagem de mais um 
aniversáriou natalicio do Tle. CH. Oiimpio de Sã Tavares, 
ilustre comandante do 2o Batalhão Rodoviário, sediado nes
ta cidinle. O aniversariante goza de merecido prestigio não 
só no seio de sua corporação corno também entre a serie
dade local que o estima e admira por seuS elevados dotes 
de militare e de cidadão. Correio Lageano, cumpiimenta-n 
pelo transcurso dessa efeméride.

a  v  | S 0

O Agente Po9tal Telegráfico avisa aos possuidores de 
radio Receptores, que o prazo leg.il para o registro foi 
prorrogado até trinta de Abril. Ontrossim comunica que 
após este prazo o registro será efetuado com multa.

Agencia de Lages, 8-4-53

Comercio de Automóveis 
Tito Ramos S*A. “ua ̂ ‘lÃgÈs

CONVOCAÇÃO
Pelo presente ficam convidados os acionistas desta fir

ma para urna Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no 
dia 18 de Abril <le 1953, as 15 horas, na sede social de«ta 
firma e para submeter a aprovação do Bdlanço-Gerul e De
monstrativo da Conta de Lucros e Perdas, referentes .o 
exercício de 195:?.

Lajes, 7 de Abri! <ie 1952
Tito liamos — Diretor Presidente 
Pedro Vanoni -  Diretor Gerente

Vende-se
Vende-se vários móveis 

(quarto, varanda e escritó
rio) e um smooking.

Informações na larmácia 
Avenida (Edifício arajá)

Ver e tratar à Rua 7 de 
Setembro (ao lado da Pen
são Avenida.)

Telegramas Retidos
« , opolJo Frederico: Frideldo Verguiz - Mo'el Vj% 
ciso Verm«'lbe; nntonio G <rgioni; José C-rdoso C 
Ugerro P ttigi mi; Adio Janfiebl -  Esquina 110: Abr 
Si:v ; João Fmnklin - Banco Brasil; Bmna Hodrigues 
ro Largo; José Muin.

Marcirio Pacheco

í í ç  a z !

K0LYN05 combate os czínes
A cifncia moderna dr- 
m na:n que o creme 
d. ntal Kolynos combate 
efet vtmcnt; as cáries.
A ê puina conccn rada. 
S!nv* e penetrante de 
Ko ynos elimina os áci
dos b ícais. perfuma o há- 
livo e rende muito mais.

egoro também 
(_am tamanho GIGANTÊ

Watson de Macedo

Em companhia de sua ex- 
ma. esposa, esteve alguns 
dias, nesta cidade, em visita 
a seu genro Marcelino Alves 
Ferreira, o sr. Marcirio Pa 
checo, adiantado pecuarista, 
no distrito oe Esmeralda, era 
Vacaria.

Observando os planteis ex 
postos na VII Exposição, re

gressou muito bem í 
nado com a adiai)
os progressos do 
lageano.

Militando nas 
PSD, o sr. Marcirio 
desfruta, de largo 
nos setores politicoi 
caria. Gratos pela

D0q il pO0 ii PQa ll opa 1! p Qq j[ pQq jf dQcj |j~D$õ]fp$q

n
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A l f a i a t a r i a  E' 1 io
Linas confecções para cavalheiros 

Corte especializado era São Paulo 

Preços Módicos 

A N IO N IO  PAIM BRAESCHER 

Hua Mal. Deodoro, 613 Lajes

í ;[p̂0]rpõõ-,r5óõ;l

Dr. Renato V. Vale
L irurgião Dr-ntiii.i pe;,T Faculdade de Farmaciar 

Oilriitu log.a ,!„ Sta. Catarina

' v r t v D ,n\ ' f f ^ lnÍCi 1 '*'* Iriti de Janeiro A Ib M lh  D.-vS 9 - 1 2  E DAS 2 -5

Rua Cel. Cordova. i - L A G E S

o  Realisador dos Filmes ‘ 'Carnaval no Foto” «  « »  ■

va, apresentar, boje, em “ Avant-Premiere" I s  lO h„
go. em (luas Sessões, Ás 7 e 9 horas - ’ ’ *  ama0

o seu maior e mais beE mm g *  u  ocu maior e

F 0 |j0 Hfl R ll lí p ii i
A sensação maxima do ano! O maior dos filmes musicais do Brasil, >■ U  U  | ||
Não percam! Hoje, amanhã e som,° °divertidocomo0p"**»cama

--------------- --------- --- segunda-feira ■ no MARAJC
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