
Com a média de um roubo por noite, a cidade 
necessita uma Guarda Nouturna

É verdadeiramente alarmante o índice de 
criminalidade verificado no municinin * 
últimos meses. Vários crimes têm sido n?™!* 
trados nos mais diversos locais e nas ma?s ™ 
riadas circunstâncias. PreporA<ura entrSüfto 
roubo e o furto. y ” ra’ entretanto, o

À ação preventiva e repressiva da Policia 
tem sido ineficiente, pois datada de poucos rè 
cursos humanos e materiais, não consegue dar 
caça a todos os infratores das leis. descobrindo 
seus delitos. Apesar disso, o sr. Alcides Alegrete 
atualmente respondendo pela Regional em0 ouè 
pesam as criticas que lhe tem sido feitas tem 
desenvolvido um trabalho estafante, com ’ bons 
resultados, pois, diáriamente, detem autores 
de crimes praticados em todos os recantos do 
município, prestando reais 6erviços á coletivi
dade.

Além de outros ilícitos penais, a cidade 
apresenta uma média de um furto ou roubo por 
noite, sendo de notar que muitos esperta
lhões agem à luz do dia. Inúmeras tem sido as

casas conereiais e residenciais visitadas por 
personagens ilustres como Francisco Alves, Rui 
barbosa, Pedro Lima, Picolé, Jeep, Cezário, Zé 
Utiofre. Antoninho e outros tantos nomes prosái- 
cos de refinados larápios.

Sôbre a mesa do sr. Delegado de Policia a 
reportagem poude verificar as listas dos obje
tos roubados e furtados. Cada gatuno apresenta 
um rol enorme: que vai de roupas, a joias, ob
jetos caseiros, bijouterias, enfim, tudo o que é 
possível. Até parece existir em Lajes uma filial 
da quadriliia de Porto Alegre, que “só não rou
bava ourinol” . . .

De tudo isso se conclui o seguinte: A De
legacia Regional, com o Cap. Tavares, absorvi
do a maior parte do tempo no enorme serviço 
burocrático, com os srs. Alcides Alegrete e Ju
cá L< pes, i omissário. para as batidas em todo o 
Munic. >io, c ia i poucos e inexperientes policiais, 
de fd'-p>a alguma, mesmo desenvolvendo ativi
dades o.a e noite, não vencerá a onda de gatu-

nagem que impera na cidade e no interior Se
riam necessários mais comissários, alguns ins
petores, além de maior número de soldados ‘In
vestigadores secretos” parece que existiram o 
Antenor, o Salvio, o Rui Papagaio . . .  mas não 
sabemos que fim levaram, pois nada te.n que 
ver com a Delegacia.

A solução mais acertada, entretanto, será 
a criação de uma Guarda Noturna Municipal. 0  
assunto já foi ventilado mais de uma vez, mas 
é tempo de se encontrar um meio para resol
vê-lo. Duas dezenas de guardas experientes, se 
movimentando a cavalo, ou mesmo a pé, duran
te a noite, pela cidade, livrarnos-ão de muitos 
furtos. A Prefeitura Munipal cabe a iniciati
va, podendo arcar com parte dos recursos, e 
outra parte colher em taxas pagas pela indús
tria, comércio e particulares, pois, todos, cre
mos, têm grande interesse em melhor guarda de 
seus bens, para que fiquem a salvo da ação 
nexasta de uma legião de criminosos.

ORCAO INDEPENDENTE E NOTICIOSO
LAGES, 30 de Maio de 1953 — Redação e oficinas. Rua Marechal Deodoro, 294 — N. 22 Ano XIV 

DIRETORES Edézio N. Caon e José P. Baggio — GERENTE Syrlh Nicolléll — REDATOR Evilasio N. Caon

Arregimenta-se o PDC
Realizou-st, na noite de quarta-feira, no salão do Clube 

üscursionista Princesa da Serra, a primeira reunião pública do 
’artido Democrata Cristão. Os trabalhos foram presididos pe- 
o Dr. Rubens Neves que inicialmente convidou o Monsenhor 
Escoai Librelotto para uma palestra.

0  já conhecido pregador, que não é militante do PDC, 
sim estava na reunião a convite, com o brilho que lheépecu- 

iar, discorreu sôbre a sociologia cristã, abordando temas de 
lalpitante atualidade. Concluido a sua conferência o .dons. Li- 
irelotto se retirou do recinto, iniciando-se em seguida os tra- 
alhos de carater partidário.

Pelo Secretário foi lida a ata de fundação do PDC em 
.ajes, em sessão realizada no dia 20 deste, bem como alguns 
aanifestos enviados pelo Diretório Estadual daquele partido.

Em prosseguimento discursou o Dr. Rubens Neves que 
e demorou no exame dos princípios democrata-cristão-, fa- 
endo ver da necessidade de um cong açamento ue to os os 
idadãos que comunguem do mesmo ideal para sanar certos 
nales de nossa sociedade, como o comunismo em maicna, re
eber.do vivos aplausos. . ,

Estiveram presentes aos trabalhos os membros eleitos, 
impatizantes, senhoias e representantes da imprensa t  u  ío, 
ispecialmente convidados.

ENTUSIASMADO 0  DR. RUBENS NEVES

Na tarde de quinta-feira nossa reportagem teve' oportu- 
lade de manter um riç. do contato com o . - '  dú
e vem lidei ando o movimento em ^torno
)C, dêle obtendo algumas declarações. imeinlmerte

Não escondendo seu entusiasmo, nümer0 de

ssoàs duksnaverzeUsnsa0per^r à primeira. A pergunta nossa se 
ios haviam se filiado ao PDC, respon eu. categorias

•Havendo, de ncórdo com oa “ " f ' “ !
sócios: militantes, contribuintes et SI fo. o' de
notar foi que o maior numero ref  1 ■ tes sendo que 

s. seguindo-os os contribuintes e s P  ̂ ^  ^ nhum com- 
tes últimos exclusivamente convida
omisso». „ ívitn do PDC no

Indagado se alimentava esperança n&3 imediatamente: 
unicipio o Dr. Rubens Neves respondeu-no> une e

«Sim. Dado o apôio encontrado em todas nfio
maneira com que tem sido ac*lt° fo pujante a >ervi- 
aho dúvida de que o PDC sera u 
do povo lajeano». , o lider do PDC

■ «« . «■ • « "  ° ctsia°

Edição de hoje 6 páginas

H o m e n a g e a d o  o sr. 
N e ry  C a rv a lh o

A 25 deste aniversariou o 
sr. Nery Teixeira Carvalho, 
chefe de vendas da concei
tuada firma Bertuzzi, Ribas & 
Cia, e elemento de próa dos 
nossos meios sociais. Pelo 
transcurso da auspiciosa da 
ta, os diretores e demais só
cios da referida empresa co
mercial ofereceram ao sr. 
Carvalho um elegante coque
tel levado a efeito no Bar 
Marrocos, ás 18 horas, tendo 
distinguido este jornal com 
um gentil convite para parti
cipar das homenagens. Entre 
a cordialidade e confrater
nização reinantes, o sr. Ccns- 
tantir.o Bertuzzi, em nome 
dos presentes, num rápido, 
porém feliz improviso, sau
dou o aniversariante. Este 
agradeceu a maninfestação 
de aprêço de seus amigos e 
colegas de trabalho, sendo 
efusivamente cumprimentado. 
Ao sr. Nery Teixeira Carva- 

|lno apresentamos os nossos 
I cumprimentos

A g ra d e c im e n to
Viuva Berenice Andreani Aral

di, lilhos, noras, genros e netos do 
sempre lembrado

ARISTIDES ARALDI
prolundamente consternados, vêm 
por melo deste maniíestar sua imor- 
redoura gratidão aos bons vizinhos, 
amigos e todas as pessóas que os 
conlortaram neste doloroso transe; 
agradecem em particular ao boitdo- 
so médico Dr. Acacio, que tratou o 
extinto com o máximo desvelo e 
carinho durante a sua enrermidade: 
ao Exmo Rv. Bispo Diocesano e 
Rvmos. Padre Luiz Adams e Frei 
Sllverio pela assistência religiosa 
prestada.

Agradecem ainda, u todos aque
les que de qualquer torma, mani
festaram seus bons sentimentos 
ãquele ente querido.

Preso com a boca na botija
Na madrugada de anteon

tem dois audaciosos gatunos 
penetraram nos armazéns da 
firma sucessora de Aristides 
Araldi & Cia, levando um 
peneu 8-25-12 lonas, e talvez 
mais alguma coisa. Quando 
foram apanhados estavam 
carregando alguns sacos de 
arroz em uma carroça, isto 
pelas 3 h o r a 8. O sr. 
Alcides Galvani e o sr. Cons
tante Araldi, ambos de suas 
residências, já avisados por 
outras pessoas, vigiavam os 
armazéns, quando notaram 
ter estacionado, à Rua Se
rafim de Moura, uma carro
ça. Dela saltaram dois indi
víduos: um tentou abrir a 
porta de um dos armazéns, 
a qual já havia sido tranca
da, após os mesmos terem 
lá penetrado, e o outro es
condeu se à sombra de a l
guns arbustos. No momento 
em que se preparavam para 
seguir com a carga o sr. 
Galvani chegou e tratou de

apanhar os ditos larápios, 
tendo um fugido e outro rea
gido de faca na mão, o que 
fez com o sr. Galvani desfe - 
chasse dois tiros de revolver 
nos pés do mesmo, sendo por 
fim capturado, com o auxi
lio do guarda João. da esta
ção rodoviária e firma João 
Duarte, e pela policia que 
fora chamada pelo sr. Vival
dino Souza Sá O larápio de
tido em flagrante chama-se 
Olmiro Mello e já tem en
tradas na Delegacia,

Conseguiu escapulir o 
«Negro Arnaldo» que corre 
como um raio, pois, apesar 
de toda a caçada que lhe foi 
dada. «azulou» pelos becos 
escuros do Morro do Posto.

Olmiro Mello se encontra 
recolhido ao «buque», já a- 
gora com outra bombacha. 
pois a que usava na hora 
do crime ficou imprestável, 
tamanho foi o susto que le
vou . . .

A  Im a g em  de N ossa  S e n h o ra  de F á tim a ,
Peregrina do Mundo, em Lages.

Para uma condigna recepção da imagem de Nossa Stnh. - 
ra de Fátima, em Lages, foram organizadas as seguintes Co
missões:
( OMISSÃO DE HONR.A: Exmo. e Revmo. Snr. Bispo Dioce
sano Dom Daniel HostinJ dr. Usni Regis, Prefeito Municipal; 
Drs. Juizts ue Direito: Ivo Guilhon Pereira de Melo e Beli- 
sario Ramos Costa; Exmo. ‘'nr. Comandante do 2’ Batalhão 
kodoviário; Snr. Capitão Piraguai Tavares; Delegado Regio
nal de Policia; Snr. tuclides Granzottc Presidentt da Câma
ra Municipal; Snrs. Promotores Públicos: Du. Olinto Campos e 
Azevedo Trilha.

COMISSÃO EFETIVA: Presider.te: Revmo. Frei Bernar- 
dino Bortolotti, Vigário Geral; Snr. Lupercio de Oliveira K< e- 
che, secretário; Membros: Revmo. P Frei Silverio Fotker. vi
gário de Lages, revms. P. Luiz Adams, vigário de bãn Judas 
Taueo; revmo. P. Carlos l-redolino. vigário de N. Senhora do 
Rosário: Monsenhor Pascoal Librelotto Frei Aurélio ."tulzer. 
!'e. Henrique Barison, Reitor do Seminário Diocesano, snrs. 
Leontino Alfredo Ribeiro, Aprigio Leal. < andido Bampi, Ma
rio Souza, Silvio Pereira Telles, Adriano Almeida, José Cam
pos, Mario .Mendonça, Ten. Cel. Galileu Machado Gonçalves. 
Major Oiavo Gronau, Cap. José Pinto Sombra, Paulo lobeiio, 
Abramo Scariot, Maurício Cordova, Leôncio Casagrande, v i- 
aal Ramos Junior, Aristides Ramos, Mauro Rodolf , Oscar 
Schweitzer, Longino LemkuhP Verissimo Duart*-, Tito t  amu:.

■ a foi designada a sub-comissão de Propaganda ci* la r<- 
zendo parte os srs. Mario A. de Suusa, Silvio t ereira Teies, e 
representantes de todos o« jornais e radio locais.
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fy u k i
A n i v e r s á r i o s

Dia 25:
Sr. Anisio Alves da Silva, 

Sub-Jelegado de Policia de 
Anita Garibaldi. O jovem 
Álvaro Camargo, da Escola 
dc Engenharia de Porto Ale
gre. A menina Alzira Guio- 
mâr, filha do sr. Ubirajara 
de Almeida Valio. Sra. d. 
Helena, dd. esposa do sr 
Gilberto Pires.

Dia 26:
Sr. Orival Batista, co-pro-

prtetário da Farmaeia N S 
das Graças.

Dia 27:
t -Pn,R,tn Xav,Vr. filho do sr 
Joao Maria ATavier. Srta Te .
f ‘z!Thu / d? .J eaus' filha do srJosé Wolff.

Dia 28:
Sr Antonio Roncaglio, do 

comércio desta praça.
Dia 29:

Walter Souza, filho do sr. 
José Paulino de Souza.

"M o c id a d e  C a tó lic a  M a s c u lin a '
Domingo último, dia 24 do 

mês em curso, foi fundada, no 
Bairro Copacabana, Santuá
rio de São Judas Tadeu, a 

«MOCIDADE CATÓLICA 
MASCULINA», cuja primeira 
Diretoria foi empossada na 
mesma data, ficando assim 
constituída; D iretor- Rv. Pe. 
Luiz Gonzaga Adams; Presi
dente Benildo Siqueira; Vice 
Presidente

- Alceu Fernandes; l.° 
Tesoureiro - Alvair Wavginiak; 
2o. Tesoureiro - Lino Luiz 
Boldo; l.° Secretário - Osval
do Xavier; 2.° Secretário - A- 
gostinho Studzinski; Técnico
- Buby Wehle; Guarda Sport
- João Otávio Branco; Orador

- Buby Wehle; diretores dos 
meses de junho e julho; JoãoP. 
Silva- e João José Freitas, 
e mais os seguintes socios: 
João Paulo Silva, Mauro Fur
tado, João Alberto Waldri- 
gues, Benildo Siqueira, Wal- 
domiro Godoy, Buby Wehle, 
João Otávio Branco, Olimpio 
Conte. Adair Fagundes, Al
vair Wavginiak, João José 
Freitas. Geremias Benato, 
Alceu Fernandes. Lino Luiz, 
Boldo, Osvaldo Xavier 
Augostinho Studzinski, Ari 
Siqueira, Francisco Hugen, 
Aldo Siqueira, Ari Fernandes 
Jacy Siqueira, Joracy Paes 
Branco, Aurélio Paes Branco 
e Cesar Farias.

O F IC IN A  S A N T A  C A TA R IN A
---------  de José Hermele ---------
ATENDE A  QUALQUER HORA

Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricidade.
RUA MARECHAL DE0D0R0, LAGES.

Clinica Dentária
DO

D P ,  N A D Y  P E A D I  D I A S

A Rua M. Deodoro, 304
Comunica aos seus velhos e futuros clientes 
que estabeleceu seu Gabinete no endereço 
acima. Com seiViços rápidos, garantiaos, e 
preços ao alcance de qualquer um.
Façam sua visita hoje mesmo.

E assim terás um testemunho desta 
verdade

mS?adva?ada°compJjiíHomenagem aoDr. Héiio Ramos
CCT f l p  T.rrrrr>G P o tr r r lr t  V /  * "ca de Lages, Estado 
de Santa Catarina.

E D I T A Lde publicação
da sentenç8 declaratória
da falência da firma «J.
WOLLF & CIA»., estabele
cida nesta cidade de Lages.

O doutor Ivo Guilhon Pe
reira de Mello, Juiz de Direi
to da Primeira Vara desta 
Ccmarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que, na faieD- 
r ia da firma «J WOLFF & 
CIA*., desta praça, requerida 
pela própria firma acima men
cionada, em data de vinte e 
dois do mês em curso, profe
riu a seguinte SENTENÇA: - 
«Vistos, eto, . A firma J. 
Wolff & Cia., requer a sua 
falência, conforme inicial de 
fis. 2- -  Atendendo ao pedi
do que está em termos: De
claro aberta a falência da fir
ma «J. Wolff & Cia., estabe
lecida Desta praça, à rua 
Cel. Tiago de Castro, com o 
comércio de automóveis, ca
minhões, peças e acessórios, 
na data de hoje, ás quinze 
horas, fixando o têrmo legal 
em 60 [dias anteriores a 22 
de ma‘o do corrente ano, da
ta da inicial. - Nomeio síndi
co o credor Banco Indus
tria e Comércio (INCO), o 
segundo maior credor, deixan
do de nomear o primeiro cre
dor «Madeireira Douat S.A.», 
por ser residente no Rio de 
Janeiro. -  Marco o prazo de 
20 dias para os credores a- 
presentarem as suas declara
ções de créditos. - Façam-se 
as intimações necessárias. - 
Lajes, 26-Maio-953. (assina
do): lvo Guilhom Pereira de 
Mello -  Juiz de Direito» -  E 
para que ninguém possa ele- 
gar ignorância, passou-se o 
presente edital, que será pu
blicado na forma do art. 16 
do Decreto-lei n. 7.661, de 
21-6-45 (Lei de Falências). 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e sete 
dias do mês de maio uo ano 
de mil novecentos e cincoen- 
ta e três. - Eu Waldeck Au-

Vieira
Dia 22 do corrente aniversariou o Dr. Hélio Ramos Vieira, advo

gado no fòro local o diretor da Escola Técnica de Comércio de Lajes. 
Pela efeméride, e com a presença do Bel. Henrique Ramos Junior. Ins
petor Federal, os corpos docente e discente daquele educandário pro
moveram uma homenagem ao aniversariante, a qual constou de uma 
sessão levada a efeito no salão nobre do I.E.. no dia 25 à noite. Repie- 
sentando os estudantes, e enaltecendo os méritos e virtudes do home
nageado, discursaram os srs. Adailton Almeida, Janir Godinho, Cláudio, 
Floriani, Murad Mussi Sobrinho e Rodolfo Costa Neto, tendo êste últi
mo, em nome de seus colegas, ofertado um presente ao Dr. Hélio 
Ramos Vieira. Como intérprete dos professores orou o Dr. Evflasio N. 
Caon que, em nome dos mesmos, também ofereceu ao aniversariante 
uma recordação pela passagem da auspiciosa data. Por rim, um tanto 
emocionado, o Dr. Hélio Ramos Vieira agradeceu as homenagens que 
fôra alvo, recebendo vivos aplausos ao concluir.

A

J

A PERFEITA E CONSTANTE ASSISTÊNCIA PRESTADA AOS 

AVIÕES POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CCRtfSIA DO 

PESSOAL DE TERRA E OE 30RD0 E 0  CONFORTO OüE V S. 

DESFRUTARA DURANTE UMA VIAGEM PELA "P IO N E IR A", 

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRí 

DESEMBARQUE.
t /  '««OkOACM I j

O

Agência nesta cidade 
Rua 15 de N o«em lre n . 37  Fone 14 P. 33

A gente Geral da KLM
para todo o Su! do País

relio Sampaio: Escrivão do 
Civel e Comércio da 1* Vara 
o datilografei, subscreví e 
também assino. - Selos afinal.

Ivo Guilhon Pereira de Melio
Íuiz de Direito da 1* Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

i S c h i m i d t

V a l d o m i r o  J a q u e s
Rua 15 de Novembro, 66 

Vacaria — R G.S.

Escritório Comercial e Imobiliário
E ncarregasse  da venda de ter 

renos, p inhais e casas

Im p jrtidues de m áquinas e artigos
F orncedores de-

técn icos

MOTORES: elétricos, diesel e á gazolina.
MAQUINAS: elétricas e operatrizes 
MAQUINAS: á Vapor«Mernack»
FERRAMENTAS EM GERAL: manuais e elétricas.
ACCESSÔRIOS: para industrias em geral.

i SERRAS: para engenhos. — MATERIAL PARA TRANSMISSÕES. 
MOINHOS: Completos. -  SOLDA á oxigênio e elétrica.
LADRILHOS E VIDROS. — BOMBAS para água.
CORREIAS EM«V».— LUZ FLUORESCENTE.
ÔLEOb E GRAXAS. -  AÇOS E METAIS.
ROLAMENTOS S. K. F. — CAMINHÕES «MAGIRUS»

R e p re se n ta n te  n e s ta  p raça: P e d r o  V c iI lO lli

RUA EMILIANO RAMOS N° 95.
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Disputando a finalissima 
do Torneio Quadrangular, 
chocaram-se, domingo últi
mo, no Estádio Municipal, as 
equipes do Aliados e In ter
nacional.

O prélio foi dos mais po 
bres que temos visto últi
mamente e dêle saiu vitorio
sa a equipe veterana pelo 
expressivo escore de 3 a O. 
Apenas no inicio da pugna 
foi que se notou um pouco 
de entendimento entre ambas 
as equipes, decaindo após o 
nivel técnico, especialmente 
na segunda fase, quando 
caiu um forte aguaceiro.

Embora vencendo o Alia
dos jogou com falhas. Wil- 
ton suspenso foi substituído

t i is  i  -  .
Vencido o Internacional

por Felix que se saiu regu- a sua atuação. Nllo’ e“ ^
- ------ ' ' aparentemente nao tenha

sido responsável pelos ten
tos que deixou passar, na 
verdade o foi pelo menos de 
um, o golo que Tulio vasou 
quase sem ângulo e a boia 
passou raspando a cabeça 
do guardião colorado que 
nem 6iquer esboçou uma de
fesa. Garibaldi esteve abai
xo da critica, marcou mal, 
rechaçou mal, comprometen
do a defesa. Neisinho tam 
bém foi displicente na mar
cação, deixando Tulio muito 
a vontade. Nenê, jogando de 
alfe marcador, esteve bem, 
cumprindo satisfatóriamente 
sua missão Hernani qui ini-

3 a 0

íarmente, Pedrinho coutun- 
diu-se e Eustalio foi afasta
do de cancha após um cho
que com Hernani, sendo su
bstituído por Corvinho. Na 
guarda-vala Lulú apareceu 
bem. Tancio foi o melhor da 
equipe, Abelardo regular, 
abusou um pouco do jogo 
violento. O ataque formou 
com Tulio, Artemio, Jorge, 
Aldo e Rui, sendo este últi
mo o mais fraco. Marcaram 
os tentos: Tulio 2 e Artemio.

O Colorado apresentou-se 
com a equipe costumeira, 
além de Alemão e Nargel, 
atleta de Blumenau que ini
ciou de centro médio e foi 
substituído, pois não 6atisfez,

E D I T A L
A Lei n° 1.824, de 17 de março de 1953, torna segura

dos obrigatórios do INSTITUTO DE APOSENTADORIA E 
PENSÕES DOS EMPREGADOS EAA TRANSPORTES E 
CARGAS os tratoristas e condutores de máquinas motoriza
das, utilizadas em serviços de estradas, de .atêrro e desa- 
têrro em zona urbana e rural.

Ficam, pois, todos os Snrs. Empregadores .le tratoris- 
tas convidados a se dirigir à Delegacia Regional do IAPETC 
sita à Pr*çu Pereira e Oliveira, Edifício IPASE, "3o andar, 
em Florianópolis, aíim de se regularizarem perante esta lus- 
tituição.

Florianópolis, 14 de maio óe 1953 
João Ranuipho de Oliveira 

Assistente do Delegado em exercício

Falência de J. Woíff & Cia.
A viso  aos C re d o re s

LAERTE RAMOS VIEIRA, Bel. em Ciências Contábeis e 
Atuariais, síndico da falência de “J. Wclff & Cia.”, decretada 
pêlo MM. Juiz de Direito da la. Vara desta Comarca em 
26-5-953, avisa os credores da dita Massa Falida que, diaria
mente, se encontra a disposição dos interessados em seu es
critório á Rua 15 de Novembro n« 31 -  Io Andar, nesta ci
dade de Lages, no horário das 14 as 18 horas.

As declarações de crédito* deverão ser apresentadas até o 
dia quinze (15) de Junho do corrente ano.

Todos os atos oficiais desta falência serão publicados nos 
jornais “Diário Oficial do Estado” e “Guia Serrano ’.

Lages, 26 de Maio de 1953 
Laerte Ramos Vieira 

sindico

Caiu do pinheiro 
e faleceu ins

tantaneamente
Um e.-trnnho acidente en- 

lutou unid familia do Carú. 
Pel is 16 h< rns do último sá
bado, o juv* m Estevão João 
Prezott i, com 22 anos de 
idade, filho do sr. Santo Pre- 
zotto e d. Am.ilia Stockmann 
Prezotto, agricultor residente 
naquele aistiito, em com
panhia de um irmão menor, 
saiu para o maio c-fim-de 
de fazer um,i colheita de 
pinhões. Prepnrou-se para 
sub'.r cm um piuheiro e, an
tes de alcançar os galhos, 
sofreu um colapso, caindo 
ao solo e sofrendo fratura do 
pescoço, lalecer.do instan
taneamente.

O ocorrido repercutiu do- 
lo-o-am»nte no Distiito onde 
a vitima e sua Umilia pos
suem va tas relações. O ex
tinto deixa vivos: pais. ou
tros par nu-s e noiv.». Era li
gado e. f imilia Melegari, resi
dente nesta cidade, tendo 
seu sepultamento sido acorn- 
paoh.ido por uma verdndeir 
•Tull>dão que lhe prestou as 
últimas homenagens.

Funilaria e Instalação Sanitária
—DE

CONSERTOS de:
Fogões

Camas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

Dante 
M arotto 
& Cia,

Calhas 
' anos 

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPÓSITO de:

Canos galvanizados, joelhos curvos etc. 
Manilhas e curvas de grês — Tanques de cimento para água 
de 4 a 100 pessoas — Tanques de cimento para lavar roupas 
duras etc. H

Fossas céticas 
Caixa de gor-,

Completo sortim ento de m ateria l p>ra instalações saiiitárias
Serviços com pletos • ^

RUA OTACILIO COSTA s/n. LAGES _  SANTA CATARINA

I ra°“centeraífe hiton im uúo . 
vn itaaue Telminho foi o

Sc-& ssrds.quiuCgou o que sabe, aeu
trabalho a Tancio e Abelar- 
Ho atuando muito bem.
Miiho, Decosta, Alema° e Dl" 
so estiveram com altos e 
baixos pois todos carrega 
varn°a' bola até a área alia- 
dina e ali perdiam-na, dei
xando de arrem atar com 
eficiência.

A atuação de Lauro San
tos foi regular, como árbitro. 
Mal auxiliado pelos bandei- 
rinhas, especialmente Juarez, 
consignou o primeiro tento 
do Aliados, quando Aldo, an 

tes de receber a boi»sar para Artemio 
sivelmente impedido 
ve, porém, o nivel 
nar, deixando, ea 
cam pear o jogo DJ 
parte de alguns jò

A renda foi à cas* 
3.000,(10. Com èste t 
o Aliados sagrou ( 
peão do Torneio Qu
lar. conquistaddo , 
«Bandeirante Correia 
oferta do Dr. Osni R 
troféu ainda não 
tregue, mas deverá 
breve, pois, ao que 
Vasco da Gama não 
reu da decisão da JD 
lhe cassara os pontos

ihe f

Vasco e Internacional jog 
em carater amistoso ama

Na tarde de amanhã, no Fstád.o 
teremos mais um encontro futebolístico de proporções, 
Vasco da Gama e internacional que disputarão a fim 
da série de tres amistosas pela conquista do trcfui 
Nilda».

O préüo ficou assentado na data de ontem entre 
rigentes dt ambos os clubes, devendo ter inicio ás 1' 
ras. Na preliminar atuaião as equipes de aspirantes, 
inicio ás 15,45 hs.

Ê interessante salientarmos que Vasco e Internac; 
tão empates era vitórias neste ano, pois ainbos vene 
foram vencidos em duas partidas, sendo que a de £ 
apresentará as características das anteriores, disputadwi 
se de entusiasmo e muita combatividade. Ao vencedor 
entregue a «Taça Velas Nilda» oferta do industrial 
Rosa. Em caso de empate haverá prorrogação.

Arbitrará Edgard W erner, coadjuvado por Lauro! 
dureira. As entradas serão: Cr$ 10,00 - e Cr$ 5.00 para 
de ambos os clubes que apresentarem o talão do mès é 
bril. para militares não graduados fardados, estudantes 
caderneta, senhoras e crianças.

+  Alcibiades Muniz
V F . ,, (Missa de 30 dia)

.... V8‘ Lzilah Aiuniz e filhos agradecem a todcs q 
^rSfi-na SUa 8rande dor, romparecendo aos fi 

an o flores, cartas, telegramas ou outras manifesta 
pesar, recebidas por ocasião do falecimento de seu espos 
e ennviHo A L C E B I A D E S  M U N I Z  
missa d« To0°SHi«ema'S parentes e amigos para assisi 

Z i3 d ,  ?Ue mandam celebrar no dio -1 de q nta feira, as 7 horas, no altar-mór da Catedral *

ül l  60ELZE3 ENGELSING
H epesentações

Rádios Estrangeiros e Nacionais
TRaS o‘AST0 ,  alemão 

MOTORES a evnlI?-RES «MAN* diesel 
sei e elétricos nnr«d° ’ P? ra Sasolina. kerozem 

P a qualquer industria, desd 
BOMBAS — opnH. . 150 H p -ifugas, de corrente, rotati
SERRAS -  AlemAe «DELCO»

“ ,8’ de aço cromo Vanadiuo 
gel ~ Guss — Stahl

(Pijpiia pâfi mmiiBt)

MAquiNasDiNA^ S .  ALTERNADORES. etc.
e qualquer para a indust 

TORNO mo madeira 
9 Escritório à niTV1100 «NARDINT 

nta Catarina Caixi  ̂prci*io Euz n' 120
fico «1T ATlProstal n* 323 -  End. T« 

A U G * e ENGELSING
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juízo de Direito da Ia Varada Comarca de Lages

Edital de Praça
O Doutor Ivo Guilhon P«*-, 
reir» <ie Mello, Juiz de Di- 
rrito da Primeira Var;« d.t 
Comarca de l.agw, Estado 
de Stuta Catarina, na for
ma dz lei, etc.
Faz sabe: a todos quantos 

O*presenie edital de piaÇa 
com o prazo de vinte dias* 
virem, de|r couhecimt nlo l'- 
verem o*i mccressiír possn, 
que, no dia primeiro <Je jj~ 
nho do correinc ano (l-tkí>J), 
ás dez horas e trinta ui. nutre 
410,30), no saguão do edificiu 
do Forum, à rua Beojainin 
Constam, nesta cidade, u por
teiro dos audiiórios, ou quem 
suas v e z e s  fizer, levará à pú
blico pregão de venda e »r- 
rematação, por quem mais 
cler e maior lanço oferecer, 
acim a da «sV.illeÇáo de Ci$. 
hSOOOOJX), feita ueste JuiZo 
os seguintes imovei. que fo
ram penhurados à firma «J, 
WOLFF & CIA»; desta praça 
na execução que lhe move «. 
firma «Madeireira Dou.., 
- S.A.». nos autos da ação or
dinária cb ran ça  respectiva, 
julgada por sentença tíéstc 
Juízo, que transitou er jul
gado, a s br:r: -  UM PkÊÜlO 
todo construído de A\*’l n 1> 
ie doi« puvimentos, *•> up. u 
j prim ei ii p.iviment. "  m 
esidéncia, e o pavimento 
érreo co" os escriióru » ua 
•xecutada. - UM PRÍÜIÜ 

con«trllido de o'eo - 
ial, ao lado do primeiro avi- 
na descrito, ocupado Com de

posito, InVação de au ont;'.v**i , 
garagem r lubrificação. - UM 
lEUHENO onrle esiA.» cons
truídos os prédios acima refe- 
ridns, medindo mais <>u me
nos mil metros quadrados, 
confrontando na fronte, com 
a rua Thihg° *le Castmj de 
um l .do, com casa e teireno 
de Mario Vargas de outro 
lado, com terreiro pertencen
te à firiiiu ex-culad ■; e pelos 
fundos, cum leirenos de Vir
gílio Baltazar e outros, ou 
quem de dir< ito, avaliados, 
..s dois prédios e o terreno 
pela quantia total de Cr$. 
85(1000,00. - E quem quizei 
airematar os imóveis uciuia 
descritos, deverá comparecer 
no lugnr, dm e hora acim>< 
menciouados. sendo en
tregues a quem mas <I**r e 
melhor lanço oferecer acima 
da aludida avaliação, depois 
de pagos no ato, em moeda 
corrente do paí«, o pieço d. 
rtireuiataçáo,*trtXMS e custas 
legais. -  O presente edital 
sera publicado e afixado na 
forma da In. - Dado e pas
sado nesta cidad" de Lage-, 
Estado de Santa Catarina, 
aos oito dias do mês de maio 
do ano de mi! noventns e 
cmcoentn r três. - Eu, Wal- 
deck A. Sampaio, Escrivão do 
Oivtl, o dat.lograíei, «nb«cre- 
vl e também assiu^. Se;oi a- 
f i «a I
Ivo Guilbou Pereira de Mello 
Juiz de Direito da la. Vara 

Wal lec« A. S uno oo 
EsCrivào do Civd

« 0  ESTADO DE SÃO 
PAULO»

Um dos maiores c ni j 
lhores jornais do Brasi . 

Assinatura com o a^en 
te local:

EurasioJ Zanoni - x. 
Postal 6 - Lages.

Produtos quese
recomendam

■ C 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, 

Bala6, Enfeites para Dóces

Varejos e fábricas: Rua Corrêia Pinto, esquina 
Caetano Costa - Posto de vendas: Rua 

Marechal Deodoro 45

;<Bom emprego de Capital»
Organização no ramo oe Automóveis, proprietária 

le uma área de 1.034 m2, fazendo esquina com duas 
uas de grande movimento, frente para principal Ave- 
iida da cidade de Unges, estando aparelhada com duas 
onstruçõe6 de material, um galpão e uma casa de ina- 
eira onde funcionam: Agencia de Peças e Acessórios, 
’ord e Chevrolet, Escritório, Posto de Gazolina. Lava-, 
üo e Lubrificação. ONcina Mecânica e uma Residência 
ncontra-se a venda por preço compensador. Negocio 
e grande futuro, pois a cidade de Lages, é entr >nca- 
íento Rodoviário, obrigatório entre Norte e Sul do Pais.

Os interessados deverão endereçar se a Caixa Pos- 
il. SI Avenida Marechal Floriano, 373, Lages. Santa Ca- 
irina.

11 *W 'J. j > i

f ^ í  V
V " *

ZcM as c; r?  !li .
A  c i f - c lB  m o d e rn "  d<*- 
r .o n > tre  q u e  o  cr» MC 
d n  i :o1v k >* c-iinhu- 
t».*l. iv  m entra*  c â r v * .  
A  t  p u ;: i * to n e  n t r  .da. 
m n v e  r r e i  c ra  d *  
K o ly n  ■* clinuni os á v i
d o s  h u c a i . perfumá o  
h á l i to  e t í n d e  m a is .

o g o ra  ta m b é m  ^ ^

• m  fo m a r h e  G I G A N T E

H U WBEBTO Pft SC Alt
C a i x a  p o s t a l  
L A  J ES

Fone — 28 
Sta Catarina

aEPRHSENTANTEMBAA SKliRANA Ü0S

CH TCROS - galvanizados
1 \RAMK - liso e farpado todos os tipus 

CIMENTO -

R A L - grosso e moido em sacos de 30 e 60 klg. _
r e f i n a d o s  e m  s a q u i n h o s

ASSUCAR BRANCO - moido e refinado 

ALC00L em tambor
TlXAS - COLAS “TATU” para madeiras 
ADUBOS SAUTRE DO CHILE

LOCOMOVEIS «LANZ E WOLFF» MOTORES des
de 5 a 2b0 HP. - (Ótimas condições de venda)

Qualquer artigo acima diretamente da 
fonte de procedência descontos especiais 

para compras de vulto.

Façam seus Anúncios nesta folha

Dana de casa:

ê *

FOGÃO

PHILIPS
A QUEROSENE COMUM GASEIFICADO

Instoloçóo simples sem encanamento 
especial Mon#|o fácil. Acenda-se 
num instante. Suo chama potente fer
ve 1 litro de água em 5 minutos. 
Econômico: 1 litro de querosene 
dá para cozinhar o dia inteiro.

Jv Ta'-

Aol.t4n.lc

•  NÃO PRODUZ CHEIRO
•  NÃO PRODUZ FUMAÇA
•  ÍÍÃO EXIGE PRESSÃO

•̂AOVAO0*

I Revendedor Autorizado
Ô ny Pires & Cia. Ltda.

( a ix a^ P o sta ), 36

Pmça João Costa!e' ^34 - Lajes
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importante pronuociameo' 
to de lideres trabalhistas
O discurso do Arceb-spo de 

Porto Alegre, D. Vicente 
Scherer, provocou, pela sua 
oportunidade, na Camara e no 
Senado, comentários favorá
veis de duas figuras exponen- 
ciais de nossa política.

O senador catarinense Car
los Gomes de Oliveira se pro
nunciou aplaudindo a atitude 
do prelado gaúcho que em 
oração houvera se manifesta
do contra a doutrina do libe
ralismo econômico, em nosso 
país. O senador Carlos Gomes 
historiou _longamente a situa
ção de crise e inflação origi
nadas pela guerra nos diver 
sos paises, situação esta que 
forçou os governos a intervi
rem diretamente afim de re
solver os problemas econômi
cos. E também no Brasil fo
ram criados organismos contro 
ladores para solucionar a in
flação e o encarecirnento das 
utilidades. E hoje estamos em 
situação análoga a de 1939. O 
senador petebista diz então: 
“£ necessário que se tome no
vas providencias e essas são 
as que o povo reclama- o go

verno pode e deve agir, o po- 
v ° espera a intervenção do 
governo”. O ilustre senador co 
menta ainda, a margem das 
considerações do arcebispo 
portoalegrense, o espantoso 
contraste “entre o faustoso 
provocador que ostentam não 
poucos detentores da fortuna 
® o baixo nivel de vida de 
seus colaboradores”. E as me
didas cristãs e adequadas para 
solução dessa crise só os po
deres públicos as podem tomar.

Também fazendo éco com 
as palavras honestas de D. 
Scherer, pronunciou na Câma
ra um discurso, o deputa-lo 
Lucio Bittencourt, do PTB, 
justificando a intervenção do 
Estado no dominio eco ômico. 
Disse o deputado mimiro que 
a doutrina trabalhista se en
quadra perfeitamente na dou
trina cristã. E denunciou tam
bém a existência de uma or
ganização de poderosos, uma 
“caixinha” onde são deposita
das importâncias dest nadas a 
subornar aqueles que se levan
tam contra o liberalismo eco
nômico.

Dutra e Gois simpáti
cos ao nazismo

0  Gal Leitão de Carvalho 
acaba de publicar 
uni que está obtendo sensa
ção nos nossos meios políti
cos e militares, em virtude 
de várias revelações impor
tantes que faz aquele militar. 
Entre outras coisas incrimina., 
o Gal. Gois Monteiro, então 
chefe do Estado Maior do E- 
xército, e o Mal. Eurico Dutra, 
Ministro da Guerra, como sim
páticos á causa nazista, em 
1940 e anos seguintes.

Venda de campos e pinheiros
Vende-sa 17.215.000 ms2 de campos situados a b :i -a 

da Estrada Estadual Lajes Capinzal, neste Município con
tendo 7 invernadas, 3 potreiros e duas excelentes >>• prie- 
dades.

Acompanham as propriedades: a Io. um galpão com 
22 ms por S ms; a 2a: um galpão com 20 ms por 1U m , am 
bas com tronco, boas mangueiras e boas lavouras, t .tin- 
do uma só divisa para cada propriedade, com as áre de 
S.615.‘ 09 in62, e S.bOO.uO ms2, respetivamente, com 0 Uü.O 0 
ms2 de terras para cultura, área essa que, esta a venda 
também em pequecai partes

Nas mesmas terras existem ainda duas serrarias uma 
iem construção, com 600" pinheiros, mais ou meu . de 
;45 cms acima; e outra, jã serrando, em scciedadt com 
li.OOO pinheiros, mais ou menos, também de 45 cms: .cuma.

llm moinho colonial com dois jogo3 de pedras ( dois 
jogos de cilindros.

Os interessados em tal negócio poderão se diric ao 
sr. Salvador Pucci. no Distrito de Campo Belo do Sul.

:
I >
>£; í

:■ : 4}

■ "" ;• :* ■■ yj
' r ■ ' * ' ' ;

P ' í j : ,
<

t  V  V-N. „ . .

i'-:*-.. . .......I  . ■ ■
rfcebcrá 2>: / f-

t  « íi 5 t u /  T u vrnendçy
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Atividades do Governaídor no Rio
Fpolis (Correspondente). De sua viagem á Capital da República, 

regressou, dia 20, o Governador Irineu Bornhausen. Durante sua estada 
ali. o Chefe do Executivo tratou com altas autoridades federais, sobre 
importantes assuntos administrutivos de interesse de Santa ^atarina. 
Na véspera de seu regressou assinou S. Excia. vários acordos com o 
Ministério da Agricultura e que virão impulsionar a indústria agrope
cuária de nosso Estado, dentre os quais destacam-se os reieren-.-i a 
execução dos serviços de caça e pesca, administração do núcleo tr aco
lá de Curitibanos, e o plano de fomeuto pelo qual ficou estabeieciGa 
instalação de postos de suinocultura em Tubarão, Ibirama, viaeu 
Concórdia. Ficou também assentada a instalação de um campo'd , '
tipiicação de sementes de trigo em Campos Novos e o fornecun 
dois milhões de cruzeiros em máquinas agrícolas que serão ui.. 
das pelas Associações Rurais. _ . .

Também foi objeto de um acordo o fomento da cu||.u Itaiai 
nos municípios de Florianópolis, Tijucas, Biguaçú, Camboriu

AGENTE EM LAGES
d a n ilo  Tia g o  d e  c a st r o

RUA 15 DKNOVEMBKO N/b

Escíüòrio I-1Í3ISJ3ÜV0 Ü3313ÍSÍ8!
Quereis tratar de vossos intare=ses particu'cres ou 

junto as rc partições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? Fncarr - ai 

1 este escrito io que está habilitado para tal com grs- de 
número de propiedades a venda e vos atenderá eoi a 
máxima brevidade e economia.

RAFAEL!, RABOS LTDA-
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Raf eli

FAÇA do
Diário de Noticias

o seu jornal. O matutino de maior 
tintjem do D. Federal 
AGENTE NESTA PRAÇA: J. U'il- 

j son Muniz.

Rua 15 de Novenjbro,57

H  r *  ■ A . ? M
m a r  m a c i a  a v e n i d a

O i  m a — »

Nos preços Lealdade
Nos Produtos Qualidade+ ; n u s  r iu u u iu s  y u a u u a u c  t\ç

VENDEMOS BARATO PARA VENDER MUITO

Edifício Carajá - Rua Cel. Cordova
\ 2^7'1' * -V- ' P ,':'F "XV-ííTVtitft' r. j,_____..— . ..a.y.fçgyu»wi ■*_

EXPRESSO L AGE ANO
SÃO PAULO — LAGES — P- ALEGRE
Rua 25 de Ja

neiro 220 
’one 34-43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

7 de Setembro 
597

Fone 7818

Transporta rápido 8 eíiciente de
argas e encomendas em carros proprios

lár p resen c ias  ao Exp. Lageano écontri 
buir para o progresso de La„es

IONESTIDADE, SEGURAN^Aç o g  M Ô D IC0S

A m aior rêde aeroviária do B rasil
a serviço de Va. S a . !

*

Transportes f i i e c s  Catarinenses S . I .
EM COMBINAÇÃO CCM A

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Lídc*
DE L \GE3 P \RA RIO DE JANEIRO: 3 VEZES POR SEMANA, PODERÁ 

Va. Sa. VIAJAR FAR \ O RIO, EM QUATRO LiNHAS DIFERENTES

Lages - Florianópolis- Itajai-Jòin- 
vile - Curitiba - Paranaguá - Sa v.os 
e Rio da -J.i iairo .............Fr FlTu

A l f a i a t a r i a  E' l i na
F in a s  confecções para cavalheiros 

C o rte  especializado em São Paulo 
Preços Módicos 

A N lO N lO  PAIM braescher  

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

ITINERÁRIOS - Lages - Florianó
polis - R io ...........3* Feira

Lages - Florianópolis - Curitiba -São 
Paulo - Rio de Janeiro.......3a Feira
Lages - Florianópolis. - Itajai -Join
ville - Curitiba - Paranaguá - Santos 

R io..............3a Feira
L a g e s -Florianópolis - Curitiba - Rio 

de Janeiro ............. 5a Feira

Lages - Florianópolis - Curitiba - e 
Rio de Janeiro ................S ã o ., os

Lages - Florianópolis - Itaiui do n- 
vile - Curitiba - Paranaguá - .tos 

Rio de Janeiro......... S ã b a u  -

De Lages para P o r to  A le g r e ,  2 a 4 a 6 a p a r t id a  d e  Lages, ás 1 5  H O R A S
(L a g e s -P o r to  A l e g r e  ( D i r e t o )

H o rá r io s  de sa idas de L ages : —  10 h o ras  da m anhã

Ijjiái enljjisj -fiis I5ie NtmnftG-Lüjd ibüíx ds Cise Ti’ t:c Maíjjeera : : i
FO N E-214 E ndsreqo  te leg ráfico  — TALSA
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N O V A  O F E N S I V A  S I V O B Ç
Nelson Carneiro apresentou  um se

gundo projeto á  C âm ara

O Deputado Nelson Carneiro apresentou à Câmara Fe
deral um novo projeto de lei instituindo na tese que defendeu 
no ano passado: são passíveis de anulação os casamentos cele
brados entre desquitados. depois de provada a separação efeti 
va no prazo minimo de cinco anos.

Ê o seguinte o texto do importante documento:
«Art. Io — £ também anulável o casamento civil, além 

dos casos regulados em lei, se houve por parte dos nubentes, 
ao consentir, êrro essencial quanto às qualidades pessoais do 
outro, sendo êsse êrro tal que o seu coi hecimento ulterior 
torne insuportável a vida em comum.

Art. 2° — No interêsse da familia, o juiz sómente decre
tará a anulação, se o casal estiver judicialmente separado, r o 
minimo há cinco anos, sem restabelecimento da sociedade 
conjugal.

Art. 3o — A anulação do casamento civil, com apôio 
nesta lei, processar-se-á em ação ordinária, na qual será no
meado Curador que o defenda.

§ l° — Quando as circunstâncias da causa o convence
rem de que os litigantes »e serviram do processo para realizar 
ato simulado ou conseguir fim proibitivo por lei, o juiz pro
ferirá decisão que obste a êste objetivo.

§ 2o — Se julgar procedente a ação, o juiz, mediante 
simples declaração na própria sentença, recorrerá ex-officio, e 
com efeito suspensivo, para o Tribunal de Justiça.

Art. 4° — Sómente o cônjuge enganado poderá deman
dar a anulação do casamento, com apôio nesta lei.

Art. 5o - Quando o casamento anulável houver sido 
contraída de boa fé, produzirá, em relação aos cônjuges, to
dos os efeitos civis até o dia da sentença anulatória. Se um 
dos cônjuges o houver contraído de boa fé, os efeitos civis 
do casamento só a êsse aproveitarão

§ Io — Os filhos comuns serão sempre legítimos, posto 
que havidos antes do casamento e ainda que êste não tenha 
sido contraído de boa fé por um ou por ambos os cônjuges.

§ 2o - Aos direitos e obrigações dos pais entre si e a res
peito dos filhos, no caso de anulação de casamento serão aplicá
veis as disposições análogas em matéria de desquite alimentos. 

Art. 6° — Revogam-se as disposições em contrário.

Faleceu Renato Viana
Em dias da semana passa

do faleceu, no Rio de Janei
ro, o popular teatrólogo bra
sileiro Renato Viana. A car
reira de Renato Viana foi 
das mais brilhantes da ribal
ta nacional. Dotado de uma 
tenacidade e persistência a 
toda prova, iniciou-se em 
1922 na dificil arte represen
tando um motivo extraído de 
Fausto. Dai até sua morte 
não mais abandonou o tea
tro. embora financeiramente 
tenha fracassado diversas 
vezes, possivelmente por 
6ua tentativa de fazer teatro 
sério. Excursionou pelo nor
deste e norte do pais. radi
cando-se em Porto Alegre, 
onde fundou e dirigiu, por 
muitos anos, o Teatro An 
chieta.

Teve sempre a preocupa
ção de apresentar peças on
de sugeria novas idéias e 
soluções a novos problemas. 
Algo mistico, seguiu bastante 
a Ibsen, desenvolvendo quer 
como ator, quer como autor

assuntos de grande atualida
de. O público de Lages teve 
oportunidade de conhecer 
Renato Viana, quando em 
1944, o sr. Mario A. Souza 
conseguiu trazê-lo para nos 
deliciar com as magníficas 
representações de «Jesús es
tá batendo á nossa porta», 
Deus, «Divino Perfume» 
além de outros de famosos 
autores. Nessa ocasião se 
fazia acompanhar de sua fi
lha Maria Caetana, Cirene 
Tostes, Rui Viana, que ao 
lado de Renato Viana, apre
sentaram os melhores espe
táculos levados a cena no 
Carlos Gomes. Renato Viana 
foi um pioneiro que tentou 
levar a sério o teatro no 
Brasil, introduzindo peças 
da envergadura de Crime e 
Castigo, Obsessão, Édipo, de 
Gide, Um inimigo do Povo e 
Casa de Bonecas, de Ibsen. 
A morte de Renato Viana é 
uma grande perda dara o 
teatro nacional.
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0  assalto à Tin- 
turaria Couto

E s c la re c im e n to
Lm nossa última edição pu

blicamos uma nota a respeito 
de um assalto à Tinturaria 
Couto, na qual está envolvido 
o indivíduo de nome Artur Al
ves. Esse sujeito, também im
plicado noutr s fatos dessa na
tureza, embora tenha negado a 
participação do crime, foi re
conhecido por diversas pessoas 
que o viram no rromento da 
tentativa do iurto.

É um rapaz dos seus vinte 
anos. de côr preta, cabelo en- 
carapinhado, residente numa 
pensão próxima a fá brica Ba- 
tistela, procedente do Rio 
Grande do Sul, solteiro, ás 
vezes é carpinteiro, as vezes 
não faz nada. . . e já tem di
versas entradas na Delegacia.

A respeito daquela nossa 
publicação, lomos solicitados a 
esclarecer que esse indivíduo 
nada tem a ver com o sr. Ar
tur Alves. proprietário da 
conceituada Engraxateria Chie, 
á Rua Marechal Deodoro, a 
não ser um nome igual.

O que há é apenas uma la
mentável coint idència no homô- 
rimo, sobre a qual ninguém 
poderia levantar qualquer dú
vida, uma vez que o sr. Ar
tur Alves, proprietário da En
graxa ta ria Chie, é cidadão so- 
bejamente conhecido, não só 
por sua dedicação ao trabalho 
honesto, como por suas qua
lidades de ho íorabilidade e 
retidão de carster.

Registramos a lamentável 
confusão de rornes, fazendo 
este esclarecimento para evitar 
dúvidas

Criação d© novo Banco 
Joinvile

Está repercutindo agrada
velmente nos meios econo- 
micos de Sta. Catarina o ini
cio dos trabalhos prelimina
res destinados á fundaçao 
do Banco da Indústria e Co
mércio de Joinvile S.A , ten
do como realizadores os srs. 
Lauro Carneiro de Loyola. 
Leonardo Germano Meinert 
e Rodrigo de Oliveira Lobo, 
este último presidente do 
PTB em Joinvile.

Não é nova a idéia da 
criação de um novo estabe
lecimento de crédito em 
Joinvile. Além de haver sur
gido em outras épocas mais 
recuadas, constituindo uma 
manifestação da iniciativa 
estritamente particular, veio 
à tona também das delibera-

Dr. Azevedo Trilha
A 24 do mez em curso trans

correu o aniversário natalirio 
do dr. Emidio de Azevedo Tri
lha, Promotor Público da 2a. 
Vara da Comarca.

O dr. Trilha que há pouco 
assumiu suas funções de re
presentante do Ministério Pu
blico, grangeou a estima e 
admiração da sociedade local 
pelos seus elevados dotes de 
cidadão, e dado seu espirito 
cavalheiresco.

Pelo transcurso dessa data 
Correio Lageano, cumprimenta- 
o externando seus votea de fe 
licidcdes.

çoes pouco antes do 
gar da última guerra 
dial. Os acontecimen 
se seguiram  em vir 
conflito, que tornava 
guros os negócios 
retraim ento das tra 
comerciais, levaram 
mente os interessad 
eram  industriais, a < 
intento ou pelo me 
presumivelmente — 
para melhores tempo

Pode-se considerar 
certa  a criação do 
Banco em Joinvile, ( 
sob vários aspectos, 
re rá  para o estimn 
forças produtivas 
dos municipios proxi

(Do Jornal de Joiir

R E F O R M A  AG-
RIO, 2J (C.P.) -  

a subcomissão da C5 
Deputados incumbida 
do da reforma agrária, 
comissão aproveitou to 
projetos em andamento' 
o assunto^ juntando nu" 
ca proposição, que será 
cada e, em seguida, c 
para estudo às asso* 
rais, secretarias de 
ra e ao Conselho Naci: 
Economia. Dentro de ( 
serão apresentadas as 
e sugestões que que j 
viáveis para a comolí 
ção do projeto.

d r . e d é z io  n e r y  caon  
d r . e y t l a sio  n e r y  caon
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NAO QUERO DIZER-TE ÁDFiisi
Emocionante Produção de SAMUEL GOLDWIN n - .

astros consagrados, destacando-se: Farley Granger. n a n a A n r/ ‘ com a brilhante inlerpre
U m  e sp e tá cu lo  que  f ic a rá  p a ra  se m p re  g ra v a do em  sua ^  6 Dorothy Mc Guili!
A g u  a r d e m  1 nn n iama . móna e em seu coração!

Grandiosa, Soberba e 
de
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