
Parlamentar es federais visitaram 
Batalhão

Durante a semana passada 
visitaram nossa cidade diver
sos parlamentares e iluso^fe 
homens públicos, em missão 
de estudos dos trabalhos e- 
xecutados pelo Exército,
nesta zona. A Comissão
era composta dos deputados 
federais Antenor Boghéa, Ja-

Prêso João do 
Burro

Na madrugada de terça- 
feira, a policia conseguiu re
capturar o conhecido amigo 
da alheio João Maria Perro- 
ne Anselmo, também conhe
cido por João Bilina ou João 
do Burro.

Há tempos, quando encon
trava-se recolhido ao xadrez 
por crimes de furto, foi in
ternado no Hospital de Cari
dade, afim de cumprir pres
crição médica relativa a mo
léstias dos olhos

João Bilina, não esquentou 
lugar no Hospital, de, on
de dias depois abriu barba. 
Como está sendo processado 
por alguns delitos contra o 
patrimônio, a policia sempre 
o visava, até que na noite 
de terça.caiu como um pati
nho. . . Á uma hora da ma
drugada. João Bilina descia 
serenamente pela rua Frei 
Rogério, mãos nos bolsos, 
assobiando, em passo de ma
landro, não suspeitando que 
dois paisanos postados numa 
esquina, fossem soldados que 
o reconhecendo, prenderam.

Quem lhe fez o azar teria 
sido sua namorada, por 
questões de desordens, e não 
por atentados a proprieda
de, como de co6tume. . .

e °’r  Bastos | nbaria do Exercito? Verig|lio Correia, desern 
bargador Giovani Costa Tte 
cel- Ayres de Carvalho 
presentante do Cmt 
Região, Major Paulo

as oura f',0

Verpilin"’í'«»r*{w  JUtt8lus| u,iana ao exercito e srs. Jo-| normas para a construção 
o reia, desern-|sâ Abuiagui e Macario Dan- de outras unidades a serem

,tas- j construidas no nordeste,
presentante L A mis6âo dessa comissão Visitaram os componentes
n ™ 5a. foi proceder a estudos sobre da Comissão, as obras rea-
nhão da ,*ran' 0 Padrão da unidade aqui j lizadas pelo 2.° Btl. desde

a Enge-1 sediada, afim de colidirem Santa Cecília, sobre a as
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U m casaco  
misteri-so

Durante a semana alguém 
levou ao conhecimento da 
policia que lhe havia furtado 
um casaco de pele bacana e 
novinho em folha e que cus
tava alguns mil réis. Algu
mas batidas foram dadas em 
lugares suspeito e nada do 
casaco. . Dias após, como 
a noticia das batidas k  alas
trasse pela cidade, - r̂tela 
indumentária apareceu, mas 
delicadamente colocada nos 
andaimes de uma construção 
da rua Correia Pinto.. .  E es
tava nm pouco danificado, 
isto é com a costura das 
mangas e costas desprega- 
das, porque a faceira ladra, 
era mais robusta que a dona 
do capote. . .

Dep. Saulo 
Ramos

Transitou por nossa cida
de com destino ao Oeste Ca
tarinense o Deputado Saulo 
Ramos, da representação fe
deral do Partido Trabalhista 
Brasileiro. S. S. manteve pa
lestra com seus companhei
ros de partido, tendo regres
sado ao Rio.

Banco rícola e Comercial 
de Santa Catarina S.

(AGRICO) - em fundação
Manifesta é a importância dos Estabelecimentos de Crédito, bem orientados, na 

vida econômica de um país, de um Estado e de uma região.
Vemos no exemplo dos grandes povos do mundo a comprovação dessa assertiva, 

Eles consolidaram sua economia e a disciplinaram depois de organizada sua rêde ban
cária com a difusão do crédito e uma regulamentação sábia. Isso no país, nas regiões 
e nos municípios.

Os Bancos como canalizadóres de dinheiro, influem sobremodo no meio circulante. 
São eles que aproveitam as sobras de alguns e colocam à disposição dos que sabem 
produzir. Revitalizam o numerário em circulação, aumentam 6eu volume e as reservas 
não ficam estagnadas e sim proporcionam uma maior e melhor produção. Como regra 
geral de economia, sua influência se limita aos benefícios gerais jdentro de sua zona 
de ação

Santa Catarina, Estado produtor das mais variadas utilidades agrícolas e indus
triais, ressente-se d ifiltad e  u n i rêJa b inaria  própria, hoje representada por poucos or- 
gãos assim constituidos que dêm melhor assistência á sua produção agrícola e industrial.

Conscientes dessa necessidade, os que subscrevem êste manifesto, comparti
lhando da opinião de muitos, resolveram lançar as bases para a fundação e incorporação, 
como agora fazem, do BANCO AGRÍCOLA E COMERCIAL DE SANTA CATARINA S/A 
- (AGRICO), com o fim de o fazer participar, em futuro mais próximo possivel, da rêde 
estadual de bancos, ainda reconhecidamente deficiente para com as reais necessidades 
de crédito do Estado e des seus Municipios.

O capital do Danço Agrícola e Comercial S. A. -  (Agrico) será inicialmente de 
CrS 15 000 000,00 (Quinze n ilLces tíe cri zeiics), dividido rm 15.100 (Quinze mil) ações ordi
nárias nominativas, do valor de CrS 1.000,00 (Um mil cruzeiros) cada nma, podendo es
se capital inicial ser ainda elevado até a Assembléia Geral da sua constituição, a ser 
convocada oportunamente.

São incorporadores do novo Banco, os senhores:
Germano Stein Jor.
Geraldo XVetzel
Henrique Meyer Jor.
Eugênio Schmidt
Lauro Carneiro de Loiola. nomes bem conhecidos e portadores

dp reconhecida idoneidade pessoal.
pOP assim estarem de acordo e reconhecerem praticar uma obra de colaboraçao
a vida econômica de todo o Estado de Santa Catarina, subscrevem o presente 

pa p lançam em listas próprias, as suas subscrições de capital que iniciam
e„co S a ç a o  ãrSÃNCO AORlcToiA E COMERCIAL DE SANTA CATARINA 
fundação (Agrico) com âmbito para todo o Estado de Santa Catarina.

S A. -

Germano Stein Jor. 
Geraldo W  etzel 
Henrique Meyer Jor. 
Eugênio Schmidt 
Lauro Carneiro de Loyola 
Hermann Metz 
Leonardo Meinert 
Adhemar Garcia 
Ludouico Baltazar Buschle 
Helmuth von Gehlen 
João Colin
Ernesto Stodieck Jor.
Ingo Hering 
Heinz Schrader 
Adolfo Schmalx 
Otto Richter

Paulo Fritzsche 
José Freire de Aguiar 
João Carlos Renaux Bauer 
Victor Felix Deecke 
Abdon David Schmidt 
Rolf Colin
Rodrigo de Oliveira Lobo 
Frederico Schwartz 
Ernani Lopes 
Alberto Bornschein 
Kurt Colin
Ovidio Pereira da Silva
Jorge Mayerle
Otto Lepper
Willy Manz
Dr. Paulo de Medeiros

deiquais se manifestar; m 
maneira elogiosa.

Aos ilustres componentes 
da comissão, foi oferecido 
nas dependencias do Quar-j 
tel do 2' Batalhão, um chur- * 
rasco ao qual compareceu al
tas autoridades e convidados.

O Colorado Venceu
Na tarde de hoje, o Inter

nacional, que disputou uma 
partida de futebol com os 
Universitários de Florianóçr 
lis, venceu pela contagem de 
3 a 2. Golos de P. de Milho 
(2) e Teimo. Os acadêmicos i 
impressionaram vivamente 
nosso público, pelo alto pa
drão de jogo empregado. O 
Internacional jogou muito 
bem, merecendo portanto 
vencer.

Soirée acs 
Universitários

Como parte integrante do 
programa elaborado para re
cepcionar os Universitários 
de Florianópolis, deverá rea
lizar se amanhã, nos salões 
do Clube l.° de julho, uma 
soirée, promovida pela União 
Lageana de Estudantes e 
pela União Social-artistica. 
A reunião dansante terá ini
cio ás 22 horas.

Consórcio
Dia 29 de maio passado 

contraiu núpcias o sr. Alceu 
Antonio Cândido, antigo fun
cionário da Grafica 3-A, com 
a srta. Sula Camargo Cor
reio Lageano estende ao jo
vem par os seus melhores 
votos de felicidades.

Grande Recital da soprano liriea 

Geny Sclowitz Bica
Hoje, ás 20,30 horas
no Instituto de Edu

cação

rf *
t\ J

Wú,.
Ln> ijjM

Um espetáculo para 
grandes platéias. In
terpretações de com
posições selecionadas 
de Puccini, Chopim, 
Di Cápua, Gastaldoni, 
Belini, Zeler e Ponce.
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Saráu Artisti- 
c o

Dia 30 - Sra. Maria Nicol- 
léli Wagenfhur. esposa do sr. 
Carlos Wagenfhur. Sr. Amol
do Rosa, do comércio local.

Dia 31 - Sr. Otávio Rafae- 
li, industrial, Secretario do 
Partido Democrata Cristão.

Junho Io - Srta. Nilma 
Vieira, aluna da Escola de 
Comércio, filha do sr. Juve
nal Vieira.

Dia 3 - Sr. Dr. Wilson Vi- 
dal Antunes, advogado no fo-

Aniversários
ro local e professor da Esco
la de Comércio.

Sr. Aurino Delia Rocca, co
merciante; membro do Dire
tório do PTB.

Dia 5 - Sra. d. Ines Peret- 
to Klein, esposa do sr. Fran
cisco Klein.

Dia 6 - Sr. Waldeck Au
rélio Sampaio, digno Escri
vão do Civel e Comércio da 
Comarca.

1

J
Silvino Duarte 

e Senhora
Têm o prazer de participar 

aos parentes e pessoas de 
suas relações o contrato de 
casamento de sua Iillia

Io l i ta
com o sr. BENILDO SIQUEIRA

Manoel D.Siqueira 
e Senhora

Têm o prazer de participar 
aos parentes e pessoas de 
suas relações o contrato de 
casamento de seu filho

Beni ld  o
com a srta. IOLITA DUARTE

%
Lajes, 4 de IOLITA E BEKILBI

confirmam
Junho de 1953

«São Paulo» Companhia Nacio
nal de Seguros 

APÓLICE AXTRAVIADÂ
Tendo-se extraviado a Apólice n° 35.160, emitida pela 

«SÃO PAULO», Companhia Nacional de Seguros de Vida, 
sôbre minha vida, e como não tendo sido feita transação 
de espécie alguma sobre a mesma, desde já declaro a re
ferida Apólice nula e sem valor algum, em virtude de ter 
sido, liquidada, pela terminação do prazo de dotação.

Comprometo-me a restitui-la a Companhia se em qnal 
quer tempo for encontrada, a66im como responsabilizar- 
me por qualquer reclamação que 6Ôbre a mesma advenha 
a Companhia.

Encruzilhada-Lajes, 5 de Fevereiro de 1953 
Firma Reconhecida 
LUDOVICO SANTINI

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 
PENSuES DOS EMPREGADOS EM TRANSPORTES E 
CARGAS os traioristas e condutores de máquinas motoriza
das, utilizadas em serviços de estradas, de aiêrro e d<sa- 
têrro em zona urbana e rural.

Ficam, pois, todos os Snrs. Empregadores de tratnris- 
tas convidados a se dirigir à DeRgaci» R»g o al do IAPETC 
sita à Pr«.ç<» Pereira e Oliveira, Edifício IPAòK, ” 3° andar, 
em Florianópolis, afim de se rt-gularizurem p-*ia;ite esta Ins
tituição.

Florianópolis, 14 de maio de 1953

João Ranulpho de Oüvei-a 
Assistente rio DeRg.ido em exercício

EXPRESSO LAGEANO
SÃO PAULO
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 34-43-91

— LAGES— P. ALEGRE
Rua Mte. Cas

telo 62 
Fone 228

7 de Setembro 
597

Fone 7818

Transporte rápido e eficiente de
cargas e encomendas em carros proprios

lageano!
Dár preferências ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages
h o n e s t id a d e , s e g u r a n ç a

PKEOÇS MÓDICOS

Dia dezenove deste, pre 
tendem os formandos 
53 do Colégio Diocesano le
var a efeito, no palco 
teatro Tamoio. uma interes
sante noite artística. Uric 
tado e dirigido pelos forroan- 
dos, tendo a participaçuo 
de sras. e srtas da no6sa 
sociedade, promete este es
petáculo agradar pelo eleva
do nível artístico de sua pro
gramação Segundo apuramos, 
haverá entre outras atrações, 
a primeira apresentação do 
Clube Musical Beethoven, 
original conjunto composto 
por conhecidos valores ar
tísticos, como o Dr. Beliza- 
rio Ramos Neto e Prof. Ibel- 
mar Brascher. Contará tam
bém o 6aráu com a atuação 
da Academia de Ballet, do 
sr. J. Luiz Lucena do conhe
cido prof. Dedé e das srtas. 
Naura Silva, Amélinha Arru
da, Leslie Freitas, Marilia 
Campos. Pelas senhoras Hil
da Ribeiro, Violeta Jorge e 
Geni Moura, que gentilmente 
colaborarão para brilho da 
festa, serão apresentados 
números tíe declamação, 
piano e canto. Pretendem os 
formandos apÓ6 este saráu, 
excursionarem até a famosa 
Fóz do Iguassu, no visinho 
Estado do Paraná, em cara- 
ter cultural recreativo. Espe
ramos que seja bem sucedi
do o espetáculo do dia deze
nove.

Industriai e Comerciai
M áquinas Lida.

A Indnstrial e
v reDortagem, teve o- de máquidas mantem 
NtnníladeP de visitar, na se -^o s competentes, Qus rtunidaae _  nfir.inãePWeHtacamos or cr*

a pasl 
im insti

nas L^a°e.«l,elec,r a.o in-

po
mana indus-recem instaladas ^  MAnui.
trial e

passada, as oíiciná,
is da

Comercial de Maqui
- * ^nec

3dustrial situado a Av
outubro. nestancáld®.d_e- 8Ócio-0 sr. Livio Bággio, soe 
gerente da importante firma 
nos recebeu com o peculiar 
cavalheirismo do homem de 
negócios, levando-nos a todos 
os departamentos da oficina, 
que é uma das mais moder
nas e bem istaladas do Esta
do.

Especializada no ramo de 
reformas de locomoveis e 
máquinas de maior capaci
dade está aparelhada a exe
cutar obras em grande esca
la e de grandes proporções.

Impressionou-nos vivamen
te o trabalho desempenhado 
na6 oficinas de fundição de 
ferro, onde a técnica está 
aliada a pericia de compe
tentes mestres na arte e à 
maquinária adequada e mo
derna.

O forno no qual já se tem 
fundido peças de meia tone
lada, tem uma capacidade 
para 5 000 quilos de matéria 
fundivel, estando adatado pa
ra executar fundições tanto 
de ferro, como de bronze, 
alumínio e outros elementos.

Clinica Dentária
DO

DR. N A D Y  PRADI DIAS
A Rua M. Deodoro, 304

Comunica aos seus velhos e futuros clientes 
que estabeleceu seu Gabinete no endereço  
acima. Com serviços rápidos, garantidos, e 
pi eços ao alcance de qualquer um. 
raçam sua visita hoje mesmo.

L assim terás um testemunho desta 
verdade

m'estacamos os srs 
dalosso, chefe da T 

ção de fundição e R,J 
Finco, responsável pe]T 
canica, alem de operárii 
peliciazados.

A direção da firma 
confiada ao sr. Livio B» 
de comprovada capac 
de trabalho, fazendo paf, 
mesma firma conhecidos 
mens de negócios, como] 
srs. Emilio Batistela, ( 
Schwetzer, Joca Duarte 
Xavier de Oliveira, Jogi 
do e Luiz Roza.

Estes homens que 
tem contribuído para o 
gresso de Lages, coi 
com a Industrial e Co| 
ciai de Maquinas, mais 
marco no desenvolví 
da indústria em nossa 

( 'orreio Lageano, ai 
cendo a genlilezado sr 
Baggio, felicita a imp 
te firma pelo notável 
preendimento que está 
íizando.

REVISTA SUL
Temos em mão o ma 

19 da inteligente pubU 
dos jovens do Circulo 
te Moderna de Florianóp

O exemplar que recebí 
segue a tradição de ,crit̂  
bom gosto dos rapazes 
editam, e traz colaboraçi 
versas assinadas por 
Miguel, Vitor A. Pelusoi 
Aluizio F. de Mendonça, { 
tre outros , E ainde 
portuguesas e do Brasil.

Ilustrações de Luiz 1* 
Cipriano Dourado e 
Lopes além da capa, umj 
senho excelente de Mfif 
de Haro.
AGRADECIMEN

Os integrantes do 3j 
científico do Colégio F 
vem por este meio, f*| 
os seus sinceros agrade 
tos aos dirigentes ca I 
panhia VARlG P^8 ® 
são de uma passagem 
volta à Florianópo is n»j 
rida emprêsa.

Funilarla

CONSERTOS de:

Fogões
( umas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

© Instalaçâcr Sanitáric
- D E  —

Dante 
f t ^ a r o t t o  
&  Cia.

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPOSITO de:

Manilhas e curvas0 j° eDios curvos etc
de 4 a 10o pessoas — Tanques de c im lv  ® etc-
duras etc. Ianques de cimento n?renti° para á^ua — Fossas

Para lavar roupas — Caixa i

Completii surtim■nt.i ,]H m ito , iu i
SsrviÇos c0mpietao f t:‘ |!,ÇÕeS m

RUA OTACILIO COSTA 8/n.
la g es  _  sa n ta  cataki
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Venaa de campos e pinheiros
da Esteada Estaduãf^Laje™*VapüxSFne st S'm ados a beira 
íades.7 ÍDVerDada6' 3 e duas excel^mes^proprie:

22 ms por 8 ms; a 2a: um ealnãn pnm ôn ' um ga,Pao ?om 
bas com tronco, boas m aD ^iras e b n a ^ L v ^  1U m8, am* 
do uma só divisa para ca ia nronríPfiiHo8 avoura9’ existin- 
8.615.000 ms2, e 8.600,00 ms2 PresDeoíamant°m aS área8 de 
ms2 de terras para cultura, ’áreaP essa quÍ?’ pS  10 0ü0>0̂ 0 
também em pequenas partes q e’ está a venda

em constr“ c lo acomfiaL ^ Btesm ainda duas « « « ria*  uma em construção, com 6.00o pinheiros, mais ou menos de
45 cms acima; e outra, já serrando, em sociedade com
6,°°0 pmbeiros mais ou menos, também de 45 cms: acima.
jogos de cilindros d°‘S iogo8 de Pedras e

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

-

Falência de J. Wolff & Cia.
Aviso aos Credores

LAERTE RAMOS VIEIRA, Bel. em Ciências Contábeis e 
Atuarias, síndico da falência de “J W olff &Cia.'\ decretada 
pêlo MM. Juiz de Direito da la. Vara desta Comarca em 
£6-5-953, 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 -1° Andar, nesta ci
dade de Lages, no horário das 14 as 18 horas.

As declarações de créditos 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

BAUL COELZER EWGELSIHB
Bepesentações

Rádios Estrangeiros e Nacionais
Locomovei «ASTO» alemão 
TRATORES «MAN» diesel

MOTORES, a explosão, para gasolina, kerozene, die
sel e eletricos para qualquer industria, desde 1 á

150 H.P.
BOMBAS — centrifugas, de corrente, rotativas e

«DELCO»
SERRAS — Alemãs, de aço crorao Vanadium, Tíe- 

gel — Guss — Stahl
(Próprias para engenhos)

dínamos, a ltern a d o res , etc
MÁQUINAS: -  to^jj e qualquer para a industria da

madeira
TORNO mecaniVb «NARDINI»

Escritório à rua Hercilio Luz n 120 LAGES — 
Santa Catarina Caixa Pcstal n' 323 — EDd. Telegrá-

«ENGELS1NG»fico «1TATIG» e

Dr. NILSON VIEIRA BORGES
a d v o g a d o

Advogacia em Geral, especialmente perante o 
Tribunal de Justiça

carrega-se de
acompanhar processos perante as instituições de 

Previdências Sociais
(exceto I.A.P.I. 

e Caixa Economica. •T'

Florianópolis -  (Praça Etelvina Luz 5)

Famoso soprano lirico dará um recital hoje Documentos comprome
D____  t f ' _ tpdnrocRecita

Hoje, no Instituto de 
Educação, o recital da 
soprano Jeni Sclowitz 

Bica
Na noite de hoje a socieda

de lageana terá a grata opor
tunidade de levar o seu aplau
so a uma das mais legitimas 
expressões artísticas da atua
lidade - Jeni Scliwitz Bica - 
consagrada soprano gaúcha. 
Discípula da famosa Gabriele 
Bensansoni Lage, precidida de 
excelentes referências da cri
tica de todo o pais e estrangei
ro, Jeni Sclowitz Bica dará 
um recital de canto às 2U,3ó 
horas de hoje, no salão do 
instituto de Educação. Exibin
do-se em MontevHéu, sob os 
auspícios da Embaixada Bra
sileira, em São Paulo, Rio de 
Janeiro e outros grandes cen
tros a já consagrada virtuose 
patrícia conquistou os mais 
vivos aplausos, graças a uma

“ 0 Estado dt São Paulo"
Um dos maiores e melhores jor

nais do Brasil.
Assinatura com o agente local. 

Euravio G. Zanoni.
Caixa Postal 6- Lages.

Lirico
interpretação sugestiva e a- 
traente dos nossos melhores 
musicistas, e sobretudo das 
composições de Verdi, Carlos 
Gomes, Puccini, Chopm e ou
tros.

Para o programa de hoje, a 
intérprete sulina incluiu inter
pretações de Di Capua, Gas- 
taldorfe, Ponce, Zeller, Puccini, 
Belini, estando sendo aguarda
do com vivo interesse o seu 
recital.

tedores

A Embaixada norte-ameri-]| 
cana publicou alguns docu-jf 
mentos encontrados em Ber-J*' 
lim, relativos á politica bra
sileira, dos quais consta a 
participação do embaixador 
alemão Ritter. então no Era- 
sil, e outros ele
mentos no golpe fascista de 
de 1938 contra o sr. Getulio í 
Vargas, promovido pelo sr 
Plinio Salgado.

Produtos que se recomendam
Café Carioca

O amigo do seu paladar, saboroso - moido á 
, , vista do freguez

Padaria Carioca
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dòces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dôces

Varejos e fabricas: Rua Corrêia Pinto, esquina 
Caetano costa - Posto de vendas; Rua 

Marechal Deodoro, 54

A maior rêde aeroviária do 
Brasil a serviço de Va. Sa.!

5

Transportes Aéreos Catarinenses S. A.
EM COMBINAÇÃO COM A ,

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul L ida .J
De Lages para o Rio de Janeiro! 3 vezes per semana, poderá Va. 

Sa. viajar para o Rio, em quatro linhas diferentes

ITINERÁRIOS - Lages - Florianó
polis - R i o .............3a Feira

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

R io ................ 3a Feira
Lages - Florianópolis - Curitiba - Rio 

de J a n e iro ................5a Feira

Lages - Florianópolis- Itajai-Join- 
vile - Curitiba - Paranaguá - Santos 
e Rio de Ja n e iro .............. 5a Feira

Lages - Florianópolis - Curitiba - e 
Rio de Janeiro .................. Sábados

Lages - Florianópolis - Itajai - Join- 
vile - Curitiba - Paranaguá - Santos 

Rio de Jan e iro ...........Sábados

De Lages para Porto A legre , 2a 4a 6a Partida de Lages, ás 15 HORAS

(Lages-Porto A legre Direto)

Horários de saidas de Lages: — 10 horas da manhã

A p c i i  en Lagjs: -Fua I5  de Noienlro- Logo abaixo do Cine Teatro Mar; joara
FüNE-214 Endereço telegráfico — T A LS A
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c o r r e io l a g e a n o l

Juízo de Direito da primeira Vam  da Comarca
Santa Catarina.

E 0  í T A Lcfc publicação 
da sentença «fedaratória 
da falência <fa firma «J. 
WOLLF & C1A>»., estabele
cida Desta cidade de Lages.
O doutor Ivo Guirbon Pe

reira de Mello, Juiz de Direi- 
lo da Primeira Vara desta 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na forma

da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital vfrem, dele 
conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que, na falên
cia 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-

OFICINA SANTA CATARINA
---------- de José Hermele ----------
ATENDE A  QUALQUER HORA

Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricidade.
RUA MARECHAL DEODORO - LAGES

/

( i

» PERFEITA f  COHSTAHTt ASSISTÊNC IA  P IE ST A D A  AO S 

A V IÕ ES  POR TÉCNICOS ESPECIALIZADOS, A CORTESIA DO 

PESSOAL DE TERRA E DE RORDO E 0  CONFORTO OUE V S. 

DESFRUTARÁ DURANTE UMA V IAG EM  PELA 'P IO N E IR A * .

LHE PRO PORC IO NARÃO  SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

« 192 7f

Agência nesta cidade
Roa IS de Novembro n. 37 Fone I4 Cx. P. 38

Agente Geral da KLM
para todo o Sul do Pois

d e  L a g e s . E s la d o  d e

ria .  « guW . t f W g J g 1'*  
Vistos, et«\ - A tir 

Wulff&Cla^ r,clueri£,i t dP 
hlenca, conferme wicU úe 
fls. 2. - Atendendo -o pe 
(|o que está em termos, ve 
claro ab-rti a hièneia < 
ma <*J- Wolfí & Cia., estabe^
lecida nesta praça, à ■
Cel. Tiago de Castro, co.m - 
comércio de autorr.ót ei-, ca 
mitüiões, peças e ace8.-or os, 
na data de boje, as «jumze 
horas, fixando o termo lega 
em «50 dias anteriores » 
de ma*o do corrente ano, a 
tu da inicial. - Nomeio síndi
co o credor B 
tria e Comércio (INCO). 
segundo maior credor, deixun 
do de nomear o primeiro cre- 
dor «Madeireira Douat S.A.», 
por ser le-ddente no Rio de g?lj 
Janeiro. — Mareo o prazo 
20 dias para os credores - 
presentarem as suas declara <J>i 
ções de créditos. - Façam-se ^  
as intimações necessárias.
Lajes, 26-Main-9õ3. (assina
do): Ivo 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 íorma do art. 16 
do Decreto-lei n. 7.661, de 
21-6-45 (Lei do Falências). 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos vinte e sete 
dias do aês de maio do ano 
de mil novecentos e cincoen- 
ta e três. - Eu Waldeck Au- 
reliu Sampaio: Escrivão do 
Civel e Comércio da 1* Vara 
o datilografei, subscreví e 
também assino. - Selos afinal.
Ivo Guilhon Pereira de Mello 

luiz oe Direito da 1* Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

^  já

FAÇA DO
Diário de Noticias

o seu jornal. O matutino de maior 
tirxjem do D. Federal 
ACrENTF NESTA PRAÇA: J. Wil
son Muniz.

Rua 15 de Novembro, 75

ESTUDE
ESPERANTO

W alter Schimidt S. A
Importadores de máquinas e artigos técnicos 

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

Representante nesta praça: Pedro Vanoni
RUA EMILIANü RAMOS N° 95.

A l f a i a t a r i a  E l i ^

Finas confecções para cavalheiros 
Corte especializado em São Paulo 

Preços* *7 Módicos

AN lO NlO PAIM BRAESCHER 

Rua Mal. D eodoro, 361 Lajes

venidap a r m a c i a

Nos preços Lealdade
Nos Produtos Qualidade

VEN D EM O S BARATO PARA VENDER MUITO

^  Edifício Carajá - Rua Cel. Cordova

m

venha adquirir
o seu FOGÃO

PHILIPS
querosene comum goselficode

1
CaaMnMo ,  garro-
™ pi. .  pkmIMh.*ím«k iNão produz cheiro • !?£ *----------  wflrtwM pmM»

znhw um dia intairo.

Não produz fumaça £»
VUM

Não prêêuêo .

znlar aa di, intalro.

Meil auntio, acan- 
InaUntinoamon. 

_ aua chama duaa 
va»a mala lort» larva 
t litro da água om 
3 mmutaa.

We aiiga arreanaman-
to --- - — 1

• Aaaialéatii  técnica par-

Revendedores euloríz
WPIRES & CIA. L

PrapQ f ° STfAL’ 36 ~  TEf aça Joio U sta , 3 )  -  (
: -n/5a
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oriãiiopoiisiiiversiíários
prometem um encontro sensacional, amanhã ás 15 horas, no Estádio Municipal, 
oje o prélio cc-lh o C alora \ o
Chegados na tarde de ontem, pelo avião da 

AC, os ilhéus foram recebidos no aereporto 
cal pelos dirigentes do Vasco d  2 Gamn 
temacional, ULE e USAL. As ?7 hor^^SThes  

ferecido um aperitivo, no clube 1° de Julho, o- 
asiao em que foram saudados pelo Dr. Evilá- 
o N. Caon, que aiscursou em nome dos clubes 
cais, da LoD, das entidades estudantis, da rá- 
o e imprensa, cujos representantes se acha- 

am presentes. Agradeceu a recepção osr. Cel-
Carlos Porto, chefe da embaixada.
A  Caravana Miguel Daux" é composta de 

acadêmicos e dela fazem parte os melhores 
letas do Figuerense, Avai, Paula Ramos, Atlé- 
o e Guarani, devendo, os jogos em que paríi- 

parem nesta cidade, ser realizados em home- 
gem ao Dr. Osni Regis, Prefeito Municipal.

Os rubros caíram
Aproveitando 0 feriado de 

quinta-feira Internacional e 
Aliados bateram-se numa 
amistosa da qual saiu vence
dor o Veterano por 2x 1 .

Aos 17 minuios Jorge apa
ra de cabeça uma bola da 
direita, aninhando nas redes 
de Nilo, dilatando a contagem 
aos 28 ao aproveitar a inde
cisão da defesa colorada.

< om o Aliados mais posi
tivo escoou-se 0 primeiro 
tempo, com os malancólicos 
2-0, notando-se uma inter
mediária colorada muito fra-

mbora jogando pior, o 
asco venceu o Interna

cional por 2x1
omingo passado. Vasco e 

ernacional decidiram a 
sse da «Taça Velas Nii- 
, oferecida pelo sr. Olóvis 
sa e que foi disputada nu- 
série de melhor de tres. 
mbora com as honras de 
orito, 0 Vasco entrou em 

mpo jogando muito baixo 
seu padrão habitual, per- 
necendo em inferioriaade 

0 final. Os rubros inicia- 
com uma -série de ata- 

es. bem organizados, que 
jninaram com a abertura 
contagem aos 8 minutos, 

r intermédio de Pão de 
lho. Durante todo o pri- 
iro tempo o colorado pre- 
inou no gramado, onde 

defensiva va6caina lutou 
unhas e dentes para 

edir a dilataçâo do esco- 
Resistiu bem, embora 

iz na intermediária esti- 
se falhando e Daniel 6e 
asse somente depois do 
minuto, O Vasco jogou a 
e de contra ataques, en
trando porem, 6olidamen- 
guarnecida a meta de Ni- 
que jogava bem, secun- 
'o por Garibaldi e Nei- 
ho, muito bons.
!sperava-ee uma reação 
segunda etapa por parte 
Vasco, mas o que se viu 
0 mesmo esquadrão que 
se entendia e não pro- 

iu 0 nescessário para e- 
librar a peleja. O Colora- 

insistindo no ataque pa- 
dilatar a contagem, es- 
ceu-se de que podería 
cer com 1 a zero. . Na 
ra de 41° minuto, quando 
contra-ataques crusmalti- 
se sentiam mais conti- 

s e perigosos, a diantei- 
colorada insistia em jo- 
avançada, o que permi- 
fosse Edú servido por 

a, para empatar inapela- 
mente Nessa altura Dizo, 
tundido dá lugar a Re- 
Dada a saida, o Vasco

carregou impetuosamente, 
com todos seus elementos, 
para vencer a partida que 
ja era considerada perdida 
Erasmo foi 0 autor do ten
to. Dois minutos após Edgard 
Wener encerrou 0 prélio 
que pelo volume de jogo, 
pela técnica, pelo esforço e 
pelo conjunto merecia ser 
vencida pelo Internacional.

O Vasco jogou assim cous 
tituido: Daniel, Gevaerd e 
Ná, Luiz (Meireles). Nuta e 
Juca. Raimundo, Erasmo, Mi
ro, Tavares e Edú. O Inter
nacional alinhou: Nilo, Gari
baldi e Neizinlio, Tíde, Nenê 
e Lisboa, Jango, Teimo; Er- 
nani, Dizo (Reny), e Pão de 
Milho.

No Vasco destacaram-se 
Ná. Erasmo Juca e Tavores, 
este na 2a. fase. A defensi
va audou bem, enquanto 0 
ataque pouco produziu. Nilo. 
Garibaldi e Neizinho, estive
ram muito bons, seguidos de 
Teimo e Ernani, qiie fez um 
ótimo r  tempo. Os demais 
etn plano inferior

No conjunto 0 Vasco, não 
acertou, a não ser no ata 
que que redundou no segun
do tento, sendo 0 outro obra 
da sorte. O colorado, já com 
a vitória assegurada, errou, 
nos minutos finais, quando 
Ernani devia recuar para 
auxiliar a intermediária, já 
extenuada e muito fraca. Ti- 
de, Lisboa e Nenê, no final, 
não marcavam, nem Tavares 
que por isso jogou a vonta
de. . . Aliás, si esses atletas 
tivessem obedecido rigoro- 
sameníe as instruções do 
técnico, acreditamos, o re 
sultado, seria outro, aliás o 
mais justo,isto é a vitoria 
dos rubros. Edgard Verner 
atuou regularmente, embora 
a displicência dos auxiliares 
Hilton e Madurcira. Renda 
Or$ 3.100,00.

Úlceras e Reumatismo

«EílXlB BE KQSUEIRL
Auxiliar tratamento da sifilis 
Feridas, Espinhas, Manchas

gll e 0 ataque desorientado.
Na segunda fase 0 Interna

cional melhorou visivelmen
te, com a inclusão de De- 
costa e de Jonas, que subs- 
tuiram Tide e Lisboa. No 
Aliados entrou Reny em lu
gar Ruy. depois Ruy substi
tuiu Aldo e este a Reny, 0 
que arrefeceu um pouco dan
do margem ao dominio ter
ritorial dos rubros que so
mente aos 24 minutos movi
mentaram 0 marcador por 
intermédio de Dizo. Até 0 
final permaneceu a mesma 
fisionomia do jogo, com o 
colorado atacando mais. po
rem sem controle e desor
denadamente.

O Internacional repetiu os 
mesmos erros cometidos na 
partida contra o Vasao, en 
quanto o Aliados, embora

desfalcado, aproveitou bem 
seus elementos mais catego
rizados.

O Internacional jogou com; 
Nilo (bom), Garibaldi e 
Neizinho (0 melhor), Tide 
depois Jonas,, (fracos), Nenê 
(fraco) e Lisboa (fraco) - 
Jango, Teimo, Ernani, Dizo, 
(depois Decosta) (estiveram 
bons) e P. da Milho (fraco),

No Aliados: Lulú (bom) 
Wilton e Felix (regulares). 
Abelardo, Tâncio e Corvinho, 
(muito bons, tendo Corvinho 
aprovado), Túlio. Galego (re
gulares), Jorge, Aldo (muito 
bons) e Ruy (fraco).

A renda atingiu a 2.50;i,000, 
A atuação de Werner pode 
ser considerada fraca.

Na preliminar olnternacio- 
nal venceu 0 Aliados por 
3 a 2.

Mercadores de condênaas
(Continuação da 6a. página)
direito, e, por isso, divorciada 
do interesse comum, se de-

Sr. Ibraim Simão
Festejou seu aniversário na- 

t dicio, dia 26 de m a i o  o 
sr. Ibrim Fimão, figura de rele
vo nos meios sociais de Lages. 
Radicado em nossa cidade bá 
longos anos, conquistou sólidas 
amizades e a admiração, pelas 
suas elevadas qualidades morais. 
Ao ilustre aniversariante enten
demos, nossos votos de felici
dades.

Sr. Lauro Santos
A 31 de maio transato fes

tejou seu aniversário natalicio 
o sr. Lauro Santos, funcioná 
rio do 2o Batalhão Rodoviá
rio e árbitro de L.S,D. O des
tacado esportista, pertence ao 
Diretório Municipal do PTB, 
tendo sido muito cumprimen
tado por seus numerosos ami
gos. Correio Lageapo estende 
ao Lauro o seu abraço, dese
jando felicidades,

De Campos Novos
- Procedente de Campos No
vos, acha-se nesta cidade, 
as senhorinhas Leonilda e 
Marilda Stefani Muniz, diletas 
filhas do sr. José Maria da 
Silva Muniz e cunhadas de 
nosso partículas amigo sr. 
Dimas da Silva Muniz.

Srta. Celba Faria 
Camargo

Dia 31, anivetea ou a 
distinta senhorita Celba Fa
ria Camargo, dileta filha de 
nosso prezado amigo sr. A- 
paricio S. Camargo e da. I- 
solina F. Camargo. Á feliz 
aniversariante, os nossos 
cumprimentos.

senvolve nos conchavos dos 
bastidores e nos negocios das 
sombras, sacrif cando os pro
gramas das legendas, as ne
cessidades populares e a pró
pria decencia individual e co
letiva.

A calunia, a protervia, a es
perteza, a dissimulação, o ódio 
e a fraude são, hoje, re
cursos oficiais e lícitos e quan 
to mais deles alguém usar, 
mais recomendado estará ás 
investiduras solenes.

O Prefeitinho de Turno 
não anda só. São muitos os 
seus colegas políticos por ês- 
te Brasil, vastíssimo. E isola
da não está a aviltante atitu
de dos Cado ins, dos Darés e 
dos Zattas. Os ventilhões de 
consciências formam uma gran 
de legião de desfibrados mo
rais.

A demagogia obriga a esses 
rastejamentos e o sectarismo 
estrêito compele a essas impo 
sições.

0O0
Consta que a União Demo

crática Nacional, a irr.peniten- 
te inimida política do Partido 
a que pertence o Pr*feito rner 
cadejador de votos, vai proce

der, pelos meios, regulares, 
contra o mesmo.

Ê pena. é uma grande pena 
que a U.D.N. não possua mui
ta autoridade moral para isso 
face aos processos eleitorais 
adotados em ltuporanga e etc.

LAURO

Um Ginásio para 
Joinville

Aprovado em primeira dis
cussão 0 projeto

FLORIANOPOL1S. 19 (Me- 
rid.) — A Assembléia Legis
lativa do Estado, em sua 
sessão de ontem, aprovou 
em primeira discussão por 
unanimidade, o projeto de 
lei apresentado pelo deputa
do Ylmar Córrea, do PSD e 
a pedido do prof. Dimas Si- 
queiia Campos, suplente de 
deputado do PTB, criando o 
Ginásio Oficial em Joinville.

Trata-se de velha aspira
ção da juventude pobre des
fie município e de . S. Fran
cisco, Araquari e Guarami- 
rim, que também não pos
suem um eduncandario des
sa categoria.

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

Vacaria — R G.S.

%  Escrilorio Comercial e Emobiüáno
Encarreg*i*se da venda de ter

renos, pinhais e casas

Confie seus negócios em Vacaria a Valdomiro 
Jaques, e tereis seus lucros assegurados
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I está vencendo as
A União Democrática Nacio

nal está vencendo folgadamen- 
te as eleições realizadas no< 
sete municipios de criação 
mais recente. Em Ituporanga 
foram os seguintes os resulta
dos: UDN 1881, PSD 1291, P5P  
676 votos, em consequência do

que foram eleitos 4 ve
readores pela UDN, 2 pelo 
PSD e 1 pelo PSP.

As eleições para vereadores 
realizadas dia 3, em langara 
teve a seguinte apuração: UDN 
1.213, PSL) 831 e PTB 140 vo-

t0Em Capinzal foram
,.386 votos para a UDN ^
tra 1.150 do 1 »D e
p| B e em Taió, UDN com
1.165 contra 888 do PS

O PSD conseguiu vencer em

a “arat » n °  '  u d n ‘nI s0-

;:smü w , • ;
1'ul.da. devendo . r renovad» 
a eleição nessa meza, o que 

HPrá ainda alterar o res^|-
SÃtndanao obtivemoS« f s

resultados das eW; 
das em Piratuba i - s
8puraçoes estão e Tiirv

sendo
Assim, como vemo, 

esta levando a n ’ 
do vencido em 4 Qu ’ 
nicipios.

c
EL
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Mercadores de Conciências
Parece incrível.
Mas aconteceu, e aconteceu 

alí, no município de Turvo, 
neste Estado, no dia 18 de 
maio ultimo.

Tudo é possível neste Bra
sil das coisas originais. Em 
matéria de política, de fato, 
essa de Turvo, é simplesmen
te monstruosa.

O Prefeito daquele Munici- 
pio firmou, “sob estampilhas, 
na fôrma da Lei’’, um “con
trato particular’’ com cs elei
tores Rodolfo Cadorin, Pedro 
Daré e Mario Zatta, em pre
sença das “testemunhas idô
neas’’ Jocibb Bendo e Armeli- 
no Cesa, pelo qual o turvo 
Prefeito de Turvo se compro - 
mete a melhorar certo trecho 
de estrada, encascalhando-a 
ou “fazer os melhoramentos 
necessários com maquinas ou 
seja qual fôr o i.iodo’’. . . E, 
em troca, “os segundos con
tratantes ficamos comprometi
dos a votar e acompanhar, fa
zer dar bom resultado, procu
rar trabalhar para o Fartido 
Social Democrático, ou seja 
votar com os candidatos do

mesmo partido, obrigando-nos, 
ficando ainda comprometidos 
a dar um resultado satisfató
rio dos eleitores existentes na 
localidade ou seja na urna da 
referida localidade, nos pleitos 
de 1953, 1954 e 1955. O pia- 
zo para os trabalhos prome- 
tidos acima será até o fim do 
ano corrente. E por assim ha
ver entre nós contratados e 
se ajustados na forma de di
reito assinamos o presente 
contrato em duas vias fican
do uma em poder do Prefeito 
Luiz Marag io e a outra com 
os segundos contratantes, sen
do assinado o presente contra
to por mais duas testemunhas 
idônea. Para os efeitos dos se
los damos ao presente o valor 
de dez mil cruzeitos, selado 
somente a primeira via’’.

l isa  a maravilha de cuja 
existência se duvidaria si o 
jornal “A Gazeta’’, de Floria
nópolis, de 2 do corrente, não 
publicasse, em sua ultima pa
gina, uma copia fotograíica do 
original, devidamente for,na-

~il vyj 'I Pfrv il cpa I! cfrvll dÇo |[ dQo !| -yy Ifo^a l| c-/- lí cx)q |?

DR. EDÉZIO NERY CAON 

DR. EVILASIO NERY CAON
ADVOGADOS

^  Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 59 j n
'^ ^ .p Q q l tp Q a l l ^ l l^ l lc ^ l lc ^ l lp O q irDOqllDOar̂ y

lizado.
o O o

J á ,agora não mais se pode 
admitir a suposição inicial de 
ter sido simples ignorância 
de c dadãos incultos. Não. se 
trata de pura velhacaria polí
tica, tã<~> comum, infelízmente, 
em nosso Pais. É mais um 
fruto sazonado da generaliza
da amoralidade política, da 
consumada falta de carater, 
origem de todos os nossos 
males públicos, fonte pródiga 
de onde emanam todas as nos
sas desgraças políticas.

O Prefeito de Turvo e seus 
singulares contratantes perten
cem como muitos, ao grupo 
dos que introduziram na admi
nistração publica a transação 
deshonesta e ignóbil e cria
ram esse imenso mercado on
de se vendem consciências, as 
vezes, com mais facilidade qu= 
peixe podre.

A honra e a dignidade para 
e<ses políticos, são obstáculos 
intransponíveis. Os proprios 
Partidos políticos, com raras e 
honrosas exceções, transforma
ram-se em escandalosos trus- 
tes de interesse mesquinhos e 
suspeitos. O escrupulo, para 
essa gente, é sinonimo de igno
rância ou estupides. A ativi
dade d? tais Partidos, não 
mais baseada na verdade e no
Continua na 5a pag.
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Foi aberta, boje ao comércio de Lajes, mais 
dela- estabelecimento especializado no ramo de "  

rádios e utensílios domésticos. Tivemos oPo 
deÇ'de visitar as instalações da ‘ Eletrolandia", tal 0 
írestivo nome da casa, montada em amplas salas do 
ficio Armando Ramos”, á rua Cel Cordova. Imprees 
nos o grande e variado e9toque de artigos com os 
“Eletrolandia” inicia suas atividades.

Refrigeradores domésticos, fogões a lenha e a 
zene bicicletas, cofres de todos os tamanhos, rádios, 
dioíones, toca-discos, rádios para automóveis, alguns’ 
lhares de discos clássicos e populares, alem de outros 
ti"OS concernentes ao ramo. Junto ao novo estab;1 
mento funcionará uma bem aparelhada oficina radio - 
nica, apta a atender tanto a consertos em geral como 
fornecimento de peças e acessórios.

Pelo sr. Jacy Ribeiro, que dirigirá a casa como 
rente, fomos informados que serão efetuadas vendas 
a vista como a prazo, em prestações, afim de facilitar 
publico a aquisição de utensilios indispesaveis ao lar.

A “Eletrolandia”, é filai da importante firma Ni' 
& Cia., estabelecida nesta praça, tendo sido escolhi 
nome após interessante concurso. Destas colunas feli 
mos a firma Nicoláu & Cia. pela iniciativa e agradec 
as gentilesas dispensadas a nossa reportagem pelo 
Jacy Ribeiro, gerente da “Eletrolandia”.

Contrato de Casamento
Contratou casamento, dia 

4 do corrente, o sr. Benildo 
Siqueira, filho do sr. Manoel 
Siqueira e de sua exma. es
posa d. Zilda Antunes Siquei
ra, com a srta. Iolita Duarte, 
filha do sr. Silvio Duarte, e 
de sua exma. sra. d. Braula

Duarte.
Ao Benildo, que e 

as funções de chefe de 
sas oficinas, e a sua 
noiva, Correio Lageano 
mula seus melhores votos 
felicidades.

Caravana Nuno G. d‘Ec
Encontra-se nesta cidade a

^ h aVn"£ Dr’ Nudo Gama Lobo D Eça, do “Centro Cul- 
tural dos Contabilista de Ma
io ’ f.m missão cultural e
daPI°uzida' ° S comP°nentes da luzida caravana são aki
nos da Escola de Comércio
«Barao de Antonina» destà-
cando-se dentre as trinta nes

em homenagem ao Pr 
dr. Osny Regis, dever 
aqui promover confere 
jogos de basquete e 
A caravana é dirigida 
dr. Nuno Gama d'Eça, s 
tariada por João Pereiri 
to, tendo como teso 
Ruy Santos e como o 
Cremar Ramos X.f Cói 

Os caravaneiros J den 
se-ão em nossa cidade 
segunda-feira quando re 
sarão.

ELE E

Amanhã - Domingo, às 7 e 9 horas
A  RKO-RADIO - apresenta: ROBERT MITCHTTM t  * VJ A  R  A

- com William Bendix, Thomaz Gomes e Gloria Grahme soh „ 6 IANE RUSSEL

M A P Á n  U m a J l  T  IOSEF VON sterberg .MACAO -  Pq r a n d e d U Ç a °  e x t r a ° r d i n à r i a  e de
ELA haviam marcado um encontro violento e riram'c SUCess0 ÍT iU nd ia l!

n?PP?!5_2Íí!ffÍ£_^[iental^on^<i^ipll° ^ 1va0 ^ t in o ,
Hoje, Sábado - às 8 horas: - Q GUARAiMI Â ^ ° ÛX0, 0 Pecado e a intrig<

Vlda de Car] OS Gomes

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




