
Dando cumprimento aos 
disp> sitivos legais que mono
polizaram os seguros contra 
acid« ntes do trabalho estão 
as autarquias instalando, em 
todo o país, suas carteiras 
especializadas nesse setor 
da assistência social. »

Os seguros contra aciden
tes do trabalho já estão sen
do feitos nos institutos e a 
partir de Io de janeiro de 
1954. serão explorados ex
clusivamente pelas autarqui
as a que pertencerem os se

gurados. Naquela data ces
sarão as atividades das Com
panhias particulares nesse 
setor, podendo essas empre- 
zas, até aquela data operarem 
concomitantemente com os 
institutos.

Estes estão, porem mon
tando seus serviços e apare- 
lhamento as agências para 
procederem ao seguro que 
passará a ser compulsório.

Dando sequencia a série 
•de atos tendentes a efetiva
ção da monopolização jdesse

seguro, foi instalada, nesta 
cidade, dia 21 do corrente 
a carteira do I A.P. dos Co- 
merciarios, como anterior
mente fora instalada a dos In
dustriados.

Para esse fim estiveram 
em nossa cidade os srs. Nel 
son Freitas Gomes e Carlos 
Alberto Guimarães Nery, da 
Administração Central e fun
cionários especializados do 
Departamento de Acidentes 
do Trabalho do I.A.P.C, jun
tamente como sr. Nilton

I Brognolli da Delegacia de 
I Florianópolis e representan- 
i te do Delegado daquela au- 
' taro íia.
i Assim já estão funcionan- 
' do junto a agência local do 
|IAPC. os serviços concer
nentes aos seguros de aci
dentes do trabalho estando 
aquele órgão possibilitado a 
fornecer toda a assistência 
a seus segurados, inclusive 
a assistência médica, farma
cêutica e hospitalar.

A instalação da CAT do

IA PC em Laces, é motivo de 
satisfação para os comercia - 
rios que terão assim mais 
um órgão de assistência que 
virá beneficia los em larga 
escala.

A monopolização do se
guro contra acidentes do tra 
balho é um passo decisivo no 
sentido a ampliação sociali- 
zadora da assistência ao tra
balhador, na qual esti viv.i- 
mente empenhado o Gover
no do Presidente Vargas.

Sensação política: organiza
do o Diretório do PDC

DR. RUBENS NEVES NA PRESIDÊNCIA
A nota politica de maior sensação dos últimos meses foi 

a recente fundarão de um Diretório Municipal do Partido 
Democrata Crittão, integrado por elementos saidos dos diver
sos partidos com ação em Lajes. O movimento em torno do 
PDC vinha tendo carater reservado, tendo, entretanto, os pe- 
decistas locais promovido uma reunião, da qual resultou a 
fundação de uma executiva provisória, a qual está afeta a ta
refa de arregimentar o partido no Município de Lajes.

Contando com pessoas militantes na politica local, ficou 
assim constituído o Diretório provisório:

Presidente: Dr. Rubens Nazareno Neves - (Vereador da 
UDN) Vice-Presidente: Rufino Figueiredo, (suplente de Verea
dor também da UDN) Io Secretário: Otávio Rafaeli 'ex-verea
dor PSD), José Gerente (do PSP). Io Tesoureiro: Jaime Go- 
dinho (do PSD) e 2o Tesoureiro: Francisco O. Batista Filho 
(sem partido).

Como se pode notar pela filiação primária dos dirigentes 
pedecistas, o partido foi organizado á base de decepções na 
UDN, PSD, PSP e possivelmente de outros partidos. Ao que 
estamos informados as reuniões se tem processado no Colé
gio Diocesano, delas tendo participado o Dr. Accacio Ramos 
Arruda (UDN) sr. Lupércio de Oliveira Koeche (suplente de 
Vereador do PSD), Cândido Bampi (PRP) e Osni Tolentino 
da Silva, (embora o último tenha concorrido as eleições mu
nicipais pelo PSD).

Sem dúvida, os partidos que mais sofrerão desfalques 
com a estruturação do PDC, serão a UDN e PSD, por serem 
as maiores agremiações com Diretório em Lajes e que estão 
em condições de fornecer ma.or número de membros ao no
vo partido.

Pelas credenciais de que são portadores os políticos que 
orientam o PDC no Município, todos de projeção em nosso 
meio, o partido do Pe. Arruda Camara está fadada a assumir 
papel importanse na politica lageana.

Faleceu o sr. Aristides Araldi
Às 9 horas de ontem, fale

ceu o sr. Aristides Araldi, co
merciante estabelecido nesta 
cidade há onze ano?. Natural 
de Caxias do Sul, o extinto 
íoi comerciante e industrialis- 
ta, tendo militado na politica 
municipal dos municípios de 
Vacaria, Antonío Prado e Flo
res da Cunha, no R.G. do bul 
Nascido em 1889 deixa viuva 
d. Berenice Andreoní Aialdi, t  
filhos: Ângelo, José, Constan
te, Cláudio, Gentil. Armindo e 
Altayr. todos do comércio lo
cal; e filhas d. Dusolina, casa
da com o sr. Alcides Galvani, 
d. Teresinha, esposa do sr. Li- 
dio Alves da silva e a srta. 
Maria, solteira.

Celebrada missa de corpo 
presente na C atedral, o sepul- 
tam ento  segu iu -ee ás nove h o 
ras de hoje, com grande acom 
panham ento, pois o sr. Arisii- 
des Araldi disputava de sólida 
am izade en tre  nós. contando

com inúm eros amigos. De nos
sa parte, associando-nos ao pe 
sar da família Araldi. enviamo.- 
as nossas Sinceras condolên
cias.

Visitas
Recebemos a visita do sr. Nel

son Freitas Gomes e Carlos Alber
to Guimarães Nery, altos 'funcioná
rios do Departamento de Acidentes 
do Trabalho do IAP dos Comercia
dos que estiverem nesta cidade, 
procedendo a instalação da Cadei
ra de Acidentes do |trabalho junto 
a agência local. [Ambos pertencem 
a administração central do IAPC, 
no Rio de Janeiro, tendo percorri
do todo o Rio Grande do Sul e 
agora estão percorrendo o nosgo 
Estado, afim de instalarem as refe
ridas carteiras, sob a orientação dn 
dr Carlos Cypriani. diretor desse 
departamento do IAPC. Agradece
mos a visita
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Grave a crise da indústria carbcnífera
Importantes declarações do Governador Bornhausen

Os produtores estão vivendo da tolerância dos bancos credores
Ascendem a 120 milhões as dívidas das autarquias. O Chefe do Executivo 

catarinense solicita providências urgentes ao govêrno federal
RIO, 21 (Meridional) — O 

governador de Santa Catari
na, sr. Irineu Bornhausen, 
em entrevista concedida ao 
D. D., afirmou que as indús
trias carboníferas do país 
se acham à beira da falência 
caso não 6ejam efetuados, 
com urgência, os pagamen
to das dívidas das autarquias 
que ascendem a 12n milhões 
de cruzeiros. Acrescentou 
que a demora na liquidação 
d06 débitos tem conduzido 
as indústrias à crises agudas, 
e que, de um modo geral, o s ' 
produtores de carvão estão 
vivendo mais da tolerância 
dos Bancos credores, do que 
realmente, de suas próprias 
possibilidades. Durante sua 
permanência, nesta capital — 
acrescentou — manteve con

tatos junto ao titular da pas
ta da Viação, obtendo dêste 
o compromisso formal de 
uma solução pronta e ime
diata para o problema.

Abordando o Plano do Car
vão, recentemente aprovado 
observou que a economia 
das Nações sofreu, de al
guns lustros para cá, princi
palmente ao advento da 11 
Guerra Mundial, três trans
formações que os povos, do 
mais forte ao mais fraco, 
necessitaram traçar para 
a manutenção e desenvolvi
mento de suas atividades. In
dustria bá6ica por excelen- 
cia a do carvão — salientou 
já havia recebido dos nos
sos governantes, e especial
mente do atual, particular 
atenção. Nada mais justo,

agora, que se traçasse o p.'a- 
no racional de aproveitamen
to e expansão.

Lucas Garcez rompeu com 
Ademar

Está consumado o rompi- 
nento do sr. Lucas Garcez, 
Jovernador de São Paulo, 
:om o sr. Ademar de Barros, 
:hefe do PSP. Em carta di- 
•igida ao chefe do executi
vo paulista o sr. Ademar de 
Sarros maninfestou a suade- 
laprovação e inoportuni 
lade para passar a presi 
iencia do partido em São 
^aulo ao sr. Lucas Garcez, 
) qual, em razão disso, a- 
lunciou o seu

rompimento cora o 
Jiretório Nacional do PSP. 
reve desfecho assim, a crise 
grassada nas hostes pes- 
icpistas, dada a divergência

entre os srs. Ademar de Bar
ros e Lucas Garcez. que 
vinham lutando pela direção 
partidária. O Governador 
bandeirante parece ter saido 
mais fortalecido do que o 
sr. Ademar de Barros, pois 
conta com o apoio de quase 
todos os prefeitos pessepis- 
tas de São Paulo e com 
a bancada federal, exceção 
de dois p iriamentares. Na 
data de ontem, juntamente 
com o sr. Jucelino Kubist- 
chek, o sr. Lucas Garcez 
conferenciou com o Presiden
te Vargas, a quem já havia 
hipotecado solidariedade 
politica e administrativa.

A s s a lta d a  a 
T in tu ra r ia  

C o u to
Na madrugada de hoje, o 

sr. Carlos Couto, proprietá
rio da popular Tinturaria 
Couto, ao chegar em seu es
tabelecimento, pelas 5,3J ns. 
teve um inesperado encontro 
com um sinistro gatuno que 
se encontrava preparando 
furto. Dos 43 ternos que • > 
achavam em estoque, o me
liante havia escolhido :2, 
dos melhores e dos que ja 
estavam limpos, passados, en
gomados. . . teudo-os separa- 
dos cuidadosamente para car- 
rega-los.

O sr. Couto ao topar eo n 
o audacioso visitante, teve 
calma suficiente para es ta
ra-lo com uma faca, prenden
do-o, ineontinenie. Ü iarapio 
porem, consegue es • .
ueixaado todos os ternos co a 
os quais pretendia n.*r uma 
casa de confecções . .

Durante o dia porem, le r 
do sido localizado to, pi-éso 
e recolhido so xaiirtz, <u. 
pois de dfcligên ia- óem u.- 
rigidas pelo Delegado de K<- 
licia. Tomem nota do nom 
do assaltante; A rou .-vive -

Para stus serviços 
CORR IO LAGLc^.O

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



A n i v e r s á r i o s
Dia 18:

Arlindo Silva, tipógrafo. Pe. 
Frei Odorico Duriex, dd. Di
retor do Colégio Diocesano.

Dia 19:
Sr. Alceu Goularte Furta

do, diretor da «Região Ser
rana» e vereador da UDN.

Dia 20
Frei Bernardino Bortolotti, 

Vigário Geral da Paróquia. 
Menino Luiz Ilernani, filho 
do sr. Francisco Klein.

Dia 21:
Sr. Ângelo Palliano de Oli

veira, gerente do «Guia Ser

rano».
Dia 22:

Prof. Néria Maria, esposa 
do sr. José Provezani Sr. 
Tulio da Costa .Ribeiro, ban
cário em Curitiba, Srta. Lidia 
Inez Rossi, contadora.

Dia 23:
Sra. Anita Rosa, esposa do 

Dr. Edmundo Vieriug.
Dia 24

Prof. Paulo Micheles, do 
instituto de Educação. Garo
to Carlos Roberto, filbo do 
sr. Elizeu Concer.

Agradecimento à firma 
Morei & Tomai

O comando do 2 Batalhão Rodoviário torna 
público o seu agradecimento à FIRMA MOREL & 
TOMAL, pela cooperação expontânea e desinte 
ressada que prestou ao Batalhão, colocando à dis 
posição do mesmo sem qualquer pagamento, por 
ocasião da inauguração do trecho Lages - Santa 
Cecilia (BR2), o novo edifício de sua propriedade, 
para alojar as autoridades convidadas, bem como 
para a realização de um coquetel dansante.

Olimpio de Sá Tavares 
Ten. Cel. Cmt. do 2o Btl. Rv.

n c c v i

Viajando do Morro dos
Conventos, p r ó x im o s  a loz 
do rio Araranguá n o  Lstiu o 
de Santa Catarina, pela Orla 
das praias, até Tramandai, 
em automóvel, pode-se conhe 
cer efetivamonte o que seja o 
mau tempo.

Quando a praia está boa, 
os automóveis iniciam o tra
jeto, pela manhã, não muito 
cedo, logo após a passagem 
dos caminhões e dos ônibus 
das linhas de transporte, O 
roteiro fica marcado pelos 
sulcos largos dos pneus.

Quando a praia nãc está 
bôa os perigos multiplicam- 
se. Começam as indagações 
dos viajantes, o comentário 
sobre as possibilidades. A- 
guardã-se que a praia me
lhore pela manhã ainda, por 
ser a oportunidade mais in
dicada para a travessia.

Em muitas ocasiões não se 
pode aguardar tempo melhor 
A viajem deve ser realizada 
sob qualquer condição. Ini
cia-se a aventura, O mar

Rede Telefônica Lajes-Vacaria
Quando da realização da 

Vil Exposição Agro-pecuária, 
aqui esteve como enviado es
pecial do “Correio do Povo”, 
o brilhante jornalista e inte
lectual gaúcho Adail de Mo
raes. Vivamente impressiona
do com o desenvolvimento de 
nossa cidade e de toda a re
gião serrana, publicou diver
sos artigos sugerindo medidas 
tendentes a tornar mais efi
ciente o intercâmbio comer
cial entre o Rio Grande e 
Santa Catarina. Dentre estas 
lembrou a necessidade da liga
ção telefônica Lages-Vacaiia, 
como um dos imperativos eco- 
nomicos que devia ser atendi
do com a maior brevidade. 
Essas sugestões repercutiram 
favoravelmente em Lages e 
na Assembléia Legislativa, on
de o Deputado João Ribas 
Ramos, do PSD, apresentou 
oportuno e importante reque
rimento a respeito.

Por esse documento o Dep.

Ribas Ramos solicitou que a 
Assembléia se dirigisse à 
Companhia Telefônica Catari
nense, afim de que esta trate 
junto a Companhia Telefônica 
Riograndense de entendimen
tos para a ligação Vacaria La
ges. Dos estudos procedidos 
dessas duas emprezas e da 
viabilidade de tai empreendi
mento as obias poderão ser 
iniciadas cofn brevidade, por 
atender não só aos interesses 
catarinenses como também por 
s:»r assunto em que o Gover
no Riograueense está empenha 
do.

VISITA
Deu-nos o prazer de sua vi

sita o Snr. Valdomiro Jacques, 
residente em Vacaria, onde 
mantem um escritório Comer
cial e Imobiliário 8.S. que veio 
a esta cidade a negocios refe
rentes a seu escritório, Correio 
Lageano almeja que sua visita 
[seja coroada de pleno exito.

Produtos que se
recomendam

Ca a r í o c a
0  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, 

Balas, Enfeites para Dóces
A

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

Marechal Deodoro 45

IBS BB

nrOÍPta. Se violentamente, em
K s  rálaRHs. Os PT «m
arroios multiplicam-se. A chu 
va inunda A pouco e pouco 
a própria praia desaparece, 
debaixo da muralha d agua. 
0  automóvel chapinha, vaci 
|a e o motor começa a ta
lhar. A humidade m tranna 
irremisivelmente. Os viajan
tes aguçam os sentidos na 
dura espectatíva, e instinto 
dlerta, a atenção vigilante, 
exacerbada, com a preocu
pação principal sobre o mo
tor do carro. Não deve parar 
não pode parar.

Muitas vezes o carro não 
vence a barreira móvel, as
sustadora e permanente. En
tão acontece o mais temido. 
Visivelmente o automovel 
começa a penetrar sumidouro. 
Apenas pranchas de madeira 
sob a rodas podem evitar o 
«fundamento. Contam os co
nhecedores quo os vticulos, 
inclusive ônibus grandes, che
gam a disapaiecer na oreia

“Bom emprego de C apita l»
Organização no ramo ae Automóveis, proprietária 

de uma área de 1.03 i m2, fazendo esquina com duas 
ruas de grande movimento, frente para principal A ve
nida da cidade de Lages, estando aparelhada com duas 
construções de material, um galpão e uma casa de ma
deira onde funcionam: Agencia de Peças e Acessórios, 
Ford e Chevrolet, Escritório. Posto de Gazolina, Lava- 
ção e Lubrificação, Oficina Mecânica e uma Residência, 
encontra-se a venda por preço compensador. Negocio 
de grande futuro, pois a cidade de Lages, é entronca
mento Rodoviário, obrigatório entre Norte e Sul do Pais.

Os interessados deverão endereçar se a Caixa Pos
tal, 81 Avenida Marechal Floriano, 373, Lages, Santa Ca
tarina.

____________Pági.ia^

Movo Consell 
da Ordem d 
Advogados

Em assem bléia gerai 
lizada na Capital d0 ‘ 
foi eleito o Conselho 
cional da ( Irdeni dos 
gados, em Santa Cai» 
para o biêuio 53 54 
WÊ’ a  .seguinte a dir 

aa da Ordem» dos Advor 
Presidente - ür. Redrai 

Moura Ferro. Vice. Dr , 
Gama Lobo DLEça, Se 
rios Dr. Elpidio Barb 
dr. Edmundo Soares 
reira  Tesoureiro - Dr. 
no G. Galeti.

Também toram eieiJ 
empossados os vogaid 
conselho, membros das 
missões e onselho Fisf

Sr. Ernesto Gcc
A data de onter» assi;? 

o aniversário natalicio dd 
Er íesto Goss, Servp.ntua” 
Justiça aposentado Po 
dessa efen éride foi muito 
primentado, o que tambéJ 
zeinos rogando por sue 
dade.

O carro que por 
surji não pode deter-se 
tão começa a girar em 
no até as providências 
rem realizadas. Nesta 
siao têm-se a prova da 
dariedade. Não só os 
tas eventuais aproxim 
para o auxilio como t 
os choferes de caminhàc 
andam em pleno tratai 
muitas vezes atrazad, s 
mesmo molivo, afronOn 
idênticas dificuldjde-S 
tempo imptacável.

Uma viagem destas e 
espécie de pesadelo (jt 
gente não esquece msi- 

Clovis Asçurr.pç?o]

A maior rede aeroviária do Brasil 
a serviço de Va. 5 a .!

Twspsrtes tèrsos Calariiws S J . I
EM COMBINAÇÃO COM A j

Serviços A éreos Cruzeiro d o  Sul L táa .
DV.L S8' C? u m RA pRÀRAD0 JR,0EIE S o 3„V/ r ZE; POii SE“ « A .  l>ODERA I  

T ’ QtJArR0 LINHA, DIFE í -.NTES
ITINp o % R I R?0 '  LageS o F]3 ria n ó - poíls _ Rl° ........... 3* Feira

r S '  r !0„ T ? poUs - C u r i t i b R  -sao Fauio - Rio de Jan e iro ....... 3* Fe irl

^ e e-SCuriUban pPOllS' ' ,taÍ«i ■ Join-Kio Paranaguá - Santos

1T e S^ “ P°Û \ Cu« t a1, , Hi0

* / ^
Lages - Florianópolis - Itajj 
v*1,e " Curitiba - Paranaguá 
e Rio de Janeiro

Lages - Florianópolis - Cui 
Rio de Janeiro

- Florianópolis - Itaji 
Iltl )̂ a " Faranaguá Rio de Janeiro ^

8 p,rs p° ' ' °  À s  15 HC

F O N E - 2 1 4  É  d N5,8i1' ^  ^  Í0 Ci"8 II
e n d e r e ç o  t  ip o -  A*— _ í^g* a i c o  — t  A '
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f O R F T O  LAGEANO

agradecimento
n á g ír c  ?

IVrcílIo w . de Camargo 
*«hora e filho,, agradecem' 
penborante, por erte meio, S. 
Excí*. Rvdma, o ir Bispo Dio
cesano, ás irmás e enfermeira, 
do Hospital N. S. do, Prazere, 
os, os drs, Camorrino Caroar- 
go deÀraujo, Joâo Costa Neto, 
Joâo Araújo, Hortencío de 
Castro e Célío Ramo,, pelo, 
cuidado, e pelo carinho àis- 
r-nsa.jo, por ocasião da en
fermidade de sua inuN]uecivel

Slha e irmã AMÉLIA MA RLE- 
NE,

Agradecem também a toda, 
33 pessôa, que enviaram flo- 
Tf s corões, mensagens de con- 
doíéncia,, que acompanharam 
o sepultamento ou de qual- 
l l 0, forma, confortaram a ía- 
njíla pela perda irreparável de 
*ua sempre lembrada filha e 
irtnà.

Laje,, Maio de 1953

parmacia venida
Nos preços Lealdade

Nos Produtos Qualidade
VENDEMOS BARATO PARA VENDER MUITO

Edifício Carajá - Rua CeL Cordova

RUill. COELZEÍi EHCELSIHG
Representações

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 cromo Vanadium, Tíe- 

gel -  Guss — Stabl

(Pnpria» fin
d ín a m o s , a l t e r n a d o r e s , etc.

MÁQUINAS: - toda e qualquer para a industria da
madeira

TORNO mecânico «NARDINI 
Escritório à rua Hercílio Luz n1 120 LAGES — 

Santa Catarina Caixa Postal n- 323 — End. Telegrá
fico «ITATIG» e ENGELS1NG

Escritório Informativo Comercia!
Quereis tratar de vossos intaresses particulcres ou 

junto ás repartições?
Quereis adquirir ou vender propriedades? Encarregai 

está escritório que está habilitado para tal com grande 
número de propledades á venda e vos atenderá com a 
máxima brtvidade e economia.

- iafaeli, ramos lida.
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Raíaeli

Clinica Dentária
DO

DP, NA.DY PR ADI 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 
preços ao alcance de qualquer um. Assim fa
çam sua visita hoje mesmo.

E assim serás um testemunho desta 
verdade

«O ESTADO DESÀO- 
PULO»

Um dos maiores e rae- [ 
Ihores jornais do BrasíLf 

Assinatura com o agen
te local:

Enravío J, Zanoni. 
Postal 6 - Lages,

HUMBERTO PS S M l l l

KOLYWOS

ç m m  AS f/HSES!
A dír.cia nxxícrra cc-
monstra (p , o creme 
dtaa.- ICoH iicn comba
tí-ef^ív .meat.’ a t eiríes.
A f.pamj tooc nir-ída, 
ío sv e  e oe iesrau te  de 
K o lya^ í e luo iu j os áci
dos buc.'.i-. períum a o  
hálito e  icn d e  ouis.

O0C» MsibSn 
•* tammmko SISANIE
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Programa para as festas promovidas pelo aéreo 
Clube de Lajes, no proximo dia 24 de Maio, era 
homenagem ao presidente Ten. Cel. Olimpio de 
Sá Tavares, por motivo do seu afastamento.

I - As 08,00 Horas - MISSA CAMPAL NO AEROFO** TC 
II -  As 09,00 Horas - GINCANA AUTOMOB1US TIC A, 

rom distribuição de prêmios aos três primemos colocados. 
No interior do Campo de Aviação (Aeroporto Corrêa tinto).

III -  As 1200 Horas -  CHURRASCO olerecido pHoqua 
dro social Aéro Clube, ao Ten. Cei. Olimpio de Sá Tavares.

IV - Das 1400 ás 1800 - Vôos de passeio e tarde datt- 
sante com jogos e prendas, na Sede Social do A.Ç.L.. 
Haverá na oportunidade, eleição da Rainha do A.C.L. o ma
drinha do avião NI0SS recentemente doado ao clube e pres
tes achegar.

V - As 2200 Horas -  no Clube Io de Julho -  SHOW 
ARTÍSTICO.

VI - As 22,30 Horas - BINGO MONSTRO, com sorteie 
de onze valiosos prêmio1?, sendo o principal uma geladeira 
de 7 pés marca G.E. CHAMPION, no tnosmo clube.

A COMISSÃO ORGANIZADORA

Venda de Campos e Pinheiros
Vende-se 17.215.000 ms2 de campos situados a beira 

da Estrada Estadual Lajes-Capinzal, neste Municipio con
tendo 7 invernadas, 3 potreiros e duas excelentes -proprie
dades.

Acompanham as propriedades: a 1®. 'um galpão com 
22 ms por 8 ms; a 2a: um galpão com 20 ms por 10 ms am
bas com tronco, boas mangueiras fe boa6 lavouras existin
do uma só divisa para cada propriedade, comas; áreas de
8.615.000 ms2, e 8.600,00 ms2, respetivamente com 10.000,000 
ms2 de terras para cultura, área essa que, está a venda 
também em pequenas partes

Nas mesmas terras existem ainda duas serrarias: uma 
em construção, com 6.000 pinheiros, mais ou menos, de 
45 cms acima; e outra já serrando, em sociedade, com
6.000 pinheiros, mais ou menos, também de 45 cms: acima. 

Um moinho coloniál com dois jogos de pedras e dois
jogos de cilindros.

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

Corte especializado em São Paulo 
Preços Módicos

ANlONlO  PAIM BRAESCHBR 

RuaMal. D eodoro, 361 Lajes

pQq’í

Funilaria e Instalação iSanitária

CONSERTOS de;
Fogões

Camas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

—DE —
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Marotto 
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Tela para cerca e 
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Agência nesta cidade 
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Amanhã,
-  ■ a

Em vista de o Aliados F.C. 
ter obtido ganho de pontos 
na contenda mantida com o 
Vasco da Gama, ficou cre
denciado a lutar com o In
ternacional pela posse da 
Taça Bandeirante Correia 
Pinto». A peleja designada 
para a tarde de amanhã, 
apresenta-se interessante sob

Aliados e 
posse da taça Correia Pinto

todos os pontos de vista. Alem grande cartaz. Por outro la- 
de ser uma partida decisiva do deverá incluir outro atlé- 
permitirá a apresentação de ta para substituir Wilton, im- 
d01j... esQuadrões bastante pedido de participar ao lado 
modificados pela inclusão de de Pedrinho. 
novos elementos em ambas
as e<3l{ÍPes- O Internacional, não tem contendores, é de se suptr

U Aliados deverá por a problemas a não ser a ponta que um numeroso público Haverá sensaciona' preli-
prova um center, vindo do direita, onde Jango não es- compareça ao Estádio Muni- minar entre os asnirantes
csnl do Estado precedido de tará por ter sido suspenso cipal para assistir a esse do Aliados e Interaac onal.

o qual será entretanto subs- prélio ansiosament j e.^pera- 
tituido por Alemão, vindo de do. Atuará como ju z  u sr. 
Rio Negro. Lauro Santos, auxil ido por

Werner e Hilton Amiral.
Por todos, e dadas as ul- A partida terá in _io 

íimas apresentações dos dois horas.
I S  : D

Merecida vitória do Vasco
Vasco e Aliados, domingo 

último decidiram suas posi
ções no Torneio Quadrangu- 
lar. ao desempatarem a par
tida. que por irregulàridades 
fora anulada. A vitória cou
be merecidamente ao Vasco 
da Gama, que soube melhor 
aproveitar as falhas do time 
adversário.

A primeira fase, salvo àl- 
guns lances emocionantes, 
foi monótona e bastante 
equilibrada. Lúlú e Daniel 
fizeram defesas oportunas 
entre ambos os esquadrões 
claudicavam em diversos se
tores. O Vasco aporem, pro
curava com maior disposi
ção engajar um jogo de con 
junto.

Na segunda fase coube a 
saida ao Aliados que o fez 
de maneira impressionante, 
dando margem a EmiliQ as
sinalar o primeiro íento da 
tarde aos 30 segundos. Ge- 
vaerd indeciso deixou a bo- 
a para Meireles que furou 

espetacularmente do que 
Emilio aproveitou para mar 
car. Mas nesta altura o Vas- 
:o ensejou um jogo mais 
:écnico, procurando envol- 
rer o Aliados o que conse
guiu, mormente após a con- 
uista de empate aos 20 mi- 
utos por intermédio de Mi

ro. O center vascaino inter
vém num lance em profun
didade e desvia com a cabe
ça a bola para ganhar ina- 
pelavelmente as redes de 
Lulú. O domínio do Vasco 
se fez sentir, tendo Erasmo, 
aos 36 minutos, aproveitado 
uma bola espirrada de uma 
confusão para decretar a vi
tória de seu time.

Momentos após foi expulso 
de campo o zagueiro Wilton 
passando o Aliados a jogar 
Com 10 homens, não havendo 
porem alteração no placard

Do Aliados destacamos a 
atuação de Lulú, Jorge e 
Eustálio Abelardo regular, 
enquanto Pedrinho irreconhe 
cível No ataque, afora Jor
ge, todos fracos. No Vasco, 
Daniel, Juca e Herasmo es
tiveram muito bem, seguidos 
de Ná, Nuta e Miro, bons.

A atuação de Lauro San
tos pode se classificar como 
regular, não prejudicando 
nenhum dos contendores. Si 
não marcou bem os impedi
mentos, acertou quando dei
xou de assinalar a entrada 
violenta e pelas costas, der
rubando Edú, pois nesse lan
ce a bola espirrou p a r a  
Erasmo que estava em con
dições de marcar. . e não 
marcou por um triz.

Livro de Ocorrência
Domingo último o sr. José 
aggio negou entrada franca a 
m cidadão que se dizia cro- 
ista e não tinha crendencial, 

mas queria assistir ao jogo. 
‘Lsporte-Noticia” se doeu e a- 
arquizou com o Presidente 

da Liga, sem razão tlguma, 
ois aquele mesmo orgão pos- 
ui 2 “permanentes”, alcm de 
er seu diretor atleta, que não 
ão pagava naquele domingo, 

bem como ter sido um dos 
edatores convidado para mem

bro da Liga, com entrada fran
ca ... ao campo.

Si o Sr. Baggio dér “perma
nente” a todo aquele que cola
bora ou dá palpite para os 
jornais, a resi eito de futebol, 
ninguém mais paga entrada. 
Os cronistas, também aqui em 
Lages sempre tiveram entrada 
franca, mas os que não são 
cronistas, em todo o Brasil, 
sempre pagaram entrada, quan
do querem ir ao campo, e 
e quando tem dinheiro. . .

Nova Diretoria do «Grêmio 13 
de Maio»

Em reunião realizada dia 
0 do corrente mês, foi em- 
ossada a nova diretoria do 
Grêmio 13 de Maio», asso- 
iação recreativa junto ao 
entro Civico 1 ruz e Souza. 
A diretoria empossada e 

ue regerá os destinos da

quela entidade no periodo 
de 1953 a 1954, ficou assim 
constituída:

Presidente - Servina Sou
za Castro: Vice-Maria Dona- 
tilia Moraes: Secretárias - 
Florzina Silva e Maria Pilar; 
Tesoureira-Maria Benta 011-

Erasmo aniversariòu
Transcorreu dia 20 do 

corrente o aniversário do sr. 
Erasmo Furtado, do comér
cio desta praça.

Na vida esportiva Erasmo 
é um dos mais destacados 
pleyres de Lajes, jogando 
atualmente pelo Vasco da 
Gama local, sendo admirado 
pelo desportistas, não só co
mo atleta mas pelos seus 
dotes de cidadão. Por oca
sião de seu aniversário foi 
muito cumprimentado, o que 
também fazemos destas co
lunas.

Festividade 1
O Aéro Clube fará reali

zar, amanhã, um substancio
so programa de festividades, 
com os quais será homena
geado pela aq uela instituição 
o Ten-Cel. Olímpio de Sá 
Tavares, por motivo de sua 
transferência do comando do 
2o Batalhão para servir junto 
ao Estado Maior do Exército, 
na Capital da República

Dentre essas homenagens 
destacamos a Missa Cam
pal, que deverá ser celebra
da, no Aéroporto local, ás 8

iO Aéro Club'
horas, gyncana automobilísti
ca e uma grande churrasea- 
da na séde do Aéro cl ibe, 
ao meio dia.

À tarde de amanhã de e- 
rá ser balizado o avião Nie s, 
recentemente adquirido p-> > 
Aéro Clube, que também d e 
verá eleger a sua rainha d > 
A.C.L. A noite as festiviaade ; 
serão desenvolvidas nos sa 
lões do Clube l° de julho, 
onde haverá ura sliow a r 
tístico, seguiuo ue bingo 
dançante.

0 Vasco perdeu os ponícs
0  Guarany ven
ceu o Torneio 

de Basquete
Foi decidido o Torneio de 

Basquete, em disputa da Taça 
Inconf dência, oferecida pelo 
sr. Carlos Dáv la . A primeira 
partida entre Guarany e H. 
Moritz, foi vencida pelos oh- 
ciais, por 36 a 27. Vasco e 
Aliados disputaram a 2a. par
tida, na qual o veterano aba
teu os cruzmaltinos por 23 a 
15 pontos.

Classificados para a final 
Guarany e Aliados encetaram 
uma luta de pioporções ten
do os oficiais vencidos folga- 
damente por 44 a 23.

O Guarany ficou de posse 
do troféu, a qual é trensitória, 
ior apre-entar um indice téc
nico superior, num conjunto 
otimamente treinado e com 
seus atletas muito combativos.

Os campeões foram com: 
Klier, Batista, Faulo. Morgado, 
Newton, Correia, Alboim. Es
trela, que se substituiram no 
transcurso das partidas.

veira. Oradora-Izaura Rodri
gues; Procuradora - Isabel 
Campos.

Como auxiliares da mesma 
diretoria foram eleitas as 
srta. Eli E. de Oliveira, Dar- 
cia Morefra da Silva, Laude- 
lina Santos Malvina Morei
ra, Helena Castro e Isaura 
Pires Rosa.

Formulamos nosso votos 
de pleno sucesso nas ativi
dades da nova diretoria do
«Grêmio 13 de maio».

Na partida de domingo úl 
timo o Vasco da Gama in
cluiu em sua equipe o za
gueiro Juca, que havia sido 
julgado e suspenso pela 
LSD, por duas partidas. Ale
gando porem, que não tive
ra conhecimento do fato e 
que tal decisão ás vésperas 
do jogo éra ilegal, os vas- 
cainos o fizeram jogar 

Em vista disso, a JDD, por 
decisão tomada na reunião 
do dia 20, por maioridade 
votos resolveu dar ganho de 
pontos ao Aliados, que assim 
ficou credenciado a disputar 
a finalissima do Torneio

com o Internacional ama
nhã.

Na mesma reunião da It nta 
foram apreciados outros ca
sos, entre os quais a expul
são de campo do atléta Wil
ton do Aliados, que íoi sus
penso por duas partidas. Tú
lio, foi conutnado a muita, 
Jorge absolvidos e sofreram 
a pena de advertência por 
escrito os atletas Gevaerd, 
Raimundo e Meireles ao Vas
co e Tâncio, Emilio e TúUo 
do Aliados btm como o sr 
Agenor Varela Tesoureiro 
do Aliados.

Ministério da Guerra 2* Batalhão Rodoviário 
5a. Região Militar Repartição Aiistcdora

Ediial
Afim de cumprir ordem superior, solicito o compare- 

cimento nesta Repartição, dos Srs. Oficiais da Reserva de 
Ia e 2a Classe, munidos de suas folhas de alterações milita
res, ca60 possuam.

Quartel em Lages. 22 de maio de 1953 
(A) JOÃO ZALESKI, Ia Ten. Chefe da R.A.

V a l á o m i r o  I a q u e s
____________  Rua 15 de Novembro, 6ô ____________

Vacaria — R.G.S

Escritório Comercial Imobiiário
Encarregasse da venda de ter

renos. pinhais e casas

Confie seus negócios em Vacaria a Valdomiro 
Jaques. e tereis seu lucros assegurados,
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Programa para as lestas promovidas pelo aéreo 
Clube de Lajes, no proximo dia 24 de Maio, era 
homenagem ao presidente Ten. Cel. Olimpio de 
Sá Tavares, por motivo do seu afastamento.

I - As 08,00 Horas - MISSA CAMPAL NO AEROPOR TC 
II -  As 09,00 Horas - GINCANA AUTOMOBILÍSTICA, 

rum dislribuiçào dc prêmios aos três primeiros colocados. 
No interior do Campo de Aviação (Aeroporto Corrêa I mtn).

III -  As 1200 Horas -  CHURRASCO olerccido pdooua 
dro social Aéro Clube, ao Ten. Cei. Olimpio de 8á 1hvares.

IV - Das 1400 ás 1800 - Vôos de passeio e tarde dan- 
saute com jogos e prendas, na Sede Social do A.O.L.. 
Haverá na oportunidade, eleição da Rainha do A.CL. e ma
drinha do avião NIESS recentemente doado ao clube e [in s
tes achegar.

V - As 2200 Horas -  no Clube Io de Julho -  bHUW 
ARTÍSTICO.

VI - As 22,30 Horas - BINÜO MONSTRO, com sorteie 
de onze valiosos prêmio*, sendo o principal uma geladeira 
de 7 pés marca G.E. CHAMPION, no mcstllo ciube.

A OOMISSÁO ORGANIZADORA

Venda de Campos e Pinheiros
Vende-se 17.215.000 ms2 de campos situados a beira 

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

Acompanham as propriedades: a Ia. 'um galpão com 
22 ms por 8 ms; a 2a: um galpão com 20 ms por 10 ms am
bas com tronco, boas mangueiras íe boas lavouras existin
do uma só divisa para cada propriedade, com as; áreas de 
8.615.U00 ms2, e 8.600,00 ms2, respetivamente com 10.000,000 
ms2 de terras para cultura, área essa que, está a venda 
também em pequenas partes

Nas mesmas terras existem ainda duas serrarias: uma 
em construção, com 6.000 pinheiros, mais ou menos, _de 
45 cms acima; e outra já serrando, em sociedade, cóm 
6.000 pinheiros, mais ou menos, também de 45 cms: acima.

Um moinho coloniál com dois jogos de pedras e dois 
jogos de cilindros.

Os interessados em tal negócio poderão se dirigir ao 
sr. Salvador Pucci, no Distrito de Campo Belo do Sul.
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D ás .ü Pbuir para o progresso de Lajes

HONESTIDADE, SEGURANÇAç0 s  módicos

A l f a i a t a r i a  E'l ina
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em Sao Paulo 
Preços Módicos

ANlONlO PAIM BRAESCHBR 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes
R„a 15 de Novembro.57 '

Funilaria e Instalação Sanitaria

l£

CONSERTOS de:
Fogões

Camas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

—DE —

Dante 
Marotto 
& Cia.

Calhas
( anos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPÓSITO de:

Canos galvanizados, joelhos curvos etc.
Mamlhas e curvas de grês — Tanques de cimento para água — Fossas céticas 
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ÍVIorto com quarenta tirosjte revolver
Foi vitima o sr. Pedro Costanüno. em' por diversa, tiros. I

O distrito de Campo Belo 
do Sul foi abalado, dia 17 
do corrente, com a noticia 
do assassinato do sr. Pedro 
João de Morais, mais conhe
cido por Pedro Constantino. 
A noticia correu célere por 
todo o município onde a vi
tima era gTandemente rela
cionada impressionando as 
versões propaladas a respei
to da tragédia.

Nossa reportagem procu
rou colher informes e íntoirar- 
se dos fatos que teriam, se
gundo as versões mais cor
rentes, ocorrido de maneira 
impressionante. No decurso 
de uma festa que se reali
zava na localidade Morro do 
Chapéu, ond» residia ' a viti
ma, e6ta, cm dada altura, deu 
algumas salvas de tiros, ten
do o sub-delegado do distri

to. que se encontrava pre
sente, tratado de advertir o 
infrator ou infratores.

Originou-se uma discussão 
entre Pedro Constantino e o 
sub-delegado Sr.
Rodrigues Branco degene
rando em vias de fato. No 
momento em que Pedro Cons
tantino procura sacar seu re
vólver, foi alvejado, inopina-

damente, por diveroe „pedBe
sóas postadas a um lad° de 

, F uma casa. Atin
gido mortalmente na cabeça 

í f  vitima não fez mais uso 
|da sua arma. c a m d o n o i ^  
tante que se retiravam as 
pessoas com as quais chscu 
tia. A cena de sangue trans
formou-se numa verdadeira 
chacina tendo sido dispara
dos mais de uma centena

tiros.
No corpo da vitima u  

sido6 encontrados niaii] 
40 impáto6, sendo 5 jS  
beça, 7 na região q,  
esquerda, 1 na i 
mais de 20 sómente nas] 
tas.

* O inquérito está M 
processado em Campoi 
do Sul.
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Capturado Pedro Lima

0 gato que caiu na ratoeira
Pelas 9 horas da noite de 

19 do corrente um descuido 
irremediável causou o aciden- 
le que resultou na prisão de 
Francisco Alves. O jovem me
liante, (24 anos) que já toca
va com maestria nas coisas 
alheias penetrou na loja 
da Ci mércio de Autómoveis 
)oão Buatim, pelo telhado, 
tratando de retirar peças e 
accessórios e depositando num 
quintal próximo donde seriam 
encaixotadas para posterior dis
tribuição ao comércio. Um ou
tro devia tê-lo auxiliado nes 
sa perigosa aventura, pois a- 
quela hora. o movimento na 
rua era intenso e a loja esta
va toda iluminada, tendo ain
da um funcionário trabalhan
do no escritório. A «operação» 
começou muito cedo, pelas 7 e 
e meia, tendo o sr. Nando, 
que lá trabalhava ouvido ruí

dos no forro da oficina Pen
sou que fossem ratos, verifi
cando que eram gatos. . . Da
da a intensidade do trabalho 
de Francisco Alves, num mo
mento de azar, o forro de 
compensado despregou e o 
meliante despencou para o 
chão, onde adormeceu com o 
susto Desacordando atirou-se 
contra uma vidraça, que pos
suía grades de ferro por fora 
tendo o «Rei da Audácia» es- 
borrachado o nariz. Populares 
e a policia acodiram, prenden
do-o e recolhendo ao Hospi
tal para curar os ferimentos.

Recolhido ao xadrez Fran
cisco Alves foi posto no cubi- 
culo onde estava residindo 
Ruy Barbosa outro famoso la
drão de Painel.
Os homens célebres devem 
ficar juntos, enquanto a pena 
de morte não vem...

Aniversário do «O Estado»
A 13 do corrente o brilhan

te matutino Oorianopolitano, 
“O Estado", completou seu 
40° aniversário. Festejando 
esse evento a direção de 
“O Estado” ofereceu um co
quetel aos jornalistas da Ca
pital, o qual foi muito con

corrido, tendo sido celebrada 
missa na Catedral Metropoli
tana.

Ao jornalista Ruben6 de 
Arruda Ramo6, estendemos 
nossos cumprimentos ao 
“O Estado" pela efeméride.

Em greve os 
motoristas de 
Caxias do Sul

Já há alguns dias a movi
mentada cidade de Caxias do 
>ul apresenta um aspecto di
ferente no trânsito. £ a greve 
dos motoristas que está preo
cupando as autoridades e a 
classe, interessada num aumen
to do preço das ccndes nos 
perimetros urbano e suuurba- 
no. Nenhum carro da aluguel 
traféga em corridas ore i íarias.
I odos estãos paralizados. Com 
exceção de dois veículos, esta
cionados em frente de cada 
hospital da Pérola das Colô
nias. Servem esses automóveis ( 
unicamente ao transporte de j 
iioentes e de médicos em chi- 11 
mados de urgência. O interes
sante da greve é uue esses 
carros fazem as corridas gra
tuitamente, fazendo um rodízio, 
pois cada motorista da um 
plantão de duas horas com seu 
veiculo. Essa atitude está sen
do muito aplaudida naquela 
cidade sulina.

Pedro Lima é um cidadão 
de estatura elevada e estrutu- 
rB corporal avantajada, reves - 
tido por bôa pinta e veludo- 
sas mãos. Mestre na arte de 
falar, e embora de côr parda- 
centa, apresenta-se como um 
verdadeiro snob. Há questão 
de dois anos, esteve preso 
por desordeiro ou coisa 
que o valha, tendo posterior
mente seguido pare o norte 
do pais, Como diz. Regressan
do saudoso de seus pagos, vi
sitou 2 residências no distrito 
de Palmeiras de onde levan
tou, não tudo, mas tudo o 
que pôde. Nesta cidade, em 
companhia de um tal Antenor 
e talvez outros, praticou vá 
rios furtos, inclusive um na

essa do sr. Sebastião M 
de Oliveira, de onde (f!- 
com ternos, 6 camisas. i 
co de senhora. 3 chep 
vestidos, toalhas, colch 
pares de sapatos, uma
de pratos e meia dú/.ii 
ch’caras, alem de outros i 
tos. Alem di-so, praticou | 
tras rapinagens. recolhí 
objetos de copa e ca 
pois pretende montar

O sr. Alcides Alegrrie i
gado de Policia, porém, 
lhou a «brilhante» carreii 
rtfpaz. ique ttra apena 
ano.-), recolhendo-o ao 
onde confessou com dei 
suas avent..ras.

Consórcio
Realizou-se hoje o casamen

to do sr. Apol jnio .^eòtrino. 
com a sita. Inez Siza de -ou- 
za, filha co sr Manoel Siza de 
Souza. Correio Lageano, cum
primenta o jovem casal dese- 

ijando feliciaadts.

“ 0  Cangaceiro", um bom fili
Raras são as vezes em que podemos assistir s 

filme nacional sem sairmos da sala de projeção inteia 
mente decpcionados. Na realidade, ate hoje, só tiv̂ n 
películas frncBS, chegando uma ou duas a alcançar i 
qua ific< tivo de regulares.

Entretanto, Lima Barreto conseguiu vencer o 
da cinematografia nacional. apre>entanao “O Cangsct; 
io ’, um bom f;lme, tanio que foi premiado no úitá 
festival internacional de cinema, em Canes.

“O Cangaceiro” apre-enta num bom nivel artsne 
todos os requisitos de uma fita dig a de Fer aprec 
pelo nosso público. Sem exageros, com boa fotcgií 
iluminação, corte, interpretação, direção, som, nr-i 
enfim, tudo dentro da exigência técnica

Releva notar também, a história que motivB o 
me. o cangaço. Revive-se, na tela, a luta do cangareî  
o valentão que infestou o sertão nordestino ha aigi 
anos passados, cometendo atrocidade-, violências t 
ticando crimes, até formar um mito de horror 
torno de seu nome, co no Lampeão e outros.

Alberto Ruschel, Marisa Prado, Vanja Orico, t 1 
tros intérpretes nacionais, juntamente com o ator 
representa o Lap. Galdino Ferreira. “O Cangaceiro”

0 “ ÍP* saem-se bem, sem exageros, naturati. 
r „. : 8turalmente. "O Cangaceiro" não é um espeu

, ' lns.uPeraivei- £. entretanto, uma boa pelicula. 
cedora de aplausos, pois indica uma rota segura ?»™1 
progresso de cinema bra-ileiro.

Amanhã - Domingo, ás 4, 7 e 9 horas no M A R A J 0 A R A
T  Tk V  C  M  f  V  ;  __________ . U  V  H  | \  M■ ▼ ■ H r v H J U A r v A

W A L T  D Y S N E Y -  pela primeira vez vai apresentar uma suno 
desenhos, toda interpretada por artistas consagrados, destacando-se P r~produção em maravilhoso TECXICOLOfL

BOBBY DRISCOL (um garoto prodigioso!) ROBERT NEWTON e BASII q v h m c v

«  . .  | j  »  .  Çe sensacional de aventuras de .1 . »
uirub e centenas oe mgurantes, num romance sensaoinnoi a ^

A l I I I A p s  «d sensacional de aventuras de « « u

I L H A  D 0  T E S O U R O
Um espetáculo soberbo, empolgante! 3 Sessões- á* a. •? W

----------------------------------- -------------• as 7 e 9 Horas
s
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