
Fomento da cultura do café
FpoUs.,24 ( WGrisard) - Entre 
*■ (joverno do Estado e o insti
tuto Brasileiro do Café foi assi
n o  no Rio, um acordo desti- 
n«do ao fomento da cultura do 
!*,e em Santa Catarina, seu 
«reparo, beneficiamento, indus
trialização e comércio, para o 

aquela autarquia contribui
rá anuaimente com um milhão 
de cruzeiros.

Esse acordo virá bene
ficiar grandemente milhares de 
cafeicultores em nosso Estado, 
espalhados pelas zonas cafeei- 
«s do seu litoral, que até aqui 
vinham utilizando métodos em-

P ^ c o S "  eSS n ”t e r a' õcs *
financeiros c niesmlem íre|UiZ(' 
lidade do produto. Para a qua'

agora tomada p̂ lri JP^Xidência 
Estado a cultura £ over?« dc 
Santa C a ta r in ^ P a S U ^  ~  tecnicamente nriánffa a sei

S t l ,
rar-se da sua atividade em no 

! va e de todo o litoralTatariiS

Material elétrico
Fpolis, 25 (W.Grisard) - o Go
vernador Irineu Bornhausen re
cebeu o seguinte telegrama: Rio 
17: Tendo o Ministério proce
ssado a primeira distribuição de 
material à conta do empréstimo 
de dezo.-o milhões de dólares, 
solicito-lhe dar a maior divulga
ção de que as secções do fomen
to agrícola estão autorizadas a

aeTd^ftnr^Íd° S fe inscricão de a fornecer igual- 
todas as instruções aos 

lavradores e as Associações Ru
rais que deseiarem fazer, den
tro do plano de revendo de pa
gamento a prazo, a aquisição 

, de material agrícola. Saudações 
Jòao Cleophas, Ministro da 
Agricultura.

0 Governador Bornhausen visi
tará o Paraná, loje

Fpolis., 24(W. Grisard) 
— A convite do Governador 
Bento Munhoz da Rocha, visita
rá oficialmente o Estado do Pa
raná, no sábado próximo, o Go
vernador Irineu Bornhausen, 
que se fará acompanhar de sua 
Dona. esposa e luzida comitiva.

Na Capital paranaense 
preparam-se grandes homena- 

í gens ao Chefe do Executivo ca
tarinense,constando do brilhan
te programa diversas visitas- in
clusive à Assembléia Legislati

va, ao Tribunal de Justiça e ao 
Comando da 5a R.M.

Vários e importantes 
convênios com o Estado do Pa
raná serão assinados por oca 
sião dessa visita. Em a noite de 
sábado o Governador Munhoz 

I da Rocha oferecer-lhe-á um 
banauete no Gracioso Countrv 
Clube. Domingo, após assistir 

I missa na Catedral, dará o Go- 
ivernador Bornhausen por ence- 
,rrada a sua visita.

Um Filme Fascista
mes das guerras: os assassina
tos sem motivo justificado. Os 
nacionalistas ao contrario, eram 
os homens bons da historia, as 
vitimas, os sacrificados, os he
róis... Poder-Se-ia argumentar 
que Alcázar constitui um capi 
tulo de bravura da historia es
panhola e que os falangistas lu
tavam por um ideal, impregna
dos de uma convicção política 
inabalável. Temos, entretanto, 
que combater para levar um 
povo ao regime da força e antes 
de tudo psicose, loucura cole
tÍVa’ Nada temos, é natural, 
com a política interna da Es
panha. Se os espanhóis estão % - 
vendo num regime duro, totan 
tário o problema e deles, nao e 
nosso. Se acham que o fascismo
lhes serve, que o suportem, lhes Mas, como nao gos-

dos arreganhos das mai _
*> aíe se oronalem.S tr e  n S  o artidemocratismo 
I falangista.

Pela primeira vez 
assistimos à exibição de um fil
me de conteúdo nitidamente fas- 
«ta. Tratasse de ALCÁZAR- 

cue nos reviveu a revolução em 
~ue o Gal. Franco implantou a 

ange na Espanha, instituindo 
üuelé país ibérico uma das 

poucas ditaduras ainda existen
tes no mundo.
L . Poucas pessoas, talvez, 
]*nham notado que os naciona
i s  de Franco fizeram a sua 

Propaganda resistindo titânica- 
pente,dentro das muralhas de 
Kgrçazar, aos avanços dos repu
blicanos.

Técnicamente e sob os 
-ismas moral, social, religioso 

* Patriótico, longe está de ser "o 
melhor de todos os filmes até 

apresentados no mundo do 
cmima".
1 , Historicamente nos re- 
ípp a vitória do fascismo na 
Fphanha por ocasião do movi- 

-e '.to revolucionário, o que é 
Mas, a oelicula é orientada 

f*rUl. segundas intenções, com 
■ “ ctosismo.

A direção leva o espee- -̂or para o iacj0 (jos naciona- 
CIf8 e contra os republicanos, 

estes matavam mulheres e 
Padres e freiras, e usa- 

tjj?. refens para emboscadas.
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Mais um triunfo do progresso cie Lajes
iM v  * // «. . _ _Jardim Xangriláempreendimento da Imobiliária Lage

urna promissora realidade
ana Ltda,

Merce do extraordinário 
surto progressista verificado na 
ultima década- a nossa cidade 
esta se tornando um notável 
centro de convergência e atra- 
çao de capitais que, imigrados 
dos mais variados pontos do 
pais, para aqui vêm impulsior ar 
e fortalecer iniciativas merece
doras de acolhida.

Nascida no dinamismo e 
espirito empreendedor de \ m 
grupo de homens de negócios de 
Caxias do Sul e desta cidade, 
organizou-se entre nós a Imobi
liária Lageana Ltda que, dentro 
de poucos dias, iniciará as suas 
operações com o loteamento de 
uma vasta gleba de terras pró
xima ao entroncamento da es
trada Laies -P.Alegre com a Av. 
Mal. Floriano.

A SOCIEDADE
Com um capital de CiS- 

5.000.000,00- iá subscrito e m- 
tegralizado, com contrato social 
registrado na Junta Comercial 
do Estado, às vésperas de inau
gurar seus escritórios no novo 
edificio do sr. Aristides Ramos, 
a Imobiliária Lageana Ltda. 
está destinada à conquista de 
absoluto êxito, não só pela mag
nitude e grandiosidade de seus 
planos, como também nelo con
ceito comercial que desfrutam

Com efeito, personalidades

de maior destaque do mundo co
merciai caxiense integram a 
imobiliária Lageana Ltda. Pelo 
rol publicado no Diário Oficial 
do Estado, pudemos anotar, en
tre outros, os srs.Velocino .Sal
vador Bolzani e Sadv Henrique 
Cantergiani, organizadores de 
diversos loteamentos no sul do 
naís, sr. Ottoni Minghelli e Al- 
cebiades Peczi, diretores da 'Tm 
portadora Comercial", Vitorio 
Cesar, diretor da "Comercial 
Cesar S.A.", engenheiros Drs. 
Dario Granja Sant Ana, Júlio e 
Eduardo Menegassi, como tam
bém acionistas das Agências 
os seus quotistas.
Ford, Chevrolet e Auto Palacio. 
suhscritores de 80% do capital 
social.

De Laies fazem parte no
mes de conhecida reputação co
mo 03 srs. Edmundo Arruda- 
antigo proprietário das terras 
onde será o "Jardim Xangrilá", 
Agnelo Arruda, Gerente do Ban
co INCO, Dr. Artur Largura, 
Paulo Rossi. Artur J. Scur. Tei
mo Arruda e Adio Ferraz..

Tem como Diretores os
srs. Velocino Salvador Bolzani 
e Teimo Arruda e no Conselho 
Fiscal os srs. Dr. Arthur Daniel 
Beust, Alcebiades Pezzi e Dr. 
Eduardo Menegassi.

O EMPREENDIMENTO

"Jardim Xangrilá", a 
expressiva e elegante denomi
nação do novo loteamento, está 
localizado em recanto aprazível 
e hospitaleiro, por entre colinas 
e vales, contando Com várias de
zenas de lotes e chácaras para" 
veraneio, a serem postos à ven
da pelo sistema de prestações, 
bem como com qm majestoso 
hotel de turismo, dos mais luxu
osos e confortáveis da região 
sulina brasileira.

Como ponto de partida 
para a execução do arrojado 
plano, está a urbanização do 
"Jardim Xangrilá", com a ins
talação imediata dos serviços 
de água, luz, esgoto e calça
mento iá contratados pela imo
biliária Lageana Ltda.
SIGNIFICADO PARA LAJES

Considerando-se a so
lidez da Imobiliária Lageana 
Ltda. e o esforço produtivo de 
seus quotistas, a concretização 
de seu admirável plano de dotar 
a Princesa da Serra, urbe de 
clima saudável e ameno, de 
um grande hotel nara atração 
de turistas, e a valorização de 
va3ta área suburbana, inega
velmente; : constitub’ mais um 
auspicioso triunfo para a cole
tividade lageana que dêle írui- 
rá uma série de benefícios.

Fátima e Nossa Senhora 
dos P/azeres

Praticavam todos os cri-

É por isso que nao nos 
calamos ante a fita Alcazar.

m a la lim

ue a
form ações ainda 
idas, p o rém  di- 
iito . o D elegado  
Policia de Porto  
stá p resid indo o 
e o crime 
r. Homeio Pa m 
en v iou  precatória
-fim rlp tífiui. S6*

ação policial
foctpmunha

sfi cidade sao d ecedentes

d* VUÍm‘Fontana.DaQ a

Primitivamente Fáti- 
.na, como quase todas as Fre
guesias de Leiria, tinha por ora- 
go Nossa Senhora, sob o espe- j 

d a l título deNossa Senhora doe 
Prazeres, representada na linda | 
imagem oue hoje se venera no 
primeiro altar lateral do lado 
do Evangélio. como Nossa Sen
hora do Rosário. (FonsÇca,
•• Nossa Senhora de Fatima
,p- 37: ] Às vésperas da chega
da a Lages de Nossa Senhora do 
Rndriode Fátima, cumpre ex- 
nlanar algo sobre a devoro de 
^  Sra dos Prazeres visto 

i ift hníp venerada em rdtima, 
N. Sra. do RoSa-

1 r10' Qual a origem da devo-,

« . s e ? » * ;

se confunde com a devoção dr 
N-’ S r a -d -P r n resuc nog i

dwUdevoção6? Veiamos os do-
cumentos. AlvareSi ( o cé
. . p canto Condestavel, Bea- lebre e saniu pe!-eira que,
to D-.Nun HaAssuncão, 14 de na vigdia j—rej p
^ ^ StT° rom um Punhado de bra- 
Joao L ista ra m  O fortíssimo 
vo?- .derT°L m!he o rei de Caste- exercito com a de Por*la pretendia apoderai ̂ sê
tugal.), ao ifijaa seis capelas 
deixou -^ p ^ d a ^ e r a m  dedi- 
l A T W ã f d l  Deus sob invo-

cações diversas, a saber: N.Sra. 
do Carmo, dos Prazeres, da Boa 
Morte, da Encarnação, do Pran
to e da Conceição..........................
( História do culto de N. Sra. 
em Portugal, p. 106)
Mais adiante, reza o mesmo li
vro: “ Disserhos que uma das 
eapelas colaterais da Igreja do 
Carmo fôra pelo santo fundador 
posta sob a invocação do N. Sra. 
dos Prazeres. — É corto ter sido 
a Ire ia vortnc/uêsa "Lisboa, 
Évora, Braga" a vrimeira Cris- 
tandade oue festeiou as ale
grias da Virgem Santíssima, pe
la ressurreição de seu amado 
Filho, dando-lhe a invocação do 
“ Senhora dos Prazeres" ( Map. 
de Port, 3.‘ edição, vol. II p.10)

Continuaçío na 2.* página

Será substituído o sr. 
Batista Luzardo?

RIO, 25 (C.P.) Foi noti
ciado, hoje, nosta cspital. com 
grande destaque: que o presi
dente OrUTio Voigns s< alia 
de chamar o sr. Rutisia l.u- 
znrdo, com urgência. < omen- 
ta-se nos circulos políticos 
que s.s. não mais voltará a 
nossa embaixada nn A gentira 
devendo • ser substituído pelo 
gal. Osvaldo Cordeiro de Fç 
rias.

Moc. Católica
Conforme já notreiamoa or

ganizou-se recentementé “junto 
ao Santuário de S- Judas Ta- 
deu a Mocidade Católica, enti
dade esportiva e cultural e 
que congrega os moços e mo
ças caiólicos do Bairro de 
C opacabana*

Por ocasião das festivida
des de S. Pedro, será solene
mente imtalada a Mocidade 
Católica que. na secção mas
culina, será dirigida pelo sr. 
Benildo biqueira. Para a festa 
de imuguração a simpática 
associação orgenizou um pro
grama do qual destacamos, o 
seguinte:

Dia 29, ás 9,30 horas, sole 
ne instalação, com Missa Cam
pal, nas obras do novo ban- 
tuário En; seguida será dis
putada uma partida de voley- 
ball, entre, as equipes da Mo
cidade C atólica Masculina Se
minário Diocesano. Após i m 
churrasco levado a efeito ao 
meio dia, prosseguirão as corr.- 
pttições ersportn es com diver
sas piovas.

As 20 horas, a nove) asso
ciação encenará a interessante 
comedia «Xu:;u na ca^a dos 
fantasmas». Des'as colunas 
saudamos a Mocidade Católica 
qua inicia suas atividades com 
tão\auspiciosas iniriatÁes.
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Pu/u soem*
A N I V E R S Á R I O S

Hoje:

Sra. d. Torina Caon, dd. es
posa do sr. Álvaro Nery dos 
Santos, capitalista residente 
nesta cidade. Sr. Cesar An
drade, do momércio desta pra
ça. Sr. Fortunato Ferreira, ra- 
dio-ator, residente em Porto 
Alegre.

Dia 29:
Sra. D. Carlota de Aquino 

Nicollóli. Pedro César, filho 
do sr: João Nicolléli.

Dia 30:
Sta. Célia Xavier.

Dia Io de Julho;
Sr. Célio Batista de Castro 

2o Tabelião de Notas desta 
cidade, Presidente do Clube Io 
de julho e do clube esportivo 
União Operária. Vera Lúcia, 
filha do sr. Afonso Ribeiro So
brinho.

Dia 2:
Sr. Sebastião da Silva Mota, 

professor público.
Dia 3:

Sr. Ângelo José Araldi, do 
alto comércio desta praça.

Aos aniversariantes, nossas 
felicitações.

Deputado João Ribas Ramos
Festejou seu aniversário 

natalicio, dia 18 do corrente 
o Deputado João Ribas Ra
mos, da representação pesse- 
dista á Assembléia Legisla 
tiva do Estado. O ilustre a- 
niversariante, que conta em 
Lages com grande número' 
de amigos e correligionários, 
recebeu no dia de seu ani
versário, expressivas mani
festações de simpatia. Cor
reio Lageano, embora tardia
mente, extende a seu antigo 
diretor, os melhores votos 
de felicidades.

Clube 1" de Julho

I m p o r t a n t e
C o n f e r ê n c i a

importante conferência He 
ria, patrocinada pela Prefeitu 
ra Municipal, e sob os au. pi 
cio dos Clubes 14 de Junho. e 
Io de Julho e do Rotary Clu
be de Lajes.

() conferencista, dr. Felix 
P. Carbajal, é um dos mais 
eruditos cultores da critica li
terária da nova geração de in
telectuais uruguaios^ sendo 
laureado em filosofia e letras 
pela Universidade de Madrid. 
Carbajal vêm percorrendo o 
Brasil, tendo pronunc ado qua
tro conferências na Academia 
de Letra 6 Catarinenses, em 
Florianópolis.

O tema para a conferência 
que proferirá, dia 30, na Esco
la Normal, versará sob e a es
tilística de escritor inglês T.5. 
Flliot, do hispano-americ..no 
Carilda O. Labra e do poeta 
brasileiro Cassiano Ricardo.
A entrada s*rà franca.

A Diretoria do Clube r  de Jullho, tem a maxima sa
tisfação em convidar os Snrs. Sócios e Exmas, familias, pa- 
ra o tradicional Baile de Aniversário, a realizar-se no dia 
1. de Julho, com início á6 22 boras, e pára a grandiosa 
Soireé no dia 2, com início ás 20 horas. Abrilhantará essas 
duas grandes festas o afamado Jazz-Tipica de Eduardo 
Mendes, de Porto Alegre especialmente contratado.

TRAJES: Baile: Rigor MEZAS: Na Alfaia-
Soirée: Passeio taria Bràscher

A Diretoria

Vidalvino Pinto 
e

Lucia V. Pinto

Participam aos seus parentes e pessoas de suas rela
çõeso nascimento de sua fi- Ina ocorrido no dia 9 de junho de 1953 em Campo Belo do Sul. que na Pia Batismal receberá o nome de MARIZA LENITA.

F a t í m a . . .
Continuação da 6a. pagina

Precisa-se
Precisa-se de uma moça ou senhora de responsa

bilidade, com pratica de enfermagem, para jiratar |ex- 
clusivamente de senhora doente Paga-se bom ordena
do. Exige-se referências.

Informações na Redação deste Jornal, 
chal Deodoro, 294.

Rua Mare-

Goulart venceu a batalhaprimeira
Ao assumir a Pasta do Tra prêve a concessão de um abô- 

balho o sr. João Goulart to- no aos estivadores e a todos 
pou com um problema sério grevistas, bem como o com
para sua estréia: a gréve dos promisso de regulamentar o 
marítimos. Após uma série de horário de serviço e a alimen- 
demarches, e depois de vá- tação de bordo, e pagamento 
rios dias de paralização, os dos dias de gréve. 
marítimos voltam ao trabalho, Os grevistas regressaram 
com suas reinvindicações as- ao trabalho, plenamente satis- 
seguradas. O acordo sanciona- feitos com a solução encon- 
do pelo Ministro do Trabalho, trada.
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DR. EDÉZIO NERY CAON

w  nua

DR. EVILASIO NERY CAON
ADVOGADOS

Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 59
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VENDE-SE
Uma confortável casa 

com um espaçoso terreno, 
na esquina Av. Marechal 
Horiano com Rua João 
de Castro

Informações com Sr. 
Ivanney l obo Marcene
iro- Caixa Postal. 315. 
Lajes - Santa Catarina

K O L Y N O S

PERFÜNA D HÁLITO I
Dentistas c milhões de 
Kolynos-istas compro-, -«.-ao CUtuprO
varam que Koynos per- 
fuma fealmeute o hálito,--... . v nanio,
rch-cscnndoabòca. Àl*m 
disso. Kolynos combate/ "S'" VVIUUÜl̂
cfctivamentc as cáries c
rende multo maisl

1 »—**»*» 9 I« A H T |

guidade desta dataguiu^uo had0 data

«Fios Sanctorum» marca es
ta festa no dia oito de abnl
Szêndo- *Em aqueste dia S 
Maria dos Prazeres,, <)U onde 
quer que se acerta a ser a 
primeira eegun a teira. de- 
pois das oitavas da lá s -  
cua- . Também vem men
cionada no calendário da Fé 
de Lisboa, que o Cardeal D 
Affonso mandou imprimir 
(1536) bem como de Car
deal D. Henrique. (1506) - 

«Um hino em contraste 
com o «Stabat Mater». c e le 
bra o júbilo inefável de N 
Sra. quando Jesus C risto 
resuscitado lhe apareceu prí- 
uiciro do que ás Stas Ma
nas:

Jam laeta mater filium 
C-audena redivivum videt 
Quem videt alto satipite 
Toto eruentum corpore. 
Como se viu, porem, a d e

voção pela Senhora dos Pra
zeres remonta entre nós ao 
século XIV, podendo aliás a 
instituição de sua festa ter 
sido posterior, posto que 
também antiga.

Mas foi no século XV que 
essa devoção, tão portugue
sa na sua origem, tomou 
maior desenvolvimento pela 
aparição de uma imagem na

quinta dos Condes da [d 

ra em Lisboa.
sobre a ribeira de

Diz a tradição qUe a j». 
gem 6e mostrara a uaa jJ 
cente menina, mandando  ̂
que "dissesse aos vinsinho»! 
a seus paes que lhe eJ  
cassem  uma ermida naqJ 
lugar. A menina cumpriu, 
mandado e foi acredita* 
Também a unagem disse! 
menina que lhe dessem 
invocação da Senhora J 
Prazeres: e, porque assim 
fosse ou porque a ima;q 
aparecesse no dia em qie) 
Igreja celebra os prazem 
da Virgem, pela re6urreiçj 
de 6eu divino Filho, asq 
se explica o cronista, j 
deram efetivamente aqud 
invocação» (Sum. de vj 
hlst. vol III, p. 147). •

Constituiu-se a ermida p 
ra. a q u a 1 os condi 
da Ilha deram o terreno.

Sobre as procissões  ̂
honra de N. Sra dos Prai 
res, temos a citar o segí 
te tópico:

«A procissão que sa | 
igreja paroquial de Santa 
na segunda feira depois i 
domingo da Pascuela pan 
ermida dos Prazeres, toi ú 
tituida pelos moradores j 
mesma paróquia por n 
que fizeram na Vocasião i 
peste de 1569. Como toda 
procissões de voto, faz a- 
de manhã, agora, porém i 
de tarde». (Sum. de * 
hist. vel. 111 p. 147).
Pe. João \Vence6lau Zelei

Coa*

Homenageado o dr. Olint 
Campos

Por motivo de sua nomea
ção para a Secretaria do Inte
rior e Justiça, o dr. Olinto 
Campos, fci homenageado, do 
mingo passado com uma chu- 
rtascada. pelos serventuários 
de Justiça, advogados e chefes 
Je repartições. O churrasco te- 
v e lugar numa chácara próxi
ma ao Aé.oporto, comparecen
do elevado número de amigos 
do homenageado, e os funcio
nários da Justiça da Comarca 
qiie o tiveram como Ptomotor 

ub.ico, por longos anos.

cllurrascada transcorreu 
ambiente de franca e 

ordial satisfação, tendo dis
cursado em nome dos serven-
veiw K oeíh  Lupércio de Oli-veiaa Koeche e pelos advoga

dos o dr. Edgar Kasper, 
saudou, em magn fico in 
viso, o sr. Secretário da 
tiça.

Usaram da palavra o 
Ivo Guilhon P. de Meo < 
Belisário Ramos da 0 
juizes da Ia e 2‘ vara, 
como o dr. Azevedo 
da Promotoria Pública * 
Ney Afegão Paz.

O dr. Olinto Cairpo*. 
substancioso improviso, * 
deceu aquela homenageo 
pe soai que militou 
no fôro local, d.zendo 
propósitos que nortea»1» 
* onduta na Secretaria d° 
tado, para a qual foi D 
do. A  o concluir $u* 
foi muito aplaudido

vtv,

F arm ac ia  ^vernda
Nos P^ços Lealdade

Nos Produtos Qualidade
VENDEMOS llARATO PARA VENDER MlT|T° 

l ililicio Carajá Kua Cel. Cord0V#'l
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Juizo de Direito

0 Doutor Belisário Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na fórma da Lei, 
etc.
Faz saber a quem interes- 

«r possa, e o conhecim ento  
de«te deva pertencer, que a 
êste Juizo. pelo Dr. Promo- 
jarPúblico da Comarca, foi 
oferecido denuncia contra 
í-ASSIANO RODRIGUES BARBOSA E DARCY SAL- 
jjORlA, por crime de Homi
cídio e Descato, em 8 de 
Maio de 1952.

E, porque em cumprimento 
ao mandado de citação e tenha comparecido somente

d a  S e g u n d a  V a r a  d a  C «

e d i t a l  d e  c i t a ç  * 0  “  de Laies

S Í 5 S S y ? Í V . ' £ -

lugar incerto dtUdl,nente e,L 
o denunciado C \ ^ d?vAabido 
DRIGUES b a r I o ^ 0 ' 1 ° -
sou-se o present» S^ i pas-
f ia ç ã o , o o m T „  »! 

citedoP paraeí? d° q u a lI i(=a

£  5  » * ■ » »aiim de ser qualificado e in. p • L10 Bosco de Castro 
terrogado, na audiência rip. ?8®flv^° do Crime, que o 
signada para o dia treze f n i  1atdo^raíei. subscrevo e tam 
do mes de Julho pr0X mn rib' mn ae6Íno com 0 MM “ “
vindouro, ás | 4 horaP8 c“m Dlreito-
a pena de REVELIA se não 
comparecer. d0

E, para que ninguém pos-

página .3

Vendas de campos e pinheiros
Vende-se 16.215.000 ms2 de campos situados a beira 

da Estrada Estadual Lajes-Capmzal, neste Município con 
tendo 7 invernadas, 3 potreiros e duas excelentes proprie dadee. p

Acompanham as propriedades: a IV um galpão com 22 me por 8 ms; a 2a: um galpão com 20 ms por 10 ms ambas com tronco, boas mangueiras e boas lavouras existindo uma só divisa para cada propriedade, com as áreas de
8.615.000 ms2, e 8.600,00 ms2, respetivamente, com lO.OOOOOO 
ms2 de terras para cultura, área essa que, está a venda 
também em pequenas partes

Nas mesmas terra6 existem  ainda duas serrarias: uma 
em construção, com 6.00U pinheiros, mais ou menos, de 
45 cms acima; e outra, já serrando, em sociedade, com
6.000 pinheiros, mai6 ou menos, também de 45 cms: acima.

Um moinbo colonial com dois jogos de pedras e dois 
jogos de cilindros.

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

RAUL COELZER EHGELS1N6
f£epresentaçõe3

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
on «DELCO» ^
SERRaS — Alemãs, de aço cromo Vanadium, 1 le

gei -  Guss — Stahl

( P i o p r i a s  p a ra e n p h i s )
... DÍNAMOS, ALTERNADORES, etc.
MAQUINAS: toda e qualquer para a industria <la

madeira
TORNO m ecânico «NARDINI»

„ Escritório à rua Hercilio Luz n 1Z0 *
Santa Catarina Caixa Po6tal n- 323 End. g 

fico «ITATIG» e «ENGELS1NG»

.õ ualo aLLfin“i;a“cia' s« po* 
" •^ v ia s  T S "  edital
blicarina« ^  lara ser rru- da na imprensa loo-ii
luga? PdaI a Ser «fixada no
ainda cóni»C Ume’ íicando
tivuK ntnia 008 autos re6Pec-
cidarip h d°T 6 passado nesta
e seis £  La ge8’ aoe viute
do ano t f  ° -,mes de Junh0 uo ano de mil uovecentos

í K entB e treis 26 6 1953
r iS í  , de

r

Juiz

Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2a. Vara

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão do Crime

CERTIDÃO

CERTIFICO que afixei o 
edital supra, no local do cos
tume; dou fé.

Lages, em 24 de Junho 1953

O Escrivão do Crime 
Hélio Bosco de Castro

Produtos que se recomendam

Café Carioca
O amigo do seu paladar, saboroso - moido á 

vista do freguez

Padaria Carioca
Pães, Biscoitos, Bolachas, Dôces, Chocolates, 

Balas, Enfeites para Dôccs
Varejos e fabricas; Rua Correia Pinto, esquina 

Caetano costa - Posto de vendas: Rua 
Marechal Deodoro, 54

Escritório Inform ativo C om ercial
Quereis tratar de igssos interesses particulares ou jnnlo is repartições
..Onereis adquirir ou vender propriedades? Encarregai este 

escritório que está habilitado para tal com grande número de 
propriedades á venda e vos adenterá com a máxima brevi, ade e 
economia.

RAFAELL RAMOS LTDA.
Junto ao Bar Familiar, de Casagrande e Rafaeli

E S T U D E
E S P E R A N T O

Para seus serviços, procurem 
a “Grafica Correio LageanD”

A l f a i a t a r i a  E l i na
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos 

ANIONIO PAIM BRAESCHER 
Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

5 5 5 1 S 2 1 iS Ê S ® 1®

I

A maior rêde aeroviária do 
Brasil a serviço de Va. Sa.
Transportes Aéreos Catarinenses S. A.

E M  C O M B IN A Ç Ã O  C O M  A

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul LTda. -
De Lages para o Rio de Janeiro: 

Sa. viajar para o Rio. em

ITINERÁRIOS - Lages - Florianó-j 
* polis - R io ........... 3‘ Feira
Lages - Florianópolis - Curitiba -São 
Paulo - Rio de Jan e iro ....... 3a Feira
Lages - Florianópolis. - Itajai-Jo in
ville - Curitiba - Paranaguá - Santos 

R io .............. 3“ Feira
1 a g e s  - Florianópolis - Curitiba - Rio 
' de Ja n e iro .............. 5a Feira

3 vezes por semana, poderá Va. 
quatro linhas diferentes

Lages - Florianópolis- Itajai - Join- 
vile - Curitiba - Paranaguá - Santos 
e Rio de J a 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 le g re , 2 a 4 a 6 a P a rtid a  d e  Lages, ás Í 5  HORAS
(Lages-Porto  A le g re  D iré to )

Hrários de saidas de Lages: —  10 horas da manhã

em L i g i s :  - t i n i  l &  de N o ie n ib m - Logo tb a ix c  do Cíne Teatro M ira jo o ro
FONE-214 Endereço ttlegráí.co — TALSA
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Juizo de Direito da Segunda Vara da 
Comarca de Lajes

EDITAL DE CITAÇÃO
O Doutor Belisário Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na íórma da Lei, 
etc.

Faz saber aos que ,o pre
sente edital virem, ou dele 
conhecimento tiverem, que a 
êste Juizo. pelo Doutor Pro
motor Público da Comarca, 
foi oferecido denuncia con
tra MONOEL FERINO DE 
OLIVEIRA, brasileiro pro
prietário, residente nesta co
marca, por Crime de Estupro, 
em data de 29 de Maio do 
corrente ano de 1953.

E, porqite em cumprimen
to ao mandado de citação 
do referido denunciado, te
nha o G.icial de Justiça Se 
bastião Pessoa, encarregado 
da diligencia, certificado não 
haver encontrado o referido 
denunciado e estar o mesmo 
em lugar incerto e não sabi
do, passou-se o presente edi
tal, com o prazo de 15 dias 
por meio do qual fica citado 
o dito Manoel Ferino de Oli
veira, para comparecer na 
sala de audiências, no edi
fício do Fórum, nesta cidade

Úlceras e Reumatismo

« E L iX lR  O E m m \*
Auxiliar tratamento da sifilis 
Feridas, Espinhas, Manchas

“ 0 E stado de São P a u l o ”
Um dos maiores e melhores jor

nais do Brasil.
Assinatura com o tgente local. 

Euravio G. Zanoni.
Caixa Postal 6- Lages.

no dia 13 de Julho proximo 
vindouro, as 14 horas, atim 
oe ser qualificado e se ver 
processar, com a pena de 
REVELIA. *

E, para que ninguém pos
sa alegar ignorância, se pas 
sou o presente edital em 
treis vias, uma para ser pu
blicada na imprensa local, 
outra para ser afixada no 
lugar de costume, ficando 
ainda cópia nos autos respec
tivos. Dado e passado nesta 
cidade de Lages, aos vinte 
e seis dias do mês de Junho 
do ano de mil novecentos 
e cincoento e treis 26-6-1953 
Eu Hélio Bosco de Castro 
Escrivão do Crime, que o 
datilografei, subscrevo e tam 
bem assino com o MM Juiz 
de Direito.

Belisário Ramos da Costa 
Juiz de Direito da 2a. Vara

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão do Crime

CERTIDÃO

CERTIFICO que afixei o 
edital supra, no local do cos
tume; dou fé.

Lages, em 24 de Junho 1953

O Escrivão do Crime
Hélio Bosco de Castro

FAÇA DO
Diário de Noticias

o seu jornal. O matutino de maior 
tirejem do D. Federal 
AGENTE NESTA PRAÇA: J. W il
son Muuiz.

Rua 15 de Novembro, 75

A PERTEITA t  CONSTANTE ASSÍSTÉNCÍA PRESTADA AOS 

AVIÒES POR TÉCNICOS ES PE Cl ALi  Z A C OS. A CORTESIA DO 

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

DESFRUTARA DURANTE UMA V I a OEM PELA " P I O N E IR A " ,  

LHE PROPORCIONARÃO SEMPRE UM ALEGRE 

DESEMBARQUE.

Gianela quer jo
g a r  coin o 
Colorado

Os dirgientes colorados re
ceberam proposta do Grêmio 
Esportivo Giauella, vice-lid 
do campeonato de Caxias do 
Sul. para uma ou duas amis
tosas em nossa cidade, nos 
dia 2S deste ou 5 de julho 
Em virtude do inicio do 
campeonato local os interna 
clonalistas prometeram dis
cutir as condições da vinda 
do categorizado esquadrão 
gaúcho no mês de setembro.

O  Flam engo de 
Curitibanos filiar-se-á  

a L S D
Estamos seguramentes in

formados de que os dirigen
tes do Flamengo de Curitiba
nos estão providenciando a 
inscrição daquele clube na 
Liga Serrana de Desportos. 
Nesse sentido o Dr. Ilse da 
Costa, Vice Presidente fla- 
menguista, tem mantido con
tato com o sr. José Baggio 
para filiar aquela entidade 
nestes poucos meses, embo
ra não venha disputar o 
campeonato de 53.

“Cõn Paulo” Companhia Nacional dl 
Seguros de V id a  1J
a p ó l i c e  e x t r a v i a d a

Tendo-se extraviado a apólice rr 129.993. emitida 
,, «cr!o Paulo» Conpanhia Nacional de Seguros da V| 
íôbre minha Vida, e como não tenha siao feita tra^ 

espécie alguma sflbre a mesma desde já declaro
ferida apólice nula e sem valor algum, em vtrtud,
eraiesão de uma segunda via

Comnrometo-ine <x restitui-la Companhia se 
qualquer tempo fôr encontrada, assim como respon8ab; /ar me por qualquer reclamaçuo que sobre a mesma , 
venha à Companhia.

Lajes, 11 de Junho de 1953 

Luiz Carlos Silva

E X P R E S S O  L A G E A N O
SÃO PAULO
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 34 43-91

— LAGES — P. ALEGF
Rua Mte. Cas

telo 62 
Fone 228

7 de Seíembra 
597

Fone 7818

Transporta rápido e eíicieole dg
cargas e encomendas em carros propric

Lageano!
Dár preferências ao Exp. Lageano écontii- 

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

PREÇOS MÓDICOS

Funilaria e Instalação Sanitária
—D E

CONSERTOS de:

Fogões
Camas de ferro 

Fogareiros e 
Guarda-chuva.

Pante 
M a r o t t o  
&  C ia ,

Call.as 
( anos 

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

Agência nesta cidade 
IS de Navenibra n . 3 1 f in e  14 C x . P. 28

Agente Geral da KLiM
para  todo o Sul do Pais

DEPÓSITO de:

, ,  ... Canos galvanizados, joelhos curvos eto
áe 4 aaiS0,) pessoas THanqUes de Emento para’água -  Fossas cétic;
daras etc ? ~  Tan(lues de cim^nto para lavar roupas -  Caixa de go:

biii|i:f‘to bortjmpfíto do niatTial ptp;i in t̂ Iições cantaria
Serviços co m p le to s

Rt A OTACILIO COSTA s n. LAGES — SANTA CATARINA

Im portadores de m áquinas e a rtig o s  té cn ico s  
Fornecedores de:

MOTORES: elétricos diespl o '
MAQUINAS: elétricas e n í ? gazolina.

f e r r a m Ê Í ^

OLÊOS E GRAXAS _  j0RE- c ENJe b
Ro l a m e n t o s  s  k f a Ç ° > e  m e t \ i^

»• *- -  c a w n h o í s ” .MAo m u s .

p r e s e u ta n te  n e s ta  p r a ç a :  p g d r o

RUA EM1LIA^  R amos n . 86.
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Vasco e União 
operária abrirão, com uma nlrtida Que promete sensato o Campeonato da Cida- i! do corrente ano.

Todos ainda estão lembra- los do que f°i 0 encontro :nffe as duas equipes, no 
*n0 passado: o Operário, i-

e Operário
£ « " * *  *<■ a„

Muir de tormâ .i.M ue veio

vssssrSSF *
S r6a1dU|laa 'rparDeí?- ™ - ',
cruzmaltinos. Com elêilo d°8 
partida de amanM ,e a°prea

em.nih m ^rateristicas de 
frannl.bri0‘ 0  °P erário, em 
com re0rganizaÇâ0- conta 
o [ n f l“ 08 elementos, entre 
almm=aiS preteQde extrear alguns novos. Alem disso, 
vem os pupilos de Célio Cas- 

de uma retumbante vitó
ria, frente aos campeões da

cidade. Tor outro lado, o 
Vasco não contará com «Ju
cá, na zaga, nem com Nuta 
na intermediária. E os vas- 
cainos. embora confiantes, 
sabem perfeitamente que o 
pareo vai ser duro. Até o 
momento não conseguimos

furar o silêncio reinante por 
parte dos dirigentes com 
respeito a escalação dos 
equipen.

Na preliminar também será 
aberto o campeonato de as
pirantes, com a disputa en
tre vascainos e “proletários".

Exito na Rústica de Sáo João
A Liga Serrana de Desportos Tez realizar em o t« de S. João, a la Corrida Rústica de Lages’ em diRif?’ 

de um magnico troféu em carater transitóífo ’ d puta 
Dos 19 atletas inscritos para o percurso dos 5 00o

níoc°açi°onZe COnC<?rrente8 dl8putaram palmo a palmo uma
João Batista da Silva, o popular Corvinho do Ali* 

QÜS F.C, conquistou de forma categórica a la.’ colocacáõ 
individual, seguido por João Otávio Branco (Jango) e em 
3 lugar chegou Apolonio Severmo (Pão de Milho) ambos do Internacional. J

Já distanciados, concluiram a prova Jáccy Zago do 
Vasco da Gama, Alindo Bernart, da ULE e Ivonev Ramos do Internacional.

Na classificação por equipes, venceu o Internacional com ü6 pontos, rebatando, pelo prazo de um ano, o troféu! 
seguido do Aliados com 30 pontos. Em 3‘ lugar o Vasco com 17 e em 4‘ a ULE.com 13 pontos. Os 3 primeiros ce- 
"~idos fizeram jús a prêmios individuais.

|â excursão dos juvenis Co
lorados a Mafra

Em missão desportiva os 
juvenis colorados visitaram  
■ cidade de Mafra, no ulti
mo fim de semana. Naquela

Sidade realizaram partidas 
fe volei, basquete e futebol. 
Vitoriosos nas duas primei-
* classes foram vencidos 

io esporte-rei pela conta- 
em de 2 a 1. O escore ajus 
ldo diz do equilibrio das 

Equipes contendoras. A ga
bada da camiseta verme- 
Pa não produziu o que sabe, 
Atuanclc com algumas falhas 
f  em campo estranho, con- 

adversários bem mais 
#es fisicamente, não con- 

ijpiiram sinão um tenio. 
lDe os salvou de uma derro- 
h deselegante.
I*No volei conseguiram 15 
f  o e 16 a 14, nos dois se- 
F> vencendo por 2 a U, por- 

«Jogou com Husadel, 
iMttnnlio. Plinio, Guy. Zu e 

Rogério entrou em lu- 
de Laurinho. Seu adver- 

P río foi o Máuá, do 2 a Btl. 
Fero viário, jogou com A le
ija '• Teimo, Paulo, Wilson, 
pnihon e.A scot 
f  íjo basquete venceram  
“Pluantemente o m e s m o  

P uá por 44 a 24, com o 
Pjpiinte quadro: Husadel, 

Plinio, Laurinho e Zu, 
pDdo Lino entrado em lu

gar de Laurinho e este em 
lugar de Zu.

Cestinhas: Internacional:
Husadel 14, Plinio 12, Lau
rinho 8, Zu 6, Lino4. Total 
44 - Mauá; Alemão 10, Teimo 
10 e Hamilton 4 Total 24.

Muito bem recebidos em 
Mafra. embora tendo perdido 
o futebol, os juvenis colora
dos realizaram uma interes 
sante excursão, na qual tu
do correu em ordem e har
monia, graças a direção do 
Prof. Oswaldo Husadel que, 
a convite da Diretoria do 
Internacional, chefiou a mis
são.

Revanche Alia
dos x Interna

cional 9
Rmbora sem confirmação, pode- 

mos adiantar que os dingentes do 
Aliados e do Internacional pieten 
dom realizar uma amistosa no J »
i «iAo-Pedro e Sâo Paulo, segun
£  felfi O rntcb w t  a- me.mM
características dafeàlizaítodla - é

> 9si.e'».ejta »  Ç»tu4mo '  
portas, a lde “  e colo-

rerop-
tividade.

Vitoria do M o to -C lu b e
tar brilhante

. G Moto Clube de Lages acaba de con j 0invilè, aono ciicuito de motocicletas realizado

iov 8 se®undq colocação, para o 
iU;c
Portist

az conterrâneo Lauro
ornados cartazes

Cór- 
do

r«,.??’ 9Ue disoutou aquela prova com reno entre os es-
'gU:d°n. O M io de Lauro repercutiu muito bem 

as de Lages.

O  futebol de Curiti— 
banos está progre

dindo
Aproveitando a fo’ga de do

mingo último, o Internacional 
improvizou uma equipe e ex- 
cursíonou a Curitibanos para 
uma amistosa com a equipe 
do Flamengo. Em que pese 
ter vencido aquelo clube em 
fevereiro por 9 a 0, o Colora
do retornou derrotado por 4 
a 1

Exibindo-se péssimamente 
os vermelhos não foram além 
de um tento, conquistado por 
Jango, após um bom passe 
recebido. Ressentindo-se da 
f«»lia de Hernani e Neisinho 
não chegaram, em nenhum 
momento, a apresentar bom 
futebol. Apenas Garibaldi fez 
algumas defesas de vulto e 
Parizzi, embora fora de forma, 
armou lances perigosos, fruto 
de sua inteligência e combati
vidade em compo. Os demais 
correram atrás da bola, mas 
poucas vezes a encontraram. . . 
Nilo assou tres frangos. Dois 
pelo menos eram bem gor- 
dinhos. . .

Os curitibanenses, indiscuti
velm ente, progrediram 'muito. 
Já contam com bons atleta*. 
melhor preparo fisico, muito 
entusiasm o e, em sua cancha, 
já se constitui.ara em sérios 
rivais para os • <lubes loca'S.

Em cada setor da equipe 
possuem um homem que se 
salienta: na zaga Chiciuinho, 
na intermediária Marga‘ida a 
no ataque Bodinho. Jogaram, 
contra o Colorado, com mui’o 
sangue, muita combatividade, 
ch°gando a dominar parte do 
jogo, fazendo, afinal, jus a ex
pressiva vitória que obtiveram.

Os lentos foram marcados 
por Miguel. Rodinho e Mar
garida (2) pa-a o Flam engo e 
Jango para o Internacional. 
Atuou a púméira fase o sr. 
Caligari que p r  judicou em 
narte o Internacional em va
rias faltas. Deu um pênalti 
inexi-lente, porém compesou  
o cochilo deixando de dar ou
tro que efetivam ente existiu .. 
Na segunda fase foi substituí
do-por Segalla, conhecido atle
ta do Aliados ora fazendo um 
in v-rn eio  em Curitibanos, que- 
se saiu satisfatóriamente.

Os quadros foram: Vlamen 
g0- Tena (<lo Aliados), Chi 
Junho e Adão (Fchaerer), Ari 
Margarida o Guerino. igue , 
Rodinho Mogica (H ilano do 
internacional), Adão (Romeu) 
e A rgeu

Internacional: Ni o Garibal
di e Reni, JünasT (n ' -re\-
N en ê , <? L is b o - ,  J a n  0 ' f , . ,

f f i i r  '>aiizzi’ Du0 * P -
IhO.rs- -  . ■ • •« ..

Mais uma queda da 
cidadela colorada

O dia de São João ensejou 
uma amistosa entre as repre
sentações do Aliados e Inter
nacional. O prélio foi amarra
da ás pressar, pouco ames do 
meio dia e levou ao Areião de 
Copacabana uma assistência 
que pagou no total Cr$. 530,00.

Embora sem grandes resul
tados, não úteis essas impro
visações pois facilitam um me- 
.hor preparo ás equip1 s locais 
ás vesperas do campeonato e 
com dificuldades para treinos 
no inverno.

O encontro do dia 24 foi 
fraco sob todos os pontos de 
vista, pois os 22 atletas pare
ciam de ressaca, pouco pro
duzindo. Saiu ver.cendor o A- 
liados por 3 a zero. Um dos 
tentos foi conquistado por co
chilo de Garibaldi e o outro 
ap nhou Romanzim de surpre

sa, sendo indefensável. O In- 
ternacipnal não conseguiu ven
cer a vigilância de Lulú, em
bora, por várias vezes, tenha 
carregado com algum ace to.

Apitou o sr. Arnordo Rosa 
que se saiu a contento, para ár
bitro esíreiante e caçado a gri
to na hora do jogo.

O quadro vencedor jogou 
com: Lulu, Tide e Abelardo, 
Eustalio, Tancio e Wilton, Tú
lio, Artemio, Jorge, Aldo e Li- 
neu .

O Colorado com: Romanzini 
Garibaldi e Neisinho, Rer.i 
(Nelson), Nenê e Decosta (D:- 
so), Jango, Telmínho Parizzi, 
Diso (Eenito) e P. Mi ho.

Marcou para o vencedor 
Jorge. :

Melhores do Veterano: Lulu. 
Abelardo e Aldç. Do Interna
cional: Romanzini, Teíminho e 
Pa izzi.

H a ve rá  C ciu p e e iR to  de ju v e n is  este ano
Estamos seguramente informados de que a LSD. ao 

contrário do que se tem uoticiado, iará realizar, este ano, 
o campeonato da categoria do juvenis. O referido certame, 
oficializado pela Liga, terá inicio na segunda quinzena de 
julho, estando a entidade máxima do nosso futebol, ultiman
do os preparativos. Na próxima semana já serão recebidas 
as inscrições, dos clubes e atlétas, estando marcada uma 
reunião para tratar do assunto, para 5a feira à noite, na 
séde da Liga, onde deverão comparecer os interessado*.

Além dos juvenis dos 4 clubes filiados, este ano, par
ticiparão do campeonato, os juvenis de outras ent dades, 
sendo certo que mais de meia dúzia de equipes clijputará 
o troféu instituído pela LSD.

Também o Aliados voltou 
vencido

Domingo último foi um dia aziágo para o roseo lute- 
bol. Além das duas derrotas do Internacional, ouira veio 
acrescer nossa bagagem esportiva. A do Aliados frente ao 
Concórdia de Rio do Sul, cidade onde os veteranos dispu
taram uma amistosa em excursão comandada pelo sr Mar
ciano Agostiui.

O escore foi de 5 a 4 favorável ars riosulenses num 
prélio emque ambas as equipes muito lutaram para acr itr . 
Os locais não chegaram a produzir o costumeiro de sua 
equipe e com a ausêncio de Pedrinho a defesa se tem 
sentido mais fraca. De qualquer forma, jogo improvisado 
como todos os últimos amistosos realizados pelos clubes 
locaig, serviu para mais um apronto do Voterano para o 
campeonato.

• OFICINA S A N T A  C A TA R IN A  j
-----------de José H erm ele-------------

ATENDE A  QUALQUER HORA
Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricidade. 
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Mais dois Ministros empossados
Ontem, assumiram as Pas

tas da Justiça e da Educa
ção respectivamente os srs. 
Tancredo Neves e Antônio 
Balbino, recentemente no
meados pelo Presidente da 
República em substituição 
aos srs. Francisco Negrão 
de Lima e Simões Filho.

O Ministro Tancredo Ne
ves, é um nome pouco co
nhecido na política poio, 
deixando uma promotoria 
pública, no Estado de Minas, 
candidatou -se, em 1950, a de- 
putação estadual, elogendo- 
se pelo PSD. Antonio Balbi
no, pertence á política bai
ana, tendo ocupado até ago
ra uma cadeira na represen
tação federal do PSD, onde 
6e revelou um dos valores

mais des^icados.
O Ministro João Neves da 

Fontoura, também solicitou 
seu afastamento da Pasta do 
Exterior, tendo sido substituí
do interinamente pelo Em
baixador Pimentel Brandão.

A demissão da sr. João 
Cleófas já se encontra em 
mãos do Presidente Repú
blica cogitando-se para 6U- 
bstiiui-lo um nome da polí
tica paulista, pendendo en
tre Toledc Pizza e Nogueira 
Filho, o primeiro do PTB e 
o segundo do PSP.

Com a substituição de 
Cleófas e João Neves, esta
rá o Presidente com seu no
vo Ministério reorganizado.

Ampliação da Escola Normal
Foi comedido pelo Gover

no do Estado a quantia de 
quinhentos mil cruzeiros, pa
ra ampliação e roformas na 
Escola Normal de Lages, ao 
ser aprovado pela Assem" 
bléia o projeto oriundo do 
Executivo. O Governador 
Irineu Bornhausen, em abril, 
enviou ao Legislativo mensa
gem solicitando á abertura 
de um crédito especial de 
setecentos mil cruzeiros pa
ra atender as despesas com

as obras, a serem iniciadas 
em breve, da ampliação das 
instalações da Escola Nor
mal. A Assembléia reduziu
para quinhantos mil a verba 
solicitada. Segundo estamos 
informados, é pensamento 
ampliar o espaço destinado 
a páteos e dependencias do 
Instituto de Educação, com 
a aquisição de maior área 
de terrenos, onde serão  
construídos prédios.

HELIO ROSA
Regressou de Porto Alegre aonde se encon

trava á dias fazendo exame na faculdade de Di
reito, nosso colaborador acadêmico Helio Rosa, 
que com brilhantismo, e com seu esperito dinâmi
co tem merecido de seus mestres os mais signi
ficativos elogios.

Ultima hora

Acidente de ônibus
Trafegando a altu

ra de Ponte Alta, com 
destino a nossa cida
de. n a  tarde de hoje, 
virou, sofrendo tres ca- 
potagens, um ônibus 
de passageiros, resul
tando oito pessoas 
gravemente feridas!

C ondecorado M a s - 
carenha de M o raes

O Marechal Mascarenhas 
de Moraes, Chefe Geral do 
Estado Maior do Exército, 
acaba de ser condecorado 
pelo Governo da Itália, onde 
se encontra, com asinsignias 
da Grã Cruz d i «OrJam do 
Mérito», da Bepúolica Italia
na.

T rá g ic o  acidente e m ' O  
S. Joaquim  1 -

Dia 1!) do corrente registrou- 
se lamentável acidente de vei
culo na estrada Lages-S. Joa
quim, dc qual foi vitima o 
menor Mauri Rogério Córdo- 
va, que faleceu momenlos 
após. O caminhão em que 
viajavam os pais de Alauri, 
sr. Aroldo Córdova e d. Gra- 
cinda Felicio Có'dova. sofreu 
violenta der rapada, caindo, fó- 
ra da estrada. O motorista so
freu ferimentos, bem como 
outras pessoas que viajavam 
no veiculo sinistrado, sendo 
as mesmas socorridas e aten
didas no Hospital de S. Joa
quim. Emboia todos os esfor
ços médicos, não foi possível 
salvara vida de Mauri- Rogé
rio. O motivo do desastre foi 
o estado precário da estrada 
lamacenta e muito estreita.

Convenção trabalhista
Deverá realizar-se ama

nhã, uma convencão do Par 
tido Trabalhista Brasileiro, 
na visinha cidade de S. Joa
quim, na qual serão eleitos 
os novos membros para o 
Diretório Municipal.

Ao conclave deverão com
parecer elementos da dire
ção estadual daquele partido, 
bem como, desta cidade, de
verão transportar-se a São 
Joaquim alguns proceres 
trabalhistas. Nessa ocasião 
serão debatidos assuntos 
ligados as atividades parti
dárias ds PTB, nos munici- 
pios serranos.

Tte. Cel. Olimpio de 
Sá Tavares

Afim de tansmitir o cargo 
de Comandante do 2o Bata
lhão Rodoviário, encontra-se 
em Lajes, o Tte Cel, Olimpio 
de Sá Tavares, recentemente 
transferido da unidade local, 
para o Estado Maior do Exer
cito, Tão logo o ilustre militar 
passe o comando ao seu su
bstituto, regressará a Capital 
da República, onde assumirá 
as altas funções para as quais 
foi nomeado

Sr. Epam inontas  
Fernandes

Esteve nesta cidade, dan
do-nos o prazer de sua v i
sita, o sr. Epamioondas Fer
nandes, do comércio de Cam
pos novos, onde reside e 
railita nas fileiras do PTB, 
de cujo diretório Municipal 
e secretário rreral

CORREIO LAGEã N
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Será mantido o 
Cambio Livre

O sr. Osvaldo Aranha, no
vo Ministro da Fazenda, fa
lando aos jornalistas, fez 
importantes declarações com 
respeito a politica financei
ra do Brasil. Entre outras 
coisas, acentuou:

Não 6erá modificada a po
litica de câmbio livre, por
que só assim nossa moeda 
não sofrerá com as expecu- 
lações do com ércio interna
cional.

«O principal, no momento, 
é o pagamento de todos os 
atrazados cnmerciais. Com 
isso, será resolvido o pro
blema das venda3 brasilei
ras ao exterior. Estamos a- 
trazados era cerca de um 
bilhão de dólares, em todos 
os paizes Estamos perden

do por isso, nada menos 
25 milbões de dólares m 
sais em todas as moe 
porque quando se está 
dinheiro os nossos prod 
passam a valer menos e 
encontrar maiores dificul 
des de colocação».

Por ÍS60, acentuou, 
que nos vendem  procur 
cobrar em juros e ou 
despezas, os nosssos i 
zados». Quando liquida 
com os atrazados «não 
mos mais gravosos».

Venderemos, nessas 
cadorias no mercado U 
para todos os paises que 
queiram com prar e, c 
praremos onde encontra 
m elhores condições e pr 
ços».

at
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me
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Graves incidentes em 5ergip«
No Estado de Sergipe es

tão se registrando gra .es inci
dentes políticos: que já tem  
atingido as vias de fato, por 
violências praticadas pela Po
licia. O Deputado trabalhista, 
da representação federal, Fran 
cisco Macedo, saiu ferido um 
num incidente na cidade de 
Estancia.

Na sessão da Câmara de 
ontem, vários deputados trata
ram da situação de Sergipe, 
uns defendendo o Governador 
Arnaldo Garcez, outros, incri
minando-o e responsabilizando 
pelo clima de insegurança rei
nante no Estado,

O Presidente Nereu Ramos, •o  tomar conhecimento do 
ocorrido com o dep. Francis
co Macedo, telegrafou ao G o
vernador Sergipano, nos se
guintes termos: «Acabo de sa
ber que está feri Io o deputa
do Francisco Macedo. Rogo a 
V. Excia. haja por bem tomar 
enérgicas providências afim de 
que sejam asscgu-adas ao re

ferido parlamentar as gar 
tias constitucionais á pres 
vação de sua vida e ao e~ 
cicio pleno do mandato. A 
deceria também a V. Excia, 
informações completas so 
o fato a rim de dar conhec 
mento á Câmara. Ats, 
Nereu Ramos. Presidente 
Câmara.

Serviço médico
Em dias da Semana em CZ 

so, foram instalados, junto 
posto local do 1APETC. os se 
viços mé licos e dtntári 
mantidos por aquela autarqu 
Para esse fim, esteve em g e ', onde demorou-se alg 
dias, o sr. Mafra, aí
funcioi ário da Delegacia 
tadual daquele Instituto, qu 
com o sr. Pedro Granzotí 
dirigente do posto desta ci" 
de, providenciou e organiz 
os referidos serviços. Assi 
poderá, doravante o posto l 
cal do IAPETC, dispen ’ 
maiores benefícios a seus ss 
ciados.

Amanhã, Domingo, às 7 e 9  horas
d o  M A R A J O A R A

ÜEGKâ
Grandiosa e soberba produção 

mexicana com ;

M a r í a F e 1 í x
6 os astros italianos

r  Ross° n o  Brgzzi e V ito r io  G o s s m a n
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