
S S I K 9J «  a sucessão presiri
rt-

rijados da ' *pital da Repú 
blica anunciam que a UDN 
está desenvolvendo um tra
balho no sentido de 6e apro
ximar do PSD para enfren
tar o próximo pleito presi
dencial

A UDN que se constituiu 
de elementos-ligado» aoa anti
gos partidos fechados em 
1937, heterogeneamente, con- 
pibuiu para o golpe de 
♦9-10-45 e, com alguíp «üces 
so, enfrentou as eimyfles de

TO d e ” dne X ’a,j!,'sVae 0governadores J al8Uns
«oi'r°.uPl; l i0„ Í ' ” 5» a UDN
,0 - pois P«rdeu setereí ô ce‘ ' no» estarlii*ifl ■ , 'gover-
de Minas «  «  ,Dclu,ive os 
tMdo apenas o í 1̂  CA°,nqUÍ8'
e Santa Catarin. . .A,a« oa« m0 h.  catarina. Antes mes-

gA S S rrA -s :
uiTZá lne* ‘ v" " e Qu?0•Perdeu «mais terreno

nesses Estados, pois no pri
meiro está em andamento 
um processo de «impea- 
climent» e no segundo a o- 
posição tem demonstrado 
muitos erros cometidos pela 
administração udenista.

Com todos esses insuces
sos e em consequência dos
nnti®*8 muit0« lideres da 
UDN, doa mais argutos e 
precavidos, estão orientando 
u partido em direção ao 
PSD, jâ que sós, isoladamen
te, os brigadeiristas não po

derão enfrentar as eleições 
de 1955. Acresce notar que 
devido ao isolamento da 
UDN nas eleições de 1950 o 
sr Getulio Vargas obteve 
uma extraordinária votação, 
poia. ae em lugar do Briga
deiro e do ar. Cristiano Ma«- 
chado. os dois partidos con.- 
aervadores tivesaem um can
didato comum, as perapecii- 
vaa teriam sido outra»?

Ease movimento está- en
contrando reaaonáncia aal-

PSD. ten |guinas esferas do 
do se em vista o j.renuncia-;! 
mento de alguns de seus li t 
deres. Além deste fatos con 1 
eretos, nota-se, nas duas ca 
6as do Congresso, grandajjl 
cordialidade entre udenista s ( 
e pessedistas. r

É possivel, portanto, que a 
UDN conaiga vencer algumas | 
dificuldades e 6e una ao 
PSD para o próximo pleit > 
eleitoral.
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Publicou o "Corr*io da Noite" do Rio

As eleiçõesde 1954
Renovação de mandato* de deputados fede

rais, estaduais, 2/3 de senadores e ll governa
dores — O elitorado e os partidos registradoj

trabalhos do 
do Juri

Luiz de Córdova, foi conde
nado a seis '(6) anos de re
clusão. A defesa (foi patro
cinada pelo dr. Rubens Ne
ves, funcionando como assis
tente da acusação o dr. Wil
son Antunes.

Funcionou na Promotoria 
Pública o dr. Azevedo Tri
lha. que estreou em Lajes, 
na tribuna do Juri, /endo 
procedido a acusação de to
dos os réus acima mencio
nados. Como escrivão do Ju
ri serviu o sr. Hélio Bosco 
de Castro.

Concluídos OS 
Tribunal

Durante a semana em cur
so, reuniu-6e o Tribunal do 
Juri, desta Comarca, para 
julgar seis réus, todos auto
res de crimes de morte.

Sob a presidência do dr.
Belisário Ramos da Gosta, 
juiz de Direito da la. Vara, 
os trabalhos foram iniciados 
terça-feira, só terminando no 
dia de ontem. Foram os se
guintes os resultados dos 
julgamentos:

1 - Argeu Alves de Moura, 
autor da morte de Pedro 
Alves de Brito, nesta cidade, 
foi absolvido. A defesa este
ve a cargo do» drs. Vilson 
Antunes e Rubens Neves.
Foi interposto recurso pela 
Promotoria Pública. «a

2 - Pedro Izidóro dos San
tos, autor da morte de Lou- 
renço Dias Batista, em Cer
ro Negro, foi absolvido, es
tando a defesa sendo patro
cinada pelo dr. Rubens Ne
ves, auxiliando a acusação o 
dr. Barroso Filho. Não hou
ve recurso.
> 3 - Sidonal Co6ta da Silva, 
autor da morte de Padalirio 
Manoel da, Fonseca em Cam
po Belo, também foi absolvi
do. A defesa foi feita pelo 
dr. Barroso filho, tendo o dr.
Promotor Público^ apelado da 
■«entença. ■ ••• - - *

4 - João Manoel Marceli- _______
“o, autor da morte de sua Dartido não
fflulher na frente do Teatro •
Tamoio, nesta cidade. foi 
condenado a S anos de re

clusão. A defesa esteve a
íftrgo do Desembargador 
ííario Carrilho, que interpôs 
*C"urso.

5 - Sebastião Cassiano da 
pilva, vulgo Cabano, assas- 
*ln0 de Antonio Batista, eni 
Anita Garibaldi. foi absolvi- 
d'>, estando a defesa a cargo

des. -Mario Carrilho. A 
Promotoria apelou d» sen- 
i “Ça,
L 6 • Dercilio Mendes d 
^nrdova, de Capão Alto, au- 
tor da morte de Vivaldino

Nem Washington,
Nem Moscou

Falando à imprensa cario
ca a respeito de certa* no
ticias tendenciosas, propala
das a respeito do PTB, o 
Deputado Vieira Lins, lider 
na Câmara do trabalhismo,
declarou: . . .

cós comentários tendencio
sos que só interessam em 
obstruir a marcha triunfante 
do PTB no seio do  ̂ pensa
mento nacional não tem fun-

daNenhucn dirigente do PTB 
seria capaz de articular mo
vimento» «uhveraivo^,^ d e||eTe 0p0rtunidade de ir até
promover ag v d 0 0 «j,rdim  Xangri-lá» onde
carator comunista, qua ^  & ^ ervQU 0 funcionamento

do mesmo trator, manejado 
por técnico acionista da 
mesma firma.

Já perfeitamente equipado 
o FIAT 52 deverá iniciar a 
escavações e terraplanegens 
do «Jardim Xangn-la» na 

1 data de hoje. se o tempo

Mossadegh deposto
Sangrenta contra-revolução 

triunfou no Irã depondo o 
estadista Moamed Mossadeh 
que vinha exercendo as fun- 
çõea de primeiro ministro.
O veterano político iraniano, 
que há mais de cincoenta 
anos milita na oposição, foi 
o líder da campanha do pe
tróleo contra a Inglaterra, na- 
ciolizando as refinarias desse 
produto no Irã' Os vencedo
res da rebelião pediram a 
volta do XÂ Mohammed Reza 
Pablevi que se encontrava 
exilado em Roma.

Chegou o trator da 
imobiliária La- 

geana Ltda.
Conforme havíamos noti

ciado, a Imobiliária Lageana 
Ltda, proprietária do «Jar
dim Xangri-lá», para os ser
viços de urbanização daque
la zona, utilizaria um trator 
Nesta «emana foi transporta
do de Caxias do Sul para 
Lajea um poaaante FIAT 52, 
c o *  capacidade para remo
ver 150 a 200 metros cúbi
co* de terra em 10 lioraa de 
trabalho, em terreno bom 

A nossa reportagem, a 
coavite do «r. Paulo Iioisi, 
chsfe dos escritórios da 
Imobiliária Lageana, Ltda.

política dos
Washington,

financistas de
nem atende A

de evolirn»"

do

liza a política 

guita aos interesses

" ' a  Executiva Nacional u-w permitir Ao registarmos es- 
Partido e sua t^ a d * *  esta P nfto podemos deixar
„ ,Hue n. sse sentido e cerias i m.inifestar nosso otimis- 

unldaS„ n:c classes armadas ^ ^ ^ i m c i a t . v a  da Imo
biliária Lageana Ltda, pois

de que as classes^

comungam o' uma, “ f^ ” da(lo examinar
patrln^n  entre um ou outro;que nos toi ^  ^
disscnç __n&0 vai além de m^ot  ̂ ^  empregada em
COS s e ,pessoaiS:  ■ « * « * -  

me do PJR •

o no-
gerviços de real interesse 
para a coletividade lageana.

A Justiça Eleitoral está pre
parando ai próximas eleiçõe* 
gerais em todo o território na
cional, que serão realizadas 
em outubro de 1954 Teremos 
as seguintes eleições: a) reno
vação da Câmara Federal; b) 
renovação de 2/3 do Senado; 
c) renovação doa mandatos de
11 governa lores; d) renovação 
das Assembléias Estadu iis e 
renovação dos mandat >s mu
nicipais em 1U Estados.
os estados Onde serão
FEITAS ELEIÇÕES PARA 
GOVERN\DOkES PREFEI

TOS E VEREADORES
Nos Estados do Amazonas. 

Piauí Ceará, Pernambuco, Ser
gipe, Bahia, Espirito Santo, 
Rio de Janeiro, São Paulo, 
Rio Grande do Sul e Goiáis, 
serão realizadas eleições para 
governadores. Nog Estados do 
Pará, Piaui, Sergipe, Bahia, 
Espirito Santo, Rio de Janeiro 
e Mina* Gerais, haverá pleito 
para prefeitos municipais e 
nos Estados do Pará, Mara
nhão, Piaui, Ceara, Alagoas, 
Sergipe, Bahia, Espirito Santo, 
Rio de Janeiro. Mato G:osso. 
Goias e no Distrito Federal 
teremos eleições para verea
dores.
O ELEI lOKADO IRA A 15 
MILHÕES DE ELEITORES

O atual eleitorado registra
do no Tribunal Superior Elei
toral atinge a quase 12 mi- 
lhõr» de eleitores, sendo os 
Estados de Minas Gerais e 
Rio Oranda do Sul já alcan
çaram mais de um inilhão de 
eleitores.

Acredita-se que m-s pro
ximidades das futuras elei
ções, como é naUiruI, aumen
te, iln gando a 15 milhões d» 
de cidadaos aptos a ex *rcer 
o sagrada direito de escolhe
rem os seus !• gitimos repre- 
presentantes do Parlamento.

Nas eleiÇõe> de 1950. veta 
ram S 254.980 cidadãos. Houve 
uma abstenção calculada em 
d.200.000 eleilo-es tpie for^tn 
considera Us f.iltostis e eslão 
senT» proeess ules.
12 PARTIDOS R E O lS T R t-

DOS NO T*S.E.
Pelo artigo 47 lio Códig' 

Eleitoral somente podem di n- 
correr à- eleições randidatos 
registrados por partidws ou 
alianç s de parliders.

Os partidos registrados na 
Justiça Eleitoral são 12 v

têm as seguintes fdenomina- 
ções: Partido Ttabalhisia 
Brasileiro; Uiuáo Democlátic.i 
N.icional; Partido Social Pro- 8 
gre.-sisia; Partido Republicano; i 
Puriido Libertador; Partido 1 | 
de Representação popular: Fj 
Partidu S k í iI Trab ilbist i; i.1 
Partido Republicano Traba- 
Ibisia; Paitido Socialista Bra- 5! 
sileiro; Partido Democrata 'j 
Cristão e Partido Traballus- •! 
ta Nacional e PSD. fj

ELEIÇÕES DE 1955 »
O periovío .lo atual presi- : 

deuto da República, termina- ‘| 
rã em 31 <h' janeiro de 1956, F1 
oe ücoiuo com o artigo 81 
Oa Constituição eiuvigor. Se
rão realizadas eleições para f 
o prenchunento do cargo em , 
outubro de 1954. 120 dias an- '* 
tea do téimlno do mandato, 
assim aerá chamado nova- 
ineuie às urnas e eleitorado , 
p.ra voljr uos seus candida- ‘ 
los ao posto de primeiro ma- 1 
gislia lo da nação.

Conjuntameute com a elei- j. 
çào de prrsiilente e vice-pre- | 
stdente da República serão 
escolhido» os 9 governadores 
e em 10 Estados os prefeitos J| 
munícip.iis e em 6, os verea- 
dorec. »

No Rio o Presi
dente do Perú

A 25 deate chegou ao Rio 
de Janeiro o Gal. Manoel 0- 
dria, 1’residente da República 
do Perú, que foi recebido pr- 
lo Presidente Vargaa epela- 
altas autoridades do pais* O 
chefe do governo bra6ilein . 
na oportunidade da visita o a 
presidente peruano, asain i 
dois importantes documentos 

referentes as rc- 
çõe6de amizade, econômicas, 
culturais, comercias e poliii 
caa entre os dois paizes.

Contrária a Câmara 
á divisão do Município

A Câmara de Vereadort . 
debatendo o problema da di
visão territorial de Laje:, 
por unanimidade de votos, 
so pronunciou contrariamen
te a essa iniciativa,

comunicando a decisão á 
Assembléia Legislativa.
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A n i v e r s á r i o s
D ií 2G:

O jovem Agnelo Arruda 
Filho, estudante do 1. de 
1 lucação. Srta. Leda Marisa, 
filha do sr, Francisco Batis
ta.

Dia 28:
Jovem Nildo Souza. Sra. 

D. Noemia, e«jíòsa do sr. 
Rodolfo Lang* gerente da 
Casa Hoepcke. Sr. João 
Duarte, Tesoureiro d« LSD 
e do comércio local tJovem 
Cesnr Costa, acadêmico de 
medicina em P. Alegre. Me
nino Vitor Hugo, filho do sr. 
Francisco Klein.

Dia 29:
Sr. Ari Braescher comer- 

ciário.
Dia 30:

Sr. Edézio Machado. Sr. 
Antonio Barbosa Cordova.

O menino Pedro Roberto, 
filho do Sr. Patrocino de Oli
veira, residente nesta cida

de.

Dia Io de 6etembro:
Sra. D. Carmem, __ esposa 

do Maj. J.L. Souto Maior 
Dr. Homero Batista Ribeiro, 
chefe da 2a Re», do DERP. 
em Ponta Grossa, no Paraná 
Srta. Nilva Ramos Floriam', 
filha do sr. Luiz Floriani. 
As meninas Maria e Tere- 
zinlia, filhas do sr. Hugo 
Citton. o maestro Sebastião 
Cordeiro Furtado.

Dia 2:

Sr. Joio Cruz Junior capi
talista e procer do PSD.

Dia 3:
Sra D. Maria de Lourdes, 

esposa do sr. Álvaro Ramos 
Vieira. Sr. Atanazio Iiilde- 
brando, de C. Alto.

Dia 4:
Sra. D. Rosalina, esposa 

do sr. Dimas Daniel de Liz

Falecimento
Após longos dias de enfer

midade, faleceu no dia 18 do 
corrente em Painel onde re
sidia, cora avançada idade 
de 68 anos, Da. Izolinaf Bor
ges Muniz, viulva do falecido 
João Procopio Muniz, pres- 
timoso rurali6ta e esforçado 
colaborador do Partido Re
publicano no Município de 
São Joaquim-,

A.r extinta deixou os se- 
gujptes filhos: - Pureza Mu
nis? do Amarante casada com 
Joaqu;m Borges de Mélo. 
Seiw^píuário da Justiça A- 
posenfado; Carolina Muniz 
do Amarante casada cora 
Osvaldo Muniz de Oliveira, 
lavrador, Cândida Muniz do 
Amarante casada com Mario

Mariano da Silva, comercian
te, residentes em Lages: Aci- 
lino Muniz do Amarante ca
sada com Esmenia Borges 
residentes em Curitibanos; 
Ivo Amarante Muniz, profes
sor, e Hirma Muniz, domésti
ca, residentes em Painel. 
Deixou também 40 netos e

23 bisnetos-
Da. Izolina Borges Muniz 

gosava não só no distrito de 
Painel, como também em 
São Joaquim e Lages, de 
um grande circulo de ami- 

jzade, razão pela qual foi 
muito bem atendida durante 
a xsua enfermidade e sua 
morte foi grandemente sen
tida.

Alegre o Dr. Tezza
Segiu para Porto Alegre o 

)r. João Batista Tezza,1advo- 
jado e professor local. SS. 
pje leciona no Instituto de 
íducação e na Escola Tècni- 
;a de Comércio permanece
rá na Capital Gaúcha por

tres meses, uma vez que lá 
realizará um curso de espe
cialização em Pedagogia 
Educacional, setor de ensino 
a que vem se dedicando com 
zelo desde há muito.

A g r a d e c i m e n t o
Filhos, genros, noras e netos da sempre lembrada 

olina Borges Muniz, falecida a 18 do corrente, na vila 
; Painel, consternados pelo dploroso tranze que acabam 
; sofrer, vêm por interrnedio deste conceituado Órgão, 
madecer aos humanitários médicos Drs.,João Costa Netto 
Cristiano Travi Filho, por terem atendido a mesma pro- 
irando faze-la voltar ao seu primitn > estado de saude, 
gradecem também o Farmacêutico Sebastião José Vieira, 
le nos últimos momentss não faltou com a sua assistên- 
a. - Outrossim, agradecem de modo toJo especial, a to- 
is as pessoas que não medindo esforços.' atenderam a 
íferma até a ultima hora, assim como todas pessoas que 
iviarara corôas, telegramas, cartões e que acompanha 
m o íeretro até a sua ultima morada.

Cor.o fieis catolicos agradecem sinceramente o 
vdo Pe. Antonio Trivilin que cumprindo a miss io de 
cerdoté, ministrou à extinta, nos seus últimos momen- 
s de vida, a Santa

Criaçao do Corpo 
de Bjmbeiros

O Deputido .'oão Ribas. 
Ramos, do PSD lageano, na 
sessão de 18 do corrente a 
piesentou á Assem bléia  Le
gislativa uma indii ação no 
•entido de ser criada em La
jes uma secção de bombeiros, 
justificando longamente e ne
cessidade da medida.

O problema, indiscutivelmen
te, «stá necet-sitando de uma 
urgente solução. A inxiativa 
do Deputado Ribas Ramo» in
dica como meio de nunter 
uma Secção de Bombeio» em 
Lajes o sistema adotado em 
São Paulo, ou seja, convênios 
entre o Governo do Lstado e 
as Prefeituras, devendo, em 
Sla. Catarina, a mencionada 
se ção ficar subordinada dire
tamente ao Comando Geral da 

olicia Militar.

Resta agora o sr. Irineu 
Bornhausen tornar concreta, 
mediante entendimento cem o 
Dr. Osny Regis, a mençiona- 
da indicação.

Escoteiros Baden Pov. j
Rebentos o seguinte oficio:

Lages, ’ 8 de Agosto de 1.953 
Lxiro. S'ir.
1 )r, tidf sio Caon
[)D. Dirttor do «Correio Lagr-ano»
Nésta
Pri zudo senhor L)irr t >r:

Tmho pelo presente, a honre, de como icar aV.‘ 
em iu d.» corrente, por ínici&iv.a do Snr. NeMor Ca 
for flnidad» urna tropa de efeoteitos dn on iradn 
Powel», ficando escoihid* s os dui^ci le» stguinltf-: 

P.esidente dc Honra — Nestor Ccs r de C -rvàlh
Dr. Renato Rumos da s.lv 

8— pridoidr Srhmicft 
— J ão Dias Brá-cher

Úlceras e Reumatismo

«E U X iR  DE M I I I E Ü U »
Auxiliar tratamento da sifilis 
Feridas, Espinhas, Manchas

Presidente
Secretário
Tesoureiro
Secretáiio

— Waldomifo Pereira dos A, 
de Propaganda — João Rodrigues da.

tu.
Chefes

Antonio de Alcantara de Ãtbayle 
Amonjo P.iin tJTãscher 
Hemique Carrenho 
Paulo Andrade dr Souza 

Crrfo de podermos contar e<*m o precioso apoio e| 
laboraçno de V.S , de-peço me com os protestos da 
"1 a estnna e cohsideraçào.

(J ão R. da Costa)
Secretário

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

Mecânica - Chapiação - Pinturas - Eletricida
RUA MARECHAL DEODORO - LAGES

A maior rêde aeroviárja 
Brasil a serviço de Va. Sa
transportes Aéreos Catarinenses 5. A.

EM COMBINAÇÃO COM A

oerviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
D . Lages para o Rio de Janeiro: 3 vezes por semana, poderá 

a. viajar para o Rio, em quatro linhas diferentes

m ^oíitRIR?0 . La”0S 3* F e ira i0' jv T ^ V  Florianópolis- Itajai -Ja 
T . d vile - Curitiba -' Paranaguá - San
Lacres - F  oriannnnlie o Rí,-, u^ t___ • e ev.

Lages - Florianópolis. - Itaiai- Tnin 
ville - Curitiba - Paranaguá'- Santos 

1110................ 3a F&ira

l.ages -Florianópolis - Curitiba - Itio 
de J o n e ifo ............. 5» Feira

• v. ui íuua - i aranaguci - oau
e de Jan e iro ............ 5a K®

Lages - Florianópolis - Curitiba 
i o de Janeiro ............. 8ába

Lages - Florianópolis - Itajai - J 
vile - Curitiba - Paranaguá - Sa. 

Rio de Janeiro Sábadc

De Lages para Porto Aleoro 0a „ a , a r >
.3 2 4 6 Partida de Lages, ás  15 HORAS

(Lages-Porto A legre  Diréto)

os de saídas de Lages: para o norte - 10 horas da m

i5 !i * * : <> h. T.» «»
^adeveço te le g rá fico  -  TA Í.S A
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loâa filiar! ea §5, pJD|0
Esteve em São paulo 0 sr 

João Goulart, .Ministro do 
I raba ho. Recebendo entusiás
tica manifestação de aprt-co 
por p 'rte dos trabalhadores 
paulistas, o sr. João Goulart 
teve oportunidade de pronun
ciar um substancioso discurso 
reafirmando a sua confiança 
r,a solução dos problemas li
gados à classe assalariada bra
sileira.

Hodizio no 
Eleitoral

Vencido seu tempo legal, o 
sr. Hélio Bosco de Castro, 
que vinha exercendo as fun
ções de escrivão da 21a zona 
eleitoral, requereu dispensa, 
iniciando-se assim o rodizto 
previsto, uma vez qu<*, por 
dois anos, acupará aquela es- 
rrivania o sr. Darci Ribeiro, 
Escrivão de Ôrfãcs da Co
marca.

UualoUe?r A ' Í & metro 
Pessoas, coisa V fatos,
ao Aéro Clube h~ n?m.es HFados
coincidência J*e ^ i es nfl° é 

1. Vocês'sa'h? mm realíJ'^e
P .r .lur  "  Cmd!

iez Um pouso de

Morreu
Diacui

Uina noticia inesperaaa e 
lacônica dá-nos conta da mor
te de Diacui, a formosa índia 
cujo casamento com o serta- 
nista Ain-s da Cunha empol
gou a opinião púhlica nacio
nal, há poucos meses. Diacui 
faleceu de parlo, estando au
sente, no dia, o seu esposo, o 
qual agora já se acha de luto 
fechado, no Rio. O filho da 
india e do sertanista saivou- 
se

rCiguarSo° *
tíou . ac°nteeiir.ento, encon-S 3 .  m r  d“ “ ■elB- • . Coitado, é tão cal
co?òrqUe nem SC ltmbrou de 

°C“u * t®rneira P*ra o tan
que cheio. Êle próprio cond-

ato°d< h SCU íeit° Como um ato de bravura e heroumo. Ê
pen. porquç a D.A.C. achou 
que e.e merecia r.ão uma me
dalha de ouro. mas sim um 
crucif.xo preto para ser ben- 
z do.

2. O Comd.

co-.tou que a ITa Ú Transpor- 
tes Aéreas 0 mandou [chamar.

õ Então o Barnack fez vôo 
provas no HGY e ao posar 

de 1 várias batidas de roda. 
Cuidado instrutor. . . o sr. es
ta se comprometendo.

6. O Comd. Ju Daxambau 
foi puado co ti 2.00",u0 cru
zeiros. Também êle é braço... 
Afinal qual é o muis doido do 
Aéro Clube?

Sera o Wilson ou o Ciro?

Joeó Antonio 
Honcag-lio

Tarimba

Feitejou. no dia 17 do corrente 
mês, o seu aniversário natalicio o 

está | jovem José Antonio Roncaglio, ci-fio A -̂-------- cs ia ; juvem
Tm11 2 ouc° . também o ! P- Jadáo muito relacionado em nossos 
/ nao lca Pr°uto |)ara ele ! meio6 e que recebeu, na data, inú-1 

a enha. Ele comenta meros cumprimentos aos quais jun- 1 

por ai que deseja superar o tamos os nossos, 
heroísmo do Parafuso. P . b r e j  
Aquino, porque caprichas tan
to no serviço do TIB, para o 
Celso fazer tão nobre lenha.

3. 0 Walendoski é tão mo
desto, julgou-se o único aluno 
que solou com menos horas | 
de vôo (18 horas). Pobre ma-1 
nicac a. . . mal sabe êle aue: 
tiveram muitos alunos laché 
com 9 horas de vôo

4. O Comd. Aquino irá a ! 
S. Paulo esta semana. Êle nos

“0 Esiado de Sêo Paulo”
Um dos maiores e melhores jor- 

sais do Brasil.
Assinatura com o agente local. 

Euravio G. Zanorti.
Caixa Postal 6 - Lages

FAÇA DO

Diário de Noticias

Séde própria 
para 0 “ Prince

sa da Serra
A Diretoria do Clube Ex

cursionista Princesa da Serra 
n 1 li n 1 i vem de adquirir um terreno,
fÍJÍO 1 723 j3ufil prOBSS- sito à rua Mal. Deodoro. para 

1 o fim de C( nstruir a íéde pro
CuUw*.« pria para aquela entidade. A

o s«“u jornal. O matutino d* maior 
tingem do D. Federal

AGENTE NESTA PRAÇA. J-W il. 
son Muniz

-

Elá pouco noticiamos que o 
juizo local estava processando 
Rui Barbosa e Francisco Al- 
Ves. Muita gente não acredi
tou. Pensou que fosse blague 
da redação. É, entretanto, a 
expressão d « verdade. Mas a 
nossa Comarca não parou ai no 
nos processos contia homens ‘ ,n 0 
céiebres. Ac.iba de dar entra
da no Cartóiio do sr. Hélio 
Castro um processo crime cu- . 
jo indiciado se chama sim- r 
plcsmente PEDRO ALVES

medida ecoou simpáticamente 
no «eio dos a-sociados, os 
quais já estão sendo Imobiliza
dos paro uma campanha espe
cial.

Digno de registro, por ou 
tro lado foi 0 ato do Deputa- 

Saulo Ramos que, empres- 
a sua colaboração ao 

<Princrza da Seira* doou t 
importância de Cri 10.<00.00 

a construçãa da rr eiida

. AS ,

REM>ê
IWjrrD
ftVAtS:

para

Mm.

SEMbDe !

Ca BP.AL. Na próxima edição: D . . ni p dn
daremos detalhes do caso em NOVO PrSldente 
que se envolveu o «descobri rJlil
dor do Bra-il» ’

ESTUDE
ESPERAaVTO

do B ras il
Acaba de »*r empossado na 

Presidência do Banco do Bra- , 
.il em substituição ao Uai. 
Anápio Gomes, o sr. Marcos 
de douza Dantas

CtJEME OCVTAL

K 0 L Y N 0 S
«W o «am?

;H pQa I, pya

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

‘ Corte especializado em S.io I .

Preços Módicos

A N lO N lO  PAIM BRAESCHÊR
lã

M O T O R  I S T A  
Oferece para trabalhar 

em qualquer tipo de carro. 
Informações no Restauran-

Rua Marechal Deodoro n. 2

Atenção! Negocio I 
de ocasião

Rua Mal. Deodoro

DOoi

361 Lajes

iÍPÕõ]

Vende-se um grupo 
estofado e outros mo
veis.

Tratar à rua 
Souza, n- 230, nesta.

Fausto

EXPRESSO LAGEA ;CÍ
SÃO PAULO — LAGES— P. A EGRE*
Rua 25 de ja 
neiro 220 

Fone 34-43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

7 de elembr 
397

1 .;e 7SlS 11

Transporia rápids e eficisníe à .
cargas e encomendas em carros proprio®

lageano1
Dar preferências ao Exp. Lageano é contri

buir para 0 progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA
_____  ________ PREÇOS MÓDICOS

Produtos que se recomendam

Café Carioca I
O amigo do seu paladar, saboroso - raoido á 

vista do freguez 1

Padaria Cariocas
Pães. Biscoitos, Bolachas, Doces, Chocolates.

Balas, Enfeites para Dòces 1

Varejos e fábricas: Rua Correia Pinto, esquina ■; 
Caetano Costa - Posto de vendas: Rua 

Marechal- Deodoro, 54

TWrt-*r- tt-i A* —-,i r

< • «**: •••'< 4-r-( eJy.:'r 1

^  * 1
'  • ••' •: ■ ;

-.1
t v w - V  V ? ‘ . • j - A  - v ; : 1* « S •- -n, - ir*/-:'-. *

\ 1 > J  v D '>* ^«j*****• x

-th ,-J

t  .; a • oiu&Mtt * '5:v!«u '

t, .‘0f. :j;r.;:o$ tm cuuutiS, * cchi» ... 
füscai cs n ?íi t ?: t:*:o ; c ccs-o is-j c..

.a : -;i't . • ..h ft*.a ** 1.
. iOí !<<*:•:« .

Agência nesta cidade
Rua 15 i í  H irsiT iliü  n . 31 ísn c  14 Cx- ? ?8

ir. g-ente Geral da KLM

liara toiío i» Su! du País

Para seus anúncios prociL 
o Correio Lageano
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■.
Festa da Exaltação da Santa

Cruz
Capela da Santa Cruz

EM BENEFICIO DO SEMINÁRIO DIOCESANO

Os festeiros abaixo assinados têm subida 
honra de convidar V.S. e Exma. familia para to
mar parte nos festejos em honra da Exaltação 
da Santa Cruz, nos dias 13 e 14 de Setembro, 
conforme o seguinte

___________ P r o g r a m a  '_______
NOVENAS: — às 19,30 horas nos dias 4 a 12 de Setembro, 

sendo pregador o Rvmo. P. Henrique Ba- 
rÍ6on - Capelão.

Dia 13 de Setembro: — Missa Campal, às 10 horas, 
cantada pelo Coro ao Seminário.
A ’s 17 horas, veneração da preciosa relíquia do lenho da 
Santa Cruz - oferta de Sua Santidade, o Papa Pio Xll, a 
sua Excia, Revma. D. Daniel Hostin DD. Bispo Diocesano. 
Dia 13 - Missa ás 10 horas em honra do Padroeiro do Se
minário, S. João Maria Wianney e benção de sua estatua, 
generosa oferta do distinto casal Fermino de Almeida e 
Ana Carneiro de Almeida.

Dia 14 A ’s 17 horas, triunfal cortejo de automóveis, ao 
seminário Diocesano, levando a estatua do patrono S. João 
Maria Wianney.

* Motor Disse! 130 H. P- 6 ctl. 4 tempos.

© freios uiíra seguros sistema 
•'VJestinghouse".

Cargo úti!: C.1G0 çuilos, com reboque, 
ato 18.C0C quilos.

' >■
« Diversos tipos de chassis, carroçarias

e cabines. __
X , .&£•$■ ---- '*?

Clube Excursionista “ Princesa da Serra”
A Diretoria do Clnbe E. P. S agradece sinceramente 

ao Dr, Saulo Ramos, pela cooperação a este Clube, doando 
a importância de Cr3 ÍO.JOJ.OJ para auxilio na compra do 
erreno.

Escritório Informativo Comercial
Q u e n is  tratar d i  vossas in te re s s e ; p a rtic u la re s  i u  j u i l o  i s  re p a rtiçõ e s

Quereis adquirir ou vender propriedades? Encarregai este 
escritório que está habilitado para tal com grande número de 
propriedades á venda e vos atenderá com a máxima brevidade e 
economia.

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

M a r m i t a s
(Viandas)

- - - - - -  Fornece o - - - - - - -
Restaurante Clube 14 

de Junho
Rua Correia Pinto, s. n. - Fone 341

C fl MIH K fi 0

F.H.M.-
/ * P f o n f a  e n t r e g a

l  •  F o c i h d c d e  d e  p a g a m e n t o  
J  .  ASSISTÊNCIA TÉCNICA 

p e r tr a . ie n te  e estoque 

</• f£CAS £ ACESSÓRIOS

“0 GIGBflTE DAS ESTRADAS’

D I S T R I B U I D O R  L O C A L

Auto Geral Gerson Lucena S A
AV. Mal. Floria no. 373 — Fone. 255 — C.

LAGES -  STA. CATARINA

Giube Recreativo 
Juvenil

Realizar-se-á nos sa

lões desta sociedade dia 

29 de Agosto, o tradicio

nal baile da rosa orga

nizado por uma comis

são de Senhoritas. Na 

mesma noite será elei

ta a Rainha das rosas.

Locmoveis «Lanz» «Wolíf»

ENTREGA IMEDIATA em Porto Alegre 

de 24 - 40 - 50 - 90 - 105 -  125 e 200 Cavalos. VEN

DEM: Kurt Weil & Cia Ltda. em Porto Alegre. Caixa 

Postal n 745 - Telegr. «W ELL» - Porto Alegre.

Funilaria e Instalação Sanitaria

CONSERTOS de:

Fogões
Camas de ferro 
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

—DE—

Dante 
Marotto 
&  Cia.

DEPÓSITO de:

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

Canos galvanizados, joelhos curvos etc.
Manillias e curvas de grés — Tanques de cimento para água — Fossas, céticas 
de 4 a 100 pessoas — Tanques de cimento para lavar roupas — Caixa de gor
duras etc.

Completo sortimento do rnup i i a l  porii in?taIu ç O^f sanitár ias
Serviços completos

Contribua p a ra  a  SLAN

RUA OTACILIO COSTA s/n. LAGES — SANTA CATARINA

RAUL GQELZER ENGELSINO
R e p re se n ta ç õ e s

Rádios Estrangeiros e Nacionais
Locomovei «ASTO » alemão

MnTnmrc TR A T0R ES «MAN» diesel 
‘ , 1 \ a exP l°sõo, para gasolina, kerozene, die
sei e eletricos para qualquer industria, desde 1 i

150 H P
BOMBAS centrifugas, de corrente, rotativas t

«DELCO*
Alemãs, de aço cromo Vanadium. Tie- 

gel -  Guss —  Stahl

( P u p i i i s  pa ra  a n g a n h is )

M A Q ü m ? !W  ALTERNADORES, etc.
toda e qualquer para a industria da

t o r n e i madeira 
lUKNü mecânico «NARDIN1»

SantaECatarina r  FUa HDercilio Luz n 12o LAGES 
Catanna Caixa Postal n- 3 2 3 -  End. Telegrá

o u a í 1Gm e «ENGELS1NG»

Assine o Correio Lageano
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Dia
CORREIO LAGEANO

estadual lie tiro ao alvo
Grande pntndoom. _ m, ® ^Reina grande entusiasmo 

em torno do VII campeonato 
de tiro ao alvo e do VII de 
tiro aos pratos do Estado de 
Sta. Catarina que, simulta
neamente, serão realizados 
em nossa cidade, nos dias 
5, 6 e 7 de setembro próxi
mo-

O sr. Jaime de Arruda 
Ramos, Presidente da Fede
ração Catarinense de Caça

ed f Lajes coordenando as a oeníando la municípios, 
tividades em torno do* dois pr° Krama é dos mais 
importantes certames. As

í w n Í rau 1Ugar D0 Stand Armando Ramos*, sob o pa
trocínio do Clube de Caça e 
Tiro «Luiz Ramos Borges», 
devendo concorrer às mes
mas os mais experimentados 
atiradores do Estado, repre-

Adiadas as partidas com o 
Carlos Renaux

Em virtude do máu tempo reinante neste fim 

de semana, o Internacional e Aliados se dirigiram 

ao C. A. Carlos Renaux solicitando adiamente das 

partidas. Em resposta aos despachos enviados, o 

Presidente do Internacional recebeu o seguinte te

legrama:
“ Presidente Internacional Esporte Clube - Lajes. 

Concordamos adiamento jogo virtude mau tempo. 

Solicitamos transmitir assunto Presidente Aliados. 

Sds. Clube Atlético Carlos Renaux”
Assim, os dois esperados encontros com o Vi- 

ce-Campeão Estadual ficarão para outras datas.

0  NOVO BAIRRO DE LASEÇ

pmgrama é dos mais ex
tensos, constando de tres 
partes principais: VII Cam
peonato de Tiro ao Alvo, VIII 
de Tiro aos Pratos e uma 
série de tiros aos pombos. 
Todas as provas representa
rão homenagens diversas 
pessoas beneméritas e a en 
tidades que muito tem au

xiliado esses esportes.
Serão distribuídos prêmios 

aos primeiros colocados, quer 
individualmente, quer por 
equipes, devendo serem en
tregues aos vencedores no 
banquete de confraterni- 
zação dos atiradores, a ter 
lugar no Clube 14 de junho.

Espera-se compareçam ao 
certame representações de

Edgard Wemer
Verá transcorrer dia Io de 

setembro o seu aniversário o 
sr. Edgard Werner, represen
tante comercial e agente da 
«Revista do Sul» nesta pra
ça. SS. é também juiz da 
LSD gozando de largo pres
tigio no seio do esporte lo
cal. Ao sr. Edgard Werner 
as nossas felicitações.

0  menino C ris
tóvão Cesar

Transcorreu, dia 21, o na- 
talicio do galante menino 
Cristovão Cesar, filho do ca
sal Dr. João Batista Tezza e 
D. Elin Boensfield Tezza, 
Err.bora tardiamente, envia
mos ao Cristovão Cesar e 
seus progenitores os nossos 
votos de felicidades.

ESTUDE
ESPERANTO

impulso para 
Basquete

Algumas noticias alviçareiras 
vêm certamente ao agrado dos 
amantes do volei e do bas
quete. As quadras para as dis
putas desses desportos estão 
em vias de conclusão, deven
do ser inauguradas nos 
próximos dias 6 e 7 de setem
bro. Situadas no antigo Tan 
que, tiveram sua construção 
interrompidas mas chegaram 
ao seu término, afinal, por um 
louvável esforço do Dr. Osny 
Régis, que assim presta mais 
um Relevante serviço ao es
porte em Lages.

Por outro lado, o sr. José 
Baggio, Presidente da LSD, 
vem de nomear uma Couús- 
são Técnica de Basquete e 
Volei, para orientar e dirigir 
todas as atividades desse se
tor. ficou assim integrada a 
referida comissão; Major Ri- 
zental, Prof. Osvaldo Husadell, 
Tte. Assunção t dr. Galileu

Amorim, a quem ficou afet 
presjdencia,

LSD está providenciai 
também a filiação «!a L 
nesse setor, à Federação A 
tica Catarinense, tendo ne 
sentido, o dr. Edézio Ce' 
mantido entendimento cor 
dr. Osmar Cunha, em Fp< 
Assentado ficou desses ent 
dimentos que o dr. Osr 
Cunha, presidente da F, 
virá a Lages, para assistir| 
próxima T.v íeio Inicio dei 
quete, provavelmente dia 
do corrente'

Também está praticame 
assentada a participação 
campeão lageano de voltL 
campeonato estadual a re 
z ir se em outubro, não se 
possivel a participação no . 
tadual de basquete a inic 
se a 13 de setembro, por ] 
mencia de tempo.

Para seus impressos procure a 
Gráfica Correios Lageano

. o f .
I lMlIBiLIRRIfl  CfiOf* ndd
j |  t^ciccc-í

O S  M E L H O R E S  L O T E S  D A  C I D A D E
*  * juntes ao Bairro Guaruja

i Q i entrada 
90/ 5anos

nua c s o d ° n n' 2

E le t r o lâ n d ia .
Dê o máximo conforto ao seu lar

Tornando-se cliente da Eletrolândia - sucursal da firma Nicolau & C 
— estabelecida à Rua Cel. Cordova, s.n. - Edifício Armando Ramos

Oferece a V.S. rádios, refrigeradores, enceradeiras, máqui
nas de costura, liquidificadores, cofres, fogões a gaz e a lenh 

e bicicletas, das melhores marcas e procedências.

Dispõe de variado sortimento de Discos RCA Victor, 
Odeon, Continental, Long-pley, bem como de toca-disct 

simples e automáticos e radiofones.

Secção de peças e oficina para conserte
de rádios

VENDAS SOB GARANTIAS E A PRESTAÇÕES
A Eletrolândia - Rua Cel. Cordova. s.n. Edifício Armando Ram
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Brilhantes homenagens aa Duque úeCaxi
Com a passagem, a 25 des xias. que fei o construtor da Sombra. 1 ap. Maz.a.  ̂ 7V

te. da data consagrada ao sol- unidade nacional no Império. Sub Tte. Forcam e pe o jo
da ío brasileiro, o 2* Batalhão A unidade militar aqui 6e- na!i«ta João r’edro Gnior.L
Rodoviário desenvolveu uma diada. sob o comando do Ite. As festividades, V  ’
série de festividades comemo- CeL Qalileu Macha lo Gon.al- tiveram teu ponto suo uo 
rativas, enquadradas todas du- ves, fe* realizar diversas pa- 25, em cuja madruga o r  ̂
rante a semana, já consagrada lestras por ocasião das para- vo lageano acordou ao - m 
como a «Semana*de Caxias*, das diárias, tendo falado vã- alvorada de clarins e âm 

Recordou-se, como em to— rios oficiais, sub-tenentes, retea. ao mesmo tempo q^- 
dos os anos, a figura impoluta sargentos e civis. Pela Radio a- ca-g«a concentradas ^e 
e patriótica de Luiz Alves de Clube foram profer das prele- T S.T. disparadas no o.or.o co 
Lima e Silva, o Djque de Ca- ções cívicas pelos srs. Cap. Posto, em salva, ofereciam um

espetáculo inédito. d«™  e - nci,
Ainda pela manhã tiveram vou-se a efeito, n ^  

lu^ar no 2" BtL O hasteamen- Insti uto de Ed lCào, 
to» do pavilhão Nacional, o sessuo civico-cultiuaL 
canto do Hino Brasileiro com 
a participaçzo dos alunos dos De>ta 

, ______locais. O corn-iõc íi». o co-n- Ihio RodoviAn,
i _ — a ,-v 1 a ̂  r

__________  iocais. u tu  u- iv jw v id n o  r < ^
D̂ om sso dós soldados recru- condignamente a data

----provas despor- grada ao Duque de Ca ___A ̂  r a «Ar* H « ■■■    tas e diversas r ------
tívss de volei e basquete fazendo avivar no 

4 nosso povo uma tra<
À tarde foi arriada a Ban- patriot;air.o e àvsroo.

Regressou o Governador CORREIO LAGEAN
norj.nip_»i,.j5. R«™.; • :S l Swwd. 4 B »  ANO XTV Lages.29de Ago*to de 1953 R.»sou hoje a esu Capital o t máquinas agrícola* no mon- 

Governador Irineu Bornhau- tante de 2 milhõea de cru- 
seo. Sua estada na Capital j zeiroa para serem distribuí
do Pais foi das mais provei-1 das aos lavradores. Com o 
tosas para s administração! Ministro da Fazenda tratou 
publica catarinense, pois S. S.Excia. de liquidação de di- 
Excia. teve ali oportunidade vidas da Centrai. Loide e 
de tratar com altas autori-í Costeira com os admimstra- 
dades da Republica com as dores do carvão, 
quaia estudou e encaminhou A dragagem dos portos 
importantes ^-suntos para o do Estado foi assunto trata- dação da Casa Popular, ten 
nosso Estado. do pelo Governador com o do ficado resolvida a eons-

va. Além de outros impor
tantes assuntos abordados 
pelo Chefe do Executivo 
com as mais altas autorida
des federais, nessa visita ao 
Rio, que seri3 longo enume
rar. examinou S. Excia. o 
problema da habitação com 
o Supenntendente da Fun- Gráfica 3
trução de mais dois núcleos 
de cem casas cada um nas 
cidades de Itajai e Blume-;

Entre esses destaca-se a ministro José Américo, fi- 
construção da chamada es - cando assentada com este a 
trada do trigo, que foi obje- datação da verba para cons
to de sua conferência com o trução de pontos sôbre o nau. O transporte da madei- 
Presidente Vargas com o rio ltajai-Açu. na cidade do ra, pela rède Paraná Santa 
qual tratou ainda do proble- mesmo nome. Catarina foi assunto igual-
ma de energia elétrica, de- Pelo Governador foram as- mente estudado por S. Lxe.a. 
monstrando o Presidente a sinados novos convênios com com as autoridades compe- 
Erme decisão de fazer cons-to Ministério da Educação, tentes, inclusive com o Pre- 
truir uma usina na zona'para a construção de mais sidente da comissão designa- 
carboniíera sul catarinense, grupos escolares e conclusão da pelo Ministro du Viação 

Com o Ministério da Agri- das obras do Ginásio de para regularizar o referido 
cultu-a acertou o Governa- Araranguá. bem assim a transporte.

R e t i f i c a ç ã o Sr. Weraer HoeschL

R i tempos straz. este jornal 
publicou uma noticia a res
peito da prisão de Francisco 
Alves, um larápio desta c da- 
de. e que esto e er, anado 
junta mente com Ruy Barbo
sa. outro gatuno de Painel. 
Até ai nada de novo pois es
tiveram re -Imente p'èsos. na 
mesma época e são amhc- 
dados a mesma pr- fissão ce 
avançarem sobre o alheio.

Há pouco dias porem, fomos 
procurados para fazermos urr a 
retificação na aludida noti- ia. 
que parecera a tantos não ser 

verídica. per grande demais 
a coincidência. Aauiescemos. 
ccm o dever que temos de 
fcem informar nossos leitores 
em retificar a aludida nota, 
afim de salvaguardar o bom 
neme e a honrabiiidade de 
R-ty 3arbosa.

£ de bom grado fazemos a 
retifi ação pedida: O Ruy Bar 
bosa que esteve préso com 
Francisco Alves, por roubo, 
não é de Painel, e sim do dis
trito de Correia Pinto. £ abi- 
geatarlo, qce «opera» nas bar- 
das de Correia Pinto, quando 
a policia não bate. . .

Em Pame! efetivamente 
existe outro Rui Barbo-a. que 
no entanto r.ão é ladrão, tra
tando-se tíe um cidadão de 
bors costornes, honesto e tra
balhador e que nur.ca esteve 
préso.

Alem disso não se confunde 
com o outro porque o ce Pai
nel è Ruv Barbosa dos Santos 
e o  o u t r o ,  é só Ruy 
Barbosa mesmo. . .

Aniversaria a 1* de setem
bro o sr. Werner Hoesel. 
elemento de destaque do co
mércio e sociedade locais 
SS. é Presidente do Rotari 
Clube de Lajes desfrutando 
de sólido conceito em nossa 
cidade. Aos cumprimentos 
que receberá por seu nata- 
licio juntamos os nosssoa.

ASSEMBLÉIA GERAL 
EXTRAORDINÁRIA

la. CONVOCAÇÃO

Convidam-se os Snrs. Acionistas da "Grá
fica 3 A  S/A” a se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, no dia 6 de Setembro 
p. vindouro, às 10 horas, em sua séde social, 
à rua Coronel Córdova, n. 78, nesta cidade 
de Lajes, afim de deliberarem sôbre a se
guinte ordem do dia:

L ')  - Autorizar a Diretoria sôbre a ven
da de bens da sociedade, de acordo com o que 
prevê o parágrafo único do artigo 12 dos Es
tatutos sociais.

2/) - Outros assuntos de interesse social

Lajes, 29 de Agosto de 1953

Wilson W. B. de Castro - Diretor Comercial 
Alpheu A. de Athayde - Diretor Gerente

Dyc 5>>C 3r>C pQc Q>C rpc

Eis qu« u t i feita 
sária retificação

necei-

Dr.Wolny Da 11a Rocca
Procedente de .Monte Ale- 

gre, nc Estado do P a ra ra. on- 
i úe exerce a eievads função »le 
! Chefe do Laboratório de Pes
quisas da conhecida firma In
dustrias K abin do Paraná de 
Celulose S A, erccr.tra-ae 
nesta cidade o noaso conter
râneo e particular amigo. Dr. 

1 Wolntr Dela Rccca, químico

DR. EDÉZIO NERY CAON 

DR. EVILASIO NERY CAON
ADVOGADOS

Rua Marechal Deodoro, 294 —  c «r »  Poetai. 59

oÇc oQc o.V:

roduttriai.
Após esta curta licença pa 

ra vuila a seus famiiiaiea e

amigos, regressar i o Pr. 
nv a Monte Alegre, afim 
reuraar ai su.s a u m *

Ele será teu marido apenas por um ano... Porém será meu para a vida inteira 

O Marajoara - Apresenta, Amanhã, Domingo, às 7 e 9 Hora
VAN JOHNSON, DOROTHI MAC GU1RE R tn r a n « i»  _ TI„ ,  „

E EMOCIONANTE PRODUÇÃO DA METRO, DEDICADA AO CORACÃO r o íI ir N O  GALHERNNA G
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