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ü m a qiiêstão  de rrdem  do Dep. Celso ranco provoca sério atritoer^tr^ o prôo;j T provoca íSa ente W olnei e a  bancada do PSD
Fpolis, 12 (Ç.L.) -  a  ses- d ên c ia a  suspender 08 traba-

são da Assembléia Legisla- 
! tiva esteve fortemente agi- 
, tada em virtude da decisão 
; do Presidente Volnei Colaço 

de Oliveira relativam ente à 
questão de ordem levantada 
pelo Deputado Celso Ramos 
Branco sôbre inconstitucio- 
nalidade das emendas apre
sentadas à Lei Orçamentá
ria para o próximo exercício.

Deliberando estritamente 
dentro dos claros e positi
vos textos do Regimento, o 

■ Presidente W olnei recusou 
uma emenda do Dep. Oswal- 
do Cabral que pretendia su 
primir importante artigo da 
Lei O rçam entária, cuja in
clusão e6tá prevista na pró
pria Constituição O autor 
da emenda, bem como o li- 
der da bancada pessedista, 
intentaram recursos plenários 
quando tal medida incabivel, 
visto o Regimeuto determ i
nar de m aneira explicita 
que as questões de ordem 
serão soberanam ente resol
vidas pela Presidência 

Frustrada sua tentativa de 
mutilar o Orçamento em pon
to de grande relevância, o 
lider do PSD recorreu  a no
vo expediente procurando 
forçar o julgamento da ma
téria artigo por artigo. No
vamente o Presidente Wol- 
nei Colaço de Oliveira in
deferiu a pretensão, escuda
do na le tra  expressa do Re
gimento, onde estabelece nor
mas especiais para a apre
ciação da Lei de Meios 

Durante todos os debates 
o i resideDte manteve, abso
luta serenidade e amplo es
pirito de liberalidade, inclu
sive permitindo apartes na 
sua decisão, embora proibi
dos, pelo Regimento, bem 
como em aceitar os protes
tos que os dispositivos re 
gimentais proibem terminau- 
temente quaisquer manifes
tações c o n tra r ia rá  decisão 
da Presidência em queBtoes 
de ordem.

Vai compreendendo o am
biente de absoluta tolerância 
do Presidente, os deputados 
pessedistas, deixando-se do
minar pela exasperação, e 
quecerara o respeito que 
vem à própria Assemb ém e 
tripudaram sôbre o Regim^n 
to que eles mesmos elabo
raram e aprovaram  na P'* 
meira legislatura, tum .
do os trabalhos com 
re6 antiregimentais,

ofensas e
d 9
Apesar de serenam ente ad^ 
vertidos, prossegu 
sua atitude, ditados pel» rpd*. 
«espero, obrigando a Presi-

n - . N e s s a a l t u i . o D e p S :
do Wolnei Colaço de Olivei
ra. deixando a cadeira pre- 
sidenciaj deceu ao recinto 
aos trabalhos declarando 
que so como homem recebe
ría ofensas que lhe eram di- 
gidas.

Tal atitude enérgica e cia 
ra do Presidente fez com que 
neniium Deputado abrisse 
a boca. ficando c reciuto em 
completo silêncio, sendo en
tão ouvidos fortes aplausos 
da galeria, louvando o gesto 
oportuno do Presidente res
guardando o decôro legisla 
tivo bem ' como o prestigio 
do cargo que exerce. Rea
bertos os trabalhos, os depu
tados pessedistas negaram 
número para a votação, pr ■- 
judieando com sua retirada 
o pr sseguimento da discus
são de inúmeros pr<»jetos de 
extraordinária importância pa 
ra a vida econômica do Es
tado. inclusive o projeto que 
conced^ substancial aumento 
para funcionalismo público 
estadual.

Tudo leva a crer que a 
sessão da próxima segunda- 
feira será agitadíssima, pois 
a bancada do PSD apresen
tou várias emendas reduzin
do as verbas do Departa
mento de Estradas de Roda
gem para distribuir a 
bandas de música e outras 
associações recreativas. A 
impressão dominante não só 
no seio da Assembléia como 
fora é de que a referida 
bancada esta procurando por 
todos os meios evitar a cria
ção de novos mucicipios.

Reclamação contra a  “Circular”
Pessôas residentes em lo

cais afastados do centro da 
cidade e que sc utilizam dia
riamente dos ônibus «Circu
l a r »  ç  «Bairro Popular», diri
giram uma reclamação a Ge
rência d i Empreza HenSeu pe
lo fato de lhes serem cobra
das passagem de crianças con
duzidas no colo.

Os interessados foram infor
mados qut a cobrança dessas 
passagens fora imposta ;i Em
preza pela Delegacia de Po
licia. E o boato espalhou-se 
pela cidade.

Diante disso o Gapitão Pi- 
raguaV, titular da Delegacia 
Regional, tomando conheci
mento do assunto, distribuiu 
a «Nota» que adiante trans
crevemos, e na qual esclarece 
que àquela repartição não 
compete fixar prêços de pas
sagens, modalidades de co
branças e não pode pois. nem 
autorizar, nem permit r ou 
proibir sejam ou- não cobra
das passagens de crianças que 
viajam no colo de seus pais 
ou responsáveis.

A cobrança de passagens de

crianças, pequenas, que viajem 
acompanhoda ou no rolo de 
seus pais, é feita pois sem 
autorização da Delegacia e 
P"r conta e responsabilidade 
da Empreza Heinzen Lis a

Nota da Delegacia Regional de Policia
«Desmentindo o boato que 

circula nesta cidade, de que a 
Delegacia Regional de Policia 
impoz ao proprietário das 
iinhas de ônibus «Circular» e 
«Bairro Popular» a cobrança 
de passagens de menores que 
viajam ao Colo de seus pais 
ou responsáveis, o titular drs- 
la Reparlição informa que 
nenhuma medida a respeito 
foi tomada pela Delegacia Re
gional, a quem não compete 
fixar preços de pas-agens em 
ônibus nem modalidades de 
cobrança das mesmas.
Deiegacia Regional de Policia 
em Lajes, J2 de novembro de 
1953

Piraguav Tavares 
Capitão Delegado Especial de 

Policia

Pasquclini para gover nídor do R. G.do Sul.e
CARAZINHO, — 12 ( Meri ii 

dion&l) — Promovido p-lo di 
retorio do PáP deste muniei o 
pio, está se articulando un> 
moviniento em massa em Ca a 
razinho e na região serranat 
n> sentido de ser submetid.o 
à direção central do PSP. •> 
nome do senador Alberta 
Pasqualini p-ir i candidato 
governador nas próximas ele a 
çõt-s estaduais. n

Esta candidatura repercuti e 
com giand* simpatia e entu 
siasmo, não só entre os ade_ 
maristas, como também entr 
inúmeros trabalhistas ciente- 
d -sse movimento político.

-1

Calçamento da rodovia Itajaí-Blumenau

DtSOt l»«

UM NOME 

U’A MARCA

UniA GARAIÍTIA

Constituiu acontecimenm 
ilc destaque no Vale do Ita— 
jai o inicio do calçamento da 
rodovia que liga a cidade de 
Blumenau ao porto de itaj-ii, 
um.i das m us movimentadas 
do Il6iado. Trata-Se de um 
empreendimento da m*is al
ta imporia iCia para a vida

econômica do Vale do Itajai 
que coutará assim com me
lhores condições para o es- 
cea mento de sua volumosa 
urndução. Ê sem dúvida uma 
obra de grande alcance cole
tivo encet.ida pelo Governa
dor Ilineu Bornbauseu.

Getuliomal cer: 
cado e ma! 

servido ;■
Falando à imprensa de se!, 

Estado, o Deputado Luci 
Bitencourt. Presidente c 
PTB mineiro, declarou qt 
o Presidente Vargas esta in 
possibilitado de aoministri 
de acôrdo com os postuli" 
dos do trabalhhismo e. e 
con equencia embora contra , 
sua vontade não tem podid : 
fazer baixar o custo da vld. • 

-«Acho, continuou o p a ' , 
lamentar pecebista, que o é* 
Getulio Vargas está mal c« * 
cado e mal servido, porqt * 
depenoe do apôio de outn i 
partidos, cuja orientaçi • 
reaciouaria lhe impede un* 
atuação mais eficiente e - 
favor do povo.»

Aguardem - dia 18, no C in e M a ra jo a ra  o grande fiimS

J■ .m

^  \ * j j  \4  ‘ : v ' ^  ■

# » • '  ■

'  .  ■

w m & w í  i.

'  ' ' :

THOMAS
GQMEZ •

çm J Í& c / í f tL C o & r L
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Correio Lageano

^SOCIAL
Aniversários

nina Aidé, fi- 
iu Antunes de 
'exma. esposa. 
), filho do sr.

residente em 
ul. Sr. Álvaro 
taüo, capitnlis- 
o Pessoa, Ofi- 
do nosso Fo-

Daura, esposa 
Santos l-er- 
Tereza Cas- 

Arnoldo Frun- 
Srta. Evalda 

iuncionária da 
iz. Sr. Florindo 
ial, membro do
:b .

Nicolau Ron- 
Si*. D. Ber- 

do sr. Leopol- 
Sr. Leopoldo 

Valtrick, indus- 
Isaura, espo 

Batista Lemos 
idente em Bo-

Afonso Ribei- 
ador, membro 
iocal do PTB. 
lho do sr. Jaci

Casngrande. Sr. Lupércio de 
Oliveira Koeehe, Oficial do 
Registro (.ivil e nosso colega 
de imprensa, redator do «Guta 
Serrano». Sr. Oswaldo Muniz, 
capitalista. Sra, I). Antonieta, 
esposa do Vereador Manoel 
Antunes Ramos.

Dia 6 - Sra. D. Ada, espo
sa do Sub-Tte. Giovani For- 
nari. Srta. Naura Silva, fiha 
do sr. Osni Tolentino da Sil
va. Sra, D. Clori. esposa do 
sr. Luiz de Oliveira Waltrick, 
fazendeiro em O-Alto.

Dia 7 — Sr. Saulo Salus- 
tiano Ramos, perito-contador 
Tesoureiro da Executivo lo
cal do PTB. Sr. Ernesto Lo
pes residente em Bocaina do 
Sul. Jovem Jairo filho do sr. 
Jairo Ramos, Diretor da Se
cretaria da Camara de Verea
dores. Menino Antonio Celso 
filho do sr. Francisco Klein,

Dia 8 — Pauio Gualberto 
filho'do sr. Álvaro Tolentino 
da Silva. Jonas filho do sr. 
Mauro Ramos. Nelson filho do 
sr. Nelson Braescher Sr. 
Edmundo Santos, agente do 
lAP dos Industriários.

iagem ao Desembar- 
dor Ivo Guilhon
ecente promoção ao alto cargo de Desem- 
;régio Tribunal de Justiça do Estado, será 
nn: um banquete a realizar-se no dia 21 do 
horas, no Restaurants do Clube f  de Julho, 
trado, Dr. Ivo Guilhon Pereira de Mello, ex- 
da la. Vara d^sta comarca, 
io Organizadora avisa qu« as listas de ade- 
tem, encoutram-se à  disposição dos interes- 
«urantes dos Clubes 14 de JunllO e 1* de 
é Cruzeiro, à praça João Costa.

Cruz Limi
ao dia 8 o na- 
. Rafael Cruz 
lo na Capital 
■só colega de 
or de «A Evo- 
> da Executiva 
TB e operoso 

1APTEC em 
t1<'mem dinâmi- 
>r, o Dr. Cruz 
destacando no 
barriga-verde, 

ecebeu muitas 
na a 8 deste, 
mo», envia ao 
os seus cum-

. Sombra
■te asoinaiou a 
aniversário do 
o Sombra pre 
íociação Rural 
F. C. Ocupan- 
iversos postos 

entidades lo- 
ombra goza He 
a em nosso 
nrqnc recebeu 
timentos pelo 
)e nossa parte 
amos cordidl-

Dr. Dario Pereira
Festejou seu aniversário 

no dia 2õ de outubro o Dr. 
Dario Pereira de Jesus, ci- 
rurgião-dentista com gabine
te em nossa cidade, onde 
conta com grande número 
de amigos. Ao Dr. Dano a- 
presentamos os nossos vo
tos de felicidades.

Dr. Wolni Delia Rocca
A 8 deste transcorreu o na- 

talicio do Dr. Wolni Delia 
Rocca estimado conterrâneo 
atualmente exercendo eleva- 
d-s funções nas Induttrias 
Klabin do Paraná como qui- 
mico-industrial. Ao Dr. Wol
ni as noSs.ts felicitações.

Preparativos para a ''Festa da Sombrinha"
Uma comissão de senhurus 

da nossa mais alta socierD- 
de Fhealizr.u e levará a efei
to no dia 29 do coi rente* no 
parque Jouas Ramos mai< 
uma festa inédita em noKso 
meio: a «Fe»ta da Sombrinha» 
que cantará cou; um interes
sante concurso de sombrinhas 
numero de atrações e será 
em beneficio da i>. B. Scnr» 
do Bem.

É mais uma iniciativa de 
assistência social a merecer 
o apoio da população )a- 
geana.

Dr. Galeno Cesar
Aniversário» a 2i de oulu- 

bro o Dr. Galeno Moreira 
Cesar, conceituado clinico e 
cirurgião local. Recentemente 
formado, o D:. Galeno j;'t 
conquistou destacada posição 
nos meios médicos locais 
mercê das especializações que 
possui e do zelo com que so 
uedica á profissão Ao Dr. 
Galeno enviamos os nossos 
comprimentos, mesmo que 
tardios.

JOVEM BRASILEIRO 
FADADO A SER O MAI
OR TENOR DO MUNDO

RIO - (PC) -  Essa pelo 
menos, é a opinião do maes
tro Ricardo Stracciuri. ex- 
professor de canto do Con 
resvatorio Musical de Roma, 
sobre o cantor pernambuca
no Rui da Silveira Castro. 0 
proressor italiano, falaDdo a 
respeito do artista patricio, 
disse: «Declaro que o sr. Rui 
da Silveira Castro estudou 
canto sob a minha orienta
ção e 6em temor de des
mentido, posso assegurar 
que dada a sua qualidade de 
voz, bem como sua vontade 
de alcançar exito, será, em 
pouco tempo, um tenor ma
ravilhoso, digno do orgulho 
da sua patria».

Fom ento a vitivi- nicultura em Santa Catarina
Rio. íBI.A,) ♦ Durante o 

ano passado a Subestação 
de Enologia que o Ministé
rio da Agricultura mantém 
em Urussanga, no Estado de 
Santa Catarina, distribuiu 20 
mil bacelos e cêrca de 10 
mil enxertos de videiras. 
Èste ano. a Subestação de 
verá produzir uns 60 mil 
enxertos de videiras de cas
tas finas, de modo a aten
der as cresçentes solicita
ções dos vitivinicultores.

Em festas o Ia' io sr. 
Osni W a L n s k

Acha-se cm festa <> li,r do 
sr. Osm Waltrick e de sua 
exm«. esposa D, Lilia Arruda 
Waltrick com o nascimento 
dia 12 <1 ste n.i Maternidade 
Teresa Ramos de uma galan
te menina, primogênita Õu- 
no batistério receberá o no
me üe OMAHA. Ao sr. Osm 
Waltrick e senhora as nossas 
felicitações e voti s de felici
dade a pequenina Ornara.

EMENDAS DO DEPUT.v- 
DO RIBAS RAMOS

O Deputado Ribas Ramos, 
do PSD lageano, apresentou á Assembléia Legislativa, hs 
seguintes emendas ao Orça
mento do E<tado para o 
exercício de 19Õ4:

Orfanato N. S. dns Graças, 
Seara do Bem. Berço de Je
sus, Santa Isabel, Asdo Vicrn- 
lino. SLA\T Cr$ 10.000,00 a 
cada uma dessas associações. 
Ao Hospital de S, Joaquim 
Cr$ 30.000.09, ao Hospital 
Frei Rogério de Anita G • ti— 
brtldi Cr$ 70.000,00 e ao Cen
tro Operário Cr$ 40.000,0,;.

Mais petróleo 
na Baia

Salvador. (A.A.) U m  n -  
ticia das mais auspiciosas 
transmitiu o vigário da fre
guesia de Maragogipe, padre 
Souza Lima.» o petrolco está 
jorrando espontaneamente 
naquela cidade do Eecouca- 
vos. O ouro preto aflorou á 
superfície pela própria força 
de 6ua expansão. Igualmen
te significativa é porque a 
exsudação ocorre de um dos 
limites da própria cidade, 
no ponto conhecido pela de
nominação de Canudos, re
presentando. isso facilidade 
considerável para o trabalho 

d e  exploração.

As comemorgçees 
do Centenário da Ci

dade São Paulo
S. Paulo, (A.A) - Pro

movidos por entidades aí- 
taraente acreditadas no 
país eno estrangeiro, sob 
os auspícios e com o .apoio 
financeiro da C omissão 
do IV Centenário reali
zam-se nesta Capital, em 
1954, como parte das ma
is importantes do progra
ma de comemorações do 
referido Centenário,cêrca 

! de cincoenta congressos 
Iculturais e científicos de 
ícarater nacional, pana- 
mericanos ou internacio
nal. Durante aquele ano 
não haverá uma só sema
na em que não estejam 
reunidos, em S. Pauio, 
em certames dessa natu
reza para estudos e de
bates de poblemas os ma 
is variados, personalida 
des dê relevo no mundo 
das ciências e da cultura, 
vindos não só de todos 
os Estado como das Amé
ricas e da Europa.

A mais elevada insignU 
da Alemanha para o sr. 
João Neves da Fontoura

Rio, (A A.) - Tela sua a- 
tuaçâo decisiva a frente d > 
Itarnarati para o desenvol
vimento das relações entro 
o Brasil e a Alemanha, o 
ex-chanceler João Neves d j 
Fontoura foi condecorad > 
pelo Governo de Boon, co.n 
a Grã Cruz da Ordem cio 
Mérito da República Federal 
da Alemanha. A en trega  da 
insígnia ioi feita nu sede da 
Embaixada do país amigo.

E l e t r o l â n d i a
Dê o máxmo conforto ao seu lar

Tornando-se cliente da Eletrolândia - sucursal da firma Nieolu. & r;* 
—estabelecida à Rua Cel. Cordova, s.u. . EdifícioAmando r L os

Oferece a V.S. rádios, refrigeradores, enceradeira* nas de costura, liquidificadores, cofres, fogões a g a z  e à^enha. e bicicletas, das melhores marcas e procedências? 1 ha'
Dispõe de variado sortimento de Discos RC A V irfn r 

Odeon, Continenatal e Long-pley, bem como de t o c a X r r *  
simples e automáticos e radiofones.

Adquira seu rádio PHILIPS, em prestações 
mensais e por excelente preço.

VENDAS SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
A Eletrolândia - Rua Cel. Cordova, s.n. Edificio Armando Ramos
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JUIZ0 DE D,1íE1T0 da  2a. Vara
Corroio Lage ano

EDITAL para ciência púb'i 
c<i, com o prazo de trinta 
dia*, expedido em conse
quência do pedido de tilu. 
Io declaratório da naciona
lidade brasileira de j o s p  
WElSS.

O Doutor Relisário Ramos 
da Costa. Juiz de Direito 
da 2a. \  ara da Comarca de 
Laj-s. Estado de Santa 
Cataiina, na forma da lei 
etc.
FAZ SABER a todc» que o 

presente edital virem ou de
le conhecimento tiverem, que. 
por Darte de JO ^£ WElSS,’ 
me foi dirigida seguinte PE- 
TiÇÃÜ: - Exmo. Snr. I)r. 
Juiz de Direito da primeira 
Vara desta Coma ca de La
jes. JOSÉ M EISS, filho de 
Sára Weiss, nascido na cida
de de Rakszawa, Polônia, em 

| lõ de A\aio de 1900, comer- 
j diante, residente e domicilia
do á rtia Coronel Cordova. 

I numero 126, desta cidade, 
tendo sido casado em pri
meiras núpcias com Rosa 
Rost VVeis, já  f decida, e de 
cujo matrimônio nacceram os 
seguintes filhos: Léo Rost 
Weiss, Débora Weiss e A\ary 

►Weiss, e em segundas nu- 
cias com W almerina Silva 
Veis, nascendo neste casa

mento uma filha de nome 
iella Weiss, e possuindo no 
irasil imóvel anterior a 16 

‘ie Julho de 1934, sem haver 
oanifestado a intenção de 
anservar a nacionalidade de 
'rigem, requer a V. Excia., 
im fundamento no artigo 6 

la lei 818, de 18 de S tembco 
, - 1949, que o declare bm- 

•Jeiro, expenindo-se-lhe, con- 
-quencin, o respectivo titulo 

' ieclaratôrio, .lando-»e ciência 
n  Ministério da Justiça e 
egoctos Interiores e a° c)r-

gAo cria<1" pelo artmo iao 
l‘Hr' gr.fo único U 'r
tmçao Federal. * Nestes0 ' 5 w '

Ke[er,n,e^ -  Lajes
SJjj'0. T(>ixeira Carrilho.
íh  aaina- ^üe estava de-vid .mente seia-ia e c„m
estampilhas inutilisad ,T- £
forma da lei. f„i ev  . n 

do teor
p Ulhhqup-se edital c-,m 0

818 de 18-9-949. O edixT.l' de- 
verá ser publicado 3 vezes 
em um dos jornais locais e
li,? n° RPiario Oficial io Estado». Lrjes, cinco 15)
ne fíovembro de 1953. (as.)
rte.isano Ramos du Costa, 
Jmz de D.reito da 2j . Vdrn, - 
i\os termos do artigo 2‘, nd- 
ragrafo 6‘ da Lei n- 81S de 
16 de Setembro de 1949, qual
quer cidadão, ainda que sem 
o oferecimento de documen
tos, poderá impugnar o pedi
do do Suplicante, em dez 
dias, apóz 0 término do pra
zo fixado neste edital (trinta 
dias), que correrá da primei
ra publicação. - O presente 
edital que será publicado pe
la imprensa Oficial do Estudo, 
no jornal local Correio La- 
geano p a ainda será afixado 
no local do costume, ficando 
copia nestes autos.
Dado e p a  s s a d o  nesta 
cidade de Lajes, aos cinco 
d i a s do mês de Novembro, 
do ano de íril novecentos e 
cincoenta e treis (5-11-1953). 
Eu, Hélio B. de Castro, Es 
crivão dos Feitos da Fazenda, 
que 0 datilografei, subscrevo 
e também assino.

Belisario Ramos da C osta

Hélio P.osco de Caslro 
Escrivão dos Feitos da Fa
zenda.

pÇq || dQÕ) dÇq pQq |pQc^lPÕ^!c^ l !cfo:J[EQ£][

ü l f a i a t a i  i a  E ' l i n a |
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 
Preços Módicos

A N lO N lO  PAIM BRAESCHÊR 
Rua Mal. Deodoro, 361Lajes

I1|

M A R M I T A S
J ’(V iandas)

Fornecs o
R e s t a u r a n t e  o l u b -  1 ■ 

d e  J u n h o
Rua r nrreia Pinto, s.n. - Fone_341̂

e d é z i o  n e r y  c a o n
E V IL A S IO  N E R Y  c a o n

advogados

hal Deodoro, 294 Caixa Postal, 59

JUÍZO da la. VARA
KDITa L de  NOTIFICAÇÃO 
Qe terceiros interessados
05) dias. PraZ° dG qUÍn-

1 O Doutor Belisário Ramos 
da Costa, Juiz de Direito da 
Ta ,, ra> e>n exercício na 
, . ara  ̂ desta ^Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quan
tos o presente edital de no
tificação,^ co.n b prazo de 
quinze (15) dias, virem ou 
dele conhecimento tiverem, 
muito especialmente os ter
ceiros interessados, que, por 
êste Juizo e pelo Cartóiro 
do Civel e Comércio da Ia 
Vara, desta Comarca, cor
rem os trâmites legais de 
uma ação executiva movida 
por IRACEMA BORGES, 
contra RAM1RO JOSÉ DE 
MaTOS. não tendo êste, 
apôs a citação inicial, fpago 
sua dívida, na importância 
de quatro mil cruzeiros, 
além dos juros legais, hono
rários de advogado na base 
de vinte por cento, custas e 
demais, da ação, como tam 
bém nao foi, posteriormente, 
efetuada a penhora, visto o 
mesmo não possuir beus. — 
Acontece, porém, que a exe- 
quente Iracema Borges veio 
a ter conhecimento de que 
o executado Ramiro José 
de Matos é credor de Ario- 
valdo Waitrick, brasileiro, 
casado, residente nesta ci
dade, duma importância que 
excede a dez mil cruzeiros, 
proveniente da compra qne 
êste fizera àquele de um 
veiculo motorizado, tendo 
requerido, a exequente. a 
notificação do refeiido Ario- 
valdo Waitrick, para que 
não pague á Ramiro José 
de Matos, da importância 
que lhe deve. a quantia de 
seis mil e quinhentos cru
zeiros, suficiente para o pa
gamento da execução, in
cluindo honorários de ad
vogado, custas e despesas 
judiciais. considerando-se, 
desde logo, penhorada dita 
quantia, para todos os efei
tos, nos termos do art. n. 
939 e seguintes do Código 
de Processo Civil, Assim 
sendo, deferida a petição 
da exequente, foi efetuada 
a notificação do sr Arioval- 
do Waitrick. por mandado, e 
consequentemente feita a 
penhora da quantia de seis 
mil e quinhentos -cruzeiros, 
acima referida E para que 
ninguém possa alegar igno
rância, muito especialmente 
os terceiros interessados, 
passou-se o presente edital, 
com o prazo de quinze dias, 
para ciência da penhora e- 
fetuada, na forma do artigo 939 6upra citado, edital êste 
que será publicado e afixa
do de acôrdo corn a lei. I)a 
do e passado nesta cioade 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, aos sete dias do 
mês de novembro do ano de 
mil novecentos e cincoenta 
e t-ê. Eu, Waldeek A. Sam
paio, Escrivão do Cível, o 
datilografei. subscreví e 
também assino. Selos afinal. 
Belisário Ramos da Costa

.Juiz de Direito 
Waldeek A. Sampaio 

Escrivão do Civel
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Imobiliária Caon Ltda - Edital +
El , <-id Simão Rodrigues, Oficial do> Primeiro Oficio di 
Registro de Imóveis e Hipotécas. da Circunscrição da TI 
*-.e,le da < omarea de Lajes e dos Distritos de Paine.,
< orreia Pinto, Índios, Palmeira e Bocaina do Sul, da dita tr- 
Comaica. Estado de Santa Catarina, na Forma da Lei ' i 
etc.
Faço saber aos que o presente edital 

conhec.mento tiverem, do seguinte-
_  J , °  08 srs- ALV ARO NERY DOS SANTOS,
EDÉZIO Nery  CAON e sua mulher D. Rosana Waitrick h 
' aon, GlbKAlL NEKY C.VÔN e sua mulher D. Ely Waitrick - i 

aon e Dr. EVILASIO NFRY CAON, brasileiros, resi
dentes nesta cidade, adquiriram a RENA 10  BARONI e sua
mulher D. Mi.ria Maieus Baroni uma g eba de terras com a 
area superficial de ClNCOFNlA E UM MIL E SETENCEN- 
TOS E VINTt METROS QUADRADOS (51.720 ms2), situa
da no lugar denominado C]PO, atualmente BAIRRO GUA- 
RuJÁ, primeiro distrito desta Cidade, c» nforme se vê da 
escritura pública de compra e venda, datada de 26 de maio 
de 1951, lavrada em notas do Tabelião do 2o Oficio desta 
Comarca, sr. Célio Batista de Castro, e devid..mente trans
crita no Livro 2-X de l ransrrição das Transmissões - de meu 
Cartório, sob os i,-s 18.190, 18,194, 18.196 e 18.195 à parte d«- 
cada um dos Compradores, respectivamente.

-• — Que a área de terras de 51.720 ms2, descrita no 
item primeiro, foi, pelos proprietários, loteada e cujo plano d* 
loteamento já se acha aprovado pela P<efeitura Municipal de

virem ou dêle i

DR. Io
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le
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o
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Lajes por Decreto de n- 31, de 15-7-1953, pretendendo ospro- o 
prietáiios acima mencionados vendê-la d.vidida em lotes e por •> 
oferta pública, mediante pagamento do preço a prazo e em a

*  «RfEITA E (0NSTAHTE ASSISTtNCIA P f  ESTADA AOS 

AVI01S POR I K N K 0 S  ESPEC1ALI2AC0S, A CORTESIA D0 

PESS0AI ft t  TERRA t DE BORDO l 0  (ONfORTO 0 l ! l  V S 
DESFRUTARA DURANTE UMA VIA3EM PELA "PIONEIRA*.

LHE PROPOí CIOHAKAO SEMPRE UM ALEORf 

DESEMBARQUE.

{ l« 2 r v
K  J

prestações sucessivas e periódicas.
3‘ — Que os mencionados proprietários constitu ram sua -í 

procuradora para legalizaçáo do loteamento e venda dos lotes n 
respectivos a firma l.\\( JBILlARlA CAON LTDA, com contra- e 
to social registrado sob. n- J3.21Ü, na Junta Comercial do Ls- 
tapo de Sta. Catarina, conforme se vê do instrumento pú
blico de procuração, lavrada em notas do Tabelião do 2 ‘ Ofi
cio desta Comarca, se Célio Batista de Castro, no Livro n- - 
29 a fls. 87 e v., po iendo a mencionada firma passar todo*; 
os documentos necessários aos ccn.pradores, tais como reci
bos, contratos e as>inar as respetivas escrituras de compra e 
venda, tudo em nome dos proprietários referidos.

4‘ * Que, de scôrdo com o que preceitua o Decreto-Lei r 
n‘ 5S, de 10 de dezembro de 1937. (Loteimsnto e venda de r 
terrenos a prestações^, foram, pelo representante legal da fi» - 
ma mencionada, sr. Dr. tvilasio Nery Caon, apresentados em 
Cartório, para o devido exame, todos os documentos necessa- 
rios e exigid; 8 pelo Decreto-Lei 58, art. f  e seguintes. )_

5’ — Que pelo presente edital, torno público o depósito i. 
neste Cartório do memorial e documentos mencionados no 
art. 1’ do citado Decreto-Lei n‘ 58, e, decorridos trinta dias 
>la última publicação deste, será procedido o registro do 
plano de loteamento dos referidos proprietários, cuja venda de 
letes será efetuada pela procuradora legal.

O pre6ente edital será afixado no lugjar de costume e 
publicado no «Diário Ofiiial do Estado» e na imprensa locul. " 

Dado e passado nesta cidade de Lajes, aos 30 dias do 
mes de outubro de mil novecentos e cincoenta e três.

Cid Simão Rodrigues
Oficial do Primeiro Oficio do Registro de Imóveis e Hipotécas ,

•’ P

l

I ‘1 I

AGENCIA NESTA CTDAPE 
Rua 15 de Novemliro. n° :!7, Fone 1-1 Çatxa I nsml 

AGENTE da KLM L— para todo o Eu! do 1 ais
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14-!]-53 Correio Lageem o _

Clube ExcursionistaPrinceza d a  Serra
Aviso

a Diretoria tem o prazer de convidar seus 
associados e Exmas. famílias para assistirem o 
grande baile de Io aniversário da sociedade e co
roação da Rainha da Primavera e Princezas a rea
lizar-se dia 14 de Novembro com inicio ás 221/2 
horas.

Desde já agradeço (o Diretor Social)
N.B.-abrilhantará o baile o grande Croner Can

tor do Clube 12 de agosto da Capital do Estado 
NARCISO, cantor n°l de Santa Catarina.

Jazz do Professor Dedé.
Mesas com o Sr. Firmino Machado.
Trage de gala permitido' azul ou branco

-V •»C'-ÍV " ; Ç . •- ■■■*■-*
íl;l :/ •••••: ■ ;XÍ*V  ....  v?

r - Ç f f S j v  - Motor Diesel 130 H. f. 6 «il. 4 ioropos.

• Freios L' ,trü se su ro s  s iste m a
"W cstin.giioüss".

/ . /

L  ;Carga útil: G.10G quilos, tom reboque, Uaté 18.000 quilos.
V •  Diversos tipos de chassis, carroteriase cabines

REGISTRO DE DIPLOMAS
ESTRANGEIROS E NACIONAIS

Os estrangeiros diplomados no exterior podem revali
dar seus titulos. Os brasileiros e os naturalizados, formados 
'Ui engenharia no estrangeiro, obtctn a carteira, sem exame 
de revalidação (Resolução 60). Registro_de professor de curso 
comercial e industrial. A INFORMAÇÃO UNIVERSITÁRIA 
ornece cópias da lei, resoluções. Aceita incumbência do inte

rior e Rio. Orienta qualquer assunto de ensino, inclusive da 
validação do ensino livre, recursos e indeferimentos. O Dec. 
-i* 1919 assegura o registro de diplomas de escolas outr’ora 
iivres, mas atualmente reconhecidas. Orienta-se.

AVENIDA RIO BRANCO, 277 - Apart. 1802 - RIO-(PC)

j EXPRESSO LAGEANO
’ SÃO PAULO — LAGES— P. ALEGRE
I Rua £5 de Ja

neiro 220
. Fone 34-43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

7 de Setembro 
597

Fone 7818

Transporte rápido 8 eficiente
cargas e encomendas em carros próprios

la g e a n o !
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages
HONESTIDADE, SEGURANÇA

PREÇOS MÓDICOS

CAMINHÃO

m § •  Pronto entrogo

/  0 Focthdade óo pagom ent%

•  .  a s s is t ê n c ia  t í c n k a

• perrr.rnwnte e ostoQuo
pí ças  t  a c é s s o r j o s

“0 GIGANTE DBS 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, 352 — C. FosUil bl

LAGES — STA. CATARINA

O F IC IN A  S A N T A  C A T A R IN A
---------  de José H e r m e le ---- ----
ATENDE a QUALQUER HORA

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

Aume&tou a pickãs tofaíiu
Rio - (P-C) - A produç 

brasileira de banana alcançcu 
sensivel aumento no ano pa- 
sado, tendo a safra do país &• 
tingido ao total de 13.516.7(S!rt 
cachos, no valor de < r$ 
1.584.091.000,0". Ai ca cultivada 
1.284,52 hectares. SJ&Í10&..1

Façam  seus anúncios nos Correio Lageano

Â maior rêde aeroviária do Brasil a serviço de V .S .!
Transportes Aéreos Catarinense

e m  c o m b i n a ç ã o  c o m  A :  Serviços Aéreos Cruzeiro do Su! Lida
De Lages para o Rio de Janeiro: 3 vezes por semana, poderá V. S. viajar para o Rio. em quatro' linhas diferenies

Rio de
Lages FeiraParana*

Lages - Florianópolis -Itajai - Joinville - Curitiba - Paranaguá - Santos e Iíio de j ln e R o ^ 11̂ 1 Sábados'
De Lages para Porto Alegre, 2*. 4" e 6 ‘ Partida de Lages, ás 15 horas ( Lages- P AlegrT d ir é to )

Horóiios de sa ldas de Lages: p a ra  o Norte - 10 horas d a  m a ^ à  
Agencia em Lages: Rua 15 de Novembro • Logo abaixo do Cine Maraicara

F O N E  214- Endereço Telegráfico - T  A L S  T
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Correio Lageano Pag. 5S^ra real.zado n odia 19 s primeiro Circuito Bs csipregadases mam par Jazem

■  Automobilístico Cidade de Laees
5La_ I eal!Zad0 d'a 19 PFÔXimn n ..

A pugna de confraternizflo 
entre empregados e em pre
gadores. agradou plenamente 
e desenrolou se de forma

encerrou a contagem sur
preendente de 3 a zero para 
os empregadores.

O escore diz bem d<>Será realizado dia 19 nrnvim^ O ----
f a S-e rô u o 1D,d0 t  J , ' as ciroui!o cidade

Batafhao r™h 4 í?s,a °  ! ,r- °sn i de Medei™  f c ® " a 8en> » Preleitura Muaicipul de 
dos d e so o r tii í íf  nVJari0, pel;1 Pass»gem de um seu^ániv  f  ,st!glmda- em homenagem aoj peia 8na. Busilisse! maior classe e muita tarirn-
vida la^eana Va <lS*ar,0S' 11116 t6era no Batalhão um li-ilT.*s'í;ri0‘ Justíssima homenagem i ^'jech, Kainha dos Comer- j ba. jogaram melhor, embora 

y anios então dar aoaixo „ Í T a l U™ J^luart.e em todos os setores d a l5.,ari° » c o m  as srtas. prejudicados e infeiiorizudos

emocionante. Antes do inicio, j transcorrer do préiio. < 
os patrões foram homena- empregadores demonstrando 
geados pela srta, Basilisse | maior classe e muita íarim

CATEGORIAS
a ave-

Correia Pinto, ao ponto

p r o v a ^ Lp[°vaC carros T J Td a .Cidade de Lages, constará de duas
original de rábriím c ín rJ  SIr'0’ Pem comPressor. com cilindradu 
e-rf í vn n !* h - ^  d a prime,ra para carros até 2.2(»0 c.c..
c c era r> volta! ^ 610 aelma• e. a ^  prova, para carros até 4.000 3o) - PRFMinç- d„;„T • eIn voltas do mesmo trajeto.
ena piova. Io lugar: 20 por cento da arrecadação, taça e diplo

ma. 1
2° lugar: 10 por cento da arrecadação, taça e diploma 3 lugar: 5 por cento da arrecadação, medalha e 

diploma.
Oomi . D . , Melhor volta em tempo, diploma.
oe^unda Prova. P lugar: 30 por ceuto da arrecadação, taça e diploma.

-  lugar: 20 por cento da arrecadação, taça e diploma.
3 lugar. 10 por cento da arrecadação, madalha e diploma.
4 lugar. 5 por cento da arrecadação, medalha e diploma!
o‘ lugar: Medalha e diploma.

/-vj xt. Melhor volta, em tempo, diploma,
infprínr an n ©ventualidade do numero de concorrentes que terminarem a prova, for 
• . . 11 ero de colocações com prêmios em dinheiro, os mesmos serão tíividos
igualmente entre os concorrentes colocados.

ERÁRIOS DAS PROVAS: — As 13 horas: inicio das voltas de classificação para 
c erminaçao, em função de tempo de cada um, na ordem de saída da prova. Após o 
termino da prim eira prova. 6erá feita a classificação para a segunda prova Os con
correntes que correrem  nas duas provas, serão clasificadas com o tempo da primeira 
classificação.

As lõ,30 horas, inicio da segunda prova.
Obs: A entrega dos prêmios, será feita após o término da segunda prova, no pa

lanque oricial, armado na praça João Costa (local do ceutro das provas), pelos home
nageados.
5) LARGADA DA PRIMEIRA PROVA: — Será dada pelo presidente da Câmara dos

dores
CHEGADA DA PRIMEIRA PROVA: — Será assinalada pelo Prefeito Municipal. . 
LARGADA DA SEGUNDA PROVA: — Sena dada pelo Tenente Coronel Sub-coman-

dante do 2' Batalhão
CHEGADA DA SEGUNDA PROVA: — Será assinalada pelo Comandante do Segundo

Batalhão.
ó ) - INSCRIÇÕES: — Serão feitas até o dia 17 de novembro, com as seguintes taças:1 prova: Cr$ snO.OO (trezentos cruzeiros)

2  prova: Cr$ 500,00 (quinhentos cruzeiros)
7') - EXAME DAS VIATURAS: - Não será permitida a participação nas provas, das

viaturas que tiverem alteração no que se refere a: a) - 
Cilindrada da fábrica
b) - Taxa de compressão superior a 10% 
cl -  Compressor a de ar na carburação 
d) - Ignição a magneto

Os empregados entraram 
em campo, assim formados: 
Oscar. Rubens e Joazinho, 
Zeno, Nilson e Delia Roca - 
Célio. Amadeu, Dirceu, Sam- 
baqui e Pivica. Os emprega
dores jogaram assim: Alfre- 
dinho, Danilo e Alceu (de
pois Melegari II) — Ivan Ya- 
red eMelegari — Trilha, Evi- 
Iásio — Melegari I, Guidali 
e Hélio (depois Mário).

Aos 43 da la. fase. Ivan 
de fora da área ab iu a con
tagem. Na etapa complemen
tar Yared, aos 25, numa jo
gada de mestre elevou pa
ra 2-0 e Evilásio, de pênalti

peia maior quantidade de 
gordura e por sintomas reu- 
mátiqos em muitos d-les.

Nos vencedores, Aífredinho, 
Ivan, Danilo, Yared e Evila- 
sio, e Alceu «lemcLStrarain 
que ainda iogam mais do 
que muita gente nova e de 
cartaz. Fizeram ótima parti
da e air.da possuem bom 
preparo físico. Os demais,, 
um pouco mais fracos,, não 
comprometeram. Nos perde
dores. os melhores foram 
Nilson, seguido d* Delia 
Roca e D iceu. Elogiavel o 
indice disciplinar. No apito 
Decósta e Emilio saíram a < 
contento.

A revanche promete ainda 
mais emoções, e esti sendo 
ectsbolada por empregados e 
empregadores.

da fabricação.

N o t a  d a  D e l - g a c i a  R e g io n a l  d e  P o 
lic ia

Secção de transito — MULTAS
Veículos cujos proprietários devem comparecer à De

legacia Regional de Policia por terem sido multados por 
infração ás regulamentações de trânsito (tráfego pelas 
ruae Correia Pinto, Praça João °osta e Rua Marechal Deo- 
doro e estacionamentos em Io: i não permitidos): 5-79-52,
5- 64-37, 5-71-22. 3-34-59, 5-fiS-ló, 5-69-70, 5-65-96, 5-71-23,
6- 68-36, 5-69-12, 5-65-6% 5-70-80. 5-70 79, 5-H7-57, 5-70-9),
4- 69-12, •5-69-02, 5-60-54,.5-71-59, 5-69:71. 4-23-35, 5 70- 9.
5- 67-58, 5-65-96. 5-71-28, 5-7U-52, 5-66-84, 5-67-81, 5-09-43, 
Ò-69-3Q. e 5-08-63.

Lajes. 11 de novembro de 1953 
Piraguahy Tavares 

Cap. Delegado Esp. de Policia
............................................ :................................................ ................ — .... — ..............................-

r* I- <,Juizo de Direito da 2a. V ara
O Doutor Belisário Ramos 17.) Jorge Scliumacker, índios: 
da Costa,

Serão perm itidas as viaturas que tiverem:
a) - Purachoques. paralamas. tampas de 

' . . — ucTTD inn?
porta malas, 

múltiplos ou
I •  1 U l  C* Vy 1 1 W  V | U V . L I ,  F

gerador, e assentos RETIRADOS.b) - Carburação múltipla, amortecedores, marcas diferentes das de uso nos carros
c) Ignição múltipla
d) - Escapamento hvre

Obs: Os casos omissos cuja decisão ^  'rrevogavel direito a devolução
Os carros, cqja participaçao tenha sido recu^ua,

da tava de inscrição
também no que se refere de moda geral, as edi- 

O exame das viaturas, será tam paqnca
Ções técnicas, e isto. para obter-se ma „ ‘ DOveB)i)W das S as 12 horas, na
«•) - O exame das viaturas, serão feitos dia 18 de noveim
rua M arechal Deodoro, ao Jado d° conclussão das provas.
»•) - SAIDA DOS CARROS S e rt m, 0  ,  valios,  ooM-ora-

A Comissão encarregada dos PT^pniçãO , daremos os n o m e s ' I s s r i n n fi s , que
cão do comércio de L ag e^ N ap  ^ ' aittOMOBILISTI ü DA CIDADE DE LAJEb.
colaboraram  com o PIRME1RÜ GIKUj I

Juiz de direito 
da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 

Catarina, na fórn n da lei, etc.
FAZ saber que foi designa

do o dia vinte e quatro (24) 
do proximo mês de Novem
bro, para às onze (11) horas, 
reunir-se nésta cidade, a 
quarta sessão ordinária do 
Tribunal do Juri da Cornar-’ 
ca. que trabalhaTa em dias 
úteis sucessivos. E. que ha
vendo procedido ao sorteio

E s c ritó r io  Informativo C om ercia lL-bCI KUI .....  aJ rflpJf||C
’iih«« J ! f ° 5 £ rflp3í,l5í35

lirir o
escritório que e s ti  jtém lerá  com

iriiai k  w w w x
it .Hn nara tal corn^ Sraxjma brevldu(le eQuereis adquirir ou vendei^í J  

— ritório i|ue está habilita i | cütierá 
propriedades á venda e •SJ a V A ELI RAMOS L i DA.teonom ia.

concedida a fscriçAo 1)0 I.A (JES F. C.
Deu entrada ontem 

cretaria <la L. >S. D. o pedido 
de inscrição do Lajes F. C., 
(pie assim participará da en- 
iirin<ie máxima do futebol Io

dos vinte e um jurados que j p\ r i  ju g m r u o  dos proces-

Junto ao Bar

tidade ---------
cal A \ ista dos documentos apre 
sentados o sr. .loaó Basgló. presi
dente da b«l> concedeu u msçrtçao 
solicitada, eomuuieitndo o tato a 
Federação.

deverão servir na mesma 
sessão, observado o disposto 
no artigo 445. paragraío ter
ceiro do Codigo de Processo 
Penal, foram sorteados os 
seguintes cidadão: Io.) Célio 
Luiz da Silveira, cidade;- 2 j 
Ernesto Guidalli, cidade: •":> 
José Manoel de Lêdo, cidade’ 
4.) Ántonio Saldanha do “Ama 
rai, Índios; 5.) Aurino •Goulart 
da Rosa, cidade; u‘.) Riihens 
VReira Borges, cidade; 7.) Fe
lipe Afonso Simão, éidsde; 8.) Antonio Marrega de Sá, 
Índios; 9.) Antenor Vieira 

na se- Borges,' ôidude; .1(1.) Marciano 
Agoslini, cidade; 11.) Glicério 
T. Muller. Bocaina do Sui, 
12.) Arislldes Prudente, cida
de; 13.) Ulisses B. de Andra
de, cidade; 14. Jorge Vieitu 
Branco, Painel; 15.) Policarpo 
V. de Camargo, cidade; 16.) 
Ditnas Daniel de Liz, cidade;

1S ) Silvano P. Guimarft.-s, 
Painel, 19.) Sebastião R. Ne
ves, Correia Pinto; 20.) Mar- 
celíno Alves Ferreira, Cam
po Belo po Sul. e 21.) 
Edmundo de Ca-tro Arruda, 
cidade. Todosêsses eidadãos. 
bem como os interessados 
em gerei, são por ésla for
ma convidados a comparece
rem na sala das sessões do 
Tribunal de Juri. no Ectificio 
do Forum, não só no citado 
d e hor; , coiho nos seg i te^

sos preparaçloS. F. para que 
chegue ao conhecimento de 
todos, mandei passar o pre
sente çdital. que será publi 
cado e afixado no local do 
costume: ticando ainda copia 
nus .auto) rcspectjvos. Deter 
mina ainda êste Juizo. todas 
as diligencias necessárias, a 
intimação dos réus, testemu
nhas e..Jurados. Dado e pas
sado nesta cidade de Lage«. 
aos vinte e qnstro dias rio 
mes de Outubro do ano de 
mil anveemtos e eineoenia 0 tvois Eu, Hetia Bo*co c/r 
Castro. Fscrlvfto do Juri. que 
o datilografei, subscrevo 
tao bem assino com o MM. 
Juiz Presidente do Tribunal.

Bclisatiò Ramos da Costa 
Juiz de Direito e Presidente 

do Tr hurml do Juri Helio BosíO de Castro 
Escrivão do Juri
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Raças variadas -  Produtos selecionados -  Baixos preços

0  Governador viaja para Blume
nau e para o Oeste

Florianópolis, 11 (C.LJ -  O 
Governador Irineu Bornhau- 
fen seguirá, sexta-feira pró
xima, p ira a cidade de Blu
menau, acompanhado de sua 
exma esposa, onde perma
necerá durante os dias 13. 
14 e 15. Durante sua estada 
S. Êxcia. inaugurará impor
tantes obras públicas, como 
sejam o edificio da Delega
cia Regional de Policia e da 
Cadeia Pública, em cujas am
plas delegadas serão instala
dos todos os serviços, poli
ciais estaduais, o moderno 
grupo escolar no bairro da 
velha e grande ponte de con
creto armado de ltoupeva Se
ca. ligando êsse subúrbio ao 
distrito de ltoupeva do Nor
te.

Naquela cidade estào sendo 
feitos grandes preparativos 
para reoepcicnar o Chefe do 
Executivo, estando programa
das várias homenagens por 
parte das autoridades mun'ci» 
pais e sociedades locais. O

Governador far-se-á acom
panhar de inúmera e luzida 
comitiva, composta de Secre
tários. Deputados, altas pa
tentes das forças armades, di
retorias e chefes de serviços, 
classes trabalhadoras e jorna
listas.

VISITA AO OESTE 
Fpoüs, 12 (C.L.) * O Gover

nador Irineu Bornhausen se
guirá, segunda-feira .próxima, 
para o Oeste catarinense, a- 
fim-de realizar uma visita de 
10 dias ao município de Cha- 
pecó, onde terá ocasião de 
inaugurar inúmeras obra* e 
melhoramentos públicos reali
zados no seu governo. A co
mitiva governamental viajará 
em avião da Varig até Joaça- 
ba e dali seguirá de automó
vel a Chapecó, na terça-feira. 
O Governador aproveitará a 
estada em Joaçaba para inau
gurar o quartel da la. com
panhia isolada da Policia Mi
litar ali aediada. Seu regresso 
será no dia 26.

Altas personalidades em visita a Lages
Altaa patentes das forças

armadas, ministros do Itama- 
rati, deputados, funcionários 
graduados de todos os Minis
térios visitaram a nossa cida
de nesta semana, em mais de 
uma viagem da « Escola Supe
rior de Guerra»* sob o co
mando do Gai. Juarez Távora.

Para estudos, observação e 
Inspeção a grande caravana já 
visitou Monte Alegre e Rio 
Negro, no Paraná, agora La
jes para inspecionar a estrada 
P . Alegre-Curitiba, contruida 
pelo 2° Batalhão Rodoviário, 
devendo, amanhã, desembar
car na Capital Gaúcha. No vi- 
sinho estado visitará a Usi
na Termoelétrica de São Je- 
ronimo e as minas de Butiá e 
dos Ratos. No dia 17 deverá 
encontrar-se em Araranguá, 
de onde se deslocará para 
Criciúma em observaçõo do 
trabalho na xona carbonifera 
catarinense. Dai regressará ao 
Rio.

O PSD contrario à criação de novos municipios
Fpolts. 13 (C.L) — A b»n- 

cad« do PSD continua em 
atitude de franca hostilidade 
á criação de novos munici- 
nios. A técnica empregada é 
a do engavetamento, Com 
efeito, até hoje, ás vésperas 
do encerramento dos traba
lhos legislativoR do corrente 
ano, ninguém viu mais o pro
jeto de lei da nova divisão 
territorial, que o deputado 
Lenoir Vargas, Presidente da 
comissão encarregada de es
tudar o assunto, retem em 
suas mãos, muito de indús
tria, ou seja oom evidente 
oropósito da retardar, pois 
uma vez aprovado, dará a 
Sta. Catarina novas unidades 
administrativas. O aenhor 
Governador, prevendo o tro
que, convocou a Assembléia 
até o dia trinta e um de de- 
zerohro, cora o objetivo d* 
oferecer possibilidade do vo
tação á referida lei •  apro
var o projeto de aumento do 
funcionalismo.

CINEMA |

"N  a voragem do vicio”

Promete muita e9sa e s 
tréia de hoje no Marajoarn.

Debatendo um problema 
social, o alcoolismo, este fil
me tem ainda, para interesse 
das platéias, uma trama ro
mântica liderada por Ray 
Milland. Joan Fontaine, e Tr- 
reza Wrighl, astros [da me
lhor estirpe.

0  diretor, George Stevens, 
ainda há pouco apresentou 
um grande trabalho, «Uai lu
gar ao Sol», em que confir
mou sua posição entre os me
lhores cineastas americanos.

Hugo Barcelos, critico do 
«Diário de Noticias», escre
veu um interessante artigo o 
que 'abaixo transcrevemos:

«Os que já se cansaram (e 
todo mundo, afinal, se cansa 
de reputiçõ-s) de melodramas 
a três - a esposa, o marido 
e a amante - e não virem no 
filme, senão, o triângulo sen
timental e seus problemas 
correrão o risco de dizer que 
uma fita concebida e realiza
da com magistral sutileza e 
com magnífico senso esiétieo 
é uma «droga». Se fõrem ca- 
dozpb de n«tar que a banal 
intriga está exposta e dis
posta cora argúcia, que a 
narrativa está articulada com 
inteligência, mercê do em
prego de recursos cêniccs pe
netrantes. que comovem, emo
cionam e até empolgam - os 
que fôrem capazes disso te
rão uma opiiiio favoravel. E 
ser capaz dissso não é privi
légio de ninguém. Ê sómente 
questão de aprender a ver o 
filme por um ângulo diferen
te ou s-ja ver-lhe as inten
ções o modo (quase diria
mos «rpodo» com asoas) de 
se apresentar modo êsse que 
pode renovar e revigorar uma 
fórmula velha po: mais velha 
que esta seja.

Esse modo é o estilo dos 
autores do filme. É em suma 
a sua arte. Quem conseguir 
vê-lo, compreenderá o cine- 
ma e o apreciará mais e 
mais. «Ver no filme» e não 
*ver o filme» .  é quanto bas- 

■ a » .
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Restabelecida a bandeira e o hino  de Santa Catarina
Sancionando as leis n° 975 

e 974, o sr. Governador do 
Estado restabeleceu a ban
deira e o hino do Estado de 
Sta. Catarina. Tem a seguin
te composição a bandeira es
tadual: a) - tres fuix is de 
igual largura, sendo as das 
extremidades vermelhas e do 
centro branca; b) - as faixas 
serão superpostas por um lo
sango verde claro extremida
des rão atinjam as das faixas; 
c) - o losango conterá em seu 
centro as Armas do Estado. 
O bino restabelecido tem a 
letra de Horàcio Nunes Pires 
e a música da José Basilio 
de Sousa, aprovado em 1892. 
Pela lei 973 foram também 
restabelecidas as armas do 
Eitado.

Tômbolas e 
quermesses

RIO, 20 (D. m.) -  A prJ 
pósito de um pedido «le j] 
formações da Camara, o 
oistro 0«valdo Aranha p| 
caminhou ao secretário 
mesma o« seguintes esclarl 
çimentos qne sobre o «smjJ 
to prestou a Diretoria 
Rendas Internas:

“Como derrogação das 
mas de Direito Penal, 
proibe o jogo de azar o pd 
jeto n. 860-51, da Ca.n.ira i 
Deputados, concede as ir 
til ções assistenciais partkii| 
tes, erigidas em pessoas 
dicas de direito de promoy 
rem livremente meios 
sua ampliaçao e Tnanuteu 
independente de qualquer 
cença, á realização de festiv 
venda e sorteio de bilhtto | 
tômbolas.

i  «  n E S T A i m v r E

Mara joara: Apresenta, hoje sãb ado e domingo, um programa extraordinário, comemorativo ao seu 6» anivei
Hoje — Sábado, em 3  sessões! Ás 8 horas — Exibição do formidável e em oein n an to  m  *  n  Ray M illand. Joan Fontaine. e  Tereza W rig h t- OI_ w  em°uonante I.lme da ParamounÇ com

Uma produção e direção de George Steven: V 0 T 3  Ç) 6  fTI d ü  V  Í H Í 0
A s 10.15 ha. em  Avant-Premiére o grande sucesso do cinem a n ad on n U m  , -  , _

B I w»  a aaon a l em primeira exibição no Sul do Br<
a l a n ç a  M a s  N ã o  Ca i

Uma produç&o recan temente lançada no Rio com enorme sucesso, eom exibições durante mais de um tu es em v « ~
Radio Nacional, nesta comedia Musical desopilante. que o M A R A J O A R A apr^ " ^ t! ,nernas ~  Venham condecer toda a turma <$*Amanhã-Domingo, As 2 e 4 hs. grandes Vesperais Populares | 7 è  <1 h<; M ote *“  Pn!?e.ira n,á0 no sui do Brasii:B  I _  _  j u r  .  « T  ^  as exibições do colossal filme Ba l a n ç a  M a i s  N a o  C a i
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