
E m  L a j e s  o s  c a n d i d a t o s  da a l i a n ç a
P l l A í T O T > Q m  A n f  A r * A  A  iChegaram ontem à tarde nelos 

aviões da VARIG e CRUZEIRO, respecti 
vamente, a nossa cidade os srs Deputa 
dos Nereu Ramos e Saulo Ramos candi
datos da Aliança Social-Trabalhista para 
o Senado Federal.

O sr. Nereu Ramos presidiu, ontem 
a Convenção do Partido Social De-

W ü  é Presidente no Es- 
omçkor°fermd0 imP°rtante e aplaudida

^  Deputado Saulo Ramos deverá
íhr»-1 PIê ente tioje à noite aos traba- 
mob da Convenção Petebista onde deve
ra ocupar a tribuna.

Os círculos políticos locais se encon

tram bastante movimentados em virtu
de da visita do prestigiado lider pesse- 
dista, Presidente da Camara dos Depu
tados, que cada que vez vem a Lajes 
recebe a manifestação de apreço de seus 
amigos e correligionários, e também do 
dinâmico condutor do trabalhismo no 
Estado, sr. Saulo Ramos.

jA n o X V  | D 1 R E T C R
EVILASIO N. CAOM LAGES 26 de Junho de 1954

f
GERENTE 

JOSÉ P. BAGGIO
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P O U T I C Á R i O
k Frei Aurélio fez um fu- 

chico que não deu resultado. 
O PRP não aguentou a no 
ticia de que teria procurado 
o PCD para um accrdo mu
nicipal. A calina ia não foi só 
ao ponto de merecer um des
mentido, atingiu à descortezia 
no fato do Direior do «jornal 
mais lido do Amazonas à Pa
tagônia» não abrigar a carta 
oue lhe foi endereçada pelo 
Diretório populis a.

2. Um comentarista de 
«Região Serrana» parece de
sapontado com o acordo PSD- 
PTB. Acha incrível que Sau
lo e Nereu, que estiveram 
em campos opostos em 50, 
hoje aliem-se. Posso dar uma 
explicado: creio que nin
guém está arrependido de 
ter eleito Nereu e Saulo De
putados, tão pouco Carlos 
Gomes Senador; poré.n, o 
mesmo poder-se-á dizer com 
relação ao atual governador 
do Estado?

3. O sr. Antonio Edú Vieira 
estreou como candidato aren
gando no Centro Operário rm 
defesa do Sr. Nestor Carv.i- 
lho e «tascando a pua» neste 
jornal. O discurso valeu-lhe 
o sl igan; o «candidato dos 
operários». Embora eu saiba 
que ele só ficou sabendo que 
existia em Lajes um Centro

Operário naquele dia, acho 
razoável, nesta época de ca 
botinsgem desenfreada, que 
fizesse uma «fézinha poliica». 
Onde não encontro explica
ção é no fato de criticar um 
jornal que há anos vem de
fendendo os interesses do o- 
perariado, não a ponto de a- 
poiar falsos lideres, é claro, 
p rém, com honestidade, e, 
como burguez ite por nasci
mento e tradição, como rea
cionário p r vocação, possa 
ele, Antonio Edú que, antes 
de ser candidato, nem siquer 
cumprimentava um trabalha
dor, venha agora se meter a 
«manézinho fogueteíro», inti- 
tulandc-se «candidaios dos o- 
perários». Pode ser que com 
isso consiga alguns votos.

Eu conheço tatú pela cas
ca. Não vou na onda.

4. Eleitor! «Na cabine, Deus 
te vê, o cabo eleitoral, não!» 
Em consequência, tens o di 
reito de ser safado, traidor, 
podes prometer a um e dar a 
outro. A tua consciência de 
católico ou de cristão somen
te não te pesará, pois Frei 
Aurélio Stulzer. que te reco
menda essa caboti >agem, te 
absolverá do pecado de men- 
t r para os homens, embora 
com isso enganes, também, a 
Deug. MANDARIM

Associação Rural de Lages
Lajes, 22 de Junho de 1954 .. . .  H nos_

Telegrama recebido do t e p .  Leoberto Leal destinado .
8a Associação Rural de Lages. T T, 40-

Sar. Presidento da Associação Rural de ^
Pracaxvrio 500, 29, 8, 19H fiUbscrita bancada

Comtco amigo apresentei proposta suo pruzei-
Pesedista prevenio orçamento união l9ot ce 
r°s para auxilio Associação Rural desse mumc >

Saudações 
Leoberto Leal

H om enagens aos 
srs. N ereu Ramos 
e Saulo Ramos
Será homenageado, hoje, as 

20.30 horas, com um jantar no 
restaurante do Clube Io de Ju
lho, por seus amigos e corre
ligionários, o sr. Nereu Ramos, 
Presidonte da Câmara dors De
putados e Candidato a Stna- 
dor.

Também o Deputado Saulo 
Ramos receberá uma homena
gem, juntamente com os srs. 
Teimo Vieira Ribeiro, Rafael 
Cruz Lima e Francisco Cama 
ra Neto, constante de um chu
rrasco a ser efetivado na Can- 
t na Caprl, ao meio dia de 
amanhã.

Assumirá o Cei
Aristiliano Ramos

Seguirá para a Capital Fede
ral, na próxima semana, a-fim- 
de assumir a cadeira de Depu
tado Federal, em virtude da 
renuncia do sr. Plácido Olím
pio, o Cei Aristiliano Ramos, 
Presidente da UDN tocai e 
eleito suplente em 1950.

O PSP não fez 
acordos

Noticias procedentes de Flo
rianópolis informam que a 
Convenção pessepista lá reali
zada deliberou deixar livre ao 
eleitorado ademarista as ' candi
daturas para o Senado Federal, 
apresentando, entretanto, can
didatos à Camara Federal e a 
Assembléia Legislativa. Dos 
partidos com Diretórios em 
Santa Catarina sómente o PDC 
ainda não tomou posição. As 
perspectivas são de que toma
ra atitude idêntica à do PSP.

Reune-se hoje a Con
venção du PTB

Realiza-se, hoje, a Conven
ção PTB para a fixação da 
or.entdção partidária do Mu
nicípio e escolher os candi
datos à Câmara de Vereado
res para o pleito de outubro. 
O conclave está despertando 
o interesse dos trabalhistas 
locais, a cuja apreciação se
rá levada a proposta de alian
ça com o Partido Social De
mocrático para a formação de 
uma >só legenda. As sessões 
plenárias e deliberativas se- 
rã > levadas a eleito a tarde, 
com a presença do Deputado 
Saulo Ramos e outros diri
gentes petebistas.

À noite, no Instituto de E- 
ducação com inicio às 19,30 
horas será realizada a ses
são de encerramento, de ca- 
rater público, com a presença 
dos representantes dos de
mais partidos, imprensa e rá 
dio e convidados.

Amanhã, a entrega da 
ambulancia do 

IAPTEC ;
Deverá chegar hoje a esta 

cidade, procedente da Capital 
via terrestre, o Dr. Rafael Cruz 
Lima, ex-Delegado e atual Pro
curador do IAPETC, juntamen
te com alguns funcionários da
quela autarquia. O Dr. Cruz 
Lima fará a entrega, amanhã, 
ás 10,30 horas, á Av. Mal, Flo- 
riano, da ambulancia que deve
rá ficar permanentemente em 
Lajes para atender aos moto
ristas e ao povo em geral. Nes
sa ocasião o veiculo será ben
zido pelo sr. Vigário de Co- 
pacabano, em uma solenidade, 
da qual consta também um 
aperitivo oferecido ao Dr. Cruz 
Lima pelo sr. Pedro Granzntto 
e pela classe dos motoristas 
locais.

Eleito o Diretório do 
PRP

Bair pi na Presidência
A 9 deste, foi eleito o Di

retório Alunicipal do Parti.io 
de Representação Pop lar, 
com mandato até 1956, e que 
ficou assim constituído:

Presidente: Cândido Maria 
Bampi; Vice-Presidente: Aris- 
tides Meira Steffen.- Secretá
rio Geral Dorival Martin' Ri
beiro: V^g is: Mario Augus o 
de Souza, Armindo Ranzol m, 
Oswaldo Pacheco de Andréa, 
Leandro Subtil de Oliveira. 
Consultor Jurídico: Dr. F.li- 
ziário de Camargo Branco; 
Secretário de Finanças: Lou- 
rival Lisboa; Secretár o de 
Arregimentação Eleitoral: Lo- 
tário Inácio da Cruz; Secre
tario de Propaganda José Ga- 
liani; becretãrio de Arregi
mentação Trabalhista: Jorge 
Daum.

Fumo em Santa Ca
tarina

Rio (S.l.A.) - O Estado 
de Santa Catarina clas
sifica-se em terceiro lu
gar na produção brasi
leira de fumo. Sua co
lheita, em 1953, foi es
timada em 17.954 tonela
das, no valor de Cr$ 
79.051.000,00.

De acordo com o Ser
viço de Estatística da 
Produção, do Ministério 
da Agricultura, a área 
cultivada, no referido 
ano, foi de 24.193 hecta
res.

Em 1952, a safra do 
Estado foi de 12,203 to
neladas, no valor de 
Crh 53.998.000,00.

9,15 horas no M A R A J O A R A------------------------ ---------------, 7  0
Amanhã, Domingo — a s  Gielbud - Louis Galhern - Edmond 0'Brien

Marlon Brando - James M G Sr e e r  Ga?S“on - Deborah Kerr
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Inovações iníroduzidas no

2a Página

sistem a eleitora! brasileiro

Fizeram anos
L)ia 20 — Srta. Myrian, filha 

do sr. Ângelo Rossi. Sr. Ivo- 
nei Amarante, residente em 
Joinvile.

Dia 21 — Sra. D. Laura.es- 
posa do sr. Elizeu Concer 
comerciante nesta praça. Sra 
D. Cacilda, esposa do sr: Mar- 
celino Alves Ferreira, comer
ciante em Anita Garibaldi.

Dia 22 Sr. João ÇJualber- 
to da Silva Filho, (abelião a- 
posentando. Srs. Wilson Bley. 
Sr. Mario Borel.

Dia 24 — Dr. João Palma 
Moreira, chefe do Posto de 
Fruticultura de São Jeaquim. 
•Sia. D. Maria, esposa do sr. 
Juvenal da Luz.

Hoje — Sra. D. Anita, es
poja do 8r. Dimas Muniz, via
jante comercial. Sr, Patrício

■nr.

Farão aniversários
RIO. 20 (F.T.) -  «á  pou  ̂

cos d,as O Senado concluiua 
votaçao do projeto

Amanhã — Sr. Cesur An-1 eleitoral de < mergenc , 
drade, do alto comércio local, iniciativa do sr. Dar

doso enviando o à Camaia 
Dia 29— Professora D. C a r - . s ’De tadoí, para o seu

lota de Aquino Nicolléli, ora necessário pronunciamento, 
«■esidente entre nós. Pedro q  projeto introduz, importan- 
Ccfiar, filho do Sr. João Ni tes alterações no Código 
colléli. Eleitoral »lg«nte, vleaado »

ap rfeiçoar a no6sa legista 
Dia Io. de julho — Sr. Cé- çao Bôbre o assunto, princi- 

lio Batista de Castro, titular Lalmente, resguardar a pu 
do 2o. TabeÜonato. Srta. Vera reza e . , ver^a f̂e„  ̂ V! u°e
.ucia. filha do sr. Afonso até^íioi^o>r?êm desvirtuando, 

beiro Sobrinho. ppjaojj ais inovações sáo
Dia 2 — Sebastião da Sil- us seguintes, 

va Mota. p-ofessor em Ceiro _ que pr„j5e os julZes 
Negro. de aggjp.arí m os titulos elei-

Dia 3 — Sr. Ângelo José torais antes que o façam os 
Araldi, industrial e comerciam eI®jtoreq8̂  (XÍge apresenta-

H lção de . ocumenn s de iden-

- A *  C o r r e g e d o r  e vedado o registro d e  
Criada a funçcto d e -ji/jatos comunistas
C  c a n d l 5 a ; °  inlina a cons a inscrição em concurs0g I

investidura em funçfi0 •’ 1
ra8 determinando gne 08 na. etc. P«T
"eiárloe «*'■»> nomeados

ie .le nossa praça. Sra. 
Alcestes, esposa do sr Hermi 
nio Jorge da Silva.

M A R M I T A S
_____  (V iandas) ____

Fornece i
R e s ta u ra n te  C lu b e  14 

de  J u n h o

Instituto de Medicina 
e Direito do Trabalho

Fpolis, 21 (A.NJ - Foi fun
dado nesta Capital o Institu
to Catarinense de Medicina e 
Direito do Trabalho, por 
idealização do Professor 
Henrique Stodieck, Juiz do 
Trabalho e Professor da Fa
culdade de Direito de Santa 
Catarina. A sessão de funda
ção contou com a presença 
de doze bacharéis e médicos 
os quais elegeram uma co
missão para elaboração dos 
estatutos na novel entidade 
que ficou assim consfituida: 
Porfessores .Stodieck e Ma
deira Neves e causídico Al
cides Abreu. O Institutos tem 
por objetivo estudar e divul
gar as matérias que dizem 
respeito à medicina e ao 
direio do trabalho.

Renovação de dois ter
ços do Senado

A 3 de outubro serão reno
vados dois terços dos mem
bros do Senado Federal. Cada 
Estado, que possui tres repre
sentantes, ficará com apenas 
um, devendo eleger mais dois. 
Dos 63 senadores apenas 21 
permanecerão. Os que ficam 
estão integrados nos seguintes 
partidos: PSD 7, PTb 5. UDN 
3, PR 3. PSP 3 e PSB 1. Em 
Lm nosso Estado terminarão 
os seus mandados os srs. Ivo 
D’Aquino e Francisco Galotti, 
ambos do PSD.

tidade do alistando, quando 
houver dúvidas sôbre essa 
identidade, evitando-se assim 
duplicidade de alistamento.

3) - que veda a expedi
ção de 2as vias de tiiulos á6 
vésperas dos pleitos (oO dias 
antes) estabelecendo ainda 
cautelas especiais para a ex
pedição, com o intuito de e- 
vitar que o eleitor, de má-fé. 
fique de posse de mais de 
uma via e assim vote mais 
de uma vez:

4) - que veda a transferên 
cia de e l e i t o r e s  
de uma zona para outra nos

_ . ,90 dias anteriores às eleições
Jango ovacionado em com o fim de evitar o cha- 

_  mado «eleitorado voltante».P. Alegre
O Sr. João Goulart, P ’esi-1 

dente Nacional do Partido 
Trabalhista, foi calorosam*n-1 
te recebido pelos trabalhado
res porto-alegrenses, por oca-I 
sião de sua visita à Capital 
gaúcha para participar dos 
trabalhos da Convenção Re— | 
gional de seu partido.

A homenagem foi prestada 
num dos maiores teatios de 
P. Alegre, onde se fizeraml 
ouvir vários lideres sindicais, 
l o u v a n d o  a desassombrada 
campanha que o sr. João Gou-| 
lart desenvolveu como Minis
tro do Trabalho em favor do 
salário minimo e do congela
mento dos preços.

sejam
S S S S . *««"«•»*• y » ,vg £tidos políticos e | 
aue sejam nomeadas pai<t 
essas funções pessoas per- 
tei centes a um só partido ou 
a partidos que mantenham

a"6a)Ça- que6veda os votos em 
separado de eleitores perten
centes a outras secçoes elei
torais, uma vez que a vota 
ção em separado tem cons
tituído á maior fonte de irau 
des:

7) - que estabelece os vo 
tos dos eleitores da própria 
-ecção e dos candidatos e 
fiscais que não pertençam à 
secção sejam tomados em 
urna separada, para evitar a 
contaminação aa urna geral 
pelos vicios de que acaso 
padeçam ê-tes votos;

b) que não considera moti
vo de nulidez o execesso de 
sobrecartas encontrados na 
urna sôbre o número de v< -  
tantes, de6de que eose ex
cesso nãr resulte de fraude 
comprovada.

9) - que obriga a numera
ção das sobrecartas oficiais 
para a votação de 1 a 9 com 
o escopo de evitar a fraude 
conhecida pela denomição 
de corrente».

10) - que estabelece - além 
da pena de multa - a veda
ção ao eleitor que deixa de 
votar, s' m causa justificada, 
para a pr.itica de determina
dos atos da vida civil, ccmo

ca, etc.
11) , - que estabelece 

ções identieas para o 
deixa de a'istar-se uma 9  
atingida a idade eleitor

12) - que d isc ip lina’ 
modo mais racional 0s ^  
cursos eleitorais e ire» Fi 
os recursos dos enla 
infringei tes e nulidade
tra as dec isões do Trih» 
Superior Eleitoral; U

13) - que proibe que 
eleição paia renovação’ ri 
23 do Sen,do, as czrtl3
contenham nomes de 
datos reg strados por 
dos diferentes

céeul
caDdj,

Permitia
entretanto que os eleitora 
de um pa tid > votem J 5 
candidatos de outros, de™ 
pue o façam em cédulns 
parada-. w

i4 - que cria a funç3o dá 
Corregedoi da Justiça igr 
toral, n ser exercida em 
da circunscr ção p0r »• 
membro do respetivo Trihni 
nal Regional; e ^

15) - que veda o regig 
de candidatos que publica g 
oster.sivamente, façam '  
do partido político cujo 
gistro tenha sido cassado 
decisão da Justiça Eleit 
com fundamento no art, |
§ 13 da Constituição Fede 

Lsta inovação, que prv, 
cou largos debates no Sen 
do, tem por finalidade 
fender o regime contra 
atuação dos comunistas jn 
filtrados nas legendas 
outros partidos.

Vende-se Pinhal
Vende-se 523 alqueires de 

terras de cultura coberta 
20.000 pinheiros - situada no| 
munieipio de Clevelandia á 
6 quilômetros da estratégica | 
que liga Pato Branco a Por
to União contendo tam-| 
bem imbuía, cedro em gran
de quantidade - volumosas | 
quedas dáguas garantindo-se 
tres tóras por pinheiro - 
A -  razão de Cr$ 3.500,00 o| 
arqueire ■ Facilita se o paga-) 
mento - Tratar com Haymus 
si Caçador Cax. Postal 9.

Vote nos candidatos do PTB

VEHD»S . SERVIÇO • PECI S
REVENDEDORES

Auto Geral Gerson T
«L " LU«»C. S/A
- lages — st a °“e' c- p»»»! si 

STA. CATARINA

k m

M t

...

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



s contos de Guido Wil- 
mai Sassi*. i . » -

A revista SUL, de Florianópolis, atua como instrumento 
icuio se nSo de uma geração, pelo menos de erun£ 

oso. Suas edições e cadernos já nos deram quatro livros 51 
ontos, tris de poesia e um de ensaio. O grupo tem e s-u 
. a figura prematuramente desaparecida de Antônio Pala- 
autor de A PONTE. Aos nomes de Salim Mieuc! Wai- 

Cardoso da Silv*. Aníbal Nunes Pires e Eglê Malhèiros se 
agora e de Guido Wilmar Sassi, para cujo livro de c n-

• PIA - chamamos a atenção dos leitores.R'',. *
É raro sair uma obra de *al gênero, com qualidades ia, 

.teristicas de técnica e sensibilidade. Flutuando poetics- 
na aura da reeiidaue presaica, os personagens, principal- 

te as crianças, perpassam por um mnndo local e tipico, a 
os diílogos dão um realismo impregnado de sofrimento mi- 
, conlingência humana e condição de vida rotineira.
0 autor não se serve de conto como sintese direta de um
acontecido e comentado de maneira a emocionar literária- 
te. Não intervém nunca. Apenas dirige cada conto d n o de 
lima próprio, roía expressões idiomáticas irsuh -tiluivris a- 
>atanJo t*lhadas^da vida e da terra, da épcc» «- de rreio. 
o técnica, ésses contos, piintipulmen-ie O CARRO, A CÊR- 

e MUDANÇA, lembrariam por meta analc-g a ciü fruto, r 
ser.taçfio as snluçõês ora de un Sherwcoa Anders^n, cr' 
ma Dorothy Parker. ViíSo oireta r imedi ii tia vida In-m I- 
sliâs exatos e p»rfeitcs qussr todot. prtnop*lrr.cr.tc cs ir- 
«, o livro adquire um* fórç< emotiv<, poctici, d? comisera- 
e convivência que no cont > brs*Jf iro só vimos per e.nquan- 
31- Graciliano Ra ro*. Mári ce Arrdn de c E é s Fcsr**. 
que substimerr.ps oüiros grandes mestrts do c mo natio- 
Mas nestes é q<e,y.emas s ascendência de srnti.mcntp ppe- 
de misericórdia qu«e patrmal. na mrneifa de Gu\.ò \V i- 
Sassi criar e apresentar pequeninos personagens.
Assim, Guido Wdmar S.issi, sem dúvida já agep um do» 

des contistas brasileiro*, Irabaiha eni técnica dupla: prep-ra 
ma o chío da mais estrita realicir.de, que o dialógo vinca 
o côr s como linha; depois tran figura êsse realism » em 
ia, como cerios use« da gravura ane iluminam cuja halos de 
s desvões sombri s de u a i  obras.
PIA é um livro que - se a <arece no titulo s -b o signo dc 

io de Andrade P‘ r s**u conteúdo hurnan ’ lembrn a maneira 
'racilian • e se serve, como Enéis Ferraz, oa ascesse poéti- 
ranshgurando pão e vinho em carne e sangue.

IA DE LOURDES TEIXEIRA - «Folha da Manhã», 19-3-54;

Candidatos à Assem
bléia Legislativa pelo 

KTE
João Nitto Ga=pari 
Teimo Vieira Ribeiro 
Parisio Cidade 
Agostini Mignoni 
Fraunsco Uamaia Neto 
fcausto Brasil 
Rafael Cruz l.ima 
Vitorio Cechetto 
Rubens bilva 
Mario Leah 
Diouisio Mondaido 
Luiz Meneg izzi 
João Colodel 
Ruy Vieira 
Brez Joaquim Alves 
1 úivio Emmenáoerfer 
Heiz Schroeder 
José Cugnier
Francisco Machado de Souza 
André LoreDZODi 
J sé Miianda Ramos
Paulo Maiques 
Jacob Aila

pamiuondas Fernandes 
Ac á cio Ti lmo d.< Silva 
Ulice i dra de Caldas 
I Umas Siqueira Camp')6 
iVlanoe. BertODCiui 
Fstauisláu Romano . iski 
VVoll ad Wt i ge  
Nilton José Cherem 
Arrur Urano cie Carvalho
ilvio CCosS" '

LAGEANO
Em combinação ?om a Transportadora 

Cajurú
SÃO PAULO — LAGES— P. ALEGRE
Rua 25 de,Ja

neiro 220 
Fone 34-43-91

Rua Mal. Deo
doro 13 
Fone 228

Rua Com Az - 
vedo 76

Transportes rápidos e eficientes de
cargas e encomendas em cafcros próprios

L ageano! 1
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages

.1 f a i a t a r i a  P a r i s
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 
Preços Módicos

ANTONIO PAIM BRAESCHÊR 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

Uonvenção E stadual do
PSP

21 (A. NJ - A reu- 
hoje da Convenção 
escolheu os candida- 
deverao figurar na 
í deputedos federais 
ais, cuja relação di-

p imiJro partiu do do Dire
tório Nacional do Partido, 
com sérios revezes para o 
Diretório Esiadual. D ixou 
de figurar na chapa federal 
o verdadeiro lider estudantil 
aca lemico de Direito Alci 
Idades Cândido Pinheiro,

1 r, 1 O A - lU - r lÇ S  <-r,rco;n
;o, causou e \i  rau iços P ‘ RL.í _>o.-j - j  ;
lúações do D:. Ju - |ção  bèste E-tado e P»11' 
is, Comandante \ \  r - |d e  grande contingen.e 

Dr. Abelardo Luzlloral na zona s e r r ^ a  « 11 
mais de vinte ano-j farrea do no te ‘ , T a ’
astados do Lstado, I onde militou durant 
ue a indicação do | nos. ___

Rio Grande do Sul —Santa Catarina
Cargas — Mudanças — Encomendas 

12 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO COMERCIO E INDUSTRIA

L A J E S  
ESCRITÓRIO: Rua 
Mal. Deodoro, 13,v 

Fone 228 
Deposito

Rua Correia Pinto 272

For.e - 264

ág$$l

mmlTi v

T-: - ~y l

.
T f c f X  *

M A T R I Z

PORTO ALEGRE

Rua Com. Azevedo 76

Fone 2 - 48 - 16

A mais antiga Empresa de Transportes da Região Serrana

INDUSTRIAL E  COM ERCIAL DE 
M AQUINAS LTO Ã .

undição - Oíicina M ecanica ' Congêneres
Avenida 3 de Outubro — Lages

ERV1ÇO DE TORNO *°}á&£££?%£ * ° "gênio portatil-Mecanica Ind 
)lÇÃO DE F£RRO E BRONZE at«v
por técnicos competentes, quaa

:AÒe DE FERRAGEM -  "oli?" aes e ma 
Aparei ̂ serrarias! aos meThores preços
sias U.S. esem emendas - Material 

para t r a n s m is s õ e s ,______

n
<1|

1 l l

Dê o móxím~ conforto ct seu lar
Tornai ào-se cliente da Eletrolândia - Joaci Ribeiro 

-estabelecida à Rua Cel. Cordova, s.n. - Edifício Armando Ramos
Oferece a V.S. rádios, reírigeradores, enceradeiras, máqui- 

««c de costura, liquidiíicadores, cofres. íoções a gaz e a lenha, 
e bicicletas, dos melhores marcas e procedências.

Dispôs de variado sortimento de Discos Rv A Victor, 
Odeon, Continental e Long-paly, bem como de toca-d iscos 

simples, automáticos e rrdiofones

Adquira seu rádio PHILIPS, em prestações 
mensais por excelentes preços.

VENDAS SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
Eletrolândia -Rua Cel. Cordova, s.n, Ediíicio Armando Ramos
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maior Rêde Aéroviaria da America do Sul
AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense
E

Serviços Aéreos Cruzeiro dd Sul
Ao resolver sua viagem

Dirija-se imeáiatamenie a Agencia da TAC ou DlSQUh 214
Operando cora aviões mixtos de Luxo, colocamos á sua disposição melhores vantagens nos preços

C a p a c i d a d e  p a r a  28 p a s s a g e i r o s

T r a n s p o r t e  r á p i d o

l. u m e n t o  de s e g u r a n ç a
F  Ir« f o r t o

P a rtid a s  de L A G E S  oara  o no rte  do 0312 3as 5as ■ SABIDOS
‘ HORÁRIO 10,15

Quando os passageiros desejarem a condução da agencia a mesma m  h ,
e Ud’ d mesma lra domicilio às 9 - 0 30

Quando tiver condução própria, deve o Dassaírpirn J
As passagens para IDA E VOLTA, tem validez degano e goznm0Haeü0p0rt0 ís  9'45u e gozam do desconto de 20

Partidas para o norte:_ Florianópolis — Itajahi — loinvile — r  -*-u
r  -------- -------- ---------------------- ^ u rm b oj- Santos — Rio de Janeiro

Para O sul DE PARTIDA: . IS Horas '
Para Porto A.egre nossas viagens são diretas (1 horas de vôo) 

rede . é r o S ,  ^  Aére0,
v u ’ coloca a sua disposição a maior

A G E N C IA  EM  LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N Q0

Fone, 2 1 4 - Endereço Telegráfico T A L S A *J d ° ^  M ',rRjoarl'

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



Brasil e Hungria, máximo
\  Comissão Organizadora da 

V Taça do Mundo decidiu que 
Brasil e Hungria deverão dispu
tar, em Berna, amanhã a ilimi- 
natória das 4as finais. O prélio 
perfila-se entre os de sabor clás
sico no mundo dos esportes, a 
ponto de polarizar a atenção de 
toiosossitores da Copa e espe- 
çial nente, dos paises em choque.

A Hungria é tida como favo
rita p>ra a conquista e se apre
senta com uma seleção formada 
hi quatro anos e que vem sen

do até hoje invencível. A equ'- 
p?, entretanto, está com uma 
defecção: Puskas, o extr3ordi- 
nari > dia .feiro, capitão d s ma- 
giares, sofreu séria lesão no en
contro com a Alemanha e esta
rá ausente contra o Brasil. Tam
bém .entie nós Zezé Moreira

F
enfrentará o problema da substi
tuição de Rodrigues atingido no 

atch contra a Iugoslávia, cujo 
oosto será ocupado por Maurinho. 
Fala-se, também, na inclusão de 
Eiy, o grande capitão brasileiro 
do panamericano, em lugar de 
Bauer, porém o coach nacional

nada adiantou af>ra a inclusão 
de Maurinho.

As atenções dos brasileiros 
se voltam, desde o encontro com 
a Iugoslávia para a Hungria, já 
que a pugna será eliminatória. 
Eutre os nossos que se encon
tram na Suiça reina confiança,

tendo alguns atletas, Zezé .Mo
reira e o Presidente de nossa 
delegação declarado que é me
lhor assim: enfrentarmos o mais 
podwoso selecionado mundid e 
de uma vez e«acab?.rcom a his
tória.»

Vamos pois, todos, torc-r de 
1 nge, pelo rádio, para que ob
tenhamos um expressivo tr unf j 
contra os magiares em Ber a, o 
que significa mais um passo pa
ra a conquista do mundial ae 
futebol era 1954.

Internacional e Vasco numa amistosa 
Dcmingc, a primeira de uma de série pela 

-------------«Taça M adureira»---------------
Após 8s exibições do Priula | ça oferecida p.-lo Sgt \  W?l- 

Ramos, em virtudes da chu- demar da Cunha Mídureirj.
va, não mais foi possível ao 
público local assisiir prél os 
no Areião de Cop c. bana. 
Vasco da Gama e InWnacio- 
nal já tiveram uma pugna 
adiada, a qual, entretanto, se
rá realizada amanhã, às 15,30 
horas, no Estádio Municipal, 
ü  match é o primeiro de 
Uma série em disputa da ta-

da Escola de Árbitros.
Colorados p VasCciinos vem 

procurando v.-ncer as dificul
dades impostas pelo mau tem
po para fazerem preparos 
individuais e coletivos, em
bora não estejam, é claro, a 
contento pieparados. Isso, po
rém, de forma alguma tiraria 
o brilho do enroutro, dado

Aquisição jeeps
O Cap. José Pinto Sombra, ceita se acompanhar o pedido,

President'* da Associação R u
ral local, recebeu da Federa
ção da Associações Rurais de 
S nta Catarina, a circular que 
abaixo transcrevemos, refe
rente à aquisição de jeeps 
p«ra os trabalhos rurais.

CIRCULAR N°. 3

Senhor Presidente.
Esta Presidência preocupa

da Com a deficiência de trans
porte para os trabalhos das 
Associações Rur i s. ; nv cou 
uma reunião dos Membios da 
Liret uia da Fa RSSC, com 
objetivos de fixar as po«-ibi- 
lidades de resolver aquele 
problema.

Como resultado dessa reu- 
oioO, viu-se esta Presidência 
autorizada a iniciar demarches 
junto «os Poderes Públicos, 
afim da conhecer as cond.cões 
estabelecidas para aquisição 
de jeeps, veículos que melhor 
se adaptam ao interior.

Para efetivação das tranía- 
Çõps, foi apresentada a exi- 
K-ncia de um depósito, por 
parte das Associações Rurais, 
da impoitaneia de Cr 25.000 00, 
Por unidade encomendada.
Deiconhece no entretarto, es- 

Presidência, o número de 
jreps que será possível adqui- 
dr inicialmente, razão pela 
Qual o número de depósitos, 
poderá superar o número de 
Veículos a serem adquiridos 
n<1 primeira transação.

Resolveu esta Presidência 
com plena aprovação da E)i- 
tetoria, a abertura de inscrição 
Por ordem de entrada dos 
pedidos, anotados no protocó- 
1° da FARESC.

A Inscrição somente será »-

documentado comprüv*tório 
do depósito efe'uado em no
me da Federação das Asso
ciações Rurais do Estrfdo de 
Santa Catarina, em conta es- ao Estádio Municipal para a- 
pecml em banco desta Capital. I preciar essa amistosa, cujos 

Observamos ainda, que o

que ambos ws c.mtendores 
sempre que pisam o gramado 
se empenham ardorosamente 
e com conhecidi rivalidade.

O jogo será realizado em 
horário que permitirá aos 
i‘ Sporiistas locais ouvirem 
pelo rádio Brasil eHuogria, pela 
Copa do Mundo, sendo pro
vável a não realização de 
preliminar, em vista disso.

Reaparecerão. Plínio, Ale
mão e Sansáo, N-lson, Nene 
e liernarii, Jango, Teimo, 
Parizzi, Pinto (Coco) e Har- 
noldo para os vermelhos, e 
Daniej. Neisinho e Ná, Augus- 
t .. Juca e IJrui,er, Jaci, Edu, 
Meireles, Herasmo e Raimun- 
d paro os cruz-maltinos.

Após esse ialo de um mes 
em nossas atividades despor. 
tivas, é tle s- ( sperar que o 
povo compareça em massa

Sensacional empate entre Bra- 
— •: ;■ sil e Iugoslávia —  ■

pretendente deve provar: Io. 
Sêr registrado no Kegistro de 
Lavradores e Criadores do 
Ministério da Agricultura;

2o. — Ser sócio da Asso 
ciação Rural.

Havendo possibilidades de 
ser o i.úmero de in-cri;o 
mai r do que o núm er» d 
veículos adquiridos na pri
meira transação, ficará re
servado «o associado; o di
reito de:

jo — Reaver o seu depó
sito; . , .

2o. — Minter o seu deposi
to e sua classificação »Para a 
segunda transação.

Solicitamos dar conhecimen
to amplo aos associados in
formando-os que o depósito 
referido constifue a primeira 
prestação de pagamento. 9em 
poder, no momento, fixiiro 
cUnto total doa jeeps, por
quanto o preço subordtna-si 
ao cambio do kdia da transa 
Cão, podemos assegurar que a 
díferença de prôço em face 
da tabela vigorante par-. O 
comércio, em muito (avorece 
iA ao lavrador.

Aproveitamos a oportumda- 
dc nara apresentar * \ - s - °.8 
nossos protesto* de alta eBti- 

distint* tun.id-raçao.

Ass. Clodoric.
presidente da «FAKbaC

A.S. Roberto W-Mir Schmldt 
Secretário Geral

Contornos, agora ás vesperas 
do campeonato e devido á 
ilisputa de um trufeu. são os 
mais alvissareiros.

Alfandega de Itajaí
Rio, 19 (C. L.) — Os Depu

tados Saulo Ramos e Joaquim 
Ramoi estã> providenciando ur
gência na aprovação do projeto 
de lei de autoria do primeiro e 
que cria a Alfandega em 
com o objetivo de melhor fisca
lizar o comercio de grande e 
pequena cabotagem.

Um dos encontros que 
mais sensacionalizou a V 
Copa do Mundo foi o reali
zado entre Brasil e Iugoslá
via. No primeiro tempo não 
houve abertura de escore. 
No segundo aos 4 minutes, 
Bobec marcou para os iu- 
goslavavos e, no 15‘, Didi 
para os brasileiros. Não hou
ve mais alterações, embora 
as equipes, de acordo com 
o regulamento, tivessem mais 
15 Minutos de jogo,

O resultado final dos 120 
minutos de pugna foi justo, 
porquaDto ora havia predo
mínio brasileiro, ora iugos
lavo, sem que um pudesse 
obter supremacia técnica ou 
territorial sobre o outro. Bea- 
ra e Castilho, os arqueiros, 
ive am de intervir em in ú 

meras vezes, algumas sens - 
cionalmente. Entre os noss09 
Didi foi 0 melhor, fazendo 
com precisão e eficiência a 
ligação e Pinheiro, n i defesa, 
foi um gigante. Dos iugoslavos 
destacou-se o insi ler direito

Vukas. jogando extraordina
riamente bem.

O s ore mod st>» revelou 
um perfeito sistema defensi 
vo de a.nbos os quadros, 
da parte do Brasil uma gra i- 
de falta de sorte, já que, na 
da menos de cinco bola? ar- 
remetidos por nossos dian
teiros, foram ter ao 
trav< ssão de Beara.

Edward Faultrees, da Es
cócia, foi o árbitro, dirigipdo 
muito bem a eoutenda. A as 
sistência foi calculada em 
3õ.0"0 pess >as. Tanto Brasil 
como Iugoslávia firaratn 
classificados para as Quar
tos Finais do certame, e 
seus quadros formaram assim:

BRASIL: Castilho; Djaln a 
S ntos, Pinheiro. Nilton San
tos; Brandãozinho e • Bauer; 
Jul nho, D'di, Baltazar, Pinga 
e Rodrigues

lUGUSLA V1.4: ? B e a r a; 
Stankovic, Hovart, Crokovic; 
Cajkovski e Boskov; Miluti- 
novic, Mitic, Bobec, Vukas e 
Dvornic-

DR. EDEZIO NERY CAON 
DR. EVILASIO NERY CAON

ADVOGADOS
CAUSAS' C1VES, COMERCIAIS. CRIMINAIS 

TRABALHISTAS E FISCAIS. — R. 15 de Novembro 58 
EDIFÍCIO MARaJOAR A, SALAS 14 e 15.

Assine o Correio Lageano

Em Florianópolis hospede-se nos Hotéss 
M a j e s t í c  e C e n t r a l

Bem no coração da cidade M sjestic Hotel
Agua encanada em todos os quartos - banhos quentes e frios 

Cozinha de la. ordem — Higiene - Respeito — Cortezia
Rua Trajano, n° 4 -  Esquina Conselheiro Mafra.

H o t e l  C e n t r a l
Rua Conselheiro Mafra, 26 

Atendidos por Hugo Pessi *- proprietário

Os seus hotéis na Capital do Estado
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CORREIO LAGEÂNO
ANO XIV Lages. 2(> de junho de 1954 (N.°20

O PRP desmente um fuchico 
de Frei Aurélio

«Lages, 22 de Junho de 1954.
Sr. Diretor do Jornal «Correio Lageano» 
Nesta
Prezado Senhor

Solicitamos a finêsa de tornar público o 
conteúdo da carta abaixo dirigida PeI° ^ re' 
tório Municipal do Partido de Representação 
Popular ao Diretor do «Guia Serrano», a qu<- 
não foi publicada pelo referido orgao da ím 
prensa local, como era de se esperar.

«Lages, 15 de Junho de 19(14
Sr. Diretor do Jornal «Guia Serrano»
Nesta Cidade

Na secção política de seu jornal de 12 do cor 
rente, sábado, há uma notícia que somos obriga
dos a desmentir.

É a seguinte; «Nas esferas locais venlicamos 
que o diretório do PDC foi firme e constante era 
não aceitar aliança com nenhum partido para não 
trair sua linha de princípios. Nêsses últimos dias 
recusou a oferta do PRP, para chapa única de ve
readores.» *•

A bem da verdade, é nosso dever declarar de 
público o seguinte:

I) Nunca procuramos o diretorio ou seus re
presentantes para propor e muito menos para ofe
recer ao PDC nossos candidatos para figurarem 
em chapa única com êsse partido:

II) Por diversas vêzes (isto sim) o Presidente 
do PDC procurou o Presidente do PRP, propondo 
uma aliança de partidos, e oferecendo-lhe 2 ou 3 
lugares na chapa pedecista, para candidatos do PRP;

III) O Diretório do PRP, em recente delibera
ção, agradeceu e recusou.

Agradecendo a publicação necessária do pre
sente, subscrevemo-nos, gretos e atenciosamente

Pelo Diretório Municipal 
Ass) ARM1NDO RANZOLIN 

Presidente»
Desde já gratos, firmamo-nos

Cordialmente

verbas federais para  Sta. Catarina Verbas Carlos Gomes de ouv*«
riSSS?*1— è5‘íf«r 5iS u„feçamento coneigu“_ ___ n n t n *  t I

Tala-nos o

® ' s a srerur.os P'™
s a. Cotarma se d< v 
trabalio do.s nossos par 
m ntares na C.-mara e no 
Senado. Quase tu « 
por ai aparece e-t.i - ■
to com O dinheiro federil, con 
forme se poderá depreender,
clar.<mente, da d
xo. foinecida pelo Seund
Carlos Gomes de Oliveira, da 
b.mc .da do PTB, em entrevis
ta concedida ao nosso repre
sentante no Rio:

DORIVAL MARTINS RIBEIRO 
Secretário Geral do PRP»

Normas para a con
cessão de emprésti
mos aos funcionários 

públicos
RIO - (Press Continen

tal) - De acordo com as 
intruções de IPASE o 
limite individual dos em
préstimos, será de 10 
mil cruzeiros, pelo pra
zer de 48 mezes, para 
os funcionários efetivos 
com mais de 10 anos 
de exercício efetivo; 7 
mil cruzeiros para os de 

a 10 anos; 5 mil cru
zeiros para os de 2 a 5 
anos e de 3 m i l  
c r u z e i r o s  p a r a  
os de menos de 2 anos. 
Os extranumerários 
mensalistas, contrata
dos eventuais, com mais 
de 5 anos de exercício 
efetivo, poderão obter 
empréstimos no máxi
mo até 5 mil cruzeiros, 
os de 2 até 5 anos, 4 
mil cruzeiros, no prazo 
máximo de 24 mezes.

~ hjUiões no ventos
qUenAI«n de verbas’ gerai, para a manmenç», d„,

Fomento da Produção Animal e Vegetal, $n 8® 
d, n a 0 pes a. Expansão do l rigo, Postos \fcp° 

Kura1, Ca/ ® h® / teóBpio'3 de Pecadores, etc. 
cuános, A _ ^ orçamento do Ministério u- 1
r„nâlíica  a \ Ae r í ?  é d e  CW 2.170000,0o (dois ' . ^ 1  

Essa vrrba foi distribuída em parcelas de Cr$ p a 
nara 22 aeroportos do Estado, numero esse qu.  ,,ensol 
o total dos nossos aeroportos. t

PLANO SALTE - Neste Plano a nossa verba * j  
OS 41 0(10.000/0 (quarema e um ni.hoes),destinada *  1  
sos Estradas de Ferro (Santa Catar.na, Tereza Cristjna00»*

P° rt°Haaa nda  ̂aqui, uma verba de Cr$ 36.000,000,00 {t-i, 
e seis milhões) para a Rêde Viaçao Paraná-Santa Cata- 
qug lambem aos interessa. # . t

SAUDE - O Orçamento do Ministério da Saúde veio** 
Câmara com verbas no total de ( r$ 14 208,61100 (quatorz* 
milhõés .) destinados a Pos'os de Saude, Assistência y 
maternidade e a mutilados, Serviço de Tuberculose e J  
bvenções de Assistência.

JUSTIÇA E INTERIOR -  No Ministério da Justiça 
Negócios Interiores, a verba para o nosso Estado é m 
CrS 893 000,00 (oitocentos e noventa e três milhões) dist- 
buida pelos serviços da Justiça Federal (Ministério Púbi- 
Justiça do Trabalho e EHtoral) de Assistência à infânciai 
a menores (Asilos, Orfanatos e Penit-nciária) I

VIAÇÁO E OBRAS PUBLICAS - Recebemos no J n. 
do a verba do Ministério da Viação para Santa Citara* 
com CrS 298 874.880 (duzentos e noventa e oito mtlhõet  ̂

As verbas predominantes para Santa Catarina, n r  
Ministério, são: > 5
Para a Estrada de Ferro D. Tereza Cristira CrS 63.539.00o 

» » » Santa Catarina .7.839,.W
» » » Brusque-Itajaí

Porto S. Francisco

9/40
30.000000. 
20.001',(100
48.000. 00* 1 
JO.iXP.OOPi 
16 800.004 /
2.500 (0; 
5.000.000,

Estrada de Rodagem BR 32 (Trigo) 
Curitiba-Florianópolis - Porto Alegre 
Ponto sôbre 0 Rio Itajaí - Assu (em ltajai)
Trecho Joinville - Curitiba 
Ponte sôbre o rio Araranguá 
Muro de Arrimo no rio Itajaí, cidade de 
Blumenau 5 000,0)01,
Estrada da cidade à Base Aérea de Floria
nópolis 3,0011 on,

Acresce as e6sas verbas aquelas verbas globais 
Saneamento, para Rios, Portos e Canais, Rède Viação Pa- 
rnná e Santa Catarina que não computamos af, mts que 
terão aplicação também em nosso Lstado.

FAZENDA - No Ministério da Fazenda, d.-.s despes- 
com serviços localisados no Estado, temos para obras é» 
vas, Cr$ 2.000.000,00 (dois milhões) para a construção do 
edifício da Alfândega de S. Francisco e CrS 500.0.0» 
(quinhentos mil) para o edificio da Mesa de Rendas 
de Itajaí.

Na ia foi inovovado aqui no Fenado.
ÇDUUa ÇÀO L CULTURA - Neste Ministério, Santa 

Catarina tem Cr$ 18 707.519,00 (dezoito milhões seteceotot 
e sete mil e quinhentos e dezenove cruzeiros).

e l s o n  V i e i r a  do A d i o  r s
Comércio e Indústria

Concessionário exclusivo da SAMARCO a. n m  ■ -\ 
distribuição dos pioduios

Sao Joaquim _  Lajes -  Curitibanos

)eepL - Caminhontlesj^PeçasJegifanas - Pneus e acessórios
Esquina da Eua 15 de Novembro com a Praça -------------------

. . (ANTIGA PRACA DO MERCADO) T 1 ’ Íô! Ramos Sênior
Lajes Telefone io Q amamNEVAR

Santa Catarina
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