
Grandes aplausos ao Dep. Saulo Ramos - Solene encerramento. - Churrasco
Alcançou grande interesse veram ativos em todos nc .Alcançou grande interesse 
blico tornando-se um acoa- 

jjcimento político de reper- 
‘llg«âo extraordinária e Con- 
veo 3o Municipal 1o Partido
Trabalhista Brasileio, levada 
‘ efeito nesta cidade no dia 
?,■ Grande foi a movimenta
do dos petebistas que esti

veram ativos em todos os 
coTclave.^ ° r^ iza^ °  do

As decisões
L rde' nn Camara de 

Vereadores, reaüzou-se, sob 
a presidência do 6r. José

Baggio, a sessão plenária e 
deliberativa. Manifestando 
aomir..vel coeiencia e unida- 
e paitidá ia, os convencio

nais trabalhistas aprovaram 
os termos da proposta feita 
pela Comissão txecutiva pa
ra um acordo de âmbito Mu
nicipal com o Partido Social

Democrático, e bem a68im, 
escolheram os seus candida
tos á Camara de Vereadores, 
sempre em votação unanime.

A sessão de encerra 
mento

Foi pequeno o salão nobre 
do Instituto de Educação pa
ra receber o grande número 
de pes6oas que se tropos 
assistir aos trabalhos da ses
são de enr errameDto d i 
Conv. nção. À hora a raza- 
da, o Deputado Saulo Ramos, 

((Continua na 2a. página)
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0 porque da Aliança
A imprensa situacionista vem 

criticando o Deputado Saulo 
Ramos e o PTB em viitude 
da aliança formada com o 
PSD. Um exame da conjutura 
política do pais e de Sta. Ca
tarina, bem como de seus pro
blemas sociais e economicos, 
leito sem paixão ou fuedosis- 
rao eleityoreiro, explicará que 
o caminho tomado é o mais 
indicado.

Com efeito, o Partido Tra- 
ihista se reuniu em Conven
ção na Capital e, dos 82 dele
gados, 61 votaram por um a- 
cordo para o Senado e Camara 
Federa!; 19 pela coligação só
mente para o Senado, concor
rendo com legenda própria 
para deputados federais; e 2 
votaram para que o partido 
marchasse só para o pleito de 
3 de outubro.

Esla seria a posição que 
beneficiaria, indiretamente, as 
candidaturas Konder-Aristilia- 
no. E porque sómente dois 
convencionais, após amplos 
debates, em votação secreta, 
•ssim se pronunciaram? Por
que a maioria não busc u uma 
definição favorável i  UDN?

Porque não esqueceram os 
trabalhistas a formidável cain- 
paoha que fez e está fazendo 
o partido brigadeiri6ta para 
desprestigiar o P r e s i  d,e n t e 
Vargas, çom a herezia juridt- 
ca da «maioria absoluta», com 
os famigerados «inquéritos 
Parlamentares», com m farsa 
do «pacto com Peron», com a 
balela da «República sindica- 
lisia de Jango.» com o exdrú- 
Xulo «impeacbnaerit» e outros 
shows que armou após a der
rota de 1950.

Porque não ignoraram, na 
órbita estadual, o desencanto 
do povo face ao governo oo 
81 Irineu Bomhaueen, com a 
sanha farisáica de seus agen
tes fiscais, com a prepoleocia 
de seus titeros po'iciai-, cem 
os escsodalos «cimentados» de 
£olin e quejandos, com a cons- 
ttução de palacetes suntuosos 

detriment > de obras neces- 
•ótias ao bem coletivo, coin 
8 estruturação de um gigante 
•“ronomico e financeiro para 
«•tender interesses de um gru- 
P° de burgueses tmbalado3 
PfU administração.

bisso tudo não olvidaram 
08 petebistas de todo o Esta

do, frisando ainda que, en
quanto a UDN nega o gover
no de Getulio e o próprio Ge- 
tulio, enquanto aiaca feioz- 
mente João Goulart, foi o PSD 
quem assegurou aos traba
lhadores, através da Carta de 
1946, quando possuia maioria 
absoluta no Congresso, as con
quistas outorgados pela legis
lação do Estado Novo, e tem 
sido o PSD que. juntamente 
com o PTB, vem dando a 
Getulio a maioiia para gover
nar desde 1950, votando a 
«Petrobras», as verbas para 
reaparelhamento de ferrovias, 
de portos e canais, aberlura 
de rodovias (inclusive psra 
Sta. Catarina, onde o si. Iri- 
neu Bornbausen pretender fe
rem suas) e outros tantos em
preendimentos.

Foi ainda o PSD, para ci
tarmos Lajes, quem através de 
seu Prefeito, doou terra para 
o PTB, através da Fundação 
da Casa Popular, construir o 
grupo de casa6 na Varsea.

Outra não poderia ser a 
diretriz trabalhista. A indicada 
era a do acordo. Por isso foi 
tomada. A aliança nasceu do
povo. „

o  Deputado Saulo Ramos 
não está se suicidando. E 
candidato poique José Luge 
nio Müller e João Goulart não 
aceitaram a indicação que e-ta 
disputando. Em consequência 
os trabalhi>tas para ele se in
clinaram * o fizeram candida
to, contra a sua von'hde dele.

Se foi eleito «gravas à UDN» 
já pagou coro juros escorchan-
les a sua ebição colocando
Irineu no poder. Se o PaCto 
foi firmado para salvarJ l er™ 
não importa. El* pelo 
honrou 0 Estado na re *'
da Camara- 9 uenam^que o PTB -alvasse Konderj

O" ■»«■” » ^ ‘‘ " '“ Tsso S e inha razoes P-ra 'sso^ ^  
mesmo razões 
muitas vezes
conteGrnentos pol»1-®? ^

V^n erá a alianças u  Puvw 
6 \nies do povo sómente

d,ré- r  ,,o governo, cuja os agentes * . capaZ de
máquina eleit < djficul,Jades,
vencer todasaa  orte pelas
ÍnClT s a u ° e  o sr. Irineu pro- estradas qu conta

Direitos aos funcioná
rios estaduais

Fpcriis. 27 (A. N.l — O Pre
sidente da Assembléia Leg.s- 
lativa promulgou a lei n° 165 
de 24 do corrente que dispõe 
sobre a extensividsde, aos 
funcionários públicos civis es- 
tadu .i=, no que não colidir 
com seus próprios estatutos, as 
disposições e normas dos es
tatutos dos funcionários pú
blicos da União.

Hamilton Castro 
Braescher

Já 6e encontra no Rio, 
após uma viagem de estudos 
e turismo por vários paise6 
europeus, o conterrâneo sr. 
Hamilton Castro Br.ie cher, 
de quem vimos publicando 
algumas cror.icas sobre as 
impres6õe6 que trouxe do 
Velho Mundo.

asfalt.r, podem
l ic râ  na barranca

Hoje a posse do novo 
Conselho do Rotary

Terá lugar hoje, em reu 
niãe-jantar, ás 19,30 hora-, 
no salão de festas do Clube 
14 de Junho, a po6se do 
Conselho Diretor que admi- 
ni tiará o Rotary Clube de 
Laj s durante o período 
1954/55.

Menino Paulo 
Baggio

Por motivo de seu naiali- 
cio que transcorrerá amanhã, 
oferecerá uma recepção aos 
seus amiguinhos o menino 
Paulo Baggio, filho do nosso 
Gerente sr. José baggio e 
de sua exma. esposa. Ao 
Paulinho enviamos os nossos 
cumprimentos.

To rio, são e salvo. Ninguém 
procurando se s Jvar. Não há 
náufragos no PIB, Tudo po
derá ocorrer, porém, uma coi
sa é certa, aqueles quo aju
daram a eleger _o governo 
udeniôta dar-lhe-ão, a 3 de 
outubro, uma prova de que 
«o arrependimento já veio...», 
sufragando os candidatos da 
Aliança Social 1 rabalhista e
08 do PTB. M ^ .Mandarim

Pobre Frei Aurélio
É sempre lamentável quan

do assistimos alguém se ex
cedendo, negligeeiando <>u 
desvirtuando u’a missão paia 
a qual tenha livremente assu
mido sul ne compromisso pe
rante si mesmo, frente aos 
homens ou diante de Deus.

Nos txc» ssos estará, por 
certo, boa dose de fanat smo 
e êsie, co^oante o brocardo, 
cega o homem.

Na negl gência, ouba mo
dalidade de insucesso são 
responsáveis a indolência, a 
preguiça mental ou física, o 
desleixo, a falta de senso de 
responsabilidade.

No disvir uamento iaqui o 
profudan ente lamentável) es
tão a má fé, o dolo, a insin
ceridade, a traição conscien
te aos votos e promessas 
feitas, bastas vezes, com a 
mão sõbre o livro da Lei.

Agem, as mais das vezes, 
inconascientemente, o fanáti
co e o negligente.

Não se pode todavia, in
vocar a mesma atenuante 
para os que desvirtuam de
turpam, viciam, corrompem 
o ideal transmitido pur seus 
maiores.

Neste numero está frei Au
rélio Stulzer, o Diietor de 
Guia Serrano,

Desvirtuou a missão de 
sacerdote que é para se fa
zer teles politico-fuchiqueiro.

Deturpou a finalidade do 
jornal que dirige, ames por
ta-voz da Igreja Catóbca 
Apostólica R mana e agora 
ninho de ntriguinha< baratas, 
produto da mentaliaade doentia 
de politieoide de írei Auielio.

Viciou aquele hebdoma iá- 
iío, ante6, segundo sua pró
pria opinião, um órgão para

beatas e agoia um veículo 
de mentiras, invencionices, 
«miragens».

Corio i peu o ideal de or
dem espiritual confundindo-o 
C1 m os intrres-es terra a-ter- 
ra ao ponto de pretender que 
Deus está vigiando as cabi
nes eleitorais para observar 
se os el itores estão colo
cando Das sobre-cartas a.s 
cédulas r comendadas por 
frei Aure'io.

Insensato, quer a todo o 
custo confun.iir r- ligião e 
política, poder espiritual e 
temporal a exemplo da casta 
sacerdotal que levou Cristo 
ao Gólgota

Ê lamentável! É rídiculo! E 
digno de lástima!

E no afã des6 s desígnios 
desce á mentira levando os 
partidos polític s a desmen
tirem-no como fez há pouco 
o de Representação Popular.

Na ânsia de6se desiuerato, 
iança-6e ao rídiculo quando 
pretende ver nas chapas Ou- 
d não figurem apenas cató
licos praticantes, «; apas su
jas o que o faz veladamente.

Na volup a desses intentos, 
despenha se ao ienobil for
jando candidaturas, creando 
confusões, provocando ódios.

No jornal que dirige, nun • 
ca 6e viu ames, como ag ia, 
eompar .ções n< jentas de re
presentações teatrais coa  
prostiiuições. cabarés, ma a- 
bás (no sentido pejorativv) 
mórmente quando nesses «s- 
petacu Os tomam páp/A Castas 
dunzel. s de nossa so*Jie ade.

Assim é e assim está frei 
Aurélio, o pobre frei Aurelic*-

Tianscrito do «Jornal da 
Serra*, edição de hoje.

Ministério da Gusrra 5a. Região Militar 
Zona Militar do Sul 2o Batalhão Rodoviário

E D I T A L
Atenção senhores motoristas de carros que se 

destinam a Curitiba
Em virtude da solicitação do Engenheiro GUILHER

ME FURTADO SCHM1DT, Chefe do 9° Distrito do D N.E.R., 
será interrompido o tráfego, até segunda ordem, na tíR-2, 
trecho Santa Cecilia - Mafra, a partir de 2,00 horas do dia 
4 do corrente mês, tendo em vista as obras de repara
ção a 8 rem íeitus no referido treço.

AFONSO AUGUSTO DE ALBUQUERQUE i 1MA 
Corcnel Comandante d ; Rataihào
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ÍH íki S O C I A L
Aniversários

Amanhã— Sr. Ulderico Ca- 
nalli, Gerente da agencia lo
cal da Caixa Econômica Fe
deral. Sr. Mario Rui Ramos 
Furtado, bancário.

Dia 5 — Sr. Nelson Martins 
de Almeida, Escrivão da De
legacia de Policia. Sr. Milton 
Pompeu da Costa Ribeiro, fun
cionário do IAP1.

Dia 6 -  Pr. Armando Ra
mos de Carvalho, médico e 
vereador da UDN. Sr. Anto- 
nío Biancbini, niralista.

Dia 7 — Sr. Abdon Siquei

ra, proprietário da Alfaiataria 
Cliic. Sr. Aldo Cordova agen
te postal-telegrãfico em Pai
nel. 'Sr. Cesar Andrade, fazen
deiro. Jovem Keinaldo Souza, 
filho do sr. Almerindo Souza.

Dia 8 — Sra. D. DinMi Sil
va Sampaio, esposa do sr. 
IValdeck Aurélio Sampa o, 
Escrivão do Civel. Sr. Fran
cisco Klein, proprietário <lo 
Expresso Lageano.

A todos "enviamos os nos
sos cumprimentos.

Sr. Raul S. Fernandes
Fest- jaráseu aniversário no 

próximo dia 8 o Sr. Raul dos 
Santos Fernandes, funcionário 
da Casa Hoepcke. Pr^si lente 
da Associação dos Comerciá- 
rios vem se desta* ando pelas 
ativ dades desenvolvidas em 
favor da classe, grangeando 
a estima dos amigos e a ad
miração dos colegas de tra
balho. Aos cumprimentos <iue 
receber no dia 8 juntamos os 
nossos.

Sr- João Rath de Oli
veira

Peln passagem de seu ;ni- 
versáno natalrcic, <ii.« 16 d-s- 
te, r* cebeu os cumprimentos 
dp seus amigos em su i resi
dência o sr. João Ratli de 
Oliveira, Comefriante desta 
praca, Secretário do PTB lo
ca! e membro diversas enti 
d ides. ondé goza de mereci
do conceito. Ao aniversarian
te, embora com airazo, envia
mos as nossas coogratul ições.

Sr. Abramo D- Scariott
Transcorrerá dia 5 de te o 

natalicio do sr. Abramo Do 
mingos Scariott, proprietário 
da Fábrica de Móveis São 
Judas Tadeu. Membro da Di
retoria do Clube Princesa «ia 
Seira e Vice Presidente d • 
E. C. Internacional, o -r. A- 
bramo D Scariott desfru a 
de merecido pr* stigio em nos
sos meios sociais e desporti
vos, razão porque devera re
ceber inúmeros cumprimentos 
na segunda-feira p r ó x i m n. 
«Correto Lugeano11 o felicita.

Sr. Higino Andreazza
Acompanhado por sua es

posa e demais familiares se
guiu nos primeiros dias deste 
mes para a Europa o sr. Hi- 
£Íno Andreazza, conhecido 
industrial residente entre nós. 
Ü sr. Andreazza visitará oito 
paises diferentes, em uma 
viagem de tres meses. Deve
rá e-tar agora na Suiça assis
tindo os jogos do V Campeo
nato Mundial de Futebol.

Conferência dos ruralistas
Alcançou grande exito a con

centração dos ruralistas gaú
chos e catarinenses, realizada 
realizada recentemente em Por
to Alegre. Os trabalhos foram 
dirigidos pelo sr. Íris Meimberg, 
Presidente da Confederação 
Rural Brasileira, que em uma 
das sessões após ressaltar a 
importanci» da 111 Conferência 
Rival a realizar-se em São 
Paulo •y.fJã elaboração da «Car
ta da Agricultura Brasileira», 
documento que poderá forne- 

„ cer como roteiro seguro para a 
orientação dos governos quanto 
ás medidas • soluções adequa
das ao progresso desse setor 
das atividades produtoras na
cionais, recomendou que as

classes rurais devem tomar um 
caminho mais prático: em lu
gar de pedir e esperar pelo go
verno, devem resolver, elas 
próprias, os seus problemas, 
solicitando apenas medidas go
vernamentais complementares.

Foi objeto de elogios a tese 
apresentada pelo sr. Afonso 
Veiga, representante de Santa 
Catarf.ia, e que propos fosse 
pleiteada a entrega de ^quinhen- 
tos milhões de cruzeiros, ob i- 
dos pelos agios. às Federações 
Rurais, afim-de que, sem as 
exigências e a burocracia d« 
Banco do Brasil, possam essa* 
entidades fornecer empréstim s 
aos pequenos agricultores seus 
associados.

M A R M I T A S
_______  (Viandas)

— =  Fornece -
Restaurante Clube 14 

de Junho

Vibraçáo • • •

(Continnação da la. página)

que foi convi lado pura pres 
sidir a reunião, acompanha
do do Dr. Evilasio N. Caon, 
que a secretariou, deu entra-' 
da no recinto, sob prolonga
da salva de palmas.

Constituída a mesa, o De
putado Saulo Ramos conce
deu a palavra ao. sc. João 
Rath de Oliveira que saudou 
os órgãos diretivos do PTB 
e os convenciona 8, bem co
mo os candidatos < scolhidos. 
A seguir foram proclamados 
cannidatos trabadiistos á 
Camara de Vereadores para 
o pleito de 3 de outubro os 
srs. Salvador Fucei. Syrtli 
NicoTéli e Dr. Evilasio N. 
Caon.

Seguiram-se com a palavra 
o Dr. Francisco Camara Ne
to que discorreu sobte as ati
vidades do PTB nas autarquias 
federais em Sta. Catarina; o 
sr. Sv; th Nicoiléli saudando o 
Partido Social Democrático; 
o Dr. Osni de Medeiros Pe- 
gis, ; g a l ce Vo a 
gem prestada ao seu partido 
naquela oportunidade, Sc fez 
• iijvir também o Dr. F.dgatd 
K. sper quo. em extraoruinú- 
ri ( im roviso. arrebat u en
tusiásticos aplausos do' pre-1 
sente-, O penúltimo mador! 
foi o Dr. Evilasio N. Caon! 
que num improviso influman-1 
ie, saudou o patrono do par
tido: o Presidente Getuli j 
Vargas, e os srs Deputados I 
João Goulart e Saulo Ramos 
president s da Execut va N a-1 
cional e da Estadual, tespec- 
tivarrunte. abordando ainda 
pontos básicos do programa 
partidário.

Por fim. encerrando a ses
são, o Deputado’Saulo Ramos 
dirigiu u r a  saudação á mu- 
l~er lageana, referiu-se a 
Aliança Social- Trabalhista e 
exortou os seus companhei
ros petebis.as a honrarem os 
compromi-sos assumidos tra
balhando com denodo para a 
vitória dos objetivos do PTB,

A composição da 
mesa

Presidiu os trabalhos o De
putado Saulo Kami s secre
tariando-os o Dr. Ev la-io 
N. Caon. fizeram pane «ia 
mesa como conviaados o 
Deputado Nereu Ramos e o 
Senador Francisco Gallolti,

candidatos da Al ança-Sociai 
Trabalhista, os representan
tes dos paridos políticos com 
Di etórios em Lajes, srs. \  i- 
dal Ramo-* Junior (PSD), Ag- 
nelo Arruda (UDN), Armindo 
üanzolim (PRP)i Aureo Lis
boa (PL), J o s ó Gerente 
(PDC), o sr José Bsggio, 
Presidente do Diretório Mu
nicipal do PT13; Dr. Rafael 
Cruz Lima (ex-Delegado do 
IA PETO: Francisco Camara 
Neto (Del» gado do 1APC). 
sr. Cristaldo Araújo. Prest 
dente d*> Diretório do PTB 
da Capital; sr. AtnnagiUo 
Schmidt, Dergado do SAPS, 
I)r. Osni de Medeiros Regis, 
Prefeito Municina1; sr. Fucli- 
des Granzotto, Presidente da 
Camara de Vereadores e sr. 
Ap1o pi ntanela, do PTD de 
São Joaquim.

O churrasco de con
fraternização

Ao meio d a de domingo 
os amidos e correligionários 
do Deputado Saulo Ramos 
ofer-.ccrim-llie um suculento 
churrasco na Cantina C pri, 
estabelecimento q e ficou 
completamente tomado peb s 
grande número de pessoas 
que lá compareceram. A ho
menagem foi extensiva aos 
srs. Rafael Cruz Lima, Dr. 
Dr. Francisco Cúmaia Neto, 
Dr. Teimo Vieira Ribeiro (re
presentado pelo sr. Afonso 
Ribeiro Sobrinho nr-s traba- 
balhos da Convenção do 
PTB), sr. Atan.igil io. S« hmidt 
e Cristaldo Araújo, < s quais 
foram saudados pelo Dr. Edé- 
z o N. ('aon, era >ubstanrio-a 
oração, ^eguiram-se com a 
.palavra os srs. Eurides Wolff, 
Dr. Francisco Camara Neto, 
Abiamo^ Scariott, Dr. Haf «ei 
Cruz I.ima, Senador Francisco 
Gallott, sr. Atangijdo Schmidt 
e por fim o Deputado Saulo 
Ramos.

0  ágape decorreu num am
biente festivo onde ns ,ora- 
d> res foram vivamente a- 
plaudidos. Participaram do 
mesmo os candidatos da 
Aliança Social - Trabalhista: 
Drs. Nereu Ramos e Francis
co Ciallotti, as autbri 'ades 
locais, grande número de tra
balhistas, pessedistas, popu
lar-Se am gos dos homena
geados.

DR. EDEZIO NERV CÃÕN
DR. EVILASIO NERY CAON 

ADVOGADOS
CAUS\S CIVES, COMERCIAIS. CRIMINAIS

trabalhistas  e fiscais . -  R, 15 de Novembr;, 

-ifcEDlFlCIO MABa JQARa . SAI.AR 14 e is.

Concedida 
mia para Flgriaa 

I .  polis
Fpolis, 27 (A. N.) — pçj 

provado pela Assembléia” 
gislativa, na sessão de onte 
o projeto de lei que mo.jjfj 
a CotrSíituiçüo -do Estado 
concede autonomia ao Mun 
cipio da Capital. Esta foj 
primeira votação na segtrç 
sessão legislativa, dever,d0 
emenda ser aprovada e.n 
duas discu-sões para enr 
em vigor. Am nhã o Legitf 
tivo discutirá novamente 
emenda. Tão logo seja e!a 
provada e promulgada pe! 
mesa da Assou blé a cessa" 
as atribuições do Prefeito H 
nicipal nomeado pelo sr. Ç 
vernador e assumirá o ca* 
de Prefe ío o Presidenie 
Cornara Municipal, de ac2 
com a lei número 1074, de 
de junho corrente.

Perderá a UDN a P- 
feitura da Capital
Em consequência da em; 

da co stitucional e 
promulgada ’ pela AssembV 
perderá a LT)N o coma; 
da Prefeitura de Florian 
lis, já que o sr. Paulo Foa' 
deverá ser substituído 
Presidente da Camsra de 1 
readores que é pessedista.

Volta Redonda, ultrJ 
passou, em 1953, 
seus records ant 

riores
Rio (A. A.) A prodaça 

Volta Redonda no ano de 
excedeu a dos aneS anti 
re*. ; presentend» indicei 
tamente expressivôs. Co 
eidds os resultados técn 
da crande Usina Siderúr 
do Vale do Paraíba, abret 
novas pdispectivas pari 
mercado consumidor bras! 
e sobretudo regiátram-se 
vos motivos para econt 
de dívisaS para nosso pa:

Vende-se CASACO 
' 4 DE PELE

UN1CO DO TIPO EX 
-TE EM LAJES — NOV 
DERNO E A PREÇO < 
DAT1VO -  DE <M( 
DORÉ», MANEQUIM 4-3 
ETRATAR a RUA A 
LI ANO RAMOS, 185.

Vote nos candid 
do PTB

A lista-te e vota com o: PA PTIV
'W j F t  ç M s iif i!

RUA MARECHAL DÉODORO^ 2 9 4 ^

11087416
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C R Ô N I C A  DE P A R I S
Por Amilton Castro Brâscher

■ tí tio La Paix

ceAde L & T *  “a PU- 
magestoso, o'AreJ*dSe T f f '

Avenue de W „ g , . nd
e;>ta o teatro escolhido 

Havia um certo movimen- 
to pessoas sob o célebre ar
co. símbolo das glórias napo- 
leonicas e d . tradição herói
ca do povo ftancês.

A curiosidade chamou-nos 
de maneira irressistivel 
esperava, assim como' 
meus comp mheiros

O acúmulo de afazeres em 
Roma e os atropelos de uma 
viagem da cidade Eterna a 
poris, passando por Floren- 
ça. Veneza e Milão e a tra 
vessando os encantos singu
lares da Suíça, impediram- 
me de mandar ,com regula
ridade as minhas impressões 
de cada uma daquelas cida 
des.

E minha falta vai ser 
maior, agora. Circunstancias, 
fáceis de serem compreendi
das levam-me a dai um sal
to de Roma a Pa-is. Volta
rei porém. Procurarei dar ás 
minhas crônicas o ritmo da 
viagem que te . ho feito. Per 
doem-me, portanto es a in 
terrupção ou êste parenteses 
que vou fazer, dominado pe
la impressão forte do dia de 
hoje, que passei em Paris.

Sôbre o que tenho aprecia
do nesta ve dadeirimonte, a 
capital do mundo, direi de
pois, com mais vagar, com 
mais cuidado, com método e 
coerente com a sua história 
e suas peculiaridades,

No momento, repito, quero 
súmente transmitir aos meus 
conterrâneos o que as-isti 
nos dias de ontem e de h . je ,!altiva e olhar firme no hori-

Eu 
os

,  ̂ encon-
trar outros curiosos das ins
crições alí esculpidas no 
mármore e nas pedras ou 
na campa do túmulo do sol
tado desconhecido.

Engano, porém. Ó f .go pe- 
■enee alguma flores natu
rais, postas em cruz sôbre o 
túmulo, davam ao lugar fei
ção incdmum e permitiam 
iluminar as fisionomias aus
teras e tr stes oe 6 homens 
postados ao longo e entorno 
Uo túmulo.

Eles não se moviam. Es 
ravam perfilad* s. em posi
ção de continência, cabeça

jntagridade, Feliz o povo de 
h rança! Perfilei me, então, 
trgui também o meu olhar 
P ra o horizonte. Nele pro
curei ver o meu Brasil e 
compenetrei-me da missão 
que não me foi confiada, mas 
q e tomei para mim mesmo - 
associei os brasileiros vivos 
àquela homenagem tocante 
e justa.
1 ontinua no próximo numero

8 de maio de 1954.
Foi forte a minha emoção. 

Com êste gesto de mandar a 
Lajes uma descrição do que 
a sisti, dá-me a sensação de 
me associar e ao meu povo 
às homenagens que tive a 
aventura de ver, de sentir e 
de palpitar, junto com o po
vo de França.

Eram li  horas da noite do 
dia 7 d“ maio, A brisa fres
ca de um dia de primavera, 
dava-nos, a nós do Brasil, um 
ar de inverno. Procuramos 
um cinema ou um teatro pa
ra nos abrigarmos da noite 
que os parisienses desfruta
vam, como nós na praia de 
Copacabana, nos dias quen
tes le verão.

Depois de uma consulta 
sôbre as indicações dos jor
nais, preferimos > Teatro ’e 
‘L' Étoile*. onde uma com
panhia de brasileiros está a- 
preseutando aspectos e can
ções típicas da nossa terra. 
*ara lá nos dirigimos, partin
do do Boulevard des Capu- 
cin8, de frente do famoso ca-

Auxilio aos 
menores

Rio, 23 (A. N.) — Noticias 
p‘Ocedent?s do Rio informam 
que o Deputado Saulo Ramos, 
inlerpretanto justos anceios da 
Socredade Ce Assisiência aos 
Menores de Sta. Catar na, conse
guiu (nclusSo no orçimento da 
União p?ra 1955 de Cr$ . . 
750.000,00 pari aquela entidade. 
O D puta ‘o Saul ) Ramos está 
estudando as possibilidades de 
incluir no orçamento da União 
utros au llios para sociedades 

beneficie: tes.

EXPRESSO LAGEANO
Em combinação com 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. Aze
vedo 76

Transportes rápidos e eficientes de
cargas e encomendas em carros próprios

Lageano!
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages

A l  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

A N IO N IO  PAIM BRAESCHÊR 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

zoute.
O g sto da cabeça era arro

gante, camo o dos valentes, 
ü  olhar, pôsto ao longe, via 
no horizont • os lances de he
roísmo do> soldados da Pá
tria francesa.

Ah repousava o saldado 
desconhecido, o herói sem | 
nome.

Num segundo, passou pela 
minha imaginação tòda a 
significação daquele culto.

Êra uma homenagem aos 
mortos? Ou era um gesto pa
ra os desconhecidos, maior 
do que para aquêles que 
tinham quem chorasse por 
eles?

Ou era ainda um prêmio 
das gerações novas ao he
roísmo dos seus antepassa
dos? Compreendí então, toda 
i extensão da cerimônia, 
quando o, guardas, homens 
do povo sc sucediam uns 
aos outros, após um simp es 
loque nos ombros,

Era a Pátria que se cura
va rleante dos méritos dos 
seus filhos, mortos pela sua

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

12 ANOS DE SERVIÇOS PRESTADOS AO COMERCIO E INDUSTRIA

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

Fone 228 
Deposito

Rua Correia Pinto 272

Fone - 2 64

M A T R I Z

PORTO ALEGRE

Rua Com. Azevedo 76

Fone 2 - 4 6 - 1 6

A mais antiga Empresa de Transportes da Região Serrana

INDUSTRIAI E COMERCIAL DE 
MAQUINAS LIDA.

Fundição - Oficina Mecanica - Congêneres
Avenida 3 de Outubro — Lages

SERVIÇO DE TORNO -solda elétrica e a oxi
gênio portatil-Mecanica Industrial

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE atem
didas por técnicos competentes, quad
“Tissoí», etc *
SEÇÇÃO DE FERRAGEM —
SKF, serras de engenhos e Pery, k *  cos 
tenais para serrarias, aos melhores p Ç
Correias U.S. esem emendas - Material 

para transmissões.

E l e t r o l â n
Dê o máxítti" conforto a seu lar

Tornando-se cliente da Eletrolândia - Joaci Ribeiro 
—estabelecida à Rua Ccl. Cordova, s.n. - Edificio Armando Ramos
Oferece a V.S. rádios, refrigeradores, enceradeiras, máqui

nas de costura, liquidificadores, cofres, fogões a gaz e à lenha, 
e bicicletas, dos melhores marcas e procedências.

Dispõe de variado sortimento de Discos RCA Victor, 
Odeon, Continental e Long-paly, bem como de toca-d iscos 

simples, automáticos e rediofones

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

VENDAS SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
Eletrolândia -Rua Cel. Cordova, s.n, Edificio Armando Ramos
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Â maior d 0  S u L

AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense S. A.

Cruzeiro do Sol Ltda.Serviços
Ao resolver sua viagem

imedatamente a Agencia da T A C  o u „ D ! S Q U E
214

Dirija-se
Operando com

aviões mixtos de Luxo. colocamos á sua disposição melhores vanlageus nos preços

0 sC a p a c i d a d e  p a r a  2 8  p a s s a g e n

T
ent o  de s e g u r a n ç a

3as 5as - SABADOS
-------------------  i 5

às 9,20 - 9,30

Partidas de LAGES para o norte do pais HORÁRIO f(U5
Quando os passageiros desejarem a condução da agencia, a mesma irá domicilio à^

Quando tiver condução própria, deve o passageiro estar no aeroporto ás 9,45 
As passagens para IDA E VOLTA, tem validez de ano e gozam do desconto de 20

Partidas para o n™**- Florian6poli8 ~ Itoiahl ~ Ioinvüe -  -  santos -m 0 de jaueito

Para O sul 208 HORÁRIO DE PARTIDA: • 15 Horas , \
Si

Para Porto Alegre nossas viagens são diretas (1 horas de vôo)

Tanto oara o norte como para o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul *,nr
rede aéroviana escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior. ao huI. Coloca a sua disposição a ma>of

^  . T < J

AGENCIA e m  LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine Maraioar»
Fone, 214 —Endereço Telegráfico TALSA
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ntregue pelo Dr. Cruz Lima a 
a ambulancia do IAPETC

Conforme havíamos imfor- 
ado, procedeu-se, domingo 
timo pela manhã, a entre- 

de uma ambulancia para 
Posto Médico iocal do 

p dos Trabalhnres em 
ansportes e Cargas. O ato 
j presidido pelo Dr. Rafael 
uz Lima que, inicialmente, 
nvidou o sr. Vigário do 
irro de Copacabana para 
nzer o veiculo, e, a seguir,

breve improviso, relatou 
atividades no IAPTEC em 
jes. onde gradativamente, 
m procurando atender a 
dos as reivindicações dos 
gurados. Em nome do sr. 

fdro Granzotto, dos funcio- 
rios locais daquele Insti- 
to e do6 motoristas lagea- 

jo , discursou o Dr. Evilasio 
Caon que, em rápidas pa-

eestruradu o PTB  
em São Joaquim

Em reunião realizada na 
mana linda foi rtestrutura- 
i em São Joaquim o Dire- 
rio do Partido Trabalhista 
asileiro. Foram eleitos pa- 
dirigir o petebismu joaqui- 

nse os srs. João Fontanel- 
Neto, Jair Ribeiro do 

maral, Appio Fontanela. 
erculano de Atedeiros lo -  
íça. Felissimo Vieira Mello, 
entil Zapelini, Elavio Gcu- 

a t Ribeiro, lvo Pires de Ha 
Dr. João Palma Moreira, 

tonio Lourtnço Rosário, 
mpilio Fontanella, José 
mlart Batista, Santos Ron- 
ni, Posalvo Borg> 9, João 
veira Sobrinho, Aires Bor- 
s do Amaral, Waldcmar 
ines Mattos, e Antonio Sar- 
•i A Comissão Executiva 
ou assim coçstituida: Pre- 
lente de Honra: João Fon- 
'.ella Neto; Presidente: 
entil Zapellini; 1° Vice Pre- 
lente: Rosalvo Borges; Se- 
ítário Geral: Appio Fonta- 

nelia; Io Secretário: Jair Ri- 
ro do Amaral; 2o SecrKâ- 

Felissimo Vieira de Mello,- 
'esoureiro: lvo Pire* de Haro; 
Teso ureiro: Pompilio Fon- 
ella. O; Conselho Pise,d 
í integrado pelos srs. Dr. 
o Palma Moreira, Santos 
iconi e Antonio Sartori. 
)'-8r. Appio Fontanella, Se- 
tário Geral do Diretório.

lavras, destacou a instalação 
do . osto Médico e de Arre- 
cadação, a extensão dos ser
viços médicos e farmauceu- 
ticoe, e agora o envio de 
uma ambulancia, bem como 
a breve iustalação de uma 
agencia, iniciativas essas to
madas durante o periodo em 
que esteve a testa de Dele
gacia do IAPETC em Sta. 
Catarina o Dr. Rafael Cruz 
Lima, seu atual procurador

A solenid,.de contou com 
n presença de grande núme
ro de motoristas, populares, 
do sr. Euclidcs Granzzotto, 
Presidente da Ca^ ara de 
Vereadores. Deputada Saulo 
R mos, sr. Delegado do IAPC 
e outras autoridanes. O Dr. 
Rafael Cruz Lima foi home
nageado com um bem < rga- 
nizado coquetel que lhe foi 
oferecido pelos funcionários 
é segurados da autarquia que 
dirigiu em Sta. Catarina.

Conta assim nossa cidade 
com uma ambulancia para 
atender, não só a clas-e dos 
moioristas, mas também no 
povo em geral, o que sigm-1 
fica, sem dúvida, um agigan-1 
tado passo ua assistência 
médica de urgência de que 
tanto carecíamos. É mais um 
serviço que o Partido Tra
balhista presta a Lajes, atra
vés de um dos homens que 
colocou na administração de 
uma autarquia em Sta Cata
rina, autarquia essa tantas 
vezes criticada m,is que, na 
verdade, vem cumprindo com 
sua finalidade, extende a sua 
organização e os seus bene
fícios aos trabalha iores.

A Assembléia rejeitou 
oito vetos do Execu

tivo Catarinense
Em a sessão de 22 de 

Junho os deputados catari 
nenses bateram o recorde 
em matéria de rejeição de 
vetes opostos pelo Execud- 
*a a leis apnvadaspe  o pl - 
nário da Assembléia. As leis 
vetadas pelo 6r. Inneu Bor- 
nhausen dizem respeito â ex
tensão de dispositivos e nor
mas do Estatuto dos Funcio- 
n.idos Civis da União aos 
funcionários do Estado, á 
in-talaçã > de Camara de Ve
readores e regulamentação 
da substituição de Prefeitos, 
á abertura de créditos em fa
vor dos municípios de Jagua- 
runa, Imarui, Laguna e Cu- 
ritibanos á reorganização <lo 
quadro dos funcionários do 
Tribunal de Justiça e a uma 
doação de t^rra ao H' spi- 
tal Bom Pastor de Araian- 
guá.

veterano dirigente trabalhis
ta de São Joaquim esteve 
presente à Convenção local 
do PTB, e, nes-a oportun da- 
de, palestrando com nosso 
repórter, afirmou que o par
tido deverá disputar as elei
ções para a Camara de Ve 
readores, bem como de en 
volver intensa atividade po
lítica a é as próximas elei 
ções.

Chegou a vez 
capangas de 

nório

dos
Te-

Manifesta-se a TAC 
rossa critica

sobre

Rio - (Press Continen
tal) - Ontem ao cair da 
tarde, foi assassinado 
com diversas facadas 
nas proximidades de sua 
residência, em Caxias, o 
motorista <~o deputado 
Natalício Tenório Caval
cante.

a  vitima Domingos Jo
sé da Rocha, «Domin- 
gão», como era [conhecí 
do ali teve morte ins- 
iantanea e o criminoso, 
o barbeiro Afonso Rosa 
Pereira, foi preso em 
flagrante e quasi lincha
do por populares, mas 
conduzido ao distrito ne
gou a autoria do Crime.

im agem  de N.3. 
dos Prazjres

A 25 de setembro chegará 
a Lajes e imagem da mila
grosa Nossa Senhora dos 
Prazoies. Uma comissão de 
senhoras está angariando do
nativos em ouro, prata, pe
dras preciosas ou dinheiro 
para a compra e confecção 
de uma co oa: A coroação 
será feita no día 29 do mes
mo mes. Todas as listas pa
ra contribuições estão com o 
carimbo da parória local.

Lages, 20 Junho de 1954 
Da agencia de Lages

Ao Diretor do «Correio Lageano»
Nesta:

Cordiais saudações:

Sirvo-me da presente para o que abaixo se
segue:

Tendo em mãos o numero de 13 do corren
te do vosso conceituado jornal, deparei com o 
artigo intitulado «PORQUE NÃO TEMOS AVIÕES 
DIa RIOS?», artigo no qual foi frisada a necessi
dade das companhias que operam em Lages, pro
cederem à troca de seus dias.

É de vosso conhecimento que a Transportes 
Aéreos Catarinenses S.A., que foi a «pioneira» na 
aviação comercial em Lages, desde seu 
primeiro pouso aqui, estabeleceu dias certos 
para suas viagens e hoje, decorridos quasi CIN
CO a NOS, conserva ainda os mesmos horários, 
que são conhecidos por todos que a ela tem da
do a preferencia.

Baseado na popularidade que desfrutamos, 
não vemos necessidade na l .cca de dias, pela 
nossa parte, o que viria prejudicar ainda mais 
a população e ciasse de viajantes comerciais, a 
qual muito devemos.

Limitado à presente e agradecido pela pu
blicação do assunto acima exposto, firamo-me 
com elevada estima e apreço,

Atenciosamente 
p Agencia de Lages 

Danilo Thiago de Castro -  Agente

Vote nos candidatos do PTB
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3-7-54

Cartório Eleitoral da 21a. Zo* 
na ' Camarca de Lajes - Sta. 

Catarina
Titulos que se encontram em Cartório, para 

serem entregues (inscrição nova)
Francisco Palhano Prestes, 

F.ilcJino Cappelin, Floriano Lo 
pes da Silva, Fermino Olivei
ra Cnaves. Franciliao Pinheiro 
dos Saatos, Fulvio Fe’ber. 
Friedholdo Scmhidt, Fer.niuo 
Gamba, Francisco Nunes Fa
rias, Francisco José Arruda 
Proencio - C. Rici, ‘Fraoqui- 
lino Bett, Francisco Pereira 
.le Souza, FlorenciJ Galdina 
de Olivei a, Florisnaldo da 
Silva, Francisco Amaral da 
Rosa, Francisco Branco, Gual- 
dino Domingos Busato, Geni 
Medeiros Branco, Gesu> a 
Viero Hülse, Gilberío Mul< r 
Oliveira. Geriesio Lima da 
Silva, Gilberto Degenhardt 
Gomercindo Melegaii, Geral
do Mendonça, Gersino Guedes 
Rodrigues, Guilherme Vieira 
da Silva, Getulio Wolíf, Hora- 
cides lnaclo de Liz, Henrique 
Ramos Camargo (C. Rica) 
Hytinyta Almaydos Z Buri«o, 
Hercilia Ribeiro Gomes, tia- 
roldo Setembrino Cordova, 
Helena Ramos Ribeiro Mello, 
Hilário Lourival de Souza, 
Henrique Meschcke, Heleodo- 
ro Vargas, Hortencio Antunes 
Oliveira, Hélio J »sé Santana, 
Hugo ^Viero, Hilário Gamba, 
Hilda Haut, Herminia Rage- 
minski, lvandel Correia dos 
Santos, Inacia dos Santos 
Costa, Irineu Rogério Silva, 
Ioianda Wolíf, Ivo Momm, 
Jngo Baims, lven8 Ribeiro 
C .rvalho, Indalicio Cordova 
Farias, Ivandina Cláudio, Ira
cema Garippé Meiegari, Ire
ne K.orb Benthien. lracy Mo
raes Vieira, Izaltina Pinho 
Cota, Ivony Wesphal, Irace
ma Pires Vieira. Ivone Has- 
siententel, Igeni Muniz do 
Amaraote, lraci Liz dos San
tos, Irminda Scbmidt, Inez 
Guimarães Benthien, índale- 
cio Antunes Chaves, Izidoro 
Schmitz, lbrantina Geronima 
di Trindade, IrisCervi. Ivone- 
te Goss, Jo.-é M .ria Pereira 
de Cordova, José Edson Ne
ves, José Vicente Perini, 
Joaquim Neto de Oiiveira, 
João Balista Becari, João 
Conz, José Osni Floreano dos 
Santos, Ji/sé WaliuOr Gomes 
de Liz, João Silva, João Anto- 
nio Pereira Leão, José Cota, 
João Andrade. João Agostinho 
Coelho, José Vergiüo Cardo
so, João Gualberto da Silva, 
Jqsé Tomai, José Romulo
' ’>sagrande Costa, João To- 

, naz Hugen Netto, José Pe
dira de Cordova josé Pedro 
Ludvig, Jnão Pedro Ghiorzi
Junior, José Luiz Lopes;
João Ribeiro, José Patricio 
Lopes, João Listoni, José 
Maria de Olivei -a, João Hube 
Netto, João CÜmaco Sobrosa. 
José GOisni, João Ribeiro
Borges, João da Costa Alves, 
João Antonlo Schaffe, José 
Zavadski Sobrinho, João Wil 
son Broering, José Maria da 
Luz Rocha, Julio Fernando 
Ramos de Ataide, J o s é  
Steincke, José Amandio Ben- 
der. José Sehneider, João 
Paulo Silva, José V i e i r a  
Ramos, João Albina Pereira, 
João Maria Vieira de Arruia

(C. Rica) José Otávio da Cos
ta Ramos, Jaime, Koerich, Jo- 
sino Braga Hochimiller, Juarez 
Vieira Furtado, Ju ieta Cor
rêa, Joaqnim Jose Prudente, 
Jusselin Autunes Corrêa, Ja- 
coh Daum Walter, Joeci Nauri 
Nunes de Campos, Jonas Ca
margo Wolíf, Jaime Pereiro 
Canani, Josefina Gabriel de 
Souza. Julio da Silva Ramos 
Junior, Jacira Ribeiro dos 
Santos, Jocelina Silva de 
Paula Joaquim Branco, Jatir 
dos Santos Campolim, Jao- 
qui n Domingos Ribeiio, Jor
ge Vieira, Jorge Fernando da 
Rosa, J  iCi Ramos Neves, 
Jooas Silveira de Cordova 
Jairo Schwab Schmtdt, Joa
quim Pedro Godinho, Jurema 
p ies Floriani Zapeliui, Jorge 
Backes da Luz, Jurandir Bell 
Macedo, Julio Poatello, Joanio 
Rosalino Moatemêzo, Jiame 
J mir Alves da Silv Joaquim 
Jact de Souza Arruda João 
DomingUes Antunes <!e Mo- 
aes, João Otávio Branco. 

J ici Wolff da Silva, J sé 
Cardoso Rocdel, Juão Schau 
Antunes, Jose Freitas Mota 
(Boqueirão), José Henrique 
üa Silva, José de Souza Lo
pes, José Francisco da Rocha 
IJadilha, Lenia Bi mchini Ávi
la, Laye Maria Muniz, Luiz 
Sebastião Ramos Floriani 
Leoni Alvez Sgaria, j Lucia 
Regina Arruda Neves, Leo
nina Alves de Moura, Lou
rival Adoroes Monteiro, Leo
poldo Joenk, Laurentina Bep- 
pler Duarte, Levinio Neves 
Godoy, Lauro Liz Cordova, 
Leonina Pereira dos Santos. 
Luizita de Oliveira Steffen, 
Laercio Correia Leonardo, 
Lany Ribeiro Santos, Laura 
Gervasia Corrêa, Lauiz Chi- 
quetti, Lourde9 Masiero, Li - 
des Ana Dorigon, Lenita da 
Silva Santana, Leonildo Meie- 
gari, Livino Moraes de Oli
veira, Leoi da Cruz, Lidia 
Janis Ribeiro, Leonor Cordo
va de Farias, Luiz Pedru 
Gobbi, Laudelino Esteves 
de Carvalho, Lindolf Jonk, 
Marlene Borges Duarte, Moy- 
sés Silva Viera, Maria Ade- 
lioia dos Sant. s Alves, Mau
ro Lopes da Silva, Maria dos 
Prazeres Pereira de Moraes, 
Manoel Cipriano, Miguel Ar
canjo dos Santos, Maria Her- 
minia de Oliveira, Maria Oni- 
ra Viero, M ría Juveutina 
Corrêa de Filhueiró, Mana 
dos Prazeres Pereira, Maria 
Joaquina da Costa (C. Rica) 
Moacir Bosquerolli; Miguel 
Vieira da Silva, Myrian An- 
tonieta Rossi, Maria Milta da 
Rosa, Maria Dilma Branco 
Waltrick, M a r i a  Iracema 
Freitas, Maria Madalena da 
Cruz, Maria Dal Bianco, Ma
ria Izabel Martins Muniz, Ma
ria Umbelina Muniz. Mauro 
da Silva, Maria Herminia 
Amaral, Maria José da Silva 
Miguel Alano de Souza, Maria 
lolita Wolff Galli, Marcos 
Ghiorzi Sobrinho, Manoel Ro
drigues, Manoel Joaquim 
Branco,

Partido Trabalhista 
Brasileiro

ão Executiva do Diretório de LajesNota da Comissão
A Comissão Executiva do Diretório do Partido Trabalhista Bra, 

leiro em Lajes, tendo em vista as eleições de 3 de outubro próximo, ^  
ao conhecimento de seus filiados, dos trabalhadores e do povo em M  

1° _  A Convenção Regional, realizada em 1 lonanopohs, hom 
locrou os entendimentos mantidos pelo direção partidária com o PartidJ 
Social Democrático, formando a ALIANÇA SOCIAL-TRABALÍSTA, legen-1 
genda sob a qual, ambas as agremiações, concorrerão com candidato
comuns ao Senado e à Caraara Federal.

2« _ Qg candidatos indicados para o Senado são. Dr. Saulo Ra-i
mos, suplente: Rodrigo Lobo (PTB) e Dr. Nereu Ra nos, suplente: Dr.l 
Francisco Gallotti(PSD), devendo ser votados em conj uto

3o — Para a Camara Federal o PTB apresentou tres candidatos 
sendo indicado por Lajes o Dr. Saulo Ramos (concoireiá para o Senado| 
e Camara, simultaneamente, podendo, por isso, ser votado para ambos os 
cargos).'

4o _  Para a Assembléia Legislativa o PTB indicou 35 candida
tos, em chapa própria, sem coligação, sendo recomendado por Lajes o 
Dr. Teimo Vieira Ribeiro.

5o — A Convenção Municipal, reunida a 26 do corrente, nesta ci
dade, homologou as demarches processados pela Comissão Executiva pa
ra a apresentação de uma só chapa de candidatos a Camara de Verea
dores, cuja denominação é a da própria ALIANÇA SOCIAL-TRABALH1STA 

6o — Os candidatos escolhidos são os srs. Salvador Pucci, Sjrth 
Nicolléli e Dr. Evilasio N. Caon.

Lm consequência, a Comissão Executiva recomenda: aos traba
lhistas todos os candidatos acima indicados e que se conduzam na cam
panha eleitoral com elevado patriotismo e disciplina partidária, respeitaD- 
do os adversários e honrando os compromissos assumidos, ao mesmo 
em que, no mesmo sentido, anela aos trabalhadores e ao povo lageano 
para que, no pleito de 3 outubro seja assegurada a Lajes a sua posição 
de vanguarda na política de Santa ( atarina.com vitória dos candidatos' 
do PTB e da Aliança^Social Trabalhista.

____________________A Comissão iUDho de 195

Em Florianópolis h o sp e d e -se lt isT ío È  
M a j e s t í c e C e n t r a l

Bem no coração da cldade M ajeStiC  HOÍCl

Agua encanada em Iodos os quartos v ,
Cozinha de la. ordem _  H- ■ banhos quentes e 

Rva r . _ '9Iene " Respeito -  Cortezia
iro Mafra.

e n t r a iH o t e l  c
Rua Cons*lheiro Mafra 26

o s tts L 7 HU80P'S!1-pro- - ‘»
na Capita, do Es,ado
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Hungria e Alemanha, finalistas daCopadoMundo
Eliminados pela Hungria o Brasil e

Iugoslávia e a
Hungria 4 - Brasil 2
Vencendo o Brasil por 4 ten

tos a 2 a Hungria confirmou o 
seu favoritismo no certame 
mundial de futebol de 1954. O 
j^go foi realizado domingo em 
Berna perante uma grande a s 
sistência.

Os tentos húngaros firam 
marcados p o r Hideghuti e 
Koscis aos 5 e 9 minutos da 
primeira fase. Tudo fazia crer 
que c'tninhariam para uma go
leada quando o Brasil reagiu e, 
numa C3rga perigosa de nossa 
vanguarda, índio foi aterrado 
na pequena área magiar, con
signando o àroPro penalidade 
máxima. Cobrada por Djalma 
Santos ficou aberto o escore 
paa o nosso bando. Com 2 x 1 
terminou a la. fase.

Na etapa complementar, em 
jndentico ilance. B.iuer favo
receu os europeus com um 
pênalti que, batido pelo zaguei
ro Santos, redundou no tercei
ro gol hungar^. Tres minutos 
após, Julinho, em brilhante jo
gada pessoal invadiu a área e 
vasou inapelaveimente Orosits. 
Tudo indicava que o Brasil em
pataria, porém, as carg3s fei
tas eram mal sucedidas, até 
que, aos 43 minutos finais 
Toth elevou para 4 o marcador, 
decretando, definitivamente, a 
sorte nosso selecionado na Cd- 
pa Mundial, com a eliminação.

Durante o prélio foram ex
pulsos Santos e Humberto do 
Brasil e Bozick dos magiares. 
Os brasileiros atribuem ao juiz 
Arthur Ellis, da Inglaterra, uma 
grande imparcialidade, favore
cendo inúmeras vezes aos han- 
giros, enquanto que opiniões 
européias não se conformam 
çom as atitudes de alguns a- 
tletas brasileiros ao final de 
logo, quando grosso sururú se 
generalizou, inclusive nos ves
tiários, saindo alguns feridos. 
Honve protesto do Brasil, po- 
réin o resultado permaneceu 
inalterado.

Jogamos c o m :  Castilho, 
Pinheiro e Newton Santos) 
Djalma Santos, BrandSozinho e

o Uruguai e pela Alemanha 
Áustria

a
Bauer, Julinh", Didi, Indio 
Humberto e Maurinho.
O mesmo escore con

tra o Uruguai
O Uruguai caiu frente a 

Hungria pelo mesmo escore: 
4 a 2. O período normal ter
minou empatado com 2 tentos 
para cada quadro. Czibor e 
Hideghuti assinalaram para os 
húngaros e Hobberg para os 
celestes. De acordo com o re
gulamento, empate que houve 
nos 90 minutos, foram os con- 
tendores para a prorrogação de 
meia hora. Não podendo resis
tir á impetuosidade Jos euro
peus os fsu!-ar.iericanos cede
ram dois golos, marcados por 
Koscis, o que lhes valeu a eli
minação do certame. Os uru
guaios jogaram sem seu gran
de capitão Obdulio Varela, sem 
Miguez e sem Abbadie. titula
res, e a Hungria sem e feno
menal Puskas.

O prélio nada deixou a la
mentar, embora t?nha sido dis
putado com virilidade. Não 
houve atritos, tendo ^os celes
tes reconhecido a derrota de
clarando que «ced?ram o titulo 
de campeões do mundo a uma 
equipe digna de possui-lo».
Alemanha, a revela

ção.
A seleção alemã foi a gran

de revelação do campeonato. 
Venceu inesperadamente a Iu
goslávia por 2 a 0 e, quando 
todos davam a Austna como 
favorita no prélio que iria dis
putar, derrotou-a esmagadora
mente pelo retumbante escore 
dc 6 a 1. Ficou assim classifi
cada para a finalissima com a 
Hungria, a qual será disputada 
amanhã.

Os húngaros levam 'favoritis
mo, porém, é de re esperar 
que em face das exibições dos 
germânicos, o prélio seja dos 
mais empolgantes.

O terceiro posto
O terceiro posto será dispu

tado hoje entre o Uruguai e a 
Áustria, íperdedorss das finais 
para a Hungria e Alemanha.

Caiu o Colo
rado por 3 a 0

A primeira amistosa entre 
Vasco da Gama e Internacio
nal pela «Taça Waldemar da 
Cunha Madureira» terminou 
com um triunfo para os vas- 
cainos pelo escore de 3 a 0, 
tentos marcados pr r Nenê, 
contra, e por Meireles.

O jogo não agradou pelo 
fruco padrão técnico apre
sentado e pela ausência de 
preparo fisico de ambas as 
equipes, u que se explica em 
consequência das prolongadas 
'huvas que não tem permiti
do ensaios de conjunto ou 
individuais.

Não decepcionou todavia, 
porquanto, coloredos e vas- 
cainos se empenharam até 
final com afinco, lutando com 
muito ardor. Na primeira fase, 
Nenê, ao atrasar para Plrnio 
o fez mal enviando a bola ás 
redes de seu próprio quadro. 
Isto ocasionou em certo trans
torno aos vermelhos que pas
saram a ceder terreno, po
rém, em pouco se recupera
ram e passaram a comandar 
as iniciativas, sem, contudo, 
vasarem Daniel.

Na fase final ’os internacio- 
nalistas se adiantaram em 
busca de ura empate, do que 
se serviram os cruz-meltinos 
para atacarem em profundi
dade em consignarem mais 
doi» golos, o segundo numa 
falha de Sansão e Pünio que 
ficaram indecisos.

O Internacional jogou com: 
Plinio, Alemão e Sansão, Ro
gério, Nenê e Hernani (Zúl, 
Jango, Ruben, Parizzi, Zu 
(HernaniRe Arnoldo (Pinto)

Quando o prélio estava em 
dois*tentos? o Internacional 
esboçou uma” íorte reação, 
fazendo com que Pruner Co
metesse penalidade máx ima. 
Jango destacado para cobrar 
o fez mal, enviando a pelota

Goleado o Lajes em 
Curitibanos

Excursionando a Curi
tibanos o Lajes sofreu 
contundente derrota fren
te ao Serrano, caindo 
por 5 a 1. O jogo se de
senvolveu com franca 
superioridade por parte 
dos curitibanenses, numa 
tarde em que tudo fa
lhava para os locais.

Jorge noingressou 
Aliados

Jorge Leal dos Santos, 
mé io adiantado do La
jes rescindiu seu contra
to, devendo formar na 
equipe do tri-campeão.

Margarida regressou
Após ter sido opera

do do menisco em Por
to Alegre, regressou o 
atacante colorado Mar
garida que deverá estar 
em atividades ainda este 
mes.

por cima do travessão, e es- 
perdiçando uma chance para 
sua equipe empatar ou mes
mo vencer, pois nessa aliura 
estava jogando corh bastante 
superioridade.

O Vasco atuou com: Daniel, 
Neisinho e Ná, Pruner, Juca 
e Cabelo, Jad, Edu, Meireles, 
Laurinho e Raimundo.

O escore avantajado não 
espelhou uma nítida su 
perioridade vascaina, já qut 
os vermelhos perderam vá
rias oportunidades para mar
car, tendo «tirado maior nú
mero de vezes contra o arco 
de Daniel.

Apitou o Sgto. Jorge Si 
queira de Mello que se sau» 
bem. A renda atingiu os 
Cr$ 3.000,00:

0 PSQ isafrmoii...
(Continuação da 8a. página)

citou o povo e em especial 
aos seus correligionários u 
abraçarem a causa oposicio
nista, formando um baluarte 
na Aliança Social - Traba
lhista. apelando ainda para 
um pleito livre e hone.-to.

Visita a Curitibanos
O Deputado Nereu Ram s 

e luzida comitiva, durante“o 
dia de sábado, visitou^. Ouri- 
tibanos onde lhe foi ofere
cido um graude banquete A 
recepção feita a i 1 der opo
sicionista constituiu urr grsn- 
Je acontecimento para a ci
dade vizinha e o banqueta 
cont u com mais de cuzev- 
tas pessoas, inclusive repre
sentantes dos partidos adver
sos e coligados.

O jantar no Clube Io 
de Julho

lnteiramente tomado o sa
lão do Clube Io de Julho; 
foi servido, no sábado á noi
te, após a ("onvenção do 
PTB, um grande banquete 
oferecido ao Dr. N e r e u  
Ramos. Saudou-o o Dr. 06ni 
Regis, ocupando ainda a pa
lavra o Senador Francisco 
Gallotti em inflamante ora
ção, o Deputado S a u 1 o 
Ram. s que mereceu extraor
dinários ai lau6 .s pelo 6eu 
brilhante discurso e, em a 
gradedmento. o homenagea
do que durante mais de uma 
hora. arrancou aplausos dos 
p esentes, numa oraoão im
pregnada de eloquência.

A Convenção do PSD e as 
liomen gen6 que foi alvo o 
Dr. Nereu Ramos constituí
ram verdade r .16 apoteoses 
políticas, atestando o incon- 
testave p estigio do Presi
dente da Camara do- Depu
tados em sua terra nata:.

Amanhã, Domingo às, 4, 7 e 9 horas no MARAJOARA ise n t a
Um film e de alta categoria!!

Ausente
com: Arturo de Cordova e Rosita Quitaria

Nunca liouve um amor tão prefunio assim ..

* V esperal à s 2 horas no MARAJOARA ^

“0 Manto da Morte
Lutas!! Emoção!! Aventuras!! em SUPERCIN1COLOR!!

£ £
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PSD rearfirmou sua conmnça
Recepção e homenagens excepcionais durante a Convenção

O Partido Social Demo
crático, congregando repre
sentantes do interior do mu
nicípio e da cidade, na sex
ta-feira. dia 25, pela manhã, 
em reunião conven lonal, 
presidida pelo sr. V i d a 1 
Ramos Junior, homologou as 
demarches processadas para 
a aliança com o PTB e esco
lheu os seus candidatos a 
Camara de Vereadores, para 
o pleito de 3 de o tubro. srs. 
Miguel Babi Sobrinho. Anto- 
nio José Mattos, Argemiro 
Borges de Almeida, Oscar 
Schweitzer, Dorvalino Furta 
d , lzidoro Koerig, Manoel 
Andrino de Liz. Luiz Sbwald, 
Lourenço Vieira Waltrick, 
Sebastião Lopes. Bel. Argeu 
Furtado, Prof. Roberto Fer
reira, Manoel Antunes Ramos 
e Ari da Costa Avila.

O encerramento no 
Cine Marajoara

As 2o horas, no Cine Ma
rajó ra, que se tornou pe
queno para abrigar a enor
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Nu-

Publica se aos 6ábados

me assistência que la com
pareceu, realizou-se a sessão 
de encerram°nto da Conven
ção Municipal. Sob entusiás
ticos aplausos deu entrada 
no recinto o Dr. N e r e u 
liamos, acompanhado do Bel. 
Argeu Furtado, s cretário do 
PSD local. Assumindo a pre 
sidencia da Mesa o presiden
te da Câmara dos Deputados 
convidou para fazer parte da 
mesma os srs. Vidal Ramos 
Junior, Senador Francisco 
Gallotti. Deputado S a u l o  
Ramos, Prefeito Osni Regis, 
Vereador Euclides Granzottc 
e os representantes dos ou
tros partidos políticos, intro- 
duzid s no recinto por uma 
comissão. Sob as aclamações 
dos preseutes falaram os 
srs. B 1. Argeu Furtado Mu- 
rad Mussi Sobrinho Des. 
Mario Teixeira Carrilho, Dr. 
Jorge Barroso Filho, Dr Evi
lasio N. CaoD, representante 
do PIB, Prof. Roberto Fer
reira, Dr. Osni Regis, Sena
dor Francisco Gallotti, e por 
fim, o Dr. Nereu Ramos, tm 
longo e aplaudido discurso o 
chefe do Partido Social De
mocrático homenageou sua 
terra e seus ancestrais, con- 

(Continua na ãa. página)

Cassiu Medeiros dei
xou o P.R.P.

Fpolis, 25 (A.N) - Em dis
curso pronunciado ontem na 
Assembléia Legislativa o De
putado Cassiu Medeiros co
municou aos seus pares ha
ver rompido com o PRP. in
gressando nas ho6tee do PDC. 
cujo programa defenderá. O 
gesto do ilustre político pa
rece prender-se ao fato de 
haver o Diretório Nacional 
do PRP determinado a con
tinuação do regime de acor
do politico do partido com a 
UDN, em detrimento da le
genda partidária.

Novos contistas de 
Sta. Catarina

A editora «Sul», da Capital, 
empresa que congrega a no
va geração literária do Lsta- 
do, vem de lançar ao merca
do'livreiro mais um de seus 
aplaudidos cadernos. 1 rata-se 
de «Novos Contistas de Santa 
Catarina*, obra que enfe:xa 
treze dos melhoies contos 
produzidos pela equipe co 
estaduana. «Cerração», de au
toria de Guido Wilmar Sassi 
e ilustração de Nereu Goss é 
uma das produções a reco
mendar a obra, que já se en
contra à venda em nossas li
vraria-.

Divórcio para os não 
católicos

Publicou o «Diário de 
Noticias» de P. Alegre, 
era sua edição de Io do 
corrente, o seguinte des
pacho da «Agencia Me
ridional».

Ura tipo de divorcio 
moderado — para os que 
não professam a religião 
católico-roraana - foi su
gerido ontem, da tribu
na da Câmara, pelo de
putado Cardoso de Mi
randa, ao apresentar e- 
raendas ao art. 163 da 
Constituição.

A emenda em sua par
te principa! tem a se
guinte redação:

«Artigo 163 -  A famí
lia é constituída pelo 
casamento civil de vin
culo dissoluvel e pelo 
casamento católico de 
vinculo indissolúvel, e 
terá direito á, proteção

CORREIO LAGEÂN
ANO XIV Lages, 3 de julho de 1954 |n<

Empossada a  neva Direto 
ria do Clube 1*

Homenageados 3 ex-Presidentes
Teve lugar, quinta-feira á noite, a solenid 

de posse da Diretoria eleita para gerir os de* 
nos do Clube Io de Julho no periodo 1934/55.1 
ato foi presidido pelo sr. Constantino Bert 
que apresentou o relatório da Diretoria cujo ra 
dato se findou naquela data e proclamou enr 
sados os sucessoies. Os eleitos foram sauda 
pelo orador da entidade, Dr. Evilasio N. Ca 
tendo agradecido o sr. Guilherme Socas, Presid 
te empossado. Discursou ainda o sr. Lupe: 
Koeche.

Após, foram inaugurados, na galeria d 
ex-Presidentes, os retratos dos srs. Domingos) 
lente Junior, Waldo da Costa Avila e Célio 
tista de Castro, que foram saudados pelo sr. 
rad Mussi Sobrinho, novo orador do Io de Julh 
Falou também o sr. Tiago Vieira de Castro e 
fim, em agradecimento, o sr. Waldo da Cos! 
Avila.

especial do Estado.
Parágrafo Unico — Se

rá gratuito o casamen
to civil. O casamento 
católico, celebrado de 
acordo com as prescri
ções do Direito Canôni
co, seiá inscrito no re
gistro público, mediante 
desistência expressa por 
parte dos nubentes, da 
faculdade civil de reque
rer divórcio».

Justificando sua p 
posição, o representan 
fluminense declarou- 
católico e, desta form 
contrário á concessã 
dessa medida a todcsi 
que se casam nos ril 
da Igreja. Entende 
rém, que o divórcio d 
ve ser facultado a totíí 
os não religiosos qi 
contraem, apenas, m 
trimônio civil.

Comércio e Indústria
eoncesswnário exclusivo da SAMARCO S- A. (Ilaiai) para 

distribuição dos produtos da Vvillys Oworland do B ra S
São Joaquim — I aioc _
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