
Agitada a  po
lítica pernam

bucana
A Convenção da TJDN de 

Temambuco veio agitar os 
meios políticos do Estado 
Nordestino já  que o 6r. João 
Cleopha6, que inicialmente 
apoiou a candidatura do Gal. 
Cordeiro de Farias ao Go
verno do Estado, teve igual 
votação por parte de seus 
correligionários. 136 votos 
cada um. 0  Gal. Cordeiro 
de Farias havia siJo  indica
do como o candidato paci
ficador de Pernambuco, p 
rém, o que se observa é que 
uma forte corrente uden sta 
e de outros partidos não es
tá disposta a apoiá-'o. Um li- 
der pernambuco, sr. Pomes 
Vieira, declarou que agora 
são os pai tidos políticos que 
condenam uma candidatura 
que já nasceu condenada 
pela opinião pública de sua 
terra.

O interessante a obser- 
ar-se é que o Gal, Cordei

ro de Fatias é gaúcho, po
rém nao radicado em Per
nambuco, e sua indicação foi 
fruto do esquem i do sr. Etel- 
vino Lins (esquema anti-ge- 
tnlbta) e agora o sr, João 
CUophas. da UDN e que 
serviu como MínDtro no Co- 
verno do Presidente Vargas, 
é o indicado para a inves
tidura como candidato da 
oposição.

Enlace Marrimsniãl
Realizou-se quinta-feira o 

enlace matr moni 1 do sr. Ar
tur João Scur, conhecido co - 
jetor de imóveis aqui resi 
dente, com a srta. Eda Arru
da, da alta sociedade local, fi
lhado sr.Edmundo Arruda e ex- 
ma. esposa. DaJas as lelações 
de parentesco e de amizade 
dos nubentes e respectivas fa- 
milas, o consórcio constituiu 
um acontecimento social na ci
dade, Cumprimentamos o no
vo casal, auguiando presperi- 
dade e felicidades.

0  Dr. Bastos na 
direção do Ro- 

tary
Dia 3 deste, no Clube 14, 

o Itotary Club de Lajes rea
lizou uma reuuião-jantar pa
ra dai posse ao Conselho Di
retor eleito para o periodo 
54/55. Os trabalhos decorre
ram num ambiente festivo e 
de large camaradag. m, abrin
do-os o sr. Werner Hoeschl. 
Presidente, que convidou o 
Or. O-ny Regís, Prefeito Mu
nicipal, para hantear o pa- 
vilh o nacional. Durante o 
o ágape o ár. O-waldo Ca
margo 6audou os rotarianos 
e convidados presentes, o 
sr, Werner Hoescl discorreu 
sobre o Rotary Internacional, 
seus prmcipios e finalidades, 
e o sr. Mario Vargas fez 
uma exposição das- ativida
des rotar as em Lajes, des
tacando as campannas em 
favor do agasalho do pobre, 
bolsas de ensin >, consegui
das entre os associados < 
íirmas locais.

Empossado o novo Conse
lho, o Dr. Bastos, Presidente, 
homenageou a mulh- r la- 
geana e dirigiu palavras elo
giosas ao Conselho cujo 
mandato findava naquela da
ta. Discursou ainda o Dr. 
Azevedo Trilha e o Dr Jor
ge Barrozo Filho agradeceu 
em nome des convidados 
Seguiiem-se cinco minuto 
de camaradagem e o # Presi- 
d nte, convida a sra. 
W erner Hoeschl a arrear a 
bandeira brasileira, “ucerrou 
a sessão.

É o seguinte o Consel o 
empossado: Presidente: >
Cleones Bastos. Diretor de 
Proioc lo: Dr. B e 1 i z á r i o 
Pamos t'a Costa; Io .'secretá
rio: Edú Lemos,- 2o Fecre 
tário: José  Maria Fernandes 
da Si va; Tesoureiro,- Abdon 
Siqueira.

Chegou o Dr. Teimo
Encontra-se entre nós des

de quarta-feira o Dr. Teimo 
Vieira Ribeiro candidato a 
Deputado Estadualpelo PIB . 
indicado oelo Diretório local.

O Dr. Teimo deve á per
manecer alguns dias en re 
nós, visitando também São 
Joaquim.

Copacabana
reivindica

Em .várias edições desta 
'olha, des e que ciictea s b 
nossa orientação, v i m o s  
pleiteando o atendimenio por 
parte dos poderes [ úbücos, 
de reinvindicações do Bairro 
de Copacabana.

Há algum tempo estam
pamos um apelo dirigido pe
los habitantes do Bairro ao 
sr. Prefeito Municipal no 
“entido de obterem a m.-ca- 
dam zação dn p?irt“ final 
di Rua Marechal DtoJoro. 
após o antigo banh .do.

Com as constantes chuvas 
ios últimos dias a situação 

se agravou. Os serviços de 
urgência realizados .pela Pre- 
eitur.i ficaram práticamente 

ineficientes. Q tiáf1 g<> de 
v-iculos esiá quase impriti- 
cável e mesmo o de p i e - 
tres v< m se tornando difícil. 
Em vista disso alguns mora- 
b*res de Copacabana esti
verem novamer.te tin nos^a 
redação para refterar o ape
lo então formulado, vi'. nd<. 
obter uma S .Ju ç ã o  deímbiv 
para o piobema a <x<-mplo 
do que e.i muitos outms s e 
tores da rí iade \vem rtali- 
zando o Dr. Osoi ITgis.

Presos treze oficiais
Vem alcançando grande re- 

pe cueão n s .r.ei s militares 
principalmonte e nos meios 
políticos a risão de treze ofi
ciais da Força Pública Esta- 
dutb dtterminaH ’ n Floria
nópolis pelo s . v vernad-r 
d • EstaCo. Motivou o ato cn- 
. rcit vo um protesto dos mi
litares pela rcinclusão na Po
licia Militar de um'sargento 
drla expulso por mca[ acida- 
de ué rd

Os detidos estão recebendo 
inúmeras visitas e outras pro
vas de sol darieda ie. En re 
os mesmos se encontram n o 
ve tenentes, um major e tr«s 
capitães: Pui Stockler de Sou 
z i, conhecido em tod o ['fi
tado, Teteu D mingos JMuniz 
e Salomão Beztrra arruda 
Camara. Este mtirno serviu 
como Delegado Regional de 
Polícia em Lajes.

Desautorada 
a recomenda
ção de Wol- 
ney em favor 

da UDN
Fpolis, 5 (A. N.) — Estão 

causando sérias divergências 
d o  seio do PSP catarinense 
as roticias dadzs no Rio pelo 
secretário geral do partido 
sr Wolnev Colaço de Olivei
ra por nãõ estar o mesmo au
torizado a falar em n< me da 
agremiação para conchavos 
partidários. Esboca-se grande 
movimento de reação dos po- 
liticos locais e dos municípios 
vizinhos no sentido de per
manecerem livres para a vo
tação para o Senado. É um 
movimento de proporções tão 
elevadas que provavelmente 
redundará no esfacelamento 
do Diretório Regional nesta 
altura de d finicições contrá
rias à Convenção receme.

Festas só para-mulhe
res e só para homens

A «Festa da Sa'a», espetá
culo só para o sexo frágil, 
obteve retumbante sucesso, 
tendo sido reprisada ontem. 
O f stival benehciente con
tou com a colaboração e 
apoio de toda a sociedade 
local, lnfelizmente a nossa 
r-datora feminina acha se 
acamada e não podemos dar 
maiores detalhes sobre o 
que foi a festa apresentada 
no cin< ma Maiajoara.

Um grupo de senhorrs e 
jovens, seguindo o util exem
plo da sexo oposto, decidiu 
organizar uma festa só para 
homens, também em pról de 
organização benMicient», pa
ra a qual os preparativos 
estãc em adiantado estado. 
Talvez na próxima tdição 
possamos adiantar melhores 
esclarecimentos a propó-ilo, 
uma vez que rm rece o maior 
estimulo da imprensa e de 
todos os lageanos.

Aliança
Social-Trabalhista 

Para Vereador 
EVILASIO N. CAON

Tres novos Ministros 
empossados

O Presidente Getulio Var
gas já constituiu o te u  «ga
binete e le ito ra !* , un virtude 
da e x o n e ra çã o  de tres titu 
lai es das pastas ministe
riais que tiv eram  de se de- 
siDCompatibil z a r  para con- 
c< rre r ás eleições de 3 de 
outubro.

Os mesmos Estados da 
Federação que haviam sido 
contemplados com Ministé
rios estão representados O 
sr. João Clecpbas, que de
verá concorrer ao pleito pa
ra o g< verno paro mbucano 
foi substituído por um con
terrâneo teu: o senador 
Apolonio Sales, antigo Mi
nistro da Agricultura do Es
tado Novo e que volta ago
ra ao mesmo posto.

0  sr. Miguel Couto Filho, 
Ministro da Saude, concorre
rá As eleições para o go
verno do Estado do Rio. íreu 
substituto é o sr. Mario Pi- 
notti, ex-diretor do Serviço 
Nacional de Malária. 0  ter
ceiro ninÍ6tro desincompati- 
bil zado ó o sr. Antonio Bal- 
bino, candidato ->o .executivo 
baiano. Na pasta por ele o- 
cttpada foi empossado o sr. 
Fdgard Fantos. ex-Reitor da 
Universidade da Baia.

Este é o terceiro ministé
rio formado pelo Presidenie 
Getulio Vargas, o chamado 
«mini-téno eleitoral», cons
tituído após seu retorno ao 
poder eui 1950.

Sr. EDVALDO ALVES 
PERES

Procedente de Curitiba, ca 
pital paranaense, acha-se 
nesta cida e o 6\ Fdvaldo 
Alves Feres, técnico em ser
viços de aguas e [esgotos, 
que durante muito tempo 
trabalhou no seu ramo pro
fissional na capital da terra 
dos pinheirais.

O Sr. Edvaldo ficará por 
alguns tempos em nossos 
m<-ios, onde t 6tará ã dispo
sição dos interes'ados na sua 
especialidade, Lto é, rno tra
balho de aguas, esgotos e 
construções em geral

Qualquer serviço a tratar 
procurar a redação do JOR
NAL DA SERRA, onde serão 
prestadas informações.

Amanhã, Domingo ás 4, 7 e 9 horas o MAR AJO AR A Apresenta:

Umi““snan“ te ^0 VôlC^O áA V  Ô H Í I ! T
com um grande elenco: SPECER TRACY, GENE TIERNEY. VAI tJOHNSON.. DAWN ADHN3

Maravilhoso
Technicolor I !

NO PROXIMO DOMINGO: Â Historia de Três Amores
em mágico TE- 
CHNICOLOR 11

DIA 18

Vesperal para ás 
14 horas;

OS T R E S  MOSQUETEIROS de Alexandre Dumas
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ÍHcla S
A n i v e r s á r i o s

Hoje: Sra. D. Anita, espo
sa do sr. Cesar Wagnefhur, 
técnico da Rádio Clube.

Amanhã: Sr. Romeu Cardo
so Rocha, comerciante.

Dia 14 -  S r. Antonio Wa- 
genfhur, do comércio local, 
membro do Diretório do 
PTB. Major Boaventura Lopes 
Pinto de Arruda, criador. Sr. 
Murad Mussi, comerciante.

Dia 15 -  Sr. Nilson Duarte, 
do comércio desta praça. Sra. 
D. Alice, esposa do Dr. José

B .talha da Silveira, 'cirurgiâo- 
dentista Sra. D. Olivia, espo
sa do sr. Leontino Alfredc 
Ribeiro, proprietário d < «Ca
sa P.iraisn». Sr. Catulino An
tunes ÜÜveir.:, residente em 
Campo Belo rio Sul.

Dia 16 -  Dr. Armando Mu- 
niz, diretor do Serviço de 
Expansão do Trigo em Lajes. 
Sr. Pompeu Subatitú, Juiz de 
Paz da Comarca. Sr. Pomp lio 
Fonseca, criador.

Srta. Hélia Xavier
A 12 deste festejará seu 

natalicio a srta. Hélia Tere- 
zinha Xavier, ex-rainha do 
Clube Recreativo Juvenil 
Possuindo vasto circulo de 
amizades nos nossos meios 
sociais e comerciérios a ani
versariante receberá, por cer
to. cumprimentos no seu dia 
magno. «Correio Lagrano» a 
felicita.

Teimo de aniversário mj
Festejará mais um aniver

sário no dia 14 deste o po
pular atleta colorado Teimo 
Oampolim, mais conhecido 
por Telmiaho. Funcionário dc 
nossas oficinas o aniversa
riante deverá receber os vo
tos de congratulações d® seus 
amigos. A redação do «Cor
reio» o cumprimenta.

M A RM  I T A
( Viandas ) __

-  Fornece =
Restaurante Clube 14 

de Junho

DR. EDEZIO NERY CAON 
DR. EVILASIO NERY CAON

ADVOGADOS
CAUSAS C1VES, COMERCIAIS. CRIMINAIS 

TRABALHISTAS E FISCAIS. — R. 15 de Novembro

EDIFÍCIO MARa JOAR a, SALAS 14 e 15.

Vote nos candidatos do FT8

Política
Trabalhista

A política do trabalhis- 
mo em relação aos pro
blemas fundamenta«s da 
economia deverá cons
tituir:

Primeiro, em educar 
para as necessidades da 
vida civilizada, promo
vería aquisição da mai
or soma de conhecimen
tos técnicos e a criaçao 
da maior quantidade de 
bem-estar.

Segundo: em organi
zar racionalmente os 
fatores da produção, o 
mecanismo de distribui
ção e de troca, tendo 
em vista a satisfação 
das necessidades indi
viduais e sociais, asse
gurando a todos ocupa
ção e meios de trabalho 
e prevenindo, dentro de 
um critério racional e 
uma disciplina adequada 
de inversões, as crises 
cíclicas ou conjunturias.

Terceiro: em eliminar 
tôdas as formas de ex
ploração econômica e 
social; proporcionando a 
cada um a justa remu
neração do trabalho em 
função de sua qualifica
ção e utilidade social.»

(Alberto Pasqualini, Senador do 
P.T.B. pelo Rio Grande do Sul)

A Voz da Juventudo
Circulou a 30 de junho 

a primeira edição de 
A VOZ DA JUVENTU
DE, órgão oficial do 
Centro Cultural Lauro 
Muller, destã* cidade. O 
jornal está orientado 
pelos jovens Antonio S. 
Filho, Adolfo N. Martins 
e Udo O. Gaúche que se 
propõem editá-lo mensal
mente. Nossos votos de 
exito.

Como 3 crítica rcccbcu < Pi^’
Quido Wilrr.ar Sassi é ura 

catarinense de Laj ê j 
editou a resvista «RUMOS» 
que durou três números. Ne
la publicou alguns contos 
que logo se tornaram conhe
cidos pelo estranho sabor 
regional dos temas desenvol
vidos como pela linguagem 
que mais parece de uni es
critor vetérano tais as quali
dades que transparecem ás
primeiras linhas. A RbVlo- 
I a do GLOBO publit ou na sua 
edição de 26-X1-49 um conto 
ntitulado «Amigo \ elho» ver- 
ladeiramente excepcional, 

que merecia constar em to
das as antologias, tal é o 
seu conteúdo humane» e va- 
or liierário.

Êsse mesmo Guido \\ ilmar 
Sassi acaba de lançar o seu

piimeiro livro domesrao ># 
nero que o tornou C"it|> jj 
Trata-se de «PIÁ. São ao* 
do 16 histórias curtas 
mais uma vez demorwra 
sua d a-se .  Têm sempre t 
mo personagens as crianç 
ou adolescentes e constjp 
uma estréia pouco coq 
levando-se em conta o <. 
teff^surgipo ulumameut- 
maièr a de centos na none 
literatura.

Quem quiser ter a sensaf 
de ler feito uma grande den 
coberta • rn matéria de Co? 
tistas, deve comprar e h1 
«Fiá* de Guido Wilmar Sa~ 
revelação que nos veoi 
Santa C atarina.

RUTH GUIMARÃES - R* 
vista do Globo, 6-f-54.

Denunciado o matador de Batista Barros
O Dr. Azevedo Trilha, 

titular da Preraotoria da 
2a. Vara, ofereceu de
núncia contra o solda
do Germano Goes, autor 
da morte do estimado 
barbeiro Batista Bairros, 
fato ocorrido no dia 23 
de maio, '.nesta cidade. 
O criminoso se encontra 
recolhido ao xadrez, com 
prisão preventiva decre- 
tad^ pelo Dr. Aristeu 
Schiefler, e agora vem 
de ser enquadrado na 
denúncia como incurso 
nas sanções do Código

Penal, art. 121, § 2\ B, 
letra h. A viúva do 
nado Batista Barr 
constituiu seu procir 
dor para auxiliar a acr 
sação o Dr. Evilas.o 
N. Caon.

Germano Goes foi 1 
terrogado quarta-fe_ 
confessando a autor" 
do delito, porém ale« 
do legitima defesa. Indi
cou para seu patrono | 
Dr Rubens Neves, quej 
não sabemos se aceita 
a nomeação a ser feita 
pelo Dr. Juiz de Direi

Am eaça de enchente em Porto Alegre
Noticia a imprensa sulina que a 

Capital gaúcha está suportando 
graves prejuizos com as chuvas 
caidas no último mes. As ilhas vi
zinhas estão tomadas pela águas, 
atingindo ranchos humildes, casas 
de percadores, tambos d eleite , de
pósitos, currais enfim tudo o que

sobre elas existe. As águas rep 
sadas pelo Guaiba e pelo Ja" 
ameaçam de repetir o flagelo dí 
1941, quando incálcnláveis fon 
os danos causades.

Sucurasl dos jo rna is  
------  Sulinos __

Transportes rápidos e eficientes
DE Cargas Mudanças - Encomendas - Em carros proprios

Expresso  Lageano
Uma organização que honra o progresso de Lajes

São Paulo — Lajes - Porto Alegre

Transportadora Cajurú
A mais antiga empresa de transportes da região serrana 

Rio Grande do Sul - Santa Catarina
São Paulo

Rua 25 de Janeiro, 220 
Fone -  34-43-91

Lajes
Rua Mal. Deodoro, 13 

Fone 228

Porto Alegre
Rua Comendador Azevedo 76 

hone 2-46-16

em Porto Alegre
Direção

DE CARLOS DANILO QUADROS

Rua 24 de maio, 50.
T e l .  9 - 1 6 -8 3 .

distribuidora de
Anúncios 

Reportagens e 
Assinaturas

Para 4o jo r n a is d o  in te r in a  
dos Estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina*

Correio Lagean
Propriedade da “ Gráfica Correio I p »  

L id a”
Diretor: Dr. Evilasio N. ( 
Gerente: José P. Baggio
Direção -  Redação - Geren 

Oficinas:
R. Mal. Deodoro, 234-C. Pos

Representante no Rio e São I 
Jorge J n '  ha 

hm Porto Alegre - Carlos 3 
de Quados

ASSINATURAS

cmE U 0"  wm' seme
Numero avulso Cft 1 0C - 
mero atrasado CrS 1,50

Publica se aos sábad

A l f a i a t a r i a  F
Corte à p e c t a f f i o

feços Módicos 
A N IO N IO  PAIM b r a e s c h

Ua deodoro. 364 L
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A lista-íe c vota com o

TRABALHISTA DR ASÍL
' rS I 0  mI r ec h a l  - a »

Dê o máxím~ conforto a seu lar
- e s t a b S d a ^ R u f r p ,  dr  E *e t lo lâ B d ia  V í o a c i  Ribeiro estabelecida a Kua Cel. Cordova, s.n. - Edifício Armando Ramos
Oferece a  V.S. rádios, refrigeradores, enceradeiras, máqui

nas de costura, liquidificadores, cofres, fcgões a gaz e à ?enha. 
e bicicletas, das melhores m arcas e precedências.

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

Simples, automáticos e radifones

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

VEND.sS SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
Eletrolôndia -Rua Cel. Cordova, s.n, Edificio Armando Ramos

v E N D a S • S E n v I ç o • P E ç A s <6.
r e v e n d e d o r e s

Ãutõ^Geral Gereon Lucena S/A
AV. MaL Floriano 373 — Fone, 252 — C. Postal 81 

LAGES — STA. OATARINA

Continuação do número anterior

Crônica de Paris
E pensei nos brasileiros 

que im.rrerom nas duas 
grandes guerras, ao lado dos 
franceses e também soldados 
desconhecidos.

Retiran,o nos depois. Não é 
preciso dizer que não fomos 
mais ao tealro.

No dia seguinte, no dia de 
| hoje, 8 <le maio, novas emo- 
: ções nos aguardavam . .  D es
de ont< m, a cidade estava 
> mbandeirada. A profusão de 
bandeiras, nas frentes das 
casas e dos edifícios difere 
muito dos nossos hábitos no 
Brasil onde a Bandeira só é 
hasteada, uma em cada edifi
cio público.

Paris se engalava para fes
tejar o dia da vitória, em 
1945, quando a Alemanha se 
rendeu às f rças aliadas.

O ambiente, já  era festivo 
na vespera de mistura com 
a saudade dos que se sacrifi
caram pela liberdade da 
França.

À noite, porém, como um 
impacto sôbre a vaidade da 
vitória que se maninfestava 
com efu>âo, uma noticia tris
te se divulgava pelos jornais 
da Cidade Luz.

Caiu Üien-Bie-Pbu, na In- 
do-china. A rrsLtência dos 
soldados francêses cedia ao 
poder maior da forças inimi
gas que cercavam a cidade. 
A Fi ança estava de iuto en
tão.

Do General Castries, des
cendente de heróis, coman
dante da resistência francesa 
ao sítio dos inimigos, após 
57 dias, os parisienses rece
biam mensagens, do seguinte 
teor: Resistência vai submer
gir, Os vietminenses não se 
encontravam senão alguns 
metros do pôsto de rádio don
de vos falo. Não nos rende
remos, já  não posso mais me 
comunicar com vocês.

O conselho de Ministros 
realizava uma reunião, das 
mais sérias e graves dns úl
timos tempos. A alma nacio
nal esteve suspensa, ras úl
timas horas do dia de on
tem. O fato, certamente, teria 
e terá repeicurssõf s positivas 
na vida da França e, quiçá, 
do mundo.

Era tal a tensão nervosa 
nas ruas de Paris que pen

sei na possibilidade de n 
insucesso completo nas con e- 
morações do dia seguinte. 
Assim foi do dia 7 d<? maio 
de 1954

A manhã radiosa de 8 fe 
maio porém, mostrou n" . 
mais uma peculiaiidaue co 
povo íraDCês.

Que predesti açã \ a dèsto 
povo. 8ua historia, parec • 
ser tr. çada pa a destinos 
sempre gloiiosos. Os 'insuces
sos se transformam e as de 
rotas te convertem em âni
mo novo, para novas glórias.

A claridade de amanhã d • 
primavera foi .ofuscada pelo 
entusiasmo do povo que a -  
fluiu ao longo da grande A- 
venue Laints Elysées par i 
ver as t r  pas desfilai cm 
diante do Presidente da Fran
ça, postado no Arco do 
Triunfo, junto ao túmulo do 
So dado Desconhecido.

Ao chegar àquele momen
to, onde se evocam cs feito i 
de Napoleã >, c Pre6ident » 
da França, acempanhado do-i 
Chefes Militares e de todo i os 
Emb ixaíores na Fran ;e, 
perfilou, diante do tu nulo d-» 
«So'da to Desconhecido», tal 
como os homens do povo, 
na noite anterior.

Neste in=tant“ , um tiro de 
canhão soôu pelo espaço, de 
mistura com o ruido d • um 
grande número de aviões a 
jacto que sobrevoava por ?ô 
bre as alturas do giande ar
co. Tocou fundo os corações 
de quantos alí estavam, imó
veis, em posição de sentido, 
durante um minuto de silê i-  
cio, o toque de luto do cl *. 
rim evocando a mtmória d s 
heróis do passado e jurand ■ 
vitória pelos heróis do pre
sente.

Outro tiro de canhão dava 
por terminada a ceiimônia.

A alma da França estava 
sacudida. Novas glórias re- 
doiram os s<-us horizontes.

Procurando sentir h^m a 
dor das lágrimas qu j v ii  
correr pelas faces dos fran
ceses que cercavam o Arco 
do Triunfo, naquele momen o 
histórico, apressei-me* em 
mandar-lhes e ta deseriçã > 
junto com um jornal <io d.a 
ainda s< b a emoção forte do 
tudo q tanto presenciei.

Amilton Castro Brásciier

INDUSTRIAL E COMERCIAL OE j 
MAQUiNAS LIDA. !

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

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

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE aten
didas por técnicos competentes, quadro 
«Tissoí», etc.
SECÇAO DE FERRAGEM — rolamentos - 
SKF. serras de engenhos e Pery, limas e ma 
teriais para serrarias, ao3 melhores preços j
Correias U.S. se em emendas - Material 

para transmissões.

11021416
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A maior Rêd7Aéroviaria da América do Su l
AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense

Serviços Cruzeiro ul Ltda
Ao resolver sua viagem

Dirija-se imediatamente a Agencia da TAC ou DISQUE
Operando com aviões mixtos de Luxo, colocamos á sua disposição melhores vantagens nos pieços

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

Transpor te  rápido
V  /w.

214

Aumento de segurança
Co n f o r t o
Partidas de LAGES para o norte do pais horawo fo“ ADOS

Quando os passageiros desejarem a condução da agencia, a mesma irá domicilio às 9,20 - 9,30
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 2*0

Partidas para O norte: n°ri°nópolis -  Itaiahl -  Joinvile -  Curitiba -  Santos - R i o  de Janeiro  

Para O sul 2a“ HORÁRIO DE PARTIDA: • 15 Horas

Tanto 
rede aéroviaria

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

para o norte como para o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiros do 9nl 
, escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior. ClUI» Col0ca a sua disposiç&o a maior

AGENCIA EM  LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine M nrajoa
Fone, 214 —Endereço Telegráfico TALSA J
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Pinheiros e
0  S.C. Pinheiros, novel entidade desportiva 

de nossos meios, sucessora do extinto União () 
perária, vem desenvolvendo intensa atividade em 
todos os setores locais, visando uma estréia aus
piciosa. Para paraninfar os novos defensores e 
estrear as camisetas alvivetdes os di ige.ites do 
Pinheiro» convidaram para um pr-*lio amistoso n 
Sdr realizado amanhã, no Estádio Municipal’ o 
forte esquadrão do Pery de Mafra.

Bi-campeão daquela cidade, o clube que nos 
visitará vem credencmdo ótimamenie, podendo 
oferecer um bom espetácu o desportiv•>. rnómien- 
te agora que o Pinheiros está reforçado em su i 
eqiltpe titular, com elementos locais e vindos ue 
outras cidades, À caravana da linha ferroviária, 
antes de preliar com os «pinheiristas» será alvo

de homenagens.
A Diretoria do Pinheiros elaborou o seguin- 

e programa para o dia de amanhã:
A s 8 h. Missa em ação de graças na Cate- 

tedral.
A s 9 h. Inlauto - juvenis S.C. Pinheiros X 

Bnngú F.C.
En t r a d a  f r a n c a

A s 13,30 h. Aspirantes S.Ç. Pinheiros X 
Aspirantes Lages F.C.
Entrada com a volta Olímpica 
das três equipes do SC. Pi
nheiros, em seus uniformes 
alvi-vtrdes
H steamento da Bandeira Na
cional pelo Exílio. Sr. Dr. Os-

A’s 15,30 h.

DD.

do

ny de Med iros Regis, 
Prefeito Municipal, 
ílasteamento da Bandeira 

.'Clube pela madrinha, Sria. fle- 
lia Xavier.

A’s 16 h: — Titular' s
S.C. PINHEIROS 

X
S.C. p e r y

(Bi-Campcão de Mafra)

Dará o chute inicial do sensacional encon
tro a srta. Amelinha Arruda - Presidente do De
partamento Fem. do SC. P id vros .

Ao vencedor se.á e .tregu- uma belíssima Ta
ça oferecida pelo Sr. An- Ido Waltrick.

A Alemanha venceu, =en-“J ; :  3 2  d ir e it o  d a  p r im e ir a  v a r a  d a  c o m a r c a  d e  l a je s

sacionalmente, a  V C o p a  
Mundial

Contrariando os prognósti
cos, a Alemanha venceu, de 
maneira sensacional, a Hun
gria na finalissima pela Co
pa do Mundo, disputada do 
mingo último, sagrando-se 
campeã. Os húngaros eram 
os favoritos, mesmo porque 
haviam vencido os próprios 
germânicos nas primeiras 
eliminatórias por 8 a 3 e fo
ram considerados os deten- 
dores do melhor conjunto 
futebolístico que se exibiu 
na Suiça, neste ano.

0 jogo foi empolgante. J á  
aos 7 minutos os magiares 
venciam por dois [a zero, 
com golos de Czibor e Pus- 
kas' A fibra e a tenacidade 
gerraanica, porém fez com 
que os campanheiros de 
Liebrich empatassem o prélio 
ainda no piimeiro tempo, 
com tentos de Rahnn e Mor- 
lock. A igualdade no mar- a- 
cador perdurou até o 39 mi
nuto da fase final quando os 
alemães, por intermédio de 
Rahn. conquistaram o ter
ceiro ponto e també n a vi
tória. A compicta defensiva 
dos germânicos impediu as 
letumbantés arrancadas dos 
dianteiros da Hungria, Con 
servando o escore até que -i 
juiz oscoces Mr. Ling, trilh u

o apito encerrando o V Cam
peonato Mundial de Futebol,

Na Alemanha o feito de 
seus atletas foi comemorado 
con iignamente pelo que 
deliberou a chegada dos 
vencedores, ofertando-lhes 
flores, prêmios e honrarias 
inclusive as autoridades, a 
começar pelo premier Ade- 
nauer. Noticiou a Imprensa 
que o entusiasmo foi ta 
manho, superando mesmo as 
grandes manifestações de 
indole política d i apogeu 
hiilerista.

Por sua vez os magiares 
tiveram a decepção [de, após 
uuatro anos de invencibilida
de, perderam a almejada 
posse do troféu Jules Rimet, 
que já  contavam certa.

São os seguintes os cam
peões do mundo de 1854: 
Tureck, Posipal e Kohlmever, 
Eckel, Lieb ich e Mai, Rahn, 
Morlock. ütmar Walier; 
Fritz, Walter e Scha fer.

A espetacular vitória da 
Alemanha e a conquista da 
Copa Jules Rimet é aponta
da pela critica mundial como 
surpreendente, mas justa 
p r ser o seleciocado ger 
manico o que melhor se a- 
presentou no cer.ame.

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Belisário Ramos 

da Custa, Juiz de Direito da 
I a Vara, da Comarca de La
jes, Estado de San‘a Catari
na, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo de vritt dias, 
virem, dele conhecimento ou 
interessar possa, que no dia 
31 do mes de julho do cor
rente ano, as dez horas, no 
saguão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suae 
vezes fizer, levará ú pubbco 
pregão de venda e arrema- 
tação, por quem mais dei e 
melhor lanço oferecer, acima 
da avaliação de Cr$ 35.000,00, 
feita neste Juizo, o seguinte 
imóvel, que foi penhorado a 
Euclides Alves de Melo, nos 
autos da ação executiva que 
lh° move Odi Silva, a saber:- 
Um terreno de matos e fa 
chrnais, acidentado, contendo 
agua ia-, pr pno [p ra as in- 
du^tiias agri ola e pecuaria, 
com a ;>r a superficial de 
250.000, m2, mais ou menos, 
>itua io nu [lugar denominado 
«Serra Monte Alegre», distri
to de Bocaina do Sul, desta 
comarca de Lajes, em comum, 
dividindo em seu todo, com 
terms de Manoel Bento de 
Macedo, a paitir e um marco 
de pedra judicial rumo reto

ao no M.rnte Alegre, Je por 
êste abaixo, com terras dos 
sucessores de A1.atia Eul dia 
do Amaral , até á foz do 
arroio do Cu t'>, por êste 
acima dividindo com terras 
de sucees >res de P j u Iíiio Da
niel de Liz, até encontrar o 
marco de Pedra judie al, Pon
to de partida, terreno ê se 
adquirido pelo execut.ido d 
Sebastião Alves de Oliveira 
e sua mulher Maria José 
Borges, Conforme escritura 
particular devidamente re
gistrada sob n° 19.010, em 8 
de janeiro de 1953, [nc carto- 
rio do I o Oficio do Regisiro 
d* Imóveis desta Comarca. • 
E quem arrematar o im<>val 
acima descrito, deverá com
parecer no lugar, dia e hor* 
a'imn menemnados, sendo 

le entregue a quem mais 
der e melhor lanco oferecer.

y
acima da aludida avaliação, 
e d pois de pagos no ato 
r*m m<eda corrente, o preso 
da arrematação, impostos u 
custas legais. - E para quo 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se o presente 
edital, que si rá publ.cado e 
afixado n i forn a da lei. - 
Dado e passado ne=ta cida
de de Lajes. Estado de Smta, 
Catmina, aos sete dias do 
mes d Julho d / ano de mil 
novecentos e eiuquenia e 
quatro. - Eu, YValdeck Au
rélio, Sampaio, E.-Crivão do 
Cível, o da il 'grafei, subscre
ví e também assino. - Selos 
afinal.

Belis rio Ramos da C >sfa 
Juiz de Dirrito da Ia Vari

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civei

Juizo de Direito da Primeira Vara da Co
m arca de Lajes

Edital de Praça

Em Florianópolis hospede-se nus Hotéis

Maiestic e Central
Bem no coração da cidade Majestic Hotel

Agua encanada em iodos os quartos - banhos quentes e frios 
Cozinha de la . ordem -  Higiene - Respeito -  Cortezia

R u . Trajano, < - Eaqaiaa Co««Me.ro Mafra.

H o t e l  C e n t r a l
Rua C on selh eiro  Mafra, 26 

Atendidos po. Hug° - pr"Príe,árt°

Os seus hotéis na Capital do Estado----------------------

O Doutor Belisário Ramos 
ia Costa, Juiz de Direito da 
Ia Vira, desta Comarca de La
jes, Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber a iodos quantos o 
presente edital de praça, com o 
prazo de vinte dias, virem, de
le conhecimento ou interessar 
possa, que no dia 31 do mês

terras de Alfredo Vargas, gle
ba essa havida por compra 
feita a Procopio Muniz de An
drade, imóvel esse contendo 
pinheiros de trinta centímetros 
de diâmetro para baixo e uma 
casa de madeira coberta de 
tabuinhas e mais b níeitorias. - 
E quem arremabr o imóvel 
acima descrito, deverá compa-

de julh » do corrente ano. ásirecer no lug>r, dia e hora aci- 
nnze horas, no saguão do edi- ma mencionados, sendo ele
(.cio do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará 
á publico pregão de venda e 
arrematação, por quem mais 
der e melhor lanço oferecer, 
acima da avaliação de Ci$. . . 
40.000,00 feita neste Juizo, o 
seguinte imóvel, que foi penho
rado a Joaquim Amancio Fi
gueiredo. nos autos da ação 
executiva que lhe move Ge
neroso Vieira Thives, a saber: - 
UMA GLEBA DE TERRA, 
com a «rea superficial de cen
to e oitenta mil metros qua
drados (180,000,00 o2), situada 
no distrito de Bocaina do Sul. 
deste municipio, confrontando 
com terras de Procopio Muniz 
de Andrade, de um lado; de 
outro lado com terras de José 
Lucio, de outro, com terras de 
José Maria de Andrade, e final
mente, de outro lado, com

entregue a quem mais der e 
melhor la^ço oferecer, acima 
da aludida avaliação, e depois 
de pagos no ato em moeda 
corrent', o preço da arremata- 
çãa, impostos e custas leuais. - 
E para que chegue ao conhe
cimento de todos, passou se o 
presenje edital, que será publi
cado e afixado na forma da 
lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos sete dias 
do mes de julho do ano de 
mil novecentos e cinco*n'a e 
quatro. - Eu. Waldeck A. Sun- 
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, rubucrevl e também 
assino. • Selos afinl.

Belisário Ramos da Costa
Julr de D reit > da 1* Vara

Waldtck A re!lo SampaD 
Escrivão do Civçl
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0  Supremo Tribunal Federal, 
em sessão plena [extiaordinária. 
sob a presidência do ministro 
José Linhares, julgou, dia 5, o 
mandado de segurança impetra
do pelo Sindico das Indústrias 
de Fiação e Te^ebgem do Rio 
de Janeiro, contra o Decreto 
do Presidente Vargas, que es
tabeleceu novos niveis para o 
salário minirno em todo o ter
ritório nacional.

A sessão foi inicia Ja com o 
relatório do Ministro Ribeiro 
da Costa, em mais de duas ho
ras. proferindo voto favorável 
ao mandato requerido, no que 
foi acompanhado Pel > ministro 
Mano Guimarães. Os ministros i

Afran'0 Costa, Abner de Vas
concelos. Nelson Hungria, 
Hanhunann Guimarães e L 
gard Costa conheceram do pe
dido, indeferindo-o. No méri
to o mandado só teve o voto 
fivorável do ministro M ári° 
Guimarães.

Assim, por 5 votes centra &, 
o Supremo Tribunal Federal 
decidiu pela constitucionaüdade 
do decreto do Poder Executivo, 
arguição levantada peto Sindi
co impetrante do Mandato. Em 
consequ nci', já estão em vi
gor as novas tabelas do salá
rio minimn, v sto que já foram 
esgotados os 60 dias dias fio 
orazo para a publicação do 

i «Diário Oficial».

Aliança Social-Trabalhista
O Partido Trabalhista Brasileiro e o n *>rtido Soei .1 De

mocrático, obedecendo á norma de conduta traçada pelas res
pectivas Convenções Estaduais e Municipais, recomendam ao 
eleitorado e ao povo catarinense, para senadores, deputados 
federais e vereadores, os seguintes nomes:

Para Senadores

IIEREU E SAULO EM 
SÃO JOAQUIM DIA 25

Prosseguindo na campanha 
sleitoral. deverão estar em 
São Joaquim no próximo dia 
>5 os candidatos da Aliança 
íocial-Trabalhista ao Senado, 
Jeputados Nereu Ramos e 
íaulo Ramos. Os il stres li- 
ieres do PSD e PTB transi- 
arão por Lajes devendo 
ambém visitar Painel onde 
serão homenageados.

Encerrc-se dia 3 o pra
zo para qualificações

De acordo com o Código E'ei- 
toral e as instruções do Tribunal 
degional Eleitoral esgota-se, no 
próximo dia 3 de agosto, o prazo 
para darem entrada cm cr.rtório 
dos requerimentos para obKoçã 
de novos titulos eleitorais. Cê p> 
didos de transferencias de titulos 
também devem ser encaminhados 
no meam) prazo.

CORREIO LAGEAN
Assembléia Osra Exiraordináiia

la. CONVOCAÇÃO
Pela presente ficam conV' cados os senhores acinn' 

tas da sociedade acima designada a comparecerem á a>s 
bléia geral extraoidinária a realizar-se no dia 19 de ju 
de 1954 às 17 horas, na 6éde social, sita á rua Maree 
Deodoro, 305, nesta c:oade, afim de deliberarem sôbre
seguinte

Ordem do dia

I o - Alteração dDs Estatutos Sociais em seu artigo 
capitulo I.

2o - Assuntos do interesse da sociedade.

Lajes, 7 de Julho de 1954

COMERCIO DE AUTOAAOVEIS JÜÁO BUATIM S/A.

João Buatim 
Diretor - Presidente

Saulo Ramos -  suplente: Rodrigo Lobo 
Nerêu Ramos - suplente: Francisco Gallotti

Para Deputados Federais
Aderbal R. da Silva - Atilio Fontana - Archimedes 

Dantas -  IvoL)’Aquino- JoaquimFiuza Ramos - José  Ler- 
ner Rodrigues - Leoberto Leal - Nerêu Ramos - Orlando 
Brasil - Rodolfo Tietzmann - Paulo Carneiro - Saulo Ramos 
Serafim Enos Bertaso

Para Vereadores
Antonio José Mates -,Argeu QoJiuho Furtado -  Argemiro 
Borges de Almeida - Ary da Costa Avila, - Doivalini 
Furtado - Evilasio Nery Caon -  Izidoro Koeríg - Lourenço 
Vieira Waltrick - Luiz Scwald -  Manoel Antunes Ramos - j 
Manoel Andrino de Li? Miguel Babi Sobrinho - Osca 
Schweitzer - Roberto Ferreira - Salvador Pucci - Sebasüão í 
Lopes - Syrth de Aquioo Nicolléli

Partido Trabalhista 
Brasile iro  ]

Pe lo desenvolvimento da economia 

Feio bem estar dos que trabalham  

£ m  deíesa da justiça social

Para Deputado Estadual
TELMO VIEIRA RIBEIRO

N e l s o n  V i e i r a  do A m a r a l :
Comércio e Indústria

Concessionário exclusivo da S AM ARCO S- A. (Itajai), para 
distribuição dos produtos da Willys Owerland do Brasil

São Joaquim — Lajes — Curitibanos

Jccps - Caminhonetes • P c ç js  legitimas -  Pneus c acessórios

Lajes

Esquma da Rua 15 de Novembro com a Praça Vidal Ramos Sênior
(ANTIGA PRAÇA DO MERCADO). Telegram as: NEVAR

Telefone 366 Santa Cata
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