
Em avião especial da Firma Fon-
„ An PnnpnrHin Hacnonom u ~ ~  '<nna de Concórdia, desceram  hoie à c * i õ a cora; ____ _____„

horas, no aeroporto local, os srs. DrL IF• í ^ n K ^ A . . S r a - J Dr-.N ereu  Hamos, 
flereu Ramos e Saulo Ramos, candida
tos da Aliança Social-Trabalhista ao Se
nado.

Da comitiva dos ilustres lideres fi
Dr 5 • Sra- Dr- Nereu Ramos,Di. Osm de Medeiros Regis, Dr. Teimo
Vieira «ibeiro e o sr. José Baggio.

Os candidatos da aliança seguirão

[Ano XV
Ü I R E T C R

Or. EMANO H. CÂON LAGES 24 de Julho de 1954

para São Joaquim em jeeps, amanhã, e 
estarão em Painel nà segunda-feira, 
prosseguindo na grande maratona elei
toral que os conduzirá ao triunfo em 
tres de outuro.

r — "s■ -

üEKfSNTE 
JOSÉ P. BAGGIO

Redação e 
Rua Morssuôi

Oiicinas 
Dscdora 2S4 N. 24

Represeniação contra o aumonto dos ingressos de cinenia
Ao sr. Prefeito Muni ip-1 

I{oi encaminhada a represt-o- 
[tação abaixo, jã !i<ia no «Jor
nal Falado» da ZYVV-3, con- 

Bs o aumento <1 s ingresso- 
Ide cinema verifica Jos última- 
Imente na cidade:

■.Esmo. Sr. Fief-ito Municipal 
|de Lajes

CARLOS JOFRE DO AMA
RAL e EV1LASIO NERY 
ICAON,' brasileiros. maiores, 
■domiciliados e residentes nesta 
pidade, casado o primeiro, sol
teiro o segundo, nn qualidade 
le Diretores, respectiva uent •, da 

IRADIO CLUBE DE LAJES e 
do jornal CORREIO LAGEANO, 

Icom o devido respeito, vem 
|perants V. Excia. expor e rt- 
qurrer quanto segue:

Io - Em virtude das funções 
que exercem nos órgãos de di
fusão que dirigem estão, diá
riamente, em contato com gran

de parcela da popuLção do 
nunicipio, ausculGndo os seus 

|redamos e pleiteando medidas 
para a solução de seus pro
blemas e atendimento de suas 
justas reivindicações, como o 

|tem demonstrado através de 
criticas ou apelos dirigidos 

|aos poderes públicos.
2o - É dentro dessa linha 

|de conduta que, esperando es- 
Itirem prestando a sua colabc- 
híçSo à terra onde estão radi- 
jcados, vem perante V. Excia. 
[denunciar fatos trazidos ao 
seu conhecimento e por eles 

hignaiários pcssoslmente e in 
lloco verificados, no domingo 
[último, com relação ás sessões 
[cinematográficas realizadas na

cidade.
3o - Efetivamente, a empre

sa M.A. de Souza, proprietá
ria de uma cadeia de cinemas 
na Rtgião Serrana, no último 
domingo, dia 18, durante a 
exibição da pelicina «A His
tória dos Tres Am res», co
brou pelos ingressos preços 
superior.s aos anteriorrm nte 
adotados, ou s ĵaro, majorou 
de Ci$ 7,00 para Cr$8 00 e 
de Ci$ 4,00 para Cr$ 5,U0 a; 
entradas g rais e meias gerais, 
no cine M.majoara.

4o - O fato causou estranhe- 
sa aos frequentadores da refe
rida casa de espetáculos' e es
pecialmente ao; peticionários, 
vistos terem conhecimento, 
através de jr rnai da Capital, 
que a este juntam, que a 
COFAP, em sessão plenaria. no 
Rio de Janeiro, baixara porta
ria congelando, ou seja não 
permitindo aumento de preço 
dos ingress s de cinema em 
todo o território nacional, a 
partir de Io de julho.

5o - Não só esse fato foi la
mentado, como também outros, 
que, infelizmente, se vem re
petindo com frequência.

Os habitués do cinema, no 
mesmo dia, após as dificulia 
des para obtenção de ingressos 
era filas e a obstrução da por
ta de entrada pela grande aglo 
meracão de pessoas que aco- 
reu para assistir a película em 
apreço, ocasionadas pela fada 
de policiamento c orientação 
doB empresários, nio puderam 
assistir a mesma ses«ão, ja que 
maior d > qn» a Lt-ção foi f 

* úmero s vendidos.
^  Em constquei.^ „ várias de

Aniversário do Aliados
A 27 do c o rre n te ,  fe s te ja rá  seu 11* ano "de  

0 Aliadqs F.C , t r i - c a m p e ã o  lageano. I a  i
Ções de seu dia o Aliados programou o seguinn.

Hoje - Sábado 

15 hs 

Domingo * Dia 25

As 15 hs -Aliados X Pinheiros (juvenis) - Taça Jose 
teifen

9 hs - Volei-bol - Taca Alcides Casagiande
10 hs - Basquete - Taça Marciano Agosto"‘ _ Taça
14 hs - Aliados X Internacional I

Agenor Varelia Capitão Sombra
15,30 hs - Aliados X Serrano - Taça D ,)83odadoBi 
10 hs - jantar intimo da direto y  a taça Syrth

‘ssa ocas>ão será entregue ao tn  campea , 
icolh-li.

For absoluta falta de espaço,,de  *a™ s a e P próxima 
as notas eôbre o Aliados, o que faremos v
lição.

zenas de pessoas tiveram de 
retornar, após t'rem dado en
trada no teatro, embora com 
nntecedencia, como aconteceu a 
um dos signatári s. chegado 5 
minutos antes do inic o da 
srs são. Os ingressos não fo
ram recolhidos no momento, 
f i c a n d o  para outras 
sessões ou para devolução o- 
poriuna, o que vem oferecer 
oportunidr.de à empresa de 
não pagar aquele que por es
crúpulo, não vão até os escri
tórios rtinver Cr$ 8,00. Há 
assim uma renda da empresa 
sem a prestação de serviços, 
auferida doiorosamente, pois o 
espectador nem siquer é avi
sado de que não encontra mais 
lugar no teatro, quando há de- 
t rminaçâo no limite de venda 
de ingressos, igual ao da lota
ção da casa.

6o - Também observam os 
signatários deste que os in
gressos para estudantes, como 
de praxe ou mesmo de lei, 
n3o estão fixados em 50J/o do 
ingressos gerais;

7o - Ora, fatos que tais estão 
a merecer a atenção dos pode
res públicos, ilegais que se 
afiguram. Dai a razão da pre
sente representação, feita pe
rante V. Excia. visto não exis
tir, infelizmente, em Lajes uma 
CÓMAP, órgão ao qual. crêen, 
estaria afeta a tarefa de fisca
lização e disciplina de espetá
culos públicos.

8o - Em outras oportunida
des os suplicantes denuncia- 
am movimentos dl shs desse 

j tez. especialmente de generos 
de pri eeira necessidade, porém, 
como não houvesse congel- 
mento, nenhuma medida de 
carater jurídico ou providencia 
iegal puderam tomar.

Nesta oportunidade, entretan
to. não s-m lamentar, visto se
rem inq lilinos da réferida em
presa e ainda m*is, fazerem 
em srus ngãos a publicidade 
radiofônica e jornalística que 
lhes é distribuída, e ainda as 
relações de 3mizade que man
tém com o seu Diretor, a quem 
reconhecem larga folna de ser
viços prestados à coletividade 
através do cinema, representam, 
pelos motivos abaixo:

A - Porque houve infração 
de dispositivo legal, configura- 
dor até de delito punivel, com 
prejuizo para a coletividade.

B - Porque inúmeras foram 
as reclamações que tiveram, 
para iniciar um movimentono 
sentido de obter a baixa dos 
preços de Ingressos, por parte

de radic-ouvintes t  ieitores do 
jornal, o que lhe confere, crê^m 
o direito de representá-los em 
petição popular.

C - Porque há legitimo in
teresse publico, surgido da ex
traordinária penetração popular 
cio cinema, não simplesmente 
como veiculo de diversão, po
rém como veiculo de difusão e 
expansão cultural a ponto de 
merecer o apoio e a disciphna 
do poder publs. o.

9° - Deix-m de r-x»min:<r 
o mérito do aumento referido, 
embora saibam que os inte
ressados procurarão razões 
pera justibcai-se, baseando- 
se, principalmente, no fato 
de que a majoração é irre
gular. ii oporluna e nociva, 
sem aiuparo iegal.

isto posto, requerem de 
V. Excia.. como guardião dos 
interesses da coletividade e 
sempre cioso do bom atendi
mento dos mesmos:

A - Pi evidencias amistosas 
junto dos dirigentes da em
presa M A. de Souza no sen 
tido de ob er a conservação 
dos ingressos de cinemas aos 
preços costumeiros, com a 
porcentagem lega 1 para estu
dantes, até os posteriores es
tudos refe "idos pela portaria 
<la COFAP.

B - Em caso de não obter 
exito através de bons olicios 
se digne V. Excia. enca
minhar a presente reclama
ção à COFAP, em Flnianó- 
poli-, afiriu de que f sse ór
gão, não havendo órgão de 
mesmas funções no municí
pio, tome as medi ias cio ca- 
raier legal aplicáveis ao cfrjo.

Confino *f b de V. Excia. 
assim agindo estaiá prestan
do um assinalado serviço 
aos seus municipes,

P. Deferimento

Carlos ]o[re do Amaral 
Diretor da Radio Clube de 

Lajes
Evilasio Nery Caon 

Diretor do Correio Lageano

SAPATEIROS
À Rua Mal. Deodo- 
ro 277 precisa-se de 
Sapateiros. Paga- 
se os melhores pre
ços da praça

Desvio de Material 
agricola para íim 

eleitoral
Gr. ve der.únci c°ntrn o 

governo do sr. liiieu Bor- 
nhausen vem de ser formu- 
ada pela imprensa op sieio- 

oUta da Capita’. Segundo as 
neteias divulgadas, o Minis
tério da Agnculturs, com o 
í:to de f iVorecer os iavr .do
res e Colonos. prOpoS- 9 a 
lhes vender j eps, a preços 
compensador s. O governo do 
Estado entrou na operação 
para auxi iar, porém, estai! c 
exigindo d> s inter< ssados a 
prova de que pf itencem a 
U.D.N. afim de poderem re
ceber os mencionados veícu
los. A se coniiritiar dita de- 
i.úncia , staiá concretizada 
mais uma manobra elcitorei- 
ro do siluacionismo b rriga- 
verde, com sérios reflexos 
para a economia do Enta lo.

Foi á Capital o sr. 
Prefeito

O Dr. (Jsni Regis, Prefeito 
Municipal, viajou quinta-fei
ra para a Capital do E tado, 
afim de tratar da assuntos do 
inteicsse da municipalidade, 
tendo regressado no, dia de 
hoje.

Siníese nacional
O PSD lançou candidato ao 

governo do Espirito Santo o 
-r. Euiico de Aguiar Sales, 
vice—líder da maioiia na 
Cnmara Federal. Es a candi- 
uatura é mnsidetada viiorio- 
-a em virtude d s sociais- 
deniocratas serem majori
tários no Estado eapichaba.

X X X

Demitiu-se do comando da 
3a Região Militar, Estado do 
Rio Grande do Su1, o Gat. 
Manoel de Az imbuja Brilhan
te.

XXX
Di.i 20 deste será re l z r- 

da em Pernambuco a C. n- 
venção do PTB. A o ientacào 
dominante no s io do tr.>í* - 
Ihismo do Estado Nordestino 
é de apoiar a candidatura do 
sr. João Cleofas.

X X X
O Gal. Gois Monteiro está 

com o seu estado de saúde a 
inspirar cuidado.

I

I

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



V c N u n S  * S E RVI ÇO • I
R e v e n d e d o r e s

Auto Geral Gerson Lua
AV. Mal. Floriano 373 -  Fono, 2b2 ■ 

LAiiRS S PA. r.tTAni.!

7 />>/'>/>>/'# Y /y r í/í> ,i  t y W n  'f/ iY n iC j1 n
flíll/Vu/Jf

A l f a i a t a r i a  Parí
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 
Preços Módicos

ANlCNlO PAIM BRAESCHER

Rua Mal. Decdoro, 361 Lajes

24-7-54___________  ________

Organização Contábil Ltda.
Assistente Jurídico

Dr. João Gualberto da Silva Netto
Responsável Técnico ^

Contador Lourival Lisboa

0 - 0 - 0

Caixa Postal, 150 - Tel: «CONDE» -  Fone, 72 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 

LAJES — S. CATARINA
*

o-o-o
A maior e melhor aparelhada organização^ téc
nica a serviço do comércio e indústria da Zona

Serrana

o-o-o
Dispõe de muitos contadores diplomados e 
uma equipe de técnicos em Assistência 

Fiscal e Jurídica.

0 - 0 - 0

CARTEIRAS SEGUROS GERAIS: ‘

ACIDENTES. FOGO E VIDA. 
CORRETAGES, etc.

0  0 - 0  I
i

Filiais em Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades do 

Estado e do País.
Correspondente do Banco lnco em Encruzilhada

0 - 0 - 0

AGENTES das Cias. de Seguros Meridional, 
Santa Cruz, 1PASE e Pa TRIA

Em Fíorianopolis impeío-se nos
HOTÉIS M agestic e Central

Atendidos pelo proprietário: Hugo Pessi
MAJESTIC HOTEL - Rua Trajano, n‘ 4 - Esquina Con

selheiro Ma[ra - Bem no coração da cidade

Água encancda em tcdcs os quartos - banhes 
quentes e frios • cozinha de la ordem - hi
giene - respeito - cortezia.

HOTEL CENTRAL - Rua Conselheiro Mafra, 26

DR. EDEZÍO NERY CAON 
DR. EVILASIO NERY CAON

ADVOGADOS
CAUSAS CIVES, COMERCIAIS. CRIMINAIS 

TR ^BALHISTAS E FISCAIS. -  R, 15 de Novembro 
^ EDIFÍCIO MAR^JOARA, SALAS 14 e 15.__

CORREIO LAGEANO

Laureados pela Academia Brasileira de Letras

Rio (A.A.J sob a p;e*iJen- 
cia do ícadêmico Barbosa 

'Lima S biinho, reu iu-so, 
em seíòão solene, a Acade
mia Brasileira de Letras, a 
fim de proceder a entrega de 
prêmios literários a vários 
escritores brasileiros que a 
êles concorreram e que fo
ram por fim selecionados, 
entre numerosos outros can
didatos. Pela primeira vez, a 
Academia concedeu, de uma

só vez, tres prêmios a escri- 
tiras brasileiras, fato que fui 
a-smalado pelos acadêmicos 
prese ites como um indice da 
cultura íemmína uo Brasil. E 
a seguinte a relaçao dos^dis- 
tinguidos em 1954: Prêmio 
Alacbado de Assis - Dinah 
Silveira de Queirós; Prêmio 
Artur Azevedo - Aristóteles 
Soarei; Piêmio Olavo Bilac - 
José Fscob ir Faria; Prêmio 
Afonso Arinos - Hzlena da

Invio R. 
^ ^ ^ a K J o re m a ;  p,̂

Silveira; °rêmio
mero -------- - r|
i.io Joaquim N.buco - [L 

3:1 Gerson; Prêmio Joào R,. 
beiro - Francisco CoutinJ 
Filho; Piêmio Jo-é VerigjjJ 
mo - Celso K. 11', PrcmjQ 
Carlos da Lm t - FrancisçJ 
Marti is; Prêuio  Julia Lope, 
deA lm eidí -  O m n a  Ferreis 
ra; Pié no Lirraig »ti Jú iiJr $  
Carlos S.eU' 11.

Dê o máximo conforto a seu lar
Tornando-se cliente da Eletrolândia - Joaci Ribeiro 

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

nas de costura, liquidificadores, cofres, fogões a o a z  e à lenha 
e bicicletas, das melhores marcas e procedências.

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

simples, automáticos e radiofenes

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

VENDAS SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
Eletrolândia -Rua Cel. Cordova, s.n . Edifício Armando Ramos
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24- 7-54

0 de Direito da Primeira Vara 
marca de Lajes

Edital de Praca
da Co-

„ noutor Belisarío Ramos 
L  Juiz de Direito da 

ivara desta Comarca de La- 
t ve,t’ad) de Santa Catarina,
forma da |ei> t̂c-
F,z saber a todos quantos o
Sente edital de praça’ co‘n 0■zÒ de vinte dias, virem, de- 
Wiecimento ou interessar 
^  qjí no dia 31 do mês 
jjtio do corrente ano, ás 
horas, no saguão do edi- 

lodo Forum desta cidade, o 
Tjjro dos auditórios, ou 
jg, suas vezes fizer, levará 
publico pregão de venda e 
-jtaçâo, por quem mais 
7" melhor lanço oferecer, 
na d3 avaliação de Cr.$. . . 
,000.03 feita neste Juiz >, o 
uinte imóvel, que foi penho- 

i Joaqu m Amancio Fi
do. nos autos da ação 
ttva que lhe move Ge- 

oso Vieira Thives, a saber: - 
IA GLEBA DE TERRA, 
a irea superficial de cen- 

t oitenta mil metros qua- 
J:: (180,000,00 n2), situada 
distrito de Bocaina do Sul.

município, confrontando 
terras de Procopio Muniz 

Andrade, de um lado; de 
lado com terras de José 

; de outro, com terras de 
Maria de Andrade, e final- 

de outro lado, com

terras de Alfredo Vargas, gle-
Hta aSp3 lnVÍÍau por compra feda a Procopio Muniz de An
drade, imóvel esse contendo 
Pinheiros de trinta centímetros 
de diâmetro para baixo e uma 
casa de madeira coberta d“ 
tabumhas e tmis benfeitorias. - 
E quem arrematar o imovei 
acima descrito, deverá compa
recer no lugir, dia e hora acis 
ma mencionados, tendo ele 
entregue a quem mais der e 
melhor lanço oferecer, acima 
da aludida avaliação, e depoi- 
de pagos no ato em troeda 
orrent-, o preço da arremata- 

çãa, impostos e custas leuais. - 
E para que chegue ao conhe
cí nento de todos, passou se o 
presenje edital, que será publi
cado e aíixadu na forma da 
lei. - Dado e passado nest i 
cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos sete dias 
do mes de julho do ano de 
mil novecentos e cinccrnta e 
quatro. - Eu. V/aldeck A. Sam
paio, Escrivão do Civel, o da
tilografei, subscreví e também 
assino. - Selos afinl.

Belisarío Ramos da Costa
Juiz de Direito da Ia Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do CíycI

O DE DIREITO DA PRIMEIRA VARA DA 
COMARCA DE IAJES

EDITAL DE PRAÇA
Doutor Belisário Ramos 

Costa, Juiz de Direito da 
Vara, da Comarca de La- 
Estado de Santa Catari
na forma da lei, etc.

az saber a todos quantos 
sente edital de n-aça,
0 prazo de vinte dias 
, dele conhecim to ou 

«ssar possa, que do dia 
do mes de julho do cor
te auo, as dez horas, no 
ão do edifício do Forum 

f* cidade, o porteiro dos 
tórios, ou quem suas 
_ fizer, levará á publico 

_ao de venda e arreni3- 
por quem mais der e 

Ihor lanço oferecer, acima 
avaliação de Cr$ 35.000,ÜO,
3 neste Juizo, o seguinte 
ve!, que foi penhorado a 
•ades Alves de Melo, nos 
s da ação executiva que 
®0Ve Odi Silva, a saber:- 
■erreno de matos e fa 
8̂is, acidentado, contendo 
r*!asi proprio para as in- 
Llrias agricola e pecuaria, 

a area superficial de 
r™> m2, mais ou menos, 
do no “lugar denominado 

,m Monte Alegre», dl&tri- 
iqe Bocaina do Sul, desta 

de Lajes, em comum, 
L 'ndo em seu todo. com 
®s de Manoel Bento de 

i°, a Paitir e um marco 
rmiu judicial rumo reto 
0 Monte Alegre, e por 
aoaixo, com terras dos 
s°res de Maria Eulalia 

Amaral , até á foz do 
é 0 do Curto, por êste 

dividindo com terras 
1 ,ce88?res de Paulino Da- 

ae Liz, até encontrar o

marco de Pedra judicial, Pon
to de partida, terreno êsse 
adquirido pelo executado de 
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 cartó
rio do I o Oficio do Registro 
d« imóveis desta Comarca. - 
E quem arrematar o imovei 
acima descrito, deverá com- 
parecer no lugar, dia e hora 
acima mencioDados, sendo 
ele entregue a quem mais 
der e melhor lanco oferecer, 
acima da aludida avaliação, 
e depois ’ de pagos no ato 
em moeda; corrente, o preso 
da arrematação, impostos e 
custas legais. - 1: par? que 
chegue ao coxmécimento de 
todos, passou-se o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na forma da lei. - 
Dado e passado nesta cida
de de Lajes. Estado de Santa, 
CaUrina, aos sete dia? do 
mes de Julho do ano de mil 
novecentos e einquenta 
quatro. - tu , Waldeck Au
rélio, Sampaio, Es.cr»yao do 
Civel, o datilografei, subg J  
vi e também assino. - »eios> 
afinal.

Belisarío Ramos da Ç°sta 
Juiz de Direito da 1 Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Para vereador vote 
em S y r th  N ico llé li

CORREIO L AGE A NO 3a. pagina

C r on í ç a
a  una de™ ~v- monie Cristi

°"d® H imaginação de Ale 
nnre Dumas localizou o te

i!,Ur° i íalltf ico due permi 
U1 a Dantés a sua grand< 

vingança.
As duas ficam bem en 

frente da estrada que per 
corríamos, pelo litoral, en 
caminho de pisa, antes di 
'rmos a Roma.

Ainda não livres das emo- 
çoes que nos tocaram os 
duas ilhas mencionadas, umas 
pcucas horas depois uma 
emoção maior nos assaltou 
antes de voltarmos ás vi
zinhanças de 'Roma, que co
meçam com a vista da impo
nência do Castelgandoifo, 
residência de verão do Papa.

Refito-me à antiga Via 
Ap'a, ou a Via Santa, por 
onde caminharam os Cris
tão, perseguidos pela incle- 
mência dos Romanos.

Em c-ito ponto desta es
trada, de mais de dois mil 
anos de idade, foi levantada 
uma pequena Capéla.

Ela está, justamente, no 
ponto em que a historia 
Santa nos diz aquela passa
gem em que foi pronunciada 
a indagação - '‘Quo Vadis, 
Domini”.

Um pouco alem, em outra 
Capéla pode ser vista a pe
dra onde Cristo pousou seus 
pés, naquele momento em 
que apareceu a Pedro.

Aii estão as duas marcas.

de R o m a
número anterior
Os incrédulos que dela se 
aproximam não podem du
vidar do Ato da Aparição. 
Os crentes, insensivelmente, 
dobram seus joelhos diaute 
daquelas duas marcas numa 
unção religiosa, de respeito 
e fé.

Chega-se assim a Roma. 
Os aspectss modernos de 
um grande néroporto, recen
te meute construído são os 
primeiros contrastes que s® 
notam em confronto com os 
velhos edificios que vão sur
gindo às nossas vistas e nos 
surpreendendo na sua gran
diosidade.

É o Coliseu, n Capitolio, o 
monumento de Vitorio Ema
nuel III.

É o Palacio de Veneza, o 
Guirinae, o Palacio da Justiça 
e, por fim. o Vaticano e a 
Igreja de São Pedro.

Já vou me alonganio. Em 
out>a ocasião direi então so
bre estos monumentos e ain
da sobre outras curiosidades 
da cidade Eterna, como as 
Catacumbas de .São Calixto e, 
especialmente sobre uma 
benção do P. p», prodigaliza
da da sua janela do Vati
cano, ao povo Cristão, “com
primido na enorme praça de 
São Pedro.

Hamilton Castro Braescher

A L I A N Ç A
S o c ia i-T ra b a lh ista

PARA VEREADOR
Vote em

EVILASIO N. CAON

Américo Confiei
ENCa DERNADOR 

Douraçõo a íogo
Serviço perfeito

Rua Afonso Ribeiro N' 59 

LAGES  —  Sta. Catarina

Transportes rápidos e eficientes
De Cargas Mudanças - Encomendas - Em carros próprios

x p r e s s o  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 la jes Porto Alegre

Rua 25 de Janeiro, 220 Rua Mal. Deodoro, 13 Rua Comendador Azevedo, 76
Fone -  31-43-91 Fone - 228 Fones - 2-4K-16

INDUSTRIAL £ C9MERGIAL DE MAQUINAS LTDÁ.
Fundição —  Oficina Mecânica —  Congeneres

SERVIÇO DE TORNO - solda elétrica e oxigênio portátil - 
Mecânica industrial. 1

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE atendidas por técnicos competentes i
Quadro «Tissot», etc.

SECÇÃO DE FERRAGEM - rolamentos SKF - Serras de enge
nhos e Pery - Limas e materiais para serrarias aos melhores preços

Correias U.S. sem emendas - Material para transmissões.
Avenida 3 de Outubro — Lages
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C o r r f j o l ^ I ^

resolver sua viagem
ISQUE

ediatamenie a /vgen^i^
com aviões mixtos de Luxo, colocamos á sua d is p o s t o

Dirijcrse nfl
Operando

melhores vantagens nos preços

HORÁRIO d e  PARTIDA: • 15 Horas

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

to remo para o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiros do Sul, coloca a sua disposição 8 
J ;  ?m  cidades brasileiras, inclusive o exterior.

;s, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine M ar*joar1 
Fone, 214 —Endereço Telegráfico TALSA
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Entre os festejos comemorativos de seu aniversário
Aliados enfrentará, a nanhã, no Estádio Municipal í  

Ljuipe do serrano de Cuntibanos, num prelio que P Dr0 
i e  sensação. Com > se sabe o es padrão  do vizinho 
nihDio vem alcançando expressivos iriunfos 
ffflsea reduto e se constitui num sério rival 
tJmpeã°. *

0  match será precidido de uma preliminar e n t r e i  
s aliadinos e colorados, com porspectivas de bo

— mu- 
últimamente 
para o tri—

jspirante 
Jvjesenlace
I  Não temos dúvida em recomendar a público1 . . .  ** pUÜÜL'J

,jV0 os encontros de domingos, onde reaparecerá 
-----j  * forma -rano era grande f 

,un duelo sensacional.

despor 
o Vete-

a poderosa equipe serranista,

pia 8 o torneio inicio ao campeonato
Reuniu-se, quarta-fei a a noite, a Assembléia Geral 

daLSO para a realização do sorteio dos jogos do torneio 
inicio ao carppeonato de futebol do corrente ano.

É o seguinte o carnet sorteado:
Internacional x Aliados 
Serrauo x Vasco da Gama 
Lajes x Flamengo 
Pinheiros x Vencedor da ’a. 
Venceder da 2a. x Vencedor da 3c.. 
Vencedor 4a. x Vercedor 6a. 

A.mesma Assembb ia deverá reunir-se na próxima 
semana p ira aprovar a tabe'a geral do campeonato, ora em 
elaboração pela Comissão Técnica. Os trabalhos da Assem- 
iléia foram presidid pelo sr. José Baggio, estando pre
sentes como representantes dos club;s os srs. Marciano 
Agostini. Dr. Elézio N. Caon, Jaime Garbelotto, Álvaro 
Ramos Vieira, Dr. Eviiasio N. Caon, Lauro Santos, Arailcar 
Freitas, Jonas Ramos, além de regular númerc de des
portistas.

la, partida 
2a.
3a.
4a.
5a.
6a.

Hoje o tira teima entre 
Vasco e Internacional

A segunda partida pela 
«Taça Waldemar da Cunha 
Madureirs», a ser disputada 
entre as equipes principais 
do Vasco da Gama e do 
Internacional, terá o seu 
desfecho na tarde de hoje.

Km virtude do regulamen
to, tr->8 vitórias consecutivas 
ou cinco intercaladas darão 
ajosse definitiva ao vence
dor. Uto eqqivale a dizer 
Que em caso de triunfo os 
va?cainos ficarão na brecha, 
pois lhes bastará apenas uma 
terceira vitória já que foram 
09 conquistadores do primei
ro ponto.

Os colorados, por outro 
lado, tudo farão para igua- 
•ar^m-se ao seu jeai adver
sários, disputando, dai para

frente, em igualdade 
condições.

Os aprontos da semana, 
embora sem muito aprovei
tamento devido ao tempo 
chuvoso, indicaram, porém, a 
iuclusão de novos elementos 
em ambas as equipes. Pelo 
menos Laurinho e Coco pa
receram ter as suas inclusões 
certas.

A PRELIMINAR
Um bom atrativo da tarde 

é o prélio entre os «moco- 
rongos» da Rádio Clube e 
do Banco do Brasil. Uma le
gitima «pelada» onde haverá 
de tudo. menos futebol. Serà 
portanto um espetáculo á 
parte. Um sensacional duelo 
de «paia-duras» a divertir o 
•público pagante.

0 Atlético paranaense tquer jogarem  Lajeo
. Por intermédio do Dr. Wolni Delia Rocca, proeer 

côior,tdo local, o Atlético Paranaense encaminhou i 
Pfupostapara a realização de dois jogos em,.iDoS.sa11f ‘d d^  
0 clube des araucínas  pe.llu crS 20.000.00 em
álreçào colorada convidará um co-timao local para fazerem 
unia contra-prorosta.

m a r m i t a s

( Viandas)______

Restaurante Clube 14 
de Junho

F
F
F
F
F
F
E

14.110
09.441
36.609
C7.746
36.943
33.223
36.213

309.937
444.67s
519.786
478.043

316.038
475,781
447.834
526-268
535.861
515.945

526.334 
330.370 
507.188 
325.323 
450.374 
504,647 
329 463 
330.426 
427 225

José Guimarães Carvalho 
Maria Alina Rocha 
Arnaldo Soares de Almeida Trapa 
José lvo Valente 
Antonio Mattos 
Julio Bezerra de Melo 
Artbur O. A. Siedschlag

-  SEGURO BÁSICO —

Maria José

Antonio Cateb 
Braz Alve-i dos Reis 
Francisco Baptista Souza 
Laurindo Nunes Peronico 
Peronico
Sebastião de Paula Pereira 

. José Bati6ta Pereira 
Francisco Marçal de Assumpção
Íoaquira Custódio da Silveira 

auriano de Oliveira Ruela 
Sylvio Gorgulho Nogueira e Regina 
Kanage Nogueira 
Guilherme Teixeira de Siqueira 
Jrineu Marchon 
Fausto Cardoso
Dixmes v ;,Uini e Zoraide Chalela Valüni
Benedito Th-imaz Terreri
Alfredo Pepi
Gabriel Oltramari
Ssutomou Kiku.hi
Artbur de Oliveira Flor^o

Patos - Paraíba 
Curvelo - Minas 
Moravania - Minas 
Bom Despache - Minas 
Ituiutaba - Minas 
Carangola - Minas

Lambarí - Alinas 
Açucena - Minas 
Rio Bonito -  Estado do Rio 
Distrito Federal
S. José do Rio Preto -  S.Paulo
Ribeirão Preto - S. Paulo
S. Paulo -  S. Paulo
Lajes - Sta Catarina
A6saí - Paraná
Corumbá - Mato Groso

SORTEADOS COM CR$ 5.000 00
275.611 - Severino Mendes de Avevedo
275.229 - Dr. Honorio Hermeto Bezerra Cavalcanti

Aliança - Pernambuco 
'Recife - Pernambuco

"A EOUITATIVA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL”, já distribuiu em soiteios, a
imp rtância de Cr$ 52.718.1)00,00

O PRÓXIMO SORTEIO DEVERÁ SER REALIZADO EM 15 de AGOSTO DE 1954
“A EQU1TAT1VA DOS ESTADOS UNIDOS DO BRASIL"

Socitdade Mútua de Seguros Gerais 
Sédel Av. Rio Branco i.° 124 - Rio de Janeiro 

DEPARTAMENTO DE SEGURO FAMILIAR COM SORTEIOS MENSAIS 
Trav. do Ouvidor n° 22 - 4° andar

Mande-nos informações sôbre o Seguro Familiar com sorteios
Mensais

Nome .............................................................. -.......................- ... ........... -......................................

Endereço........................................................................................ — ..............................................

Localidade...........................................................................................................................................
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Grande impulso a mecanização da lavoura
Chegou ao Rio a primeira remessa de tratores

«combi- cento no ato da

CORREIO LAGEAN
Lages, 24 de julho de 1954 |n*'

Consoante despacho da A- 
gencia Meridional, já estão 
checando a nosso porto as 
primeiras remessas de trato
res e outras maquinas agrí
colas, adquiridas pelo Minis
tério da Agricultura nos Es
tados Unidos p ira revenda 
aos nossos agricultores, me
diante um empréstimo que 
para tanto foi concedido ao 
governo brasileiro pelo Exim- 
bank, no valor de 18 milhões 
de dólares.

Segundo a nossa reporta- 
ge n apurou ontem junto a 
Comissão de Revenda do Mi
nistério da Agricultura, da 
encomenda de material feita 
nos Estados Unidos constam 
4.207 tratores de vários t i 
pos e de 12 fabricantes dife
rentes, todos eles acomp n- 
hados dos respetivos imple
mentes, tais como arados, 
grades, plantadeiras, cultiva
dores e plainas terraceado- to - o candidato p<.ga 25 por

ras e 102 maquinas 
nadas" colliedeiras de arroz 
e trigo, além de cortadeiras 
de cana, outras máquinas me
nores e acessórios.

Desse material já se acha 
no porto grande parte das 
encomendas feitas às fábricas 
«üliver» e «internacional», 
estando navegando para o 
Brasil também cerca de 50 
por cento das maquinas en
comendadas às fabricas «Al- 
lis Chalmt r» e «Masey-Hur- 
rys». O restante de ioda a 
ecomenda segundo comunica
ções recebidas pelo Minis
tério da Agricultura já se a- 
cha também pionto para en
trega, aguardando praça nos 
navios em portos americanos.

Esse material agricola que 
será entregue aos nossos a- 
gricultcres ao preço de cus
to e ainda com financiamen-

Notas Sociais aniversariantes

Está despertando grande a- 
nimação a soirée a ser rea
lizada hoje, nos salões do 
Glube 14 de Junho, pelo 
Grêmio Ramalhete Roseo, co
mo preparatória para o bai
le da primavera.

XXX
Consociam-se hoje o sr. 

Evonir Neves e a srta. Zé- 
lia Furtado. O ato regriosc 
será realizado às 17,30 na 
Catedral, e o civil, em se
guida, no Clube I o de julho. 
O nubente Evonir Neves é o 
conhecido e estimado ser
ventuário de justiça Nízio, do 
Cartório de Protestos, Ao 
novo par as nossas congra- 
tuiações.

X X X
Acompannado de sua fa

mília desceu boje para Blu
menau, devendo visitar ou
tras cidades do Vale do Ita- 
jai e a Capital o sr. Lauro 
Santos funcionário do 2o Ba
talhão Rodoviário e dingenie 
técnico do Esports Clube 
Internacional.

X X X
Pelo transcurso de seu na- 

talicio, ocorrido dia 17 de te, 
foi homenageado por seus a- 
migos com um coquetel no 
Bar Marrocos, o jovem Orly 
Souza, funcionário, do Banco 
Inco. Orly Souza é o conheci
do atleta colorado Alemão.

Ao aniversariante os nossos 
cumprimentos,

Festejou seu natalici> no 
domingo último, oíeiecendo 
uma recepção em sua resi
dência, a sra. D. Maura digna 
esposa do sr. Antonio Ribas, 
proprietário da Farmac a 
Popular. Aos inúmeros cum
primentos que D. Maura re
cebeu acrescentamos os nos
sos.

X X X

No próximo dia 2S estará 
de aniversário o sr. Eliseu 
Concer, comerciante desta 
praça e membro <io Diretório 
do PTB.

X X X

Dia 31 deste assinala a 
passagem da data festiva da 
sra. D. Iracema esposa d,; 
industrial sr Orlando Mele- 
gari.

X X X

Também no mesmo dia 
festejará seu natalicio a 
srta Olivia Amarante, da so
ciedade local.

A todos as nossas con
gratulações.

entrega
restante em prestações no 
prazo de três anos - ja esta 
t do colocado. As inscrições, 
já encerradas, totalizaram 
7.030 candidatos, entre os 
quais as maquinas agrícolas 
importadas nos Estados Uni
dos serão agora distribuídas.

O poder ju
diciário e o 
salário míni

mo
Rio (A.a.) A decisão do Su

premo Tribunal Federal tê- 
j itar-.do o p dido de man i to 
de segurança contra a a li- 
ciição do d ereto presiden
cial sobre o novo cível de 
salário mínimo liquida a ex
ploração que vinha sendo 
tecida r m torno drssa ques
tão. Vale pelo reconhecimen
to pleno e definitivo da 
constitucionalidade do de
creto assinado em Io de 
Maio de>te aro pelo Presi
dente Qetúlio Vargas. Põe 
rêrmo a quaisquer dúvidas 
ainda acaso existentes entre 
os que, pur motivos vários e 
diferentes, se deixaram im
pressionar pela exploração 
ensaiara à margem desse 
issunto. O pronunciamento 

do m.-.is alto órgão do Poder 
Judiciário consagrou a única 
interpretação que comporiam 
os dispo-itivos constitucio
nais pertinentes a mat ria 
Deixou bem claro gue é in
discutível a Competência do 
Poder Executivo para alterar 
e majorar os níveis do salá
rio mínimo.

Foi pr r certo, uma vitória 
da lii e o bom senso. Do- 
ravânte o novo nível do sa
lário minimo se acha em 
efetiva execução em todo o 
p ís. Cesam todas as con- 
traversias a respeito. A causa 
dos trabalb idores brasileiros 
salvaguardada e defendida pe
lo decreto do Presidente da 
República, se acha perfei a 
mente assegurada pela deci
são do Poder Judiciário.

ANO XIV

ALIANÇA
SOCIAL-TRABALHISTA

O PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO (PSDt e o 
PARTIDO IRABALHlSTA BRASILEIRO (* TB), obede
cendo à norma de conduta traçada pelas resp, ctivas 
Convenções Estaduais e Municipais, recomendam ao 
eleitorado e ao povo catarinense, para senadores, de
putados federais e vereadores os seguintes nomes:

PARA SENADORES

NEREU RAMOS -  suplente: Francisco Gallotti 
SAULO RAMOS -  suplente: Rodrigo Lobo

PARA DEPUTADOS FEDERAIS

Saulo Ramos — Nereu Ramos 
Aderbal R da Silva — José Lerner Rodrigues 

Archimedes Dantas — Leoberto Leal 
Atilio Fontana — Orlando Biasil 
Ivo d’Aquino — Paulo Carneiro 

Joaquim Fiúza Ramos — Rodolfo Tietzmann 
Serafim Enos Bertaso

PARA VEREADOR

Antonio José Matos — Argeu Godinho Furtado 
Argemiro Borges de Almeida — Arv da Costa Avila 

Dorvalino Furtado — Evilasio Nery Caon 
Isidoro Koerich — Lourenço Vieira Waltrick 

Luiz Schwald — Manoel Antunes Ramos 
Manoel Andrino de Liz — Miguel Rabi Sobrinho 

Oscar Schvveitzer — Roberto Ferreira 
Salvador Pucci — Sebastião Lopes 

Syrth de Aquino Nicolléli

Apêlo às Assem bléias 
Legislativas Estaduais

RIO, (A.A) - No transcorrer 
dos Pahalhos da XIV Sessà^ 
Ordinária da Assembieia Ge
ral do Conselho Nacional d* 
Geografia, que ora se r aii- 
za nesta Capital, foi apresen
tado pelo sr. Mário Melo, de
legado de Pernambuco, o 
respectivo relatório que pro
vocou importante pronuncia
mento e um apêlo às Assem
bléias Legislativas íiOS Estados 
de Pernambuco, Mato Gr, sso, 
Santa Catarina, Maranhã"', 
Pará, no sentido de que a 
revisão da lei que fixa a di
visão administrativa e judi
ciária pura o quinquênio 
1D54-1958 daquelas unidades 
federadas obedeça ás normas 
técnicas existentes.

Para Deputado Estadual vote em

Fomento à produçã 
Triticola

Iniciativa do dep. Saulo Ramos
O Deputado Saulo Ramos, 

do PTB catarinense, apre 
sentou ao orçamento d‘ 
União uma emenda «tone 
denrto um milhão de cru
zeiros para a aquisição de 
equipamentos, sementes e 
adubos destinados ao fomen
to da produção do trigo, » 
ser feito pelo serviço respe
ctivo. ■

Verba para o nosso 
Hospital

Uma das mais louváveis 
iniciativas do deputado Sau
lo Ramos na Camara Fede
ral, por ocasião da discurs- 
são do orçamento geral d* 
República foi a apr sentação 
de uma emenda que concede 

i^lezentos mil cruzeiros para 
'o  pavilhão aoexo ao Hospi- 
tal Nossa Senhora dos Pra
zeres, a ser construido nesta 
cidade.

Amanhã, domingo, às 7 e 9 Horas — O M A R A J O A R A
-  tem a honra e o ^  ^  frequentadores, a grandiosa produção de

oAMULL GOLDWIN para a RKO-Radio:

H A N S  C H R I S T I A N  A N D E R S E N
com FARLEY GRANGER, JEANMAIRE e o consagrado astro: D A N N Y K A Y E  

_____________baseada n08 tam°809 e meadlalmente apreciados CONTOS DE ANDERSEN

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




