
A cabeça ficou rolando na estrada
Impressionante acidente rodoviário nas proximidades de Barracão

Fpolis. 15 - Agência N i io 
nal - Pavoro?o acidente ro
doviário registrou-g • au 
teontem na estrada Floria- 
nópolis-L «jet, quando o ôni
bus Ja A ito-Viação Brasil.

que viajava com destino a 
Lajes, e nconlr.inio-sc eoru 
um caminhão de madeira que 
se destinava a e;ta < apitai, 
à aitur» do quilômetro 113, 
nas proximidades de Ba-ra-

cão, dada a pouca distancia 
1 iie um passou pelo outro, a 

jovem comerciaria Naney 
Maria Pereira, com vinte e 
seis anos de idade, passa
geira do ônibus, que, enjoau-

do estava com a cabeça pi- assim que tevç coahecimen- 
ra fora d > veiculo, t ve dece- to do acidente, dirigiu-se ;u 
pada ficando o corpo assenta local prov.dencia >do a rem <
do no banco e a cabeça ro 
lando pela estrada.

A Policia de Bom Retiro,

ção do corpo a esta Capita 
e tomando as medidas que c 
caso exigia.

Ano XV
DIKKTUK

EDÉZtON.CAOR
GERENTE 

JOSÉ f . IAGGI0 LAGES, 16 de JANEIRO de 1954 UEUATOU 
EVILÂSIO P CAOI

Redação e Oficinas | 
Kia fcfarach*) Deodare 294 j N. 3

Majorado o preço do car
vão de S. Catarina

Rio, 14 (C.P.) — Tendo em 
vi-ta a Conclusão dos e*tudos 
realizados em conjunto, pelo 
diretor executivo oo P l a n o  
do Carvão Nacional, represen
ta ites da Companhia Siderur- 
gina Nacional e do» Sinaica- 
íos de Ktnpreu idos e Lmp*e- 
gadores nas minas d • carvão, 
bem como doa represen'ante- 
r:0 mini«*ó:i<> dí* Viação. t en
trai do Brasil e Conselho Na
cional de Minas e Metalur^icn 
o preaidente da Republica ŝ-i- 
rou decr»t > alterna io os pi - 
ços* do < aivflo d» hai 'a «- 
arina, f 'ci L»s pelo decr^t 
úmero 31613 de 17 de outu 
ro <Ie 1952
0 assunto foi encaminhado 

o presidente Getulio Vargas 
elo ministério da Viação atra

ses da exposição de molivos 
ra que informa teram aido re- 
lizadas, em dezembro úllimo, 
ies reuniões, ás quais compa- 
oceram os representantes a- 
ima citados rora objetivo de 
xam»nar o aumento de pre- 
og doa diversog tipos de r*r- 
ã > de Santa Çatarina. confor
me sugestão feita ao chefe do

governo pero ministério do 
Trabalho, afim de custear n e- 
levaçao dos «slarios pretendida 
pelos empregados das empre
sas caiboniferas do referido 
Estado

Estabelece o decreto, ora 
assi ado, que fi am aumenta
dos por toneladas métricas de 
66 c u/eiros o cai vão tipo cla- 
vad r». fornecí io à C tnpanhia 
•Si ieruigica Nacional O. m iOQ 
c u7.*imi o carvão bp ><?f cindo, 
i ’ i ;t as entii-g.i- de cu V .o di* 
qui-lque cam.cia a 6 alie lo
• >6 c ona t» «ira uá> minerailo
• n pr.-furnii « >. Ürritidjs ás 
medias das quant dades recebi
das pela ompanbia Siderúrgi
ca N 'ci >>jtl no« último; 12 mc- 
,-es, a contar desta data, pre
valecerá também o preço de 
18o cruzeiros; mais o aumento 
do 60 ci uzeir./S, t.ra es.abeleci 
lo.

Estatui, por fim, o decreto 
que qualquer acréscimo na en
trega do carvão desses dois ti
pos, ficará na dependência de 
novo entendim n‘o er tre 
partea interessadas, no que se 
refere á fixação do preço.

O sepulta.T.ento de 
Cristiano Machado

1

Papini no Index
Até Satanás será perdoado?

* Em seu novo livro, Papini apresenta a idéia de que Deus, 
arn sua misericórdia, podería perdoar mesmo ao demônio, o 
que é considerado contrário i  doatrina da Igreja.

* Interditada a venda do livro que fica práticamcnie proibiJo 
aos católicos, mesmo antes^ia intervenção do Santo Oficio.
VATICANO. 6 (UP) -  O livro «O Diabj», de Giovan- 

n  Papini. conhecido eserítor católico, será pôsto no 
«Index». Uma circular do Vaticano de Roma acaba de in
terditar a ve ui a des;a obra naa livrarias católicas A cir
cular é assinada por d. Luigi Traglia, arcebiapo, vice- 
administrador de Roma, consultor do Santo Ofício. Se n 
iniciativa, que partiu da diocese de que o próprio Papa é 
o bispo, fôr imitada sein demora pelas outras dioceses, o 
livro será práticamente proibido aos católicos antes da in
tervenção do Santo Ofício, babe-se que nesse livro o es 
critor Giovanni Papini apresentou a idéia de que Deus, 
em sua misericórdia infinita, poderia .perdoar mesmo a 
Satanás, o que é considerado como contrário à doutiina 
da Igreja.

Os restos mortais do sr. 
Cristiano Machado, fale
cido a 26 de dezembjv 
em Roma, receberam se- 
pultamento provisório em 
Ruma. O diplomata bra
sileiro disputou as elei
ções presidenciais como 
candidato governista pe
lo PHD, tendo falecido 
aos 60 anos de idade.

Aumento o preço da carne 

no R. G. Sul
O pr ço da carne verde 

foi majorado em 1’. Alegre 
em , 4 e 6 cruzeiros o quilo, 
de aeôrdo coin < 6 tipo.» 
classificados. Tal suimeuto 
cousou uma férie de protes 
os, inclusive um do sr João 

Goulait, e ocasionou uma 
crise nos so ores relaciona 
los cotn a COFAP e lnstitu- 
.o de i antes do p.G3.

A majoração foi devida a 
situação desigual em que se 
-ncontrava o priço; da car
ne verde com o do xsrque,

vendido para o norte do 
pais. o que veio ameaçar a 
população portoalegrense de 
ficar se.n aquele produto 
base de sua alimentação.

O tema v m f e  do clBe\.‘ 
tido nas t silvas a Imiuiòira- 
tivas do Ri«) Grande, tendo 
o s . Manoel Varga;, Secre
tário da Agricultura, deco
rado á imprensa; «Quem au
mentou o preço da carne 
não fui eu. não foi o Institu
to de Carnes - foi o boi».

O fundo partidário em de
bate no Senado

No Majestic Hotel
Em Florianópolis, nesta seAm» »  ____mana. a nossa reportagem 

teve oportunidade de pales
trar com o sr. Hugo Pessi, 
proprietário dos Hotéis Cen- 
r»t e Magestic. Hospedado 

úÜirao, o nosso repór

ter poude coDstatar o exce
lente tratamento e conforto 
com que 6ão distinguidos os 
hospedes do Majestic, tendo 
também feito uma visita «o  
Central, verificando, nessa 
rapidt estada na Capital do

Licença para pro
cessar Tenório

Noticia a imprensa do Rio 
que a Justiça fluminense 
encaminhou á Câmara um 
pedido para processar o De
putado Tenório Cavalcanti, 
acusado como amor da mor
te do Delegado A'bino lm- 
parato e do seu guarda- 
costas Bereco. Este é o ter
ceiro pedido formulado para 
processar o deputado pisto
leiro, uma vez que os depoi
mentos prestados perante a

Etolicia e perante »» juiz titu- 
ar da vara pela qual corre 
o leito incriminaram íorle- 
mente o político de Caxias. 
O sr. Nereu líamos informou 
que encaminhará o pedido à 
Comissão de Justiçs para se 
manifestar a respeito.

Estado, estar a mesma óti- 
m»mente servida em uiatériti 
de hospedagem, devendo-se 
isso, em graudt- parte, ao 
empreendimento do sr. Hugo 
Possi. zelozo que é de a to
dos atender com disdnçâo e 
cavalheirismo.

Trata-se. disse o Senador 
CARLOS GOMES DK OLI
VEIRA em discurso no Se
nado, do um projeto da 
Camara que procura atou- 
der ao angustioso problema 
financeiro dos Partidos Polí
ticos, criando o bundo Parti 
dário, sob o controle da Jus
tiça Eleitoral, com <reeursos 
que não oneram senuo os 
contribuintes do imposto de 
renda, superior a 1*00 mil 
cruzeir. s. se pessoas físicas, 
ou de rerda de mais de 
quatro milhões, s- sòi ieda- 
des comercias, além do 
produto das multas decorren
tes d <- infração do código 
Eleitoial.

Não vemos porque se pos
sa extranhar um projeto 
com essn finalidade

Se quert-mos viver num 
regime democrático, náo po
mos prescindir dos Partidos,

porque são éle« que coor
denam a opinião p jlítca do 
povo e promovem o proces
so de escolha é eleição dos 
seus representantes no gn- 
vêrno e nas corporações íe 
gislativae.

Não pode haver democra
cia sem Partidos.

Mas. êstes precisam d»; 
recursos paia se manterem 
e custearem as dtspesas 
eleitorais. E ai e6tá o drama 
dos homans públicos.

Donde conseguir dinheiro 
para isso? À custa de cada 
um? Ma6, só » s qu*» têm 
d nlieiro o po '"riam fazer. 
Em vez de democr.oia, que 
é o governo de todo o povo, 
riamos plutocracia. que ?e 
ria o govêrno do» homens 
ricos, capazes ou não.

(Continua na 4a. pôginaj.

é o seu Candidato?
Preencha o cupão abaixo e deposite na urna 

localizada na Engraxateila CH1C.

Senado r .........................................

Deputado Federal............ ........ ...... .

Deputado Estadual.................. ..........

Vereador .......
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ÍHcUl S C O
Dia 10

Srta. Solange, (ilha do sr 
Evilasio Heusi.

Dia 12
Srta. Eli Aparecida, filha da 

vva. L). Tiloca Arruda.

Dia 13

João Carlos, filho do sr. 
Nels n Vieira do Amaral.

Dia 14
Sr. Aldo Alcântara Ataido

do comércio local. Sr. Aceli-

_ Sita. Ita Guilhon
A 15 dòste festejou seu 

natalicio a srta Ita Regina 
Guilhon, figura de relevo dos 
nossos mei 6 sociais, filha 
do Desembargador Ivo Gui
lhon Pereira de Mello e 
exma. senhora. Nossos cum
primentos.

no do Valle. ^rta. Lucift, fi
lha do sr. Emiliano Branco.

Dia 15

Sra. I). \V'altrudes, esposa do 
sr. Antônio Jarier Marques.

Dia 17

Men no Álvaro Hélio, filho 
do ar. Hélio Bosco de Cas
tro.

Sr. Orozino do Valle, re
presentante comercial.

Sr. Edmundo Ribeiro
Completou mais um aniv- r- 

sário, a 13 deste, o sr, Ed 
m i do Ribc ro. Vice Presi- 
si dente do Diretório do PTB 
local e elemento de nossos 
meios comerciais. Ao sr. Ed- 
muudo Ribeiro, nosso preza
do amigo, enviamos cumpri
mentos

Secçâo F e m i n i n a
Colaboração de Brandina de Oliveira

R j 1 Barbosa foi sem dúvi
da o maior estadista brasi
leiro. Nasceu na Bali ia a 5 
de novembr ■ de 1849 e fale
ceu em Petrópolis a r  de 
março de 112.3, Viveu, por
tanto. 73 atos de grande a- 
tividade. Em sua cidade na
tal, Rui fez o curso primá
rio e o ginasial que conclui 
anus 1“> au< s com brilhante 
Cxtto. È, êin Recife, concluiu 
o curso de Direito. Defensor 
Extremo da Liberdade, do Di
reito e da Justiça foi um 
dos mais acérrimoã agitado
res Jo movimento abolicio
nista. que visava a aboljç&o 
dos escravos no Brasil. Ten
do ,aberto uma campanha 
contra Floriano pelas colu
nas do Jornal do Brasil tor- 
nou-so súapoito de ligado 
com os rovoluclonárlos de 
1893 resultando o exílio, a 
principio no Prata, depois 
em Portugal e mais tarde na 
Inglaterra. De volta s 6ua Pa- 
tria hão deixou de continuar 
vibrando sempre, quer como 
senador, quer como l andida- 
to duas vezes à Presidência 
da R« pública. - Em 1907, che
fiou a Delegação Brasileira 
da 2a. Conferência da Paz 
eru onde os svus dotes 
oratórios e intelectuais se re
velaram de tal forma era de
fesa ,de sadios princípios que 
lhe yaleram o cognome de 
Aguia de Ilala. x

Em 1916. esteve na Argen
tina como Embaixador repre
sentando o. Brasil no,-Cerne- 
nário daquele pai?.

Chamavam-)he de «Biblio

teca Ambulante» .devido a «na 
extraordinária memória Fslan 
do ou escrevendo, doutrinai! 
do, combatendo ou criticando 
Rui jamais se aíásíòu das di
retrizes norteadas pelo ho 
mem que pensa e 't»be, isto é. 
espirito c > ptu ar, profunde
za no saí>er Na variedade 
imensa d« suas produções, 
torna-se dificil" destacar tra 
balho par* focalizar sua cul
tura pois em todos transpare
ce o seu valor estético.

X X X
Ninguém desvendará o que 

é misterioso.
Ninguém poderá ver o que 

se oculta Jebaixo das aparên- 
cias. Todas as nossos mora 
das são provisória*, salvo • 
última, nò coração da terra

Bebe o vinho amigo! Basta 
de palavr»» supérfluas.

X X X
Nunca se deve fazer presentes 
maiores que as propriae possi 
bilidades, porque isso conver
terá em al*rde de vaidade e 
de desperdício.

X X X
Lembrem-se de que mais 

se scercam da felicidade as 
Jovens que vivem, pensam e 
sentem com menos exteriori- 
dade, do que a« que tudo sa
bem e tudo podem.

X X X
Os uniformes da «Guarda 

suiça» do1" Vaticano focam de-, 
senhados por Miguel Aiigelo, 
err. 1556 e. desde então., as 
fardas tiâo soíreram a menor 
alterações.

OFICINA SANTA CATARINA
----------  de José H erm ele-----------
ATENDE a  QUALQUER HORA

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

Nove Escrito- 
iio Comercial

Integrada pelos srs. Cirilo 
José da Luz e Arnaldo Bor
ges Waltrick, constituiu-se 
em nossa cidade uma nova 
firma que montou um escri
tório comercial, à rua Cel 
Cordova, 92, i* se dedicará 
ao ramo de representações, 
corretagens, informações cm 
geral, escritas fiscais, im- 
po-tos e serviços em repar
tições. Girará sob a razão 
social \\ alliick & Luz. Os 
nossos votos de prosperi
dade.

Nova Lei de 
Imprensa

Já es!á em vigor a nova Lei 
de Imprensa, que to.r.ou o 
núincro 2.033 e t\ i saucionsda 
a 12-11-53. ü  novo e-t lu
to revoça o D rrtto 24.776, de 
1931. que au en.âo vinha 
regulando a matéria, ltcgula 
a liberdade de impren«a, os *- 
buros e fixa as penalidades, 
o direito de respoít», fixa as 
responaaLHidadr, pelot delito* 
de imprensa, e dá as. noriuaa 
da açfio p* nal por crim-s co
metidos. twffccriçAo, etc.

Era «ícone. pontos inovou a 
ienameiior. ficando, entretan
to, reduzda a pena maxíma 
celular que é um ano e au
mente aj I cavei ao autor de 
ascrito* incriminados, enquan
to que outroa respnntsvei* es- 
larão aujeitos, a penas, pecu- 
Giari&a.

Eleições em di

versos municí

pios
Fpolla — Agencia N.icional

R**alizar-se-á no primeiro 
Uimingo de maio as ctrições 
l’ r« predito no* muniripros 
-e langará, C-ipinzal, M .$»*- 
randuba. Turvo, Taió e Itupo- 
tanga.

Preparam-ae os. partidos 
político* para a primeira 
orova eleitoral do ano de 
1954, pois, em outubro serSo 
realizadas as eleições g^r-ii* 
p.ira preenchimento d«a câ
mara* de vereaiorea, deputa- 
doa eataduaia e federais e 
senadores.

Gorre nos meios poliiico* 
de Ituporanga que, amigos e 
correligionários de ex-verea
dor Leopoldo Jacinto Martins 
pretendem apresentá-fo como 
candidato a Prefeito pará dis
putar a» eleíçòe. marcadas 
oara maio próximo vindouro 

«P^siÇão ao deputado 
NeUon Rosa Brasil da U !>.<N 
çijo nome estA.aeq-to auicu-

!)»L pi ! ' ,,lljr
r.rf*,var^ e á por certo um 

renhido pleito dada a mfuên- 
cia política d.,s csnlldatos 
embora esteja apregoado niie 
o Partido Dem ocrata Cristão 
•ipoiari o candidato da U'L) N

Terminou a greve em
IM B ITU B A

RIO, s iC.P.) - o  presiden- 
t- Getulio Vargas determinou 
á fampanhia Siderúrgica Na
cional que doravante efetue o 
serviço ,le estiva no Porto de 
Imbituba, em Santa Catarina 
contratando direlamente q 
p e s s o a l  indispeiinf- 
vel com o sindicato de classe 
Assim ces«arã a intermedin- 
ção das docas, cujos direto 
res tendo-se recusado a pa
gar os salarios dos estivado
res motivar in a greve uli 
irrompida. Em consequência 
do ato do chefe do governo 
cessou a parede. Os estiva
dores de Imbituba voltaram 
ao trabalho.

H

Sr. Mario Ru
bens Ramos

Esteve alguns dias entre 
nós o conterrâneo Mario Ru
bens Ramos, funcionário da 
Cuntadoria Geral do Estado 
do KGS. Colaborador d- ste 
pjriódico o sr. Mario Rubens 
Rimos deu-nos o prazer de 
sua vidia. pelo que lhe so
mos gratos.

Desembargador 
rio Teixeira Carrij

Pe>o avião da carreiri 
Vorig, regres.ou dia if 
sua viagem ;*. Baia, 
Desembargador Mario Te 
ra Carrilho, provccto a 
gado em nossos audit 
O dr. Carrilho, 6vguira 
dias, paia a « Boa Terra 
vi»ita a seus f amiliares, 
passou a6 festas ue I 
ano.

Sr. Céiio 
Andrade

Em viagem de" férias, se 
guiii dia 12, vi* aérea, para 
a Capital da República o sr. 
Cého Andrade, agente local 
d> IAPC. Ü sr. Célio Andra
de seguirá até Belo Horizon
te onde visitará parentes lá 
residentes, devendo regres
sar nos primeiros dias de 
fevereii o.

D- Corina Caon
Acha- recolhida 

Hospital N. S dos P 
res, em virtude de 
intervenção cirúrgic 
sr. 1). Corina Caon, 
posa do sr. Álvaro 
dos Santos.

Casa-Vende-
Nas proximidades dr 

roporto, pega Ia à I <*de 
a menos de l.OOU mtrs, 
estabelecimentos de e 
ve.ide-so orna cisa de 
deirs, recent^me ite co 
d i, com terreno de l 
c iTn 8 peça*, tendo iala, 
*mha e quartos espsç 
Banheiro e área nos tu 
Pare.fi s d iplas e ampla 
t Iação.

Tem enoads j'ár.i au‘ 
vrl e exelcnte «gua. C 
çào a cidade alravéz de 
linhaa de ooibn-.

Sendu Jo interesse do 
prador poder-se ã 
na venda utn terreno 
fundos com 12x22 e 
frente para Outro rua.

Faci;lita-se parte. P 
combinar.

Trator diretamente c 
Dropriatario Snr. Luravi 
noiii na litma Joca Du
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CORREIO LAGHANO

fi re te isp i
parte tío 2o

Conforme temo» divulgado. | ingressou em juízo comum» 
o rádio-telegrarists Nicanori petição requerendo a de.j 
de Sá Uuniz. por intermédio lução de sua carteira pro- 
do Dr. Evilaaio N. Caon, .n- . fissional de n 7-738 serie 
tentou uma recl mat >ria’ õSa, que ae adia retida t 
trabalhista contra o T Ba i não anotada pelo comando 
íalliflo Rodoviário, por ter daquela unidade militar.
sido despeido, apóa sete I ,
anoa de serviço, lem o pa- Antes da realizaçao da au- 
gamento de aviao prévio, in- diéncia para solucionar o 
denização e outros proven- tema relativo à carteira 
tos do trabalho .udiència es-a que deverá

Realizada a audiência de ter lugar dantro em breve, 
conciliação • julgamento fo i; o Dr. Evilaiio N ( aori ende- 
levantade uma preliminar, de reçou uma carta aoi sr De- 
competénci* de fôro por par- legado Regional do Minist rio 
ta do 2 Batalhao, e, após a do Trabalho, em Floi iaoopolis,
decisão do Dr. Juiz de Di 
reito, foi interposto recurso 
p„ra o Tribunal Regional do 
Trabalho, em V. Alegre, »a- 
ds ae encontra o feito para 
julgamento.

Durante, porém, o tramita- 
me n to da aç&o o reclamante

comunicando o tato e escla
recendo que. em igual situa
ção, ae encontram outros o- 
perários

Recebeu agoraaquelo p o- 
fissional o seguinta telegrama:

«DR. EV1LAS10 *:AON -

DR. EDÉZIO NERY CAON 
DR. EVILASIO NERY CAON

ADVOGADOS

R i* Marachal Daodoro, 2M — Caim Postal 9

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

: Fornecí i

Restaurante Clube 
de Junho

14

Rua Correia Pinto, «ji. - Fone 341

LAJES - SC.»
«Referencia assunto cons

tante sua carta datad» de 
<0 de outubro último, comu
nico que pelo oficio número 
;j3S9 de 2i de novembro ti ri
do foram solicitados esclare
cimentos ao Comandante do 
2 Batalhão Rodoviário que 
até esta data não nos con
testou, razão pela qual foi 
reiterado pedido em telegra
ma número 1)21 desta data. 
Sds. Raul Pereira Calda*. 
Delegado Regional do Traba
lho».

Cópia da referida carta 
f ii enviada ao *r Ministro 
do Trabalho, por intermédio 
do Deputado iaulo Ramos, 
a quem se dirigiu o procu
rador <!o sr. N’satior de Sá 
Muniz, tendo i.nu«le parla
mentar recebido o seguinte 
telegrama:

SrUt. Selva Ribeiro

Em visita a parentes 
encontra-te nesta cidade 
& srita. Selva Palma Ki- 
beiro, professora em FIo- 
rianópoPs, filha tio Depu
tado Enudino Ribeiro.

Ilano d« A baa t#ctm *n- 
toa da cam aa para 19S4

RIO — (PC) — Foi subme- 
tioo à ultima discuasáo, no 
dia 14 de ontubro do cor
rente ano, na aéde do De
partamento Nacional de Pro
dução Animal, entre aa enti
dade» governamentais e aa 
c!as*ee interessadas, o Plano 
de Abastecimento de Carnes 
para 19M. Em seguida foi 
ele enviado ao Ministro João 
Cleofas para aprovação,

DEPUTADO SAULO RA- 
WOS - CAGARA DOS DE

PUTADOS - RIO - DP*

«Com prazer acuso rece 
biu.ento sua carta 11 corren
te. referente situação ope á- 
rios 2‘ BaUlhão Rodoviário 
sediado cm Lajes e comuni
co asiuuto foi encaminha
do Depto. Nacional do Tra
balho este Ministério. Tão

logo tenha solução transn d 
tirei Vossenc a. ATS bD * 
João Goulart».

Desta forma, brevemer.tl 
terão os os operários do i 
Bátalhão uma solução, ist| 
é. ficará esclarecido se 
quela unidade militar 
ou não obrigada a anotar 
devolver as carteiras pro| 
fi sionais de *eus operárl 

’ tal como um emprega 
I particular.

CS

A E l e t r o l â n d i a
Dê o mctximo conforto a seu lar

Tornando-se cliente da Eletrolândia - sucursal da firma Nicolau & Cia 
—estabelecida à Rua CeL Cordova, s.n. - Edifício Armando Ramos
Ofarac» a V.S. rádloa, r«frig«rador»a, •nceradeirai, máqul- 

bcm d« coatura. liquidiÜcadoro. cofra*. fogõei a aax a à lanha 
• bicicleta*. da» malhoraa marca* • procedências.

Dispõe de variada sortimento de Discos RCA Victor 
Odeon, Continental e Long-play, bem como de toca-discos 

simples, automáticos e radiofenes

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

VENDAS. SOB GARANTIAS E À PRESTAÇÕES
A Eletrolândia - Rua CeL Cordova. s.n. Edificío Armando Ramos

EXPRESSO LAGEANO
S A o  PAUI.0 — LAGES
Rur ‘25 de Ja

neiro 220 
Fone 34-43 9

Rua Mte. Ca«- 
telo 62 

Fone 228

P. ALEGRE
7 de Setembro 

>97 I 
Fone 7118

Traispirts ríplúi 8 if ic ititi
cargas a a n co zn en d a a  azn co rro a  próprios

L a ç j e a n o  1
Dar preferência ao Exp. Lageano é contri

buir para o progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA 
______ PREÇOS MÓDICOS

A l f a i a t a r i a  Pa r i a
Finas confecções para cavalheiro» 

Corte especializado em Sào Paulo 

Preços Módicos

A N IO N IO  PAIM BRAESCHER 

uu Mal. Deodoro, 361 Laje6

O

J l

* reiPEn* i constante asmuscu rtuuit ais 
Aviáij roí mmeos (sruutiZASOs, a coitesia io 
MUSAl If TEMA | (01*0 E 0 (0NPCII3 Oilí f. s.
Ittltll Al A ai.'RA.MT( UMA VUSÉM fll*  "?I0 N f l« A".

l»£ MOPOÍCIORAÚO StMPfil UM AltCU 
DESEM6AIGUE.

rz»

Rua le NnvimKLIA „NESTA CIDADE
A * Gere. Í)r°irnI 37’ FoTlt! U  CalXB* Geral d»K'M- para tojo o Su[ do Psi>
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Em Florianópolis hospede-se nos 
Hotéis Majestic e Central

Bem no coração da cidade: HOliil
Á'iua encenada em todos os quartos - Banhos 

quente ; e frios - Cozinha de la ordem 
Higiene - Respeito - Cortezia

Rua Trajano, n° 4 - Esquina Conselheiro Ma[ra.

l o t e i  C e n t r a l
Rua Conselheiro AJafra, 26 

Atendidos por Hugo Possi - proprietário.
Os seus hotéis na Capital do Estado!

lindado um clu
be de Bolão
Ai Ó8 vurias reuniões pre- 
ratórias, efetivouse a 10 
corrente a fundação de 
clube de bocha e bolão. 
nessa ( idade. Os aficcio- 

dos desse esporte aprova- 
em sserabléia Geral os 

atutos da nova entidade, 
gendo a primeira direto- 
que terá presidida pelo 
! omingos Valent9. O ciu- 
terá séde no bairro da 
te Grande, onde encon- 
se instalada a cancha, 
endo chamar-se «Socie- 
e Lag ana de Bocha e 
ão». Ê pensamento da di- 
ria eleita f i l i a r  a 

á Federação ^Cata- 
nse da Bocha e *Bolão 

o fim de participar de 
mas oficiais. A concre- 
çfio dessa iniciativa wm 
vida a uma categoria de 

orteg já bem praticado 
lajes e a fundação So- 
arie de Bolão foi rece 
cont gerais 6ira >atias nos 

alo» esyiortivos. Deseja- 
-lhe pleno êxito a novel 
iade.

iguido o Ministro 
João Goulart

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

12 ANO S DE SERVIÇOS PRESTADOS AO  COMERCIO E INDUSTRIA

LAJES

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 ántiga Empresa de Transportes da Região Serrna

• (P< ) - A diretoria 
Htic«t'i dn Comercio Va- 

de Chmv s Verdes do 
0 Janeiro compareceu, 
•orada, ao gabinete do 
o do Ibabalbo, para «t- 
«■ ao titular dj PaEtalarl.

ESTUDE

ESPEKANT**

ae providências no que con
cerne as eleições sindicais da 
niísma entidade *te classe, 
Nessa ocasião, o seu presi- 
deníe, ar. Oscar Cardoso Ja- 
queu, expressou, em nome 
doa dem i» membros «lireto- 
ice f  de col» tiviiladC do Co
mércio varej atn de carnes 
vetdvs. irr*-st .t.i s diedail da- 
de e ao ministro João Gou-

LAGES X ALIADOS
AM ANH Ã ÁS 16 HORAS NO ESTÁDIO MU  
NICIPAL. DENRONTAR SE Ã  AS OEQUI- 
PES DO ALIADOS F.C., TRI CAMPEÃO  
LAGEANO, E DO LAGES F. C. EM RE 
ORGANIZAÇÃO. M AS JÁ CONTANDO  

COM  GRANDE PODERIO

UM GRANDE ENCONTRO - TODOS AO CAMPO

0  fundo par
tidário . ..

(Continuação da !a. yágioa

Mac, entre os orofessore 
os médicos, os advogados, os 
engenheiros, cs c mercian- 
tes, os industriais,, os lavra
dor. s, os funcionários, os li
deres sindicais, há muita 
gente, e da melhor que não 
conseguiu ficar rica, mas cu
ja capacidade pneisa ser u- 
proVeitada r,a vida públicá. 
nos cargos de governo.
Para éstes. porém, a"at.vida- 
de política so vai tornando 
cada vez rr.ais cificil, pelo 
muito que exige, não só de 
esforço e di.suação <ta9 ati
vidades normais, ccao ue 
regursos íinanceiros, que uo 
gera Idéies não têm.

E mesmo os homens de 
posses, quando so liajuio 
dispoites a despender. do 
seu bdso. o neressáro para 
custeio da pol ti.a partid&rfo, 
acabam cansando se, memo 
que tenham espiri.o público 
e ideal amo parB tanto.
Não basta, i oi*. a aspereza 
da vi a p .lltica paia que 
os homebs j úblicos se tor- 
turem tantas vezes; o pro
blema financeiro será tal
vez, o mais angustiante.

O certo será q c os Par
tidos angariem contribuições 
dos seus adetos.

InfeLzaiento, porém, a fal
ta de educação políiica í.fiõ 
tem feito comprontíer ao nos
so p j;o  ] u  é um <fev*-r 
civii o, não só votar duk elei
ções, como, ainda, alis ar-s** 
num Partido e contribuir pa
ra as despesas dêle. busca- 
se então criar caixinhas clft- 
elandestinas, ou fsvorectr 
com a coisa pública a quem 
auxiliar o Partido,

No comum, porém, os Par
tidos vivem debilitados, ser
vindo apenas pura registiar
1 andidatos e deixá-los à su» 
sorte. Êste, por 6Ua vez. são 
tentados a buscar recursos 
de fontes inconfes-aveis, pa
ra custear as despesas que 
façam ou para pagar as di
vidas, depois.

E se não fizerem, e «ão 
tantos que nío fazem,| aca
bam sobrecarregados de< ol
vidas, que podem entorpe
cer a vida pública, com pro
metendo, mesmo, a sua inde
pendência.

Nada mais natural, pois, 
que sc procure fortalecer e- 
cunom camente, o§ Partidos, 
que sã i os pulrr.õea do regi
me democrático, e que o nos
so (. ódigo Eleitoral conside
rou já. como entidades de 
aireito público, porque, em 
verdade, êles são enados por 
inspiração exclusiva do inte
resse púb’ico, como outro 
qualquer órgão do Estado.

t  soo não fize raos aha- 
v»a de um recurso decente, 
como o que êste projeto tem 
em vista, e sc o nosso povo 
não se comp-fWrar de que 
precisa ajudar financeiramen
te ( s Partidos em que ae 
filiem, conclui o Senador 
trabalhista de Santa C t&rtna, 
então não poderemos respon
der pelo amanhã do regime 
democrático e d» nossa 
•anquilidude polhica.
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24 casos do fartos e roubos' em tres mesa
O movimento po tcial dos 

t:es últimos mes-> de 19331 
acu-ou nada menos do que 
2-t casos de furtos e roubos, 
todo» com registr** na Dele 
gaeia. Manuseando o livro 
de queixa* daiu-ía reparti
ção tivemos oportunidade de 
«onstatar todcs os casos. Fo
ram as seguintes as pessoas 
que aprese ntara-n queixas 
r >» meses de outubro, no
vembro e dezemb o: Araci 
Palm. Argemiro Vieir3 Ra 
mos. Giicério Pereira da 
Silva. Henrique Mariant, Se
bastião Garcia d Silvei ra. 
Francisco Discher, Ca b o  
Autonio da Costa Maci-1. 
Elisa Bica, VVaWir Gerber. 
José Luiz ' amoe. Tiago Fi
gueiredo, João Metxner, Eu- 
frasio Almeida. Ulisses An
drade. Maurilia Matos. Eli 
zeu Concer. Alberto Santo6 
Morais. Nilo Cunha. 'e. so
mente no dia 2% de dezem
bro. Aristides St- ffen. Ânge
lo Sealabrini. Adolfo F oria- 
di. Emílio Borges. Hildo Bu- 
rigo, LadisUu Alves da Sil
veira.

Como se vê pela nomina-

ta de V ti ras, g an le foi a 
operosidade d»* gatunos e 
larápios n> final d* ano- 
Muitoa dos furtos foram a- 
precd dos. detidos s cimi-i 
nosos, enquanto que outros 
am fa s- adiam em fa-e d 
düigêncits. O mai.r r.vitn-ro 
de indíCTarfo* é de rr.enore-. 
rm geral garotos de pouca 
idade.cujo- nomes estamos iro-; 
pedidos, por lei. de revelar.

LARÁPIOS CONDENADOS 
E RECOLHIDAS À PEM- 

rENCLARIA

Nada menos de lã lad ões 
foram condenad « no decur
so de 53. São OS üeguiates 
os meliantes que se acham 
em «estação de veraneio» na 
Penitenciária do Estado: Ce- 
sári Paes de Farias. Adeli
no Borges dos Santos, vul
go Picoé. An'.on o Rocha 
Mel<*. Argemim Pa'bano 
Mauro 'oaqurm Miguel. ,Pau 
lc Pagni, Sérgio Perro 
Vera. Peiro Lime. e as 
Juas mulheres: Maria de 
Lourdes Ataide e Na r Car
neiro

Fora r timbe 
porém se ene

; CrS 63- >. 0. na fúa do 
J accoi *-

CAPTURADOS

. ,  . lU  ot Ab ru c oiiTcs.íso mero E a dos bacondena - 3.1* nei.o* de carteiros. A p une r̂a
_________  nt« m íor^ f  pt R O D E  I6.TJOOO ma W  o sr. J o i . i l »
Kios: Fkaacísco 'lvea e M» fcue teve o bol»o da
noel Camilo ca Costa. e sm-  ̂ p.Ucia está dilrgtncían-leoit do e lhe -urrip

cumprindo' do* no sentido de capturar c

r r w s

. «  -  a f  r r a s « “. b r * . . » 2
•a cum . 1U pena. Q diaheiro f ,j furado da co onde. ap<>̂  t rena queb

OUTROS FORAGIDO' ca residência. cuja porta vdo de Irenle. roubar
,  ém d - Fraoci-co A ir . »  d .  M t.v , c h »v «d ..

AC. e Manoel Cami '. F - r i R S rlT W D O  RÁDIO., trai, c i  movia-e.it da 
/ • • “ ' “ “ í ?  Í ? S '  ^  gtarf.d.rigid* C
í í  <1íim *.rii3. M-lo O x. Nilo Cunh. «presen- r ,p » i  r.««KS, .c.m

& H & s s  ' ssrt^sissrr/fix.zr*
AGUABIAUl jm .O X M B »ro '“  ^  I-d .er.ad  r . l c .  .p  « a

rt.

[sua n l  ua tard-* de 5
Estão reedbid-as ao buqu- ido corrente. ã rua_ Curitib - 

dor *r. Alegrete, p e-os pre- nos C mo ainda nao ' J  1r-'J 
ventiva nento, *gra-dando; colludo o pruiu.o do fur.o. c

NOT Cornun camop 
ooss-òs leitor s qu*. ci 
ra frente, contin .aremo- 
a publ c-oÇ -o d s oconi t CUU Mk U'- likUj •• ----- I . •

juWarre.to ou cumpr n »o pe meliante devera estar escu-
tias » id c> s: .Arr.alu ■ Te-doro. tando noVílas a estas h.ras... poU.^i-. P .a n «  
__- . . . -r. ... i. > ... ia Sem S. Tln!:Ijrsua.nutt_’ '
ria Perrone Ar sei uo. l  inar- 
te Lourenço. Fcna-cmo Fur
tado Hugbeo. A etriir F rettus. 
Elrnalli Goiinbo de F.elta-,

faS-.-rã S.mplT» .rsdxp.» . 
BATEDOR DE CARTEIRA i  p Pirag^u . i\ . 5.

gado de Pouea cuaa> 
Um gê-ero novo de crimes fazendo-no» !rai*-queo. 

ettá eã  exper.ència em nos - os elerneutos ao seu

C O R R E I O  L A G E A
ANO XIV Lages, 16 dejanairo da 1954 \n * 3

À “bolha dágua
A campanba contra a H - 

datidose continua agora em 
visitas ás Firmas desta càia- 
tíe. procedeado aa reações 
bis pess ras que aa uitegram 
No Centro de Sauie qualquer 
pessoa pode ser atendida 
«os sábados de 9 as 12 h - 
ris

V Equipe Volante de*»a 
campanha ausentar-se-a des
ta cidade no pr>ximo oia 
vinte, prometendo voltar no 
dio oito de fevereiro para o 
prosseguimento do comba e 
ao Quisto Hidátieo.

Após o término -ias rea
ções de C&soni na popultçào 
urbana a Equipe Volante irá 
visitar as escola» dos Disiri 
tos deste município. A cam
panha ca zona da cidade de 
Laj-^ será encerrada apôs 
ter a Equipe percorrido 
dos os EstabeUcimento3

colares. Firmas. Quartei^ e 
derauía agrupamentos h_ma 
nos

Dep is désse trabalho se
rão convidados a compare 
cer ao campo de Esnortes 
todos aqueles que possuírem 
cães afim de ser administra
do a esses animais um ver 
nitfugo purgante) c vacina 
cortra a raiva (hibrofobia).

Até esta data ja f ram 
feitas em Lajea umas 1.200 
reações em pessoa?.

E por f:m, o nosso con
selho é que o senhor tam
bém deve fazer o seu exame 
para «aber se tem a «boiba 
dagua» em seu corpo, não 
perdendo essa oportunidade. 
Es?a moléstia é perigosa e 
não se deve facilitar.
Dr Fernando R. Laureano 

to-fCbefe da Cap. c. a Hidatido- 
es- se em Sta. Catarine.

Rebelião no
PSP

Fpolis. 23 (Agencia Nacio
nal) Kmboça-se um movincen- 

fto de rebeldia nas fíleir» 
d» PSP. se-Und. informa
ções colu.úas n*s rodas po- 

i Irticas. Tal movironto pre-- 
; de-se à exoneração do Cor
nei Alves Marinho, do »’• 
manuo da Policia Mili ar. e 
á orientação pouco seg ’ • 
imprimida pela 'e.rets- 
Gerai do partido. O jornal 
«Filha Por .lar* f*u- edttar- 
sc-a nesta Capital, dirigiu* 
pel**# pessepistas Cid Amaral 
e Irajà Gomide. traçará i> 
ponto de vista da mu.oria A 
partido, pnivocando por ee-- 
to uma cisão, uma que *> 
atual secretario tedo faz pa
ra obngar o partido a apoiar 
incondicionahnerte o G* ver- 
no. sacrificando múltiplas 
vezes o prestigio da agre
miação de Ademar de Bar 
roa.

Leia “P i á ”
Livro de contos de 

Guido Wilmar Sassi

O pagamento da taxa 
devida à Petrobrás
No emplacamento de vei- 

cu os. a iniciar neste aao. 
sera e Arada a taxa devida 
à Petrobrás. recebendo os 
proprietários ações daque a 
etr. presa.

O paga-rento se:à feiro de 
acordo com o peso e a.uo de 
de ‘abricaçáo de vesculos. 
variando de Crt 1 OOC.- 0 a 
<T r j S-OFO.CTlO. Esses reco-! 
Ihimentos serão feitos até 
1S57.

A U3K venceu em 
San Fi^ncisco

PTB seçnndo colocado
As eleições para Prefeito 

de Sã? Francisco, muuicipi 
que teve autmomut há p.uco.) 
rcuzaia- cia lu *;o cutrecte ■ 
acusou o segu ate re»u.íad*ic 

UDN: 135-3; PTB ~90r PSD 
67q; e PSD 153. Co .‘.carreram 
quatro cani datu». tendo »iáu 
ele t o sr. Antoaio S; vs O 
Prefeito anterior era udenis- 
ta. nonae»do pdo Govrrna- 

.d-*r do E»tacc

Enc.clopédia de 
Catarina

O Corso de Etz 
Cultural de Fpolis. 
iniciativa de organ 
fcncicl >p dia de Sta. 
na. ccmo neces.*iiade 
riosa de situar a- re 
vindouras e o esüs 
progre-so de notsu 
feaerativa.

As bases da 
tão inseri ias en  
emitido cem aspe 
consuita e esxá 
viado ao Prefeitos. J« 
Direito. Presidentes 
Câmara Municipais, 
mentares e im.ias 
autoridades.

A * omi-são Di 
Enciclopédia se comp* 
seguintes membro»: 
Almirante Cario* c 
Carneiro. Des. H?çr 
Silva Fontes. Dr. V i 
so. Dr AneLario 
Dr. Carlos da CQ6 
ra.

Illólipa .L IJOi
Dia au do COTTTCM 

prestai* uma feoiaerage 
▼os bac:iare;s de Lajes. ' 
Fígaetreão. Cetiü*' ü 
Helena Camargo Regis e 
mos Xeves.

A bcmensgeiB eevsta 
jaaar e sert ofennódo 
dos Adv*>cados do
çSo ue Lajee.

We.d.1 Cc„, - VeF1« . u U ? W  S.™ ".9» !! “ i L m  ̂  ^

R E G R E S S O  DO I N F E R N O
Lm dos romances mais empolgantes sobre a moderna aviação

-------------------------— ------------ --------- ^  «m rnar u m hlm e excc-Dcional Ha  nm otrp
I — l  HOJE, SABa DO, - ÁS 8,30 HORAS — UM DOS v a i o r p c  r  7-----------

ÉRA OA VIOLÊNCIA | -  ^
----------- -------------------------------  - “redução de Edward Small
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Cumprindo disposição esta
tutária, o «r José Btggio con
vocou a Assembléia Geral da 
Liga Serrana de Desport s 
pjra reunir-Sa no dia 21 do 
corrente, às 20 horas, no eJi- 
f.cio M .rajoara, a-fim-de pro
ceder a eleição pata o Con
selho Diretor que administra
rá aq «ela entidade em 1954.

O Conselho Diretor é int"- 
firada pelo Presidente e Vice- 
1’residente, enquanto que os 
Secretários e leSOurenos e 
bem assim as Comissões 1 écni- 
ca- são nomeadas.

Nessa mesma ocasião deve
rão ser eleitos para a Junta 
Disciplinar Dospoitiva alguns 
membros, em virtude de va-

para a LIGA
demissões 

’ ir, Dr. 
outros

por
Aragão Par

gas existente 
do Dr. Neí 
Renato Valente 
bros.

São os seguintes os 
dentes que deverão 

Cap. ). P. Sombra, 
Guidalli. Dr Evi asio N 
Edú Lemos. Dr. llse Costa 
Oricimbo Silva.

mem-

Presi- 
votar: 
Hélio 
Caon, 

e

O Aliados jogará dia
24

O Aliado» está em enten
dimentos com alguns clubes 
para n realização de uma 
interestadual ou inter-muni 
cipal dia 24. ocasião em que 
receberá as laixas de cam
peão de 53. É provável a 
vinda de Flamengo de Ca
xias ou então io Gusicurús, 
forte esquadrão de Concór
dia.

Possivelmente, o c 1 u b e 
que jogar com o Veterano 
no domingo enfrentará tam
bém o Colorado no sábado. 
Também no dia 24. em pre
liminar. deverão receber as 
faixas de campeões, os as
pirantes do Internacional.

ulio e Neisinho 
Vasco ?

no

O Vasco da Gama está em 
atendimentos com os atle- 
as Tulio Andrade, ponteiro 
ireito do Aliados, e Fran- 
isco Ramos Martins (Nel- 
inho), zague ro colorado, 
ara integrarem a sua equi- 
a no ano de 195i. A ínicia- 

iva partiu de alguns torce- 
ores, não sendo oficial, ao 
ué parece. A transferência 
e Neisinho está dependen- 
o apenas de ver se o mes 
o aprovará como baque 
»ntral. Sôbre a situação de 
ul o nlo temos detalhes, 

'orno sempre acontece, por 
ra é <onda>, mas pode se: 
ue venha a se concretizar.

Bonita vitória 
do União O- 

perária
Consagradora vitória obteve 

domingo último o União Ope
rária frente ao Serrano ae 
Curiúbamos. O prclio havia 
despertado algum interesse, 
sendo favorito o esquadrão 
curitibanense. Entretanto, lu
tando com mudo ardor o União 
conseguiu impor-se, .iniciando 
bem o ano de 54. A primeira 
fase decorreu seni -abertun? 
de escore, com cargas e re
cargas equilibradas. Na etapa 
complementar os operários 
abriram o escor , o qual foi 
igualado, cabendo a Désirdio 
marcador do primeiro tento, 
desempatar para 2 a 1, re
sultado com o qual se ence- 
a contenda.

Inegávelmente o triunfa do 
Uniio foi Justo poi quanto te
ve rnaia presença em campo. 
Se n&o fora a ineficiência de 
alguns de -eus atacantes, po- 
deris ter alcançado maior 
contagem, pois perdeotres ou 
quatro excelentes oportuni
dades. Quanto ao Serrano, 
que está precedido de bom ca f  
taz e possui miam > umbo.n| 
esquadrão, não se entendeu, 
fazendo uma partida abaixo 
de suas possibilidades.

Arbitraram Arnoldo Rosa 
e Cavanhaque, ambos btm.

Para breve a inaugu
ração do novo Estádio

Já murado e com o gra
mado em ótimas condições, 
o novo Estádio Municipal, lo
calizado no Dairio Ponte 
Grande, deverá ser inaugu
rado. provisoriamente, em fe
vereiro, quando será inicia
da a disputa de prélioá < fi- 
ciair

Dia 21 a realização do 
Toiueio

Foi matcaai p̂ ru o dia 31 
do corrente a realização do 
Torneio Inici • em dispu a da 
«Taça Dorreio Lage no» S<- 
guir-*c á, no doming > segu-i;> 
te o Torneio GeruL, p t» r a o 
qual a « Transportado Cojurú* j 
ofer< ceu um fino irofeu.

Em fevereito as 
eleições no Inter

nacional
O S C. Internacional reali

zará as suas eleições nos pii- 
meiios dias fevereiro prúx rr.o 
A As-embléia -Geral dé-ãêiá 
ser convocada em breve, uma 
vez que. além da eleiçâ ■■, de
verá se proiniciar sôbre uma 
proposta de alteração e-tatut i 
ria no sentido de ser criado 
um Conselho Deliberativo.

A partida com o 
Carlos Renaux

Terminados rs compromis
sos do selecionado catarin- 
so já está o C.A. Carlos 
lt e n a u x, c a m p e  ã o 
estadual, em disponibilidade 
para realizar partidas amis
tosas em Sta. Catarina. Um 
desses prédios será com o 
Internacional, pelo pa«se de 
Esnell, devendo o mesmo se 
realizir possivelmente, no 
próximo mes.

Edú Lemos na Presi- 
sidência do União

R.ahze.ias as eleições no 
E< . União Operária foi guin
dado á Presidenc a daquele 
clube o conhecido desp irlista 
sr. Edú L< mos. Velhc bat ihu- 
■ U/S do União, ex- rctu a Secre- 
■h.ná císquela entidade por ma
is Ce um ano, sendo virtu 1- 
mente um de seus mais infu- 
entes pioeen s. Por essas razões 
sua investidura íoi muito bem 
lecebida nos mei.«s «operários* 
e despt rtistas locais.

Virá o 14 de Julho
O Clube 14 de Julho de 

Passo Fundo está em enten
dimentos com o Internacio
nal para a realização de uma 
partida em nossa canclã. 
Etn fevereiro, segundo as iu- 
lorniaçõ-s que obtivemos, o 
esquadrão passofundense 

jfará uma exrurs o até o Pa 
raná, ini iando era Lajes a 
disputa de jogos.

ESTUDE
ESPERAIS T O

Eliminada a nossa e z - 
ieção

O nosso selecionado, jo 
gando em Florianópolis, m 
último domingo empatou 
com Espirito ■'anto em . 
tentos. Em consequência, co
mo Já tivesse perdido a po
nteira pirtida, ficou elimina 
do di einpoonato b.-asileir 
le futeb >1.

Aliás é interessante obser
va'-™ >5 que no campeonato 
anterior haviamos vencido os 
eapichabas, o mesmo suc - 
dendo com a Haia que saiu 
derrotada quando anterior
mente vencera o Paraná.
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V. S!A maior rede aérovíária do Brasil a serviço de
Transportes Aéreos Catarinense S.A.

em combinação com a : Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
)e  Lages para  o Rio de Janeiro:3 vezes por sem ana, poderá V. S. viajar para o Rio, em quatro linhas diferentes

TTINFR AR IO S -Latres - Florianópolis - Rio . . .  . 3a Feira — Lages - Florianópolis - Curitiba - São Paulo - 
Rio de Jfmehí) 3* Feira8 -  La^es - Florianópolis - Itajai - Joinville -Curitiba - Paranaguá - Santos - Rio . . . .  3a Feira 

I P£(s - FlorianÓDoiis - Curitiba - Rio de Janeiro . . .  5“ Feira — Lages - Florianópolis - Itajai- Joinville - Curitiba -Parana-
k mii sàntnK O Rio de Ian“iro 5a Feii*a — Lages - Florianópolis - Curitiba e Rio de Jaueiro-----Sábados

8 ’ "U ges  - Florianópolis" -Itajai - J oinville Curiliba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro.......Sábados

De Liges paraPcrto Alegre. 2*, 4* 6“ Pr rtida deLag-es.ás 15horas (hages-P. Alegre (diréto)

Horários de saidas de Lages: para Norte 10 horas da manhã 
Agencia em Lages: Rua 15 de Novembro - Logo abaixo do Cine Marajoara
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