
risita nmsso Estado o Eng" Hildebrando de Góss — Um telegrama do
Irineu Bornhausen ao Pres* Vargassr.

Fpolis, 17 (VV.G.) - Acaba de visitar o nos- 
?o Estado o competente engenheiro Dr. Patrício 
Hildebrando ie  Araújo Goes, Diretor Geral do 
)epartamento Nacional de Portos, Rios e Ca
iais. Em companhia do Governador Irineu Bor 
iiausen, o ilustre visitante inspecionou as obras 
ie seu Departamento que estão sendo realiza- 
ias nos portos de Joinvile, São Francisco, Ita- 
jai, Florianópolis, Laguna e Araranguá.

Aqui S.S. concedeu entrevista coletiva à 
imprensa relatando os trabalhos em execução 

os que vão ser iniciados imtdiatamente, co
mo a construção dos cais acostavel desta ca
ntai com 1.130 metros de comprimento, obra 
?6sa que oepende apenas do encerramento da 
soncorrência pública para dar aberta por aque
la Departamento.

A propósito dessa visita o Governador d;- 
rig u ao Presidente Vargas o seguinte tele
grama:

«Tenho a honra comunicar V. Lxcia, que, 
im companhia do competente e operoso engenhei
ro Hildebrando Araújo Goes, Diretor do Depa - 
^amento Nacional de Portos, Rios e Canais, vi
sitei as obras que o Governo Federai vem reali
zando em vários portos de meu Estado. Em São 
^ranci-co do Sul, além dos seisentos e cin-
juenta metros de cais aco6tável ja concluídos, prossegue a construção de mais 600 metros e

também mais 2 armazéns para carga E.n Itajal 
já se acham concluído; 5Ò0 metros e um arma
zém para carga, estando em andamento a cons 

- trução de mais 200 metros de cais e 2 arma
zéns de carga. Na L guna prosseguem as 
obras complern ntares do porto carvoeiro, tend > 
sido autorizada a construção da linha de trans
missão de energia elétrica da usina do Capi a- 
ri dia Cia. Sederúrgica Nacional atim de aten
der as necessidade do porto. Na Capita! traba 
lha-se ativamente na dragagem do canal da 
baia norte, numa extensão de 13 quilômetros, cu
jos serviços foram inspecionados. A proposito 
cumpre ressaltar que há mais de 25 anos não 
se faria serviço de dragagem no canal de acesso 
por Florianópolis. Visitamos também a barra 
da cidade de Araranguá, há pouco reaberta. 
Aproveito o ensejo para agradecer a V. Excia. 
a abertura de concorrência pública para a cons
trução de 4» 0 metros de cais acostável nesta 

apitai. Quero ain ia expressar o reconhecimen 
to do meu Governo e do povo catarinense por 
tvtos esses serviços qua a admiDis ração de V. 
"xcia. vem çeahzando em meu Estado e qua 
hem atesta o patriótico empenho do Governo 
Federal no sentido de dar solução aos proble
mas do reaparelhame ito dos portos brasileiros. 
Atenciosas saudações Irineu Bornhausen».
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'inanciamento federal paia 
erviços públicos municipais
RIO, 17 (C.P.) — O presi- 

ente da Republica assinou 
ecreto regulamentando a 
i 2134, de 14 de dezembro 
timo, que dispõe sobre o 
lanciamento a longo prazo 
e vários 6erviços públicos 
unicipais. Estabelece o re 
jlamento os princípios e 
orraas gerais capazes de 
ssegurar a boa execusão da 
íferida lei.

Fixa o regulamento que a 
itorização para a conces-
io de empréstimos ficg, perior da-; Caixas Economi- 
ondicionado á sprovnção, i r is Federais, do Banco do 
or orgão técnico do gover-: Lhmsil e de um representa;!- 

federai, do pr- j e o  dos te da livre escolha do p e- 
jerviços a serem executa- sldente da Republica, no 

es. Fstes orgãos técnicos i qual caberá presidir a co
rão vinte dias para emitir * missão.

seus pareceres sobre a exe- 
quibilidade das obras plane
jadas e as autoridades en
carregadas de conceber o 
empréstimo terão trinta dias 
de prazo, contado a partir 
da data do recebimento do 
parecer t cnico do orgão 
encarregado de opinar.

Para coordenar a aplica
ção dos empréstimos, será 
nomeada uma comissão dr 
representantes da Fazenda 
Nacional, do Ministério do 
Trabalho, do Conselho Su-

R eele ito  o D r. 
Cvilasio Caon
Processaram-se, domingo 

ltimo, as eleições para os 
igãos diretivos do S. C. ln- 
srnacional. Criado um Con- 
elho Deliberativo foram 
leitos 35 internacionahstas: 

Presidência recaiu nova 
inete no Dr. Evilasio N. 
!aon que exerc u essas fun 
Des no ano anterior. Vice- 
'reaidente foi eleito o sr. 
tbramo Scariott, que tára- 
ém havia e> iroldo iguai6 
iinções em 195o.

[dá Lemos de :± :::r:
Aniversaria na data de ho 

je o sr. Edú Alaor Lemos, 
gerente do Escritório Técni
co de Engenharia dirigido 
pelo Dr. Cleones Bastos. 
Presidente do t. C. União 
Operária, largamente rela
cionado em nossa cidade, o 
distinto aniversariante por 
certo esti recebendo os 
cumprimentos de seus inú
meros amigos De nossa par
te enviamos congratulações 
ao sr. Fdú L emos.

Dr Teimo Ribei-iVaqi« intervem na CõíiP
r> « c c n f ia  gs a l i s t a s »  ro visitou Curi-

fibanos
Na quarta-feira última, a 

convite do sr. Luiz Mene- 
guzzi, Presidente do PTB de 
Curitibanos, visitou aquela 
cidade o Dr. Teimo Vieira 
Ribeiro. SS. viajou acom
panhado do Dr. Evilasio N.
Caon e do Sr. t élio Andrade, 
tendo debatido vários assun
tos relacionados com o 1AP 
dos lndustriários, autarquia 
que dirige no F.st ido, e ■ CS 
ciando provi lencias n i ^  -| 
lido de atender as reiindi- 
cações dos curitibaneuses.

O Dr. Teimo Vieiia Ribei
ro e sua comitiva foram ho
menageados pelo sr. Luiz 
Meneguzzi com um apetitoso 
churrasco, servido à noite, e 
do qual participaram indus
triais, operários e elevado 
número de pessoas.

Regressando no mesmo 
dia o Dr. Teimo Ribeiro des
ceu para a Capital do Es
tado com sua íamilia, na 
quinta feira, a-fim-de assu
mir a Delegacia do IAPI.
Somos gratos ao Dr. Teimo 
pela visita que nos fez.

RIO, 19 (Meridional -- A 
proposito das demissões de 
alguns altos funcionários da 
COFAP, que faziam parte do 
plenário, entre os quais o 
repres-ntante do ministério 
da Agricultura, sr. Arruda 
Camar.i, con-iderados com
ponentes do chamado «gru
po altLta». o presidente do 
referido órgão, Cel. Hélio 
Braga, declarou:

— «O sr. Getulio Vargas, 
naturalmente, encontrou ra
zões para demitir aqueles 
funcionários, demissões essas 
que não foram solicitadas 
por mim».

GALERIA POLÍTICA
1. Não tivemos novidades 

no setor político esta sema
na. O Cel. Aristiliano Ramos 
entretanto, foi chamado, ut- 
gent-mente, a Florianópo
lis, com certeza para tratar 
de temas políticos. Aguar
demos os reflexos.

2 Nos arraias do «neófitos 
de nos3a política» parece 
que há um pouco mais d-̂  
serenidade. Começaram com 
muita embalagem mas v i
ram que de cimento arma 
do não sai minhoca e estio 
começando a se abichornar, 
e oeram uma pequena tré
gua aos adversários que 
vinham martelando por seu 
órgão oficial.

Edição de he hoje 4 pgs.jl
3. Ser? que o Su Ka-R.: 

icou queimado?

Qual é o  se ij Candidato?
Preencha o cupão abaixo e deposite na urna

localizada na Engraxateria CHIC.

Senador

Deputado Federal

Deputado Estadual

Vereador

^
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Páqincj

O Flamengo fará sua primeira parti la  em 
Lajes contra Internacional 

P re lim inar com Laje 3
Será completada a rodada 

do dia 13, amanhã, com o 
prélio Internacional x Fla
mengo, que não se realizou 
devi !o ao máu tempo. O Co
lorado vem sendo apontado 
como favo rito, diminuindo 
po êm um pouco as suas ;amistoso, 
chances era virtude dos fla- 
menguistas. de uns poucos 
dias para cá, já terem refor
çado sua equioe com novos 
valores. O prélio terá inicio 
às 16 horas, é o único oficial 
deste -week-end" esportivo, 
prometendo agradar o nosso 
público, a ícioso por ver os 
internacionalistas exibirem- 
se agora na fase de recupe
ração do técnico Américo

Brunner, e também o l la- 
mengo que já vem com uma 
vitória sôbre o União, de 3 a 
l.

A preliminar será entre os 
aspirantes do Lajes e do 
Internacional, em carater

Nesse prélio deve.á atuar 
como goleiro do colorado 
Mariante Moreira, do Flumi
nense de Caxias, ora em en
tendimentos com o clube 
vermelho, Na principal o In
ternacional jogará com:
Nilo (Walendosqui) Alemão e 
Reni, N -lson, Nenê e Heran- 
ni, Jango, Teimo, Margarda, 
Parizzi e Aruoldo

Avança o Serrano 
Venceu o Lajes 

por 1 a 0
Embora em condições pre

cárias de campo, realisou-se 
em Curitibanos o prélio entre 
as equipes do Lajes e do Ser
rano, no último domingo, sob 
a arbitragem do sr. VV. Madu- 
reira. O esquadrão curitibanen- 
Se que havia empatado com o 
Aliados, conseguiu imprimir 
uma derrota ao Lajes, pelo 
escore minime, assegurando 
uma boa posição no inicio <!o 
Torneio "Transportadora Csju- 
rú.

O União deu um show
Jogo fraco técnicamente foi

0 realizado no sábado entre as 
representações do União Ope
rária e do Vasco da Gama. 
embora disputado com muito 
.irdo? por ambos os contendo- 
res. Meireles e Jaci marcaram 
dois tentos, tendo Lambança 
diminuindo a diferença por
1 enalti. Com dois a um o U- 
niâo procurava a todo o tran
se um empate, que não et ns - 
guiu por ineficiência de seu a- 
taque, po s chegou a dominar 
grar.de parte do jogo. Feag u 
porém o Vasco e Fdú marcou 
o 3 •. lento vascaino, decidindo 
o prélio em definitivo. Antes, 
porem, Lambança, como sem
pre indiscipl nado e comprome
tendo o bom nome de n sso 
esport»-, ensaiou um show 
rebelando-se contra a atuação 
d“ Lauro Santos que o exool- 
sou de campo Marcado o úl
timo golo do V ■s*' j timb n
Luzardo desobe iec.u o á-. oú:' .

Fo m C
-  Há poucos dias, foi sub

metido a uma oxearação cirúr
gica na capital de República o 
sr. Ciciliano Salvador, tendo 
sido encotrado em seu estôma
go, 26pregos, corrente metáli
ca e até borracha, Cicil no é 
Conhecido por‘-fenômeno” pois 
trés dias antes da operação, 
havia devorado completairen- 
te o volante-de um automovel 
per encente a um deputado. 
Dez dias após a intervenção 
cirúrgica, foi considerado louco 
pelas infermemeiras do hospi
tal, por devorado tod s os 
pertences da cama.

ESTUDE
ESPERANTO

e foi expniso. Ai formou-se a 
confusão, os “ torcedores’’ in
vadiram o campo e resultou o 
União abandonando-o ; lguns 
minutos ante® de finalizar a 
contenda.

Mesmo jogando mal como 
jogou, o Vasquinho fez juR á 
vitóiia que obteve, n.,o ,'ejus
tificando, de forma alguma, o 
espetáculo ridículo de Lamban
ça e de outros pleiers do U- 
itião e de alguns torcedores, 
que sem motivo justo, pois 
Lauro <antos vinha atuando 
bem, rpliríi am " clube npe ■ • 
im oe campo ve i>Uo-o Je ;o,a 
ua.

M A R M I T A S
(Viandas)

■ Fornece o F E E
Restaurante Clube 

de Junho
Rua Correia Pinto, s.n. - Fone 341

Precisa de um pintor? Procure 
Assis Chaves Vieira

que executa com esmero serviços de pintura em 
geral

Tratar tom mesmo na rua Frei Rogério S/N

e x p r e s s o  l a g e a
SÃO PAULO — LAGES-
Rua 25 de Ja

neiro 220 
Fone 34-43-91

Rua Mte. Cas
telo 62 

Fone 228

P
7 de

Fone

SçtJ
m

Transporte rápido s slicients
cargas e encom endas em  carros p

Lageano!
Dar preferência ao Exp. Lageano é ca 

buir para o progresso de Lages

HONESTIDADE, SEGURANÇA
PREÇOS módicos!

Leia “P i á
Livro de contos de 

Guido Wilmar Sassi

l í a i a t a r i a  Pari|
Finas confecções para cavalheiros 

Corte especializado em São Paulo 

Preços Módicos

A N IO N IO  PAIM BRAESCHER 

Rua Mal. Deodoro, 361 Lajes

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

12 A N O S  DE SERVIÇOS PRESTADOS A O  C O M E R C IO  EINDUS

F I L I A L

LAJES

Rua Correia Pinto 272

Fone - 264 f ü ú  7/4* y

M A T R I Z  

PO R TO  ALEGRÍ

Rua Com. Azevedo

Fone 2 - 48 - 161

A mais antiga Empresa de Transportes da Região Serrana

n
v Í

^  ^ ^  * i  *  'W  £ § §

m i ui o conforto cí sou ien
ri or:i.);;d‘!-33 cUartie da Eletrolândia - sucursal a »  « » „ ,0 v  ,
-  ^tabelecw, 4 Rua Cel. Cordova, s.n. - Edffldl T m aod tto

nas de cõrtuM.^U^l^cadores^co^s’ ,en?eradeil'as' máq
.  u d d - i * .  - t t r t s s r a a c i í *

Adquira seu rádio PHILIPS, empresta! 
mensais por excelentes preços

VENDAS SOB GARANTIAS E À P R E S T A rõE S
Eletrolândia -Rua Cel. Cordova. s.n - Ef TAÇ° Ef
' -----  ------- -—----- ’ * Edifício Armando R<
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Juizo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lages

EDITAL DE CITACÃO, 
com o prazo de trinta 
dias, de Enzo Candiani, 
de paradeiro incerto e 
não sabido.

O Doutor Aristeu Ruy de 
Gouvêa Schiefler, Juiz de 
Direito da 2a. Vara, em 
exercido na la. Vara, nesta 
Comarca de Lages, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

i presente edital de citação 
om o pt2Z0 de trinta dias, 
irem, ou dele conhecimento 
verem, que, pelo mesmo, ci- 

|a-se a ENZO CANDIANI, 
ara, no prazo de vinte e 
uatro horas, a contar do tér- 
lino da publicação do pre- 
ente edi'al, no “ Dnrio Oficial” 
o Estado, pagar a importan- 
a de vinte e cinco mil qua- 
•ocentos e quatorze cruzeiros 
oitenta centavos, em conse- 

uência d i ação excutiva qu«*, 
or este Juizo e Caitcrio do 
ivel na Ia. Vara desta Co- 
tarca, lhe move Dr. Acacio 
amos Arruda, cuja petição

fiic al é do teor seguinte: — 
xmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
a Primeira V.ira. Diz Dr. A- 
Cio Ramos Arruda, médico, 

roprietario, casado, residente

<esta cidade, à rua 15 de no- 
embro no. 123. que sendo 
redor de ENZO CANDIANI, 
omerciante, atualmeute em 
igar incerto, da importaocia 
a Cr$ 25.414.80 (vinte e cio - 
o mi! quatrocentos e quator- 

cruzeiros e oitenta centa- 
o-Q, seDdo 1’>.414,80 referen- 
»s aos alugueres da saia no.

Cr$ 15.000,00, referente a 
nilta estipulada na clausula 
V do contrato de locação, 
>mo fa? prova com os inclu
is autos de homoiogação de 

nllor legal, uivida esta que 
se encontra garantida com o 

enhor dos objetos, como 
jnsti de reDçãr an-X'da 
rs autos inclusos. Assim 
enio, REQUER a V. Excia.

digne -Miniitir o Suple. co
ro depositário dos leferidos 
bjetos por se encontrar na 
os-** das Chaves dn supra ci- 
<ia sala no. 9, onde estão 

s obje osp.mh. rados. e, man. 
;t  citar o Supdo. para, cm 
4 horas, pag ir a importahcia 
evida, mais os alugueres ven- 
dos e uincendos, de.^pcSaa ju- 
iciarias <* ho m iu.-s do x i 
ngados r. . li.i  ̂ d • 2 (Do. R ' 
|UER, am ■ ' . < ■
ão *pja Cdnl"M|i iá i' pri >i.- 
í ação exrçuliva. u> prazo 
•ga!, seja nome; d > evaiiador j 
ue avalte os referiiã.s obje- 
is, para que s-i•• m veniPdos \ 
m hasta pubhca. Dando ài 
;p.usa o valor do pedido D. e 
r. esta P. def- ritm-nlo (si.bre 
s selos 1 gats de peução): 
^ages. 12 de novembro da!

53 (assinado). Pp. K. beo- 
'fazureno Naves. “ Dl SPA- 
JHO” : a . Como requer. Expé- 
la-se Tiandado de < itaçãu no 
eu. v^uanto ac s objetos pe- 
thorados, f .ça-se entrega d s 
r.esnu s ao Depositário J 1 di- 
’ i d da Comarca lavrando-sft 
r respectivo termo nos .-iiir s 
ntime-SP. l.ages. 7 de Dezem
bro de Uiõ3. (;*) Belivario Ra 
nos da O  sta — Juiz de Di
reito da la. Vara. — "Exne 
lido o n udado *xrcutiv< ,

certificaram os Oficiais de 
Justiça encarregados da dili
gência, não haver encontrado, 
nesta 1'omaru.i, ENZO CAN- 
DlANf, est.ndo, • atualmente, 
ern lugar incerto e não sabi
do, tendo o exequente reque
rido o seguinte: PETlÇAO
DE FLS, 35: — Exmo. Sur. 
Dr. Juiz de Direito da Segun
da Vara em Exercício na Pri
meira Vara. — Dr. Acacio 
Ramos Arruda, medie", pro
prietário, residente nesti cide- 
de, vem, por seu advogado a 
procurador - infra assinado, 
REQUER a V. Excia.. se digne 
mandar cita E N ZO  CANDIA- 
NI, por edital, a ser publicado 
num dos Órgãos da imprensa 
local, um i v^z qne o Sr. Ofi
cial de Justiça da Comarca: de 
posse de um manda lo de ci
tação, certificou à fls. 34v. 
aos autos de uma ação exe- 
eutiva movida pelo requerente 
contra o citado d vedor, e 
que corre pelo Juizo de Pri
meira Vara, desta Comarca, 
se encontrar ENZO CANDIA- 
Nl, em lug ir n certo e não sa
bido. Nestes termos. P. e E. 
deferimento. — (Sobre os se
los legais d" peução): Lages, 
9 de fevereiro de 1954. (a). 
Rubens Nazaieno Neves. — 
"DcoPACHO: — J. Sim. Pra
zo de trinta dias. Lages, 
1 1-2-1954. (a). Aris’eu Ruy de 
Gouvêa Schiefler, Juiz de l)i- 
reite em ex<rcio na la. Vara 
— "Em virtude do que. e ex
pedido o presente edital, com 
o prazo de trinta dias, no,

Sucursal dos jornais
— __  Sulinos — _ _

Em Porto Ã legre
Direção

DE CARLOS DANILO QUADROS

Rua 24 de maio, 50. Apt. 5
Tel. 9-16-83.

DISTRIBUIDORA DE 
Anúncios 

Reportagens e 
Assinaturas

Para 4o jornais do interior 
dos Estados do Rio Grande 
do Sul e Santa Catarina.

meio do qual cit i-se a ENZO 
CANDIANI, na forma e para 
os fins eonstanies d > já ex
posto neste edital. cuj ) i>r zo 
cu  e á <la pub inação no “'Diá
rio Oficial” do Es ado, — e 
s--rá publicado e afixado na 
forma d lei. — Dado e pas
sado nt^ a cidade de L.ages, 
Estado de Santa Catarina, 
aos doze dias do mês de fe- 
vereive do ano de mil nove
centos e cincoenta e qn itro 
(12-2-54). Eu, Waldck A Sam
paio, Escrivão do Cível, o da
tilografei. subscreví e assino.- 
Selos afinal,

Dr. Ari-iteu Ruy de Gouvêa 
Scb efler.

Juiz de Direito em exercício 
i a la. Vara 

Waldeck A Sampaio 
Escrivão do Givel

:a

c
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Tisset e Centro - LOCOMOVEIS recondicio

nados, como nóvos, - 70, 60, 42, 35, 30, 24, 38 

H P

Fábrica de Caixa e Aplainados, ao todo ou 

separada. Transmissões, preços sem concoi- 

rencia — Pronta entrega - JCÃO PLENTZ — 

Carazinho — R.G.S.

il riün is hospede-se

Mm
•w

Bem no cciação da cidade:

Á gua  encenada em todos os quartos - banhos 
quentes e frios - cozinha de la. ordem  

Higiene - Respeito - Cortesia
Rua Trajano, n° < - Esquina Conselheiro Mafra.

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

Atendidos p r Hugo lJex-i - p oprielário.
Os seus hotéis na Capital do Estado1.
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Novo Ministro da Guerra, 
o Gai. Zenóbío da Costa

Rio, 19 (Meridional) — Urgente — O general 
Ciro do Espirito Saudo Cardoso acaba de decla
rar aos jornalistas:

— ^iz, ontem, ao presidente da_ Republica 
uma sucinta exposição sobre a situação, inclusi
ve sobre o caso do memorial dos coronéis. Logo 
após pedi demissão, que foi aceita pelo sr. Getu- 
lio Vargas”.

Zenobio aceitou

Pio, 19 (Meridional) — Urgente — O general 
Zenobio da Costa acaba de confirmar á Agencia 
Meridional que foi convidado e aceitou a pasta da 
da Guerra. O decreto de nomeação está na mesa 
do presidente da Republica.

Ciro confirma

RIO, 19 (Meridional) -  
Procuramos o general Ciro 
do Espirito Santo Cardoso. 
Aborda mo-lo quando esta
va em s?u gabinete no mi
nistério da Guerra, A’ pri
meira pergunta sobre a sua 
saida do ministério, disse.

— “E’ verdade. Vou assi
nar agora, os meus últimos 
despachos. Acrescentou que 
em sua conferência, ontem

com o chefe da nação, fez 
um exposição sobre a situa
ção e também sobre o caso 
do manifesto dos coronéis. 
Logo após, entregou uma 
carta ao sr. Getulio Varg is 
contendo o seu pedido de 
demissão. Indagado a res
peito do seu s ibsiituto, res 
pondeu: "Não sei. O assunto 
pertence ao chefe do gover
no”

Encerrado o caso dos coronéis

Rio, 19 (Meridional) — O ger.eral Zenobio da Costa 
foi acordado na manhã de hoje pelo enviado especial da 
“ Meredional” e confirmou que havia aceito o convite para 
ocupar o Ministério da Guerra.

O r porter insistiu em saber quais as providências 
que tomaria em relação ao memnrial dos coronéis, res
pondendo o general Zenobio da Cost ,,

— ‘‘Acho que não terei de tomar nenhuma providên
cia. Quando um novo ministro toma posse, começa uma 
uma nova vida. O caso do me norial estaria, assim, supe 
rado”-

Perguntado se sabia de qualquer decisão a respeito 
do assunto tomada no despacho do general Ciro do Espi
rito Santo Cardoso com o sr. Getulio Vargas, "espondeu o 
novo ministro:

— «Não; mas posso assegurar que o caso não vai dar 
mais preocupações»-

DR. EDÉZIO NERY CAON 
DR. EVILASIO NERY CAON

ADVOGADOS

Rua Marechal Deodoro, 294 — Caixa Postal, 5'i

Educação e De
mocracia

OTO LARA REZENDE

Vivemos um século demo
crático. A conquista dos di
reitos da pessoa humana, 
com a noção do respeito 
que lhe é d' vido, incorporou- 
se, definitivam jnte, à civili
zação cristã e ao propi io 
estilo de vida dos povos. 
Uma ou outra tentativa de 
desmentir os postulados de
mocráticos não fazem mais 
do que confirmar a tese, que 
é verdadeira e, por isso, é 
imorredoura.

Num pais como o Brasil, o 
grande proplema que desa
fia a nossa geração e desa
fiará as pôsteres é o do a- 
perfeiçoamento da democra
cia, com a extensão de seus 
benefícios a tôda a massa de 
c i d a d ã o s ,  sem co ride 
rações de clã oa de ciasse.

Como alcançar êsse dese
jado aperfeiçamento que nos 
irá inte; ar, derinitivamente. 
no cnoiêrto das grandes na
ções?

Só há ura caminho para 
lá chegarmos, é s camirho 
da educação. Enquanto oão 
tivermos um povo livre da 
ignorância, não o consegui 
remos arrancar aos escuros 
e torvos subterrâneos da doe
nça e da miséria, para tra
zê-lo ás planícies ensolaradas 
de una vida «ondiz nte com 
a dignidade da pessoa liu 
mana, vida de labor fecundo, 
de cultura e de riqueza, vi
da, em suma, de progresso 
material e moral.

A Campanha de Educação 
de Adultos, lutando brsve- 
mente pela redenção dos 
milhões de brasileiros anal 
abetos, està cumprindo, pois 
um programa leguimameníe 
democrático. É u n esforço 
digno de aplausos e ao qual 
ninguém deve negar coope
ração.

Ainda que um milagre tor
nasse possível per nas mãos 
mãos dos nos-os analafbetos 
todos os recursos modernos 
da civilização, ue que lhes 
adiantaria isso? Ignorantes, 
ficariam perplexos diante do 
aparato das máquinas e ape
trechos que o homem civili
zado de uossos dias fez 
indispensáveis à sua vida.

Só a educarão abr> pers- 
tivas de prng. ess >. -ó ela, 
pois, prepara o caninho pa
ra o futuro grandioso que es
pera o Brasil.

Telefone.* serviço públi, 
descarado

Com relação ao aumento 
das mensalidades dos apare- 
lhos telefônicos desta cidade, 
transcremos de «A  Nação» 
um oficio que o sr. 1 releito 
de Blumenau endereçou a 
Associação Comercial e In
dustrial daquela Comuna, 
oficio êsse que bem paten
teia duas manuras diversas 
de se administrar uma co
muna.

Enquanto naquela culade 
do Vale do Itajaí a Prefei
tura exige o cumprimento de 
um contrato que mantém 
cora a Telefônica, aqui em 
Lajes essa empresa aumenta 
seus preços como bem en
tende sem que a Prefeitura 
tome qualquer providência. 

Ê o seguinte oficio:
«limo. Snr. Federico Car

los Allend 1
DD Presidente da Associa

ção Co ierc ia l e Industrial
de Blumenau.

Nesta.
Snr. Presidente: 
Respondendo o oficio des

sa Asso iação, datado de 2 
do c o u v ie ,  contendo consul- 
sobre a legalidade do au
mento da taxa mensal dos

telefones que a Çia. 
nica Catarinense esta 
rendo cobrar dos a« 
cabe-rae informar 
que, se de fato hom 
intenção, este aumenj 
gal, pois que pleite* 
leriormente a esta 
ra. foi o pedido injjj 
de acordo com o 
catnara Mu icipal 
do exposto, não são oç 
sinantes obrigados £  
qualquer aumento, po 
ra isso basear-se no 
qne a C.a Telefônica 
com a municipalidade 
as providencias que 1 
verno Atunicipal ira| 
para manter o fiél 
mento do contrato efl 
la Companhia, será 
do tão logo a Canm 
cipal se tenha proa 
sobre a ultima comu 
ôa Telefônica relativa 
sunto. Valho-me do" 
para renovar-lhe os 
tos de minha estima i 
deração.

AtenciosamentJ 
Assinado HERClLlO 

EKE — Prefeito Muni

Faleceu o sr. Antonio Anu
Inglória noticia abalou a nos-:a cida V c>m ol 

mento do venerando ancião, sr. Antonio Henriquesj 
rim, ocorrido ás 9 do dia 16

Político, jornali ta, solicitador, revolucionário, i 
Ãrio8 cargos públicos, lundou entidades icefl 

grangeando largo prestigio em toda a serra caGrii 
Deixou o sr. Amorira numerosos descendantesl 

cidade, aos quais enviamos os nossos pezame'\

D e c l a r a ç ã o
A. professora Mariana Wagner, declara, que 
do aceitado o convite tio prof. Mário Mascai) 
diretor da academia de Acordeon Mascarei^ 
Rio de daneiro, para dirigir a tua filial dei 
trans. L-u1 seus alunos para a ACADEMIA DE 
DEO «MASCARENHAS» de Lages. • 

lsiçj significa que os alunos oue concluií 
curso cesta Academia, gozarão ú c  todos os
t ' ef!iOSrr ii6j °s que cursarem a sua congênerí 
triz) do Rio de .aneiro, inclusive o diploma exp 

iretamente pelo professor Mario Mascareoi

A®®™ send0 a Academia de «cordeoi
r>F e ™ n m í f sa,?  a denominar-se n<
a ^ i r e c ^ h! 0N ,“m a SCARENHAS» de L 
a d.,eçao da professora Mariana Wagnei

Curso compieío de ^ rd e o n  - Aulas 
d eJeiçoamento e interpretação- 
i ua austo de Souza, 14S (provisoriamer

Um grande e belo espetáculo para todas as idades!
Amanhã, donio.Do - ás 7 e 9 hoiss no A  F? A I n  a g

DOROTHY LAMOUR - de «Sarong», numa estupenda e deliciosa avent ras h ,

A r - \  s r —  i  vc"turas das selvas!

D e u s a  d a  M o r  e s t a
Em maravilhoso TonninnlArl T ^  [
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