
Inicia-se, hoje, a VIII Exposição de Layes
Enquanto a grande e no

bre classe dos criad >r«s de 
gados se prepara, febrilrnen 
te, a fim de s“ fazer presen
te, condignamente, à 8a Ex
posição de Lages, que o 
efetiva desde agora, até 21 
uo mês corrente, i.s indus
triais do município e o co
mércio e os agricultores es
tão a postos com o desejo 
de atingir a mesma meta a 
concorrer, assim, para maior

realce do < ertame, cuja épo
ca se inicia lioje. Que o m- 
tusiasmo e o interêss ■ rema 
em todos os «ectore- e - 
penhados na mostra de tra
balho, não bá negar. Ouv m- 
se, sem cessar, opiniões in
feres antes e roveito^as 
Ouvem-se lelato valiosos a 
respeito dos roe h ram nt s 
introduzidos no Parque Per
manente das Exposições de 
'l-ages. Ouvem-se not cias

ôbre as p ovidências que 
foram tomadas no sentido 
de to nar a da a io grande 
acontecimento mais festiva 
ainda. Ouvem-se, enfim, a 
«una voce» 6Ôbre os esfor 
ços que e-tão sendo de^n- 
vol dos t a a  que os visi
ta tes p08-am sei otimamen
te recebidos <- acomodados 
c nfortaveln ente nos hotéis 
que se acham prei> arados, 
dadas as n-cessidades que

se farã scmir do decorrer 
a al di a Exposição Agro- 

Pecuaria, quando Lages es
tará r^gorgitando e perso
nalidades que. avidas', iese- 
jar o, de perto, certificar-se 
uemoradamente ou minucio
samente, mais uma vez, da 
rea.idade do que tanto sa
bem. por ouvir dizer, do no
tável progre-^o concernente 
ao campo agrário-pecuario- 
industna! de Lages, alcança

dos nus últimos anos, E des
tarte, tudo marchar a conten
to, smisfatóriamente, prome
tendo uma festa estupenda 
' m que tomarão parte ativa 
tod. s os que pugeam pelo 
engrandeemente de Lages, 
e por um tuiuro que corres
ponda ao presente, que é. 
sem favor, uma promessa ro
busta, • xuberante, de toda 
maneira qm se a queira a- 
ceitar ou acreditar.
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“Estou com Juscelino”, declara o deputado Leoberto Leal
Acredita no apoio do PTB e na vitória do Governador mineiro

Aqui chegado na tarde de 
ontem, o deputado Leoberto 
Leal, com a ambilidade que 
o caracteriza, acedeu em re
ceber a nossa reportagem, le
vada à sua presença pelo sr. 
Aroldo Brazil da Luz, na re
sidência do sr. Protásio Cam
pos, onde se encontra.

AÍantivrmos demorada en
trevista com o conhecido par
la netitar que, de inicio, ma
nifestou sua excelente im
pressão sobre a Vlll Expo
sição e pelo movimento de 
interesse despertado em tor- 
desse ce r tam e .  O deputado 
Leoberto Leal foi um dos 
incentivadore* das exposições 
que se realizam em Lajes, 
terra onde passou grande 
parte de sua vida, muito ten
do cooperado conosco quan
do Secretário da Viaeão, 
Obras Públicas e Agricultura, 
à época em que essas Secre
tarias não eram desmembra
d.t8.

x Pediu-nos, por isso, trans
mitíssemos a sua saudação 
ao povo lageano pelo aus
picioso acontecimento - a VIII 
Exposição - uma demonstra
ção eloquente da nossa capa
cidade realizadora.

<) ilustre liier p sse lista 
homenageou o no6so jornal, 
concedendo a sua prim- ira 
entrevista, na qual fixa a sua 
orientação política, pois, des
de a realização da Conven
ção do PSD, em feverei ro,  
vinha se furt. ndo às indis- 
Creções  dos jornalistas.

Indigado de inicio qual a sua 
posição em face da candídatur* 
do sr. Jasreline Kub »ch«-k, 
respondeu-nos:
- «0 Governador de Minas é 

o candidato do meu pafhdo. 
Sou um passedista histórico, e 
sempre me mantive dentro da 
disciplina partidária, O «r. Jus- 
celino Kubitschek foi escolhido 
candidato em uma Convenção 
em que n3o teve votos con
trários. Enquanto estávamos 
ifa fase da escolha do candida
to, ssgui a orientação da secção 
catarinense. Escolhido, porém, 
o candidato, p*n um cargo de 
âmbito nacional, pelo órgln

c impetente - a Convenção Na
cional - penso estar d-ntro da 
minha tradição de disciplina, 
mantendo-me com o meu par
ti 1<>, ou seja, com o seu can
didato, o sr. Juscelíno Kubits
chek».

- Acredita na vitória de Jus- 
celino?

-  «Não vejo mais possibilida
de dessa candidatura ser afas
tada, p»ra surgir outra também 
pessedista e que tenha a chan
cela do órgão competente - 
dlss«-nos o prócer pessedista. 
E prossrguiu: «lnformou-me o 
ex-Ministro da Justiça, embai
xador Negrão de Lim». que só 
em Min*s Gerais o sr. jusce- 
ltno Kubitschek terá um saldo

de vantagem sobre qualquer 
outro contendor de 1.200.000 
votos. Aliás, está é também a 
impressão do Dr. Romeu Se
bastião Neves, com que falei 
boje em Sio Paulo, o qual me 
declarou que, pelo que poud? 
observar em Minas, onde este
ve resentrmente, práticamente, 
a unanimidade oos mineiros 
está coesa em torno de seu 
Governador».
Também o ilustre Almirante 
Amaral Peixoto, presidente do 
Diretório Nacional do PSD, 
com quem tenho estado em 
contato permanente, manifes
tou grande entusiasmo em t >r- 
no da formidável penetração da 
candidatura do sr. Kubitschek».

A palestra prosseguiu para

mais alguns detalhes em torno 
do assunte, tendo o repórter 
inquirido o parlamentar pess»- 
dista sobre o propalado ao. to 
do PTB ao Governador »i<: 
Minas, ao que afirmou o depu
tado Leoberto Leal:

-  «A minha impressão é de 
qut o PTB vai coeso com o 
sr. Juscelino Kubitschek»,

Entre o intervalo de um ca- 
fézinho, gentilmente servido na 
residência do sr. Protásio Cam
pos. fizemos a seguinte inter
rogação:

-  «Acha possível um estreme
cimento no PSD catarinense 
em virtude da candidatura do 
Governador mineiro?

-  «Meu ponto de vista é pes- 
soil. Não me julgo competente 
para criticar os meus correli
gionários que teDham opiniões 
contrárias. Meu desejo é de 
que o PSD fique unido em 
tnrno do seu candidato já ho
mologado. Penso também 
que não haverá qualquer es
tremecimento, mesmo que não 
hfja unidade de orientaçãi, 
pois em 1950 assim sucedeu. 
Uns f caram com o Sr. üetu- 
lio Vaigas, o"tros com o sr. 
Cristiano Machado, o cand lato 
ofici-d do partido, em cujo rol 
eu me inclui, sempre dentro 
Je minha linha de disciplin*. 
Outros ainda ficaram neut o , 
e por fim ouve squrle-. que 
ora estiveram com Getulio ora 
cem Cristiano. Isso, entietanto, 
nà afetou a coesão da secção 
catarinense».

- Há outros lideres pesse- 
distas com o sr. Juscelino? 
- «Tenh i lido. pessoaln ente, 
maninfestações de vários 
correligionários que pensam 
como eu. e cuj"S nomes não 
declino, pois que eles, certa
mente, o farã i na ocasião o- 
portuna Faço exceçáo ao 
Dr. Ivo de Aquino, ex-Sena- 
dor, lid- r de dois govern s 
no Senado. Consultor Geral 
da República, membro do 
Diretório Estadual do PSD e 
uma das figuras que honram 
o nosso Estado, que me au
torizou manifestar e me pe
diu que declarasse, quando o 
desejasse, ser a sua posição

a de inteira solidariedade ao 
sr. Juscelino Kubitschek».

Quero aindu esclarecer 
que os órgãos colegiado* do 
partido - o Diretório e a Con
venção estaduais - ainda não 
se manifestaram s bre a can 
didatura do sr. Kubitschek»

O nosso ilustre entrevista
do prosseguiu ainda em lon
gas e interessantes conside
rações sobre assuntos oe na
tureza política, respondendo 
com estas palavras a uma 
indagação nossa sobre a su

cessão estadual:
«O PSD é o partido majo

ritário no Estado e, acredito, 
te á candidato próprio, a ser 
indicado entre as muitas fi
guras pro ■ ninentes que pos- 
sui. Eu, na minha tradicional 
disciplina, acatarei o que o 
órgão competente - a Con
venção Estadual - decidir. 
AceDtuo, entretanto, que gos
taria de ver ainda em alian
ça PSD e PTB com um can
didato comum».

VIII Exposição de Lajes
CONVI TE

A Comissão Executiva da VIII Exposição Agro- 
Pecuária e Industrial de Lajes, convida as autorida
des civis, militares, ecle-iasticas e povo em geral pa
ra recepcionarem S.S. Ex cias. os Snrs. Ministro da 
Agricultura. Governador do Estado e suas comitivas, 
no Aéroporto Coireia Pinto ás 10,00 horas do dia 19 
de março do corrente.

PELA COMI-SAO

CAP. JOSÉ PINTO SOMBRA 
Pres. da Associação Rural de Lajes

Comitivas à VIII Exposição
Comitiva de S. Execia o Sr. Ministro da Agricultura: 

Ministro Costa Porto 
D.retor Geral da Produção Animal 
Diretor do Fom nto da Produção Animal 
Diretor do Serviço de Expansão do Trigo 

Comitiva do Sr, Governador no Estado de Santa 
Catarina

Governador — Irineu Bornhausen
Almirante Basisio — Comandante da 5a. D.N.
Comandante — Salvio Nnn-s
Comandante — Decio Gu marães
Cél. Pedra Pires — Comandan e da Pclícia Militar
Secretário — Dr. Aroldo Carvalho
Secíetário — Dr. Vitoi Peluso
Secretário — Dr, Celso Ramos Branco
Desembargador — Ivo Guilhoa e Exma. Sra.
Deputado — Rubens Nazaieno Neves eExma Sra.
Deputado — Volnei Colaço
Deputado — Schneider
Chef' da Casa Militar do Governo do Estado 
Capitão Piraguaí — Ajudante de Ordem do Gu- 

vemador
Capitão — Nabuco.
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Faleceu o Sr. Aurino Rosa Aniversário"
Apos prol nfada enfermida

de faleceu dia 12 passad*, àa 
19,30 hs.. em sua residência, no 
Edif. Corrtios e Telegrtfos o 
S . Aurino Goulart da R >sa. 
Natural de S.io dosê, neste es
tado, há trinta anos residia 
nesta cidade, onde casou com 
1). Alice Koeche Rosa, de fa
mília local. Professor normalis- 
ta, pelo Instituto de Eiucação 
Oe Florianópolis, abr&çou o 
funcionalismo público, tendo 
aedicado metade de sua ex s- 
tência à carreira. Duranle vin
te anos ininterruptos chefiou 
c >m oroficiência, desvelo a al- 
t» capacidade a Agência Postal 
e T*l»gráfica de Lajes, colo- 
cando-a entre «s melhores do 
e-tade. Batalhider incasavel 
pela causa do funcionalismo, 
lutou pela criação nesta cida
de de órgãos de atsi>tCncia ao 
funcionário e sua familia, tendo 
recebido prometia pessoal e 
oficial do Sr. Presidente do

IPASE, neste sentido. Elemento 
destacado no meio social, err 
benquisto, estimado e acatado. 
S us dotes de êspirito, Sua 
atendo, sua bondade, IhaneZa, 
serão por muito tempo relem 
brados por todos que com êl« 
tratavam. Tal era a estim- 
junto a Chefia Regional de 
DCT e t3* imprescm ivel sua 
atuação que mesmo do leito dt 
entêrmo, continuava a regei 
sue repariicão, até bem pou
co tempo Deixou a prantear lhe 
esnosa, D. Alice Kocch Rosa e 
filhos Dna Alba Couto, casad* 
com o «r. Osmar Couto e o ba
charelando Hélio rvosa, funcio
nário do IA PI e nosso sócio. 
Correio Lajeano, ^Ue sempre 
teve no Sr. AUrina Rosa um 
amjgo prestigioso a quem de
veu inúmeros favores, enluta-se 
com o infausto acontecimento, 
apresentando lentitfag condolên
cias a familia.

Fizeram aniversários as se
guintes pesseos:

Dia 15 -  D. Selva, esposa 
do sr. Ernani Rosa. Vva. D 
Laura de Oliveira Carvalho- 
José Carlos de Aquino Nicol- 
léli, funcionário -lo Banco 
do Bra-il. Sr. Marciano Ago— 
lini, comerciante, membro do 
Diretório do PTB e destaca
do prócer do Alia Io* 9 C.

Dia 14 - Avelino J o s é 
Trvian, comerciante. Sr João 
de Arauj" Vieira, pecu risia. 
Dia 14 - D. Adelia, esposa do 
sr. Guido Wilmar Sassi. Sr. 
Dari ■ Anlünes Medeiros, do 
comércio. D. Edite esposa do 
sr. João de Araújo Vieira.

Dia 17 • D. Alzira, esposa 
do si. J sé Wolff. Sr. Mario 
Agusto de Souza, diretor da 
empresa cinematográfica M. 
A. de Souza Lida.

Dia 19 - D. Alzira, esposa 
do sr. Silvio Gamborgi. Mení- 
i a Alzira Maria, filha do Dr. 
Celso Ramos Branco. Sr. Jo
sé Gcimborgi. do comércio 
local.

l)ia 20 - Sr. Hélio Koeche 
Rosa, funcionário do IAP1, 
bacharelando em direito e 
nosso p ezado companheiro 
de trabalho.
Dia 21 -  Ernani Rosa; conta
bilista, «ócio da Organização 
Contábil Ltda. Sra. D. Mariza 
Terezinha, esposa do Dr. Evi- 
lasio N. C8on.
Dia 22 - Sr. Milton Ozório 
Barros, funcionário dos Cor
reios e Telégrafos, membro 
do Diretório do PTB e pró
cer do Aliados F.C.

Dia 23 - Sr. Emiliano da 
'■'ilva Ramos, locutor da Rá
dio Clube e funcionário da 
Prefeit ;ra Mumcipal.

Dia 24»- Sr. Ramon Pucei, 
pecuarista em Campo Belo 
do Sul.
A tudos os nossos cumpri
mentos

Secção Feminina
Angela Tereza

A AGUA de arroz é uma 
goma excelent», porém tem 
a in- onveniencia de sair cara 
(Jtiliza-se para engomar as 
tendas finas.

X X X
O TRABA1.E10 que engran

dece e dignifica o homem, 
segundo a concepção cristã, 
engrandece e dignifica tnm 
bém a mulher, afastando-a 
dos Bofrimêntos e dos reve
zes oa vi-la. Infeliz é aquela 
que não ocupa seu tempo 
c--m alguma tareia util, é a- 
quela que não tem o go to 
pela arrumação de g-u lar e 
pelos irabalhos manuai6.

X X X
O CALÇADO aperiado é 

a causa da maioria da- anor
malidade- que se sofre nos 
pé-.

X X X
OS VIDROS quando sã- 

limpos com -abáo tornam- 
se embaçados. O melhor 
m- io é usar agua na qua! se 
tenha juntado um pouco d> 
vinagre, secando-os logo com 
papel ou panos macios.

X x  X
AS BATATAS p- dem ser 

cosidas em menos tempo 
e se tornam mais farinhosas 
se são colocadas ante- 
em agua quente, durante um 
quatro de hora.

Crônica Social

O SONO DAS RUAS
CLELIA

Agora elas estão silente-, calmas e vazias. Osten
tam a quietude e a nud z das coi-as mortas.

Vest'das de sombras, refugiadas na escuridão, 
elas descansam, enquanto a lua lá no alto p«rmace sem
pre atenta, como sentinela avançada de um posto so
litário...

Durante o dia. essas ruas vibram, animadas por 
uma multidão homogênea, sempre apressada e sempre 
indiferent *. Ao cair da tarde, quando o trabalho se fin
da, os pr-dios despejam para a- ruas uma torrente hu
mana que ansiosamente bu-ca <» repouso, a quietude 
de seus lares.

Mas à noite, e pela noite a dentro, elas vão se 
aquietando e só os olhos fulgurante dos bares e caba
rés espieitam a escuridão .

Dorme a cidade e as ruas descansam com a mesma 
indiferença daquelas pessoas que durante o dia as 
cruzam em mil direções, sempre aoressadas, sempre 
distantes, sempre impe^soai- como as próprias lajes 
que vão pisando...

EDITAL
Imposto Sindical

A As-ociação Profissional dos Empregados no Comercio 
de Lajes, nvisa aos senhores empregidores estabelecidos 
nesta cidade, que a 31 de Março expira o prazo para o des
conto do Imposto Sindic d ref reut a categ.iria profission 1. 
S'-n lo o Imposto Siociical OBRlGATORlO, abrangendo em
prega tos si une iliz idos, o seu rec lhimento é feito diré- 
tamenie pelas fumas empregadoras, ao Banco do Brasil, du- 
ranie o proximo mês de abril, p»r meio de guias fornecidas 
por esta Associação, devendo os empregador, s, logo após o 
recolhimento devolver h esta As-ociaçã > a 2a. via da guia, 
acompanhada d s relações m minais dos empregados con
tribuintes. de conformidade com o que diapôem a legisla
ção em vigor.

De acordo com o artigo 13 do Decreto 27.048. de a- 
go«to de 1949, que regula a Lei de 5 de M do do mesmo 
ano - Diário Ofi iald- 27-2-51 pag. 4411 - considera-se UM 
DIA DE TRABALHO, para os mensali-ta a impoitancia 
equivalente a 1/30 avos (um trinta avos) do salario ajus
ta jo entre o empregador e o empregado, isto é.

A importância do salario ine isal dividido por 30 di«s.
O não cumprimento da Lei supra, importa em;

Para empregadores - multa até !0.000,00.
Para empregados - não poderão ser a Imiiidos nas fir

mas sem que provem sua quitação para com o Imposto 
Sindical.

Os empregadores que até principio de Abril não tive
rem recebido as guias de recolhimento, deverão procurada:- 
na sede d* Associação, onde se encontram a inteira disposi
ção dos interessados

Lajes Março de 1955

Raul do* Santos Fernandes 
Presidente

Comercio e Industria João 
Duarte Silva Junior S / A

Assembléia Geral Ordinaria
Ficam convidados os senhores acioni-tas para a Ag. 

KiVio ro ra i  ordinária désta sociedade á realizar-se n» 
r»"e t  S i  * . : »  V,dal Ram,.s Sen.or. 32 „és,a J  
ade á “ 10 horas do ciia 20 d* Março, paia dei b rareai 8c- 

bre a seguinte ordem do dia;
ai - Apresi ntaçüo e aprovação do Baíanço Ge^al, encerrado^ 
e n 31 du Dezembro, Iblaióno ua Diretoria e Parecer dé' 
i on&ellio Fiscal, 
bl - Eleição da nova diretoria:
c) - Eltiçãn do Conselho Fiscal e Suplentes para o exerci-

io do 1955; , . . . .
q) - Outros assuntos de interesse social. i

Acham-se á disposição dos senhores acionistas, na sé- 
da s neriade, os documentos de que trata o artigo 99 

to Decret"-Lei 2627 de 26-9-1940.
Lajes, 9 de Março de 1955.

João Dua te Silva Junior 
Diretor-Presidente

José Carlos Barbosa 
e

Neda Miriam Silva Barbosa
Participam a s^us parent-s e pessoas de sua amizade, o 

tascimer.to de sua primogênita, Garla-Miiiam

Nnvo Hamburgo, 4 de Março de 1955

M

SE QUIZERES RECEBER COM
PONTUALIDADE E RAPIDEZ

Confie suas cargos e em endas

Transportadora 
Aurora Ltda.

MATRIZ: Rua Marechal Floriano, 1107 
Caxias do Sul

Agencias nas seguintes cidades

Rio - São Paulo - Porto Alegre 
Curitiba - Blumenau

i

Agencia nesta cidade. Rua Cel. Cordova 48
T)\

VENDE-SE LENHA
T r a t a r pi ca lag de Primeiia qualidade. 

ta‘ C° m Ald0 ' esar de Sá. à rua Lauro Muller.

m

Acordeões T o d e s c h -n i S . A.
Para pronta entrega

Acordeões de: 120 Baixos
H

m
r e l o jo a r ia  s p e c h t

Rua Correta Pi„,°. 70 _  Lajes
'✓ \Dv'
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Programa da
DIA 19 - SA BA D O

Exposição
A’S 10,00 HORAS -

A’S 11,00 HORAS —

A'S 13,00 HORAS — 

A’S 14,30 HORAS —

A’S 15,00 HORAS — 

A’S 15,30 HORAS -  

A’S 17.00 HORAS —

A'S 19,00 HORAS — 

A’S 23,00 HORAS —

d*

pr-

pe

Mi-1
do I

Recepção no Aéroportn Correia Pin 
to a S.S. Execias os Srs. Ministro d» 
Agricultura. G>vernad ues do Estado 
de s ama Cataiina e Paraná 
ABERTURA DA VIII EXPOSIÇÃO 
DE LAJE'':
- Hasteamento do Pavilhão Nacional
- Discurso de S. Execia. o Snr. Se 
cretário da Agricultura do Estado 
Santa Cat&riDa.
De-file do maquinário agrícola 
rant as autoridades 
CHURRASCO OFICIAL.
Discur-o d i Dr. Indalécio Arruda 
Ia A sociação Rural d.» Laj s.
In .uguração p «r S. Exci i. o Snr 
nistro da Agricultura do Pav lhão 
Pa que le Exposição destinado a 
Agricutura.
Da file d >s campeões perante as altas 
autoridades |
Vi iti das altas autoridades aos pavi
lhões.
Inauguração por S. Excia. o Snr, Go 
v rnador do Estado de Santa Catarina 
d i depótito de material agricola e 
medicamentos da Associação Rural 
(Na séde social) (cidade,).
Jantar do Rotary Cluue oferecido à» 
aut ridades
Baile «le gala da VIII Exposição, abri
lhantado pelo Jazz-Típica - Ernar.i 
Ma ino -  Port > Alegre.
Entrada da rainha da cidade Snrita. 
Inesita Ramos Neves e princesas 
Snritas. Neuza Andrade Lopes e Va- 
nuza Leite vValtiick.
- Lor «ação da rainha da cidade, pe
la rainha da VII ExpoMção de Lajes, 
Snrita. Marilia Campos.
Saudação à Rainha da cidade pelo re
presentante das classes conservadores. 
Snr. Con3tantino S. Aterino.

D IA  20 - D O M IN G O
A’S 8,00 HORAS — Abertura do Parque da Vlll Exposi

ção à visitação pública.
A’S 8,30 HORAS — MISSA CAMPAL 
A’á 9,00 HORAS — 111 GINCANA AUTOMOBILÍSTICA DE

DE LAJES. (Local, recinto da Expo
sição).

A’S 14 00 HORAS — Desfile de todos os animais exposto®.
A’S 1600 HORAS — FUTFBOL INTERESTADUAL NO
A ’ ESTÁDIO MUNICIPAL (NOVO)

ENTRE AS EQUIPES 
GRÊMIO ESPJRT1VO F.C. (Porto
Alegre) e combinado local (VASCO 
ALIADOS),
PROV \S  GAUCHESC1S (Domação, 
pialadas etc.)A’S 17,00 HORAS — 

A’S 22,00 HORAS — Soireé daosante da Vlll Exposição, 
abrilhantado pelo Jazz-Típica - Ernani 
Marino, de Porto Alegre.

A’S

A’S

D ia 21 - S e g u n d a  feira
7,00 HORAS — CONCURSO DE (na

A’S
A’S

RENDIMENTO, 
Charqueapa B'a«ichi >i)

8,00 HORAS — Abertura do Parque da Vlll Exposição 
à visitação pública.
PRIMEIRA GINCANA A CAVALO OR
GANIZADA PELA COMISSÃO DE 
PROVAS GAUCHESCAS. (local recinio 
da Exposição).
Entregas de prêmios aos proprietári. s 
dos animais premiados e vencedores 
do concurso leiteiro.
Leilão de animais.
Continuação das provas gauchescas 
Concurso (1e Rédea.
Encerramento da Vlll Exp «sição de 
Lajes, com a arreamento do Pavilhà 
Nacional.

A’S 10,00 HORAS —

A’S 14.00 HORAS —

15 00 
16.30

HORAS — 
HORAS —

A'S 18,00 HORAS —

JURADOS
BOVINOS - OVINOS

EQUINOS — 
AGRICULTURA -

CANINOS

- AVES Etc... - Técnicos designado 
pelo Sr Diretor do Fomento «Ia Pr - 
duçâo Animal do Ministério da Agri
cultura e d« s Acordos Estaduais.
Cel. Cav. 1R1DIO STKOPPA, 5a. R.M. 
Técnicos do Acôrdo do Fomento da 
Produção Vegetal e Defesa Sanitária 
Vegetal.
Dr. Roberto Duhá.

O

EXPEDIENTt
"CORREIO LAGFANO” 
fu n ado era 21-10-1939

loi

Propriedade e edição da 
Gráfica Correio Lageano Ltda
Diretor - Dr. Evilasio N . Caon 

Gerente -  José P. Baggio

Redação Gerencia - Oficinas : 
Mal. Ueodoro. 294-C. Postal, 59

R ep resen tantes
NO RIO E SÃO PAULO

Sucursal dos Jornais Sul 
Riograndenses 

Rio — Jor e Chalitha 
Conde Bonfim, 789-fone:38-7285
São Paulo — Urbano Zacchi 

Cons. Crispiniano, 404 -  S. 210
EM PORTO ALEGRE

Carlosa Danilo de Quadros 
kua 24 de maio, 50 

2o A — Ap. 5 — Fone: 9-16-83

ASSINATURAS
Ano: Cr$ 75,00 

N° avulso Cr$ 1,50
PUBLICA-SE AOS SABADOS

DR. CID COUTO
Cirurgião Dentista

Breve abri«á -eu moderno consultório 
à Rua AnstilDno R u m  , 67

-Serratine-
ALFAIATE

Oferece seus préstimos 

À  RUA 15 DE NOVEMBRO 22

(Em frente ao Banco do Brasil)

Facilidades para pa
gamento a prazo.

M M / . . .

filr

o refriverador 
mais perfeito 
já produzido 
no país

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BRASTEMP 
SUPER LUXO -  um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o conlôrlo do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfação.

— Sttper luxo
9  M o ij espaço útil - 9,5 pós.
#  Amolo congelador, com espoço poro 

guardar olimentos a serem congelados, 
além das gavetas para cubos de golo.

O Bandeja de degélo.
0  Porto funcional com prateleiras para 

ovos, frascos e garrafas.
O Acabamento Interno em porcelana á 

prova de corrosão.

-  9,5 pés cúbicos
•  Prateleiras removíveis, de acabamin- 

to  anodlzado, ajustáveis em vários 
posições

•  Gaveta de cluminlo paro carne.
9  2 g-vetos de a umin o que recebem

frio úmido, para o conservação de 
frutas, ver  ̂uras e legumes

O Compressof do ú timo modêlo, norf -
um.ri ano.

9  Silanclaso e do baixo consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  s o b  d u »l a  r es««o n s a b il i  >a d  : 1 - d a i A k i c a
PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E -U A L O C *«L IZ V ;A O  MO PAi • 2 - T O  
CONCESSIONÁRIO, PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA t  INTERÊ.oEEvt ERV.R B M

V isite -n o s

Mei cantil Delia Rocca, Broering S. A
H. C. Thiago de Castro, s/n -  

End. Telegr.: «VARGAS» —

LAJES -

Caixa Postal, 27 
TELEFONE, 253

Santa C atarina
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A maior rêde aéroviaria da América do Sul
AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense S .AE
Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Lti

Ao resolver sua viagem
»

Dirija-se imediatamente à Agencia da TAC ou DISQUE
Operando com aviões mixtos de luxo, colocamos à sua disposição melhores vantagens nos preços

C a p a c i d a d e  p a r a  28 p a s s a g e i r o s

214

«st , i

LINHA 418 —  IDA
J A f .  4 *

DE LÁGES PARA: —  F lorian óp o lis  - Curitiba - S ã o  P au lo  - Rio d e  Janeiro

Quartas, Sextas, e Domingos
,  ,  t  » .  V *  4 >  *

H ora d e Saida: — 14 H oras

V o ltan d o  à s

Terças, Quintas, e Sabados
l .  E M .  .

LINHA 438 -  IDA

DE LAGES PARA: —  F lorian óp olis - Itajai - Joinvile - C uritiba - P a r a n a g u á  -  S a n to s  e  R io d e  Janeiro
» .  . ,  i t  .  • v  . ■  .  ' ,  a  ' " •  >’ ■•

r% 4  »

As Terças Feiras

H ora d e  Saida: —  10 H oras

V o ltan d o  à s
4  i  » t  í  * ' * I

Segundas Feiras
M  C l " / - -

LINHA 437 -  IDA
• i

DE LAGES PARA: —  Porto A leg re  (V ia g em  diréta se m  e sc a la s )
1 --------------------------------------------------; L . .  . . .  ............ -  ~ -  . -  » ________________

Segundas Feiras

H ora d e  Partida: —  15,20

------------------------ ---------------------------- ------------------------------------- ■----------- -- --------------------------------------------------------

V oltan d o  à s
k.  i  . -  ! ! „ •

Terças Feiras
♦ 4  -  -  * r

Para Porto Alegre nossas viagens são diretas (1 horas de vôo)
/ i i  1 i ' ’

Tanto para c norte como paia o sul, A TAC, em combinação cora a Serviços Aéreos Cruzeiro do <?nl „ 011„ .. . Rao b>ui, coloca a sua disposiçSo a maior
rede aéroviaria, escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior.

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine Marajoara)
Fone, 214 — kndereço Telegráfico TALSA
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

DECRETO 
de Io de tr.arço de 

(J Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
REMOVER: - ’

De acordo com o artigo 72, da L i n° 71, 
de 7 de dezembro de 1949. -  

A Professora JOVEL1NA WALDR1GULS DE MELO, us 
Escola mista municipal de Santa Terezinha no Salto nn 
distrito de Capão Alto, para a de Campinas dos Waltri.k 
em >ão José do Cerrito. —

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de maço de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Muncipal 

FHipe sfunso Simão 
Secreláiio

DECRETO
de Io de març" de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: - 
ADMITIR

De acordo com a Lei n° 76, de 3 de março [dé 1950. 
MARIA N1LWLS para como extra lumerário-diarista, exercer 
as funções de Professor da Escola mi ta municipal de Car 
retel no distrito de Bocaina do Sul —

Prefeitura Municipal de Lajes, ®rn l° de março de
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

1955

DECRETO
de Io de março de 1955 

O Prefeito Muuicipal de Lajes, resolve: - 
CONCEDER DISPENSA: —

De acordo com a alinea a, do artigo 97, 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949 

A C ARLOS ZECKNER, das funções de professor extranume- 
rário diari-ta (Escola mista municipal de Casa Vermelha - 
Alto da Serra no distrito de Palmeira).

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de março de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito (Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

de Io de março de 1955
O Cidadão EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atribuicõ- s,

D E C R E T A :  —
Árt. Io - Fica criada uma escol < mista municipal do loca! 
denominado Carretei (Serraria Sa nta Catarina) no distrito 
de B >caina do Sul: —
Art 2o Este Decreto entrará em vigrr na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura AAunicipal de Lajes, em l® de março de 1955
Euclides Granzoto 
Pref-ito Municipal

PORTARIA
de Io de março de 1955 

O Prefeiti Municip <1 de Lajes, resolve: —
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o ariieo 168, da Lei n® 71, 
de 7 de dez< mbro de 1949. -

A RAQUEL SILVA, que exerce o cargo de Professor, Pa
drão A, do Quadro Unico do Municipio (EsC< la mista muni- 
Ciprl de Campinas no distrito de «. êrro Negro) de noventa 
(90) dias com todos 08 Vencimentos a co it ir desta data. 

Prefeitura Municipal de Laje-, em Io de março de 1955
E iclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Portaria
de 28 de fevere ro de 1955 

O Prefeito Municipal de I.ajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA: -

De acôrdo c m o ait. 1(52, da Lei n° 71 
de 1949 * art. 4o da Lei d° 76, de 1970.

A TEREZ1NHA NUNES tSTEVES, que exerce as fun
ções de professor, Extrauumerário dia isia, na E-cola mi-ta 
murvtC -al de Morro Grand-, 11 > distrito da cidade, de ses
senta fov') dia*, sim vencim-nt<>6 . cO itar Je*t. data. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro de 1955

Eucl des Granzoto 
\  Prefeito Municipal

DECRETO N° 5 
de 1° (fe-Darço de 1955

O Cidadão EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atribuições

D E C R E T A ;  —
A t. Io — Fica desdobrado, no corrente) ano, o curso da Es
cola mista municipa! de Olaria no distrUo de índios.
Art 2° — Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário. — 

Prefeitura Aãunicipal de Lajes, e 1 Io de maiy 1 de 1955
Euclides Granzotrii.
Prefeito Municipal --v 

Felipe AF nso Simão 
Secretário

Brasileira foj ser De
putada na Italia

RIO (Univeisal Noticias) - 
Entre ser brasileira, em São 
Paulo, e deputada com as
sento no Parlamento italiano, 
uma filha do conde Francis
co Ma*arrazzo. a sra. Iria 
Helen< Matarazzo, preferiu o 
s' gundo caminho. Assim, co
mo o cidadão bra-ileiro não 
pode ser deputado fora do 
'rasil. o preMiente Café Fi

lho fer a vontade da sra. 
Ida Helen Matarrazzo assi
nando o decreto declarando 
que a mesma, na*cida em 
São Paulo, perdeu a nacio a- 
lidade por h^ver, 6em licença, 
aceito 0 cargo de deputado, 
ia talia.
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DECRETO N° 6 
de 1o de março de 1955

O Cidadão EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atribuições.

D E C R E T A :  —
Art. 1° — Fica desdobrado, no corrente ano, 0 curso da 
Escola mista municipal de Nossa Senhora de Lourdes no 
distrito de Anua Garibaldi.
Art. 2° — Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as di-posições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de março de
Euclides Granzotto 
[Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

1955

Agradecimento
A família do ine-queciv 1 

Lourenço Antonio <ia Silvi , re- 
pre-f-ntado nesie «to 1 elos 
eus filhos; Bruno Antonio da 

Silva, ca-a^o Moi*e* A da 
Silva casado João Francisco 
A. da S Iva, Cezar A. da il- 
vu. cas ,rto; José Maria A. 'a 
silva, solteiro, Erotiaes A. da 
Silva soltei 0, Tereza A di 

[Silva solteira, agradecem pro- 
i\indam-nte a todos que ec m- 
pav?barem nesse doloroso tran 
e ppr que passaram com a

perda 'de >eu pai
Agrath-’cem e "; especial o 

Snr. Afonso Simão Secretario 
d* Preíeitü"'1 que não mediu 
esforço nes-»a ocasião e que 
ao mesmo tem DO esiav t re
presentando o\Snr. Prefeito 
Municipal que s e \^ nc0 ,trava 
ausente, bem como todos <>3 
servidore* m unic ipa l 9ue 
compareceram.

Láges, 15 de março de

PORTARIA
de 28 de fevereiro de 1955 

O Prefeito Municip d de Lajes, resolve: —
CONCEDER LICENÇA: — , 1 ,

De acôrdo com o art. 162, da Lei n° 71; 
de 1949, e art. 4" da Lei n° 76, de 1950 

A ANA FLOI AMOR1M DE SOUZA, que exe ce as funções 
de Professor, Extranumeràrio diarista, na Escola mista mu
nicipal de Matadouro, no distrito da cidade, de noveDta (90) 
dias, sem vencimentos, a contar desta data. —
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 7 
de 1° de março de 1955

O Cidadão EUCLIDES GRANZOTTO. Prefeito Municipal de 
Lajes, no uso de suas atribuições,

DECRETA:
Art. 1® — Fica desdobrado, no coirente ano. o curso da 
Escola mista municipal de hão José, no distrito de Anita 
Garibaldi.
Art. 2° — Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as dispo-ições em contrário

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de março [de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de 28 de fevereir de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:

De acôrdo com o art. 97 letra b, da Lei 
n° 71 de 7 de dezembro de 1949.

ZlTA SCHLICKMANN, das funções de Professor extra- 
numerario-diarista, da escola misia municipal de Barra do 
Rio Bonito, ao distrito de Bocaina do Sui

Prefeitura Municipal de Lajes, 28 de fevereiro de 1955
Euclides Cianzotto 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

________  Secretario

DECRETO
de 28 de feverei 0 d6 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:

De acôrdo com 0 art. 97 letra b, da 
. Lei n° 71 de 7 <le dezembro de 1949.

ORANDINA MELLO MUNIZ, das funções de Professor - 
diarista, da escola mista municipal de Taquari, no distrito 
de Painel.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro de 1955

Euclides Granzotto 
1*1 efeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

Departamento Nacio
nal de Estradas de 

Rodagem
C I R C U L A R :  N° 13
31 de Janeiro de 1955
TenoO chegado ao meu Con

hecimento que proprietáru s de 
terras margin; is ás rodovias 
F'-derbis tem pr< tendido ulili- 
zar as faixas de domínio de- 
vidam n>e desapi opriadas por 
êst< s Departamento para efe
tuar plantações, queimadas 00 
pequ n s construções, levu ao 
v  sso conhecimei t<» que é ex
pressam» nte proibido o uso 
as faixr.s de dou íi.io d 8 es- 

tr d *8 de rodag m a cargo 
dê-te O  partament', ainda que 
a titulo precário.

As medidas, mev ntivas 
repressivas destinadas a im
pedir violação dos direito 1 
desta autarquia cabem à Po- 
icia RodoGária Federal. Em 

caso <le fat > consumado, d»- 
ver-se-a procedei a imediat t 
comunicação á Policia Civil 
com pedido dr abeitura de in
quérito, fundamentado no art.
63, III do Código Penal . 

destinado a apurar a autoria 
e consequentes r> sponsabil - 
dades criminais- Depois de a- 
p u r a d a  a autoria, p«»r senten
ça criminal, cobrar-se-ao os 
prejuizos eiusados ao pairi- 
mômo lêste Departamento, 
por intermédio da Procutado- 
ria Judicial.

Saud;ções
(ass.) José Bnptista Pereira 

Diretor Geral

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



6 Pagina

JUIZO DE DIREITO DA 
PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE LAGES

Edital de 
Praça

O Dout r Belisário Ramo6 
da Costa, Juiz de Direuo 
dü Primeira V,.ra da Co 
marca de Lages, Eslado d 
S nta Ca arina, na forma 
da lei, etc>
Fez sab^r a iodos os que 

o prts-nte edital de praça 
com o prazo vinte dias, vi
rem, dele conhecimento tive
rem ou interess r po sa, que 
no dia onze uo mês de abril 
oo corrente «no (11-4-55), à> 
dez horas, no saguão do edi
fício do For um desta cid de, 
o porteiro dos auditó ios, 
ou quem suas vezes fizer, 
levará à pub ico pregão > e 
venda e anematação, por 
quem mais der e melhor lan
ce oferecer acima da ava 
liaçao de mil cruzeiros, feit 
neste juizo, o seguinte imó
vel pe ihorado à itlD GOU
LART e sua mulher, nos rdU_ 
tos da execução qn«j lhes 
move a íirma «SAN/jÃ t.A- 
T aRINA & CIA.», a gaber. - 
UMA CASA toda consiruida 
de madeira, for rada, asso «lha- 
da en^idraçada> cum diver-as 
port '8 e jane.iaSt coberta de 
telnas de fja r ro, medindo sti 
metr .s frente, por oi o 
mitr '8 fundos, com pôço 
e ^lais bemfeitorias, e 
Te*'t)ctwo terreno Com a área 
Superficial de oitocentos < 
setenta e seis metros quadra
dos (876.00 m2) c nfroutando 
Com a rua número 4 (quatro), 
com terras de Augusto, com 
terras de Waldir Riguelr 
e com o lo e número oito (8), 
situados (casa e terreno) nas 
proximid idt-s da aveuida Três 
de Outubro, nesta cidade, 
tendo sido a casa construída 
pel'< executado Rid Goulart, 
e o terreno por ele havi io 
por CO npra feita à Áureo 
Ram s Lisbôa e sua mulher, 
co if >rme escritura pública 
lavrmla nas nota* do Primei
ro Tabelião, devidamente re 
gi'trada Sob. n. 15.658, no 
ofício competente, desta cida
de. - E quem quizer arremn- 
tar o im -vel (cas i e terreno) 
acima da aludida avaliação, 
e depois de pag s r o ato, em 
moeda corrente, o preço da 
arrematação, impostos e cus
tas judic’ais. - t  para que 
chegue ao conbecim nto de 
todos, passou-se Dado e pas 
sado nesta cidade de Lag s, 
E-tado de Santa Cut rina, 
aos dezoito dias de mês d<- 
março de mil novecentos 
e cmcoenta e cinco (18-111-55). 
Eu Waldeck Au eo Sampaio, 
Escrivão do Civel, o datilo- 
graf i, subscreví também as
sino.
Beli-ário Ramos da Costa 
Juiz de Direiio da la Vara
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

DECRETO
de 28 de fevereiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ONCEDER DISPENSA: —

De acordo com a alinea a, do artigo 97. 
da Lei n° 71, de 7 dezembro de 1949. — 

A LEM FURTADO DE ABREU das funções, de professor 
extranumerário diarista da Escola mista municipal de ln 
vemadinha no distrito da cidade.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de, fevereiro de 1955

Euclid^b Granzotto 
Prefeito Municipal 

FeV.pe Afonso Simão 
Secretario

nn-  a Escolas Reunidas da Séde daquele distrito. 
'prefePtura Muoicipal d- Lajes, em Io de março de i9ab 
rro  Euclides Granzotto

Pief ito Municipal 
Fe ipe Afonso Simão 

Secretario

DECRETO
dí' 28 de fevereiro de 1955 

O Prefeito Muni/eipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:,

De acordo com o art. 97 letra b. 
da Lei n° 71 de 7 de dezembre 
1949

MARjA DULCE HENCKMA1ER, das funções de Professor 
evJranumerario-diarista, da escola mista municipal de Aguas 
Negras, no distrito de Palmeira.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro

Euchdes Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretario

de 1955

DECRETO
de 28 de fevt-reiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:

De acordo com o art. 97 letra b, da 
Lei n° 71 de 7 de dezembro de 1949. 

EMA DE LlZ ANDRADE, das funções de Professor. 
Extranumerario-diarista, da escola mista municipal de Ser
raria Araldi, no distrito de índios.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiJO de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretario

DECRETO
de 28 de fevereiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
Conceder Dispensa:

De acôrdo com a alinea A, do artigo 97, 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949.

A WILMA COELHO NETO. das funções de professor extra
numerário diarista, da Escola mista municipal de Aguas 
Pretas, no distrito de Palmeira.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 28 de fevereiro de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Casa —  vende-se
/ \

Vende-se uma casa, sita à 
Rua Correia Pinto, n' 306 - em 
frente ao Departamento de 
Estradas de Rodagem. Tratar 
no local,

d e c r e to
de Io de março de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, re6nlve:
REMOVER:

De acôrdo com o art 72, da Lei n* 71, 
de 7 de dezembro de 1949,

A Professora, Padrão D. do Quadro Único do Município. 
Ana Maria da Silva, da Escola mista municipal da Fazen
da da Capela, no distrito de Correia Pinto, para a do 
Morro do Posto no distrito da cidade 

Prefeitura Municipal de Lajes, em r  de março de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de Io de março de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
REMOVER:

De acôrdo com o artigo 72, da Lei n° 71 
de 7 de dezembro de 1949

A Professora EVELINA KOECHE WALTRICK, da Escola 
mista municipal de Passo Fundo, no distrito de Correia

A
1

DECRETO
de Io de março de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.
REMOVER. De acôrdo com o artigo 72. da La Lei n* 71, 

de 7 de dezen bro de 1919.
A Professora MERCEDES LlZ NETO. da Fscola mista mu
nicipal da Serraria Pame n<> diet-ito de Capão Alto, para a 
de Capão Verde (Serraria Ruaro), no mesmo distrito. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de março de 1955
Ei.elides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de 1° de março de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
REMOVER:

De acôrdo com o artigo 72, da Lei n° 71, 
de 7 de dezemoro de 1949.

A Professora Ivannir Çoelho de Melo, da Escola mista 
municipal de Cerro Baio, no distrito de Palmeira, para a 
de Portão Preto (Encruzilhada), no mesmo distrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em I o de março de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de 1° de março de 1955 

O Prefeito Municipal de Laj^s, lesolve:
REMOVER:

De acôrdo com o artigo 72, da Lei n° 71, 
de 7 de dezemdro de 1949

A Professora LUCIANA DA MLVA. na Escola mista muni
cipal de São Miguel no distrito de Palmeira, para a de Ser
raria Pante no distrito de Capão Alto.

Prefeitura Municipal de Lajes, em Io de março de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

LEI N° 10
„ de 17 de fevereiro de 1955 

EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajee, faço 
saber a todos os habitantes dêste mui icipio que a Câmara 
Municipal decreta e eu sanciono a seguinte

Jli* À# r  0  *rti5 °  3° da Lei n° 53 d 25 de maio~de 1949. 
fica as*im ledigido- - Cinquenta por cento (50%) da srre- 
cadaça° da taxa de que trata a presente Lei, será aplicada 
®m. b®nff,c,.° da Pequena agricultura e criação.

1 • _ ** presente Lei entrurá em vigor da d&ta dâ 8U&
pub inaçao r.voçada, as d l .p o .M w  e m “ m?á™ 
Preleituia Municipal de Lajes, em 17 de levereiro de 1855

Euclides Granzotio 
Pi efeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
secretário

NOTA: - Reproduzida por ter saído cem incorreções

LEI N» 11

EUCLIDES GRANZOTTO 'preím.o M, ’ 955 , e . ,
ço saber a todos o h bUntes d e L ^  —  d<?
mara Municipal Decreta e eu sanc ionoV sY gL íe  ° *
Art. 1® — Fica dada a uma rua r» ni. E i" '
menciatura o^ome d e ; JANJAo N E R B A S s T ^  5eM ^

blicação, revogadas as disDosfeõ»f°r da,a da 8ua Pu'  
Prefeitura u J w V S t t !  j ,"  « U d e  ,955

euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário
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Grêmio Portoalegrense x seleção Vasco-Aliados
Sensaçào no Estádio Novo — A equipe local — Preliminar as 14,30 h.

R ma desusado interesse nos 
mei > espurtivoa locais a res
peito do "ensadonai encontro 
entre o G êmfo Portoalegrense 
e o combinado Vasco-Aliados, 
a realizar-se domingo, no Es
tádio Municipal Novo, ás 16 
horas

O tradicional esquadrSo gaú
cho, um d s miis categorizados 
do sul do pais, fará sua pri
meira exibição em Lajes, gra
ças aos esforços da Comissão 
Organizadora da VilI Exposi
ção e 0 prélio fará parte inte
grante das festividades progra
madas.

Foi convidado « Grêmio, 
justament* p tratar-se de urr. 
dos mais pu ijantes etquadrões 
do Rio G ande, c >mo por can
tar, em Lajes grandes simpatias 
dos aficionados do futebol.

A levar-se em conta a c nh - 
cida classe d > time treinado 
por nosso fmigo Foguinho e 
as ultimas exibições do «trico
lor da baixada», mor ie»te sua 
vitória frente ao Estrela Verme
lha, camp-ão da Yugoslávia, 
podemos julgar qua»t temerária 
a empreitada da seleção Vasco- 
Aliados.

A jornada será uma das 
mais òdiceis, porem com uma 
compensaçã : o público pa
gante assistirá a uma grande 
partida.

As voluntariosas equipes do 
Vasco do Gama e Aiisdos, com

penetrados das responsabilida 
des. org nizar um e-quadrá 
com qu d>- nelhor possuem, t 
bem treinada, poderá enfrentar 
sem temor.s, e de igual para 
igual, o time «mais vezes com
pelo do Brasil».

Após os diversos treinos rea- 
liz»dos, ficou escalado o qua
dro para amanhl, que será as 
si n fcrmado: Daniel - Pedri- 
nho e Neyzlnho * Eustálio, E 
ry « Abelaroo - Tullo, Miltinho, 
Clóvis, Erasmo e Edú.

A nosso ver os técnicos an
daram n uito bem, pois o 
match-tr.i.o de domingo últi
mo revelou-no» que a defens'- 
va ganhará muito com Pedri- 
nhn e Neyzmho, possibilitando 
* inclusio de Ab-lardo na ínter- 
'Tiediáiia.

Js no ataque, as duas alas, 
un* do Aliados e outra 
do Vasco. pr< duziráo mais con
tando com Clóvis no cr-ntro, 
daua sua impetuosidade, e por 
ser bom arremaUdor.

Para qualquer eventualidade, 
fi arão pr ntos, bons r> servas: 
Tunico, Ná, Cabelo, Waldir, 
E nilio, Rai i undo e Jáci.

O Grêmio jogará com todos 
s-us titul res, com exceção de 
Enio Rodrigues, ora na sele
ção gaúcha, tendo pois esta 
formacli:

Sérg.o, Aiiton e Altiuo - Ro
berto, Sarará e Raul - Tesou- 
rinna. Zunino, Delen, , Itamar

e Torres. ma do r»cinto da Exposição.
Pela formação da < qoipe, As entr das já se encontram

já se poue julg»r do poderio a venda, em diversos pontos 
do Grêmio. da cid de.

O Estádio Novo, onde se f?- 
O utraS  notC S  ri á o emocionante encontro

teve feuts accmi dações stnsi- 
A condução para o Estádio vr!m*-nte melhoradas: foram co- 

Novo, será facd, pois a Em-locadas c«deir..s na» pistas in- 
preza Schumaker, fará linhas ternas, alem de > m pavilhão 
de ônibus, diretas da Pr»ç U aiquibancadas, bufet etc.
Juã » Costa ao E-dádio, bem co-| O arbitro será da Federação

Riograndeme, que acompa
nhará a representaçã » do ürè- 
mi ■.

O interesse despertado peU 
enc< ntro e tamanho qu** pode- 

os prever uma u r^cadaçâo 
reeprde < m nossos gramados.

Á« 14,30 terá lugar uiea 
b t.ressante prelimin t, entr as 
equ pes <ie aspirante» do Alia- 
di s <■ Vasco da Gana. em ca- 
n t r da revnnche.

A Seleçào venceu o Colorado
G encontro > ntre a sele

ção Vasco-Aliados e n es
quadrão do Internacional le- 
vnu regular assistência ao 
Novo Estádio, no domingo 
último. Mais a titulo de en - 
s.-io do que de pugna, decor 
rei. com altos e b tixos, não 
chegando a agr dar.

A equipe n.i'ta, formada 
por Veteranos e cruzmalti- 
no8, nã pr 'duziu o que era 
esperado, permitindo mesmo 
dominio p r algum tempo do- 
cidorados, j gando com ape
nas --eis titulares e sem 
qua'quer preparo físico. Com 
a .defensiva regular e um 
ataque iuof iwvo a seleção 
abriu o escore por intermé
dio de Tulio, de cabeça, num 
lance e.n que Sanção falhou, 
logo no inicio da luta. Ainda 
na primeira fase os verme
lhos lograrahi o empate, nu

ma carga bem conduzida por 
Adair, que deu de colher a 
Plinio e este fui inou inape- 
lávelmente a Daniel.

Na etapa complementar a 
seleção substituiu a zaga, 
p s-ando Neisinho para o 
centro e de-locando Abelar
do para a marcação, sai do 
Ná, que estava fraquissimn. 
Com C abelo em lugar de 
Alfre Io. já desde O" primei
ros quinze minutos de jogo 
a defensiva ficou bem mma- 
da, pod ndo apoiar bem. En
tretanto. a dianteira não tinha 
arrematante, aparecendo a, 
pe as Miltinbo e Erasmo pre 
parando e conduzindo lan 
ces perig sos e ,bem arma 
dos. Embora contai do com 
elementos mais experientes, 
e melhor preparados fisica e 
técnicamente, o conjunt fa 
lia liun-vascaino obteve mais

dois tentos, um . m visivel 
im edimemo de Edú e outro 
em um coi hilo do arqueiro 
verm' lho, cedendo a um chu
te bem armado, pt rém fraco, 
de Miltinho.

As equipes jogaram assim 
constituihas: SELEÇÃO: Da- 
ni< i, ( epois Tunico), Abela: 
do (Nenir.h )e  Ná (Abelardo), 
Eustálio, Ery e Alfre to (Ca
belo), Miltmho. Erasmo. Tu- 
liu, Edú e Emilio E o INTER- 
N ACION AL com Sacsão (Xim- 
bica). Alemão e Aujor (Reoi, 
Lino), Hilário (Z quinha), 
Jango e Rubens, Adair, Tei
mo, Plini >. Arizinbo (Malín- 
vemi) e Pinio

A PRELIMINAR
Na prelimina-, entre aspi

rantes do Aliados e do Vas
co da -Gama, venceram os 
vascainos por 5 a 3.

Federação Catarinense de Te n isv
C a len d á r io  p ara  1955

Março
5 e 6 — 1‘ Torneio de Abertura de Temporada - Lira - 

T.C. - Florianópolis.
26 e 27 — T rn io Amistoso C.MrParaná X T.C. Bôa 

V'ita - Juinvil*.
Abril

9 e 10 — Campeonato Estadual Infanto Juvenil - Local: Li
ra T.C. - Florianópolis.

17 T.C. Bôa Vista X Lira T.C. Local: Bôa Vista - Join-
vile.

17 - C. N. Marcilio Dias X Tabajára T.C. - Blumenau. 
Maio
15 — Tabajára T.C. X T.C. Bôa Vista - Local: Taba- 

jàra - Blumenau.
15 — Lira T.C. X C. N. Marcilio Dias - L<>cal: 

I ira - Florianópolis.
Junh > 4 e 5 Torneio Amistoso C. N Marcilio Dias X C. 

M. Paraná.
19 - Marcilio Dias X T.C. Bôa Vista - Local: Marcilio 

Dias • 11»j í.
19 - Lira TC. X Tabajára T.C. - Local: Lira - Florianópolis 

Julho
3 a 17 - Camptonata Brasileiro Infanto-Juvenil e Juven-

ude (RI») .
23 e 24 — Torneio de seleção (masculino e feminino)

ptra o Camneonato Brasileiro - Florianópolis.
Agosto
12 e 13 — Torneio Interno do Lira T-C. - Todas is 

Classes - Florianópolis.

3 e 6 — Torneio Amistoso C. N. Marcilio Dia* X C. 
M Pirsoá.

18 a 24 -  XXXE Campeonato de Tenis (RIO)
Outubro
15 e 16 — Torneio Aberto Infanto-Juvenil do Tabajara

T. C. - Blumenau. ^  .
22 e 23 — Torneio Amistoso T. C. Bôa Vista.
Dezembro r
11 « 12 — Torneio de Encerramento - Lira 1 C. - rio-

n*nÓ OBSERVAÇÕES: - Os torneios doa dias 17 de abril, 15 
de maio 19 da junho, conatituirão o Campeonaio Eatadual por 
equipes (masculino e feminino)

Esta é a fam osa maquina da Lavai Roupa “ PR IM A”
Por suas excepcionais qualida

des, PRIMA, representa o máxi
mo em conforto, pois lhe propor
ciona a lavagem perfeita de 4 a 
5 quilos de roupa em poucos mi
nutos, não exigindo cuidados ou 
instalação especial e com consu
mo mensal de energia de apenas 
CrS 2,40.

Possuindo mecanismo simples,
PRIMA não necessita de pressão 

j de água, resistindo a quedas de 
voltagem, é facilmente transportá
vel graças ao seu sistema de rodí
zios e tem garantia de 2 anos com 
assistência técnica permanente.

PRIMA trabalha com um mo- 
dermo processo de lavagem, um 
rotor de borracha, girando a gran
de velocidade, impulsiona, cari
nhosamente a água ensaboada a- 
traves dos tecidos, alvejando-os 
totalmente, tisse sistema evita a- 
tritos, assegurando a integridade 
da sua roupa.

Peça uma demostração sem compromisso, em sua Casa de uma 
Maquina de Lavar Koupa PRIMA, e certifique-se de que PRIMa , traba
lhará para si, poupando o seu tempo e aumentando o conforto de seu lar.

R evendedor autorizado em  La)es . . .

------P a l á c i o  d a  M ú s i c  a------
PRIMA, paga-se por si . . . Vendas à vista, e a praso
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Presos por suspeita
Os indivíduos João Alves

CORREIO LAREANO
A N O  XVI L a g e s . 19 d e  M arço d e  1955 N°. 11

A Panair tirou a máscara

dos Santos, viuvo, com 44 
anos de ida le, branco, resi
dente no lugar denominado 
«Matador», município de Rio 
do Sul. e Antonio Pedro Sa
raiva, branco, solteiro, com 
23 anos de idade a da mes
ma procedência posavam as 
delicias de uma «bigg» som 
bra às margens do Rio < 
veiras. Como «agua fresca» 
ingeriam uma garrafa de 
vinbo. acompanhada de al- 
gu is «comestíveis» apetito-os, 
de d ixar agua na boca»... 
Como alpgria em casa de gen
te pobre não dura muiio. os 
cujos ditos tiveram a visita 
inesperada do Delegado Al
cides Alegrette, acompanha
do de algumas praças. Des
confiando da «pinta* dos ca
maradas os representantes 
da Lei pa-sou-lhes uma re
vista rigôro-a, encont ando 
em seu poder um molbo de 
chaves e uma lima pequena, 
já u n pouco gasta pelo uso, 
que bem pooeriam servir ou 
ter s°rvido para abrir portas 
ou adapta las ias chaves) em 
fecha iuras nio muito «con
cordadas». Em consequência 
disso, o delegaio recolheu os 
citados individu >s no xadrês 
para investigações.

Ladrão «pesado»
Arnaldo Teodoro Wolff, de 

côr (e alma também) preta, 
solt iro, residente ne-ita Ci
dade, é indiscutivelmente, um 
6ujcito «p-sado». Depois de 
cumprir uns quatro anos de 
pena na Penitenciaria do Es
tado e, as-im, saber que a 
vida no cárcere não é lá na-

A eleição para a Rainha 
da Cidade de Laje-- no pe
ríodo de 1955-1957, foi encer
rada cum a apuração de vo
tos na semana finda, sendo 
eleita a sria. lnes ta Ramos 
Neves, filha do sr. Cicero 
N'-ves e exma esposa, com 
4.653 sufrágios. As princesas

da agradavel, agora vai pas
sar mais uns tempos etn 
«cana» por roubo e tentati
va de passa'- dinheiro fal o 
em uma casa comercial des 
ta praça. Acontece que o di 
to indivíduo, indesejável por 
certo, nem bem se viu em 
liberdade e já fu>tou um pa
letó na Churrascaria Urca- 
contendo dncumentos de im 
porta icia em -eu bolso e 
tentou, como já dissemos, 
passar u na «p<d»ga» d- mil 
cruzeiro» em um estabeleci
mento comercial situado bem 
no centro da cidade. Ao to 
mar conhecimento do fato a 
policia providenciou a prisão 
dn larapio, trancafiando-o no 
xadrês, onde permanece.

Roubo d e  tab oas
Foi pre»o durante a se

mana, pelo comissário Elis» u 
Peluso, o indivíduo RiUl Ro
drigues, preto, solteiro, resi 
• tent-* nu n dos suburbios 
desta cida le, juntamente com 
sua companheira Alcda M mia 
de Jesus, d" côr preta, com 
28 ano< de idade (fora os que 
andou de tamanco-) por te
rem roubado taboas no de
pósito da firma Marodin, sito 
nas proximidades do Posto 
Coral e ond Raul trabalha
va. O casal deshonesto. após 
furtar a maieira, vendeu-a a 
vinte cruzeiros por uoidade. 
tendo gasta lo o dinheiro em 
inutilidades.

O comissárt • deixou-os 
presos por alguns dias, dan
do-lhes o «agradavel» servi- 
cinho de fazer uma facbina 
geral nas depen iencías da 
Delegacia Regional de Po
licia.

eleitas for .m as srtas. Neu- 
-a Andrade Lopes e Wanuza 
Leite WHlirick, com 2.960 e 
1.506 votos, respeciivamente. A 
nova majestade será coroada 
hoje. ás 23 horas, em grande 
baile de gala, no recinto da 
Exposição, pela Rainha de 
1953, srta. Marilia Campos.

Bornhausen 
tem novos 
Secretários

O Governo do Estado en
trou em entendimento cotn as 
bancadas que o apoiam no 
legislativo, formando o gabi
nete <jU'* deverá presidir as 
eleições de 3 de outubro. Dhs 
ilemoches resultou ;> nomea
ção do deputado Pelágio Pa- 
rigot, dl P>P. P*ra a Secre
taria de t'aúde; do Mon-enhor 
P.isco .1 Librelotto, do PDC 
o ra a Secretaria d* Educa
ção; e d i ex-deput do Celso 
k mus Br nco, udenista, para 
a Secretaria do Interior oJus- 
iiç. Aore4ita-se que as de
mais Secretarias continuarão 
com os aeus demais titulares.

Agradecimento
A família do inesquecível 

AUR1NO GOULART I)A RO
SA, profundamente conster
nada com seu desapareci
mento, vem de público agra
decer ao Dr João Costa Ne
to, médico incansável e dedi
cado, pela ass stência dispen
sada, a S. Excia. Don Daniel 
Hostin, Frei Bernardino 8or- 
tolotti, Padre Teodoro, pelo 
confôrto espiritual que dedi
caram ao querido extinto.

Agradece também penhora- 
da a Irmandade do Santíssi
mo Sacramento e a todas as 
pessoas que a confortaram e 
auxiliaram neste a.margo e 
cruel transe.

Lajes, 17 de março de 1955.

Edital
Célio Batista de Castro, Ofi

cial de Protestos em Geral 
da Comarca de Lages, Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei.

Faz 6aber que esta em seu 
cartório para ser protestado 
por falta de pagamento, um 
Cheque sob n° 019860 dc 
Ranco Nacional do Comércio 
S.A. no valôr de Cr$ 40.000,oo, 
emitido pela firma Kmilio 
Frederico Momm & Cia. Ltda 
em cata de 4 de Março de 
1955 a favor da Firma Dal- 
prado & Cia. Lt ia. Ind. e Com. 
Madeiras.

Pelo presente, intimo a fir
ma Emilio Frederico Momm 
& Cia. Ltda. a vir pagar o 
valôr do referido cheque ou 
dar as razões de recusa, no- 
tif cando-o desde já do pro
testado, caso não compareça 
no prazo legal.

Lajes, 18 de Março de 1955

Célio Batisia de Castro 
Oficial de Protestos

Persiste ainda a greve dos 
pilotos da Panair, deflagrada 
em consequen. ia da suspen
são sofrida pelo comanda t» 
Roque que assinalara em re a- 
tório de bordo ier sido ser
vido refeição de galinhd de
teriorada à sua tripulaça ».

A diretoria da empresa re
cusou todas as tentativas de 
reconciliação, ficando bnlda- 
dos esforços mediatórios do 
Ministro do trabalho e do 
brigadeiro Eduardo Gomes. 
Ao que parece a Panair ser 
viu-se da oportunidade para 
despedir vários pilotos sem

indenizar, pois que a única 
proposta que aceitou foi a 
de teadmitir 40 dos 140 gre
vistas demitidos.

Em consequência dess e»i 
fatng e de denúncias de qiuj\ 
a empresa estaria relaxando 
a segurança dos voo- . « 
seus aparelhos, a Camara Fe
deral constituiu uma Comissão 
Parlamentar de Inquérito pa
ra apurar as irregularidades. * 
A C imissão esta formada 
pelos deputados Armando 
Falcão, Barcelos Feio, C sar 
^rieto. Neiva Moreira e Car
los Lacerda.

Concluído o inquérito sobre a 
morte de Felicio

O Delega lo Alcides Al‘*grelti termiiou de ouvir as 
testemunhas indicadas para tepor no inquérito policial ins
taurado en  consequência da morre d-» Oliveiros Rodrigues 
Felicio. Foram ouvidas mais de uma d-z na de pes-oas, 
tendo o sr. Alegretti real zado outras diligencias qu° julgou 
úteis em torno do ca-o. Hoje, ou máximo, na próxima se
mana as investigações serão enviadas ao Dr. Juiz de Di
reito da 2a. Vara. Falta apena> a conclusão do relatório que 
está em elaboração polo Delegado e pelo sr. Nelson Mar
tins de Almeida. E’ provável que ainda ua semana entran- 
te venha o Dr. Aristeu Schiefler decidir em torno da de
cretação da prisão preventiva do sr. Hercilio Henrique Cer- 
vi, o autor do homicídio, enviando o processo para a Pro- 
motoria denunciar ou pedir arquiva neato.

A V I S O
~ "*.0 Tribunal de Justiça do Estado, decidiu a favor da 

PrefHtur» Municipal na questão da fixação do horário para 
o Comercio.

Como é do conhecimento do público a Associação 
Comercial de Lajes, p»lo seu Presidente Walter Hoeschel 
não se conformando com a determinação da Prefeitura Mu
nicipal de Lajes que estabeleceu fosse o comércio fechado 
aos sabados depois do meio dia, impetrou mandado de se- 
zura iça contra o ato da Autoridade Municipal, decidindo 
agora o Tribunal de Justiça, que è da Competência da au
to miade municipal a fixação do horário do comércio.

Jorge Barroso F ilh o  e  S en h o ra
Tém a satisfação de comunicar aos parentes e amigo 

n nascimento de sua filha
VANIA

Lajes, 4-3-55

AVISO
A Diretoria do Clube 14 de Junho avi-a aos senhore 

sócios e portadores de Bilhetes da rifa do J»ep em benef 
cio da nova Séde que o sorteio fo> prorrogado para 15 D 
JUNHO P. VINDOURO dado a pouca venda de bilhetes 0 
conida. Estando o Dlube em grmdes compromissos devido 
construção, conta com o apoio e compreensão dos Senho 
rés S cios e amigos possuidores de bilhetes. Gratos pel 
cooperação nos subscrevemo-nos

Alenciosamente
A- Andrade 
p. Diretoria

Sul América Capitalização, S.A.

Aviso importante
Tendo o Sr. G»nesio C.imoos 'se exonerado das 

funções ie Agente Produtor-Cobrador nesta cidade a 
C .mpanhia comunica aos Senhores p >rtad >res que, em 
>ua substitu çáo, foi nomea io o Sr. Arnaldo Borges

I\  Waltrick re-i tent» à rua CorODél Cordova, 92, nesta 
Cl lade.

Dr. Nelson Gominese da Rocha
Tem o prazer em comunicar a V. S. a instalação do seu novo 

consultório à Rua Ubaldino do Amaral, N°962, Tel.: 4313 - Curitiba

Cirurgia - G in eco lo g ia  - O bstetricia  

R aios X - E letricidade M éd ica

Rainha da cidade a Srta. Inesita R. Neves

Compareça domingo, dia 20, às 16 horas, ao Estádio Novo para presenciar

Grêmio Portoalegrense x seleção Vasco-Aliados
O mais sensacional encontro f atebolistico de todos os tempos! 7
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