
HEREO IERIA SIOO DERROTADO
O PSD catarinense estaria com Juscelino Kubitscheck

Estourou como uma bomba a noticia ontem 
divulgada pela «A Hora» de que. em reunião 
do PSD catarinense, o sr. Nereu Ramos teria 
sido derrotado no ponto de vista de apoiar o 
sr. Etelvino Lins. E' o seguinte o despacho da
quele matutino gaúcho:

*Rio, 13 (TP) - O PSD de Santa Catarina, 
esteve reunido na tarde de hoje afim de deli
berar sobre as candidaturas Juscelino Kubits
check e Etelvino Lins à Presidência da Repú

blica. A reunião decorreu num ambiente de 
grande agitação. O senador Nereu Ramos ex
plicou as razões que o levaram a apoiar a can
didatura Etelvino Lins,

A maioria dos pessedistas que compare
ceram à reunião manifestou se contra a sua a- 
titude, cclocando-se a favor de lvo de Aquino, 
que resolveu apoiar Juscelino; estabelecendo, 
por esse motivo, cisão no P^D catarinense».

A ncticia de que o sr. Nereu Ramos teria 
sido derrotado em seu próprio reduto eleitoral 
está, porém sendo contestada por alguns próce- 
res influentes do pessedismo local que afirmam 
não terem os fatos se passa o na forma divul
gada por «A Hora». Por outro lado observamos 
alguma reação face à recomendação do sr. Ne
reu Ramos em favor de Etelvino Lins por par
te de elementos pessedistas locais simpáticos a 
candidatura do ex Governador mineiro.

CORREIO LAGEANO
Ano XVI D I R E T C R

Br. EVILASIO K. CAON LAGES, 16 dô Abril de 1955 GERENTE 
JOSÉ P. BAGGIO

Redação e Oficinas 
Rn Mirutiii Diodoro 294 | N .  1 6

A Sucessão 
Presidencial

Juscelino-Janp, a chapa indicada
O presidente trabalhista afirma, porém, que o PTB nâo tem compromis

so com Juscelino

Evilasio
Para muitos o problema da 

sucessão presidencial é sim
plesmente politico. Não pen
so que se resuma sómente à 
substituição de um homem 
por outro, no Palácio do Ca- 
tete. Se fora só isso não ha
vería problema. Viriam as 
eleições e alguém, fatalmen
te, sena  eleito e empossado. 
Salvo de as cassandas 
de e s p a d a  des
sem mais um golpe - arte na 
qual são peritos.

O problema que 6e me a- 
figura visivel e angustiante 
é o da definição de novos 
rumos dentro do nevoeiro e- 
coQomico e social que envol
va o Brasil. Naturalmente, 
para se encontrar essa n >va 
diretriz se faz necessário 
um lider, um condutor, um 
presidente. E este deverá 
contar com sólida base po
pular e parlamentar para 
poder libertar o pais do ju
go imperialista, da trama 
sin stra que suga a nossa e- 
conomia e faz extertorar o 
nosso povo. Isso exigirá uma 
completa revisão na nossa 
politica diplomática e no 
nosso sistema economico-fi- 
nanceiro.

Ali está o problema que o 
futuro presidente terá de en
frentar, e o problema em tor 
no do qual o eleitorado de

lí. Caon
verá meditar antes de votar. 
O partido ou a coligação que 
eleger o novo mandatário da 
nação deverá ter bem viva 
a carta do in°squecivel Pre
sidente Vargas, pois ela é o 
brado de alerta contra a rapi
nagem estrangeira que faz a 
sangria de nosso povo.

Fxatamente ai está a exi
gência do Partido Trabalhis
ta. Corolários vêm a defesa 
da Petrobrás, nossa indústria 
de energia elétrica, das r e 
serva» de ferro, de manga- 
nez, de minerais raros, da 
exportação de café e outros 
produtos, que vêm sofrendo 
as violenc ss dos especula
dores interaaciona s.

Eis o verdadeiro problema 
sucessório, pintado sobre o 
quadro negro de nossa eco- 
nom a de pais sub-desenvol- 
vido, estrangulado por um 
capitalismo que faz aumen
tar a inflação para enrique 
cer os mais ricos, impedir 
a justa disbruição da rique
za e tripudiar sobre a misé
ria do proletariado.

Bastará que o povo e os 
candidatos atentem para a 
carta deixada pelo saudoso 
Presidente que o problema já 
estará indicado e, então, po
deremos marchar para uma 
fase na qual não sejamos e s 
cravos de ninguém.

Churchil renunciou
Noticia que despertou a 

atenção mundial foi a re 
núncia de Winston Churchil 
do cargo de primeiro minis
tro britânico Churchil é uma 
figura marcante da história 
ingleza e universal. tendo 
participado de todos os a- 
contecimentos que envolve
ram a Inglaterra nos últimos 
sessenta anos. Escritor, pin
tor. nas horas horas vagas, 
6 um dos maiores estadistas 
vivos, do mundo inteiro. Sua 
maior projeção alcançou 
durante a 2a Grande Guerra 
quando, com mão firme, co
mandou o povo inglês e ins 
pirou esperança aos aliados 
na vitória final. Hoje, com 
oitenta anos, cansado de lu
tar por seu povo e pela hu 
manidade Churchil descan 
sará, com a entrega do go
verno britânico a Antony 
Eden.

Denunciado o Dele
gado Hercilio Cervi
O Dr. Azedo Trilha. Pro

motor da 2a. Vara, ofereceu 
denúncia contra o sr. Herci 
lio Henrique Cervi, 2' Suplen
te do Delegado de Policia da 
Cidade, que, no exercício do 
cargo, abateu o popular Oli 
veiros Rodrigues Felicio, em 
uma luta. numa tarde de do
mingo, no inicio de março. 
Não nos foi possível ler  a 
importante peça acusatória 
para obter maiores elemen
tos e melhor informar nossos 
leitores. Podemos, eniretanto, 
adiantar que o Dr. Trilha não 
requereu a prisão preventiva 
do denunciado. Caso a de
núncia seja recebida Herci 
lio Henrique Cervi responde
rá o processo em liberdade.

O sr. Oswaldo Aranha pre
sidiu importante reunião de 
lideres pessedistas e traba 
lhistas. O ex-presidente da 
ONU recusou a candidatura à 
Presidência da República que 
lhe oferecera o sr. João Gou
lart, alegando que seu nome 
viria aglutinar as forças an- 
ti-getulistas numa luta que 
ele não deseja para o 
pais.

Declarou ainda o sr. Os
waldo Aranha, durante a reu
nião em apreço, que se elei
to ele não teria forças para 
por em prática o ideário de 
Getulio Vargas, pois o p ró
prio Getulio não teve forças 
para tanto, apesar de séu 
prestigio, por isso, em lugar 
de se expor, pessoalmente, 
no pleito advogava um enten
dimento entre PSD e PTB.

Sugeriu, então, o ex-Minis- 
tro do Presidente Vargas a 
formação da chapa Juscelino 
Kubitscheck - João Goulart 
para as eleições de outubro, 
fazendo-se a campanha à ba
se de um programa minimo 
comum aos dois partidos. Pro

pos ainda o sr. Oswaldo Ara 
nha a ser o coordenado 
desses entendimentos e par 
tanto já conferenciou 
com o Senador Alberto Pas 
qualini a quem incumbiu d > 
redigir o arcabouço do pro 
grama a ser defendido n i 
campanha e executado pelo . 
candidatos, se eleitos. 0  sr 
Oswaldo Aranha deverá es 
tar presente à Convenção Na 
cional do PTB, em Sã B o r- 
ja, onde procurará ínfluen 
ciar os convencionais pete 
bistas sobre a sugestão qu > 
propôs e os entendimento i 
que está orientando.

O sr. João Goulart esteve 
presente à mencionada rcu 
nião declarou, ontem, à im
prensa que o PTB não tem 
qualquer compromisso cotn o 
sr Jusc lino Kubitscheck. Da 
poderá  deliberação dos con
vencionais peicbistas ser ou
tra Há mesmo no seio do 
trabalhismo um grupo que de 
seja um acordo com Ademar 
de Barros, para reviver a 
aliança populista de 1950.

Ganha terreno a candida
tura Sanlo Ramos

O Diretóric local do PTB 
vem recebendo de todos os 
recantos do Estado manifes
tações de simpatia e de so
lidariedade pelo lançamento 
da candiiura do Senador Sau- 
lo Ramo- ao Governo do Es
tado. Também do interior do 
Município vem recebendo a-

desões. e nesta cidade as 
de muitos próceres políticos. 
Creem os trabalhistas locais 
que, apóê a Convenção Na
cional do PTB, conforme os 
rumos tomados por aquele 
órgão, a posição dc Senador 
Saulo Ramos como candidato 
estará consolidada.

---------------------- Já está em pleno funcionamento a ---------------------

^ C o m e r c i a l  Au to  CapasEF
de propriedade da firma J. GUIMARÃES & CIA., sita à  rua Baependi s/n, nesta cidade dispondo de variado sortimento 
de plásticos p/ capas de automóveis, lonas para caminhões, acessórios em geral, baterias e pneus, compra e venda de 
veículos, colchões de molas, jogos de estofados, etc.
A  COMERCIAL AUTO CAPAS está apta nara, em suas modernas instalações, bem atender sua freguesia de acordo 
com os gostos mais exigentes e preenchendo, assim, uma necessidade que se fazia sentir na Princesa da Sena.
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Secçrro Feminina
ANGELA TEREZA

Aniversários
Dia 17 - Sr. Renato Baroni. 

Snr. Orival EduarJo Broering 
Sérgio Ramos -  filho do Snr. 
Vida) Ramos Junior, Cândi
do filho do Sr. Cândido Bam- 
pi.
Dia 18 • Sr. Mauro Rodolfo, 
Snr. Antonio Jides Marques 
Dia 19 - Snr. Curt Fiúza de 
Carvalho, Snr. Sebastião Viei
ra.
Dia 21 - Snr. Athos Andrades 
Athayde. socio da Contábil, 
SrB. Laura esposa do sr. Os
car Ramos, Sr. Gerson San
tos, Inspetor do Banco Inco. 
Dia 22 -  Sra. Neria Maria, e s 
posa do Sr. José Provezani, 
Sr. Tulio da Costa Ribeiro- 
bancano. Srta. Lidia lgnez 
Ros-i.

A todos os nossos cumpri
mentos

Sr. Nestor César de 
Carvalho

CROQUETES DE BATA
TAS - Descascar um quilo 
de batatas e cozinhar em 
agua e sal. Estando cozidas, 
escorrer a agua e por a ca
çarola tampada ao forno para 
que as batatas fiquem bem 
enxutas. Depois de secas es
premer num passador, juntar 
uma colher de manteiga e 
duas gemas. Ligar bem a 
massa e despejar num prato 
polvilhado com a farinha de 
trigo. Pôr na palma da mão 
um pouco da farinha de tri 
go e sobre a farinha uma 
colher de massa de batatas 
e formar o croquete, que de 
ve ficar bem passado na fa
rinha, mas ter o cuidado de 
que a farinha não se mistu
re à massa: em seguida, pas
sar em ovos batidos, depois 
em farinha de rosca e fritar 
em gordura quente, ficando 
com uma cor alourada, pôr 
no passador para escorrer e 
arrumar num prato.

x x x
O CHáLE longo e de te 

cido vaporoso constitui uma 
peça de grande utilidade para 
a indumentária femina, poden
do ser usado a tcda hora, 
realça tanto um traje espor
tivo, colocado à volta do 
pescoço como também a- 
companha um delicado ves- 
ddo branco para passeio, a- 
marrado à cintura e caindo 
em pontas ao comprido da 
saia e ainda para a noite, 
envolvendo graciosamente a 
cabeça e os ombros quando 
o traje é decotado.

X X X
UMA CRIANÇA com carie 

dental não pode mastigar os 
alimentos de forma correta, 
sofrendo seriamente com íb- 
8o o seu aparelho digestivo.

X X X
HA’ UMA grande diferença 

entre uma xicara de farinha 
tirada de um recipiente qual
quer e uma xicara cheia às

Srta HELGA SANTOS
Festejará seu aniversário 

□atalicio, dia 19 do corrente 
mês, a distinta srta. Helga 
Batista dos Santos, esforça
da funcionária da Radio Clu
be de Lajes, onde é locuto- 
ra. A distinta jovem, que 
gosa de vasto circulo de 
amizades, por certo será 
muito cumprimentada por 
ocasião dessa grata efemé
ride.

A Helga, os nossos vótos 
deperenes felicidades.

colheradas, a primeira tem 
sempre maior quantidade 
que a outra.

Carmem Marcelino 
Rodrigues

Festejará ssu amversári) 
natalicio, amanha, a exma. 
sra. Carmem Marcelino Ko 
drigues, digna esposa do sr, 
Asteróide Militão Rodrigues, 
competente gráfico de nossa, 
oficina. A virtuosa aniversa
riante desfruta, pelos seus 
dotes de espirito e coração, 
de largo circulo de amizade, 
em nossos meios, motivo p «  
Io qual será muito cum pri^  
mentada por ocasião de seu 
natalicio.

A dona Carmem, nossos 
parabéns e votos de felici-"

I dades.

Otacilio Vieira de Camargo e Senhora

Edgar Fischer e Senhora
Participam aos amig06 e pessoas de suas relações o 

contrato de casamento de seus filhos

RUTH K JOHNNY

Lajes, 10 de abril de 1955

%

t
t

Encontra-se nesta cidade, 
acompanhado de sua exma. 
esposa o sr. Nestor Cesar ae 
Carvalho, competente funcio
nário da Caixa Econômica Fe
deral, atuslmente servindo a 
mesuia na cidade de Laguna, 
nêste Estado. O sr. Nest >r 
Carvalho, que residiu muitos 
anos em nossos meios e de 
onde é natural, mantém aqui 
largo circulo de amizades, 
tendo sido presidente do Cen 
tro Operário de Lajes por 
longo tempo.

Nossos votos de leliz per- 
maoêucia na «Princeza da 
Serra».

S. A. Emprêsa de Viação Aérea Rio Grandense

f f=“ Varig
H O R Á R I O S

Que entrarão em vigor a partir de 18 de abril de 1955 
AVIÕES DE LUXO

fc

Leia e assine 
«Correio Lageano”
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P r e f e i t u r a  Mun i c i pa l  de La jes
Estado de Santa Catarina

DECRETO No 19 
de 5 de abiil de 1955

O Cidadão EUCI IDES GKANZOTTO, Prefeito Municipal d» 
Lajes, no uso de 6uas atribuições,

D E C R E T A , -
Art. Io - Fica aberto, por conta do excesso de arrecadação 
do ccrrente exercício, o crédito especial de Cr$t80.000,00 
(cento e oitenta mil cruzeiros), para ocorrer à despesa com 
a reforma de tres Motoniveladores pertencentes a esta Pre
feitura.
Art. 2o • Este Decreto entrará em vigor na data da sua pu
blicação. revogedas as disposições em contrário.

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felip- Afonso Simão 
Secretário

DECRETO N° 20
O Cidadão Euclides Granzotto, Prefeito Municipal de Lajes 
no uso de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. Io -  Fica desdobrada nr» corrente exercício, o curso 

lo da Escola ^mista municipal de Vadócas no distrito de 
Anita Garibaldi.

Art. 2o -  Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 

Prefeitura Alunicipil de Lajes, em 9 de abril de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETA
de 11 de abril de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
N O M E A R : -

De acordo com o artigo 16, ^letra b, da
Lei n° 71. de 7 de dezembro de 1949. 

MlNERVlNA LAuS RAMOS, para exercer o C8rgo de Pro
fessor, Padrão E, do Quadro Unico do Município (Escola mis
ta municipal de Bairro Nossa Senhora das Graças - Núcleo 
Residencial da Fundação da Casa Popular, no distrito da ci
dade).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de abril de 1955
Eudid®s Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
_________ Secretário

DECRETO
de 11 de abril de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: - 
REMOVER. -

De acordo com o artigo 72, da Lei n° 7l. de 
7 de dezerrbro de 1949.

O Professor HORACI FERNANDES MATTOS, da Escola 
mista municipal de São Pedro no distrito de Anita Garibal
di, para reger a B, da Escola de Vadócas no mesmo distrito 
desdobrada por Decreto o° 20, de 9 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 11 de abril de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Mnnicipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

DECRTO
* de ll de abril de 1955 

O Prefeito Municipal de Dtjes, reaolve:
ADMITIR: -

De acôrdo com as Lei n°s 76, de 3 de março de 195b 
e Lei no 23 de 4 de junho de 1951.

JUREMA BRANCO DE FARIAS paia, como extranumerário 
diarista, exercer as funções de Professor Substituto na Es
cola mista Municipal de Bandeirinhas no distrito da cidade, 
enquanto durar o impediments da titular Jurandy Paes Bran
co, percebendo a gratificação prevista em lei. -

Prefeitura Municipal de L»Jes, em 11 de abril de 1955
Euclides GranZ' tto 
Pref. ito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secí etáiio

Leiam e assinem o Jornal

«  A H O R A  » ___
Vendido diariamente em todas as bancas

Para assinaturas procure esta redação

Movimento da Tesouraria da Prefeiturla Municipal de Lajes, durante o mês de março do 
co rente ano.
Saldo do mês de fevereiro do corrente ano Cr$ 466.880,30

Receita Ordinária
Imposto de Licencas 149 4̂4 20
Imposto sôbre Industrias e Profissões 484.109 50
Imposto sôbre jogos e Diversões ' 10 50-^60
Taxa de Expediente 2Í46400
Taxas, Custas Jud. e Emolumentos 3.663ÍG0
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos 2.646^50

Patrimonial
Renda Imobiliária 7.342,50

Industrial
Serviços Urbanos 117.597,00

Receita Diversas
Receita de Meercados, Feiras e Matadouros
Receita de Cemitérios 969,’111
Quóta prevista no art 15 § 2o da Const. Federal 111.681,'D

Receita Extraordinária
Alienação de Bens Patrimoniais 26.7 51
Cobrança da Divida Ativa 74.797.7 1
Receita de IndeDização e Restituições 4.731 0 l
Multas em Geral 34.9 16.50
Eventuais 6.70' <>0

Receita 1.504,í}99,30

Despesa Orçamentária 1

Administração Geral 127.075,59
Exação e Fiscalização Financeira 44.526.70
Segurança Pública e Assistência Social 3<'0.(10
Saúde Pública 93.453 )J
Educação Pública 91.170,10
Fomento 900.1 l
Serviços Industriais 89.5:9,6 »
Divida Pública 26.430, 1
Serviços de Utilidade Pública 172.815. HO
EDcargos Diversos 91 289. m
Crédito Especial-Lei n° 1 216 356 rt'

Total da Despesa do n»ês de março 954.U36.D <
Saldo para 0 mês de abril 550 862.8 .

1 5U4.899. >j

Lajes, !l de abril de 1955

Oscar Amanoio Ramos 
Guarda livros-resp. pelo Exp. da Contadoria

Mario Lum na 
1 esoureiro

Presidência da República 
I.B.G. - Coselho Nacional 

de Estatística 
Agência Modêlo de Es

tatística
De ordem do Sr. Carlos de 
Avila, Titular da Agência 
Modêlo de Eitatfstica de La
jes, pelo presente

Edital
F*ço Saber ani «enhares IN- 

DUSTRIALISTAS dêste Muni- 
cfpio que o prazo estipulada 
para a apresentação dos Bole
tins de ProduçSa relativos ao 
ano de 1 954,, expirará dia r  
1e maio do corrente ano, im- 
preterivelwente, ultrapassado o 
qual, sem 0 integral e oportuno 
cumprimento das disposições 
contidas no Dec. Lei n' 4736/43, 
ser-lhcs-a lavrado o competen
te auto-de-tnfraçlo e decorren
te notificação de multa.

Lajes, 11 da abril de 1955 
Waimor V.T. Freitas 

Estatistico-Auxiliar

Vendem-se 10 frangas 
New hampshire, tratar 
com Dr. Tezza.

DECRETO

de 11 de abril de 1955 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ADMITIR:

De acôrdo com as Leis n° 76, de 3 .de m irço de 
1950 e n° 23 de 4 de junho de 1951. -  

ANIOE FACINA DE CARVALHO para, como extranumerá- 
rio-diarista. exercer as funções de Pr< fessor (Escola mista 
municipal de Raposo - Serraria Santa ,'C tarina - no distrito 
da cidade).

Prefeitura Municipel de Lajes, em 11 de abril de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

Café Filho depoe na 
justiça

RIO (Universal-Noticias -  
O presidente Café Filho de
verá comparecer à 11a Va 
ra Criminal, na qualidade de 
testemunha invocada pelo 
sr. Plínio Cabral, no proces
so, por calúnia, que, contra 
0 mesmo, move o deputado 
Raul Pila, na Comarca de 
Porto Alegre. O processo

resulta da publicação de 
dois artigos do sr. Plinio 
Cabral no jornal que diri
gem Porto Alegre ( 'TRI
BUNA»), julgados caluniosos 
pelo querelante. Esses arti
gos foram intitulados de 
«Ares da Moralidade Admi
nistrativa» e «Tres Cavalei
ros da Triste Figura».
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Por enquanto haverá “sabado Inglês"
O Tribunal de Justiça cassou o mandado de 
segurança concedido aos comerciantes locais

Em agosto de 53 o Prefei
to Osni Regis sancionou a 
Lei n 32 que, alterando o 
Código de Posturas Munici- 
pve, determinou que o co 
mércio local encerrasse as 
suas atividades, aos sábados, 
às, 12 horas. Nâo conforma
dos com a medida, o sr. 
Walter H.L. Hoeeelii e al
guns comerciantes e indus 
triais, por intérmédio do Dr 
Wilson Antunes, impetraram 
mandado de segurança, Pro
cessado o pedido, foi o mes
mo deferido pelo Dr. Belizá- 
rio Ramos da Costa, titular 
d;> ia Vara da Comarca, que 
concedeu a segurança plei
teada para que os comercian
tes não fossem obrigados a 
cumprir a Lei Municipal de 
n- 32, acolhendo assim a ar- 
guição de inconstitucionali- 
dade daquele diploma legis
lativo.

Recorrendo ex-oficio para 
o Tribunal de Justiça, como 
de lei. o Dr. Belizário Ra
mos da Costa teve cassado o 
mandato de segurança que 
c ncedeu, o que equivale a 
d /.er, está em vigor a Lei 
r 32 e consequentemente, a 
obrigação do comércio cerrar 
as portas ao meio dia dos 
sábados.

O importante para o as
sunto, que envolve a nume
rosa classe dos comérciários 
la eanos que reivindicam o 
«Sabado inglês», e para os 
comerciantes que pretendem 
msnter suas casas em ativida
des exatamente nos dias de 
feiras, é o conhecimento dos 
fun amentos da decisão do 
Tribunal de Justiça.

Revogou o Tribunal de 
Justiça a segurança concedida 
pelo Dr. Belizário Ramos da 
Costa sob o fundamento de 
que contra a lei em tese não 
cabe a medida era apreço, 
pois não hâ de permeie um 
ato da autoridade, que seria 
o objeto no pedido. Em ou
tras palavras: só seria ad

missível o mandado de se 
g u r a n ç a  se houve» 
se um ato da Prefeitura 
Municipal multando ou apli
cando outr8 sanção ao c o 
merciante que deixasse de 
observar a Lei n 32 perma
necendo com as portas de 
6eu estabelecimento abertas 
até após as 12 horas de sá 
bado. E. que a lei não é au 
to-exequivel, isto é executá
vel por si só, depêndendo de 
ato» do Prefeito para o seu 
cumprimento.

A decisào do Tribunal do 
Estado foi tomada por voto 
de desempate de seu Presi
dente, havendo desembarga
dores que acolheram o pon
to de vi6ta dos comercian
tes locais, hom logado na sen
tença do Dr. Belizário Ramos 
da Costa.

Cumpra salientar que co
lhemos estas notas de uma 
cópia do acórdam do Tribu
nal de Justiça, que nos foi 
cedida pelo Dr. Belizário Ra 
mos da Costa. Segundo nos 
parece e mesmo pelo que 
nos informou aquele insigne 
magisirado, sómente após 
um ato coercitivo da Prefei
tura Municipal contra qual
quer comerciante, com base 
na Lei n- 32. é que o man
dado. de segurança pode-á 
ser o remédio hábil a ser in
tentado. e então com exito. E 
quivale a dizer que a razão 
está mesmo com os comer
ciantes. porém, enquanto não 
se verificar a condição acima 
estará em vigor a Lei n 32, 
e. consequentemente os co 
merciários fruindo do sába
do inglês

Nao se trata é necessário 
esc arecer, de competência 
da autoridade municipal na 
fixação de horário para 
abertura e fechamento do 
comércio, como foi divulga
do através de um AVISO dos 
interessados, por este jornal, 
em sua edição de 19 de mar
ço corrente.

JUÍZO DE DIREITO DA 
PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE LAGES

Edital de Leilão
O Douter Bel »»rlo Ramos da 
G'Sti, Juiz de Dlr, ito da la. 
Vara da Comarca de La 
jes, Est 'do de Santa Catari 
na na f rmj da lei, etc.
Faço »aber a todos o pre 

sente edital de leilão; com t 
prazo de vinte dias, virem, de
le conhecimento ou interessai 
possa, que no dia nove d< 
■ aio do ccirente ano (9-5-55). 
ás dez horas e trinta minutos 
(10,30), no saguão do edifício 
do Forutn desta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
»uas vezes fizer, levará á pu
blico pregà# de venda e arre- 
matsçlo por quem mais der e 
melhor lance oferecer indepen
dente da avaliaçto de cem mil 
ciuzeiros, feita neste Juizr, o 
seguinte imóvel penhorado i 
RID GOULART e sua mulher, 
nos autos da execução que 
lhes move a firma «SANTA 
CATa RINA & CIA», a saber:- 
UMA CASA toda construída de 
madeira, forrada, assoalhada e 
envidraçada, com diversas por
tas e janelas, coberta de telhas 
de barro, medindo seis metros 
de frente, por oito metros de 
fundos, com poço e mais ben
feitorias, e respectivo terreno 
com a area superficial de oito
centos e setenta e seis metros 
quadrados (876,00 ms2), con
frontando com a rua numero 4 
(quatro), com terras d“ Augus
to Maluchecom terras de Wal- 
dir Rtqufira e com o lote nú
mero oito (8), situados tetsa e 
terreno) nas proximidades da 
aveDida Três de Outubro, nes
ta cidade, tendo sido a casa 
construida pelo executado Rid 
Goulart, e o terreno por ele 
havido por comora feita á Áu
reo Ramos Lisboa e sua mulher, 
conforme escritura pública la
vrada nas notas do Primeiro 
Tabelião, devidamente registra
da sob n- 15.658, no Oficio 
competente, desta cidade. - E 
quem qulzer arrematar o imó
vel (casa terreno) acima des
crito, deverá comparecer no dia 
hora e local acima menciona
dos, sendo eis entregue á quem 
mais der aior lance oferecer 
ndependente da aludida avalia

ção, e depois de pagos no ato, 
em moeda corrente, o preço d. 
arremitação. impostos e custi* 
judiciais - E pa-a que cheque 
«o conhe imento de todos, pas
tou-se o oresente editai, que se- 
á publicado e afixado na for

ma da lei. - Dado e pssaadc 
nesta cidade de Lajes, Estido 
de Santa Catarina, aos quinze 
lias do mes abril do ano de 
mil novecenloa e emeoenta e 
cinc*. - (15-4-1955).
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel, o datilogra
fei, subscreví e também assim . 

Beluario Ramos da Cwsta 
J iiz de Direito da la. Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Vende-se
Por motivo de mudança 

vende-se uma Casa situaaa na 
ravessa Ruy Barbosa nesta 

cidade, para maiores esclare
cimentos tratar eoir. seu pro
prietário, Sargento Madu- 
reira.

SE VOCÊ QUIZER RECEBER COM
PONTUALIDADE E RAPIDEZ

Ccnfi suas cargas e ecomendas

Transportadora 
Aurora Ltda.

MATRIZ: Rua Marechal Floriano, 1107 
Caxias do Sul

Agencias nas seguintes cidades
Rio - São Paulo - Porto Alegre 

Curitiba - Blumenau
/vgencia nesta cidade: Rua Cel. Cordova 48
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Novos dirigentes da ULE
Processadas as eleições 

para renovação da Diretoria 
a União Lageana de Estu
dantes, órgão representativo 
do corpo estudantil secundá 
rio desta cidade, foram elei
tos e empossados cs seguin 
lês membros:

Presidente: Paulo Steffen 
de Albuquerque; Vice Presi
dente: Sady Corso; l u Secre

tário: Joel Pereira dos Anjos, 
-« Secretário: Cláudio Flo^

riani; 1° Tesoureiro: José
Proencio Pereira; 2o Tesou 
rsiro: Celio Pereira dos An
jos; Orador; Danilo Louriv 
Schmidt. O Conselho Fisc d 
está integrado pelos seguia 
tes estudantes, Ione vieira, 
u,wr<srin Riheiro Ramos e

100 milhões de pés quadrados de pinho 
foi o que comprou a Agentina a nós

RIO - (Preis Continental) 
Informa a «Comercial Amo 
blliaria y Financeira de Bue 
nos Ayres» que até a pre
sente data foram adquiridos 
no Brasil, 1U0 milhões de 
pés quadrados de pinho se r
rado r.o valor de 12 milhões 
54U mil dólares, ou sejam 
445 milhões de cruzeiros, a

serem embarcadas nos por
tos do Paraná, Santa Catari
na e Rio Grande do Sul, 
por conta dos 20U milhões 
de pés quadrados previstos 
pelo Protocolo assinado em 
9 de fevereiro de 1952 entre 
o Instituto Nacional do Pinho 
e aquele orgão.

Chateaubriand novamente Senador
A negociata entre os srs. 

Assis Chateai briand e Vitorino 
Freire deu resultados O diretor 
dos «Diários Associados» pode 
se considerar novamante Sena
dor os últimos resultidot

conhecidos do pleito no 
M -ranhão dão para Chateau
briand uma diferença de qu se 
80 000 votos na frente de seu 
contendor, o Cel: Menezes.

Organização Contábil Ltda.
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico 

Contador Lourival Lisboa

0 - 0-0
Caixa Postal, 150 -  Tel: «CONDE» -  Foue ~2 

RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 ’
LAJES -  S. CATARINA

0 - 0-0
A maior e melhor aparelhada organização 
técnica a serviço do comércio e indústria 

da Zona Serrana

0 - 0-0

D i s p õ e  de mu i t o s  contadores 
dlp! °m° dos,? uma equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Jurídica.

0 0-0

CARTEIRAS. SLGUROS GERAIS 

0 - 0-0

Filiais em Encruzilhada e Campos Novos
Correspondentes nas princinak ,

do Estado e do Pais cldades
Correspondente do Banco Inco em Encruzilhada

0 - 0-0
A G E N T E S  das Ci«« ^

Meridional, Santa Cri z IPAcu-de Seguros 
_  _  ’ e PÁTRIA

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



16-4-55 GUKKEIO LAUEANU 5 Pagina

Amanhã Internacional x Lanes no Estádio Novo
Enquanto a Liga não 

resolve programar um 
Torneio Extra, os clu
bes estão jogando uma 
série de partidas amis
tosas muitas vezes, pro
gramadas, à última hora.

Assim é que, amanhã 
teremos uma contenda, 
de carater amistoso, en
tre as equipes do inter
nacional e Lages F.C , a 
ter lugar no Estádio 
Novo.

Domingo 'último, no 
Areião üe Copacabana, 
os dois rivais, empata
ram em 3 tentos, num 
prélio que não conven
ceu, pois os colorados

embora dominando ce 
deram a um empate, so
bremodo honroso pa
ra os «lageanos».

Por isso, a titulo de 
revanche, defrontar-se- 
ão novamente amanhã,

desta feita no Estádio 
Novo. ás 16,00 horas, 
após uma interessante 
preliminar, entre os 
aspirantes dos mesmcs 
clubes.

Educação
So’ palavras e nada mais

Alberto Rovai
O presidente da Republica tem repetidamente admiti

do que é intoleravelmente aflitiva a situação economica 
do povo brasileiro.

O ministro da Fazenda tem repetidamente admitido 
que uma das causas da inflação de preços, que flagela 
impiedosamente as camadas mais humilde do povo brasi
leiro, 6 o desperdício sem limites de divisas em importa
ções de produtos supérfluos, dispensáveis, inúteis.

Nas Camaras, nas Assembléias e no Congresso Na
cional. parlamentares têm repetidamente admitido que a 
situação financeira do pais é gravissima.

Nas tribunas, nas catedras, nos púlpitos, na imprensa, 
no radio, na televisão, em comícios, em congressos, em 
conclaves, em reuniões, em mesas redondas, em painéis, 
em simposios, em conferências, em palestras, em conver
sas, analistas da conjuntura nacional têm repetidamente 
admitido que o nosso país sofre de crise economica, cri
se financeira, crise alimentar, crise politica, crise moral, 
crise administrativa, cri^e educacional, crise de transpor
tes, crise de tudo o mais

Como veêm os leitores, o Brasil assemelha-se, no 
momento, a uma vasta ágora de competição oratoria.

Infelizmenle, só há palavras, palavras, palavras. Pa
lavras e nada mais.
(Santos & Santos Interpress).

Comodos caixões aos doentes
RAUCH, Alemanha. - (AL). 

-  Nesta localidadr ninguém 
podia adoecer sem o risco de 
receber, em seu proprio le i
to, uma efetuosa carta de 
uma agência funerária ofe
recendo um cômodo caixão, 
em caso de morte. Entretan
to, o dono da agencia estava 
alheio a questão, descobrin

do-se logo que se tratava 
de um impostor ignorado. A 
tal oferta originou verdadei
ro dencrédito para a emprê- 
sa funerária, pois que todos 
os enfermos, principalmente 
os cardíacos, recebiam re 
voltados o estranho ofereci
mento, tendo alguns reclama
do perante a justiça.

Com vistas a Empreza Circular
Abrigamos nestas colunas 

uma reclamação e um apelo 
dos desportistas com refe
rencia a condução até o Es
tádio Novo nos dias de jogos 

As dificuldades de trans
portes para os amantes do 
futebol são realmente p re
mente, pois em muitos do
mingos, não há ônibus dire
to ao Estádio Novo, e nem 
todos podem fretar automó
vel de praça, cujas corridas 
estão pela hora da morte, e 
nem todos conseguem caro
na ..

Os ônibus da «Circular», 
poderiám, uormalmente, fa
zer. aos domingos, linhas re 
gulares, à tarde e com ho
rário certo, para conduzir o 
publico ao campo de Ponte 
Grande.

Emfim, é nesse sentido, 
que formulamos, interpetan- 
do pensamento de inúmeros 
esportista, um apêlo a Em
preza detranportes  coletivos, 
na esperança de que seja 
tomada a necessária provi
dência, que virá em beue- 
ficio do público.

C O M E R C I A N T E S
Quando fizerdes suas compras da praça de 

Porto Alegre não deixe de solicitar que as mesmas 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
Agencia naquela cidade a Rua Comendador 

Azevedo 76 Fone 2-46-19
Agencia nesta cidade a Rua Marechal 

Deodoro 294.

0  Olaria, do Rio, jogará contra o Pinheiros, dia 21
Como é do conhecimento 

público, o Olaria, do Ki0 de 
Janeiro, deverá enfrentar nes
ta cidade, o esquadrão do 
Pinheiros, cumprindo compro-

JANGO
Consorcia-se

Com a gentil senhorita El
za Pinto dos Santos, filha do 
casal Cirilo Antonio dos San
tos - Aurea Pinto dos Santos, 
contrae núpcias hoje o nos
so companheiro de trabalho 
Joào Otávio Branco, o popu
lar Jango, um dos craques do 
futebol lajeano. Após as ce
rimônias civil e religiosa, os 
convidados serão recepcio
nados na residência do pai 
da noiva, sita no suburbio de
nominado Vila Nova, nesta 
cidade.

Ao estimado par, que con
ta com grande circulo de a- 
mizades e relações aqui na 
Princesa da Serra, os nossos 
votos de perenes felicidades.

misso assumido, há tempos.
Na semana passada a *m 

baixada do clube carioca 
transitou por aqui, com desti
no ao Rio Grande, onde de
verá ainda disputar algumas 
partidas programadas em sua 
longa excursão.

Na próxima quinta-feira, 
dia consagrado a memória de 
Tiradentes, e portanto, feria
do nacional, realizar-se-á o 
importante prélio, no grama
do do Estádio Novo.

Desde já podemos prognos
ticar a respeito desse cotêjo 
emocionante.

O Pinheiros, vêm de uma 
excelenta campanha, estando 
já perfeitamente organizado, 
constituindo um dos esqua
drões mais pujantea do socer 
local.

Notamos, na sua última a- 
presentação, a presença de 
bons valores individuais, al
guns aliás, de grande classe,

como Patrocínio, Lampert, 
Fermino, e uma grande dis
posição e ardor.

Faltava, a dosso ver, ura 
pouco mais de conjunto, de 
entendimento, o que por cer
to já foi suprido, em vista do- 
diversos treinos coletivos * 

que Rey vem submetendo 
sua equipe.

Por outro lado, o Olaria, 
aqui chegará, depois de uma 
excursão na qual disputou 
uma série de partidas conse
cutivas.

Por isso, o prélio que se 
avisinba será dos mais sensa
cionais, valendo ainda trais 
por tratar-se do primeiro clu
be carioca a jogar em Lajes.

Nào temos, pois. dúvidas 
quanto ao êxito da magnífica 
iniciativa do Pinheiros em 
trazer a nossos gramados o 
categorizado esquadrão do 
Olaria, do Rio.

Na próxima edição, de 
quarta-feira, daremos a esca- 
lação das equipes, e detalhe- 
a respeito do encontro.

Esta é a famosa máquina de Lavai Roupa “ PRIMA”
/

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 
Cr$ 2,40.

Possuindo mecanismo simples,
PRIMA não necessita de pressão 
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. Esse sistema evita a- 
tritos, assegurando a integridade 
da sua roupa.

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

Revendedor autorizado em Lajes

PRIMA, paga-se por s i . . . Vendas á vista, e a praso
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Descoberta a vacina contra a paralisia infantil
Um dos maiores aconteci

mentos da história da medici
na acaba de ser anunciado 
nos Estados Unidos. Trata-se 
da consta açâo da eficiência 
de uma vacina contra a para
lisia infantil. Em r-latório 
feito pelo Dr. Ihomas Fran- 
cis, professor de imunolugia 
da Universidade de Michigan,

ficou-se sabendo que a ino
cuidade e eficiência da v, ci- 
na Sálk foi admitida *»pós 
uma experiencia em mus-a 
feit i na primavera d<> ano 
passado. Das 460.000 rrianç-.s 
vacinadas apen <s uma f deceu. 
Simultaneamente rom o rela
tório do prof. Francis, a Asso
ciação Médica Norte-Ameri

cana cla-ssiín 0'1 a descoberta 
du vacina como «um dos 
maiores acontecimentos da 
história da medicina».

O Dr. Joikib E. Salk, in
ventor e descobridor da vaci
na (que leva o seu nome), 
reveUu que 13 milhões de 
crianças a mais do que se 
esperava poderão receber a

milagrosa medicamento ainda 
este ano, antes da época da 
polinmi !de. O governo nor;e 
anvricano, p r outro ledo, já 
deu autorização para is 
firmas comerciais produzirem 
a VACINA SALK, e uma das 
firmas autorizadas anunciou 
que dentro em pouco abaste
cerá a América Latina.

A VACINA SALK, cuja efi
ciência na cura d t paralisia 
infantil está oficialmente re 
conhecida, virá trazer a feli
cidade e muit >8 lares no mun
do inteiro. Virá liquidar o ter
rível flage'o que tem trans-  
form-do tantos rostinhos ino
centes r  alegres em másca
ras comoventes de dor.

Os novos Ministros de Café Fiiho
Com o desmoronamento de 

seu governo o sr. João Ca
fé Filho está fazendo as no
meações dos seus novos au
xiliares. Parece que os apro
veitadores do golpe de 24 de 
agosto não estão se enten
dendo e o caminho mais fá
cil ^ue têm encontrado e a 
demissfio.

m in istério  d a  Fa z e n d a
- Saiu Eugênio Gudin, o de
crépito e infeliz autor do au
mento dos preços da gazolina 
Em compensação em seu lu
gar entrou o sr. José Maria 
VVhitaker, outra fossflidade 
h's'órica, pois já foi Ministro 
em 1934, e provávelmente vi
rá com novas teorias embo- 
loradas para sanea* as finan
ças do pais.

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA - 
Marcondes Filho, min’stro 
contra a vontade do PTB, so
freu pressão deste partido e 
largou o posto Seu substitu
to parece ser o sr. João Ne
ves da Fontoura, entreguista, 
palaciano costum s e intri 
gante permanente. E Ministro 
de qualquer governo, pois não 
passa de um aproveitador de 
situações.

CASk MILITAR - Juarez 
Távora, o hotnem forte do go
verno de Café. chefe da Casa

O OI. Ari-til:ano Ramos, 
um dos chefes da UDN esta
dual, partido pelo qu^l dis
putou a Srnatórix no último 
pleito, tem sido procurado pe
los jornalistas, em sua fa- 
z°nda. neste Município, porém 
vem se escusando de prestar 
declarações. O 8eu alhGamen- 
to ao Governador Bornhauscn, 
quando este visitou Lajes por 
ocasião da VIII Exposição, 
vem confirmar o e*tt«mecimen- 
to de suas relações com o chefe

Militar da Presidência da Re
pública, que ora é candidato 
a presidência ora não, també.n 
deixou a mamata Para 8eu 
posto foi nomeado o general 
Bina Machado, um ilustre des
conhecido.

BANCO DO BRASIL - Cle
mente Mariani, Ministro da 
Educação no governo de Du
tra e Presidente do Banco do 
Brasil nesse arremedo de 
governo chefiado an»es por 
Juarez, agora por Janio Qua
dros, fez a trouxa e saiu. Seu 
substituto é o sr. Alcides Cos
ta Vi ligai, outra insigne des
conhecido.

MINISTÉRIO DA EDUCA
ÇÃO - qualquer coisa ruim 
também roncou nm tripas do 
prof. Cândido Mota Filho, 
a iud  presidente do Partido 
R-publicano, e Ministro da 
Educação. Seu pedido de de
missão ainda não foi aceito, 
nem indicado quem será o 
novo «professor de todos os 
brasileiros».

o  Br ig a d e ir o  t a m b é m  -
O Brigadeiro Eduardo Gomes 
também está em vias de arru
mar as malas e deixar o Mi
nistério da Aéronáutica, que 
usurpou após a morte de Ge- 
tulio.

do Executivo barriga-vefde e 
com a direção estadual do 
partido. O vHho líder briga- 
deirista evit i entretanto, a- 
bordar o assunto para os jor
nalistas. Por outro lado, o 
Cel. Aristiliuno Ramos vem 
mantendo contato com vários 
dirigentes políticos, entre eles 
os s.s. Senado- Saulo Ramos 
e o sr. Vidal Ramos Junior, 
presidente do PSD local, nada 
transp rando, po ém, das pa
lestras que vem realizando.

JANIO É QUEM MANDA - 
O governo de Café Filho está 
numa séria crise. Muitos que
rem sair e muitos querem en
trar. Juarez se demitiu. Não 
manda mais. Em compensa
ção Janio Quadros, agora a- 
liado de Café Filhol é quem 
acabará mandando na Repúbli
ca. Não é candidato, mas a- 
cabou Presidente.

Homenagens ao 
Presidente Vargas 

no dia 19
Os trabalhistas locais pres

tarão, no próximo dia 19, 
significativas homenagens ao 
ex-Presidente Getulio Vargas. 
O Diretório local do PTB 
mandou imprimir e distribui
rá graode quantidade de 
exemplares da carta deixada 
ao povo brasileiro pelo gran
de presidente e, após as 20 
horas, pelo microfone da Rá
dio Clube se farão ouvir di
versos oradores que revencia- 
rão a memória do «mártir 
da justiça social e da inde
pendência econômica oo Bra
sil».

Regressou o vereador 
Syrth Nicolléli

Após alguns dias de ausên
cia desta cidade, regressou o 
vereador Syrth Nicolléli, Presi
dente da Camara Munlcipal- 
Em gozo de férias e acom, 
panhado de sua txmi. esposa. 
D. Maria José Carvalho Nicol- 
léll, o sr. Syrth Nic lléli visi
tou as cidades de Florianópo
lis e Porto Alegr-, onde teve 
oportunidade de desenvolver a- 
tividades políticas relacionadas 
com • PTB. O vereador pete- 
bista já reassumiu as funções 
de Agente local do IAPI.

Leia e assine 
«Correio Lageano»

Reservado d Cel. Aristiliano Ramos

CORREIO LACEANO
ANO XVI Lages. 16 de Abril de 1955 N°. 16

Caravana petebista a Sáo Borja
Afim de assistir os traba

lhos da Convenção Nacional 
do Partido Trabalhista Bra
sileiro, a realizar 6e nos pró
ximos dias 18 e 19, em São 
Borja, R.G S.. seguirá para 
aquela cidade fronteiriça 
uma caravana de trabalhis
tas locais. A embaixada d e 

verá ser integrada pelos srs. 
José Baggio. Dr. Evilasio N. 
Caon, Osni Waltrick. Marcia
no Agostini e Ariovaido Caon, 
que também visitarão o tú
mulo do extinto Presidente 
Vargas, a quem homenagea
rão em nume dos getulistas 
lageanos.

Crônica Policial

Mais um roubo durante a semana
Esses homsnzinhos a quem 

qualificamos d* meliantes, la
rápios, gstunos, ladrões, «g*- 
tes», indesejáveis, «amigos do 
alheio» e outros sinônimos 
sã., mesmo de «amarg.r». 
Apesar do «seu» Alegrete an
dar com os olhos em cima 
dêles, pronto para leva-los 
para o seu «hotel» e lá dar- 
lhes um tratam oito todo es
pecial, êsses «bruxos» não se 
endireitam paro «gariar pre
ço*. Trabalhar no pesado, dar 
«duro» o dia todo p mi ganhar 
o pão cotidiano não é com 
êles, isso não. Preferem se 
on-rar ilicitamente do que 
não lb«s pertence a eufrvntar 
O «batente». Em dias dssti 
semana, ainda os Indesejáveis 
fizeram uma visita m  resi

dência d 9 sr. Julio Furtado, 
sita na rua Fausto de Souzi, 
fazendo um grande «sortimen- 
*.0> de banha, sabão, rr.eio 
saco de feijão e mais alguns 
«comestíveis» que não foi 
possível discriminar. Os lará
pios se apoderaram dos refe
ridos objetos e deram o fora.
• ntes que fossem descobertos. 
O produto do mubo se en
contrava num deoé-ito anexo 
àquela residência, que foi ^ 
arrombado Com graod- f icl- 
lidade. Antes us gatUQos 
tinham tentado envar no pré
dio pela janela do banheiro. 
Entretanto, ao darem com 
água o^ «gatos» acharam me
lhor entrar no depósito mes
mo. . .

Serão intensificadas
pesquisas petrolíferas

São Paulo, 4 (Santos &  
Santos Interpress) - Em de
clarações feitas no norte dn 
país, o presidente da Petro- 
bráa, coronel Artur Levi in
formou que serão intensifica
dos os estudos sobre o petró
leo em vasta região, que

abrange vários Estados n o r 
destinos. Adiantou aiada o 
presidente da Petrobás que 
é evidente a existência  de 
lençoi» petrolíferos nos mu-* 
ntcipios de Touros e M o s s o *  
ró.

A CASA CAPITAL
Agora em suas novas instalações, em prédio próprio, sito à rua 

Marechal Deodoro, em frente ao Bazar Danúbio, para melhor 
~  servir ao povo de Lages.
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