
A Convenção Nacional do 
PTB aprovou por unanimi
dade, a indicação do sr. Jus 
celino Kubitacbeck de Oli
veira como candidato à Pre 
sidencia da República, co
roando assim os entendimen
tos • havidos anteriormente 
com o PSD. Os convencio
nais trabalhistas, que toma
ram as deliberações no Rio 
de Janeiro, deslocaram-se 
para São Borja, no dia 19, 
para encerrar os trabalhoe, 
homenageando ao mesmo 
tempo o presidente Getulio 
Vargas,

O sr. João Goulart, presi
dente nacional do trabalhis- 
mo, foi o candidato indica
do. também unanimemente, 
pela Convenção para con
correr como candidato à Vi- 
ce-Presidencia. Entretanto, 
em discurso que proferiu du
rante um comício realizado 
em São Borja* que contou 
com a presença do sr. Jus- 
celino Kubitscheck, o lider 
peiebista sucessor de Getu
lio Vargas, renunciou à indi
cação. iSessa ocasião o pre
sidente do PTB leu uma car 
ta dirigida aos convecionais

na qual renuncia à investi
dura, acentuando que isso 
não significa um recuo ame 
as ameaças de golpes, mas 
sim o desejo de continuar, na 
plamcie, lutando pela liber
tação total do operariado 
nacional.

«É na rua e na planície 
que se encontram os húmil 
des, os desafortunados«., de
clarou. Acrestentuou ainda, 
em 6eu vibrante discurso, o 
sr. João Goulart que rece
bia a indicação de seu no
me como o «maior conforto

que me poderieis oferecer, 
pois identifiquei minha vida 
e meu destino à vida e ao 
destino de meu partido».

O jovem lider do Partido 
Trabalhista, cuja indicação 
como candidato representou 
a unanimidade dos anse os 
dostrabalhistasedos trabalha 
dores do Brasil, teve ainda 
um pronunciamento patético 
ao afirmar que não dese ja ! 
a Vice-Presidencia da Re-1 
pública, embora muitos o 
aconselhassem a obter um 
mandato e com ele as imu
nidades, porque estas e a-l

quele já tinha, ao receber o 
legado de Getulio Vargas, 
ao caminhar para a eterni
dade.

Em consequência da re
núncia do 6r. João Goulart 
a Convenção do PTB tera 
de escolher outro candidato. 
Entre os nomes cogitado» 
estão os dos srs. Alberto 
Pasqualini. Loureiro da Sil
va, Porfirio da Paz, e dos 
generais Ernestos Dornelles. 
Caiado de Castro e Estilac 
Leal e também o sr. Osval
do Aranha.
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19 de A b r i l
Getulio Vargas foi o maior 

lider popular que o Brasil 
conheceu em todos os tem
pos Em sua louga trajetória 
politica soube despertar r.o 
povo tamanha confiança e 
tamanho afeto que chegaram 
mesmo a uma espécie de 
misíici-mo, constituindo um 
fenomeno único em nossa 
história.

A sua morte, trágica e do
lorosa, se encerrou um capi- 
lo de nossa vida republicana, 
iniôiou outro, pois a carta 
que escreveu antes de suici 
dar, se é uma bandeira e ter
namente desfraldada pela mul
tidão que em vida o seguiu 
e admirou.

Mesmo repousando no seu 
túmulo em São Borja, Getu
lio Vargas aiuda e*t:í bem 
vivo no coração do povo bra
sileiro e ainda constitui um 
divisor de águas na politica 
brasi;eira. É ainda o condutor 
de uma grande parcela do 
eleitorado do'i>ais, hoje qua
se integralmente integrada no 
Partido Trabalhista, mas, por 
outro lado ainda chama con
tra si o ataque dos que nao 
aceitam o ideário que pregou.

A data de 19 de abril que 
assinalou o nascimento do 
grande brasileiro, nã i cons
titui por isso uma festa civi- 
ca de todo o povo. Entretan
to, â medida que a paixão po
litica fcr se abrandando te re 
mos o 19 de abril como o 7 
de setembpo, em que a na-
ci nalidade vibrara, rendendo 
homenagens ao inesquecível 
Presidente Getulio Vargas.

Neste ano, o primeiro após 
a morte do insigne brasilei
ro, já se fizeram exteriorizar ___ ____________ _______ ._____________ _ _ _ _ _ _ _
os sentidos de gratidão que -  .  _
ele gerou na alma de seu po- Q  J  ^  O l l t l l D r O  C IS  e l e i Ç 0 6 S
vo. Em todos os recantos do Ü  < C  U U I U W 1  v
Brrsil foram realizadas home
nagens a Getulio. O Partido 
Trabalhista encerrou sua Con
venção Nacional em São Bor
ja e levou os stus dirigentes 
máximos ao túmulo do finado —
Presidente para um tributo feitos e vereadores

póstumo. 0  diretóJio loca) do 
PTB fez distribuir grande 
quantidade de exemplares da 
carta que Getu io Vargas es 
creveu no limiar da etemida 
de e à noite do dia 19, pelo 
microfone da R; dio Clube, os 
srs Syrth NicolléÜ. Presiden
te da Camara Municipal, dou

torando Hélio Rosa, e o Dr. 
tvilasio N. Caon, Secretário 
Geral no partido, proferiram 
sentidas horações reveren
ciando a memória do grande 
«máriir da justiça socai e 
da independencia economiea 
do Brasil».

O Tribunal Superior Lleitoral marcou, definitivamente, 
a data de 3 de « mubro próximo para a realização das 
eleições para Presidente e Vice-Prceide.nte da República. 
Nesse mesmo dia « « verão se processar as eleições para 
Governadores e ic Governadores de vários Estados pre-

A denúncia contia Harcilio Ceivi
Eis a íntegra da denúncia, ofere

cida pelo Dr Azevedo Trilha, con
tra o sr. Hercilio Henrique Cervi:

Exmo. Snr. Dr. Juiz de Di
reito da 2a. Vara

Com base no incluso in 
quérito policial, venho ante 
V. Excia, com o devido aca
tamento, denunciar, HEkCI- 
LIO HENRIQUE CtRVl, bra 
sileiro, casado, maior, moto- 
r sta residente nesta cidade, 
pelo fato delituoso que pas 
so a narrar:

Na tarde de domingo, dia 
G de março próximo, o de
nunciado, que é o segundo 
suplente do Delegado de Po
licia nêste município e que 
estar a em exercício na De
legacia em virtude da renún 
cia de seu titular, teve a sua 
atenç o despertada para 
uma cena de pugilato que se 
verificava defronte à casa 
«A Capital», à rua Marechal 
Deodoro da Fonseca em ple
na centro desta cidade.

Chegando-se ao local da 
briga viu que se traiava de 
um desentendimento entre 
O li'eirós Rodrigues Fellcio, 
seu conhecido, e um es
tranho. sendo que Oliveiros 
procurava esmurrar o outro, 
o que já havia feito ames.

Procurando acalmar os 
ânimos, o denunciado dirigiu 
a palavra a Oliveiros, o qual 
se encontrava embriagado, 
ponderando lhe que não de
via perturbar a ordem, coisa 
que êle denunciado não po
deria permitir.

A isso, interrogou Olivei
ros?

«E se eu quizer brigar,

que me acoDtecerá?»
Respondeu-lhe, então, o 

denunciado que. se quizesse, 
ficasse brigando que iria to
mar as devidas providências. 
K se retirou em direção à 
praça João Costa.

Quando havia andado, a- 
pressadamente, uns seis ou 
oitos metros, foi inopinada
mente agredido pelas costas 
por Oliveiros Rodrigues Fe- 
licio, que já na primeira pe
gada arrancou-lhe um dos 
bolsos do «paletot», para de 
pois esmurrá lo.

0  denunciado tratou de 
sacar do revól-.er que por
tava, mas Oliveiros, agigan 
tadamenie mais forte, segu
rou pelo pulso da mão que 
continha a arma e deu-se o 
corpo a corpo até que o de 
nunciado conseguindo vira" 
o cano da arma e n direção 
do seu antagonista, deu a » 
gatilho por duas vêzes, ind > 
um dos projétis atingir Oli 
veiros. produzindo-lhe a le 
são descrita em o auto de 
t-xame de c^rpo de delit > 
de fls. *, em virtude da qual. 
irê> dias depois, Ohveiro 
faleceu, conforme auto d • 
exame cadavérico de fls. 18

«Como assim procedendo, tenha o 
denunciado violado o art, 121 do 
C.P., é oferecida apresente denún
cia que espera seja R. e A. afim de 
que contra êle se inicie a compe
tente ação penal, citando-se-o para 
o interrogatório e demais têrmos 
do processo até final, pena de r > 
velia, e intimando-se as test9 
munhas do rói infra para que de
ponham em dia, local, hora prévii- 
inente designados, com, digo, so > 
as penas da lei e com assistenci 
do M.P.»

A gradecimento
JANl JOSÉ DA SILVA, esposo da falecida MARIA IRACI FUR

TADO, João Camilo Pereira e senhora, pai da mesma, veem por este 
meio, externar de público a sua imorredoura gratidão, ao humanitário 
medico Dr. João Costa Néto, pelos os esforços despendidos para salvar 
a sua querida doente, não poupando esforços nem sacrifícios, fazendo 
tudo o que esteve ao alcance da siencla, para salva-la da terrível mo
léstia que a acometera. Agradecem também as Irmãs do Hospital, prin
cipalmente a Irmã V01L1, eDfermeiras, enfim, todas as pessoas que a 
visitaram no transcurso da moléstia, e por ocasião do seu falecimento. 
Agradecem também, todas as pessoas, parentes e amigos que acom
panharam seu sepultamento, os que enviaram, pesames, cartas, tele
gramas, coroas e flores.

A todos, a nossa eterna gratidão
Lages, 20 de Abril de 1955 

Janl José da Silva
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AH! 0 AMOR. ,
CLEL1A

Está em todos os idiomas 1 
já foi dito por quantos vive 
ram e puderam sonhar. Exis 
te desde que o primeiro co 
ração pulsou, nesta t-rra de 
Deus. Desde que o primeiro 
homem avaliou os encantos 
da primeira mulher. . .

E transpôs os séculos, ve 
lho e semDre novo. Povos su 
miram da face do mundo, o 
barbaro cedeu ante os pri 
meiros impulsos da civiliza
ção e ele, sempre dito, sem
pre chamado a depor quando 
era reu o coraçào humano, 
vive ainda e para sempre vi
verá. . .

Nós o chamamos amor. . . 
Dele nasceu a saudade, ele 
deu vida à alegria e gerou a 
tristeza. . . E’ mais doce nes
te recanto bendito onde o sol 
tropical levemente deira a 
cor morena da mulher brasi
leira e põe meiguice em seu 
olhar brejeiro. . .

Ah! O amor, o amor. . . Co
mo ele vive e palpita nas ter- 
r s ensolaradas do meu Bra
sil. , .

—  o  —

Não há idade livre de cân
cer. Crianças, adultos ou ve
lhos podem ser suas vitimas. 
Auxilie a luta contra o cân
cer. Envie sua contribuisão à 
CAMPANHA NACIONA CON
TRA O CÂNCER.

Paulo de Tarso 
Martello

Acompanhado dos srs. João 
Ratli de Oliveira e Rômulo 
Daminelli, deu-nos o prazer 
de sua visita o sr. Paulo de 
Tarso Martello, sócio da Em
presa de Transportes Rodo- 
sul Ltda.

S.S. que veio fixar resi
dência nesta cidade a rua 
Emiliano Ramos, 232 e com 
quem mantivemos agradavel 
palestra, agradecemos a vi
sita.
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AS MULHERES têm uma 
perseverança tão grande que 
sempre acabam por realizar 
seus projetos. Não retroce
dem jamais por muitas que 
sejam as dificuldades que 
encontrem. Esta perseveran
ça constitui sua força. fSaint 
Omer).

NAO SE DEVE deixar que 
as crianças ou adolescentes 
intervenham na conversação 
própria dos adultos. Além de 
ser inconveniente para eles. 
constitui uma falta de res
peito, tanto como uma incor
reção, maximé se da con 
versacão participam pessoas 
que não são da casa.

UMA NOIVA deve usar; de 
preferencia, um perfume sua
ve e delicado no dia do seu 
casamento. E’ o que melhor 
se harmonizará com o seu

traje e com a -«lenidade do 
ato.

MUITAS DOENÇAS da 
vista se devem ao deplorá
vel costume de ler com uma 
luz deficiente ou muito viva, 
ou de faze-lo em Teiculos 
em movimento, o que obriga 
a um esforço intenso do ner 
vo otico

PUDIM DE PÃO - Cortar 
200 gramas de miolo de pão 
amanhecido, em fatias finas 
despejar sobre ele meio li
tro de leite fervendo e tam
par,- logo que o pão esteja 
bem embebido, passar por 
uma peneira e deixar esfriar. 
Juntar seis ovos batidos em 
separado, um pouco de noz 
moscada ralada, canela em 
pó, um cálice de vinho do 
Po^to, acuçar até adoçar, 50 
gramas de passas; ligar tudo 
muito bem. Assar em fôrma

__ s o l i d ã o  -
Sai lade?

Batem à porta; não não bateram, 
foi a cigarra cantando

a r * Dâ0 ,ugir'ou então, uma P«l*vr» mfnlir

m m veío“ a C° ° ''erSa'

quem nunca precisará vir, 
porque estará sempre comigo, 
eu não sei. . . eu não sei. . .

juntada com manteiga. I orno 
regular.

DE TODOS os exercícios, 
o mais eficaz, o mais indis
pensável para a vida diaria 
é a caminhada a pé, por ser 
o mais simples e o m ais na
tural. A marcha ativa é_ o 
melhor regulador das funçõe6 
digestivas e dos mecaDismos

intelectuais. Contribui para a 
boa digestão, estimula o a- 
petite, descongestiona e tor
na o espirito mais lúcido.

O BEBÊ não deve mama’ 
mais que dez minutos segui
dos. por vez. Se for guloso 
e a secreção lactea abun
dante. este tempo deve ser 
reduzido proporcionalmente.

S. A . Emprêsa de Viação Aérea Rio Grandense

H O R Á R I O S
Que entraram em vigor a partir de 18 de abril de 1955 

AVIÕES DE LUXO
DE LAJES 

PARA
P A R T I D A S

2as.

CARAZINHO
CAXIAS

CURITIBA
ERECHIM
FPOLIS

JOAÇABA

PASSO FUNDO
PORTO ALEGRE

PORTO ALEGRE
SÃO PAULO

XAPECO

13,20

13,20

3as.

11,50

4as. 5as. 6as.

9,25

1150

9,25

Sab.

11,50

11,50

9,25

9.25

Dom.

CHEG. P R E Ç O S

I D A . VOLTA'

AVIÕES MISTOS (POPULARES)

760,40

412.00

998.20

565.00

528.60

369.60

675.60

639.20 

1 690,40

535.20

CAXIAS
CURITIBA
FPOLIS
PORTO ALEGRE 
RIO
SÃO PAULO

2as.

612,00 

;331,40

803.20 

454,80

; 454,80

297.50

544.20

514,10

1.359.70

446.50

3as.

10,00

10,00

10,G0

10.00

4as.

14,10

14,10

5as.

10,00

10,00

10,00

i o . n o

6as.

14,10

14,10

10,00

10,00

10,00

lO.On

15,10

15,10

351,60

851.90

450,70

545,40

2.001.40

1.442.40

283.10

686.10 

362.40 

439.10

1.612,10

1.161,20
CRIANÇAS — De colo, até 2 anos, pagam 10°/o do preço da n«« " " "

passagem, com direito a um lugar e bagagem prfporcioíí ,12 aaos’ Pagam meia
Maiores detalhes sôbre passagens e conexões, nas Agências da Varig e nas

Prtnti|>ais Agências deTurisira
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Relação dos requerimentos de compra de terrenos do Patrimônio Municipal para CONSTRUÇÃO DA
CASA PRÓPRIA, arquivados com o seguinte despacho

« A G U A R D E  O P O R T U N I D A D E » »

Nome do requerente Número do reque
rimento ANO

Abetino Ribeiro dos Santos 
Acácio Antunes Borges 
Acendor Rodrigues Goulart 
Ademar de Souza Costa 
Afonso de Souza Machado 
Agenor Antunes de Lima 
Agenor Alves de Souza 
Agenor Goulart 
AgeDor Ribeiro 
Agenor Salustiano Mudíz 
Alaíde Dias de Jesus 
Alaide Dias de Jesus 
Alaíde Machado 
Alcides Antunes de Andrade 
Alcides Manoel da Silva 
Alcides Rodrigues Moreira 
Aldo da Costa Zequini 
Aldo Neves Burger 
Alvim Fernandes de Souza 
Altamiro Arruda Figueiredo 
Alvaro Lourenço Soartes 
Albertina Müller Tavares 
Alfredo Jose Fernandes 
Amadeu Carlos Cândido 
Amadeu Domingos da Rocha 
Amôndio Barbosa dos Santos 
Amalia Souza 
Antonio de Souza Macêdo 
Antonio Jasper 
Antonio Langer 
Anionio Malias Scbappo 
Antonio Passus Ribeiro 
Antonio Padilha 
Antonio Pereira Velho 
Antonio Ribeiro da Silva 
Antonio Ribeiro da Sih’a 
Antonio Rodolfo Lisboa Reis 
Antonio Souza Ribeiro 
Ana de Souza Lima 
Ana Maria Matos 
Ana Maria Ma Cê J o 
Ana Rosa Ribeiro 
Ana Silva dos Santos 
Anízio Ferreira Neto 
Aniso Joaquim de Jesus 
Anésia da Silva Farias 
Aníbal Jo.eé Luiz 
Anurmo Muler de Andrade 
Anlocbt Silva 
Aquilino Morses 
Ari da Silva Muniz 
Ari Hetzen 
Ari Moraes 
Aristides Campos 
Aritt des Cainpo’im 
Adindo Sesper Scheur 
Arlinda Neves Wolff 
Arnoldo Faiber 
Arnaldo Cevey 
Artur Petronilho de Sous» 
Arina Figueiredo R. cha 
Argino da Silva 
Astrogildo Xavier da Rosa 
Augusto Plachi 
Augusto Ribeiro da Silva 
Augustinho Meurer 
Aurino Moraes Sobrinho 
Avelino Francisco de Souza 
Avitor Pereira da Cruz 
B lbina Rodrigues dos Santos 
Beliário Alves da Silva 
Belisário Marafigo 
Bernardina Furtado Pereira 
Bernadete Maria Jasper 
B' larmino Picolotto 
Bencni Oliveira Freitas 
Braulio Francisco Honorino 
Caetano Rodrigues 
Carolina Ribeiro da Cruz • 
Celso Ferreira Valente ç 
Celso Ribeiro Leite

2.662 
2.235 
1.929 
2.728 
2.483 
1.978 
2.357 

73 
1.984 
1.212 
2.216 

59 
2.384 
1.653 

200 
2 524 
2.300 

711 
358 

2.120 
234 

1.507 
1.541 

130 
2.7 17 

474 
2.' 30
1 í I I  
2.945

233 
2.1 18 
2.112 
2.486 
1.268 

381
2 .142 
2."8l 
2.974
1
1.

1.
1.

77
>9 
92 
27 
75 
55
78 

1.756 
1.924 
2 - 08 
2 .« 08 
2 / 54
2 59 

64
2. 55 

27
2.145 

302 
184

2.< 40
1. (83  
1.1 52
2 . 18 
2.(64 
1,920 
2.430 
2.334 
2.645 
2.7ò7
3.145
2.267 
2.571

110
440
845
294

2.643
3 050 
2.^75 
1.570
2.268 
1.093 
1.952

1.9 54
1.954
1.954
1.954
1.954 
1 954
1.954
1.954
1.954
1.949
1.954
1.954 
1 954 
1 953
1.954
1.954
1.952
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.950
1.955 
î .954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954 
1 949
1.952
1.952
1.954
1.954
1.954
1.954 
1 955
1.955
1.954
1.953
1.955
1.954
1.954
1.954
7.954
1.954
1.954
1.950
1.954 
J.954
1.954
1.954
1.955
1.954
1.954
1.954 
1.Q54 
1 954
1.950
1.952
1.952
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954 
1955
1.954
1953
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1954 
1954

N o m e  d o  r e q u e r e n te  Níúmerodo reque
rimento ANO

Celio Wallrick dos Sai.tos 40 1.953
Cirilo José da Luz 780 1,952
Cirilo José da Luz 18 1.951
Cleusa Tereza Fioriani 1 413 1.954
Clovis Vieira Rocha 2.421 1.954
Crescêncio Alves de Jesus 1.268 1.954
Darcy José Miguel 2.632 1.954
Darci Martins de Freita* 183 1.954
Darvil Corbelini 1 822 1.954
Dario José Correia 44 1.955
Dalmo Paes Farias 2 408 1.953
Dalvina da Silva Ramos 1 619 1.954
Danilo Corbelini 1.825 1.954
Daura Castro 2770 1.954
Demétrio Pires da Silva 57 1955
Derci de Oliveira 3.1 K) 1.954
Dimus Arceno 1.551 1.950
Dimas Arceno 1.552 1.950
Dimas Arceno 1.553 1.950
Dimas Arceno 1.554 1.950
Dimilma Antunes de Freitas 2.000 1.954
Dirceu Corbelini 1.817 1.054
Domingos Picolotto 2 644 1 954
Donzilia Alves de Freitas 1.563 1.952
Dorival Moreira 1.878 1.954
Doutel da Silva Ribeiro 1 950 1 954
Edite Pereira Batista 844 1953
Eduardo Teles dos Santos 1.549 1.954
Edmundo Jo-é Xavier 1.259 1.953
Elisiário Camargo de Abreu 87 1.953
Elisandro da Rosa 1.921 1.950
Elmira Moraes 2.521 1 954
Elvira Jasper 296 1.954
Emilia Fontoura “.596 1.954
Emiliano de Souza Machado 2.459 1.954
Enéas Silvestre dos Santos 2 686 1.954
Enebal Vargas Lima 1.894 1 954
Eni Batista de Oliveira 2 588 1.954
Ervino Andrade 111 1.955
Erny .Varia Jasper 295 1954
Ester Beims 2.853 1.953

NELSON VIEIRA DO AMARAL
Comércio e Indústria

Especialidade em equipamentos para escritórios

M á q u in a s d e  e s c r e v e r , so m a r ,
c a lc u la r , c o n ta b il id a d e ,

m im io g r a fo s , c o fr e s , a r q u iv o s
d e  a ç o  e tc .

O FIC IN A  T É C N IC A  A N E X A

CONCERTOS E REFORMAS DE MÁQUINAS EM GERAL
RUA Coronel Thiago de Castro - Edifício próprio Telefone 366

Endereço Telegráfico “Nevar” - Lajes Santa Catarina

inaugurada dia 16 a 
refinaria Arthur 

Bernardes
RIO, 16 (T.P.) — Con ando 

com a presença do Presiden
te da República e do Gover
nador Jânio Quadros, foi 
inaugurada hoje em S. Paulo 
a refinaria de Cubatão, que 
passou a denominar-se Ar
thur Bernardes. Após as so
lenidades, o sr. Café Filho foi 
homenageado com um almo
ço oferecido por Jânio Qua
dros no Parque lbirapuera.

Um vereador 
analfabeto

S. PAULO. 16 (TP) — Foi 
dado provimento ao recurso 
do TRE para ser cassado o 
mandato conferido a José 
Bombonati, por se tratar de 
cidadão analfabeto, consoan
te o recurso interposto. Bom
bonati é o vereador mais vo
tado da Câmara Municipal 
de Barrinha, e não obstante 
ainda foi determinado o can
celamento de sua Inscrição 
eleitoral.

Prepara o Brasil para 
a grande batalha con
tra a paralisia infantil

Vacina Salk pelo 
Butantan

S. PAuLO. 18 -  (TP) -  
Afirmou o diretor do Institu
to Butantan que o Instituto 
está em condições de produ
zir vacina contra a poliomieli
te. “Se no* livessem sido 
concedidas as cambiais pedi
das há anos, para a importa
ção de materiais e ingredien
tes diversos, bem como me- 
cacos, hoje teríamos • vacina 
pronta. E uma vêz conheci
dos os resultados das expe
riências efetuad t» nos Esta
dos Unidos, já p ideriara as 
vacinas serem aplicadas, des
de logo” frizou rtfrâ io Ama
ral, diretor do referido esta
belecimento. As Dt.dações do 
Instituto estão em condições 
de produzir vacina, faltando 
tão sómente o frigorifico es
pecial, com temperatura de 
oitenta graus abaixo de zero, 
para conservá-l -s em Condi
ções de não perder sua ativi
dade.

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Transferências D espachadas em 13 e 15 de abril de 1955

N° Requerimento e ano Nome do Requerente 1 Despacho final

N° 1112 de 1955 Maximilieno Bernardo de Souza Autorizo
N° 1141 de 1955 José Pereira de Cordova Autorizo
N° 1151 de 1955 lieno Oswaldo Schenkel Autorizo
N° 1156 ue 1955 Nelson Caetano Machado Autorizo
N° 1162 de 1955 João Manoel da Silva e outros Autorizo
N° 1208 de 1955 Pedro Cordova de Liz e Antonio da bilva Mun;z Autorizo
N» 1211 de 1955 Dariu Antunes Medeiros Autorizo
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Relação dos requerimentos de compra de terrenos do Patrimônio Municipal para CONSTRUCAO DA
CASA PRÓPRIA, arquivados com o seguinte despacho

« A G U A R D E  O P O R T U N I D A D E »

I inaugurada
r ú f i n a n ;

Nome do requerente Número do reque
rimento ANO

Abetino Ribeiro dos Santus 2.662 1.9 54
Acácio Antunes Borges 2.235 1.954
Acendor Rodrigues Goulart 1.929 1.954
Ademar de Souza Costa 2.728 1.954
Afonso de Souza Machado 2.483 1.954
Agenor Antunes de Lima 1.978 1 954
Agenor Alves de Souza 2.357 1.954
Agenor Goulart 73 1.954
Agenor Ribeiro 1.984 1.954
Agenor Salustiano Mudíz 1.212 1.919
Alaíde Dias de Jesus 2.216 1.954
Alaíde Dias de Jesus 59 1-954
Alaíde Machado 2.384 1 964
Alcides Antunes de Andrade 1.653 1 953
Alcides Manoel da Silva 200 1.954
Alcides Rodrigues Moreira 2 524 1.954
Aldo da Costa Zequini 2.300 1.952
Aldo Neves Burger 711 1.954
Alvim Fernandes de Souza 358 1.954
Altamiro Arruda Figueiredo 2.120 1954
Alvaro Lourenço Soartes 234 1.954
Albertina Müller Tavares 1.507 1.954
Alfredo Jose Fernandes 1.541 1.95U
Amadeu Carlos Cândido 130 1.955
Amadeu Domingos da Rocha 2 ; 17 1.954
Amándio Barbosa dos Santos 474 1.954
Amalia Souza 2.' 70 1.954
Antonio de Souza Macêdo 1 Ml 1.954
Antonio Jasper 2.945 1.954
Antonio Langer 233 1.954
Anionio Malias Scbappo 2.118 1.954
Antonio Passos Ribeiro 2.112 1.954
Antonio Paddha 2.486 1.954
Antonio Pereira Velho 1 268 1 949
Antonio Ribeiro da Silva 361 1.952
Antonio Ribeiro da SiO’a 2 342 1.952
Antonio Rodolfo Lisboa Reis 2.«'8 l 1.954
Autor.io Souza Ribeiro 2.974 1.954
Ana de Souza Lima 1 77 1.954
Ana Maria Matos 1 >9 1.954
Ar.a Maria MacêJo > 92 1 955
Ana Rosa Ribeiro 27 1.955
Ana Silva dos Santos 1. 75 1.954
Anizio Ferreira Neto 1. 55 1.953
Anis'o Joaquim de Jesus 78 1.955Anésia da Silva Farias 1.756 1.954Aníbal Joíé Luiz 1.924 1.954Anurmo Muler de Andrade 2 508 1.954Amount Silva 2.1 08 7.954Aquilino Moraes 2. 54 1.954Arid;- Silva Muniz 2 59 1.954Ari Heizen 64 1.950Ari Moraes 2. 55 1.954Aristides Campos 27 1.954Amt dee Cauipo'im [ 2.145 1.954Ailmdo Sesper Scheur 302 1.954Arlinda Neves Wolff ] 84 1 955ArnoJdo Faiber 2.( 40 1.954Arnaldo Cevey 1.(88 1.954Artur Petronilho de Sousa l.í 52 1.954Arina Figueiredo R. cha 2.- 18 1.954Argino da Silva 2.(64 1 954Astrogildo Xavier da Rosa 1.920 1.950Augusto Plachi 2.480 1.952Augusto Ribeiro da Silva 2.814 1.951Augustinho Meurer 2.645 1.954Aurino Moraes Sobrinho 2.757 1.954Avelino Francisco de Souza 3.145 I .954
Avitor Pereira da Cruz 2.267 1.954B lbina Rodrigues dos Santos 2.571 1.954Beliário Alves da Silva no 1.955Belisário Marafigo 440 1.954Bernardina Furtado Pereira . 845 1 953Bf rnadete Maria Jasper 294 1.954
B- larmino Picolotto 2.643 1.954
Beneni Oliveira Freitas 3 050 1.954Braulio Francisco Honorino 2.275 1.954Caetano Rodrigues i 1.570 1.954
Carolina Ribeiro da Cruz 2.268 1.954
Celso Ferreira Valente - 1.093 1954
Celso Ribeiro Leite 1.952 1954

Nome do requerente Número do reque
rimento ANO

Celio Waltrick dos Santos 
Cirilo José da Luz 
Cirilo José da Luz 
Cleusa Tereza Floriani 
Clovis Vieira Rocha 
Crescêncio Alves de Jesus 
Darcy José Miguel 
Darci Martins de Freitas 
Darvil Corbelini 
Dario José Correia 
Dalmo Paes Farias 
Dalvina da Silva Ramos 
Danilo Corbelmi 
Daura Castro 
Demétrio Pires da Silva 
Derci de Oliveira 
Dimas Arceno 
Dimas Arceno 
Dimas Arceno 
Dimas Arceno 
Dimilma Antunes de Freitas 
Dirceu Corbelini 
Domingos Picolotto 
Donzilia Alves de Freitas 
Dorival Moreira 
Doutel da Silva Ribeiro 
Edite Pereira Batista 
Eduardo Teles dos Santos 
Edmundo Jo;-é Xavier 
Elisiário Camargo de Abreu 
Elisandro da Rosa 
Elmira Moraes 
Elvira Jasper 
Emilia Fontoura 
Emüiano de Souza Machado 
Enéas Silvestre dos Santos 
Enebal Vargas Lima 
Eni Batista de Oliveira 
Ervino Andrade 
Erny Varia Jasper 
Ester Beims

40
780

18
1413
2.421 
1.268 
2.632 

183 
1 822 

44 
2 408
1 619 
1.825 
2770

57 
3.110
1.551
1.552
1.553
1.554 
2.000 
1.817
2 644 
1.563 
'.878
1 950 

844
1.549
1.259

87
1.921
2.521

296
V.596
2.459
2 686 
1.894 
2 588

l i t
295

2.853

1.953
1.952
1.951
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.954
1.955
1.953
1.954
1.954
1.954 
1 955 
1 954
1.950
1.950
1.950
1.950
1.954
1.954 
1 954
1.952
1.954 
1 954 
1953
1.954
1953
1.953
1.950 
1 954
1.954
1.954
1.954
1.954 
1 954
1.954
1.955
1954 
1.953

NELSON VIEIRA 00 AMARAL
Comércio e Indústria

Especialidade em equipamentos para escritórios

Máquinas de escrever, somar, 
calcular, contabilidade, 

mimiografos, cofres, arquivos 
de aço etc.

OFICINA TÉCNICA ANEXA
CONCERTOS E REFORMAS DE MÁQUINAS EM GERAL
RUA Coronel Thiago de Castro - Edilicio próprio Telefone -ms 

Endereço Telegráfico “Nevar" - Lajes Santa Catarina

dia 16 a 
refinaria Arthur 

Bernardes

rio  16 rr.p .) — Con and0 
c o !T . presepça do P w l d j j -  
te da República e do Dover
nador Jânio Q“JdJ0̂  JjJ inaugurada hoje em S. Paulo 
a refinaria de Cubatão, que 
passou a denominar-se Ar
thur Bernardes. Após as so
lenidades, o sr. Café Filho toi 
homenageado com um alm o
ço oferecido por Jânio (Qua
dros no Parque ibirapuera.

Um vereador 
analfabeto

S. PAULO. 16 (TP) -  Foi 
dado provimemo ao recurso 
do TRE para ser cassado o 
mandato conferido a José 
Bombonati, por se tra tar de 
cidadão analfabeto, consoan
te 0 recurso interposto. Bom
bonati é 0 vereador mais vo
tado da Câmara Municipal 
de Barrinha, e não obstante 
ainda foi determinado o can
celamento de sua Inscrição 
eleitoral.

Prepara o Brasil para  
a grande batalha con 
tra a  paralisia  infantil

Vacina- Salk pelo 
Butantan

S. PAuLO. 18 — (TP) -  
Afirrrou o diretor do Institu
to Butantan qu>* o Instituto 
está em condições de produ
zir vacina contra a poliomieli
te. Se no» tivessem sido 
concedida« as cambieis pedi
das há anos, para a importa
ção de materiais e ingredien
tes diversos, bem como ma
cacos, hoje teríamos a vacina 
pronta. E uma vêz conheci- 
1 .’!s °s resultados das expe
riências efetuad ia nos Esta
dos Unidos, já poderiam as 
vacinas serem aplicadas, des-de !ogo [rlzou i(( Am>

d |retor do referido esta
belecimento. A6 i-t,dações do 
Instituto estão em condições
i t „ produzir Varma. faltando 
tao somente o frigorifico *>s-
pecu!, com temperatura de 

tenta graus abaixo de zero
Pnra conservá-l.,s em condi
da^* de nUO perder SU J «tivi-

Prefeitura M u n i c i p ^ f d ^ l^ r
Estado de Santa Catarina J ö

Transferências D espachadas em 13 e 15 de abril

N° Requerimento e ano
de 1955

Nome do Requerente

N° 1112 de 1955
N° 1141 de 1955
N° 1151 de 1955
N° 1156 de 1955
N° 1162 de 1955
N° 1208 de 1955NJo 1211 de 1955

Maximiliano Bernardo de Souza 
José Pereira de Cordova 
Ireno Oswaldo Schenkel 
Nelson Caetano Machado 
João Manoel da Silva e outros 
Pedro Cordova de Liz e Antnnu . . ..
Dariu Antunes Medeiros da ^llva Mun

j Despacho final

• z

Autorizo
Autorizo
Autorizo
Autorizo
A u to r iz o
Autorizo
Autorizo
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0 Pinheiros espera vencer o Olaria, do Ri
Importante prélio de amanhã, no Estádio Novo.

Pela piimeir. vêz Da histó
ria do futebol lageano tere
mos oportunidade de assistir, 
amanhã, a apresentação de 
um lime carioca.

A simpática e poderosa equi
pe do Olaria A.C., da Capital 
da República, enfrentará o 
voluntarioso esquadrão do S.C. 
Pinheiros, do gramado do Es

tádio Municipal de Ponte 
Grande.

Não há necessidade de enca
recermos a importância desse 
encontro, pois basta saber-se 
que o contendor dos periqui
tos locais será um clube da 
primeira divisão de profissio
nais do Rio de Janeiro, e con
sequentemente um dos maio

res do Brasil, rara ter-se a 
certeza da atração e sensação 
do cotêjo. v

Por outro lado o Pinheiros, 
este áno, conta c^m um es
quadrão respeitável, onde va
lore* de grande categ> ria, fa
zem do antigo Operária um 
dos mais poderosos conjuntos 
do Estado.

O Pinheiros terá a seguinte 
escalação:

Camnini, Lambert e Zé Otá
vio - Bolega Vicente, e Mitui- 
ro - Guaracy, Os>c ir, lsaac, Pa- 
trocinio e Pecinha.

Poderão ser incluidrs ainda, 
Da iga. Ruy, Nanico e Frrmino.

Não nos foi possível s^ber 
da escalação exata do Olaria,

no entanto contará com tn.l u 
seus titulares, onde dest o  
m«.s Maxwal, comandando um 
rápida linha atacante.

Na preliminar, com inicio 1 
M horas, teremos o emoci 
nantfc encontro entre as ■ qu - 
pes de titulares do Vasco d t 
Gama e Lages F, C.

Triunfo convincente do Internacionaljuízo d e  d ir e it o  d a  p r im e ir a  v a r a
DA COMARCA DE LAJES

Edital de Citação
O Doutor Belisario Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da Primeira Vara, da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

Faço saber aos que o presen
te edital de citação, com o pra
zo de trinta (30) dias virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar oossa. que por par
te da EVALDO RIBEIRO DE 
ANDRADE, e sua mulher, bra
sileiros, proprietários, domici
liados e residentes no distrito 
dc Bocaina do Sul, desi* Co
marca, me foi feita a seguinte 
PETIÇÃO: - «Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da la. Vara da 
Comarc» de Lajes. EVALDO 
RIBEIRO DE ANDRADE e 
su* mulher, brasMeiros, pro
prietários, domiciliados e resi
dentes no Distrito de Bocaina 
do S*l, desta Comarca, por 
seu advogado abaixo assinado, 
vêm a presença de V. Excia. 
dizer e requerer o seguinte: - Há 
mais de quarenta anos, sem in- 
terrupçSo, sem oposição, por si 
e seus antecessores, possuem 
uma área de terras de campos 
e matos de cento e cíncoenta 
mil metros q u a d r a d o s  
(1 *10,0001182) no lugar denomi
nado Fachinal dos Lúcios, Fa
ze i la do Figueiredo, no Dis
trito de Bocaina do S jI, des
ta Comarca, e neata área têm o 
A A. sua moradia habitual, la
voura, paioes, criação de gado 
vacum, suino e cavalar e onde 
exercem com a intenção de 
dono os atos de proprietários 
animus domini — manifestados 
pela exploração agricola e fei
tura de henfeitorias no local 
do terreno acima, outrora do 
dnmimo particular. O* A.A. 
desde o ano de 1934, que fi
zeram a declariçlo do lança
mento do imposto territorial e 
vêm pagando ê»te imposto re- 
guiarmente. Esta área de cento 
e cincoenta mil metros quadra
dos tem as seguintes confronta- 
çõíi; com terras de Narciso e 
Veraldina Ribeiro da Costa, 
com terras de Heleodoro Ber- 
nardino da Costi e Com o 
arroio denominado Rodeiosinho. 
E, assim, a posse ao* A. A. 6e 
acha perfeitamente configurada, 
com terras, digo, lados os re- 
quesitos legais e a *eu favor, o 
usoeapião evtraordinário defini
da no art. 550 do Cód. Civ. 
Bras. Deste modo, pretendem 
legitimar os A. a sua situação 
de fato, n* forma dos arts. 454 
usque 456 do Cód.Nac.Proc- Civ.

e requerem a V. Excia. a designa
ção de dia e hora, para que, 
as testemunhas abaixo arrola
das, se proceda a justificação 
do alegado, após a qual deve
rão ser citados os atuais con- 
frontantes e interessados incer
tos e suas mu’hnres, se forem 
casados, bpm como o orgão 
do Ministério Púbhco da Co
marca e, ainda editalmente, 
com o prazo de trinta dias, 
os interessados incertos e 
desconhecidos sob pena de 
revelia, apresentarem, queren
do, a coatestaçao que tiverem. 
Não sendo contestada a ação, 
deve ser desde logo reconhe
cido e declarado, por senten
ça o domínino dos autores 
sõbre as terras- acima descri
tas. Dá-se, para efeito da ta
xa judiciária, o valor de do
is mil e < em cruzeiros (C '$ 
2.100,00) indica-se todo o gê
nero de provas admissíveis 
era direito e especialmente os 
depoimcnto6 de testemunhas, 
vistoria e arbritamento. Rol 
de testemunhas: 1 - Antonio 
Daboit, proprietário, domicilia
do e residente no distrito de 
Índias, desta Comarca; 2 - Au
gusto Dab -it, e proprietário, 
domiciliado e residente no dis
trito de Bocaina do Sul, des- 
ia Comarca; 3 - Heleodoro
Bernardino da Costa, proprie
tário, domiciliorlo e residente 
no distrito de Bocaina do Sul, 
desta Comarca: Estas tente- 
temunhas se aprese taram in
dependente de intimação. Nes
tes termos: P.Deferimento.
Lajes. 26 de novembro de 1954. 
(a) Pp. Mario Teixeira Carri
lho. - DESPACHO: * A. De
signe-se dia e hora para a 
justificação, feitas as necessá
rias intimações. Lajes, 26-11- 
1954. - (a) B. Costa. - Reali
zada a justificação, para que 
produza todus os efeitos le
gais e dc dir ito. Citem-se por 
mandado os confrontantes 
conhecidos e residentes ne>-ta 
Comarca, e por editais, com 
o prazo de 30 dias, publica
dos na imprensa local (3 ve
zes), e na oficial (1 vez), os 
interessados incertos. Intimem- 
se os requerentes e o Dr. 
Promotor Público da Comar
ca, (art. 455 do Cód. de Proc. 
Civil). Lajes, 7 de abri! de 
1955 (a) Belisario Ramos da 
Costa. Juiz de Direito da la. 
Vara. - E para que ninguém 
alegue ignorância, muito es- 
pecialmente os interessados 
incertos, passou-se o prtsen- 
te edital, que será publicado

Domingo último, ho grama
do do Estádio Novo, o Inter
nacional colheu um triunfo 
coDsagrador ao abater o La
ges, por 3 a 1, num encon
tro muito bem disputado 
por ambas as equipes.

Os colorados apresenta
ram-se com seu esquadrão 
bem ajustado, o qual já 
conhecíamos, com exceção 
do centeralfe Jorge, que 
estreando entendeu se bem 
com seus companheiros

No Lages, apareceram ele
mentos novos, como Per 
nambucano, e Tales, bons 
valores individuais, mas que 
não produziram a contento, 
talvez por encontrar-se o ti
me pouco treinado.

No primeiro tempo, os ru
bros. melhor armados, leva
ram diversas cargas perigo
sas ao arco de Hélio, que 
passou a jogar nervosamen
te. Aos 5 minutos, Rubens 
atirou com violência, para 
Telminho completar o lance, 
abrindo a contagem.

Ainda no primeiro perío
do, o Internacional marcou 
por intermédio de Fernando 
terminando essa fase com 
2 a z e r o  no marcador.

Na etapa complementar o 
Lages, que fora infenorisado 
até ali, tentou equilibrar o 
prélio, o que conseguiu por 
alguns momentos, armando 
ataques já bem coordena
dos, desfeitos por Guy. que 
fez ótima partida.

Hugo, concluiu um tiro in
direto, assinalando o golo 
de honra dos «lageanos», o 
que deu redobrado ânimo a

Prof. Dulfe Rodolfo
Em vista aos seus familia

res e amigos, encontra-se en
tre nós o Prof. Dulfe Rodol
fo., elemento de destaque nos 
circulos educacionais do Es
tado. Aò Prof.Dulfe cs nosso6 
votos de feliz estada.

e afixado na forma da lei. - 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos quutorze dias 
do mes de abril do ano de 
mil novecentos e cincoenta e 
cinco. - Eu, Waldeck A. Sam
paio, Fscriváo do Civel, o 
datilografei, subscrevi e assi
no. - Selos afinal.

Belisario Ramos da Cosia 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

seu time. E então jogou-se 
um bom futebol até o final.

Suissa, no entanto, encer
rou o marcador, num tento 
de bonita feitura: 3 a 1.

Se por um lado o Interna
cional apareceu superior, o 
Lages não decepcionou, res
sentindo-se, a nosso ver, a- 
penas de maior entendimen
to entre seus integrantes.

Os times tiveram esta 
constituição:

INTERNACIONAL: Guy, Ale
mão e Cláudio - Scalabrin, 
Jorge e Honório - Plinio,

Faleceu
Faleceu, dia 18, em Prince- 

ton, no6 Estados Unidos o sá 
bio Albert Einstein, acometi
do de mal súbito.

Einstein contava 76 anos 
de idade, pois nascera em 
Ulm, na Alemanha em 1879, 
Originário de judeus liberais, 
passou a mocidade com difi
culdades financeiras, até in
gressar como professor, na 
Universidade de Berlim, apos 
residir alguns anos na Suis 
sa e Itália,

Desde aos 16 anos formu
lava a futura teoria da rela
tividade, e em 1919, deu-a ao 
mundo, sendo aclamado nos 
meios científicos. Em 1931, 
ganhou o Prêmio Nobel de 
Fisica, com sua teoria dos 
efeitos fotoelétrico, de onde 
a televisão.

Em 1939, levou ao Presi
dente Roosevelt, o resultado 
de estudos que levaria a de
sintegração do átomo

Fugindo do dominio do na
zismo, foi residir nos Esta 
dos Unidos, onde continuou 
seus estudos.

Einstein, foi sem dúvida, o 
maior sábio deste século, e 
um dos maiores gênios da 
humanidade em todos os tem-

Suissa. Rubens, Fernando e 
Telminho.

LAGES, Hélio, Teimo e 
Ronildo - Ernani, Gélio e 
Ary - Goya, Merico. Pernam
buco. Tales e Hugo.

Os melhores do Colora lo 
foram Guy, Jorge, Suissa e 
Telminho e no Lages desta- 
ca^am-se Gélio. Tales, Hu ; 
e Ary.

Jorge Siqueira, teve u na 
atuação considerada bôa. 
preliminar venceram os as
pirantes do Internacional pe
lo escore de 3 a 2.

Einstein
POB.

A sua teoria da relalividi- 
de, ainda agora, entendi 1 . 
por poucos cientistas, é I i 
um alcance estupendo, tea 1 > 
revolucionado toda a cie a j i v 
moderna.

Einstein não foi somente o 
mais emiQeata físico dos tem 
pos modernos, mas tainha t 
um dos maiores matemático 
de todos os tempos, tendo 
neste campo do saber, cria
do e organizado a incompre
ensível (para nós) g°ometri i 
não euclidiana.

As arrojadas teorias do ci 
entista-fiiósofo, tiveram al 
guns comprovantes ainda em 
vida do autor, e a sua vera
cidade, não pode mais se* 
posta em dúvida, desde qu » 
explodiu a Bomba Atômica, e 
foi possível a televisão.

A morte de Einistein teva 
enorme repercussão em todo 
o mundo.

Legou seu cérebro, um dos 
mais podero8n8 que a huma
nidade já produziu, e seus 
orgãos vistais á Medicina, pa
ra estudos

O cadaver de Einstein, foi 
cremado, no mesmo dia do 
falecimento, em Princeton.

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.
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t8chek silencia, ou fala de 
mais seguindo um velho es 
tilo de política que já foi su 

nos países e 
mai6 atraza

sr. Etelvino Lins ou pelo sr. 
Juarez Távora, porque no* 
confessaram que não o têm. 
Mas o é, devido ao silencio 
do sr. Kubitschek ante o a- 
proveitamento do nosso pe
tróleo e a criação de novos 
mercados para o nosso café, 
a nossa lã, e os nossos pro 
dutos gravosos Antigamente, 
isso era comunismo. Hoje não 
é, porque precisamos de di
visas, precisamos de equilí
brio orçamentário verdadei
ro, precisamos compreender 
que êsse Brasil marcha a 
passos de gigante para a sua 
emancipação.

Estamos transigindo com os 
velhos conceitos de ética po
lítica. Novos valores estão se 
formando, ao passo que no
vas riquezas brotam do seio 
da nossa terra, enquanto a 
industrialização torna-se uma 
exigência e não mais um so
nho. A tudo i6so o sr. Kubi-

j. Moura VALE
Certos setores da econo

mia gaúcha, com que manti
vemos contatos, por fôrça 
mesmo de nossas atividades, 
mostraram-nos as suas apre
ensões quanto à decisão que 
o P.T.B. vier a tomar para o 
pleito de 3 de outubro. Inte
ressante, porém, é que êsscs 
setores, ante a crise que o 
govêrno ou desgovêrno) do 
sr. Gafe Filho provocou no 
nosso país, não mais conside
ram o P.T.B. como um parti
do da extrema esquerda, co
mo o viam no 3 de outubro 
de 1954, nem o seu presiden
te um líder revolucionário a 
pregar a subversão da ordem 
pública , . . Os fatos, que são 
os mestres da vida. parodi
ando o primitivo Heredoto,

que a «paz social» será uma 
realidade no Brasil.

São por êsscs motivos que 
êsses setores da economia do 
Rio Grande, cuja solidez sem
pre é decantada, e cuja hon
radez é um motivo de orgu
lho para todos 06 gaúchos, 
estão apreensivos com a de
cisão do P.T.B. É que con 
sideram a posição trabalhis
ta, longe de firmar a fôrça de 
um partido, diz mais de per
to com o futuro do R:o Gran
de. Sendo o P.T.B. o «fiel de 
balança» no pleito presiden
cial, a posição que assumir 
dará a vitória ao candidato 
que apoiar. E êsses setores 
vêm, com temores, o nome do 
sr. Juscelino Kubitschek. Não 
o é por «medo de golpes ar
mados», que consideram que 
já evoluímos muito, para lan- 
çarmo-nos a êsse suicidio 
coletivo n,.o o é, também, por
que tenham simpatias pelo

perado mesmo 
conômicameute
dos do que o Brasil: ü  P. 1 B. 
precisa fazer com que o er 
Juscelino Kubitschek fale den
tro da no-sa realidade, e tu
do indica que assim age. 
Porque, a verdade, não 6Ó 
para êsses setores, como pa 
ra todos nós, humildes prole
tários, é que o sr. Etelvino 
Lins ê um adversário que 
vai usar todos os truques e 
acusações possíveis, e será 
preciso um homem a altura 
para revidá-lo, defendendo o 
futuro que têmo6, e a honra 
que sempre foi a bandeira do 
Rio Grande. Medite, pois o 6r. 
Juscelino Kubitschek na gran
de responsabilidade da sua 
candidatura, e o que significa 
para as forças vivas do Rio 
Grande.

Acordeões Todeschlni S. A.
Para pronta entrega

Acordeões de: 120 Baixos

RELOJOARIA SPECHT 
Rua Correia Pinto, 70 — L

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

Facilidades para pa. 
gamento a prazo.

•  Amolo congelador, com espaço para 
guardar alimentos a serem congelados, 
olém das gavetas para cubos de gêlo.

9 Bandeja de degêlo.
•  Porta funcional com prateleiras para 

ovos, frascos e garrafas.

9 Acabamento interno em porcelana à 
prova de corrosão.

5 ANOS DE GARANTIA SOB DUPLA RESPONSABILIDADE: 1 - DA FAl 
PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E SUA LO CALIZAÇÃO  NO  PAlS. 2  
CONCESSIONÁRIO, PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERESSE EM bERVIF

-------------------------  V is i t e - n o s ---------------- .

Me ;<tntil Delia Rocca, Broeriru
. C. Thiago de Castro, s/n — Caixa Postai 
Knd. T p Ip pt .: «VARll

Prefeitura Municipal 
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA

EDITAL
De ordem do senhor Prefeito Municipal, faço 

público que serão aceitas propostas, até às 15 
i (quinze) horas do dia 25 (vinte e cincoj do mês 
de abril próximo (25/4/1955), para venda de uma 
camioneta, considerada inservivel para os servi- 

[ços desta Prefeitura, tendo a mesma os eguintes 
jaracteristicos;

Chassis Comercial 
Marca Chevrolet 
Modelo 3603 de 125 1/1»
Ano: - 1951 - 92 H.P.
Cabine Americana com pick-up 
Motor n° J.C.M. - 395.261.

Fica estabelecido o preço minimo de Cr$ . . . 
[5.000,00 (oitenta e cinco mil cruzeiros). -

As propostas serão abertas e classificadas às 
inze horas do dia acima referido, na Secretaria 

. Prefeitura Municipal de Lajes, na presença 
)s interessados ou quem os representar.

O Julgamento será feito logo após, reservan- 
p-se à Prefeitura o direito de rejeitar tôdas 
[opostas, caso sejam contra o interesse do mu- 
cipio.
ífeitura Municipal de Lajes, em 28 de março
19o5 ,Felipe Afonso Simao 

Secretário
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Os números atestam o progresso ae Lajes
Ultrapassou 24 milhões a arrecadação das Coletorias Estaduais d es
te Município, em 1954 - Supervit de mais de 6 milhões sobre o ano

de 53 - A cidade e os distritos
Um município cresce na 

proporção das arrecadações 
que faz em impostos. Lajes 
está passando por uma fase 
de progresso e exuberância 
reais. Um dos elementos pro
batórios nesse sentido é a 
receita das Coletorias Esta
duais situadas no Município.

O Estado possui cinco Co
letorias em Lajes: *a 5 central 
da cidade e as dos Distritos 
de Bocaina do Sul, Palmeira, 
Capão Alto e Cerro Negro. 
Em todas elas o povo tem 
comparecido para pagar os 
seus impostos, cujos totais 
crescem ano a ano.

O sr. Benjamim Jorge, titu

lar da Coletoria central, for- 
nec>u-nos, como anualmente 
o faz e sempre com a mes 
ma solicitude, os elementos 
concretos da arrecadação es
tadual de 1954. O total arre
cadado foi de Cr$ 24.352.195,00 
em todas as Coletorias. Houve 
um superavit, face ao ano da 
1953, quando foram arrecada
dos Cr$ 17.590.978,30, de Cr$ 
6.844.369,40, ou sejam quase 
40% Por cento a mais sobre 
aquele ano.

Outro ponto que nos cha
mou a atenção foi o levanta
mento feito dos últimos cinco 
anos, pelo qual se verifica

1U-* os aumentos na arreca- 
d ção vem cre&cenJo cons- 
tantemente. A Coletoria da 
cidade teve os seguintes su
peravit«; 1950: Crlir6.384.661,7o: 
m 1951: (>$10.057.134.10; em 

1952: (>$11.649.792.70j eml953: 
15.692.120,80 e no ano dt 54: 
CrS 20.581.265,20, já declara
dos acima. Verifica-se que, em 
cinco anos, a receita do Es
tado neste Município trplico i.

Isso vem confirmar o inte
resse de capitais de outras 
regiões era aqui se fixarem e 
que virão, por certo, contri
buir para o maior desenvol
vimento de nossa produção.

Prisão para os militares politiqueiros
Importante medida de 

carater disciplinar-mili
tar teria tomado o gen. 
Teixeira Lott, Ministro

da Guerra. S.Sé teria ex
pedido ordens secretas 
e severas a todos os co- 
mandantos das diferen-

Fé no futuro
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O cavaleiro de bronze, bem alto em seu pedestral de mármore, é 
um novo marco na séde das Nações Unidas, em Nova Iorque. A 
estátua, que se cbama Nir (Paz), foi presenteada à C.NU pelo Go- 
vêrno Iugoslavo. Na cerimônia inaugural, o Embaixador Joza Bri- 
lej, representante permanente da lugoslavia junto às Nações Unidas, 
disse que o presente simboliza a devoção de seus compatriotas à 
Carta das Nações Unidas e sua lé no futuro da Organização (FCTO 
CNU)

tes regiões militares do 
pais, no sentido de que 
prendam todos e quais
quer oficiais que se pro
nunciarem sobre a polí
tica sucessória nacional. 
Esta foi a informação 
colhida junto a elemen
tos estreitamente ligados 
ao Ministério da Guerra 
e divulgada dia 18 des
te.

Dr. Luciano 
Garcia Neto
Encontra-se nesta cidada, 

hospedado no Danúbio Hotel, 
quarto 23, o engenheiro Lu- 
ci*no Garcia Neto. O ilustre 
visitante representa os af .- 
mados aparelhos para surdez 
marca «Maico», de proceden 
cia norte-americana e que 
vêm recebendo larga aceita
ção por parte do público. Os 
referidos aparelhos são pró
prios para serem usados com 
a máxima discrição, tanto, 
para cavalheiros como para 
senhora6. Pedem ser eol >ca- 
dos num brinco de senhoras 
ou numa joia, oculto«, portan
to, de olhares curiosos. O dr. 
Luciano Carneiro Neto demo- 
rar-se-á em nossa cidade 
até o dia 25, segund estamos 
informados.

A êle. os nossos votos de 
feliz permanência na «Piin- 
Cesa da S. rra».

Leia e assine
«Correio Lageano»

N°. 17

Prefeitura M unicipal
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA
Reqverimenlos DesP^chado* pelo senhor

ttZ z & ê s s r*
Nome do Requerente:

1 - Adelino Sergio Pereira
2 - Alberto Castanha '
3 - Alcides Casagrande
4 - Altair Pereira
5 - Amantino Guimarães
6 - Angelo Stradiotto
7 - Antonio Cândido Correia
8 - Artenys Lecy Nicoleli
9 - Astrogildo Rodrigues de Lima

10 - Bruno Stradiotto
11 - Celso Franciico da Rosa
12 - Cesar Ramos Muniz
13 - Claudio Araldi
)4 - Domingos José Detoffol
15 - Edgard Grebeler
16 - Enio dos Santos Macedo
17 - Ernesto Ranzolim
18 - Hercili-* Henrique Cervi
19 - Hildo Casagrande
20 - João Maria Detneneck
21 - José Correia Dias
22 - José Walmor de Liz
23 - José Vaz
24 - Manoel Andrino de Liz
25 - João Pedro Waltrick
26 - Mario Cervi
27 - Osni Cervi
28 - Silvio Andrade Rigueira Andrade
29 - Oscar Olinger
30 - Oscar Werner Beller
31 - Pedro Boel Neito
32 - Romalino Francisco Garcia
33 - Romeu Fontana
34 - Sebastião Casagrande
35 - Sergio Mattos
36 - Thiago Motta
37 YValdemiro Kuntz

Despacho do Senhor Prefeito Municipal: -  *
Junte o .certificado de propriedade do automovel e faça o 
pagamento da taxa de estacionamento nos termos do Arti- 
go - da Lei V  25 de Junho de 1952, afim de ser deter- 
minado em portaria o Ponto de Estacionamento

—  S U R D  E Z -
r p i h ^ ^ ?  c o ^ e c e r  9 s m a is  a p e r fe iç o a d o s  a p i-

sem válvulas Pou

TRANSIST-EAR: marca «Maico» ̂
para senhoras, completamente invisível, 

em brinco ou passadores
Para homens em pregadores na gravata

Dem”r í : s ^ / r d ,r s T o t o toelanpar̂  *> » « « -J ^  no notei Danúbio, quarto 23,
Âraíjo ' C° m ‘ do espec ia li,,. Dr. Jo i f

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

Marechal Deodoro, em frente ao Bazar Danuhir. ^
Para melhor

---------------------------  servir ao povo de Lages.
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