
Ademar e Juarez serão candidatos
As últimas noticias políti

cas dão como certas as can
didaturas do sr. Ademar de 
Birros e do general Ju.trez 
Távora à Presidência da Re
pública.

ü  chefe populista pensa

que o momento oportuno para 
o lançamento de seu nome 
será no mes de julho quando 
fará «uma blitz-krieg» fulmi
nante e invencível», segundo 
declarou. Ademar levaria con
sigo alguns grupos trabalhis

tas e o forte do eleitorado co
munista, que aliás já o 
apoiou em 1947 quando dis
putou as eleições para Go
vernador de São Paulo.

O general Juarez Távora

dará à imprensa, amanhã, dia 
5, im documento pelo qual 
revelará que [aceitará o lan
çamento de seu nome pelo 
PDC e PL, partidos que ain
da não se definiram. As in-

formaçães são de que grande 
quantidade de carta/.es serão 
distribuídos nesta semana de 
propaganda do ex-Chefe da 
Casa Militar da Presidência 
da República.
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Novo eixo ferroviário entre o centroeo sul do pais
Prevista para dentro de seis anos a conclusão do Tronco Principal Sul. 
Encurtará 650 quilômetros a distância entre São Paulo e Pôrto Alegre e 

possibilitará o transporte econômico de diversos cereais.

C O L U N A S  DO P O V O
D. Camilo

L A  morte de Estilac Leal consternou o pais. - 
»Foi pena, comentou um nacionalista local, que em 
lugar dele não tivesse ido um dos muitos traidores 
que existem no Brasil!»

2. Informaram-me que um vereador fazendeiro iria apre
sentar um substitutivo ao projeto do sr. Euclides Granzotto so
bre o loteamento do Estádio Municipal, determinando que aque
la área seja doada à Associaç&o Rural. Não acreditei na histó
ria, emb >ra saiba que o dito edil goste muito de auxiliar os po
bres...

3. Jango aceitará sua candidatura à Vice-Presi- 
dencia. Para contrabalançar os udenistas do Distrito 
Federal querem lançar Carlos Lacerda como com
panheiro de Etelvino. Pergunto: a união nacional» é 
ou não é a <união dos anti-gentulistas»?

4. Alguém disse que os vereadores do PTB votaram con
tra um projeto de lei concedendo pensão à familia de um funcio
nário municipal falecido. Esse alguém deve ter serragem ou ou
tra coisa pior na cachola. pois o dito projeto até hoje nem 
siquer foi discutido na Camara.

5. Dutra é contra Jango. Está vetando-o. Quer 
dar o golpe, relizmente depois que o Marechal foi 
Preiideute da República ninguém mais crê nele...

6. O sr. Jorge Lacerda será mesmo candidato a Governa
dor. Vamos ver se a ala dissidente udenista vai dar um quilo, 
como promete.

Sr. Vidal Ramos Junior
Festejou seu aniver

sário natalicio, no dia 1* 
em curso, o sr. Vidal 
Ramos Junior, prestigio
so político serrano e di
retor da empresa Força 
e Luz desta cidade. 0 
sr. Vidalzinho, como é 
mais conhecido, vem, de 
há muito, chefiando o 
Partido Social Democrá
tico deste município e 
mantem vasto circulo de 
amizades nos nossos mei
os sociais e economicos. 
ao  lider do partido ma
joritário enviamos os 
nossos cumprimentos.

RIO (BJi; Juotamente com 
mensagem, o presidente üa 
República acaba de enviar ao 
Congresso Nacional um pro
jeto de lei que disoôe sôbre 
a construção do Tronco Prin
cipal Sul. empreendimento in
cluído no novo Plano Nacio
nal de Viação, e assegura re
cursos para o término das 
obras no prazo de seis anos.

O tronco, segundo declarou 
à reportagem o sr. Oton de 
Araujc Lima, dir<>tor-geral do 
Departamento Nacional de 
Estradas de Ferro, visa a li
gar São Paulo a Pôrto Ale 
gre com bitola,! irga, de lmóü, 
e constituir novo eixo ferro
viário entre o Centro e o Sul 
do País, umá vez que as co
municações entre essas re
giões geográficas 6e fazem, 
preseniemeuie, em linha de 
bitola estreita, no percurso 
São Paulo-Itaraié-Ponia Gros- 
sa-Marcilino Ramos-Santa Ma 
ria - Porto Al* gre, percurso 
êsse de 2150 quilômetros.

Encurtamento de 650 
quilômetros

A nova linha de bitola lar
ga São Paulo - Pôrto Alegre • 
disse o sr. Ot >n de Arauj i 
Lima - terá 1.500 quilôme
tros de extensão, aprcxima- 
dcmente, com cêrca de 650

Sr. Oscar A. Ramos
Completou mais uma «pri

mavera», no dia 1° de maio, 
o sr. Oscar Amancio Ramos 
guarda-livros ca Prefeitura 
Municipal. Ao popular ani
versariante os nossos pa
rabéns.

quilômelros de encurtamento 
sôbre o percurso atual, de bi 
ti la de um n etro. espera--e 
q> e grande parte dr» iráF go

aritimo de mercadoriar que 
s** opera entre Pôrto Alegre, 
Santos e o Rio passe a ser 
feito pelo tronco principal Sul 
(T.P.^.). em trens pesados e 
econômicos. Com êsse tráfe
go de ponta, vindo de Pô.b 
vlegre, é possível que o 

T P.S. tenha condições eco
nômicas favoráveis, tanto 
mais quanto essa linha férrra 
dev-rá cruzar regiões de cli
ma propicio à cultura de tri
go, do Centeio, da aveia e 
de outros cereais nobres a- 
tualmente importados em al
ta porcentagem.

Militares trabalhando
— Deu se inicio à Constru

ção do tronco - declarou o 
diretor-geral do D.N.F. na 
altuia de 1917, entre Rio Ne
gro, no Paraná, e Caxias, nt 
Rio Grande do Sul e os es
tudos primitivos foram elabo 
rados sob a chefia dos en
genheiros Luclano Veras e 
Messias Lopes. Em 1937, im- 
ciou-se, na coi s'rução do 
tronco, o trabalho de bata
lhões do Exército, quatro dos 
quais, dois ferroviários e do s 
rodoviários — estão sendo 
empregados, atualmente, en
tre aquelas cidades.

Já prontos 140 quilô
metros

—  Já existem 140 quilô
metros de linha assentada, a 
partir do Rio Negro - reve
lou o sr. Oton de Arújo L i
ma - e no próximo ano os

trilhog deverão chegar a La
jes, importante município de 
Santa Catarina,

Do lado Sul para o Norte- 
a construção se faz com in
terrupção, até às proximida
des de Lajes. Entre ltapeva, 
antiga Faxina, em São Paulo, 
e Engenheiro Bleif, no Para
ná, o Departamento Nacional 
de Estradas de Ferro cons
trói parte do T.P C. Com 26 C 
quilômetros de extensã’. En
tre Porto Alegre e a barra d o 
rio Jacaré, ainda no Ri o 
Grande do Sul, o m<*sm o 
Departamento constrói outr a 
seção do Tronco Principa 1 
Sul, co.m pouco mais de 100 
quilômetros.

Assim, entre ltapeva e Por
to Alegre, toda a construção 
está, práticamente, atacada Se 
o serviço não se encontra 
mais adiantado é por forç i 
da deficiência das verbas até 
hoje conseguidas, quer paru 
os batalhões militares, quer 
para o Trabalho do De
partamento.

900 milhões por ano e 
incorporação à Central

Concluindo suas declara
ções à reportagem, o sr. Oton 
(!►* Araújo Lima informou, 
que, de acôrdo com a mensa
gem e o projeto enviados ao 
Congresso Nacional pelo pre
sidente Café Filho, haverá 
nos próximos seis anos, uma 
vi rb i anual de 900 milhões 
de Cruzeiros destinada ao an
damento das obras e que, sp- 
gundo tudo indica, o novo 
tronco São Paulo-Pôrto Ale
gre será incorporado á Cen
tral do Brasil, dep()*s de con
cluído.

Já está em pleno funcionamento a

— ^ C o m e r c i a l  A u t o  Capas—
. da firma J. GUIMARÃES & CIA., sita à rua Baependi s/n, nesta cidade dispondo de variado sortimento
de PjyP1 , caDas de automóveis, lonas para caminhões, acessórios em geral, baterias e pneus, compra e venda de
veículos c o lc h õ e s  de molas estilo francês, jogos de estofados, plásticos p/ cortinas e toalhas, etc.

_ AT AU TO  C A P A S  está apta nara, em suas modernas instalações, bem atender sua freguesia de acôrdo
co n to s  gostos mais exigentes e preenchendo, assim, uma necessidade que se fazia sentir na Princesa da berra.
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Secçâo Feminina
ANGELA TEREZA

RAVI01I - Passa-se na ma
quina, para picar, um pouco 
de carne de galinha; junta- 
se-llie uma colher de queijo 
ralado e espinafre bem pi
cado. Faz-se uma massa co
mo para pasteis, mas jun- 
tan Io se-lhe uma colher de 
queijo na ocasião em que 
for amas<ada. Estende-se a 
massa com o rolo, bem fina, 
e dela faz se pasteis bem 
pequeninos, recheiados com 
recheio acima ,e cozinha-se 
em caldo de carne ou em 
agua bem temperada. Faz-se 
à parte um bom molho de 
tomates e arrumá-se numa 
travessa uma camada dos 
ravióli cozidos, uma de quei
jo Parmezan ralado, uma de 
molho de tomates e assim 
até acabarem os rivioli, de
vendo a ultima camada ser 
de queijo.

A ARTE de vestir bem não 
é patrimônio das mulheres 
de grande fortuna. Um pou
co de bom gosto é suficien
te para que se usem trajes 
elegantes e de acordo com o 
ultimo ditame da moda, ain
da mesmo por aquelas que 
possuem poucos recursos. 
Grande parte do exito de
pende do tecido que se es
colha. Ele deve ser sempre

de um tom neutro e de boa 
qualidade. Ü que se gasta 
mais no genero é compensa
do nos enfeites, já que estes 
quase não serão necessários, 
desde que o modelo escolhi 
do seja de corte elegante, 
de maneira que as mesmas 
linhas constituam um con
junto distinto.

A AREIA molhada | subs
titui a agua na conservação 
das flore* em seus recipien
tes, com a vantagem de tor
nar o vaso mais firme e im- 
p dir que o mesmo se en
torne.

NÃO SL DEVE assustar as 
crianças com o bicho papão 
e outros personagens imagi
nários e que causam terror; 
porque isto as torna medro
sas e altera seus Dervos, pro
vocando-lhes inclusive pesa
delos.

O OLEO canforada é exce 
lente para combater o torci- 
colo, dor que costuma afe
tar o pescoço, por efeito de 
um resfriado ou corrente de 
ar e que quase paralisa, mo
mentaneamente, os museu 
los.

Lembre-se
Que existiu na Roma antiga 

um pretor que se chamava 
Lucius Antonius Ruffus Ap- 
pius, cuja assinatura era es
ta: L. A. R. Appius. Esse ma
gistrado não tinha nenhum 
escrupulo e era extremamen
te desonesto. E todos os fun
cionários que assim proce
diam eram chamados «Iara 
pius», tendo nascido a pala

vra que hoje designa os de- 
sonetos.

—  o  —

Que o Canal de Suez re
duziu o caminho entre Marse
lha e Bombaim em 50%.

—  o  —

Que os verdadeiros assas
sinos de Sócrates foram os 
atenienses, que o arrastaram 
ao suicídio.

S E M P R E
Lygia de Andrade Barbosa

A UON homilopu 
o nome de Etelvino

Realizada em ambiente d( 
pouco entusiasmo, a ( onven 
ção Nacional da UI)N homo 
logou a candidatura do sr 
Etelvino Lins á Presidencn 
da República. A decisão dot 
convencionais udenistas j t 
era esperada e não chegou 
a sensacionalizar. Está assin 
o 6r. Ltelvino Lins oficiali
zado candidato, e ao que tu 
do indica, em definitivo. A 
UDN entretanto recusou < 
nome de Munhoz da Rocha 
para companheiro de chapa 
do sr. Etelvino Lins. Con 
essa atitude criou obstáculos 
ao apoio do Presidente Cah 
Filho à «união nacional«, qut 
insistira no nome do ex -Go 
vernador do Paraná. Há gru 
pos udenistas, especialmentt 
do Distrito Federal, que de 
sejam o sr. Carlos Lacerda 
para a Vice-Presidencia.

. . . Até sempre.

. . . Até sempre.
disseste. . 
eu digo. .

Mas, partiste. . . Nada direi.

Agora é de noite . . e eu preciso orar 
Tu não sabes como 6e ora. . . 
quando se está chorando. . .

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

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

Transportadora Cajurú
Agência naquela cidade a Rua Comendador 

Azevedo 76 Fone 2-46-19

Agência nesta cidade a Rua Marechal 
Deodoro 294.

VENDE-SE LENHA
Vende-se lenha picada, de primeira 

Tratar com Aldo Cesar de Sá. à ru* Lauro
qualidade.

Muller.

Comunhão Pascal dos 
Operários

Dia 27 de abril, depois de 
solene triduo preparativo, com 
benção do Santissimo e ser
mão, pregado pelo Revdo 
Pe. Frnesto Pereda Castillo, 
realizou-se a comunhão Pas
cal dos opérários das fábri
cas e oficinas do Bairro de 
Copacabana. A missa festiva 
foi celebrada por D. Daniel 
Hostin, bispo diocesano.

Nessa ocasião o Revdo. 
Pe. Ernesto agradeceu a 
presença de D. Dâniel, a co
laboração do Revdo. Pe. V i
gário Geral da Catedral nas 
confições, e também a dos 
proprietários e dirigentes das 
industrias localizadas naque
le Bairro, srs. Luiz Studzins- 
ki, da Ind. de Madeiras Co
pacabana, Abramo Scariott 
da Oficina São Judas Tadeu; 
Cândido Bampi da Industrial 
Madeireira Lageana Ltda; 
Evandil Xavier Soares, da 
Fábrica de Esquadrias; Wil
son Silveira Godoy e André 
Wendhausen Rocha, da União 
de Esquadrias Ltda; Carlos 
Bruno Bock. e Aslair VVan- 
giuiak, da Fábrica de Com 
pensados. O número de co
munhões ministradas foi de 
üü.

Trilhos de Volta Re
donda

RIO (Press Continental) - 
Volta Redonda contribui de 
forma real, nos trabalhos de 
melhoramentos que foram rea
lizados durante a ano de 1954, 
nas linhas da E F. Leopoldi 
na do Distrito Federal, bem 
como nos estados do Rio 
Espirito Santo e Mina6 Gerais 
Cêrca de 432.772 dormente-i 
foram substituídos, o que cnp- 
responde a 44% das neces
sidades reais das linhas Fo
ram montados também tii- 
lhos de Volta Redonda no 
ronco da via Barão de Mauá 
Vitoria). Press Continental)

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

firwniZBCào Ocnlábil Lida.
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico ^

Contador Lourival Lisboa

0 - 0-0
Caixa Poetai, 150 - Tel: «CONDE» -  Fone, 72 t

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 m u i t o s  contadores 
diplomados e uma equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Jurídica.

0-0 0
CARTEIRAS, SEGUROS GERAIS

ACIDENTES, FOGO E VIDA. 
CORRETAGENS, etc.

0 - 0-0
Filiais em Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades 

do Estado e do País.

Correspondente do Banco Inco em Encruzilhada

0 - 0 - 0  '  l

A G E N T E S  das Cias. de Seguros 
Meridional, Santa Cruz, 1PASE e P a TRIA

SE VOCÊ QUIZER RECEBER COM
PONTUALIDADE E RAPIDEZ

Confie sues cargas e encomendas

Transportadora
Aurora Ltda.

MATRIZ: Rua Marechal Floriano 1107 
Caxias do Sul

Agências nas seguintes cidades

Rio - São Paulo - Porto Alegre 
Cuntiba - Blumenau

Agência nesta cidade: Rua Mal. Deodoro 432

Nepcii de ocasiãa
Vendem-se duas casas uma 
Rua Lmiliano Ramos 385 e

008*6/0 RUa ArlSU,ia" °  

J o S "  C°m 0 Snr- Jail

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



4- 5-55 CORREIO La GEA n 4 pap na

Juízo de Direito da Primeira Vara
Comarca de Lajes

da Uma visita à agencia da «TRANSPORT S 
RODOSUL LTDA.

EDITAL DE CITAÇÃO, I acima não ioi citado para a 
co.n o prazo de trinta dias, ação, por não ter sido encon-
de Expedicto Ferreira de 
Andrade, de paradeiro in
certo e não sabido 
O Doutor BeliSario Ramos 

da Costa, Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina; na forma da Lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de citacãc, 
com o prazo de trinta dias, 
Virem ou dele Conhecimento 
tiverem, que, pelo mesmo, ci
ta-se a Expedicto Ferreira de 
Andrade, brasileiro, casado, 
proprietário, por todo o con
teúdo das seguintes petições 
que lhe foram dirigidas e 
resppctivos despachos; - Peti
ção Inicial de [Is. 2:: - «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito d,. 
Primeira Vara. H A  R R Y  
RAPCINSKl, brasileiro, casa
do, operário, residente em En
cruzilhada, nesta Comarca, sen
do credor da quantia de CR$ 
2.8881.00 (vinte e oito mil oito
centos e oitenta e um cruzeiros) 
representada por duas notas 
promissórias de CR$ 23.016,00 
e outra de Cr$ õ.865.0o, ven
cidas em 11 de dezembro de 
1951 e 11 de outubro de 1951. 
respectivamente, conforme ti- 
tulos anexos, devidas por EX- 
PED lcrO  FERREIRA DE AN
DRADE, brasileiro, casado, 
proprietário residente em Cor
reia Pinto, nesta Comarca, 
quer fazer citar o devedor pa
ra, na forma do art° 299 do 
Cód. de Proc. Civil, pagar, 
dentro de 24 horas, sob pena 
de lhe serem penhoradas tan
tos bens quantos bastem pa
ra o pagamento reclamado e 
mais custas <lo processo, ju
ros de mora a honorários de 
advogado na base de 20%. 
Assim, requer a V.Excia que 
se digne de mandar passar o 
competente mandado de peubo- 
ra executiva contra o devedor 
para que sendo este, citado a 
pagar a aludida quantia e nãa 
o fazendo denlro de 24 horas, 
se proceda a penhora na con
formidade dos Arts. 298 e se
guintes do Cod. citado, fican
do desde já o executado inti
mado para contestar no prazo 
do Art° 30l do Cod. Proc. 
Civil. Requer aiada, a citação 
d.» esposa do devedor, se por 
ventura a penhora vier e re
cair em bens imóveis. Protes- 
ta-se provar o alegado com 
depoimento pessoal do R., tes
temunhas e demais provas 
em direito aãmitidas. Da a 
presente para tfeitos fiscais o 
valor de pedido. Nestes ter
mos P. deferimento Lajes, 20 
de maio de 1954. -  DESPA
CHO: - A. Como requer. -  La
jes, 24 5-954. - (a) B. Cesta. - 
PETlÇÁO DE FLS. 10: - «Ex- 
mo. Sr. Dr. Juiz de Dirpito da 
Primeira Vara. H A R R Y  
Ra PCINSKI, brasileiro, casa
do, operário, por seu bastante 
procurador e advogado abaixo 
assinadado, nos autos da ação 
executiva que move contra 
Expedito Ferreira de Andrade, 
respeitosamente vem expor e 
requerer a V.Excia.. o seguin
te  - I o) Que, conforme se 
ven fea do certificado peio 
Sr. Oficial de Justiça as f '8. 
8 e v. dos autos, o devedor

trado no lugar de sua resi 
dencia, ao qual raramente 
comparece; 2o) Que essa cir 
Cunst8ncia se deve ao fato de 
o devedor estar procuraDdo 
protelar a citação até que se 
desfaça do ültimo bem que 
p ssue, ou seja, urncaminhão 
«Ford», mod. 1950, serie F,-6 
158», - 100 HP, 8 cilindros, 
motor n° 98 RT-138.742 (doc. 
junto), o qual se acha em 
conceito nas oficinas d>. fir
ma Com. de Automóveis João 
Buatim, S/A (Ford) desta ci
dade. que pretende vender 
tão logo esteja reparado, con
forme soube o requerente; 
3o) Que o Juiz poderá deter
minar providencias cautel.ires 
quando, antes da decisão, for 
possível a ocorrer.cia de atos 
capazes de causar lesões difi
cilmente reoaraveis (Cód.Proc. 
Civ. art.675,11); 4o) Que o Juiz 
concedera medidas preven
tivas sem audiência da parte 
contaria, quando provável que 
realizada tal audiência, a me
dida s*» tome ineficaz (Cód. 
cit.,art.683);5°) É o caso do 
devedor que, citado por Edí- 
t.d como seria o Caso, tanto 
da ação como do arrasto, óra 
pedido, teria tempo disponível 
até que tivesse como efetiva
da essa citação, para se des
fazer do veiculo referido; 6o) 
Nestas condições, requer o 
Ste. se digne V. Excia. deter- 
minar o arresto do caminhão 
descrito no item 2o, sem au
diência do devedor, para a 
garantia do crélitò do Ste. e 
sobre êie recaia a posterior 
penhora, deixando-se-o depo
sitado em mãos da própria 
firma em que esta senio re
parado. Requer mais que pro
cedido ao arreste, seja o de
vedor citado, por edita], não 
só dos seus têrmos, come 
também dos da ação ora em 
curso. Têrmos em que pede, 
juntada e deferimento. Laje-. 
14 de fevereiro de 1955. (a)
Pp. Rubens Nazareno Neves. 
DESPACHO: « Deliro a peti
ção de fls.lü. Expeça-se man
dado de arresto do veiculo 
pertencente ao reu, deposi
tando-se em mãos do respon
sável pela oficina onde se en
contra. Lajes, 16/3/955. - ( h) 
B. Costa.» Feito o arresto do 
referido caminhão, que ficou 
depositado em mãos e poder 
do senhor Alfredo Bua'im, Di- 
retor-Gerente da firma «Co
mercio de Automóveis João 
Buatim S.A.», proferiu este 
)uizo, o seguinte DESPA
CHO: - «Citem-se os reus, 
com o prazo de 30 dias, pa
ra que contestem o feito; que- 
rente no prazo legal. No edi
tal de Citação dê-se-lhes ciên
cia do arresto procedido, con
forme requereu o autor á  

fls. 10. - Lajes, 4-4-955. - (a) 
B. Costa - Em virtude do 
qua. passou-se o presente edi
tal de citação do réu Expedi
to Ferfeira de Andrade e pa
ra conhecimento de todos os 
eventua'8 interessados, cien- 
tificando-Ihes de que o prazo 
para contestação é de dez 
dias. - O presente edital sera 
publicado uma vez no Diário 
Oficial do Estado e tres ve

zes na Imprensa Local e fi
xado na forma da lei. - D oo 
e passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte e seis dias 
do mes de abril do »□'> de 
mil novecentos e cincoema e 
cinco. - Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio. Escrivão do Civil, 
o datilografei, subscreví e 
também assino. - Selos afinal.

Belisario Ramos da Cosia 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

V ende-se
Por motivo de mudança 

vende-se uma Casa situaaa na 
travessa Ruy Barbosa nesta 
cidade, para maiores esclare
cimentos tratar cotn seu pro
prietário, Sargento Madu- 
rtira.

Nossa reportagem visit< u, 
' •n di *s desta semana, s ins- 
t 1 ações da «Transp'.rtes RO- 
DOSllL Ltda», sita na rua 
E' ili no Ramos e orga iza- 
cia recenlemenie em nossa ci
dade Durante o longo e «gra- 
davel «bate-papo» que manti
vemos com os sre. João Uath 
de Oliveira e Paulo de Tarso 
Martelo, êste último gerente 
da mesma em Lajes, ficamos 
sabendo que a empr z i man
tém agencias em São Paulo, 
Rio de Janeiro, Curitiba, Ca- 
nomhas, Rio Negro e Curiti- 
bano.-, abrangendo a s s i m  
grande circulo de atividades 
e cooperando para o progres
so e engrandec.naeuto da ter

ra de Correia Pbito. Com o 
surto vertiginoso de cre-ci
mento que se está verifican
do em Lajes, um empreendi
mento dêsse gênero, que tem 
por objetivo, muito n?ce- á- 
rto aliás, trazer e levar p ra 
outros lugares os r o %sos tjro- 
‘íutos, isio é os produtos qu ■ 
se fazem ir.d spensaveis paru 
no3sa vida hodi rna, é um 
parcela apreciável p ira maior 
grandeza de nos-o município 
e. port, nto, para a felicidade, 
bem estar e fa'tura dos seu» 
habitantes.

Nossos cumprimentos aoB 
fundadores d > firma; Com vo
tos de pleno êxito.

V I A J A N T E S
Ao visitar Bom Retiro, não deixem de visitar o HOTEL 

BRASILEIR1NHO. Atende a qualquer hora do dia ou da noite. 
Possue ótimas instalações sanitarias. Serve-se churrasco â 
GAÚCHA, saladas e frios em geral, para variados palada
res de requintado gôsto, sob a direção do proprietário, Ma
noel Rosa Farias.

Facilidades para pa
gamento a prazo.

o refrigerador 
mais perfeito 
já produzido 
no país

Venha apreciar em nos9o Salão 
de 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.

uper luxo -  9,5 pés cúbicos
•  M a is  espaço ú til - 9,5 pés.

•  A m olo  co n g e la d o r, com espaço para 
g u a rd a r a lim en tos  a  serem conge lados, 

além das gavetas  p a ra  cubos de gãlo.

•  Bandeja de degélo.
•  Porta fun c io na l com p ra te le ira s  para 

ovos, frascos e g a rra fas .

<9 A ca b a m e n to  in te rno  em po rce la n a  à 

p rova de corrosão .

•  P rate le iras rem ovíveis, de acabam en

to  a n o d lz a d o , o|ustávels em vãrias 

posições
•  G aveta  de a lum ín io  para carne.

•  2 g ive tas  d e  a ium in io  que recebem 

fr io  úm ido, pa ra  a consorvcção  de 

fru tas, varauros e legumes
£> Com pressor do ú tim o m odêlo, n o rt -  

om «ri ano.
•  S ilencioso e de b a ixo  consumo

5  A N O S  DE G A R A N T IA  -  S 0 3  DUPLA RESPONSABILIDADE: 1 -  DA IÂ 8R IC A , 

PELA A L T A  Q U A LID A D E  D O  M ATERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç Ã O  N O  PAlS. 2 - DO 

C O N C E S S IO N A riO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊSSE EM SERVIR BEM.

-------------------- Visite-nos ------------------- -  —

Mercantil I ella Rocca, Broering S. A.
R. C. Thiapo de Castro, s/n — Caixa Postal, 27 

End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 25.)

LAJES — Santa Catarina
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A maior rêde aéroviaria da América do S u l
AS SUAS ORDENS

t r

Transportes Aéreos Catarinense S. A
E

Serviços Aéreos Cruzeiro Sul
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

UNHA 418 — IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro

Quartas, Sextas, e Domingos
\

Hora de Saida: — 14 Horas

Voltando às

Terças, Quintas, e Sabados

LINHA 438 -  IDA

DE LAGES PARA: — Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

As Terças Feiras

Hora de Saida: — 10 Horas

Voltando às
( ,  t

Segundas Feiras

UNHA 437 -  IDA

DE LAGES PARA: — Porto Alegre (Viagem diréta sem escalas)

Segundas Feiras

Hora de Partida: — 15.20
Voltando às

n%' !
Terças Feiras

1 í

Para Porto Alegre nossas viagens são diretas (1 horas de vôo)

Tanto para o norte como para o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiro

rede aéroviaria, escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior.
Sul, coloca a sua disposição a maio1.

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro SN floov» «k •vAUs °  abaixo do m  ... %
Fone. 2 1 4 — Endereço Telegráfico T A | _ S Marajoar»)
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Projeto tribu
tando as carrei
ras de cavalos

RIO fBJI) O sr. Luiz Fran
cisco, deputado paulista pelo 
PTN. apreaentou ontem na 
Câmara projeto de lei que 
faculta aos municípios e Es
tados da Federação taxarem 
as corridas de cavalos reali
zadas nas respectivas circuns- 
crições. Afiança êle que um 
levantamento dos lucros do 
Jockey Club só em São Pau
lo, nos últimos anos «ponta 
lucros imensos e escassa con
tribuição aos cofres públicos. 
Exemplo: o Jockey da capital 
paulista ofereceu receita bru 
ta de uns ICO milhões em 
1953 conferindo apenas uni 
200 mil cruzeires ao Tesouro. 
Por outro I do, a criação na
cional de puros sangues lhe 
parece já suficientemente a- 
pur ida. deixando q íe se tri
butem as carreiras, sem pre- 
juizo da defesa do principL 
que beneficiou a criação na
cional. Dai o seu projeto.

Edital de Citação9

O DOUTOR ARÍSTEU R u Y  
GOUVÊA S C H 1 E F L E R ,  
Juiz de Direito da 2a. Vara 
da Comarca de Lajes. Esta
do de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

FAZ saber a quem interea- 
sar possa, ou conhecimento 
deste deva pertencer com o 
praso de quinze dias, que a 
êste Juizo, pelo Doutor pro
motor Público da 2a. Vara, 
foi oferecido denuncia contra 
ARTUR DE LOURDES RIBEI
RO, brasileiro, s dteiro, cons
trutor, residente nesta cidade 
de Lajes, por crime de mc.r- 
te contra a pessoa de Antonio 
Figueiredo.

E, porque conte a êste Jui
zo, estar o denunciado em 
lugar incerto e não sabido, 
por haver fugado após a pra- 
lica do delito, contra querr 
existe mandado de prisão, 
cit t-se e chama-se o mesmo 
denunciado, para comparecer 
neste Juizo, na sala de audiên
cias, no edtficio do Forum, 
com o praso de quinze dias, 
afim de ser qualificado e in
terrogado e se ver processar 
sob pena de Revelia.

F, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou o 
presente edital de citação com 
o praso de quinze dias, em 
treis vias, uma para ser pu
blicada na imprensa local, jor
nal Correio Lageano, outra 
para ser afixada no local do 
costume, ficando ainda copia 
nos autos respectivos. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte dias do mês 
de abril do ano de mil nove
centos e cincoenta e cinco 
20-4 ]955). Eu. Helio Bosco 
de Castro, Escrivão que o da
tilografei, subscrevo e também 
assino.

Aristeu Ruy de Gouvêa Schie- 
fler

Juiz de Direito da 2a. Vara

Helio Bosco de Castro 
Escrivão do Crime

Prefeitura Municipal 
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA
Transferencias Despachada 
em 16 a 22 de abril de 1955

■

N- Requerimento e ano Nome do requerente Despacho
Finál

N‘ 939 de 1955 Lepoldo Ferreira Autorizo
N- 863 de 1955 Louro Severieno Ribeiro Autorizo
N- 342 de 1955 Dr. Ehsiario de C. Branco Autorizo
N. 601 de 1955 Euclides Borges Branco Autorizo
N ‘ 706 de 1955 Maria Muller de Li/. Autorizo
N ‘ 707 de 1955 Hugo de Castro Brascher Autorizo
N‘ 708 de 1955 Fernando Spicker Autorizo
N. 7U9 de 1955 Gabriel Luiz da Silva Autorizo
Y  771 de 1955 ütavio Ribeiro de Liz Autorizo
N- 1243 de 1955 Nair Franco H-iberbeck Autorizo
N. 1255 de 1955 Inácio Luiz de Andrade Autorizo
N. 1272 de 1955 João G. de Arruda Autorizo

Construções Despachadas
em 16 a 22 de abril

N- Requerimento e ano ■ Nome do Requerente Despacho
Final

N’ 1207 de 1955 | Balbino Rosa de Souza | Autorizo

Os débitos dos Estados no 
Banco do Brasil

Revelações do Relatório Anual

__________________ ______________________ 5 página

RIO (BJI) Ao término do 
exercício passado, era a se
guinte r posição dos débitos 
dos Estados e municípios ao 
Banco do Brasil, tem milhões 
de cruzeiros;

Alagôas. 61; Amazonas,2; 
Bahia, 298; Ceará, 14; Espi
rito Santo, 151; Goiás, J5; Ma
ranhão, 30: Mato Grosso, 58; 
Paraná. 228; Pernambuco, 113; 
Piauí, 30; Rio Grande do Nor
te, 42; Rio Grande do Sui; 968; 
Rio de Janeiro, 194; São Pau
lo, 7.379 e Sergipe, 21.

Prefeituras: Belo Horizo te, 
69; Distnto Federal; 357: 
Ilhéus, 7; Itabuna, 12; Je- 
quié, 8; Manaus, 9; Pelotas, 
16; Porto Alegre, 113; Rio 
Grande, 23; Rio Perdo, 2; São 
Borja. 1; Sáo Lourer.ço do 
Sul, 1; São Paulo, 297; São 
Vicente, 8 e Ter* zina, 2.

|
Além dêsses débitos em

conta existiam ainda, mesma 
data, as seguintes responsa
bilidades:

L*tres de câmbio aceitas 
pelo Banco do Bra-il e emiti
das pelos Estados: Minas Ge
rais, Cr$ 360 milhões, Rio de 
Janeiro. CrS 80 milhões; Rio
Grande do Sul, Cr$ 80 mi
lhões: São Paulo, Cr$ 462 mi
lhões. E mais o resg te d s 
seguintes títulos, avalizados 
ppl" Banco do Br *sil:

Estado do Rio de Janeiro, 
CrS 8 milhões e Município de 
Fortalezo, Cr$ 9 milhões.

Atendendo ainda a solici
tações dos governos respecti
vos foram ainda conce !i 1os 
créditos no total de CrS 500
milhões a departamentos de 
estradas de rodagem de Ala
goas, Rio de Janeiro e São 

| Paulo.

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 P A R T I D A S CHEG. P R E Ç O S

PARA 2as. 3as. 4as. 5as. 6as. Sab. Dom. I D A VOLTA

CARAZINHO 13,20
•

16,30 760,40 612,00

CAXIAS 11;50 11,50 12,35 412,00 331,40

CURITIBA 9,25 9,25 10,35 998,20 803,20

ERECHIM 13,20 15,10 565,00 454,80

FPOL1S 10,50 11,40 528,60 454,80

JOAÇABA 13,20 13,50 369,60 297,50

PASSO FUNDO 13,20 15,55 675,60 544,20

PORTO ALEGRE 13,20 17,45

PORTO ALEGRE 11.50 11,50 13,30 639,20 514,10

SÃO PAULO 9,25 9,25 13,20 1.690,40 1.359.70

XAPECO 13,20 14,30 535,20 446.50

AVIÕES MISTOS (POPULARES)
2as. 3as. 4as. 5as. 6as. Sab. Dom. CHEG. I D A VOLTA

CAXIAS 14,10 14,10 15,10 14,55 351,60 283,10

CURITIBA 10,00 10,00 10,00 12,25 851.90 686,10

FPOLIS 10,00 10,00 10,00 10,50 450,70 362,40

PORTO ALEGRE 14,10 14,10 15,10 15,50 545,40 439,10

RIO 10,00 10,00 10,00 16,15 2.001,40 1.612,10

SÃO PAULO 10.00 10,00 10.00 14,15 1 442,40 1.161,20

CRIANCAS — De colo, até 2 anos, pagara 10% do preço da passagem. Até 12 anos, pagam meia
passagem, com direito a um lugar e bagagem proporcional.

Maiores detalhes sôbre passagens e conexões, nas Agências da Varig e nas principais Agências de Turismo
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Faleceu Estilac Leal
Vitima de um enf«rt® car

díaco, faleceu na madrugada do 
dia Io. no Rio de Janeiro, o 
general Newton Estilac Laal, 
ex-Ministro da Guerra. O velho 
lider nacionalista saira, moman- 
tos antes de morrer, de uma 
exaustiva reunião, onde parti
cipara dos debates do lança
mento de sua candidatura à 
Presidência da República, a- 
poiada por elemente! esquer
distas e nacionalistas de vá
rios partidos. Após aceitar a sua 
candidatura o gen Estilac Leal 
retirou-se para sua residência, 
vindo a desaparecer, duas horas 
depois, repentinamente, sem

CURITIBA - (Press-Continen- 
tal) - Representantes do Ins
tituo Nacional de Imigração 
e Colonização dos estados 
do sul do Brasil, estiveram 
reunidos em Curitiba, estu
dando 06 planos de trabalho 
do corrente ano, referentes 
ao problema migratório na
quelas regiões. Em reunião

mesmo ter sido medicado.
A morte do gen, Estilac Leal 

consternou o pais inteiro. Aos 
61 anos de ida.le, possuia to
dos os cursos militares, fora 
comandante de regiões, de zo
nas e de muitas unidades, de
tinha inúmeras condecorações, 
fora Ministro da Guerra no go
verno do Presidente Vargas, t 
agora exercia as funções de 
Inspetor Geral do Exército. Lí
der das campanhas naciona
listas no Pais, prmcipalmente a 
do petróleo, o gen. Estilac Leal 
grangeara fora do Exército 
grande prestigio popular.

com representantes do clero, 
foi estudada a articulação 
dos serviços do IM1C com as 
dioceses paranaenses, afim 
de melhor aproveitar a dis
tribuição, e estabelecer um 
sistema de cooperação nas 
atividades do interesse co
mum.

Reune-se hoje a Ca- 
mara Municipal

A Camari Municipal rea 
briu hoje os seus trabalhos, 
em segunda reunião ordiná
ria do atual exercicio le
gislativo. Importantes assun
tos serão debatidos pelos 
nossos legisladores nes:a 
reunião: aumento de venci 
mentos do funcionalismo, 
loteamento do Fstádio Muni 
cipal Guarda Noturna, e ou
tros que constarão de pro
jetos do Executivo e dos 
Vereadores.

Revdo. Pe Pereda
Dou-nos o prazer de sua 

visita, dia dois o Revdo. 
Pe. Ernesto pereda Castilho, 
capelão da Maternidade e 
Coadjutor da Igreja São Ju
das Tadeu, do Bairro de Co
pacabana. De nacionalidade 
chilena, vindo de Buenos Ai
res. o Pe, Pereda hà pouco 
se encontra entre nós, onde 
já fez inúmeras amizades 
mercê de sua afabilidade e 
dotes culturais. Sua Kevda. 
demorou Be em cordial pa
lestra conosco que ficamos 
gratos.

Assistência Técnica 
aos Pecuáristas

Rio - (Press Continental - 
A Divisão de Fomento da 
Produção Animal, do Ministé
rio da Agricultura, pretenden
do ampliar a assistência que 
vêm prestando aos pecuaris
tas, devendo o plano abran
ger todas as unidades da Fe
deração. Os créditos orça
mentários serão empregados 
na criação e multiplicação 
de reprodutores de alto valor 
zootécnicos, nos estabeleci
mentos oficiais da criação, 
na realização de estudos, 
pesquizas e inquéritos de 
caráter zootécnico-econômi- 
co, e inclusive na prestação 
de assistência técnica às fa
zendas particulares. (Press 
Continental).

O Internacional ven
ceu em Vacaria

Excursionando. domingo pas
sado. a Vacaria, o Internacio
nal colheu uma bonita vitória 
ao derrotar o esquadrão rfo 
S C. Independente daquela cida
de, pelo alto escore de 5 a 0. 
Marcaram para os colorados 
Plinio 2. Pinto 2, e Teimo za
gueiro vacariano, contra.

Os rubros jogaram com a 
seguinte escalaçlo: Guy, Ale
mão e Pecinha. Jango, Jorge e 
Honorio, Plinio, Suiça, Rubens 
F-tnando e Teimo.

Clube 14 de Junho
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA 

Edital de Convocação
Pelo presente, ficam convocados todos os só

cios desta sociedade, para comparecerem a séde 
da mesma, no dia 22 as 10 horas do corrente mês, 
afim de se processar a eleição da nova Diretoria 
que regerá os destinos do Clube no periodo de 
14/6/55 a 14/6/57, obedecendo porém, o que trata 
o art° 49 dos Estatutos Sociaes.

Lages, I o de maio de 1.955

Nery Carvalho 
Secretário

Mário Nabuco Cruzeiro
e Nilza Rodrigues Cruzeiro

participam o nascimento de sua filhinha

Lygia Maria
em 29 de Abril de 1955. 

Maternidade Teresa Ramos Apt. 5

Imigração para os Esta
dos do Sul

0 Laqes F.C. foi abatido pelo 
'  9 Pinheiros: 3 a 0

O | ages sofreu, domingo 
último, contundente revés ao 
cair frente ao esquadrão co 
Pinheiros pelo escore de treis 
a zero. Lsse resultado repre 
senta aliás, o que foi o pré
lio, definindo a superioridade 
técnina dos periquitos treina
dos por Rey.

Às 16.10, os time* pisaram 
o gramado sob as ordens de 
Jorge Siqueira, iniciando o 
Pinheiros a favor do vento 
que dificultou no6 45 minutos 
a ação dos defensores «milio
nários.»

A peleja transcorreu com 
assinalada vantagem para os 
companheiros de Patrocínio 
que levaram uma série de 
ataques bem coordenados até 
a meta final.

Aos 22, Isaac abriu o mar
cador. chutando bem e de 
perto. Dada nova saida o La
ges vai ao ataque, perdendo 
para Vicente que serviu a 
Patrocínio e este a Ruy que, 
ludibriando o arqueiro Hélio, 
assinalou aos 23 minutos.

O predomínio pinbeirista a- 
centuou-se, tendo Guaracy 
perdido boas oportunidades 
porem, aos 31, assinalou ina- 
pelavelmente, ao arrematar 
uma bola que Patrocinio, num 
tiro livre, chutou, de leve, 
contra a barreira.

Na primeira fase o Lages 
foi inofensivo, traído pelo 
vento e pela falta de positi- 
vidade de seus dianteiros.

No periodo complementar 
o trein de jogo devia mudar, 
o que efetivamente aconteceu 
O Lages levou uma série de 
ataques a meta de Segala. 
não conseguindo porem, ven- 
ce-lo. O Pinheiros passou a 
afasta** o perigo de qualquer 
forma, assegurando o vanta
joso resultado. Mesmo jogan
do recuado o time do Pinhei

ros conseguiu desenvolver utn 
bom trabalho, anulando as 
cargas, agora a favor do ven
to, que o Lages seguidamen
te desferiu.

O tempo foi escoando sem 
que o Lages conseguisse ul
trapassar a meta de Segala. 
permanecendo inalterado o 
escore do 1° tempo.

Os quadros tiveram esta 
formação:

PINHEIROS: Segala. Lam- 
bert, e Zé Otávio Vicente, 
Bolega e Mineiro - Guaracy, 
Patrocinio. Ruy (depois Cabo), 
Oscar e lsaâc.

LAGES: Hélio, N e rye  Ary - 
Ronildo (depois Telmoi, Car
deal e Eruani - Goya, Meii- 
co, > Tales, Pernambuco e 
Hugò.

O melhor homem em cam
po foi Patrocinio, destacan
do se ainda Isaac, Mineiro e 
Vicente, e no Lages, o me
lhor foi Cardeal, seguidi de 
Ary, Hélio e Hugo.

Jorge teve boa arbitragem. 
Na preliminar o Pinheiros 
venceu por 1 a 0.

O Vasco empatou 
em Caçador

Dia primeiro de rráio o G.E. 
Vascodi Gi na  d soutou utii 
partida, em Caçador, eontra 
uma seleção formada pel >s clu
bes Connto, Coringa e Bsriri, 
não indo alem de um empste, 
de um tento.

O testo dos cruzmaltinos foi 
obra de Meirelae e dos cs- 
çadorenses de Chiei-»

O V«sco jrgou c.im: Daniel, 
Neizinho e Ná - Vicente. Juca» 
e Pruner - Erasmo. Miltinho, 
Meireles, Edú e Raimundo.

4
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i^eienura ivxumcipal 
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA
PORTARIA

n  d f - ,1e 10 mai0 de 1955
buições ' M“ " ,clp' 1 d'  Laies- no » „  do sua, . « •

n „ RESOLVE:
cento (30 7 ) nos s jT n  dat* ’, um jumento de trinta po

Compuse °S d°8 °Perí*nos desta PreMtura.-
Prefeitura Alumcinal 1. a

p P" ’ e n  de ma,°  de 1955 Euclides Grsnzoto
Prefeito Municipal 

relipe Afonso Simão 
Secretário

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

Marechal Deodoro, em frente ao Bazar Danúbio
• Para melhor

servir ao povo de Lages,

v ,

«
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