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Homologado pelo PSD o nome de JANGO
Reunido na manhã de 12, o Partido Social Democrático aprovou, por unanimidade, a carta dirigida ao presidente do 

PTB, homologando a candidatura do sr. João Goulart à Vice-Presidencia da República. Esteve presente quase a totalidade 
dos membros do Diretório Nacional do PSD. Com a homologação da candidatura do sr. João Goulart ficou consolidado o 
acordo PSD-PTB no âmbito federal e indiscutível a vitória dos candidatos comuns.
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Prosseguiram os trabalhos da 
Camara de Vereadores Os urubús se entredevoram

MANDARIM
Com o golpe <1e 24 agosto, subiram ao poder da 

República os homens que se iutitulam democratas. 
Quais urubús famélicos passaram a devorar o legado 
que usurparam. Num afã megalomaniaco de conser
var o mando, começaram a partilha do acervo que o 
grande Presidente deixou ao povo brasileiro. Desen
tenderam-se, porém. E cada um passou a ambicionar 
o maior quinhão.

A «união nacional» que eles apregoavam gerou 
dois candidato-: Etelvino. moleque de recados, t  Jua 
rez Távora, o mongol arrependido. Ambo3 aventurei
ros vulgares e desmedidos, ambos herdeiro» espúrios.

Dessa fanfarronada toda resultou, entretanto, bene
ficio coletivo: a segurança de que eles serão alijados 
do Governo após o pleito, pois a união que eles que
riam foi realizada entre os patriotas, entre os nacio
nalistas, entre os defensores da memória de Getulio 
Vargas, entre o povo e os trabalhadores, que estão 
com Jango e com Juscelino-

Nós não temos o direit > de censurá-los, pois so
mos considerados «gregórios», o que quer dizer uma 
coisa feia, e temos receio de que eles usem a6 baio
netas contia nós.

Mas, queremos perguntar: com que credenciais 
quererão eles falar em «união naci nal», se não pas
sam de um bando de corvos esfameados? Com que 
autoridade moral Dutra quererá vetar Jango e exi
gir a retirada de Juscelino, e Carlos Lacerda, a es- 
trumeira onde medrou is60  tudo, pensará em morali
zar o pais? Com que elementos desejarão vencer as 
eleições? Com golpes?

O nosso barco haverá, entretanto, de navegar, 
tríunfantemente, as águas que eles mesmos turvaram, 
porque, se unidos todos, imperialistas e anti-demo
cratas, reacionários e conservadores, golpistas e an- 
ti-getulistás, eles já não nos venciam, muito menos 
agora, quando se entredevoram.

Pasqualini desmente boatos
Circulara boatos de que o Senador Alberto 

Pasqualini seria o candidato à Vice-Presidencia 
na chapa de Juarez Távora. Entretanto, o prócer 
trabalhista informou que não recebeu nenhum 
convite nesse sentido, e acrescentou: «Não tem 
fundamento a noticia, mesmo porque o meu par
tido (PTB), já tem rumos traçados para o pro
blema sucessório».______________  ________

Avisita doSenador SauloRamos
Tratando de interesses particulares esteve em nossa cida

de o Senador Saulo Ramos. S. Excia. aqui chagou no sába
do e regressou no domingo. Apesar da brevidade de sua es
tada o líder petebista teve oportunidade de palestrar com 
seus companheiros políticos e próceres de várias correntes 
partidárias. ___________________

Juarez Távora candidato

A maior parte do tempo 
das reuniões que a Camara 
Municipal realizou quinta-fei
ra e ontem foi consumido na 
aprovação de pareceres das 
comissões técnicas e na vota
ção de diversos projetos de 
lei, do» quais sets já foram 
enviados à sanção do sr. Pre
feito Municipal.

Nesies dois dias, tres pro
jetos de lei deram entrada 
em plenário e uma indicação, 
afora várias emendas a pro 
jetos em discussão.

O sr Manoel Antunes Ra
mos, lider pessedista, enca
minhou à Mesa um projeto 
mandando sejam aplicados 
nos próprios Distritos onde 
6ão arrecadados 70% dos tri
butos municipais.

O Dr. Evilasio N. Caon a- 
presentou um projeto deter
minando a entrega à S.L.A N. 
das verbas de ássistencia so
cial e correlatas consignadas 
em orçamento, para que a-

O Acadêmico Osvaldo Ori 
co, em discurso que pronun
ciou na Academia Brasileira 
de Letras, protestou contra o 
fato de ter sido transforma
do o quarto em que nrrreu 
Getúlio Vargas no Palácio 
do Caiete, em depósito <ie 
entulhos.

Disse textualmente aquêle 
Acadêmico em sua oração 
de protesto conira o que 
chamou de «combate» post- 
mortem» ao ex-presidente:

«Tenho agora mesmo infor
mações seguras de que o 
seu quarto de dormir, no Pa
lácio do Catete — o quarto 
em que êle consumiu o sa
crifício para evitar que se 
derramasse sangue em sa
crifício inútil — franqueado 
algum tempo á visitação pú
bica, passou à categoria de 
desvão, transformado em en
tulho de móveis, sem se r 
ventia»

E prossegue: «O fato é cho
cante pelo contraste e im
porta numa irreverência que 
me dispensaria comentá Ia, 
se não tivesse de louvar a 
medida tomada poucas horas 
depois de haver ocupado in

quela entidade as aplique.
O projeto do sr. Lourenço 

Waltrick Vieira objetiva dar 
novo traçado às estradas que 
fazem parte do plano rodo
viário e estão localizadas no 
Distrito de Painel.

A indicação proposta é de 
autoria do sr. Dorvalino Fur
tado e objetiva a conserva 
das estradas municipais por 
conserveiros permanentes, a 
exemplo do que faz o Estado.

Foram ainda apresentadas 
algumas emendas a projetos 
em discussão, sendo duas de 
autoria do sr. Dorvalino Fur
tado, e cinco do Dr. Evilasio 
N. Caon. e uma sub-emenda 
do sr Agnelo Arruda.

Os trabalhos da sessão de 
ontem foram encerrados ao 
meio dia, a requerimento do 
líder trabalhista, pelo trans
curso do dia da Abolição, 
devendo a Camara voltar a 
se reunir segunda-feira, às 4 
horas da tarde.

terinamente a Presidência da 
República o sr. Carlos Luz. 
Um clarão de autoridade 
veio restabelecer a morada 
do ex-presidente como êle a 
deixou no momento em que 
deixava a vida».

E o Acadêmico Osvaldo 
Orico. trazendo o exemplo 
de outros paises, defende a 
idéia da transformação 1o 
antigo Palácio do Conde de 
Friburgo, hoje Palácio do 
Caiete, em museu da Repú
blica.

In au gu ração do Or
fanato N S. das G raças
Devetá ser inaugurado no pró- 
xim" dia 22 o Orf;mato Noss» 
Senhora d. s Graças. As sole- 
nidas seião presididas pelo 
Senador Nereu Ramos, espe- 
cialmente convidado. S. Excia. 
telegrafou «O Provedor do 
Orfanato comunicando que 
virá à nossa cidade no dia 
»pr»z do, salvo algum impre
visto. A inauguração Será 
procedida de quermesse, chur
rasco, e outras festividades 
que se desenvolverão por to
do o dia.

Brasil - 4 ‘ país de 
vida mais cara

Nas estatísticas da ÜNU, o 
Brasil ocupa o 4* lugar no 
mundo entre os campeões de 
carestia da vida. Acima do 
nosso pais, nessa triste con
corrência, estão apenas o 
Chile, l6rael e a Áustria. Se
gundo o» dados numéricos 
da FAO, a majoração do 
custo de vida, tomando-se 
em conta somente as utili
dades essenciais, de 1948 
até junho do ano passado, 
verificou-se na seguinte per
centagem: Chile, 324%; Israel, 
127%; rustria, 108%; Brasil, 
91%; Crécia, 84%; Perú, 73%; 
Japão. 71%: Colombia 66%: 
Uruguai: 50%; México, 50%; 
Outros paises tiveram meno
res aumentos no custo da 
vida. As estatística da ONU 
vão até o mes de junho do 
ano de 1954. Como se sabe, 
de lá para cá é que se veri
ficou o maior surto inflacio
nário da historia do pais, de 
modo que talvez, atualmente, 
o Brasil ocupe, na realidade 
lugar menos honroso ainda.

Dr. Cleones Bastos nos 
Estados Unidus

Afim de participar de con
claves do Rotary Clube In
ternacional, seguiu quinta-fei
ra para Nova Iorque o Dr. 
Cleone» Basto», conhecido en I 
genheiro civil aqui residente 
SS. deverá ser eleito Gover 
nador do 12o Distrito do Ro 
tary, que abrange o nos»o 
Município, na Convenção 
mundial daquela entidade a 
r»alizar-se em Lake Placid. 
O Dr. Bastos tomará parte 
ainda em outras assembléias, 
visitando Chicago e outras 
cidades norte-americanas, de
vendo regressar dentro de 
um mes.

CANININ VENCEU 
MEDINA

Em sensacional luta, reali
zada ontem á noite no rinq 
armado no Cine Tamoio, Jú 
lio Tomasi (Canini) venceu 
por pontos o popular Tilmo 
Medina. A noitada pugilistica 
agradou plenamente, vibran
do o» espectadores com a lu
ta principal. Detalhes na pró
xima edição

Leia o Correio Lagea- 
no as  4as. e sábados

O general Juarez Távora
surpreendeu os meios políti
cos núcionais »o aceitar a
sua candidatura à Presidên
cia da República, pelo Parti
do Democrata Cristão. A co
municação do ex-Chefe da 
Casa Militar da Presidência 
da República de que será
candidato foi feita em uma

rpunião na casa do sr. Etel
vino Lins, onde se encontra
vam os srs. Milton Campos, 
presidente da UDN. Nereu 
Ramos, João Neves da Fon
toura, Raul Pilla, Franco Mon- 
toro, Aliplo Corrêa Neto e 
Cory Fernandes, préviamente 
convocados pelo gen. Távora.

Ultraje a memória de Vargas
O quarto em que morreu, transform ado em  

depósito — F a lta  de sentimento
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Secçào Feminina
A ngela Tereza

PRATO FRIO - Cosinhar 
ua3 oves durante 15 minutos 
e deixá-los esfriar. Depois de 
descascados, corta-l<>s p''la 
inetade, ao comprimido e sem 
estragar as claras, extrair as 
gemis e desfazê-las, amas
sando-as Com um pouco da 
manteigB, s-al, mostarda e pi
menta. Rechear as claras com 
esta mistura. Preparar uns 
caDapés de paté e enfeitá 1> s 
com medalhões de pimentão. 
Arrumar numa travessa, ti- 
Ihada finas de carne de ga
linha ja cosida e fria, outras 
de lingua já preparada, os 
canaiiés, as metades de ovos 
recheadas, folhas tenras de 
alface, rabanetes, azeitonas 
recheadas e pepinos em ro
delas. X X X

PARA EMPOAR-SE corre
tamente, usar dois tons de pó, 
um como base e outro para 
destacar determinados traços 
lisionomicos ou par» harmo
nizar a tonalidade de conjun
to. Também é interessante 
misturar pó de dois ou três 
matizes, ate conseguir a mes
cla desejada. Obtem-se com)

ela efeitos que com o empre
go de um só tom se torn» 
impossível, Este, impõe mi
nuciosa e detalhada mnquila- 
gem, ao passo que a mescla 
permite maior liberdade.

X X X
TODA MÀE deve conse 

guir que um não categórico 
baste pira que srus filhos re
nunciem aos desejos que não 
podem ser satisfeitos. Só as
sim fará com que seja res
peitada sua autoridade.

X X X

A BANANA é sumamente 
nutritiva por sua riqueza em 
vitamina e hidrato de carbo
no, devendo porém ser comi
da bem madura e bem masti
gada. Quando estão verdes, 
não são saudaveis e *são difí
ceis de digerir.

X X X

A SERENIDADE de animo 
é inseparável da paciência e 
esta é um» das "condiçõee es
senciais para a felicidade e a 
fortuna Da vida. (SmilesJ

No mundo da moda
Josefina M endonza Sierra 
DA GLOBE PRES

NOVA YORK - O» últimos 
feitio» para vestidos de meni
nas de três a sais anos se ca
racterizam por cinturas muito 
baixas e saias rodadas e pre
gueadas, muito graciosas. As 
côres «bon-bon», quer nos te
cidos de seda, quer nos al
godão, as favoritas, tanto p<i» 
ra as crianças quanto para 
suas mães, pois se adaptam 
muito aos faitios de formato 
tubalai, e não desbotam, des
de que sejam empregadas tin
ta* de alta qualidade, tais co
mo as manufaturadas pela Ge
neral Dyestuff Company.

Entra modelos infantis que 
tive ocasião de ver. apreciei 
pnncipalmente dois, de famo 
Sa linha francesa. Um deles 
apresentava um paletózinho 
em estilo de guarda-marinh ., 
com uma saia muito rodada 
e pregueada. O paletózinho é 
abotoado de um lado e tem 
enfeites brancos Da gola, nas

mangas e nos quadris.
Outro modelo, para menina 

maior, apr* senta uma saia ro
dada, um gracioso cinto bran
co, com fitas de côr, uma go
la de marinheiro, também com 
fita de côr. a  saia, além de 
rodada, é muito curta e a 
cintura, como já foi dito, é 
muita baixa

Outros adornos usados pa
ra os vestidos das pessoas 
mais velhas estão sendo usa
dos para as meninas, com ó- 
limo resultado. Aplicações em 
forma de V. cuja ponta termi
na na cintura, e cintos muito 
laigos, são muito int-ressen
tes pira disfarçar a gordura.

Para «s memnas de sete a 
J4 anos, esta muito em voga 
o organdi escuro de seda, com 
combinações tafetá muito 
fino. A côr de carvão é uma 
uat que m ús se vê. seja so
zinha, seja acompanhada de 
outras côr s.

Aniveitáíios
Transcorrerá, dia 15 do cor

rente o aniver-ário da sra. 
d. Rosena Waltrick Caon, dd. 
esposa do dr. Edezio Nery 
Caon. advogado nos auditórios 
locais. Nossos cumprimentos

Gibrail Nery Caon
Transcorrerá a 14 deste o 

aniversário natalicio do sr. 
Gibra I Nery Caon. comerciá- 
rio. Nossos cumprimentos.

Sra. Ruth W altrick  de 
Arruda

Aniversariou, dia 11 do cor
rente o aniversário natalicio 
da exma. sra. d. Ruth Wal
trick de Arruda, dd. esposa 
do sr. Raul Pinto de Arruda, 
abastado fazendeiro em São 
Joaquim. Nossos parabéns.

L eia  e assine  
«Correio Lageano»

Casamento
Consorciarnm-se dia 5 d° 

corrente Civil e religiosamen-
te o Snr. Altayr Wolff. <>" 
comercio local, com 8 ° r̂ a‘ 
Dil^a M d e  A n d r a d e  filha do 
nasal Gaspatino Vieira de 
Andrade e Alcina Machado 
Andrade. Serviram de pa
drinhos o Snr. Narbal Fer
nandes e Snra. Snr. AdiliO 
Socas e Sr» Sr. Matm Edgard 
Wolff e Sra. Izulda Wolff. e 
Sr. Gasparino Vieira de An
d r a d e  e Sra. Após o casamen
to, na re-JJencia des pais da 
noiva foi oferecido u m a  
reepção aos convidados, sen
do que os noivos seguiram do 
mesmo dia em avião da 1 AC 
para Sãc Paulo em viagem 
de núpcias. Ao casal Altayr e 
Dilma CORREIO LAGEANO 
deseja um futuro cheio de fe
licidades.
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| Consorciaram-se
Consorciou-se, dia 6 dest»,

pelo civil, e dia 7 pelo reli
gioso, nesta cidade, o ronhe- 

ido sr. Ar.icy Paim de Andra
de. filho d"S sr. João Paim 
de Andrade e de 1). Elvira 
Montanari, com a srta. Adel- 
ma S " a res Arruda, filha do ca
sal sr. Arnaldo Vie ra de % - 
n:da (Bena) e de D. Marw, 
Soares de Arruda. Os cotis* 
tes se encontram em vi,igpm 
de núpcias. Ao sr. Aracy PeitR 
de Andrade, sua exma. espns; 
e às suas famílias enviamos
nosSaS congratulações.

NOIVADO
Contrataram casamento, no 

dia Io de maio, ne*ta cidade, 0 
sr. Ozória B, Retamal. filho da 
Vva. D. Edila B. Retamal, e a 
srta. Adall F. Muniz, '.filha do 
•r. Sebastião Muniz dos San
tos e de sua exma. esDosa D. 
Alice Furtado Muniz. Aos noi
vos e exmas. familias enviamos 
os nossos cumprimentos.

S.rt, Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

áá Varig f f

HORÁRIOS em vigór para Lages
SEGUNDA-FEIRA.
PARA O NORTE-DE LAGES PARA: - FLOR1ANOPOLIS
PARA O SUL - DE LAGLS PARA:-JOAÇABA - XAPECO - ERECHIM

PASSO FUNDO - CARAZ1NHO 
PORTO ALEGRE

HORA PARTIDA
10,50

13,20

Casamento e Bodas de Prata
Ocorreu dia 12 dest<* o en

lace matrimonial do sr. Nelson 
H Jfer Lins, filho de D. Emilia 
Hoffer Lins, com a srta. Mar- 
lene Souza, filha do sr. Lauro 
F So .za. O ato religioso teve 
às 17 horas na Catedral e o 
civil aa residência dos pais da 
noiva, à  rua João de Castro, 
378. O s r  Nelson Hoffer Lins 
é o redator esportivo do «Guia 
St rrano» e elmnento de desta
que do S C. Internacional.

Da mesma data foram co
memoradas as Bodas de Prata 
dos pais da noiva, sr. Lauro 
F. Souza e exma. senhora. Em 
regozijo seus filhos mandaram 
celebrar missa na Catedral.

Ambos os pares consorcian- 
tes foram muito cumprimenta
dos.

Correio Lageano envia ao 
sr. Nelson Hoffer Lins, sua es
posa, e ao sr. Lauro F. Souza 
e exma esposa 0  aeus parabéns.

Núpcias em C. Novos
Realiz>a-se-á. na próximo di=> 

21, em Campos Novos o enla
ce matrimonial do sr, Dejandir 
Dalpasquale, contabilista que 
até pouco» meies retidiu entre 
nós, com a srta. Maria Dione 
Rossi, da sociedade daquele 
vizinho município.

TERÇA- FEIRA
PARA O NORTE DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITIBA - S. PAULO - RIO 10 nO 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE 11,50

Q U A R T A -FEIR A
PARA O NOTE DE - LAGES PARA: - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE

9,25
14.10

Q U IN TA -FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITIB A - S  PAULO RTO mnn 
PARA O SUL - DE LAGES: CAXIAS - PORTO ALEGRE R I°  J J g j

S E X T A -FE IR A
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: CURITIBA - S PAUI O pw-, 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE 9,25

14.10

SABADO
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: - FPOLIS - CURITIBA - S. PAULO - RIO 10 00

DOMINGO
PARA O SUL -  DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE

14,50
OBSERVAÇÕES; Us vôos p a a  Curitiba, às 4as « t  ■

cala em Florianópolis). Tempo de 1 in , i™8’- ao Diretos (sem es- 
S. Paulo.  ̂ P°  de U °  Para Curitiba e 3h,55m para
Para o seu maior confnrtn o
HIG - A disposição de VS aviO r^11̂  vôe pela VA‘ 
de luxo - todos com a tradioimlnf poPulares (misto) e 
VARIG ^adicional cortezia e serviços
Maiores detalhes sobre passauens

rs
Agencia em Lages - Rua la de Novembro N « r

■ -VARIG» d7 fone:-2

Secretário
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

TRANSFERENCIAS DESPACHADAS 
de 2 a 7 de rnaio de 1955

REQUERIMENTO REQUERENTE

1347 de 1955 Afonso César d» Carvalho 
1354 de 1955 Sebastião José Vieira 
1988 de 1954 Vidal Domingos Coelho

CONSTRUÇÕES DESPACHADAS 
de 2 a 7 de maio de 1955

REQUERIMENTO 
1360 de 1955 
1298 de 1955 
1320 de 1955 
1310 de 1955
1338 de 1955
1339 de 1955 
808 de 1955

1364 de 1955

REQUERENTE 
Nivia M. Furtado Vieira 
Antonio Waltrilck Vieira 
Rodolfo & Formighieri 
Const. e Comercio Planalto Ltda. 
Const. e Comercio Planalto Ltda. 
Const. e Comercio Planalto Ltda. 
Dr. Willy João Brun 
Dr. Cleones Velho C arneiro Bastos

LICENÇAS DIVERSAS 
de 2 a 7 de mui de 1955

DESPACHO FINAL

Aut"rizoii
U

d e s p a c h o  f i n a l
Sim

DECRETO
de 4 de maio d" 1955 

O Preleito Municipal de Lajes, resolve:
ADM1TIR:-

De aoôrdo com as Leis o°s 76, de 3 de março de 1950 
e n° 23, de 4 de junho de 1951.
LAD1 VULTUOSO HiNCHEL, para como cxtranumerá- 

rio-diarRta, exercer as funções de Professor Municipal (Es
cola mista municipal de Morro Grande (Serraria Daboyt), no 
distrito de Índios.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 4 de maio de 1955 
Euclides Graozotto 
Prefeilo Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

PORTARIA
de 2 de maio de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, re^olv*:
De acordo com os artigos 162 e 164, da Lei n° 71, de 7 
de dezembro de 1949.
A Maria Dolore* Vieira, Pri fessor, Padrão A. do Quadm 

Único do Município (Escola mista municipal de Curral Falso 
no distrito de Painel) de Inm.a (30) dias, com deaconlo de dois 
terços do vencimento a contar desta dara.

Prefeitura Municipal de Laj“s, em 2 de maio de 1955 
Euclides Gr mZ‘ tto 

Prefeito Municipal

r e q u e r i m e n t o
1300 de 1955

REQUERENTE 
Cia: Telefônica Catarinense

DESPACHO FINAL 
Autorizo

Aumentado para CrS. 800.000,00 o empréstimo para jornalistas
RIO - (Press Continental) -  

Foi aumeetado para 800 mi! 
cruzeiros o valor do emprésti
mo imobiliário para jornalistas, 
na Caixa Econômica Federal-eis 
o que contem a circular n° 92,

de 24 de março deste ano.
CONDIÇÕES; Fm.inciamen- 

to int^gr.il, » m 20 anos. a 10% 
ao ano.

Primeiramente o emprésti

mo era de no máximo CrS , 
lOO mil, senno aimieipado Da 

administração Gi berto Mari
nho, para Cr$. 500 mil nas 
inesmas condições. (Press Con
tinental)

PORTARIA 
de 2 de maio de 1955 

OPrefeito Municipal de Laje», rt*olve:- 
CONCEDER LICENÇA: -

De acôrdo com o artigo 168, da Lei n°71; 
de 7 de dezembro d« 1949. -

A ALVNA FURTADO, Professora. Padrío A; do Quadro úni
co do Município (Escola misti municipal d« Fmapos, no distri
to da cidade), de noventa (90) dias com todos cs vencimento* 
a contar desta data.

Prefeitura MunictpM de L<jes, em 2 de maio de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municip I

PORTARIA 
de 2 de maio de 1955 

O Prefeito Municipal de Laj*s. resolve: - 
CONCEDER LICENÇA PRÊMIO: -

De acôrdo com 178, da Lei n° 71, d* 7 de 
dezembro de 1949. -

A OCTACILIO SILVEIRA DE SOUZA. Profeisor, Padrão A. 
do Quadro  ̂nica do Município (Escola mista municipal de 
Afraz do Cêrro no distrito de Correia Pinto), de seis meie», com 
todo* o* vencimentos, correspondente* «o decênio 1945 a 1955, 
a contar deita data. -

Prefeitura Municio*! d«* Lajes, em 2 de maio de 1955 
Euclides Granzotto - Prefeilo Municipal

ESCRITÓRIO INFORMATIVO LÀJEANO
de ANTUNES <& PINHO Ltda.

Imformações, Representações, Corretagens,
Seguros

ENCARREGA-SE DE

1) Informações em geral
2) Empregos
8) Vendas de moveis usados.
4) Imóveis - venda de terras, casas, lotes etc.
5) Representações em geral 
G) Negocios em geral
x Avisamos aos Srs. Proprietários de Lojas, 

bares, donos de casa que precisarem de 
empregados; bem como casas para alugar 

x Pessoas que desejarem colocação 
x Quem desejar, vender ou comprar moveis 

usados e Veículos;
Comprar ou vender casas, lotes, terrenos etc.

Procurem  nosso Escritório, à  Rua Mal. 
Deodoro, N. 2"1

LAGES SANTA CATARINA
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Juizo de Direito da Pri
meira V ara da Com ar

ca  de Lajes
Edital de Citação
u Doutor Belisario Ramos 
da Costa, Juiz de Direito 
da Primeira Vara, da Co 
marca d * Lajes, Estado de 
Santa Catariun, m form.. 
da lei, etc.
Faço saber aos que o pre

sente edital de citação, Com
0 prazo de trinta (30) dias 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte de )ESUINA 
MARIA DE OLIVEIRA, bra
sileira, viuva, domestica, do
miciliada e residente no dis
trito de Bocaina do Sul, nesta 
comarca, me _ (oi feita a se
guinte PETIÇÃO: «Kxmo. Sr.
1 )r. Juiz de Direito da la. 
Vara da Comarca de Laj< s. 
Por seu procurador infra fir
mado, diz j ESUina Maria  
DE OLIVEIRA, brasileira, 
viuva, domestica, domiciliada 
e residente no distrito de B >- 
cama Ho Sul, nesta comarca, 
o seguinte, Io) O esposo da 
Suplicante, de nome Luiz 
Francisco José Marinho, ha 
muito mais de trinta anoa 
vinha ocupando uma peque 
na gleba de terras com área 
superficial de aproximada
mente. 500.000 (quinhentos 
mil) metios quadrados, situa
da no distrito de Bocaina do 
Sul, local «Pinheiro Marca
do», com as seguintes con- 
frmtações: com terras de Ni- 
colau Palhano Martins, cotn 
Jnão, digo, com Paulo Alves 
Pereira de Liz e com suces
sores de Honorato Felisbino 
de Anhaia, 2o) Que, há pou
co tempo fHleceu seu esposo, 
da Suplicante, mas continuou, 
a mesma na posse continua 
man-a e pacifica, pública, 
sem oposição e sem interru
pção com 0 mesmo «animus 
domi ii» de que estava imbuí
do seu finado esposo 3°) Que 
continua, como há trinta anos 
atraz, morando no terreno 
aludi (o, onde lem a sua resi
dência e onde, com seu fina
do marido criou toda a sua 
f unida tornando, oulrossim, o 
terreno produtivo pelo seu 
trabdho; 4o) Que, entretanto, 
quer legitimar a posse nos 
lêrmos do art. 550 do Código 
Civil; Assim, requer a V 
Excia. disigiação do dia e 
hora, para a justificação exi
gida p-lo art. 455 do Código 
de Projesso Civil na qual de 
verão s"r inquiridas as seguin
tes testemunhas: Nicolau Pa- 
lhario Martins, João Francis
co Palnano e Manoel Barbo
sa, todos brasileiros, casados 
lavradores, domiciliados e re
sidentes no distrito de Bo- 
ceina do Sul. Feita' a justifi 
cação acima, requer a cita
ção dos confrontantes rrencio
i ados do art. 3o desta- bem 
como do D. Representante 
do Ministério Público e a ci 
tação por edr.ais, nos têrmos 
du art. 455, paragrafo Io 
C.P.C. para que interessados 
e ausentes acompanhem, se 
quizerem, os têrmos da pre
sente ação depois de decorri
dos o prazo dos editais fi
cando, destarte, afinal, todos 
cientes, outrossim.de que, po
derão contestar a presente 
seguindo-a até final, q ian:lo 
será eotão reconhecido o do 
minio da Suplicante sobie 
t< rra aludida. Dá-se a presen

Organização Contábil Uda.
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico 

Contador Lourival Lisboa

0 0-0

Caixa Postal, 150 - Tel: «CONDE» -  Foue, 72 
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 um a equipe de técnicos 

em A ssistência F iscal e Jurídica.

0 - 0 - 0

CARTEIRAS, SEGUROS GERAIS

ACIDENTES. FO G O  E VIDA, 
CORRETAGENS, etc.

0  0 - 0

Filiais em Encruzilhada e Cam pos Novos.
Correspondentes nas principais cidades 

do Estado e do País.
Correspondente do Banco Inco em Encruzilhada

0 - 0 - 0

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

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.

Juizo de Direito da  
C om arca

Primeira V ara  da 
de Lajes

Edital de Citação

Leiam e assinem  o Jornal

« A H O RA  »:
Vendido diariam ente em todas as  b ancas

Para assinaturas procure esta redação

O Doutcr Belisario Rarros 
da Ci sta, Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Cernarca 
de Laje», Estado de Santa 
Catarina, na forma da Ui, 
etc.

F«ço aaher aos que o pre
sente edi'al de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias virem, 
dele conhecimento ttverein ou 
inierpsíar possa, que por par
te de POLICARPü GONÇAL
VES DA SILVA. brasileiro, 
casado, lavrador, domiciliado e 
residente no dtstriió de Carú. 
nelta comarca. rre_ f«i feita a 
seguinte PETIÇÃy: - «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la. 
vara da Comarca de Lajes. Por 
seu procurarlar infra firmado 
diz POLICARPO GONÇAL
VES DA SILVA, brasileiro, ca- 
sádo, lavrador, domiciliado e 
residente no uístrito de Carú. 
nesta comarca, o seguinte: Io) 
Que há mais < u menos qua
renta anos o Suplicante vinha 
ocupando uma área de terras 
com superfície de aproximada
mente setecentos mil (700.000) 

metros quadrados, confrontando 
com Lauro Pires, João Floriano 
Correia, Sebastião Dommgues 
de Oliveira e Joaquim Alves 
Garcia, situada no distrito de 
Carú, nesta comarca d* Lajea; 
z°) Que, em data de 16 de 
agosto de 1926, adquiriu por 
escritura pública, de Manoel 
Ferreira Machado c sua mulher 
uma paquena gleba de 200.000 
(duzentos mil) metros quadra
dos que estava em comum com 
dita terra, tená >, a seguir, 
transcrito no Registro de Imó
veis a mencionada escritura; 
3°) Que sampre ocupou tõda a 
terra com absoluto »antmus 
domini», os 500.00Dms2 de que 
não tem título mansa e piacifi- 
canrnt;, sem oposição nem 
oposição nem interrupção, pú
blica e continuamente, to.nan- 
do o terrenG produtivo ptlo 
seu trabalho honesto e fecun
do em companhia de seus fa
miliares; 4o) Que, assim, quer 
legitimar a posse e domínio 
do restante de 500.000ms2 d* 
que nào tem titut •, na forma 
do que precaniua o art. 550 
do Código Civil; 5o) Requer, 
pois a V. Excia. a des gnação 
de di* e hora para a justifica
tiva exigida pelo art. 455 do 
Código de Processo Civil, na 
qual deverão ser inquiridas as 
seguintes testemunhas: Ozorio 
Pinto Barbosa, Sebastião Do- 
minguea de Oliveira. Marcos 
Domingues Ribeiro e Francisco 
Pinto Barbosa, todo» brasileiros, 
casadoa, lavradores, domicilia
dos e residentes no distrito de

Cirú nesta comarca Feita
justif icação mencionada, requer

n. forma do »rt. 455. para
grafo umeo d* C.P.C- dos in'
teressados e ausentes pa a que 
acompanhem se • des jarem - s 
termos da presente, e tentest m 
a rne-ma se o desejarem -e- 
au.ndo a até final quando se
rá reconhecido o direito de 
domin.o do Suplicante sOore 
a t* rra mencionada Dá-^e a 
pre-ent1 o valor de CrS. . . . 
2.100,00 l<Jois mil e cem cru
zeiros) pura efeito de pag 
mento de ta x a judiciaria. 
Aguarda Deferimento. - La
jes, 24 de fevereiro de 1955. - 
(a) Pu. J '  rtre Barri so Filho. - 
«DEAPACHO: - «Designem-s- 
dia e hora desimpedidos p>- 
ra a justificação. inquirindo- 
se as testemunhas arroladas, 
feita a uecessaria in imaç o 
ciente o dr. Protn >t<»r. -  L 
jes, 24 de fevereiro de 1955 - 
(a) Aristeu Ruy de Gouvêa 
Sohiefler. Juiz de Dir. itu». - 
Reaiizada a justificação, foi 
proferido o seguinte DESPA
CHO: - Vistos, etc. Julgo p r 
sentença a presente justifica
ção. pira que produza todos 
os eteitos legais e de direito. 
Citem-se pur manriad r os 
confrontantes co ihecicíos e 
residentes ne«t t comarca, e 
por editais, com o prazo de 
30 dias, pubücadr s uma vez 
no Diário Oficial do Estado, 
e três vezes na imprensa lo
cal, os jinteressarios ausentes 
e desconhecidos, tudo de a- 
côrdo com o q e prece tua c 
art 455 do Cod. de Proc. Ci
vil. lutime—e também o Dr. 
Promotor Publico, ciente o 
aut‘ r. LairS, 20 d“ obril de 
1955. - (A) Belisario Ramos 
da Cosia. - Juiz de Direito 
da la Vara». - E para que 
ninguém alegue ignora cia, 
muito especialm nte os inte
ressados i .cer os, pa«sou-se o 
piesente edital, que s-rá pu
blicado e áfiXodo Da formj 
da lei, - Dado e passado nes
ta cidade de Laje-, aos vin
te e oito dias do mes oe 
abril do ano ce mil novecen
tos e cincoenla e cinco Eu 
U a'deck A. Sampaio. Escri
vão du Cível, o datiiograf i, 
^ubscrfvi e assino. - Selos 
atinai.

Belisario Ramos da Costa 
Juiz de Direito d . la. V..ra

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Cível

Leia e Assine o «CORREIO LAGEANO»

tc o valor de Cr$ 5.000,00 - 
Aguarda Deferimento. Lajes, 
24 de Fevereiro de 1955. (a) 
Pp. Jorge Barroso Filho. - 
Procurador e Assistente Ju 
diciário. - DESPACHO: - «A. 
Designem-se dia e hora para 
a justificação, feitas as neces
sárias intimações. Ciente o 
Jr. Promotor Público da la. 
Vara. - Lajes, 8 de favereiro 
de 1955. - (a) Aristeu Ruy de 
Ciouvêa Schiefler. - Juiz de 
Direito». - Realizada a justi

ficação, foi proferido o seguin
te DESPACFIO: - «Vistos, etc. 
Julgo por sentença a presen
te justificação, para que pro
duza todos os efeitos legais e 
de direito. Citem-se por man
dado os conirontantes conhe
cidos e residentes nesta Co
marca, e por edittis com o 
prazo de 30 dias, os interes
sados ausentes e desconheci
dos, publicando-se referidos 
'•ditais no Diário Oficial do 
Kstarto, uma vez, e na im

prensa local, três vezes, tudo 
de acordo com o que pre- 
ceitua o Art0 455 do Código 
de Processo Civil, lntimem-se 
o Dr. Promotor Público e a 
justificante. -  Lajes; 20 de 
•bril de 1955. -  (a) Belisario 
Ramos da Costa. - Juiz de 
Direito da la. Vara». - E pa
ra que ninguém alegue igno
rância. muito especialmente 
os interessados incertcs, pas
sou-se o presente edital, que 
será publicado e afixado na

forma da lei. -  Dado e o 
do n^sta cidade de Laje‘s, 
vinte e sele dias do mfi 
abril <!o «no de mil i ove
vv f . cujctJeilta * cinco, 
Waldeck A. Sampaio, E
V,‘,k ‘ ° C,vel’ °  datilogr ubscrevi e assine. -  Selo• ins i,

Belisario Ramos da Cos 
Juiz de Direito da la. V;

W aldeck A Sampaio 
hscnvao do t lve|

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



14-5-55 r,Oh. rrin i . a f t P i Mn

QUALIDADE E DISTINÇÃO
POLOVER

O

SOBRETUDOS

C

J á c i l r t a r l f a : ' ‘
FAZDACOSTURA IDO BORDADO 

, UM PRAZRR

A MARCA  
DE Q U A U D A D E

CASA ütNNER
Camisas:

Epsom

Lemo

e d i f í c i o  c a r a

Saragossi

Roupas Sport 

Calças 

Casacos

CAPAS

M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  C R E D I A R

Será aberto arranha, o Tor
neio Extra, com o jogo 

Pinheiros x Vasco da Gama
Finalmtnte, amanhã, *erá jo- 

gvla a primeira partida do 
Tornei» Extra de 1955 entré 
as voluntariosas «quipes do 
Pinheiros e Vasco da Gama.

Esse préllo r«veste-s« de sin
gular importância, nío só por 
reunir »s contendores do em
bate inicial do certame, como 
por levar ao gramado do E«- 
tadi» Novo, duas dai mais ho- 
moglneas representações da 
LSD.

O Pinheiros vêm de uma 
campanha intensiva de prepa
ra • organização do conjunto 
para este ano t acaba d* sa- 
g^ar-se, de forma brilhante, campeãj do torneio Inicio Conta 
com um esquadrão bem treinado, 
harmonioso • combativo, e está 
em fraca ascenção técnica, o 
que nos leva a crer apareça 
jogando muito, no dia de 
amanhã.

Por seu turno o Vasco da 
O ama é senhor de um treln de 
jogo desconcertante: não se im
pressiona com qualquer supe
rioridade e sempre e*tá pronto

Hoje a entrega
Pelo ar. Alpheu A. Athayde, 

que vem exercendo a presi
dência da L.S.D., foi elabo
rado programa para a entre
ga dos troféus disputados • e 
conquistados em 1954. A LSD, 
oferecerá ás autoridades es
portivas e dirigentes de clu
bes. um coquetel, n"8 salões 
do Clube Io de Maio, proce
dendo-se então a entrega de 
taças e diplomas, aos ven
cedores dos diversos cer
tames da temporada passa
da.

Segundo estamos informa 
dos serão os seguintes os 
troféus a serem entregues:

Taça «União de Seguros» e 
«José Baggio», bem como 
diplomas, ao Lages F.C., 
campeão de 54.

Ao Vasco da Gama, taça 
«Dr. Edézio Nery Caon», 
«Taça Transportadora Caju 
rú>-( aquela de vice-campeáo 
e esta do Torneio Extra e

a reações fulminantes, lutando 
até o último minuto tem qual
quer .Itsânimo, Alem ditso, 
possue um conjunto respeitá
vel, quer pelo sentido técnico, 
quer pele valor individual de 
seus defensores.

Outra nota a destacar, é o 
faio de que, o vencedor de a- 
manhã, terá, de *aid«, um va
lioso «hanheap» no torneio.

Por esses motivos, o encontro 
vêm atrainda as atenções ge
rais e um grande público, por 
i-erto, estará presente, no Está- 
di» Novo, para medir as pos- 
sibili lides d is deis clubes.

As prováveis farmações se
rão as seguintes:

PINHEIROS: Ary, Zé Otávio 
e Lamhert - Vicente, Mário e 
Mi ieiro - Guaracy, I«aac, Ruy, 
Oscar e Cabo.

VASCO: Daniel, Neizinho e 
Ná -  Vicente II, Juca e Pruner - 
Erasmo Miltinho, Meireles, Edú 
Raimund >.

Haverá interessante prelimi
nar entre os aspirantes doa re
feridos times.

de troféus de 1954
ainda a «Taça Waldemar 
Madureira,»de posse transi
tória».

Ao Internacional, 6erão en
tregues a Taça Eficiência e 
a Taça Alpheu Athayde. re
ferente ao campeão de aspi 
rantes. O troféu destinado 
ao «Goleador» do certame, 
será entregue, -ao Serrano 
F.C., destinada ao atleta Odi
lon Silveira (Jacaré). A estas 
horas, ainda não podemos in
formar quem será o vence
dor da «Taça Dr. Ney de 
Aragâo Paz», honrará o 
Campeão da Disciplina, de
vendo ser decidida entre 
Pinheiros e Aliados.

VENDE-SE
Vendem-se duas casas uma 

a Rua Emiliano Ramos 385 e 
outra a Rua Aristiliano Ra
mos s/n

Tratar com o Snr. Jairo 
Ramos.

W M t . . .

o r: Qeraacr 

mais perfeito 

\ zí produzido 

no país

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 
utilidade do BltASTEMP 
SLTER LUXO -  um refrigerador

Facilidades para pa. 
gamento a prazo.

completo e definitivo, para 
o confôrto do seu lar! 
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfação.

TTã p
uper luxo - 9,5 pés cúbicos —

•  M a is  espaço ú t il -  9,5 pés.

•  A m plo  con g e la d o r, com espaço para 
g u a rda r a lim en tos a serem congelados, 
além das gavetas pa ra  cubos de gelo.

•  Bandeja de degélo.
•  Porta func iona l com p ra te le iras  para 

ovos, frascos e ga rra fas .

O  A caba m ento  in te rno  em po rce lan a  à 
prova de co rrosão .

•  P rate le iras rem cvivels, de acabam en
to  a n o d iza d o , a justáveis em várias 
posiçõ es

•  G aveta d s  o lum in in  para carne.
•  9 g .veras de  o um in.o que recebem 

fr io  úm ido, paro a conservação de 
fru tas, verourus e legumes

•  Com pressor do u tim o m odélo, n o rt -  
am eri ono.

0  S ilencieso e de ba ixo  consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  so b  dupla responsabilidade í - da A3«ica

PELA A LT A  Q U A LID A D E  D O  MATERIAL E sU A  L O C A L IZ A Ç A O  N O  PAl . 2 - DO 
C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA t  INTERÊ>bE EvA :ERVIR BFM

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

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua C. Thiago de Castro, s/n — Caixa Postal, 27 

End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 253 
LAJES — Santa Catarina

Leia o Correio Lageano às quartas e sabados
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0 Dep. Bertaso está 
mesmo com Juscelino

MAGALHÃES BARATA candidato no P ará
Confirmando a impressão causada por telegrama que 

divulgamos e que nos foi endereçado pelo Deputado Leo- 
berto Leal, estampamos hoje novo despacho daquele par
lamentar, que define a posição do Deputado Serafim Ber
taso como integrante do bloco juscelinista em nosso Esta
do. É o seguiDte:

«Jornal «Correio Lageano»
Lajes - S.C.
De Belém do Pará, onde fora representando o Pre

sidente do PSD Nacional na Convenção Estadual o nosso 
partido, que acaba de homologara candidatura Magalhães 
Barata à sucessão estadual, regressou ontem o Deputado 
Serafim Bertaso. viajando em avião pa rticular do Dr. Jusce 
lino até Belo Horizonte. Veio entusiasmadissimo pois quan 
to viu afasta qualquer dúvida sobre a vitória insofismável 
de nosso eminente candidato. Abraços cordiais - Leoberto 
Leal».

Brasil, paraiso do Cambio Negro
J. G. do Salles

RlO - (Press Continental) - 
Dentro de p->uco tempo o co
mércio honesto que quizer 
sobreviver, terá de aderir à 
fraude e a especulação. Do 
contrario fechará suas portas 
ante a onda crescente dos que 
fizeram do nosso sistema cam
bial um meio seguro, facil e 
rápido de enriquecer.

Estas foram as palavras do 
sr. Rui Gomes de Almeida, 
presidente da Associação Co- 
merciol que prescreveu ainda 
como um dos mais eficázes 
remédios a extinção imediata 
do plano chamado Aranha, co
mo principal elemento que deu 
margem à continuação e à 
proliferação da indústria do 
cãmbio-negro.

Segundo notícias da impren
sa, existem em Nova York 
8(0 milhões de dólares de de
pósitos brasileiros que foram 
obtidos graças a fraudes cam
biais e aos falsos faturamentos 
na impoitação e exportação.

É dramática a situação do 
Brasil em face do mundo e já 
se tornou pública a opinião de

industriais europeus que, se
gundo eles. «o Brasil é um 
campo id^al para se enrique
cer facilmente».

As importações de «bens de 
inigrantes» constituem um dos 
mais leBivos escândalos da 
nossa história cambial e os 
juize6, baseados na Constitui
ção, garantem essas importa
ções, em esc. Ia cada vez mais 
Crescente, e i> favor dos infra 
t"r<-s e centra os interesses do 
país, a custa do cambio negro 
de divisas. Só os depoaitos •- 
cima referidos. 800 milhões de 
dólares, representam a taxa de 
Ci$ 80,00 - 64 biliões de cru
zeiros ou seia, mais que todo 
em circulação no Brasil.

Por essa', e outras razões é 
que repetimos, alguma Cousa 
tem que acont^c^r no nosso 
país É impossível perm&necei- 
mos na situação atual em que 
p -quena minoria se benificia 
ilegalmente e impunemente, em 
detrimento da grande maioria 
do povo que se contorce para 
sobreviver.

Deixe que
Por

Sendo necessária minha 
presença nos embates do 
Torneio Extra, venho comu
nicar que, de quarta feira en- 
diante, aqui estarei, para 
tratar, com todo o carinho do 
caso dos transportes para o 
E'tadio Novo.

Se 08 clubes, os vereado
res e o sr. Prefeito, não con
seguirem que os «circulares* 
dêem com as caras, nos dias 
de jogo, ao campo, o Golea
dor promete estudar o ca6 0 , 
e atendê-lo com a devida re
verência . . . Estou avisando,

eu chuto...
G oleador
porque sou amigo (nada de 
onça . . . ) dos . . . passagei
ros. Podem me aguardar . . .

CURA DO CÂNCER
RIO • (Press Continental) - 

gydney Self. em revista cien
tifica, norte americana (tra
tando de antibiótico) asseve
rou que, em certa6 clinicas 
especialisadas, fienu consta
tado que a aureomicina faz 
desaparecer as células pré- 
cancerosas, as de possível 
transformação cancerisadas, 
aliás.

Enlace Rubens-Nilda
Dia 3 do corrente foi cele

brada, na Catedral, ás 16 horas, 
o enlace matrimonial do sr. 
Rubens Almeida c#m a srta. 
Nilda Campos- O ato civil te
ve lugar na residência dos pais 
,1a noiva, à Rua Hercillo Luz, 
384, onde os convidados foram 
recepcionados. O novel f*ar 
«eguiu para as praias catari
nenses, donde se endereçirá 
para o Rio de Janeiro e outras 
idades. O sr. Rubens Almeida 

é filho do conhecido comercian
te sr- Adriano Almeida e de 
sua exma. senhora, e a srta. 
Nilda Campos, filha do con
ceituado industrialista Sr. Bro- 
tasio Campos e de sua exma. 
esposa. Ao nubentes e às suas 
familias enviamos os nossos 
cumpiimentos, com votos de 
felicidades.

Bodas de Prata
Regozijam-se pelo transcurso, 

no dia de hoje, de suas Bodas 
de Prata o sr. Aristotdino 
Motta Moreira e D.Nadir Sam- 
baquy Moreira Os consortes ti
veram rezada uma missa em 
ação de graça na Igreja Sío 
Judas Tadeu, ás 8 horas, ofe
recida por seua filhos Wantuyl, 
Walter e Padro Tito. Áa 18 
horas serio recepcionados • s 
convidados, na residenc<a do 
casal. Ao nosso amigo Aristo- 
telino e à D. Nadir enviamos 
as nossas congratulações,

D. Maria de 'Lourdes 
Espindoia Freitas

Após prolongada enfermi
dade, faleceu, dia 8 do cor
rente, no Hospital N. S. dos 
Prazeres, a sra. d. Maria de 
Lourdes Espíndola Freitas, 
esposa do sr. Aristotides Frei
tas, do comércio desta cida
de. D. Maria de Lourde6 dei
xa, orfãos, dois filhos a pran
tear-lhe o desaparecimento. 
O sepultamento realizou-se na 
cidade de Tubarão para onde 
(ora conduzido o corpo e de 
onde era natural.

Correio Lageano externa 
ao amigo Ari6totides Freitas 
e demais familiares da ex
tinta, sinceras condolências.

HiLTON casou-se
Realizou-se no dia 4 deite, 

na Cat dral, o enlace do sr. 
Hilton Amaral, redator da Rá
dio ~Iube d« Lajes, filho de 
D. Hulda Amaral, com a srta, 
lolanda M. Nórcio, filha do sr 
José Nórcio e exma. espnsa. 
As cerimônias foram realizadas 
pela manhã, tendo os nubentas 
•eguldo em viagem de núpcias. 
Ao nosso prezado amigo Hilton 
e a sua distinta consorte en
viamos os nossos parabéns.

CORRElOLAííEANfl
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Ônibus p<ira o Estádio ftoví
^ ___ rMJornr carros de orara 2

0  Dr 5 o ,ânÍ°

l « f o r d o f P»er ,Ço.
e transportes c0* ^ IVleC’eretn 
«ntido de est^ eleftCJ £ u 8r r s  Novõ”,bnuoS
ias de jogo ripscre_Aquele vereador descre 
eu as dificuldades do pu 
lico em voltar apé. Per,l\ 
endo alguns 9u'lo.metr°® 
té 0  centro da cidade, ou

r0

pagar carros de praça. 1  
rando dai uma situação a‘i f  
tiva para os menos favor*, 
cidos.

A oração foi aplaudida e 
mereceu o apôio de todos 
06  ilustres vereadores com # 
assento naquela casa.

Diante desses apêlos, e d* 
outros formulados constante 
mente, esperamos que, , 
manhã, j á  possa o público 
voltar do Estádio Novo, em 
ônibus.

Clube 14 de Junho
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Pelo pres-ente, ficam convocados Iodos cs sócios desti 
sociedade, para comparecerem a séde da mesma, no dia 29 
as 10 horas do corrente més, afim de se processar a eleição 
da nova Diretoria que regerá os destinos do Clube no p*- 
riodo de 14/6/55 a 14/6/57, obedecendo porém, o que traia o 
art° 49 dos Estatutos Sociaes.

Lages, Io de maio ee 1955
Nery Carvalho f,

Secretário

Clube 14 de Junho
A V I S O

A Diretoria avisa aos Srs. Associados que a Assem
bléia Geral Ordinaria marcad i pari o dia 22 do corrente, fui 
transferida para o d,a 29 deste mesmo mês ás 10 horas.

Lajes, m «io de 1955 
A Diretori t

-  A V I S O  -
A TRANSPOKTARA b l u m e n a u e n s e  s . a..
Blumenau, avisa aos seus amigos e freguezes, 
como também ao Comércio e a industria em 
Geral, que o motorista

ano n-i'!Í^0 em ^e . fevei>eiro do corrí
todo e mit 1Iesponsabilisando, portanto,
praticar Í L ? qUei at0 que 0 mesmo ve piaucar em seu nome.

Blumenau, 3 de maio de 1955 
_  Transportadora Blumenauense S. A.

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

Marechal Deodoro, em frente ao Bazar Danubii

servir ao povo de Lages.
ao* Para melhor
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