
Reexame
Fpolis, 31 (Agencia Nacional) - O Go- 

\ernador Irineu Bornhausen convidou o 
sr-Joao Colin para tratar do assunto da 
política estadual, e se reuniram no fim 
da última semana, oferecendo-lhe o re
conhecimento do Diretório da UDN de

Joinvile, a recondução das autoridades desde que seus companheiros de pacto 
exoneradas ou removidas naquele> Muni- autorizassem. Nessa conferência, assisti-
Pinir» p í» nrpeiHonpiü ila Rmnppcnl O  op ’ 10L1. . --------------  . , ------ . :— „— — , 7T auiunzassem. iMessa conierencia, assistí-cipio e a presidência da Empresul. O sr. , , ’ *
João Colin respondeu que depois dasre-t 0 deputado J°rge Lacerda, o Go-
parações, tudo poderia voltar a estacai ' ei'cador admitiu a possibilidade da mu-parações, tudo poderia voltar a estacai 
zero e poderia reiniciar as conversações, | dança de candidato.
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Pena Botto bem recebi
do em Porto Alegre . . .

O Prefeito e a Camara de Vereadores recu- 
saram-se a homenagear o Almirante fascis
ta — Criticas da Assembléia e da Imprensa

O Almirante Pena Botto 
aportou à Porto Alegre, co
mandando uma esquadra de 
alto mar da Marinha Brasi 
leira. O fato repercutiu no 
seio da população gaúcha, 
que teve oportunidade de 
conhecer muitas unida ies de 
no^as forças bélicas da ar
mada. O Almirante t‘ena 
Botto é o Presidente da Cru
za ia Anti-Comunista do Bra
sil. e nessa quaddade deu 
uma entrevista aos jornais 
gaúchos, declarando-se anti- 
getu ista anti-ademansta, an- 
ti-jaaista e anti-comunista, e 
outras tantas patuscadas, que 
j »  são de seu hábito. As de- 
cla ações de Pena Botto re 
voharam os circulos políticos 
portoalegrenses. O sr. Ma
noel Vargas, Prefeito Muni

cipal, se recusou a compa
recer a um banquete ofere
cido ao Almirante. A Cama
ra de Vereadores aprovou 
uma deci-ão pela qual não 
particioará de nenhuma ho
menagem àquele militar. O 
mesmo sucedeu com muitos 
jornalistas. Na Assembléia 
Legislativa o Almirante «an- 
ti-tudo» recebeu um verda
deiro bombardeio de criticas, 
partidas de deputados de to
das as bancadas com assen
to naquela Casa. Desta for
ma o conhecido raposão rea
cionário recebeu o prêmio 
das suas já notórias pata- 
coadas, e especialmente por 
ser militar e nessa qualidade 
andar ee metendo a «jacú 
sem rabo».

Uma firma do Rio vai re
querer a  falência do Banco 

do Brasil

Berta Singerman em Lajes
A  afamada e aplaudida declamadora argen

tina dará um recital hoje no Marajoara

O Jornal A HORA, de Por
to Alegre, em sua edição de 
3 do corrente, transmite noti
cias divulgadas nos meios 
bancários que uma firma do 
Distrito Federal vai requerer, 
dentro de poucos dias, a fa
lência do Banco do Brasil.
A firma em questão lida há de
zoito anos com o nosso prin
cipal estabelecimento de cre-i

dito. tendo já obtido ganho 
de causa em todas as ações 
que moveu contra o banco. 
Pretende, agora, cobrar judi
cialmente do Banco do Bra
sil a quantia de um milhão e 
quinhentos mil dólares. O 
Banco do Brasil já declarou 
em juizo seu estado de in- 
solvência para liquidar êste 

i&ébito.

Ana Maria Siqueira, 
de Itajai eleita «Miss 

Santa Catarina
Encerrou-se com excepcio

nal brilho o grande concurso 
para a escolha da mais bela 
jovem de Santa Catarina. A 
eleita é a srta. Ana Maria 
Heusi Siqueira, candidata lan
çada pelo «Rloco dos XX», 
de Itajai; e é uma morena 
linda e esculturnl. Tem a mes
ma altura de Marta Rocha, é 
um tipo esbelto, pratica nata
ção, volei, estuda canto, e 
tem 18 anos. A proclamação 
da srta. Ana Maria corro 
«Miss Santa Catarin » contou 
com a presença de «Miss 
Brasil», em Flori mópolis, em 
festividades que constituiram 
um verdadeiru delir o para a 
população da ilha.

A srta Ana V\ari! deverá 
estar hoje em Porto Alegre 
onde Será recepcionada. Após 
irá a outras grandes cidades e 
concorrerá ao concurso para 
*  escolha de «MisS Brasil 1955». 
Entre os prêmios que rece
berá destaca-se uma viajem à 
Espanha. A  segunda coloca
da do sensacional certame que 
-mpolgou o nesso Estado foi 
«M:ss Brusque», srta. Caroli- 
□ a Baikes.

Sensação a 
visita do 

Internacional
Os treios desportistas lo- 

c. is es ão entusiasmados com 
vi-ita qu» nos fará, n< 

próximo dia 19, a represen
tação do S. C. Internacional, 
de Porto Alegre, para dispu 
tar a mais sensacional partida

A conaagrada declamadora 
de fama mundial, Berta Sin
german, apresentar-se-ô hoje 
à noite no Cme Teatro Mara- 
jnara em um único espetáculo. 
Depois de excursionar duran
te seis meses pelas principais 
cidades do Brasil, a renoma- 
da artista encerrará sua tem
porada em nossa cidade, a 
unica contemplada com sua 
visita nos estados do Paraná 
e Santa Catarina, regressan
do em seguida pura Buenos 
Aires, onde reside. A vinda 
de Berta Singerman para La
jes foi conseguida grtças aos 
e-forços dos srs. Mario S ouzh 
e Miguel Lineski. Assim foi- 
nos possibilitada a oportuni
dade de ver, ouvir e aplaudir 
Berta Singerman, essa admi- 
ravei artista que, pela ma
gistral interpretação de sub 
arte, vem colhendo os mais 
entusiasmados aplausos por

Anuncia-se que o ministro 
dris Obras Publicas do Para
guai, general .Varcial Sama- 
niego, irá ao Rio de Janeiro 
este mê-i, a fim de assinar o 
acordo de credito outorgado 
para u construção da rod. via 
que unirá t'or< nel O viedo. na

de futebol de quantas foram 
realizadas em nossa cidade, 
em todos os tempo6. O ad
versário do grande quadro 
sulino será o 6eu homônimo 
local, o b.C. Internacional, que 
nê8le mês comemora o 6eu 
6o aniversário de fundação.

todos os lugares que tem per
corrido.

Berta Singerman, por cir
cunstancias alheias à sua von
tade, dem«rar-'e-a na Prince
sa da Serra somente até a- 
manhã, domingo. O recital ae 
hnje, qu - é agu«rdado com 
ansiedade pelos amantes de 
8rte e pelas pessoas que de- 
sej im conhece-la, será dividi
do em trê> partes, uma dos 
quais dedicada a interpreta
ção de renomados poetas 
brasileiro» c0tno Olavo Bilac, 
Manuel Bmdeira, Jnrg-* de 
Lima, Ana Amélia Carneiro 
de Mendonçi. Álvaro M 'reira 
t  Luiz Peixot >. Tatiibé n 
consta no prognma a decla- 
mação de Poesia Negra, fol
clore e Poemas de Ninõs en
cerrando-se o recital c i n La 
M trseliesH, em tradução de 
C. Iturburu.

região c°ntral do Pais, com 
Puerto Presidente Franco, so
bra o S -»lto do Parosá. frent* 
a localidade brasilein de Foz 
do Igu8 çu.

Esta rota que cruzará uma 
importante zona do Pais, tera 
uma extensão aproximada de 
280 quilômetros, devendo pas
sar pela e«trada pavimentada 
Assunção-Cnronel Oviedo. A 
Comissão Mista Paruguaio- 
Brasileiia termineu o estudo 
do traçado da rota, e sua 
construção, segundo se espe
ra, começará em breve.

ESTRADA ENTRE PARAGUAI E BRASIL

HOJE — Sábado, dia 4, ás 21 Horas no
— — M A R A J O A R A ----------

UNICO RECITAL DA INSIGNE E CONSAGRADA ARTISTA E DECLAMADORA

B ER TA SINGER M AN
Ingressos Numerados á venda a partir das 14 horas
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Ronda Social
João do MATO

Com êste número iniciamos esta secção. Espe
ramos que ela agrade a todos os leitores dôsie sema
nário, conquistando, se possível, o itros que gostem 
dêtse gênero de jornalismo, tão usado em nessos dia6 •> 
um dos mais preferidos do nosso mundo social, que a 
èle se refere. Entretanto, queremos frisar, êle será mais 
noticioso que outra coisa qualquer, não se preocupando 
com a vida intima de cada, os seus gôstos, as suas pre
ferências, a roupa que veste, a bebida que toma ou a 
comida que come' A nossa finalidade, como já disse.ros 
e repetimos, é noticiar com fidelidade o movimento de 
nossa sociedade e enlidades ligadas a ela numa ronda 
social sem pretensões. Feitas as necessárias explicações, 
vamos aos fatos.

X X X

A «ociedade lajeana viveu, em dias do mês passa
do, agradaveis momentos quaodo da apresentação, no 
veterano Clube l°  de fulho, do famoso conjunto inter- 
naeional «Grandes Espetáculos C.I.T.A.», atuando na 
ocasião a aplaudida dupla IRENE and ADELCO, vindo 
direta.nente do Teatro Colou, ‘ de Buenos Aires, para 
deleitar, com o seu trabilho, sua arte e sua muiica, os 
auditórios por ond» te<n passado. Integrrva o conjunto 
Horácio Sanders, «El raballero dei tango», a maior re
velação argentiaa em radi > e T.V', além do «Conjunto 
Tipico de Bueno9 Aires», com Atilio L ira. interpretan
do o tango com com singular maestria. Abrilhantou o 
baile, realizado dia 22 no apreciado I o de Julho, GO- 
D J Y  e sua orquestra de ritmos modernos. Foi sem dú
vida, uma noitada memorável, que ficará iudeDvHmen- 
te gravada rn memória d'S que dela participaram O 
veterano Clube I o de Julh>, que reune em seus salões 
o que de aiais fino >» nubre existi na soei » iad« lajeana, 
por intermédio de seu atual presidente, Sr. Guilherme So
cas, não tem poupaio esforç >s e nem medido sacrifí
cio* para proporcionar aos seus associados momentos, 
pode se dizer iivinos, como êsse. Já êste ano foi apre
sentado, em 8ea* salões, o famoso conjunto «Los Big 
Boys», que conquistou a simpatia e admiração de to
dos. principalm-nte dos a nantes da boa música e que 
sabem reconhecer valores Os 8 componentes da refe
rida orquestra fizeram suce*so com a Interpretação ma
gistral de diversos gêneros de música, deixando uma 
agradavel impressão em todos os que tiveram oportu
nidade de assisti-los. Dessa maneira o velho clube dá 
rua Correia Pinto vem cumprindo sua finalidade que é 
a de recrear os ' seus associados, proporcionando-lbes 
momentos de prazer e, mesmo, de encantamento.

Destas colunas enviamos à diretoria do I o de Ju
lho, representada pelo seu presidente sr. Guilherme So. 
cas, os nossos parabéns por tão brilhantes empreendi
mento*.

X X X
O Clube dos Sargentos e Sub-ten-ntes do 2o Ba

talhão Rodoviário, fundado há pouco tempo, vai ser 
inaugurado dia 4 do andante. Para tal fim, organizou 
um programa de festividade em sua gele social' e na 
Praça de Esporte do Bata.hã >, confta ido de .torneio de 
basquete entre as equipes do 2o Batalhão Rodoviário e 
2o Btl. Ferroviário Subtenentee »  Sarg int >s), abertura 
solene d ) Clube e «ntreg i da chave da porta principal 

• pelo sr. coron-1 comandante, homenagem aos srs. C mt. 
do Btl. e President-* de honra, discurso le agrid -cim -nto, 

ferecimento de uma mesa de doces, silgados • bebidas 
aos convidados e, à noite, a ii ani nada sarau dan
çante abnlhant.do oelo Jaz do 14 B.C. de Florianópol.s.

Tal festividade vai, sem d ivida, ser muito concor
rida e anim. da, pois que os militares dêsse ciclo, pelas 
s-uas nobres qualidades, desfrutam de largo circulo de 
amizades no seio da sociedade lajeana.

CRÔNICA SOCIAL

Tem a palavra o amor
CLELIA

Essas palavras que chegam 
até você, fraco éco da* 
minhas emoções, leva-as o 
vento que carrega, às vezes, 
tantas ilusões.

Eu nada disse. Foi o meu 
amor que falou bem alto, 
erguendo a voz sobre a 
minha timidez, para levar 
até você um pouco de ter
nura . .

Eu não posso mesmo falar. 
C orno irei dizer que o amo, 
se náo sei bem se isto é

amor ou se estou apaixona
da? Como poderei descrever 
o que sinto, quando você 
gentilmente acaricia minha 
mão. com esse seu jeito tão 
amigo, tão natural e espon 
taneo.

Como farei para que vo 
cê ouça, um dia, os gritos 
de meu coração?

Não sei. Por isso nada di
go. E deixo que esse amor 
(será amor?) leve em tom 
bem alto, mas só para seu 
ovido. jas palavras qde eu 
quis diznr e não consegui.

Aniversários Preserv3ndo nos >as tradições
Dia Io - Sr. Célio Batista d« 

istro, titular do 2o Tibelio- 
< ilo de Nota*. Sita. Vera Lu
ís, filha do sr. Afonso Ribei- 
• Sobrinho.
Dia 3 Sr. Ângelo J o s é  

A aldi, do comércio local Sra. 
D. Alcestr, esposa do sr. Her- 
ninlo Jorge da Silva.

Dia 4 - Sr. Ulderico Canali, 
Gerente da Caixa Econômica e 
.-o-proorieiário do Restaurante 
Napoli. Sr. Mario Rui Furtado, 
bancário.

Dia 5 - Sr. Abramo Domin
go* Scariott, proprietário d* 
Oficina ds Moveis São Judas 
Tadeu e alto proctr do S. C. 
internacional. Sr. Nelson Mar- 
Hns de Alaeida, Escrivão da 
Delegacia de Policia. Sr. Mil
ton Pompeu Ribeiro, atualmen
te em Curitiba.

Dia 8 - Sr. Raul dos Santos 
Fernandes, presidente da Asso
ciação loctl dos Comerciários.

Dia 9 - Sra. D. Diná, espo
sa do sr. Waldeck Aurélio 
Sampaio, Eicrivão do Cival da 
Comarca.

Indústria paulista dá seu apôio às 
«festas juninas»

m r

fà#

As festas de Santo Antô
nio São João e São Pedro, 
as chamadas «juninas», sào[ 
sem dúvida alguma, das nos
sas festas mais típicas, ma s 
interessantes As roupus cai
piras. a dança da quadrilha, 
o «casamento», o quentão’ 
as «sortes» das moças: s àa l f  
algumas das mais puras tra^r 
dições de nosso folclore. Por 
isso, devemos preservá las e 
e apoiar tôdas as,iniciativas 
que incrementem essas come
morações, evitando que elas 
desapareçam ou percam suas 
características originais, que 
falam tanto de Doesa gente e 
de Dossos costumes.

Digna de todo nosso aplauso é a iniciativa da «São 
Paulo Alpargatas S .A .»  firma industrial sediada em S*o 
Paulo, que está fornecendo gratuitamente aos clubes re
creativos de todo o Brasil, coloridos e sugestivos carta
zes de motivos juninos, com espaço para que nêles os 
clubes divulguem os festejos juninos que irão realizar. Is 
so irá contribuir para um maior brilhantismo e maior en
tusiasmo das nossa6 tradicionais «festas juninas». Não hi 
dúvida, uma iniciativa digna de todo o aplauso.

ALFAIATARIA

B A G G I O
veste com a máxima elegancia

Tendo sempre a s últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras 

das melhores m arcas

Exclusivista das roupas

DUCAL

« «M s

W|W mmA m vmwpr*

ousai

ARTIGOS PARA'

Homens-Senhoras - Crianças

Vista-se melhor, vestindo-se na

Alfaiataria BAGGIO
praça João Costa, n' 50

Leia o Correio Lageano ás. 4as. e sabados
I
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A maior rêde aéroviaria da América do Sul
AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense S.A.

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sui Ltda.
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

LINHA 418 — IDA

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

Quartas, Sextas, e Domingos Voltando às

Hora de Saida: — 14 Horas Terças, Quintas, e Sabados

LINHA 438 -  IDA

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

As Terças Feiras Voltando às

Hora de Saida: — 10 Horas Segundas Feiras

LINHA 437 -  IDA

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

Segundas Feiras Voltando às

Hora de Partida: — 15.20 Terças Feiras’

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 do Sul, coloca a sua disposição a maior 

rede aéroviaria, escalando em 110 cidades brasileiras, inclusive o exterior.

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine Marajoara)
Fone, 214 — Endereço Telegráfico TALSA

i
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

Acontece no 
Brasil . . .

Do M. Ruiz Elízegui. da 
Globe Press

E d i t a l  de C o n c o r r ê n c i a  P ú b l i c a
Levo ao conhecimento dos interessados que até às quin

ze (15) horas do dia 22 de junho vindouro (22/6/1955), acha- 
8e aberta a concorrência pública para a venda de 13 (treze) 
áreas de terras (EXCESSOS), pertencentes ao Patrimônio 
Municipal, autorizadas pelas leis n°s 24, 30 e 32 todas de 
maio do corrente ano.

As propostas serão abertas no dia vinte e dois, do mês 
de junho proximo, às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura 
Municipal desta cidade, em presença dos interessados ou 
quem os representar.

Durante o prazo de dez dias serão julgadas as recla
mações de quem se julgar com direiro ao terreno ora em 
concorrência.

O proponente cuja proposta for aceita, deverá efetuar 
o pagamento correspondente ao total da oferta dentro do 
prazo de quinze dias - nestas condições serão alienados os 
seguiotes terrenos:

1) - Localizada na Varzea zona B urbana desta cidade, 
com uma área superficial de 3.109,20 m2 e as seguintes con
frontações: ao norte: com terrenos de propriedade dos senho
res José Ribeiro Schmidt e Herculano Pereira dos Anjos, 
com 55 metros na linha que fecha os fundos; ao sul: com o 
corredor que conduz à Ponte Otacilio Costa, com 55 metros, 
na linha de frente; a leite: com terrenos da Fazenda Expe
rimental de Criação, com 52 metros na linha lateral á es
querda; ao oeste: com terrenos de Manoel Bernardo Mandu
ca com 62 metros na linha lateral á direita.

Requeridc por José Ribeiro Schmdit e Herculano dos Anjo*

B urbana desta cidade, H1.63 m2 e as seguintes confronta
ções: ao norte: com terreno de João Rodrigues da Costa; ao 
sul: terreno de Gentil Antunes de Oliveira; a leste, com a 
Travessa da Rua Lauro .Vuller, com 3,40 metros, na linha 
de frente; ao oeste.' com terreno de Alario Fernandes da Sil
va com 1,50 metros, na linha que fecha os fundos.

Requerido por João Rodrigues da Costa

8 ) - Localizada nas proximidades da rua Benjamim 
Constante, zona A urbana desta cidade, com a area de 
529,10 ms2 e as seguintes confrontações: ao norte: terreno de 
João Silva, com 31,80 metros, Da linha que fecha os fundos 
ao sul; terreno de Oswaldo Vieira de Camargo, com 30,70 
metros na linha de frente; a leste: terieno de Generoso

| Alves Guimarães, com 19,25 metros, na linha lateral á es
querda; ao oeste: terreno de F. Hugem e Irmãos com 14,65 
metros, na linha lateral á direita.

Requerido por Oswaldo Vieira de Camargo

9) - Localizada na Rua Emiliano Ramos, zona A urbana 
desta cidade, com a área superiicial de 117,23 m2 e as se
guintes confrontações: ao norte: terreno de Nicanor Arruda 
com 14,85 metros, na linha que fecha os fundos; ao sul: rua 
Emiliano Ramos, com 15 metros, na linha de frente: a leste: 
terreno de iiildo Casagrande, com 7,80 metros, na linha la
teral á esquerda, ao oeste: terreno de Herd. de Caetano 
Vieira da Costa, Junior, com 7,70 metros, na linha lateral á 
direita.

Afim de aum*ntar as dispo
nibilidade da mão de obra «spe- 
clalizada, tão necessária aos 
oaíses que, cairo o Brasil, se 
acham em fast de industrializç- 
ção intensa, como meio de ace-% 
lersr seu prsgresso e o bem-es
tar de suas populações, o SI
NAI vem promovendo cursos de 
formsçlo de operários qualifi
cados. Os candidatos que pas
sam a provs de seleção recebem 
uma ajuda em dinheiro sob a 
forma de bolsa de estudo.

X X X

Segundo o relatório das Cen
trais Elétricas de Minas Gerais 
SA (CEMIG), tncomendou-se à 
General Electric uma dos dois 
grupos geradoras que serio ins
talados na usina elétrica de Sal
to Grande, ele ns corrente de 
centrais elétricas com que o go- 
võrno de Minas Gerais projeta 
fomsntar a industrialização do 
estado, completando com um 
parque industrial sua intensa 
atividade agrícola.

X X X

«

*

4

2) - Localizada no Conta Dinheiro, zona B urbana des 
ta cidade, com a área superficial de 217,80 m2 e as seguin
tes confrontações: ao norte: com terrenos de Nicanor dos 
Santos, com 11 metros, na linha que fecha os fundos; ao 
sul: com terreno de Protasiu Steffen, com 11 metros na linha 
de frente: a leste: com terrenos de üsni Nicolleli, com 19.70 
metros, na linha lataral á esquerda; ao oeste: com terrenos 
d ) Patrimônio Municipal, com 19,90 metros, na lioha lateral 
á direita.

Ri-querido por Protasio Steffen

Requerido por Nicanor de Castro Arruda

10) - Localizada na Avenida 3 de outubro, zona A ur
bana deata cidade, com a area de <4,80 m2 e as confronta
ções: ao norte: terreno de José M. de Ledo, com 2,10 metros, 
na lateral á esquerda; ao sul: terreno de Antonio a . dos San
tos. com 2,20 metios, na linha lateral á direita; a leste: rua 
Cel. Lica Ramos, com 7.10 metros, na linha de frente; ao 
oeste: terreno de Antonio Alves dos Santos, com 7 metros 
na lioha que fecha os fundos.

O escritor paulista Sérgio 
Milliet declara que tuda exis
tência digna dêsee nome com
porta algo de loucura. «Não são 
os Sascho Panças - escreve Mil
liet -  que dignificaram a vida, 
mas, os D. Quixotes, e o pouco 
que em bancho nos seduz é o 
que nio sc explica pela norma
lidade».

X X X

2) - Localiza ia no Morro do Posto, zona B urbana des
ta cidade, Com a área de 540 m2 e com as seguintes confron
tações: ao Norte: com terreno de Alciria Lisboa, com 20 
metros, na linha d< frente; ao sul: com terrenos de Herdei
ros de Graciliano Estevão da Silva, com 20 metros na linha 
que fecha os fundos; a leste: com terreno de João Alves de 
Menezes, com 27 metros, na linha lateral a direita, ao oes
te: com terrenos de João Waltrick, com 27 metros, na linha 
lateral á esquerd»;

Requendo por Alciria Lisboa da Costa

4) - Localizada no Conta Dinheiro, zona B urbana des
ta cidade, com a área de 1 076,34 m2 e com as seguintes 
confrontações: ao norte: com uma rua projetada, c m  29,20 
metros, na linha de frente; ao sul: com terrenos de Francisco 
W  inderley, com 30,40 metros, na linha que frcha os fundos; 
a leste: com terrenos do Patrimônio Municipal, com 37,30 
metros, uh linha la'eral á esquerda; ao oeste: com terrenos 
de Longino M. Garcia, com 35,40 metros, na linha lateral á 
direita.

Requerido por Francisco Lins Wanderley

5) - Localizada no Conta Dinheiro, zona B urbana des
ta cidade, com a área de 316,78 m2 e as seguintes confron
tações: ao norte: com uma rua projetada, com 18,70 metros,- 
na 1'nha lateral á esquerda; ao sul: com terrenos do Patri
mônio Municipal com 52 metros, Da linha lateral á direita: a 
a leste: com terrenos de Oracides Waltrick Vieira.com uma 
linha de 9 metros e outro de 36 metros, até o vértice do 
triângulo,- ao oeste: com terrenos de Patrimônio Municipal, 
com 14 metros, na linha que fecha os fundos.

Requerido por Horacydes Waltrick Vieira

6) . Localizada na Ponte Grande, zona B urbana desta 
cidada, com a área de 432 ms2 e as seguintes confrontações: 
ao norte: com terreno de Sebastião de Oliveira, com 72 me
tros, na linha que fecha os fundos; ao sul: com a continua
ção da Avenida 3 de Outubro, com 72 metros, na linha de 
frente; a lesta: com terreno deLeandroArruda.com 6 me
tros, na linha lateral á direita; ao oeste; com uma rua pro
jetada, com 6 metros, na lioha lateral á esquerda.

Requerido por Sebastião de Oliveira

- Localizada na Travessa da rua Lauro Muller. zona

Requerido por Antonio Alves dos Santos

11) - Ume área situada nas proximidades da Praça da 
Bandeira, zona A, urbana desta cidade, com as seguintes 
confrontações: - ao Sul, com terrenos de Paulina Waltrick 
de Olive;ra. com uma linha de 18 metros e outra de 1,20 
metros, nas linhas que fecham os fundos; a Leste, com terre
nos de propriedade do Guilherme Campos e Outros, c<im 
87,60 metros, na linha lateral à direita; a Oeste, com terre
nos da Paulina Waltrick de Oliveira, com 79 metros na 
linha lateral à esquerda. Area totil 298 M2.

Requerido por Paulina Waltrick de Oliveira

12°) - Uma área situada nas proximidades da Avenida 
3 de Outubro, Zona B, urbana desta cidade, com as seguin
tes confrontações; - ao N >rte, sem confrontação» por ser o 
vertice do triângulo; ao Sul, com a Avenida 3 de Outubro 
com 4,30. metros, na linha de frente; a Lesta, com terrenos 
de Artur Belms, com 101,60 rretros na linha lateral a es 
qu"rda. ao Oeste, com terrenos de propriedade de Jose Au
gusto Steffen, com 104,75 metros, na linha lateral à direita 
àrea totsl 208,20 M2.

REQUERIDO por Josc Augu-to Steffen

13°) Uma àrea situada nas proximidades das Casas Po
pulares. (Varzea). zona B, urbana desta cidade. com 
1.088 m2., e 6egumtee confrontações: -  ao Norte, com uma 
rua projetada, com 16 metros na linha que fecha os fundos- 
so Sul, rom a Avenida Io de Maio. com 36 metros n« linha 
de frente; a Leste, com terrenos do requerente Tito Bian- 
chitii com 51 metros na linha lateral à esquerda e ao Oeste 
com 85 metros também com terrenos de Tiío Bianchint na 
linha Lateral à direita.

Requerido por Tito Bianchini

O preço minimo da presente alienação será o seguinte:

Para os lótes n°s: - 1, 2 e 13 a Cr$ 25,00 o M
Para os lotes n°s: - 3, 6 e 7 a cr$
Para os lótes n°s: - 4. 5. 8 e 10 a Cr$
Para o lóte n* : - 12 a ç r«
Para c lóte n° : - l i  a Cr«
Para o lóte n° : - 9 a Cf$

deCl955r' “ <la PreíCÍtura Munic'Pal de Lajes, em 27 de mal

30.00 o M
35.00 o M
45.00 o M:
60.00 o M; 

150,00 o M

Felipe Afonso Sitnào 
Secretario

Informa-se que a Pefrobrás 
está construindo na Bahia um 
oleoduto que ligará os campos 
petrolíferos de Catú, Pojuca c 
Mata de Sáo João com a refi
naria de Matarip*. Os referidos 
campos já possuem poços em 
produção, embora esta não seja 
maior por falta do referido o- 
leoduto, cujo comprimento será 
de 47 kms. No começo operará 
à ração de 3.000 barris diário*, 
até «tingir o número de 20.000 
barri* no mesmo periodo.

X X X

Segundo Leon Eliachar, os 
filantes de cigarros têm prsf-- 
rênci» pelos seguintes truques:
1) «Me dá um dos teus para 
variar»; 2) «Deixei de fumar, »  
ma* não aguento mais»; 3) «Es- |! 
queci o maço em case»; 4) 
«Mandei cemprir, mas o garo
to ainda não voltou».

‘“ •■a «maneiros e outro < 
te-americanos p»ra a ias 
de uma ftbrica de autoi 
nos arredores de São P «u 
*UJ face inicial. a referi. 
Pres» poderia montir 
•jeens» e 5.000 sutomóv 
tamanho médio. A fab 
poderia começar 14 mese 
o início da construção, / 
cacão total de capitais rei 
taru 1,3 biliões de cri 
dos quais os «quipamenl 
Portados representaria 16 
Ihões de dólares. Ao gru 
ctonal pertencería 55% d* 
ordinárias. 0

s
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Trasnferida para amanhã a partida, pelo Torneio 
Extra, enire Pinheiros e Internacional

A partida entre Internacio
nal e Pinheiros, marcada pa
ra a tarde de hoje. foi transfe
rida para amanhã, em virtude 
da não realização de um en
contro amistoso previsto pá- 
ra domingo.

O cotejo se afigura como 
um dos mais importantes do 
atual Torneio Extra,
porque poderá apontar, des
de já. um lider absoluto. O 
Internacional, com apenas 
um ponto perdido, em igual-

Os gráficos excursionaram 
ao Salto, e jogaram com o 
Gaúcho. Houve churrasco, 
passeios, eic. Depois o jogo, 
num campo, que todo mundo 
pensa que é lá num sertão 
danado.

Enquanto isto. aqui na c i
dade, havia invasão de cam
po, brigas e tal . ..  Bonito 
prá nós . . .

x x x
E por falar em briga, a- 

quela d i Meireles . . . Bem, e 
Meireles é lutai, r de box. 
Silencio, pois. O Goleador 
não tem punhos de Caninin.

X X X
E aquela doCuiv is . Não. 

não é bom falar . . .  O Cló- 
vis é mais forte . . .  Ta ai o 
Hélio que diga Só porque 
mandou o Olôvfs às favas, 
teve que bancar o Zato- 
peck . . .

X X X
O Goleador é contra a co

locação de al imbrado no 
Campo. Pelo seguinte- quan
do a partida é uma pelada, e 
não vale os dez mangos, com
pensa com o sururú no final.

X X X
E os ônibus no Estádio No

vo? No sábado, lá estive
ram, a hora exata. Como não 
havia ninguém em campo, 
voltaram vazios. No domin
go, não foram, e então tinha 
bastante gente para (indu
zir . .  . Azar.

dade de condições com o 
Lages, F.C., procurará ven
cer amanhã, para assenho- 
rear-se da liderança. Por seu 
turno, o Pinheiros jogará 
uma cartada decisiva, pois 
uma derrota ou mesmo em
pate, afastará sua colocação 
dos primeiros postos do cer
tame.

A> equipes estão, em pon
to de bala. Mas alguns pro
blemas afligem os aficiona
dos dos dois times, O ( olo-

X X X
Mas, já está se organizan

do uma empreza de transpor 
tes para concorrer com a já 
existente. A nova quer li
cença para atender ao Está
dio, ao Bairro Copacabana, 
Casas populares, Morro do 
Posto ,. . Bem, isso não inte- 
ressa, pois nesses outros ar
rabaldes, não existem cam
pos de futebol . . .

X X X

O Ivens, informou oficial
mente que vái deixar de 
apitar partidas de futebol. 
Que te vaja bien . ..

O Dorival, depois daquele 
negócio da pexeira, diz que 
vai entregar a Liga . . . Idem.

X X X

Para manter a ordem em 
campo foi sugerida a forma
ção de uma Escola de Á r 
bitros, para a qual seriam 
requisitados, inicialmente, 
Medina, Caninin, Meireles, e 
Montenegro (não o Ivens, 
mas aquele menorzinho, que 
quando mete duas luvas de 
box. marreta qualquer mar- 
manjo).

X X X
Em matéria de futebol, po

de-se falar de tudo, menos 
da Policia, pois esta não se 
faz representar nos campos

Soldado da policia, não 
gosta do futebol, e por isso, 
não aparece nenhum . . .

rado não contará com Pariz 
zi, aparecendo porem, na za- 
ga, Alemão, que esteve a- 
fastado nos dois últimos 
compromissos de seu clube.

Os alvi-verdes lançarao 
novos elementos, vindos do 
Rio Grande, o que dará mai
or alento aos dianteiro', res
sentidos com a ausência de 
Oscar, que se acha leeiona- 
do.

Não se pode adiantar 
qualquer prognóstico, uma 
vez que as duas equipes 
vem apresentando um rela
tivo equilíbrio, dependendo 
tudo da que melhor aprovei
tar as oportunidade.6

Os esquadrões terão as 
seguintes formações:

INTERNACIONAL: Guy.
Alemão e Dioclécio, - Jango, 
Jorge e Honorio - Plinio, Ru
bens, Hilário, Suissa e Tel- 
minho.

• PINHFIROS: Caninin, Zé 
Otávio e Lambert - Mário, 
Vicente e Mineiro - Guara- 
cy, issac, Ruy, Crespinho e
Cabo.

A preliminar terá inicio as 
13,30 horas, devendo a pria- 
cipal começar as 15,30. no 
Estádio Novo.

Turneio dia 12
Está praticamente assenta

da a realização de um tor
neio em bentficio das les
tas joaninas do Clube 14 de 
Julho, para o próximo dc- 
mingo, dia 12

Os clubes locais consulta
dos pelos diretores desses 
festejos, acederam em dis
putar, havendo a LSD, já 
concordado em adiar, por 
mais uma semana, a efetiva
ção da rodada do Extra 
marcada para dias 11 e 12.

Nesse certame, em que to
marão parte os cinco clubes 
da primeira divisão, será dis
putado um valioso troféu.

Novo Código de futebol
Noticias divulgadas no Rio 

informam que em breve te
remos o Código Brasileiro de 
Futebol, para substituir o a- 
tual, que é inadequado, obso
leto e até ridículo.

Deixe que eu chuto. . .
Por Goleador

A Liga recebeu uma «taquarada»
Legitima «taquarada» foi o 

oficio que o sr. Prefeito Mu
nicipal endereçou ao Presi
dente da Liga Serrana de 
Desportos, protestando contra 
a retirada dos assentos que 
circundavam a cancha de jo
go, e serviam como cadeiras, 
no Estádio Municipal coloca
dos quando da visita do Grê
mio Portoalegrense, os men
cionados assentos haviam cus 
tado perto de Cr$ 7.000,00 e 
o Presidente da LSD, sem 
dar satisfação a quem quer 
que seja, mandou arrancá-los 
e jogá-los em um canto. Diz 
que foi para evitar invasões ao

campo. A intenção pode ter 
•i‘do boa, mas o resultado foi 
negativo, pois as duas parti
das que se seguiram a isso 
culminaram com «sururús»e 
invasões. Além do mais a LSD 
não tem autoridade para rea
lizar obras ou desfazer ou
tras no Estádio, cuja adminis
tração, exceto designação de 
dias de jogos e treinos, es á 
inteiramente afeta à Prefei 
tura, e assim continuará. O 
sr. Euclides GranzotL já de
terminou a recolocacão dos 
assentos e parece que vai 
cobrar os prejuízos à Liga . . .

Prefeitura Municipal 
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de concorrência pública
De ordem do Senhor Prefeito Municipal e de acôrdo 

com a Lei n- <4, de 27 de maio de 1955; fica aberta a 
concorrência pública para a venda de vinte e sete (27) lo
tes de terras, pertencentes ao Patrimônio Municipal, si
tuados no amigo Estádio Municipal (Proximidades de Ma
ternidade «Tereza Ramos»)

06 lótes compreendidos em duas quadias, paralelas à 
rua Cândido Ramos e com frentes, respectivamente, para 
as Ruas Marechal Deodoro e João de Castro,- conforme, 
consta da planta fixada no saguão da Prefeitura Municipal.

O preço mínimo de alienação é de Cr$ 8U.00 (oitenta 
cruzeiros) por metro quadrado

As propostas deverão ser escritas com toda clareza 
sem emendas, rasuras, entrelinhas e não conter vícios de 
qualquer natureza que causem dúvidas sôbre as mesmas e 
apresenta las em envelopes fechados, - serão aceitas até o 
dia 5 (cinco) do mês de Julho p vindouro e abertas às 
quinze (15) horas daquele dia, na presença dos interes
sados ou de quem os representar e deverão declarar obri
gatoriamente o seguinte:

a) - número do lóte e da quadra,
b) - valor da oferta por metro quadrado;
c) - declaração expressa de que fica sujeito às exi

gências da Lei que autorizou o loteamento (Lei n 34, de
27-5-1955).

O proponente cuja propost for aceita, devera á pagar 
o valor total do lóte dentro do prazo de quinze dias.

Quaisquer outras informações ou detalhes sobre o as
sunto serão prestados aos interessados na Secretaria da 
Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal de Lajes em 30 de maio de 1953

Felipe Afonso Simão 
Secretário

) % c íl* ian f r "
TAl DA COSTURtí 
t  DO BORDADO 

UM PRA2ER

I MARCA 
DE Q U A L ID A D E

SOBRETUDOS
C O

C A S A  í i t N N E R
e d if íc io  c a r a j á

Camisas:

Epsom

Lemo

Saragossi

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.
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O Pior Calé
É por isso que a pente não 

deve acreditar em dema
gogos.

Vejam Café Fillio.
Demagogo que nem ele. 

Nas ruas. Na imprensa. No 
parlamento. Falava pelas tri
pas do Judas, quando depu
tado. Atacava meio mundo. 
Fazia crer que ele, só, se
ria capaz de salvar o Brasil. 
E todos acreditavam nele.

Deu um golpe de sorte. Na 
garupa de Getulio. Saido do 
bolso <lo colete de Ademar. 
E acabou - vejam «ó! - pre
sidente da República.

Governa? Não. Desgoverna. 
Resolve? Não. Complica. Ba
rateia? Não. Aumenta. Acer
ta? Não. Desacerta Ajuda? 
Não Arruina. Sabe o que faz? 
Não Faz o que não sabe. E 
vai por aí afora, arrazandc o

Mendes Júnior
Brasil.

Traiu Getulio, entrando nas 
conspirações que nos trouxe
ram o 24 de agosto. Traiu 
Ademar, entregando-se a Jâ
nio Traiu o povo, fazendo 
esse povo ser o mais sofre
dor, o mais desafortunado, o 
mais infeliz.

A demagogia dá nisso.
Quando Getulio quiz fazer 

uma viagenzinha, lia muitos 
anos, -  corrijamos: Getulio 
não, Dutra - Café Filho gri
tou, esbravejou, disse que a 
viagem do general -  presi
dente iria levar o Brasil á 
miséria. Depois, presidente da 
República ele arrazou o Banco 
do Brasil para ir a Ponugal.

Conclusão - esse homem é 
oior «ca fé» que o Brasil já 
deu. Ou não é? (UNIVERSAL 
NOTICIAS).

S e r r a r i a
Vende-se uma com locomovei, com quadro Tissot. 
circular, destopadeira etc. — Registrada no I.N.P. 
de Santa Catarina — Quota 100 m/3 — Preço 
CrS 250 mil.

Tratar com Jayme Alcides Diener (Sodima) em 
Curitibanos.

Austeridade com uisque e luxo
R 1 O (Universal-NJticiu) - 

A1 ,i< uma entrevista csletiva. 
a * jirneis cariecas, foi pro
porcionada oelo ar. Juicelin) 
KübUschek que começou di
zendo já estar em plena fase 
eleitoral, uma vez que as suai 
preocupações, agora, t io  as de 
ordem administrativa. Csmen- 
tundo sobre a situação brasi
leira, o candidato do PSD de
clarou que não #ode compreen
der, como o povo nío com
preende, que haja austeridade

com transborda n nt >s de jís-  
que e di luxo, p*is auVr ■ 1 - 
de é, síin, a convocaçã as 
classes otra trabal n 
prol d) engmderiment 
Nição, é a luta .'«ntra o 
pérfljo, é a pounsnça ias 
visas, é o desbravam* u ; 
petróleo brasileiro, N- 
trevista, como se vê, a mgua- 
gem do sr. Juscelin» Kuh ischtk 
além de diferente, foi 4* m is 
objetivas.

em
da

i ii-
li-
do

•n-

inauguração do Club© 

dos Subtenentes e 

Sargentos
Terá lugar hoje às 20 horas 

a inauguração do «Clube dos 
Subtenentes e Sargentos do 2o 
Batalhão Rodoviário», na vila 
daquela unidade militar. Após 
a entrega di, predlo, será ser
vida uma mesada de doces, 
salgados e bebidas ao convida
dos, proasegu ndo as festivida
des com um sarau dançante, 
abrilhantado pelo |azz do 14° 
B C., de Florianópolis.

O «Clube doa Sub-tanentes e 
Sargnntea», tem finalidades so
ciais e culturais, e tem a t-ua 
Diretoria assim constituída:

Presidente: Subtei. Dante
Montrucchio, Vica-Pre: I o Sgt. 
Emillo Ja Silveira Peixoto, Se
cretário: 2o Sgt. Décio Corrêa 
do Predo Lima. Teaoureiro: 2o 
Sgt. Alcebiadea Mumz, Biblio
tecário: 3o Sgt. Plínio Neves 
de Aquin<\ Orador: 2o Sgt. 
Idenio Ribeiro de Carvalho. A 
Comissão Fiscal está integrada 
pelos srs. I o Sgt. Ubaldo An
drade, 2o Sgt. Manoel da Silva 
Goulart • pelo 2o Sgt. Mtleto 
Rodrigues ds Costa.

CORREIO LAGEANÜ

Srta. Orondina Freitas
Festejará seu aniversário 

natalicio. amanhã, dia 5, a 
gentil srta Orondina Freitas, 
filha do sr. João Francisco 
Freitas e sua esposa dona 
Zulmira Antunes Freitas. A 
d stinta aniversariante, que 
j i trabalhou como funcioná
ria desta folha, desfruta, pe
los seus dotes de espirito e 
de coração, vasto circulo de 
amizades, motivo pelo qual 
sem dúvida será muito cum
primentada na data do seu 
natalicio.

A V I S O
Comunico a quem interessar possa que, desta data 

em diante, ficara expressamente proibidas as caçadas 
de qualquer espécie em meu terreno, sem minha autori
zação, assim como também a criação de porcos em minha 
propriedade, sita em Capão Alto.

E. para que ninguém alegue ingorar tal determinação, 
publico a mesma nêste conceituado jornal, para conheci
mento de todos e esperando que todos a acatem.

Lajes, maio de 1955 
(A.) Manoel Antunes Ramos

Curiosidades

Lembre-se
Qu“ na Suécia as noivas 

evitam olhar-se num espalho 
iluminado pela luz de uma 
veia, porque não querem 
ariisc.ar-se a p>-r<1er os noi
vo-.

Que existe uma especie 
de f irmig î denominada «ca- 
ruara», cuja picfldà produz 
um a coc-ira idêntica à sarna.

Que o grande compositor 
demão Bach foi casado duas 
veze6 e teve vinte filhos.

ANO XVI Lages. 4 de Junho de 1955 N ‘ 30

Clube Excursionista 
Princeza da Serra

C O N V I T E

O Departamento Social tem o prazer de con
vidar seus associados para uma grande Noitada 
Alegre, dia 11 de Junho.

Grande baile, «UMA NOITE AZUL» com varia
do Show artístico, números de arte, música e bai
lados. n

Salão ornamentado em estilo.
Abrilhantará, Jazz Típica Especial.
Reserva de mesas com antecedência.
Servirá de ingresso, o talão do mês de mai >

Contando com seu comparecimento, agradecemos
Diretor Social

Dr. Jonas G. Ramos
(Clinica Cirúrgica)

Formado pela Faculdade Nacional de Medicina da 
U.B. Rio de Janeiro.

Ex-Assistente das Enfs. 30a-3ia da Santa Casa 
da Alisericórdia do Rio de Janeiro.

EX-INTtNO do «Saint Lukes Ho-pital* Massacbu- 
setts. Estados Unidos da America do > >rte.

EX-RESIDENTE Residente era cirurgia Geral do 
«Massachusetts Memorial Hospital», Boston, Estados 
Unidos da America do Norte.

CONSULTÓRIO: Rua João de Castro, l>4 (A o  la
do do Colégio São José) Das 14 às 18 hs, iiariamen- 
te.

RFSIDENCIa  Rua Barão 
Telefone 323

do Rio Branco, 110

Lajes Santa Catarina

Transportes rápidos e segu es entre
São Paulo - Rio de Janeiro - Curitiba 
Canoinhas - Rio Negro -  Curitibanos 
S. P a u lo _______ a -r—— Curitba
Rua C 
Campos. V

Rua João 
Negrão,

. 1683 Fone 
24-23

272 Fone tmnsmetí. j |
9-49-94

LAJES
Rua EmiLano Ramos, 232

«Servimos bem para servir sempre»

Amarhã, domingo — ás 4 - 7 e 9 Horas
O maior e mais belo filme do ano, com a apresentação do grandioso filme-poema em tecnicolor da «Metro»

1

— com a participação brilhante de um ótimo conjunto de artistas, destacando-se’

MARGARET 0'BRIEN. CID CHARISSE e KARIN BOOTH
ÀS 14 HORAS — Grande Vepperal, com o maior e mais belo romance de aventuras

A I L H A  DO  T E S O U R O
l
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