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0  desespero dos golpistas
Ás vesperas de cada pleito presidencial os gol

pistas se articulam. Assim fizeram em 1950 e assim 
procedem agora. Inicis&mente «decretaram»- a «união 

„ nacional», uma autentica palhaçada, visando afastar 
Juscelino do páreo suscessório. O ex governador mi
neiro consolidou sua candidatura, deixando-os perple
xos. Apesar disso, não se julgam vencidos.

L’om o reacionari-mo costumeiro, voltam-se ou
tra vez para a «maioria absoluta» e para o parla
mentarismo, que sempre repudiaram. Propõem refor
mas à lei eleitoral, as mais açodadas e estúpidas. 
Querem violar a Constituição sui>rimindo a v ice  pre
sidência, com o objetivo certo de alijar Jango. Os 
generais fracassaram com o ato carnavalesco de Jua- 
rez e eles, as cassandras do golpe, os aventureiros do 
poder, tocam a clannada fúnebre para mais uma «co- 
ron6lada» inglória,

Cérebros atrofiados e corações odientes. dese
jam tirar ao povo o direito de escolher seus dirigen
tes. E reabrem o debate da «união nacional, agora, a 
qualquer preço», como uma das patuscadas mais infe
lizes da era rupublicana

No fundo, mentalidades retrógradas; mentem, in
trigam, geram a balbúrdia, e aspiram a permanência 
nas doces sicecuras em que se acham e o direito de 
continuarem traficando os interesses dos brasileiros 
com o mercantilismo d'>s i nperialistas. Usam dos eu- 
femismo8 de «soluções extra-legais» para não mais 
falarem, tão cinicamente como antes, em golpes pela 
força. Des ibrados, moral e politicamente, ambiciosos 
e cabotinos, quais touros bravios emarenas sangren
tas, investem furiosos contra a democracia e contra 
os trabalhadores

A nossa ielicidade é que eles não se harmoni
zam, não se entendem. Coroo canibais famintos, cada 
um por sua vez quer levar o maior quinhão. Não 
devemos nos preocupar, pois assim nada conseguirão, 
embora possam fazer a maior onda possível e lançar 
toda a confusão imaginável.

0  dia 3 de outubro es;á próximo. Até !á a cara
vana haverá de passar vitoriosa E os medalhões, os 
reacionários, os entreguistas, sofregos e irriquietos de 
hoje, prestarão continência, cabisbaixos e mecambú- 
zios a Juscelino e a Jango, presidente e vice-presi
dente eleitos. E os trabalhadores voltarão ao poder 
entrando no Catete com a bandeira de Getulio Var
gas! MADARIM

Condenado o acordo PDC-PS8

A adesão de udenistas a Juarez
RIO, 12 (De Doutel de An

drade) — Muito ante* do que 
se podería supor, começaram 
as defecções da candidatura do 
sr. Etelvins Lins no estado- 
maior da UDN. Sem falar n« 
sr. Aliomar Baleeiro, que ain
da ontem batia palmas entu
siásticas na solenidade da inau- 
guraçl» de um escritório elei
toral do general Juarez Távora, 
temos um ex-presi.lente de 
partido, o sr. Odilon Braga, 
numa atitude afinal decente, a 
abrir mão do seu mandato de 
deputado, uma vez que tam
bém p etende marchar ao lade 
do antigo chefe da Casa Mili
tar* do sr. Café Filho. Outro* 
repres«ntantes do grêmio no 
Congresso — YValdemar Rupp. 
Gentil Barreira, etc. — já se
guiram o caminho da fuga pu
ra e simples csptrande-se que 
com o correr do tempo, venln 
o sr. Etelvino Lins a fic 
candidato apenas de si mesm 
e de meia duzia de amigo» 
fiéis.

Esses mesmos homens que 
hoje ubindonsm o candidato 
do seu partido no meio do ca
minho, sem maiores explica
ções, são os mesmos que ha 
pouce temno reclamavam do 
sr. Juscelino Kubitscheck «b - 
se parlamentar», para o lanç.- 
mento d» sua candidatura. Na
quela ocasião, deitaram êle» 
faiaçío pelo rádio e pelos jor
nais, fazendo os mais sinistres 
vaticint s sobre a sorle do re
gime, cato o ex-governador 
mineiro, que afinal tinha o a- 
poio maciço do partido majo
ritário, cotnetesso a suprema 
loucura de nio atender às suas 
ponderações. Felizmente, porém, 
nio se deixou o sr. Juscelino 
enlear pelos cantos agouren
tos dessas Cassandns.

i ãn se lhes nota, no < mblan- 
'» jubiloso, nada de «xTaordi- 
n no, um ritus, uma < ntração, 
<• g<> enfim, que pos^a dar a 
it eia de uma rerrota crise de

c nsciência Ao c< ntrário, dé 
nunca parecer ,m tão f< lize» e 
tã' lampeirns.

«0  Diári" de Noticias»

Juscelino Kubitschek de Oliveira

Após ter resistido, e contiDuar ainda resistindo as mais 
diversas campanhas para torpedear o seu nome, o sr. Jus
celino Kubitscheck de Oliveira prossegue vitorioso na sua 
campanha de candidato à Presidência da República, na cha
pa PSD-PTB 0  ex-governador mineiro vem realizando em 
todos os recantos do pais uma verdadeira pregação civica 
e conquistando a simpatia do povo.

D. Vicent* Scherer, arcebispo 
de Porto AUgre, em discurso 
do enceriamento da procisão 
de Corp de Deus, nagutla ci
dade, condenou o acordo entre 
PDC »» PSB para np-iiu á can- 
eidatur* do general Juarez 
Távoca. Disse o prelado gaú
cho: «Nossa consciência católi

ca não admite alianças ou a- 
cordes com partidos que, pela 
viollncia ou por lenta avolução, 
pretendem implantar a deutri- 
o* do maixismo ateu e nega- 
dor dos direitos auferiveis da 
pers nalidsde humana e da 
c->T sciencia religiosa».

Agora, o que vemos? Os li
deres mais responsáveis do 
pirtido que homologou solent- 
mente o nome do »r. Etelvino 
Lins a arrepiar carreira, su- 
brepticiamente, esquecidos da
quelas coisas benitas — fideli
dade partidária, cumprimente 
da palavra empenhada, etc. — 
que invocaram quando da ma
nobra que tentaram visando a 
impedir o lançamento do nome 
do antigo chefe do Executivo 
de Minas Gerais. Ei-los, so
fregos, álgidos, a voltar as cos
tas para • candidate de pró
prio pirtido, em busca de ou
tro que lhes parece com maio
res possibilidades dei;vitória, E |

VITÓRIA IUSCELINISTA EM P. ALEGRE
A ala juscelinista do 

;aúcho logrou sensacional tri- 
info na Convenção Municipal 
le Porto Alegre. Os coman- 
lados do Cel. Peracchi Bar- 
;elos h a v i a m  apresentado 
una chapa de candidatos à

Camara Municipal e os orto
doxos outra Por larga mar
gem de votos foi sufragada a 
apresentada pelos pessedistae 
fiéis a orientação nacional, 
que assim derrotaram a dis
sidência no seu principal re
duto.

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários

E D I T A L
Levo ao conhecimento das emprêsas vincula

das ao 1 A.P.C. que, o funcionário encarregado 
da arrecadação, Sr. Ariovaldo Caon, entrará em 
licença para tratamento de saúde em 15 do cor
rente mês. Dado o exposto as contribuições de
vidas a esta Autarquia deverão ser recolhidas 
junto à Agência local, à rua Correia Pinto, 105 

Laj°s, 13 de junho de 1955 
(Ass.) Sílvio Ramos Castro 

Subt. Aut. Agente

Hoje no M A R A J O A R A ,
O grande sucesso da teia

=  0 P R O S C R
com a consagrada artista JANE RUSSELL

às 8 horas

Yc ?rcam

i
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Secçáo Feminina
Angela Tereza

BROCOLI - Tirar do bro- 
coli a parte dura, assim co
mo as folhas amareladas, 
descascar os talos e cozinhar 
em água a ferver, com sal. 
D-sitar numa caçarola duas 
colheres de azeite doce, de 
muito boa qualidade; estan
do quente, pôr umas rode
las de cebola, pimbnta e 
passar o brocoli, já cozido, 
neste molho e passar um 
pouco para o lado do fogo. 
O brocoli, depois de cozido, 
pode ser também preparado 
como salada.

EM MATÉRIA de adornos 
e acessórios a mulher deve 
decidir pela sobriedade, t 
mulher bonita que se con 
vert em um mostruario de 
atavios, joias e outros com
plementos. rompe o efeito 
de conjunto, a harmonia que 
é basica para que se desta
que notamente. Usar joias 
de diversas tipos e valor 
misturando fantasias e ber 
loques com as de valor i>o 
sitivo, é um exibicionismo 
ilogico.

Assembléia Geral 
Extraordinária

Convidam-se os Srs. Acionistas d» firma S/A. MOINHO 
CRUZEIRO INDUSTRIA E COMÉRCIO, a se reu orem em 
assembléia gera| extraordinária, ua séle social, à Rus Cel 
Serafim de Moura 202, as 10 ho as do dia 26 de Junho de 
1955, a fim de deliberarem *ôbre a efetivação do aumento 
d i capital social, aprovado na Assembléia geral extraordiná 
ria de 15 de Maio de 1955- e a consequente reformt doi Es
tatutos.

Lsjes, 15 de Junho de 1955

Emilio L urindo Casarin 
Duetor

Dario Antonio Todeschini 
Diretor

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

acordo com a Lei n° 34, de 27 de maio de 1955, 
fica aberta a concorrência pública para a venda 
de vinte e sete (27) lotes de terras, pertencentes 
ao Patrimônio Municipal, situados no antigo Está
dio Municipal (Proximidades da Maternidade «T e
reza Ramos»).

Os lótes compreendidos em duas quadras, pa
ralelas à rua Cândido Ramos e com frentes, res
pectivamente, para às Ruas Marechal Deodoro e 
João de Castro, conforme consta da planta fixada 
no saguão da Prefeitura Municipal.

O preço mínimo de alienação é de Crí 80,00 
(oitenta cruzeirosj por metro quadrado.

As propostas deverão ser escritas com toda 
clareza sem emendas, rasuras, entrelinhas e não 
conter vícios de qualquer natureza que causem dú
vidas sôbre as mesmas e apresentadas em enve
lopes fechados, — serão aceitas até o dia 5 (cinco) 
do mês de Julho p. vindouro e abertas às quinze 

415) horas daquele dia, na presença dos interessa
dos ou de quem os representar e deverão decla
rar obrigatòriamente o seguinte:

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

às exigências da Lei que autorizou o lo- 
teamento (Lei n° 34, de 27-5-1955).

u proponente cuja proposta for aceita, deverá 
pagar o valor total do lóte dentro do prazo de 
quinze dias.

Quaisquer outras informações ou detalhes sô
bre o assunto serão prestados aos interessados na 
Secretaria da Prefeitura Municipal.

Prefeitura Municipal de Lajes em 30 de maio de 1955

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretário

O que vai pela Academia Frei Sampaio
A .1 i nho proxi.ro pa-* 

ad r «ii/oU-Wé a 18a sesuãu 
Acb f c <. O senhor presi
dem Si/eoando Godinho cieu 
por li-iia a sessão, autori
zando »><* I o secretario a leitü- 
ia i ata da sessão anterior; 
após a b it ira assomou á *rj-

A  NOITb.
Clelia

A noite chega sempre envolta num 
manto negro. Nas dobras desse 
manto ela traz a nostalgia das coi
sas sem vida. Assim vera a sauda
de, assim viaja a tristeza, assim a 
dor.

Enquanto caminha sorrateira pelo 
ceu, ela desdobra, lentamente, vai
dosa, o seu manto de veludo negro, 
E deixa cair um a um os presentes 
que trouxe: para uns a tristeza, pa
ra outros a dor. Mas para quem 
tem, como eu ou você, garota bre
jeira, um refugio seguro no âmor 
de alguém, a noite é qual uma gran
de mantilba. rendada e cheia de 
missangas.

Com ela na cabeça, linda e gentil 
procura esconder dos olhares reti
centes das estrelas e da muda in
terrogação da lua, o segredo adorá
vel do meu amor, garota brejeira...

buna o Acadêmico Vilvaver- 
di Freitas que discorreu S o 
bre o tema «O mêdo» sain- 
do se muito b*m na oratóri , 
nada deixando para seu críti 
Co Sr. Antonio Athaide co
mentar Em seguida ocupou a 
tribuna o $r. Joaqüitn Wcdff, 
tendo escolhido como tema: 
«f\ História Antiga e a Era 
Moderna»; foi ••eu critico o 
Sr. Francisco Martins. qyjrã 
em poucus pala.vras, elogiou 
o trabalho de sau colega. Co
mo último orador < ficiai, o 
Sr. Hercilio .Vendes falou sô
bre a «Geração atual»; seu 
critico; o Acadêmico Odilio 
Fernandes, discondando do 
ponto de vista do orador, pro
porcionou as-im interessante 
debate. A seguir o Sr. Pre
sidente franqueou a tribuna, 
ocupando-a o Acadêmico Pe
dro Mello, elogiando sobre
maneira os dirigente» da 
Academia Frei Sampaio du
rante o 1° semestre do ano

letivo. Após suas palavras 
ftetuou-se a eleição para me
lhor Orador e Critico do 1® 
semestre, tendo sido eleilos 
os Snrs. Pedro Mello e Odi
lio Fernandes, Orador e Cri- 
co respectlvamente. C"m a 
colaboração de todos Acadê
micos presentes, foi efetuada 
a votação para eleger mon 
bros da Acwdêmia que irão 
dirigir os trabalhos no 2o S^íç  
mestre do ano letivo, epó - . 
grande expectativa licou as- 
si.n constituída a Diretoria: 
Diretor - Professor Evaldo 
Henkmaier; Presidente - Pe
dro Mello; Io Secretario - Udo 
Gouche; 2o Secrr t*rio - Her- •' 
cilio C mpos; Tesoureiro -  Jo
sé Proenco

Nada mais tendo a tratar o 
Sr. Presidente agradeceu a 
coiàboruÇão de todos quantos 
o ajudaram em sua gestão e 
deu por encerrados os traba
lhos do dia.'

ACADÊMICO

S.Ã. Empresa de Viação Aérea Rio Giandense
áé ang

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

PASSO FUNDO - CAKAZ1NHO 
PORTO ALEGRE

HORA PARTIDA
10,50

13,20

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

QUARTA-FEIRA
PARA O NORTE DE - LáGES PARA: - CURITIBA - SÃO PAULO 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE

RIO 9,25
14,10

QUINTA-FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITIBA -S  PAULO - RIO 10 00 
PARA O SUL - DE LAGES: CAXIAS - PORTO ALEGRE u ’50

SEXTA-FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA; CURITIBA - S. PAULO - RIO 995
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE 14 io

SABADO
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: - FPOLIS - CURITIBA - S. PAULO - RIO 10,n0

DOMINGO
PARA O SUL - DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE 14,50

OBSERVAÇÕES; üs vôos para Curitiba, às 4as. e 6as. feiras, são diretos (sem es 
cala em Florianópolis). Tempo de 1,10 para Curitiba e 5h 55m para 
S. Paulo. • H
Para o seu maior conforto e segurança vôe pela VA-
RIG - A disposição de V.S. aviões populares (mistos) e
de luxo - todos com a tradicional cortezia e serviços VARIG seiviços
Maiores detalhes sôbre passagens conexões para outras cidades do

Age” Ci* 8 d"  V A R Ia  8 ” «  principais

Agência em Lages - Rua 15 de Novembro N. 37 Fone:-211 End Tel
«VARIG»

'i nn
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R a d i o  C l u b e  de L a g e s  S.A.
Relatorio da Diietoria

SENHORES ACIONISTAS:

Atendendo ao que dispõem os estatutos da Sociedade, temos o grande prazer de lhes apresentar o presente relatório, o BALANÇO GERAL E DEMONSTRAÇÃO DE 
LUCROS E PERDAS, com o parecer do CONSELHO FISCAL, concernente as novas atividades no decorrer do ano de 1.954.

Continua nossa Sociedade em sua marcha progressista. Obtivemos nesse exercício o lucro liquido de Cr* 91.844,20 (NOVENTA E UM MIL, OITOCENTOS E QUARENTa  
E QUATRO CRUZEIROS K VINTE CENTAVCS), O dividendo que iremos distribuir no presente exercício é o que consta no presente Balanço.

Apresentamos nossa gratidão e reconhecimento ao público ouvinte e clientes de nossa EMPREZA, que tanto tem cooperado com o nosso desenvolvimento, e aos em
pregados e artistas, aos quais devemos o sucesso de nossas irradiações, penhoramos eternos agradecimentos.

Para maiores informes e esclarecimentos, encontra-se a Diretoria à disposição dos senhores Acionistas.

Lajes, 31 de Dezembro de 1.954

João Dias Braescher Carlos Jofre do Amaral
Diretor Presidente Diretor Gerente

A T I V O

Balanço encerrado em 31 de dezembro de 1.954.

P A S S I V O
IMOBIL1ZAVEL DEPREC1AVEL INEXIGÍVEL

instalações Externas e Altos Falantes 29.026,8 o Capital 170.000,00
Oficina Técnica 3.199,1o Fundo para Depreciação 172.709, to
Móveis e Utensílios 47.622,10 Fundo de Reserva 16,71o,7o
Veículos 32.256,00 Fundo de Reserva Especial 153 289.3o 512.709.1o
Aparelhos Transmissão 191.757,4o EXIGIVEL
Discoteca 53.540,8o 357.402,2o Contas a Pagar 8.6o8,3o

IMOBILIZADO FIXO Gratificação da Diretoria 12.524,2o
Construções 10.933,6o Dividendosj 124.882,7o
Instrumentos Musicais 48o, 6o Contas Correntes 1.963,9o 147.979,10
Imóveis 8o.ooo,oo 91.4l4,2o COMPENSAVEL

REAL1ZAVEL Caução da Diretoria 3.000.00
Devedores por propaganda 65 298,oo
Acionistas c/ Capital 3.5oo,oo
Cota Fundo Lei n 1474 6 966,3o
Contas Correntes 26.628.1o 102.392,4o

DISPONÍVEL
Banco Inco c/ Movimento 22.216,2o
Caixa 72.263,2o 94.479,4o

RESULTADO PENDENTE
Aumento Potência 15.ooo,oo

COMPENSAVEL
Ações Cáucionadas 3.ooo,oo

663.688,2o 663 688,2o

Lajes, 31 de Dezembro de 1.954

João Dias Braescher Carlos Jofre do Amaral
Diretor Presidente Diretor Gerente

Demonstração da Conta «Lucros e Perdas» em 31 de dezembro de 1954
RENDAS SC H O W  W 3 - Renda n/ exercício 
DEDICATÓRIAS - Idem. indem 
PROPAGANDA - Idem, idem 
JUROS E DESCONTOS - Idem, idem 
DESPESAS TÉCNICAS E ADMINISTRATIVAS 

Saldo desta conta 
FUNDO PARA DEPRECIAÇÃO 

Idem, idem
GRATIFICAÇÕES DA DIRETORIA - 12% sobre 
lucro liquido para os Diretores 
FUNDO DE RESERVA 5°/0 lucro liquido 
LUCROS SUSPENSOS -  saldo lucro verificado 
a ser destinado Assembléia Geral

445.492,2o

44.379,90

12 524,2o 
4.592,20

87.252,00

22.57o.oo
lo2.765,oo
468.729,40

116,1o

•

594.:8o,5o 594.18o,5o

Lajes, 31 de Dezembro de 1.954

João Dias Braescher 
Diretor Presidente

Lourival Lisboa - contador CRC (SC) 0579

Carlos Jofre do Amaral 
Diretor Gerente

Parecer do Conselho Fiscal
Os membros do Conselho Fiscal da RADIO CLUBE DE LAJES S.A., no exercício de suas funções legais e estatuárias, tendo examinado 

detidamente o Balanço Geral e a Demonstração da conta de Lucros e Perdas, encerradas em 31 de Dezembro de 1.954, são de parecer que de 
ser aprovados pela Assembléia Geral Ordinária, por representarem fielmente a situação financeira e economica da Empreza

Lajea, 31 de Dezembro de 1.954.

Vidal Ramos Junior
Mario Grant -  Suplente

João Gualberto -da Silva Filho
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

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 áo conhecimento dos interessados que até às quin

ze (15) horas do dia 22 de junho vindouro (22/6/1955), acha- 
se 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 d<-
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 tu 
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 
seguintes terrenos:

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

Requeridc por José Ribeiro Scbmdit e Herculano dos Anjo»

B urbana desta cidade, 141.63 m2 e as seguintes confronta
ções: ao norte: com terreno de João Rodrigue» da Costa; ao 
»ul: terreno de Gentil Antunes de Oliveira; a leste, com a 
Travessa da Rua Lauro .VuIler, com 3,40 metros, na linha 
le frente; ao oeste: com terreno de Mario Fernandes da Sil
va com 1,50 metros, na linha que fecha os fundos.

Requerido por João Rodrtgurs aa Costa

8) - Localizada nas proximidades da rua Benjamim 
Constante, zona A urbana desta cidade, com a area dt 
529,10 ms2 e as seguintes confrontações: ao norte: terreno de 
João Silva, com 31,80 metros, na 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, cora 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 ua Rua Emili*no Ramos, zona A urbana 
lesta cidade, com a área superficial de 117,23 m2 e a* se
guintes confrootações: ao norte: terreno d® Nicanor Arruda 
com 14,85 metros, na linha que fecha os fundos; ao sul: rua 
Emiliano Ramos, com 15 metros, na linha de frente: * leste: 
terreno de Hildo Casagraiide, cora 7,80 metros, na linha la
teral á eiquerda, ao neste: terreno de Herd. de Caetano 
Vieira da Costa, Junior, com 7,70 metros, na linha lateral á 
direita.

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 Í1 metros, na linha que fecha os fundos; ao 
sul: com terreno de Protasio Steffen, com 11 metros na linha 
de frente: a leste; com terrenos de Üsni Nicolleli, com 19,70 
metros, na linha lateral á esquerda; ao oeste: com terrenos 
do Patrimônio Municipal, com 19,90 metros, na linha lateral 
á direita.

Requerido por Protasio Steffen

2) - LocalizaJa no Morro do Posto, zona B urbana des
ta cidade, com a área de 540 m2 e com as seguinte* confron
tações: ao Norte: com terreno de Alciria Lisboa, com 20 
metros, na linha de frente; ao sul: com terreno* de Herdei
ro* 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 m*tras, na linha 
laterel á esquerd»;

Requerido por Alciria Lisboa da Costa

4) - Localizada no Conta Dinheiro, zon i 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 terren s de Francisco 
W  nderley, com 30,40 metros, na linha que fecha os fundos; 
a leste; com terrenos do Patrimônio Municipal, com 37,30 
metros, ua linha lateral á esquerd<; ao oeste: com terrenos 
de L ragino M. Garcia, com 35,40 metros, ua linha lateral á 
direita.

Requerido por Francisco Lins Waüdtrley

5) - Localizada no Conta Dinheiro, zona B urbana des
ta cidade, cora a área de 316,78 m2 e as srguintes confron
tações: ao norte: com uma rua projetada, com 18,70 metro?; 
na 1’ nha lateral á esquerda; ao sul: com terrenos do Patri
mônio Municipal com 52 metros, Da linha lateral á direita: a 
a h-ste: 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 Patrimooio 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, cora 72 metros, na linha de 
frente; a leste: com terreno de Leandro Arruda, com 6 me
tros, na linha lateral á direita; ao oest»: com uma rua pro
jetada, com 6 metro®, na linha lateral á esquerda.

Requerid® por Sebastião de Oliveira

1) - Localizada na Travessa da rua Lauro Muller. rona

Requerido por Nicanor de Castro Arruda

10) - Localizada na Avenida 3 de outubro, zona A ur
bana de»ta cidade, com a area de 14,80 m2 e as confronta
ções: ao norte: terreno de )osé M. de Ledo, coro 2,10 metros, 
na lateral á esquerda; ao sul: terreno de Antonio a . dos San
tos. com 2,20 mt-tioa. na linh» 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 linha que fecha os fundo*.

Requerido por Antonio Alve* doa Santos

11) - Uma àrea situada nas proximidades da Praça oa 
Bandeira, zona A, urbana desta cidade, com as seguintes 
confrontações: - ao Sul, com terrenos de Paulina Waltrick 
de Oliveira, 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 de Guilherme Campos e outros, com 
87,60 metros, na linha lateral à direita; a Oeste, com terre
nos de Paulina Waltrick de Oliveira, com 79 metros na 
linha lateral à esquerda. Area tutâl 298 M2.

Requerido por Paulina Waltrick de Oliveira

12°) - Uma área situada naa proximidade* da Avenida 
3 de Outubro, Zona B, urbana deata cidade, cora as seguin
tes confrontações: - ao N-rte, sem confrontação, por ser o 
verticv do triângulo; ao Sul, com a Avenida 3 de Outubro, 
coin 4,3U ra tros. na linha de frente; a Le-ta, com terrenos 
e Artur Belms, com 101,60 metros na linha lateral a es

querdo.- ao Oeste, com terrenos de propriedade de Jcse Au
gusto Steffen, com 104,76 metros, na linha iateral à direita 
área total 208,20 M2.

REQUERIDO por Josc Augusto Steffen

13°) Uma àrea situada nas proximidades das Casas Po
pulares. (Varzea). zona B, urbana desta cidade, com 
1.088 m2., e seguintes confrontações: - ao Norte, com uma 
rua projetada, com 16 metros na linha que fecha os fundos; 
ao Sul, om a Avenida Io de Maio, com 36 metros na linha 
de frente; a Lesie, com terrenos do requerente Tito Bian- 
chir.i r-om 51 metros na lmha lateral à esquerda e ao Oeste 
com 85 metros também com terrenos de Tito Bianchini na 
linha Lateral à direita.

Requerido por Tito Bianchini

O preço mínimo da presente alienação será o seguinte:

Para os lótes n°s: - 1, 2 
Para os lótes n°s: - 3, 6 
Para os lótes n°s: - 4. 5. 
Para o lóte n° : - 12 
Para 0 lóte n» : - 11 
Pura o lóte n° : - 9
Secretaria da Prefeitura 
de 1955

e 13 a Cr$ 25,00 o M2
® 7 a CrS 30,00 o
8 e 10 a CrS 35,00 o M2

a Cr$ 45,00 o M2
a Cr$ 60,00 o M2
• Cr$ 150,00 o M2

Municipal de Lajes, em 27 de maio

Felipe Afonso Slrnào
Secretario

Acontece no 
Brasil . . .

De M. Ruiz Elízegui, da 
Globe Press

Dado* oficiai» revelam que, 
nos dez primeiros mtse* de i!J54, 
a exportação de minério* pc)us 
porto* nordestinos de Cab delo 
(Paraíba) e Natal montou a 4 641 

toneladas. Êsses dois p o r to ^ ^  
servem a zona mineralifera da^^ 
maior importância no que se 
tef.-re a minérios mai* procuia- 
dos ho exterior. Todavia, se
gundo o Ministério da Agricul
tura, menos da quarta parte do* 
minérios exportado* saiu pelo 
oorto de Natal, o qual entretan
to, exportou • maior volume de 
sheelita (510 toneladas) e diato- 
mita (814 tonelada*). Pelo dt 
Cabedelo as exportaçõe* foram 
mais importantes (3,547 tonela
das ao todo), destacand®-‘ e o 
minério de Iiiio (1.175 tonela- 
las), a barita, 773 tonelid s, a 
fluorita. 422 toneladas, o berilo, 
com 412 tonadas e • amiant» 
com 208 t n-lada*.

X X X

Em face da abnegação de que 
tem dado prova», nos último* 
incêndio», os b imbeiros d<< Rio 
<Je Janeiro, partiu d» comércio 
da Capital Federal um movimen
to no sentido de elevar um 
mausoléu a" «Bombeiro morto 
no cump irr.enlo do dever. C"mo 
contribuição para essa finali la- 
de, o vicr-pre«i.lenti da Gene
ral Electric S. A. entrego' um 
cheque de importância elevada 
ao Coronel Sadock, comandante 
da simpática corporação.

X X X

O íbate de suinos realizado 
r.os frigoríficos, de t >do o piís, 
em 1953. te elevou a 712 000 
cabeç<», inclusive animais de to- 
ias a* idaoes., Em 1952 e 1953, 

a matança de suino* atingiu re*- 
pectiv; mente a 709.0U0e 796.00U.
O míior produtor de carne de 
suino é o Rio Grande do Sul 
com 322.00 cabeças em 1954 e 
324 000 em 1953, seguidos de 
São P-ulo, com 171.000 c*ntra 
198.000 e Pa aná, com 162.000 
e 317 000.
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0  maior acontecimento esportivo do ano
Pela primeira vez em Lages o Internacional de P. Alegre — Domingo, d'a 19, 
às 14,30 horas, no Estádio Novo, o sensacional encontro com o Colorado local

Pela primeira vez em nossa história esportiva teremos 
oportunidade de assistir a exibição da mais conceituada e- 
quipe do sul do pais: a <3o S.C. Internacional. Já tivemos 
este ano o Grêmio Porto Alegrense e o Olaria, porém, ago
ra a vinda do ex-penta campeão gaúcho está sensacionali- 
zando os meios esportivos da Região Serrana.

O Internacional, com lauréis conquistados em todo o 
Brasil e no estrangeiro, enfrentará o seu homonimo local, 
que festeja o 6o aniversário de fundação. Desnecessário se 
faz qualquer anúncio em torno da exibição de representa
ção riograndense, que aqui chegará no dia do jogo, 19, pe
la manhã, em evião especial da Varig, e deverá regressar no 
mesmo dia.

Não podemos adiantar qual será a sua constituição 
porém certo é que - e o compromisso é esse - virão todos 
os titulares, entre os quais estarão os guardiões Lapaz. Mil
ton e Oscar, e qualquer deles que ocupe a meta final será 
motivo suficiente para atração dos nossos aficionados. Na 
zaga teremos Florindo. Ezequiel ou Lindobertc; na lmha mé
dia Mossoró. L.ula e os renomados Oreco e Odorico; e o a- 
taque terá Luizinhn, Jeronimo, Larri, Bodinho, Cbinezinho e 
Caohotinho. Entre <ses,  e mai» outros astros do futebol 
gaúcho, tirará o Colorado o seu onze, para um desfile em 
polgante e de gigante' da pelota.

De outro 1 .do, antevendo as suas respon-ahilidades e 
para com a imenaa assistência que haverá de aflu'r ao novo 
Estádio, o Internacional local procurá melhorar a sua represen
tação.

Gui, que se acha hospitalizado, deverá ser substituído 
por Daniel, o já consagrado guardião das grandes vitórias 
do Vasco da Gama e um dos sustentáculos do próprio In
ternacional no grande triunfo frente ao Carlos Renaux. Ale
mão e Pécinha deverão ser mantidos na zaga A linha média 
será formada com Jango, Jorge, Honório, Ayala ou Vicente, 
havendo possibilidade do recuo de Rubens piara a marcação 
ou mesmo para o apoio. Vicente e Ayala, respectivamente 
do Pinheiros e do Lajes, ainda não foram sohcitados, o que 
talvez se verifique após o treino de hoje. A  dianteira rubra 
que vinha se ressentindo da falta de Parizzi, punido pela 
JDD, deverá contar cam o impetuoso centro-avant* que está 
pleiteando permisião para atuar. Plinio, Suiça, Telminho e 
Rubens completarão o quinteto, que, entretanto, estará refor
çado com Patrocínio, ex-integrante do selecionado catarinen- 

• se, e com Isaac, o mais positivo e impetuoso de todos os
atacantes lageanos.

Caberá ao treinador Constancio Guterrez formar o on-

ma
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ze mais harmonioso e que melhor produza entre 
todos os atletas acima apontados. Certo é que, 
devendo enfrentar uma equipe técnica, tática e 
fisicamente melhor preparada, o Internacional la- 
geano precisa contar com alguns reservas à altu
ra' para as eventualidades.

O último apronto vermelho será feito sexta- 
feira, no Estádio Novo, local do jogo, ocasião em 
que deverá ser assentada a formação definitiva.

Pensa, desta forma, a direção do Colorado 
proporcionar uma boa exibição face ao co-irmão 
sulino, sem a pretensão de vencer, porém, jasais 
afastando o espirito de luta, o sangue e a garra, 
que em última análise sobrepujam a técnica e a 
classe, como já tivemos ocasião de ver e aplaudir 
quando o mesrno Internacional derrotou, por 4 a 
2, o campeão cstbnnense, no ano passado,

Não haverá preliminar, pois o jogo deverá 
ter inicio às 14,30 para possibilitar o regresso da 
embaixada visitante no mesmo dia. Oi preços dos 
ingresso* serão: Meia geral Cr$ 20,00 (para os 
sócios do Internacional, com talão do último mes, 
senhoras, stas e crianças menores de 14 anos): 
Geral: Cr$ 40,00; pavilhão: cr$ 50,00 e cadeira 
Cr$ 80,00, Os ingressos de favor ou com perma- 
Denres serão «uspeosos

Antes na pugna serão realizadas solenida- 
d«s em homenagem a<ig visitantes e em rsgozigo 
pelo aniversário do Internacional local, com a 
participação do sr. Prefeito, presidentes da Liga, 
da JDD e dos clubes locAs-

Devemos desiacar ainda que uma serie de 
melhorias serão concluída* ainda esta «emana no 
Estádio Novo, pela Prefeitura Municipal.

NOTAS DA JUNTA DISCIPLINAR
Deu entrada Da JDD e deverá 

ser apreciado na reunião de hoje à noite um 
pedido de «sursis», alternadvo com outro de 
conveisão em multa da pena de suspensão a 
p içada ao atleta colorado Parizzi.

Ainda não foi julgado a protesto do Inter 
nacional contra o Abados, pelo Extra por 
falta de informações da Liga. Se estas forem 
prestadas hoje, o caso será decidido logo à noi
te.

Muitos atletas estão denunciados por jui
zes e pelos olheiros Até agora foram punidos: 
Goia, do Aliados. Ná, do Vascc da Gama, De- 
zinho e Guaracy do Pinheiros.

f  ’ - :

N

Reflexos do Campeonato de 54
I - O Internacional ganhou os pontos

BODINHO é o mais positivo atacante do Internacional, estando 
presenteme na liderança da tabela de goleadores do campeonato de 
Pôrto Alegre. Forma cora Larri, que integrou o selecionado brasileiro 
em Helsinque, uma dupla de envergadura. Sfto craques verdadeiros.

Aliados e Internacional em
pataram uma das partidas do 
campeonato de 54. O Colora
do, ao entanto, entendeu de 
vencer na Liga, como vulgar
mente se diz. E assim o fez 
Seu presidente, então o Dr. 
Evilasio N, Caon, encaminhou 
um protesto perante a JI)L) 
pedindo a contagem de pontos 
em seu favor, dada a inclu
são irregular do atleta Arol- 
oo Osni dc Oliveira - zaguei
ro esquerdo; e em caso ne
gativo a anulação do jogo 
por não ter o árbitro, Oswal- 
do Co-t i, exibido prova de 
conclusão de curso primário 
ao se inscrever.

No decorrer do processo foi 
f ta a prova de que Aroldo 
• •ra desertor do Exército e o 
juiz De Costa não havia cum
prido a exigência do CND. A 
JDD decidiu o caio, mas de 
>m modo exdruxulo. Re

conhecendo a irregularidade 
da situação de Aroldo, cassou 
a sua inscrição e registro.

porém, não deu ganho de 
pontos ao Internacional e Sim 
anulou a partida sob o funda
mento da falta de atestado 
do juiz.

O Aliados não se confor
mou e recorreu. Porém, foi 
pior a emenda do que o so
neto. O Tribunal de Justiça 
Desportiva, por unanimidade 
le votos, mandou contar os 
pontos da partida *o Interna
cional e ainda multou o Ve
terano em CrS 250,00. Eis a 
integra do acordam do TJD:

«Vistos, relaiado* e discuti
dos os autos do presente pro- 
ceso em que é recorrente o 
Aliados F.C., por unanimida
de os membros do T.J.D., 
ACORDAM:

Io - Confirmar a sentença 
da JDD da LSD cassando o 
registro e consequente inseri 
ção do atleta ARCkDO OSNI 
OLIVEIRA, visto sua irregu
lar situação militar.

2o • Reformar a sentença 
da JDD, que determinou a

Chinesinho, ponteiro esquerdo do &ternacio- 
nal. É a mais nova aquisiç&o do clube ubro. 
Grande driblador. Muitas vezes * lançad na 
ponta direita.

anulação da partida entre 
Ah d"s F.O. e E.C, Interna
cional. considerando o Alia
dos como infrator do art. 281 
do O.B.F., mandando contar 
os pontos da partid» ao E.C. 
Internacional e aplicando ao 
A!iado> F.C. a multa de Cr$ 
250,00.

3o - Em v sta do contido 
na Deliber ção 40/45 do CND 
5 tendo presente a jurispru
dência firmada pelo veneran- 
lo acórdam deste Tribunal 
em casos semelhantes, deter- 
mi a: proibir ao árbitro sr. 
Oswaldo Costa a atuar parti
das de futebol sem que o 
mesmo s ,tislaç« as exigências 
da Deliber <ção 40/45. Comu- 
nique-se »• cumpra-se.

Florianópolis; 12 de maio 
de 1955. Arnoldo S. Cuneo, 
Presidente - João Eduardo Mo- 
ritz. lelator -  Milton Watqui- 

Libento - Pedro Bina Mar- 
nns . Jorge Barbato - Anto- 
nio Me- eguzzo e Moacir Ro- 
mais Pinto, juizes - Eludio 
Olsen Viiga, auditor».
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A Serra e o Oeste ligados pelo pionerismo da TAC
Com a inauguração, a- 

manhã, da linha Lajee d Cha- 
pecó, com escalas em Vi
deira e Joaçaba, cumpre a 
Transportes Aéreos Catari 
nense S. A- - T  A C - mais 
uma de suas etapas de pio
neira na aviação comercial 
do Estado, ligando as mais 
longínquas regiões de nosso 
«interland*. A nova linha fa- 
rã decolar aviões, em todas 
as terças, quintas e sábados, 
com destino ao Oeste Catari
nense, partindo de LLajes, e 
aqui regressando às quartas, 
6extas e sábados e consti
tuirá mais um marco decisi
vo para a ligação entre os 
homens do comércio e da 
produção de duas das mais

ricas regiões de Sta. Catari
na - a Serra e o Oeste Mer
cê do dinamismo de seus di 
rigentes e do apoio que os 
catarinenses lhe tem dado, a 
TAC - uma empresa genui
namente nossa - tem podido 
fazer suas aeronaves cru
zarem os céus do pais, nu
ma missão de grande relevo 
economico e social 

O vôo inaugural será rea
lizado amanhã, dia 15, em 
um «douglas» especial, que 
partirá de nossa cidade às 
13,40, e "fazendo as escalas 
em Videira e Joaçaba. no mes
mo dia decolará em Chape 
có. A direção da TAC, sem 
pre solicita e cortez para 
com a imprensa distinguiu-

nos com um convite para in
tegrar a caravana que fará 
o mencionado vôo. De La
jes sairão: o agente local da 
empresa, sr. Danilo Tiago de 
Castro, e os convidados es
peciais o 6r. Euclidee Gran- 
zotto, Prefeito Municipal, ou 
seu representante; o sr. Car 
los Jofre do Amaral, diretor 
da Rádio Clube; Bel. Gervá- 
sio Amaral, diretor da «R e 
gião Serrana» e o Dr. Evi- 
lasio N. Caon, diretor deste 
jornal, que regressarão na 
sexta-feira, pelo mesmo 
avião. Em chapecó serão 
realizadas diversas festivida
des, destacando se um gran
de churrasco, em regozijo pe 
lo brilhante iniciativa da TAC.
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Golpe cüntra Ademar e Jango
Os jornais cariocas divul 

garam ontem que alguns cir 
culos políticos estão proces
sando consultas e articulando 
elementos militares para en
contrarem uma 6olução que 
evite o lançamento da candi
datura do sr. João Goulart

para a vice-presídencia e a 
do sr. Ademar de Barros pa
ra a presidência. Nesse sen
tido deverão convocar uma 
reunião a ser realizada ainda 
e6ta semana. É mais uma n^- 
nobra golpista dos «desertar
des do voto popular».

Instituto de Aposentadoria e Pensões dos 
Comerciários

Delegacia no Estado de Santa Catarina

F  A i * r r  1
Compra de ingressos nos 

Cinemas e Teatros
A maioria dos estudantes lajeanos não cos-

É muito frequente, em 
nossa cidade, segundo temos 
observado, estudantes che
garem nas bilheterias de ci
nemas e teatros e, sem tra
zer consigo a respectiva car
teira, exigir o desconto a 
que têm direito quando iden
tificados. Ora, em vista dès- 
se exemplo, indivíduos que 
não estudam coisa alguma e 
nem tão pouco são matricu
lados em educandarios de 
qualquer espécie, tentam lo
grar o porteiro alegando que 
«deixaram sua carteira em 
casa», como fazem alguns 
estudantes. Tal ação traz 
prejuizos aos proprietários 
dessas casas de diversões, 
pois os mesmos, algumas ve
zes levados pela «lábia» do 
camarada, se vêm na conti-

gência de conceder o refe
rido abatimento a quem não 
tem o minimo direito a isso.

Os es uiantes consciêntes, 
com senso de responsabili 
dade a fim de não prejudi
car a boa ordem, devem tra
zer sempre consigo, como ê 
do seu dever, a6 respectivas 
carteiras para fazer jús ao 
desconto e para evitar que 
elementos inescrupulosos 
também pos6am gosar dessa 
regalia.

Essa é a medida justa, 
que vai ser posta em prati
ca nos cinemas locais, pois 
não se justifica que uma pes
soa gose de um privilégio 
qualquer, como nos caso dos 
cinemas, sem apresentar a 
devida identificação.

L a ce rd a  e H e r i -  
b erto  os C a n d i

d a to s
A Convenção Regional da 

UDN homologou, domingo, em 
Florianópolis, o nome do de
putado perrepista Jorge La
cerda como candidato ao Go
verno do Fstado. Seu compa
nheiro de chapa será o sr. 
Heriberto Hulse, atual presi
dente do grêmio brigadeir 6ta, 
e disputará a vice-governan- 
ça. A decisão dos convencio
nais udenistas foi tomada por 
grande maioria, após reuniões 
bastante movimentadas. Em
bora alguns lideres, tidos co
mo dissidentes, como Adolfo 
Konder, tenham acatado a 
decisão da Convenção, a dis
sidência deverá ser declara
da oficial pelo Cel. Aristilia- 
no Ramos, pelo sr. João Co- 
lin e outros. Lacerda e Heri
berto concorrerão sob a le
genda coligada de nova de
nominação «Frente Democrá
tica», e integrada pela UDN, 
PSP, PRP e PDC.

O Delegado do Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários, no Estado de Santa Catarina, tendo em 
vista o que estabeleceu a Portaria n° 70, de 0-5-55, baixa
da pelo Sr, Ministro do Trabalho, Indústria e Comércio, faz 
ciente aos Srs. contribuintes em atrazo no recolhimento das 
contribuições para com 0 l.A.P.C. que, por força da referi
da Portaria, terão a faculdade de, até 30 de junho do corren
te ano, requerer a liquidação parcelada dos débitos existen
tes e anteriores a janeiro de 1955, a fim de ser evitado 
imediato procedimento judicial, sem mais direito a qualquer 
favor que propicie o parcelamento depois daquele prazo.

Florianópolis, 10 de junho de 1955.
Francisco Câmara Neto 

Delegado

Dr. LUIZ BICA
Com prática em Hospitais do Rio de 

Janeiro e Porto Alegre
Clinica Médica - Vias Urinarias - Partos - Alta Cirurgia

Reabriu seu consultorio à rua Benjamim Coostant, ao 
lado da Fârmácia N. Sra. de Fátima, defronte ao Fó
rum, onde estará à disposição de seus clientes.

Consultas das 8 às 12
Residência: Rua Hercilio Luz — 133

Estrada Anita Garibaldi-Pinhal da Serra
Indicação do Dr. Evilasio N. Caun bem acolhida pelo Governo

Durante a última sessão or-, unanimidade de votos uma 
dinária da Camara Municipal indicação a» sr. Governador 
o Dr. Evilasio N. Caon apre- lo Estado e aos lideres da 
sentou e teve aprovado por| bancadas estaduais pedinlo a

Dr. João Ribas Ramos
ADVOGADO

Causas Civeis, Comerciais, Criminais, Tra- 
balahistas e Fiscais

Escritório rua Correia Pinto. 225
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construção de um trecho de 
estrada no distrito de Anita 
Garibaldi para ligar o nosso 
Município ao de Vacaria, pe 
lo distrito do Pinhal da Serra.

Em atenção a esse apelo o 
sr. Secretário da Viação e 
Obras Públicas endereçou à 
Camara o seguinte telegrama:

«Presidente Camara Muni
cipal - Lajes

«De ordem do sr. Governa
dor, em resposta ao apelo 
dessa Camara referente à es
trada Anita Garibaldi -  Pinhal 
da Serra, informo haver de
terminado ao DER os estudos 
e o orçamento necessários ao 
atendimento da solicitação. 
Saudações: Aroldo Carvalho, 
Secretário da Viação».

Dr. Jonas G. Ramos
(Clinica Cirúrgica)

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

Ex-Assistente das Enfs. 30a-31a da Santa Casa 
da Misericórdia do Rio de Janeiro.

EX-INTENO do «Saint Lukes Hospital» Massacbu* 
setts, Estados Unidos da America do Norte.

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

CONSULTÓRIO: Rua João de Castro, 94 ( ao  la
do do Colégio São José) Das 14 às 18 hs, Jiariamen-

tC‘ . f
RESIDENCIa  Rua Barão do Rio Branco, 110 

Telefone 323

Lajes Santa Catarina

Já está em pleno funcionamento

— Comerc ia l  Au to  C a p a s =
de propriedade da firma J. GUIMARÃES & CIA., sita à rua Baependi s/n, nesta cidade dispondo de variado sortimento 
de plásticos p/_ capas de automóveis, lonas para caminhões, acessórios em geral, baterias e pneus, compra e venda de 
veículos, colchoes de molas estilo francês, jogos de estofados, plásticos p/ cortinas e toalhas, etc.

A  COMERCIAL AUTO CAPAS está apta nara, em suas modernas instalações, bem atender sua freguesia dp arôrrin 
com os gostos mais exigentes e preenchendo, assim, uma necesçidade que se fazia sentir na Princesa da Serra.
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