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Inaugurada a nova linha da T a C
Võo especial passando por Videira e Joaçaba - Homenagens
Confome havíamos ampla- 

rnente noticiado, re.dizou-se 
no dia 16 deste, o võo -Niau- 
gural da nova linha da TAC 
entre Florianópolis, Lajes, Vi
deira, Joaçaba e Chapecó, 
em mais uma iniciativa vito
riosa ae avançar pelo espaço, 
estendendo o progresso aos 
mais loginquos recantos o 
Estado. Em avião especial 
- «Bonzo» -  a co.uitiva che
gou à nossa cidade às 15,28, 
integrada pelos srs. Dr. João 
DaVid Ferreira Lima e Luiz 
Fiúza Lima, diretores; Ji,iro 
Pereira, gerente; deputados 
Leonir V„rgas Ferreira, Mi- 
r^nda Ramos, João Colodel e 
José Waldomiro Silva; Dr. 
Parigot de Souza, Secretário 
da Segurança Pública; Ma
noel Ferreira d* Mello, Secre
tário da Preffitura de Flo
rianópolis; Oto Breier, diretor 
oa cruzeiro do Sul; Antonio 
Gai.», “x-Prefeit > de Caçador; 
Gentil Ferrarozí, gerente da 
Texaco, e Humberto Mendon
ça, Eogard Bonassis, Eduardo 
Rosa, Narbal Vilela, Manoel 
Vilela, Monoe! de Meneze* e 
Bento Vieira, representantes 
das emissoras e jornais da 
Capital, e o fotografo Wal- 
derrar Anacleto:

A caravana foi recepciona
da por regular número de 
pes-oas que aíluiu ao Aero
porto local, incorporando se 
à m» sma os srs. Danilo Tia
go de Castro, agente local 
da 1 AC; Syrth Nicolléli. re
presentante deste jornal e 
Prejidente da «'amara Munici
pal; Bei. Gervásio Amaral, sr. 
Otávio Rafaeli e tstevam 
Burges. representa' Gs da 
«Região Serrana», d<> «Guia 
Serrano» e da «Radio Clube».

Em Videira e Joaçaba
Em Videira, onde chegou 

às 16,08, a comitiva foi re
cepcionada com uma mesa 
df-1 salgadrohos, regados c m 
aperitivo especial, discursan
do na ocasião O Dr. Prlagn, 
Parigot, em nome da popi.la- 
ção videirense. Agradeceu a

homenagem, pela TAC, o s< u 
diretor Or. João David Fei- 
reirs Lima. Decolando naque
la cidade o aparelho aterri- 
zou em Joaçaba após 25 mi
nutos de võo. Grande massa 
popular agusrdava a chegada 
do avião no aeroporto de 
Joaçaba, tendo os presentes 
sido obsequiados com uma 
taça de champanhe cada um 
um. Falou o sr. VValter Zi- 
gelli, Secretário da Prefeitura 
daquele Município, se con
gratulando com a TACe seus 
diretores, agradecendo o Dr. 
Ferreira Lima.

Banquete em Chapecó
Cora mais 35 minutos de 

võo o «Bonzo» desceu em 
Ch pecó, onde os tecem che
gados foram recebidos festi
vamente e conduzidos em au
tomóveis para o «Clube Cha- 
pecoense» e ali obsequiados 
com um fino aperitivo, já 
às 19 horas. Em nome do 
Município e da população de 
Chapecó orou o Dr. Adeval- 
do Monteiro, Juiz da Direito 
e o advogado Cid Rocha Ri
bas, através do microfone da 
«Rádio de Chapecó». Pela im
prensa da capital discursou o 
sr. Manoel Ferreira Melo, Se
cretário di Pre
feitura de Florianópolis, Pndo 

gradecido as manifestações 
os srs. Ferreira Lima e Fiúza 
Lima, diretores da Catarinen
se.

Ás 20.00 horas, no «Hotel 
Soprano» foi servido lauto 
banqueie aos presentes, em 
mesi em forma «U», simbcli- 
z.-ndo a uüião que naquele 
instante • TAC estimulava. 
Encerrando as homenagens 
prestadas à Catarinense pelo 
povo de Chapecó, usaram d.i 
palavra os deputados Miran
da Ramos e João Colodel; M - 
rio Gonzaga Costa, Juiz su
plente da Comnrca; Manoel 
Mach do, advogado; Manoel 
de M nez-s, jor alista e o 
deputado Lenoir Varg.is, em

t ome da Associação Comer
cial.

O regresso
Pernoitando em Chapecó 

<«s convidados e diretores da 
Catarinense regressaram n<« 
dia 17, sendo digno de desta- 
oue o brinde que todos rece
beram, em Videira, da «So
ciedade de Vinhos Catarinen
ses Ltda», que distribuiu a ca
da um dos circunstantes dois 
a tres litros do conhecido 
«Vinbo Vermout Embaixador».

Em todos os lugares onde 
o «Bonzo» fez aterrizagem os 
passageiros foram recebidos 
com demonstrações de apreço 
e fidalguia, o que vem cons
tatar o prestigio da a Trans
portes Aéreos Catarinense 
S.a . De nossa parte somos 
gratos aos diretores da con
ceituada empresa e em es
pecial ao nosso amigo Dani
lo Castro pela gentileza do 
convile que nos formulou e 
pelas atenções dispeDsadas ao 
nosso representante.

0 “Corvo” ameaça 
com novo golpe
O deputado Carlos Lacer

da volta a agitar o pais com 
suas ameaças de golpe. Está 
no mato sem cachorro, já 
que Etelvino roeu a corda e 
ele não quer Juarez nem 
Juscelino, nem Ademar. Em 
Recife o «Corvo do Lavra- 
dio» declarou que a vitória 
de Jango, Juscelino ou Ade
mar deixará o |pais, caminho 
de um golpe de força, para 
libertar se de um mal maior. 
Só mesmo o golpe poderá 
salvar esse «picareta» que 
brigou com todo o mundo e 
não sabe agora que rumo 
tomar Era megalomanirco. 
agora já se transformou em 
tarado. Mas o golpe não virá 
e ele ainda formará, com 
Perachi e Etelvino, os tres 
cavaleiros da triste figura

Sta. Catarina presente na Con
venção que homologou Jango

O PSD catarinense esteve 
presente à L onvenção Na
cional do partido majoritário 
que homologou a candidatu
ra do sr João Goulart â vi- 
ce-presidencia da República. 
A ela compareceram os 6rs. 
Leoberto Leal, Serafim Ber- 
t»8o e ivo de Aquino, repre
sentando 19 votos dos muni
cípios catarinenses. Os tres 
lideres pessedistas que desde 
os primeiros momentos da 
candidatura Juscelino Kubi- 
tscheck com ela se solidari
zaram tem agora a sua po
sição sustentada pela secção 
barriga verde do PSD que, em 
face do acordo com o Partido 
Trabalhista, alinhar se-á com 
aquele candidato, o que sera 
prenuncio seguro de 6ua vi
tória em nosso Estado.

Leoberto Leal - Uder juscelinista 
em Santa Catarina

Comitê pró Lacerda ou 
intervenção ?

Chegaram ontem a nossa 
cidade os srs. Celso Ramos 
Branco, Secretário Interior e 
Justiça; Monsenhor Paschoal 
Librelotto, Secretário da E- 
ducação; e os deputados Ru
bens Nazareno Neves e La 
erte Ramos Vieira, lideres 
do governo e da UDN, res- 
pectivamente, na Assembléia 
Legislativa. A missão d06 di
rigentes governistas prende- 
se à movimentação da can
didatura do sr. Jorge Lacer
da à governança estadual e 
que vem encontrando algu 
ma resistência no seio da 
UDN loca!. As informações 
colhidas 6ão de que os dois 
Secretários e os dois depu
tados, no dia de hoje, Assen
tarão as bases para a for
mação de um... comitê inter- 
partidário para apoiar o de 
putado perrepi6ta. Os srs. 
Rubens Nazareno Neves e 
Mons Paschoal Librelotto 
deverão arregimentar as for
ças do PDC, enquanto que 
os srs. Celso Ramos Braijço

e Laerte Ramos Vieira pra
ticarão uma espécie de in
tervenção no Diretório de 
seu partido.

«"orno se sabe o Cel. Aris- 
tiliano Ramos, presidente do 
brigadeirismo lageano, está 
afastado da luta em favor de 
Lacerda, levando consigo 
considerável número de cor
religionários. A intervenção 
seria o modo direto de ali
jar da chefia o velho co
mandante e os que o acom
panham. Não verificada dire
tamente, o será do túodo in
direto, através de um comi
tê. com participação dos tres 
partidos coligados UDN"- PR r1- 
PDC e também do PSP, fi
cando a direção da cam
panha com o mesmo. Embo
ra estes informes não sejam 
absolutameote seguros,^ cer
to é porém que a perma
nência até amanhã dois che
fes pedecistas o udenistas 
em muito poderá mudar o 
panorama político local.

== Cine Teatro TAMOIO apresenta o seu programa para domingo
AS 2 HORAS — deslumbrante Tecnicolor o documentário sobre a índia

=  RIO S AGRADO =
AS 4 HORAS — EM CINEMASCOPE

| Com Gary Cooper - Susan Hayward - Richard Wid-

Pi eços - Crí 15,00 - Crí 8,00 - Crí 5,00 - excepcionalmente 
p. ——  -  para crianças menores de 12 anos.
As 7 e 9 HORAS em CINEMASCOPE o sensacional Tecnicolor de LUXO

Com Tyrone Power - Terry Moore - Michael
Rennie

AS 4 HORAS -  EM CINEMASCOPE.

0 Jardim do Pecado -
As 7 e 9 HORAS em <

R e b e l i ã o Preços - Crí 15,00 e Crí 8,00

0
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Secçõo feminina
Angela Tereza

A BELEZA do talento ins
pira admiração, a da alma 
inspira estima e a do corpo 
inspira amor. a admiração e 
a estima são bastante tran 
quilas. Só o amor é impe
tuoso. (Fontenelle) 

x x x
TORNA-SE prejudicial o 

costume de certas mães, de 
anular todas as iniciativas da 
crianca. dando lhe comida à 
boca, vestindo-a, banhando-a. 
etc. na idade que ela já po
de fazer todas essas coisas 
por si mesma.

X X X
UM TERNO quando está 

em desuso, mas possui a lã 
forte, pode ser aproveitado 
num bom costume para se
nhora. Desmanchar todas 
as costuras, lavar a lã com 
agua morna e sabão em es
camas, passar muito bem a 
ferro enquanto úmida e re
cortar a calça numa saia e 
o paletó ajustar ao talhe

X X X

PUDIM DE BATATA DO- 
( Ê - Meio quilo de batata, 
750 gramas de açúcar, 250 
gramás de manteiga, 100 
gramas de farinha de trigo, 
15 ovos. Fazer, do açúcar, 
uma calda em ponto de es
pelho de deitaras batatas que 
já devem estar cozidas • 
passadas na peneira. Levar 
ao fogo para engrossar, De
pois de frio, deitar a man
teiga, os ovos, sendo nove 
sem claras, e finalmente, a 
farinha de trigo, um pouco 
de cravo e canela em pó. 
Quando estiver nas formas, 
deitar algumas passas e tam
bém alguns pedaços de do
ces em calda, como laranja 
figo etc. Assar em forno 
com calor regular

X X X
EXISTEM nas livrarias 

contos chamados infantis 
que são adequados para d s 
penar os piores instintos. 
poÍ9 se referem à descrição

EXPEDIENTE
O "CORREIO LAGEANO" foi 

fundado em 21-10-1939 
Propriedade e edição da 

Gráfica Correio Lageano Ltda
Diretor - Dr. E v ila s io  N . C aon  

Gerente -  Jo sé  P . B a g g io

Redação Gerencia - Oficinas : 
Mal. Deodoro, 294-C. Postal, 59

Representantes
NO RIO SÃO PAULO

Sucursal dos Jornais Sul 
Riograndenses 

Rio — Jorge Chalitha 
Conde Bonfim, 789-fone: 38-7285
São Paulo — Urbano Zacchi 

Cons. Crispiniano, 404 -  S. 210
EM PORTO ALEGRE

Carlos Danilo de Quadros 
Rua 24 de maio, 50 

2o \. — Ap 5 — Fone: 9-16-83

ASSINATURAS
Ano: Crí 120,00 

N° avulso Crí 1,50

PUBLICA-SE ÀS QUARTAS 
e SABADOS

de espantoso* crimes. Quem 
põe nas mãos de seus filhos 
tais livros incorre em grave 
culpa.

X X X
QUANDO um bolo ficou 

solado, pesado, pegajoso, < 
porque levou açúcar demai 
ou faltou fermento, ou ft 
mal batido e, ainda, assado 
em forno frio.

(Santos & Santos lmerpre-.).

Quadro Negro
(Medeiros dos Santos)

É aflitiva a situação dos 
servidores estaduais de San
ta Catarina, com o cre>cen- 
te custo de vida, numa ter
ra onde os prêços sobem 
como foguetes em noite de 
São João.

Há dias conversei com um 
funcionário do Estado, pa
drão I, que percebe Crg 
1.60o,00 por mês. É casado, 
sustenta seis filhos menores 
e paga aluguel de casa!

Sua alimentação é consti
tuída por café preto e pão, 
pela manhã, arroz do mais 
ordinário que, cozido, mais 
se parece com sinapismo, 
feijão ordinário, caldo de 
ossos e um pirão!

E há, ainda, quem fale 
mal do brasileiro. Mas, feijão 
bichado, café preto e pirão 
que talento pode dar?

As investidas dos servido
res vêm esbarrando nas des
culpas governamentais, como 
se a barriga podesse espe
rar.

Caso exi6tisse um pouco 
de boa vontade, o abono re
clamado pelos servidores es
taduais já seria uma reali
dade.

O excesso de arrecadação, 
já pressentido para êste ano,

K o Senhor Governador 
deve saber disso, como não 
pode ignorar que a fome já 
pene rou nos lares dos fun
cionários públicos.

Em 1951, o Sr Governador
pensou arrecadar CrS.............
234 202 ('63 50 mas arrecadou 
CrS 312.190.234,30. Houvr um 
excesso de Cr$ 77 988.184,30.

Em 1952, o Sr Governador 
pensou arrecadar Cr$ . . . .  
519.504.121,90, mas arrecadou 
( r$ 341.1)48.482.50. houve um 
excesso de CrS 215.44.360,60.

Em 195 . o Sr. Governador 
p e n s s o u arrecadar CrS 
349 422 401,00, mas arrecadou 
CrS 450.516.253,70. Houve um 
excesso de CrS 107.093.849.70.

Em 1954, o Sr. Governador
pensou arrecadar Cr$.............
432.952.1 i2 20 mas arrecadou 
CrS 578,477.310,50. Houve 
um excesso de Cr$ . . .  
145.525.198 30.

Para 1955, êle pensou ar
recadar Cr$ 626 558.601.20.

AfiJmam os entendidos, in
clusive os palpiteiros oficiais 
qne arrecadação atingira aos 
CrS 809 000.000,00.

Porque não usar êsRe ex
cesso para dar um abono 
aos servidores públicos, cu
jas aperturas são bem conhe
cidas?

Aniversários
Dia 26

A menina Salete Terezinha 
filha do Sr. -ebastião Telles.

D a 29
Prof. Carlota de Aquino 

Nicolleli • Progenitora do 
^Sr. Syrth Nieolelli. Presiden

te da ( amara de Vereado
res.
Pedr> Cesar filho do Sr. 
João Nicolleli, residente nes
ta cidade

Dia ti)
Srta. Celia Xavier 

Mes de julho 
Dia 1-

Celio Bati6ta de Castro, 2. 
Tabelião de notas.

Vera Lui ia. filha do Sr. 
Afonso Ribeiro Sobrinho.

Dia 2
Sebastião da Silv* Mota, 

Prof. Mun. Cerro Negro.
Dia 3

Ângelo José Araldi, co
merciante.

Sra. Alceste de Bom da 
Silva, esposa do sr. Hermi- 
nio Jorge da Silva.

______________________ i j^ g in a
------------------------------- ».

Programa para osfestejosdo 59'
Aniversário do Clube 1 de Julho

Dia 1. de Julho - Sexta Feira
As 19 Horas: - Leitura do Relatório da Diretoria do 

primeiro periodo de seu mandato.
A« 20 Horas' - Jantar de confraternização, no qual (o. 

marão pa"rte todos os Ex-Presidentes do Clube; associados 
e autoridades.

Dia 2 de julho — Scbado — ás 22 horas:
Grande baile de gala oferecido aos ex-presidentes do *  

Clube, comemorativo ao 59 aniversário do Clube.
t

Dia 3 — Domingo: - Soirée
Abrilhantará os festejos Jazz especialmente

contratado
NOTA: - As mesas para o baile e soirée já estão a 

venda na LOJA GUASPAR1

A lista de adesões para o jantar do dia U de julho 
encontra-6e com o economo do Clube.

S Á  Empresa de Vação Aérea Rio Giandeise

“ Var i
HORÁRIOS em vigor para Lages
SEGUNDA-FEIRA. HORA PARTIDA
PARA O NORTE-DE LAGES PARA: - FLOR1ANOPOLIS 10 50
PARA O SUL - DE LAGES PARA:-JOAÇABA - XAPECO - ERECHIM

PASSO FUNDO - CARAZINHO
PORTO ALEGRE 13 20

TERÇA - FEIRA
PARA O NORTE DE I.AGES PARA: FPOLIS - CURITIBA - S PAULO 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: CAXIAS - PORTO ALEGRE

RIO 10,00 
11,50

QUARTA - FEIRA
PARA O NORTE DE - L aGES PARA: - CURITIBA - SÃO PAULO - RIO 9 25 
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE l U Q

QUINTA-FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA: FPOLIS - CURITlB A - S  PAUTO Rrn mnn 
PARA O SUL - DE LAGES: CAXIAS - PORTO ALEGRE ' •

SEXTA - FEIRA
PARA O NORTE - DE LAGES PARA; CURITIBA - S PATTI O R.r,
PARA O SUL - DE LAGES PARA: - CAXIAS - PORTO ALEGRE 9,25

14.10

SABADO ~
PARA O NORTE - 1)1 LAGES PARA: - FPOLIS CURITIBA - S. PAULO - RIO I0o0

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

14,50
OBSERVAÇÕES: Os vôos para Curitiba, às 4as e fi». f • -------

cala em Florianópolis). Temno de i in eiras’^ ao d>>etos (sem es- 
S. Paulo. P° de 1 10 Para Curitiba e 3h.55m para
Para o seu maior conforto o
RIG - A disposição de V S aviões^nn *  1 VÔe pela VA* 
de luxo - todos com a trariioinrI°fS poPulares (mistos) e 
VAR1G tradicional cortezia e serviços
Maiores detalhes sôbre passa^cn 
país e extrangeiras. nas Agencias00?» X v !  ^  ou,ras cidades do 
Agencias de Turismo. 188 da Va RIQ c nag principaiS

Agência em Lages - Rua lo de Novembro N 07 ^
«VARIG» ^  Fone: -241 Rnd. Tel.
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Prosseguimento de obras 
em Santa Catarina

Segundo informação envia
da pelos Senadores Carlos 
GomeB de oáveira e Saulo 
Ramos ás Câmaras de Flo- 
ranópolis. Blumenau, ltajaí 
e Laguna, o Ministro da Fa
zenda acaba de liberar os 
créditos necessários â quita
ção dos débitos para com as 
Companhias contratantes dês- 
ses portos.

Dessa forma, fica assegu
rada a continuação das res 
pectivas obras, sendo que 
os serviços, no pôrto de 
Florianópolis, devem estar 
concluidos dentro de dois 
mêses.

Também segundo a infor
mação daqueles senadores 
catarinenses, acaba de ser 
publicado o côrdo aditivo 
feito entre o Fatado e o 
Ministério da Agricultura, 
para prosseguimento da cons

trução da Escola de Inicia
ção Agrícola de Araquarí.

Ésse Acordo foi submetido 
ao I ribunal de Contas onde, 
em car iter de preferência, 
acaba de ser registrado.

Essa Escola que está já 
com os alicerces prontos, foi 
iniciativa do senador Carlos 
Gomes de Oliveira que tem 
conseguido verba no Orça
mento Federal para sua cons
trução, encontrando a boa 
vontade do govêrno 8ornhau- 
•en.

Para êste ano, a União da
rá  ̂ C.r$ 1.600,000,00 e pelo 
Acordo o Estado dará 
Cr$ 800.000,00.

As obras desta E-cola já 
em prosseguimento com a 
nova verba, estão sob a di
reção do Dr. Benjamin Fer
reira Gomes, alto funcionário 
do Ministério da Agricultura.

Leiam e assinem o Jornal

:« A H O R A »;

Regressou dos 
EE.UU. o Dr. 

Bastos
Do ningn último chegou à nos

sa ci 1 >'e i Dr. Cleones V. C. 
Basto*, qu- permancera um mes 
n >s Est * Unidos partcipau 
do de cnaclaves do Rotary 
Club Internacional. O Dr. Bas
tos aeguiu em nova viaj m p ra 
Jacarézinho, no Estado do Pa
raná onde participará da As- 
samblé a Garal dt* Rotary Clu
bes daquele Estado, a realizar- 
se nos dias de hoje e amanhl. 
Nos proximos dias i9 e 30 de
verá estar em Blumenau afim 
le assistir a Assembléia Ger,.l 
dos Clubes d'* Sant<. Catarina e 
no dia 2 de Julho, em noasa ci 
dade, tomará po*se com gover
nador do 120 Distrito do Ro
tary, para o qual foi eleito em 
substituiçío ao ar. Abdon Araú
jo. de J»carézinho. A circuns- 
criçáo do Dr. Bnstos abrange 
os Estados do Paraná e Santa 
Catirina. O Dr. Bastos prome 
teu-nos alguns artigos s< br« as 
suas impressões d»s EE UU. o 
que deverá nos fornecer tão 
logo folgue em suas atividades.

Vendido diáriamente em todas as bancas
Para assinaturas procure esta redação

Leia Correio Lageano 
ás 4as. e sabados

V//////////Â ■
A Í
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ALFAIATARIA

B A G G I 0
vesle o m a máiima elegancia

Tendo sempre as últimas 
novidades num grande 
sortimento de casemiras 

das melhores marcas

Exclusivista das roupas

D U C A L
ARTIGOS PARA

Homens-Senhoras - Crianças

Vista-se melhor, vestindo-se na

Alfaiataria BAGGI0
praça João Costa, n' 50

Coletoria Nova Trento
O Municlpi ' N iva Trento t«m necessidade d« uma Co

letoria Federal, • u, q ndo menos de um Pôsto de Arrecadação.
Nêsse sentido, o deputado Braz Joaquim Alves vem se in

teressando, desde 1954, junto aos Pederes Federai*.
Agora, o Ministre José Maria Whitaker, titular da Paata 

da Fazenda, acaba de transmitir ao Presidente da Assembléia o 
seguinte telegrama:

Deputado Braz Joaquim Alves 
Presidente da Assembléia Legislativa 
Florianópolis.
Em respoata seu telegrama de 12 d* maio último, inform# 
que atualmente o Senado, em projeto aob n° 361 inclui o 
Município de Nova Trento n* relação de Municípios a te
rem contemplados pt

Cordiais Saudações 
José Maria Whitaker

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARCA 
DE LAJES, SANTA CATARINA

Edital de Citação
O Doutor Aristeu Ruy de 

Gouvêa Schiefler, Juiz de Di
reito da 2a: Vara da Comar
ca de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da Lei, 
etc.

FAZ SABER a quem inte
ressar pos6a, conhecimento 
leste tiverem, com o prazo 
de 30 dias, contados da pri
meira publica deste na im
prensa local, que estando sen
do executado, cita-se e cha
ma-se PEDRO JO SÉ DOS 
SANTOS e ROSALINA DOS 
SANTOS, para pagarem in- 
continenti a quantia de Cr$ 
158,40 cada um, mais selos e 
custas da execução que lhes 
move a Fazenda do Estado.

E, porque em cumprimento 
ao mandato de citação, tenha 
o Oficial de Justiça Sebastião 
Pessoa, encarregado da dili
gencia, certificado não haver 
encontrado os referido» deve
dores, passou o presente edi
tal, com o praso de trinta 
dias, por meio do qual ficam 
os referidos executados cita- 
t*dos para comparecerem e 
«aldarem seu débito e não o 
fazendo, ser-lhe-ão penbora- 
• los bena tantos quaotos bas
tem para os p*gamentos.

E. p ra que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou o 
presente edital que será pu
blicado na imprensl local, a- 
fixado no local público de 
costume, ficaudn ainda copia 
nos autos respectivos. Dado 
e passado nesta cid de de 
Lajes, «os 21 de Junho do 
ano de 1955. Eu, Hélio B>*co 
de Ca6tro, Escrivão do3 F<i- 
tos da Fazenda, que o dati 
lografei, subscrevo e tamben 
asiino,

Aristeu Ruy de Gouvê 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. V. ra

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fa

zenda

CERTIDÃO
CERTIFICO que afixei o edi
tal supra, no local do coatu- 
me; dou fé.

Lajes, em 21 de Junho de 1955

O Esciivâo
Hélio Bosco de Castro

DR. EVILASIO NERY CAON 
DR. EDÉZIO NERY CAON

ADVOGADOS

Causas eiveis, comerciais, cri
minais, trabalhistas e fiscais.

Ed. Marajó ira, 2‘ A - Salas U e 15 - Fone 355

4
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Prefeiiura Municipal de ajes
Es ado de Santa Catarina

Editül de cnncunéncia púbicaDECRETO
de 3 de junho de 195õ 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
D I S P E N S A R : -  , • ,

De acordo com artigo 232. letra a, 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949. -

CELESTINA GUEDEÜRT MEURER, <1 s funções de Professor, Extranumerário diarist» 
Escola mista municipal de São Seb isitío-Rio Violento no distrito de Palmeira. -  

Prefeitura Municip») de Lajes, em 3 de junho de 1955 
tuclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

da Lei

da

Lei

DECRETO
de 3 de junho de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: - 
D I S P E N S A R :

De acôrdo com o artigo 232, letra a, da 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949.

VlLMA COELHO NETO, das funções de Professor, Extranumerário diarista da Escola mista 
municipal de Casa Vermelha no distrito de Palmeira.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de junho de 1955 
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de Io de junho de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
ADMITIR:

De acôrdo com as Leis n°s 76. de 3 de março de 1950 
e Lei n° 23, de 4 de junho de 1951.

JORGE AUGÜSTO NEVES VIEIRA, para como extranumerário-diarista exercer as funções 
dc professor substituto na Escola mista municipal de Olaria no distrito de índios, enquanto 
durar o impedimento da titular Delminda Neves Vieira, percebendo a gratificação prevista 
em Lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em I o de junho de 1955 
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

De ordem do Senhor Prefeito Municipal e de 
acôrdo com a Lei n° 34, de 27 de maio de 1955, 
fica aberta a concorrência publica paia a venda 
de vinte e sete (27) lotes de terras, pertencentes 
ao Patrimônio Municipal, situados no antigo Está
dio Municipal (Proximidades da Maternidade «Te- 
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 Cr$ 80,UO 
(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 
(15) 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.

DECRETO
dc 1 de juoho de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER APOSENTADORIA:

De acôrdo com o artigo 197, letra c, c -x . . , , _ .
e artigo 199, letra b. da Lei n» 7i, Prefeitura Municipal de Lajes em 30  de maio de 1955
de 7 de dezembro de 1949.

A MARJA DOLORES VIEIRA, ocupante do cargo de Professor, Padrão A, do Quadro Úni
co do Municipio ('Escola mista municipal de Curral Falso, no distrito de Paiuél), com pro
ventos anuais de 0 $  2.400,00 (dois mil e quatrocentos cruzeiros).

Prefeitura Municipal oe Lajes, em 1 de junho de 1955 
Euclides Granzotto 

Frefeito Municioal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

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

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretário

DECRETO
de 1 <le junho de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER 
APOSENTADORIA:;

Da acôrdo com o § 3o do artigo 197, da Lei 
de 7 de dezembro de 1949. -

O SENHOR INÁCIO VlTORlNO DE LlZ. o upanie do cargo de Professor, Padrão 
Quadro Ünico do Municipio (Escola mi-ta mmcipal do lugar Casa de Pedra, no distrito de 
Painél), com os proventos anuais de C>$ 7.200,00 (site mil e duzentos cruzeiros)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 1 de junho de 1955 
Euc i >s Granzotto 
Prefeito Municipal 
Felipe Af'<nso Simão 

Secretário

n° 71,

A. do

DECRETO N° 29 
de 3 de junho de 1955

O Senhor EUCLIDES GRANZOTTO, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições
D E C R E T A*  ̂ *

Art. I o -  Fica desdobrada no corrent- exercido, o Curso da Escola mista municioal rie 
AGUAS NEGRAS no distrito de PALMEIRA. municipal de
Art. 2o -  Est* Decreto entrará em vig..r na data da sua publicação, revogada» as dimosi- 
ções em contrario. - p

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de março de 1955

Euclides Granzotto — Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão — Secretário

SE VOCÊ QUIZER RECEBER COM
PONTUALIDADE E RAPIDEZ

Confie suas cargas e encomendas
■ - — _

Transportadora I»
Aurora Ltda.

MATRIZ: Rua Marechal Floriano 1107 
Caxias do Sul

Agências nas seguintes cidades '

Rio - São Paulo - Porto Alegre 
Curitiba - Blumenau

Agência nesta cidade: Rua Mal. Deodoro 432

/ * * :
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JUIZO d e  d i r e i t o  da s e g u n d a  v a r a  d a  c o m a r c a  
DE LAJES, SANTA CATARINA

Edital de Citaçáo
O Doutor Aristeu Ruy de 

Gouvêa Schiefler, Juiz de Di
reito da 2h. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa Ca- 
t.rina, na fórma da Lei, etc:

FAZ saber a quem interes 
sar posai, conhecimento des
te tiverem, com o praso de 
30 dias, co ttodos da primeira 
pubiicaçilo deste na impren
sa local, que pela Fazenda 
Pública, se promove execu
ção contra BELMIRA CHA
VES CAMARGO, para pagar 
incontinenti a quantia de Ci$ 
237,60, e mais telos e custas 
da execução que lhe move a 
Fazenda r-ferida. E, porque 
em cumprimento a • mandado 
de citação, tenha n Oficia! 
de JU'tiva Seb stiào Pessoa, 
encarregado da diligencia, cer
tifica 1o nãn haver encontrado 
■ executa ia, nem outro qual
quer interessado, se passou o 
presente edital, com o pmso 
de 30 dias, por meio do qu 1 
cita-se e chama-s* a referida 
devedora a comparecer nesie 
Juizo e saldar seu débito, e 
não o fazendo, ser-lhe-ão 
penhorados ben* tantos quan
tos bastem oara o referido

pagamento,
E, para que ninguém pos

sa alegar ignorancí a, se pas
mou o presente e íital, que se
rá publicado na imprensa 1 -  
cal, afixa Io nu loeal do c o -  
tume, ficando ainda cópia nos 
autos respectivos Dado e pas 
sado nesta cidade de Laje , 
aos vinte e cm dias do méi 
de Junbo, do ano de mil no
vecentos e cincoenta e cinco. 
Eu, Hélio B, de Castro Escri
vão dos Feitos da Fazenda, 
que o datilografei, subscrevo 
e assino.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. Vara

Helio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da Fa

zenda

CERTIDÃO
CERTIFICO que afixei o edi
tal supra, no local do costu
me: dou fé.

Lajes, em 21 de Junho de 1955

O Escrivão,
Hélio Bosco de Castro

JUIZO DE DIREITO DA SFGUNDA VARA DA COMAROA 
DE LAJES, SANTA CATARINA

Edital Citação
O Doutor Aristeu Ruy de 

Gouvêa Schiefler, Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da Lei, etc.

FAZ SABER a quem inte
ressar possa, c nheciment > 
deste tiverem, com o pra-o 
de 30 dias, contados da pu
blicação deste na imprensa 
local, cita-se e chima-8e_ o 
ex^cutido MÀMOFL G tLVÃO 
PEDROSO DO AMARAL, pa
r i  pagar a quantia de Cr§ 
859,20, qu“ o tnesm > é deve
dor á Eazenda d » Esta I •, e 
rn’ is selos e Custas Ia exec - 
ção que lhe é movida n e s te  
Juizo, pela Fazend do Est <- 
do, sendo o mesmo residente 
en  São J  -sé do Orrito'

K, porque em cumprimento 
a mndalo d" citação, te .ha 
■> Oficial d-* Justiç i Seb isnão 
Pessoa, encarregado d.i iil - 
g meia, certificado não h ver 
e contrado o mesmo ex^ci. 
tado, nem outrn qualquer in- 
t ressado, passou se o presen
te edital com o prazo de trin
ta dias, por meio do qual f>ca 
o referido executado citado

para comparecer e pagar o 
seu debito, e não o fazendo 
ser-lhe-ão penhorados beni 
tantos quantoi bastem para o 
pagamento referido.

E, para que ninguém possa 
•legar ign rancia, se pas*ou o 
presente edital, que será pu- 
blicad > na imprensa local e 
afixado no local do costume, 
ficando oinda c -pia nos au
to» respectivos. Dado e p s- 
sado nesta cid de de Lajes, 
aos 21 diis do mê-. de Juob 
do ano de 19’>5. Eu. Héoo 
Bosco de astro, Escrivão 
do-> Feitos ua F í zenda, que o 
datilografei, subscrevo e tam
bém hssíio.

Ari-teu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. V r
Helio Busco de Castro 

Escrivão do- Feito& da F - 
Zen ia

CERTIDÃO
CtRlIFfCO que afixei o edi 
t a l  supra, no local do costu 
m»-, doi fé.
Lajes, em 2l de Ju ho de I9ü5 

O  Es -rivã -,
Hélio Bosco de Castr<

Acordeões Todeschini S. A.
Para pronta entrega

Acordeões de: 120 Baixos
»
»
»

»
»
»

96
80
48

»
»

RELOJOARIA SPECHT 
Rua Correia Pinto» 70 — Lajes

m
Í1
m
m

JUIZO DE DIREITO DA SEGUNDA VARA DA COMARGA DE LAJES, SANTA CATARINA

E d i t a l  d e  C i t a ç ã o
O Doutor Aristeu Ruy de 

Gouvêa Schiefler, Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Comar
ca de Lajes. Estado d- Santa 
Catarina, na forma da Lei, 
etc.

FAZ saber a quem inter- s- 
«ar poSsí, conhecimento d s- 
e tiverem, om n praso de 

30 dias, contados da primeira 
publicação aeste na imprensa 
local, que estando sendo exe
cutado Francisco C o r r ê a  
França, residente no distrito 
de Cerrito, nesta comarca, pa
ra pagar incontinenti a quan
tia de Cr$ 425,00 e mais se
los e custas da execução, que 
lhe promove a Eazenda do 
Estado, na execução que cor

re neate Juizo,
Porque tenha o Oficial de 

Justiça encarregada da dili
gencia, certificado não haver 
►meontrado, digo, o executado, 
nem qualquer outro intere^sa- 
lo p'isS"U o preseote edital, 

com o i raso de 30 di->s, por 
meio do qual fica citado o re
ferido ex cutado para comp i- 
ecer e efetuar o pagamento 

de seu débito, e não o fazen
do, ser-lhe-ão penhorados 
bens, tantos quantos bastem 
para o pagamento referido.

E, para que ninguém possa 
alegor ignorância, se passou 
o presente edital, que será 
publicado na imprensa local, 
afixada no local do costume, 
ficando ainda copia nos autos

Edição de hoje 8  páginas

respectivos. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes; aos 2l 
de Junho do ano de 1955. Eu, 
Hélio Bosco de Castro, Es
crivão dos F' itos da Fozeoda, 
que o datilografei, subsc: vo 
e também assino com o MM. 
Juiz de Direito da 2a. Vara,

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da 2a. V*ra ^

Hélio Boico de Castro 
Escrivão dos Peitos da Fa

zenda. »

CERTIDÃO

CERTIFICO que afixei o edi
tal supra, no local do costume 
dou fé.

Lajes, em 21 de junho de 1955 

O Escrivão,
Hélio Bosco de Castro

Facilidades para pa. 
gamento a prazo.

o ref. ígerador 
mais perfeito 
já produzido 
rs o país

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

t i p e r  l u x o  -  9 ,5 pes e » .os
•  M a is  espaço ú til - 9,5 pés.

®  A m p lo  co n g e la d o r, com espaço poro 
g u a rd a r o lim en tos a serem conge lados, 
além das gavetos pa ra  cubos d a  gé lo .

9  Bandeja de degelo.
•  Porta fun c iona l com  p ra te le ira s  para 

ovos, frascos e ga rra fas .

9  A caba m ento  In te rno  em p o rce lan a  à 
prova  de co rrosão .

5 ANOS DE GARANTIA-

•  P ra te ie iNy  re rr v, . , d - a c .b o m  n- 
to  a n o d iz a d o . a |us t.w e is  em vá rios  
posiçõ  s

O  G ave ta  de o ium in l p i r o  cerne .
®  2 g  rve tas d e  o umin o que rec bom 

fr io  úm ido , par a c o n se .vcçã o  He 
fru tas , verauros e g im , .s

®  C om pressor d o  ú ltim o  m ooô la , n o r t  -  
am sri .ano .

®  S ilencioso e de b a lx o consum o

PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL eT ua LOCAUZALA^O'  " T  ,A3RICA- 
CONCESSIONAttlO, «LA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA £ N r E . Ê ^ e l ^ j , ' , ^

Visite-nos

t .

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

End. Telegr.: «VARGAS» -  TELEFONE 2S3 
LAJES -  „

oanta Catarina
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FAZ PA COSTURA 
£ PO BORDADO 

j UM PRAZER

I marca
DE Q U A L ID A D E

SOBRETUDOS

CORREIO UAGEanO

CASA htNNER
Camisas:

Epsom
-/

Lemo

EDIFÍCIO c a r a já

Saragossi

r w  Estas 
. marcas

m
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.
CAPAS

7 Página

r  A BOAROUPAj

QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER
C O 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 Á R I O

Com mais duas partidas prosseguirá o Extra
O Torneio Extra que este

ve paralizado por duas se
manas em vista de máu tem- 
to e da presença do Interna
cional de Palegre, prosse
guirá, neste fim de semana 
com duas boas partidas

Vasco x Aliados- hoje
Logo mais, no Esiádio No

vo, estarão frente a frente 
as aguerridas equipes do 
Vasco da Gama e Aliados, 
para darem um espetáculo 
de combatividade e ardor 
desportivo.

Adversários incondicionais, 
formam ainda um dos clássi
cos da cidade, e em qual
quer situação, seus integran
tes se empenham a fundo 
em busca dt- um triunfo.

Os dois times se apresen
tarão equilibrados, não sen
do possivel qualquer pro 
gnó6tico, embora ambos já 
estejam praticamente alija
dos da conquista do titulo 
do Lxtra.

Alguns problemas afligem 
os vascainos, tai6 como a 
presença de Pruner e Ná, 
comprometidos, por encon
trarem-se suspensos pela jus
tiça desportiva. Também o 
Aliados, não contará com 
o atacante Clóvis, em inden 
ti ca situação.

No entanto, o prélio pro
mete ser dos mais renhidos 
e muito disputado. Terá ini
cio ás 15,30 no Estádio Novo.

__________________________________________________________ ________________ _______

Paisandú venceu o Torneio Inicio
de Varzeanos

Lages x Internacional, 
amanhã

O encontro principal e de 
maior envergadura, por cer
to, é o que será travado, 
amanhã, entre, as volunta
riosas equipes do Internacio
nal e Lages F.C.

Tanto o Lages como o Co
lorado encontrsm-so em óti
mas condições de arrebata
rem o titulo de campeões do 
Extra, pois até o momento, 
o primeiro não tem pontos 
perdidos, enquanto que os 
rubros apenas 6e distanciam 
em dois pontos.

Uma vitória dos vermelhos 
os colocará as portas do ce- 
tro, pois que encerrarão seus 
compromissos, restando ao 
Lages passar ainda pelo Vas
co.

Já uma vitória do Lages, 
aesegurará o titulo.

Por isso amanhã, poderá 
ser decidido o torneio, o que 
é suficiente para justificar o 
tnorme interesse em torno 
do prélio.

Os limes deverão formar 
como de C0 6 tume, pois nen
hum apresenta problemas a 
resolver, aparecendo, por 
f>so. com poderio máximo.

Domingo último, realiZou-se, 
conforme havíamos noticiado, 
o Torneio lmci1' do Departa
mento • Varz<*ano de Futebol.

O fprimeiro encontro tev> 
inicio ás 8 horas, no campo 
da £Chácara d»s Padres e 
reuniu «8 equipes do Inde
pendente e <1o Brusquense, 
tendo,por vencedora a r--.pa- 
zisda.'da Brusque, na cobran
ça de' penalidade.

No segundo prélio, o Pai
sandú derrotou o Palmeirinh; s, 
por 1 a zero, golo de Benoni. 
Seguiu-se o cotejo entre o 
Popular e o União, vitorian
do-se, por penalidades, o ti
me das Casas Populares.

Na quarta partida o Atléti- 
ce, por J a zero, eliminou ;-o 
Bangú, cabendo ainda, ao 
Brusquense alijar do certame, 
por penalidades, ao Cruzeiro 

O Paisandú voltou a cam
po para abaier o Popular, pe
la contagem de 1 a zero, com 
goal de Dezinho, cabendo 
após. ao Atlético o triunfo 
sobre o quadro da Brusque, 
pelo escore mínimo'

Na fir.alifsima, Paisandú e 
Atlético, mediram forças no 
melhor encontro do certame.

os lntegrao- 
supl ntaram 
sagrando-se

campeões do Torneio Inicio 
da Varzea de 1955. Marcaram, 
neste encontro, Benoni, De
zinho e Zequinha.

Os vencedores, que fizeram, 
uma campanha brilhante e 
convincente, alinharam o se
guinte esquadrão:

Amilton, Asteróide e Anto- 
nio -  Sebastião 1, Tão e Au
gusto - Binana, Dezinho, Zé-

O futebol menor está atual
mente em fase progressista e 
vem despertando grande in
teresse nos meios esportivos 
locais.

Com um departamento bem 
organizado e bem dirigido 
concluiu-se um Torneio Ex
tra muito disputado e tam
bém o Torneio Inicio.

Amanhã terá lugar a aber
tura do campeonato, do qual

quinha, Sebastião II e Benoni.
O Paisandú comemorou o 

seu triunfo com um j. ntar aos 
atletas ofereduío pelo vice- 
presidente Lotário e peios 
srs. Lucio, Acacio e Bráulio, 
na Churrascaria Continental. 
Na mesma ocasião foram en
tregues ao mais poderoso 
conjunto de nosia várzea, os 
troféu* que conquistou.

participarão nada menos de 
nove clubes: Paisandú, Brus
quense, Atlético, Palmeirinhas 
Bangú, Popular, Cruzeiro. 
Independente e União.

Os jogos da primeira ro
dada constarão de duas par
tidas: Palmeirinhas e Brus
quense e outra, entre Popu
lar e Bangu Ambos os jo
gos serão no Estádio Velho, 
pela manhã.A preliminar terá inicio às 

13,30, enquanto que o jogo j Por trez h zero 
principal começará ás 15,30 tes do Paisandú 
no Estádio Novo. |o adversário, Leia o Correio Lageano ás 4as. e sabados

Começara amanhã o Cam- 
‘ peunato Varzea no

Já está em pleno funcionamento

=Comercial Auto Capas—
ria nrnnriedade da firma J . GUIMARÃES & CIA., sita à rua Baependi s/n, nesta cidade dispondo de variado sortimento 

KiARtieos o/ caoas de automóveis, lonas para caminhões, acessórios em geral, baterias e pneus, compra e venda de 
veículos, colchões de molas estilo francês, jogos de estofados, plásticos p/ cortinas e toalhas, etc.
_ r r>MFRrTAI AUTO CAPAS está apta para, em suas modernas instalações, bem atender sua freguesia de acordo 
íonVosgostos mais exigentes e preenchendo, assim, uma necessidade que se fazia sentir na Princesa da Serra.
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Champanhota na Agronômica
Eram 8 horas

Domingo, noite a dentro, 
o povo de Flori nópolis, len- 
do o epêlo dos funcionários, 
pintado nos muros e paredes 
da cidade, pedindo mais uma 
fatia de pão para seus filhos, 
sentiu o quanto > atual 
vêrno zomba da miséria.

Eram lü horas
O uisque inundou o Palá

cio da Agronômica, onde 150 
pessoas, reunidas pelo Sr. 
Governador, puzeram á pro 
va, até alta noite, seus pen
dores, esgotando mnis de 10 
dúzias de garrafas do pr.*cio 
so c earíasimo líquido (Cr$ 
1.000.00 vule cada garrafa),

Chuva de Uisque
A fartura era tanta, que os 

motoristas oficiais, uos cor
redores, rejeitavam as gar
rafas que lhe ofereciam.

Diziam os profissionais do 
volante:

— Ja bebi uisque com aóda!
— Já  bebi uisque com gua

raná!
— Já bebi uísque com tô

nica!
— Já  bebi uisque puro !

Se, para conceder um abo
no de etnergenciã aos funcio
nários, não há dinheiro, como 
dtzrrn os que afogam em gol
fadas de ut>que, para, jantares, 
almoços, banquetas, CO- 
CKTAlL, onde oa gargântuas 
da granfinagem zombam do 
povo e dos trabalhadores, nao 
faltam verbas, dint eiro, cum 
plicidade e ausência total de 
escrúpulo

Lembrai-vos da Mar- 
selheza

Além da miséria, em que o 
povo já revlrava as latas le 
lixo, na França, foram os ban
quetes. a chamoanha e o uis
que no Palácio edificado por 
Luiz XIV - VKRSSAlLES, qne 
provocaram a revolta do 
povo, unindo-se ao som da 
Marselheza - hino criado por 
Rouget de Lisle.

Não bavia miséria, em 1930, 
mas os escandalosos banque
tes e bebedeiras no famigera
do clube dos Duzentos, espé
cie de Agronômica paulista, 
determinaram e justificaram a 
Revolução...

E o Povo Pagou
Dentre os convidados, os

observadores e outros infor
mantes, os técoicos no assun
to elaboravam o custo da 
testa de domingo (20 de ju
nho) no Palácio da Agronômi
ca.

Jantar à Americana para 
I5ü pessoas
(salgadinhos) Cr$ 36.800,00 
Champanhas (48 garrafas) 

Ct $4.200,00 
Ornamentação - C $  25 000,00 
Uisque - CrS l j  2.000,00
Charutos -  Cr$ lh.300,00
Total - Cr$ 196.300,00

Foi quanto custou ao povo, 
ao povo s-m leite e sem Car
ne, a festa da Agronômica ... 
Dia 18 de junho. Perto disso, 
as festas do Cluhe dos Du
zentos eram café pequeno...

Medeiros dos Santos

Conferência de 
Governadores

Irineu Bornhausen 
esteve em P. Alegre

Dia 29 será realizada, tm 
Belo Horizonte, uma reunião 
do- representantes dos go
verno» dos Estados da Bacia 
Paraná-Uruguai, afim de se 
rem elaboradas sujestões aos 
projetos de criação da Ele- 
trobrás e efetivação du Plano 
N a c i o n a l  de Fletrificação 
Com esse objetivo, esteve em 
P. Alegre, dia 23, por algu
mas horas o sr. Irineu Bor 
nhausen, que conferenciou 
com o governador Hildo Me- 
neghetti Desse encontro en
tre os dois chefes de execu
tivos ficou assentada a su
gestão comum, a ser levada 
à reunião de Belo Horizonte, 
para prioridade da construção 
da grande usina a ser instalada 
no estreito do Rio Uruguai, 
que divisa os Estados de Sta 
Catarina Rio Grande do Sul.

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 Constant, ao 
lado da Farmácia N. Sr*, de Fátima, defronte ao Fó
rum, onde estará à disposição de seus clientes.

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

-----AGUARDEM-----
Contraí ernizaçáo Espiritualista do Brasil 

2°* Congresso de Religiões Irmanadas
a realizar-se de 2 a  5 de julho de 1955 em Florianópolis

Trabalho -  olidanedade • Tolerância
« O S  T E M P O S  S Ã O  C H E G A D O S »

ANO XVI Lages. 25 de Junho de 1955 N' SR

HÁ DEZ ANOS ATRAS . . .

Esta fotog<afia histórica mostra a ex Deleg do bra
sileiro, Embaixador Leão Velloso, firmando a Cafta das 
Nações Unidas. Foi tirada há quase dez anos: em s ão 
Francisco da Califórnia, no dia 26 de junho de 1945. Em 
junho dêste ano, os representantes das 51 nações, mem
bros originais da ONU, mais os de nove paises que in
gressaram posteriormente vão reunir-se no Teatro Lírico 
de São Francisco, onde a ( arta foi firmada, para come
morar a primeira década da existência das Nações Uni
das

Dr. Jonas G. Ramos
& $ t t i fw t 4 h I

(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 d Rio de Janeiro.
EX-INTfcNO do «Saint Lukes Ho pitai» Massachu- 

setts. Estados Unidos da America do vorte
EX-RESIDENTE em cirurgia Geral do 

«Massachusetts Memorial Hospital- Boston, Estados 
Unidos da Amenca do Norte.

CONSULTÓRIO: Rua João de ( a*tro, ‘ >4 ( a o  la
do do Colégio Sâo José) Das 14 às 18 bs, diariamen
te.

RESIDFNCIa Rua Barão do Rio Branco, 110 
Telefone 323

Lajes Santa Catarina

■ ■— " -T
MARAJOARA apresenta: Amanhã — domingo, às 7 e 9 Horas — Um programa excepcionai

JENIFER JONES — LAWRENCE OLIVIER
— na grandiosa e premiada super-produção da PARAMOUNT:

Perdição por Amor
Uir. espetáculo soberbo, inesquecível, que o Marajoara oferece

orgulhosamente ao seu distinto público !
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