
Gafe Filho propala a intranquilidade pública
O discurso d* Prtsidénte C»fé 

Filho, lido na «Hora do Brasil» 
de quinta-feira, alcançou enorme 
repercussão nos meios políticos 
nacionais.

Os acontecimentos, durante a 
semana, «volucienaram num ere*- 
cendo de intensidade á medida 
que se aproxima a Convenção 
do PSD, marcada para 10 de 
fevereir»

Acentuou-se sobremane ra a 
campanha contr a candidatura 
Juscelino Kubit-chek, campanha 
ess» que est» sendo dirigida, n >s- 
ta altura, pelo próprio Presiden
te da República que está inter
ferindo direta e indébitamente na 
vida partidária.

Uma onda de boatos e con- 
jeturas espalhou-se apó a pro
posta, de certo modo indecorosa 
de Café Filho para que o Go
vernador de Minas desistisse de 
pretend«r a v ga do Catete.

Cmn* o can idato pessedista 
nío se deu por achado, ne* 
tamp co seu partido, o Prcsi- 
lente exasperou-ae, convocando 
os militares de maior resoonsa- 
b lidade para estudarem o caso.

E nessa conferência secreta de
liberaram algo que o Presidente 
ievia transmitir ao povo. E o 
•5"vo esperou uma palavra de 
c nfiança nos destinos do regi
me do pai*.

Entrementes, os boatos circu

laram desenfreados: o Corvo du 
Lavr adlo, passou a pregar cini
camente a implantação da dita
dura, e outros círcul"» anuncia
ram que os «militar s» sòmente 
aceitariam uma candidatura ti
rada deste esquema: D u tra , 
Ju ircz, Nereui Mu ihoz, e do 
contrário seguiríam a sugestão 
de Lacerda: golpe.

Falou-se em t da parte, em 
golpe militar, visa"d a implan
tação da ditadura, sòmente para 
impedir a candidatura Juscelino, 
que não é do agrado dos «po- 
Ifticos-fardados».

Veio então, o Presidente para 
tranquilizar a Nação E que dis
se? - Que nada tem a ver com

a politica partidária, mas quer 
que todas as agremiações se con
greguem em tôrno de um can
didato único, que logo mais, se
rá escolhido única t exclusiva- 
msnte pelos «militares» de sua 
confiança.

Concita os partidos á união 
nscional e ameaça com a fôrç>t 
armad s qualquer resistência a 
seus intentos.

Como um profeta, anuncia 
um grande perigo para a Pátria, 
porque os «generais» lhe abri
ram os olhos, informando que a 
Nação sucumbirá se não for es
colhido e votado um candidato 
único.

E acena para as eleições,

procurando mistificir, ao dizer 
que a Democracia ofre perigo, 
porque enfrentará eleições.

A demagogia, a contradição, 
a ínsinceridaae campeiam na
quela peça que esá de acôrdo 
com os desígnios de Lacerda e 
recebeu o «visto» na UDN

Ca fé Filho, «meaçando c m 
Golpe de Esudo, -òmente para 
não ver cs aidatn* contrários a 
sua política, ofendeu o povo e 
as instituições, e longe de tra
zer uma palavra de confiança e 
serenidade á Nação, revelou fal
sas intensões. Iariç< u a confusão, 
propalando a Ins gurança e a 
intranquilida te públjcis.
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Dia 1°, a posse dos novos 
vereadores

T>maião posse, dia 1» de f-vereiro, os vereadores elei
tos a a de i.utubro de 1954. A 3olenidade do ato terá lugar 
no recinto d . Cânara, «em maiores formalidades.

Reunidos O' e íís, verificarão, entre «des, o mais idoso, 
para presidir os tr balbos. Segundo estamos imíormudos o 
mais i Jy»o é u sr. Aristides B. Ramos, qu« por isso assumi
rá a p esiiiência, nessa sessão preparatória. Os veread »res 
apresentarão -eu* diplomas, com <» qual prestarão o compro
misso regimental. Em seguida elegerão a mesa que d verá 
dirigir o- trabalhos da Câmara em 1955,

Instalada a mesa, dia 2 de fevereiro, a nova Câmara 
iniciara os trabalhos de sua prim-ira reunião ordinária. São 
os seguintes os eleitos que tomarão posse:

Migue! B.by, Oscar Schweitzer, Dorvalino Furtado, Ma
noel Antu ies Rimos, Lourenço Waltnck e Argemiro Borges, 
do PsD, Agneln Arruda, Arnaldo Waltrick, Aristides Ramos 
e Leopoldo M elei os, da UDN, Evilasio N. Caon e Syrth Ni- 
colelli, do PTB, e Aureo Lisboa, do PL.

Restabelecido o serviço de transporte 
coletivo nesta cidade

O serviço de transporte coletivo nesta cidade, 
que ültimaraente estava paralisado, foi restabele
cido dia 28, conforme contrato firmado entre a fir
ma Auto Viação Lageana Ltda. e a Prefeitura Mu
nicipal. Está, pois, resolvido êsse problema que v i
nha prejudicando a população lageaua, priucipal- 
mente àqueles que, morando distante do local on
de trabalham, se viam na seria contigencia de 
«gramar» no duro a-fim de ganhar o pão quoti 
diano.
—  —  --------------—— “

MINISTRO DEMISSIONÁRIO
O Ministro da Viação, Lauro Lop s, i> PSD. Mineiro dechran- 

do-se solidário com a candidatura Juscclino Kubitschek, apresen
tou, ontem seu pelido de demissão.

Posse de Governadores
Os Governadores eleitos a 3 

de outubro de 1954, deverão 
tomar posse, dia 31 do corren
te, juntamente com os depu
tados eleitos para as Assem
bléias Legislativas. As feições 
políticas de diversos Estado- 
tomarão outro aspecto, pois i a 
maioria deles os eleitos não 
pertencem a grei partidária 
dos Governadores que con
cluem o mandato. Tal é o qm 
acontece no Rio Grande do 
Sul, o sr. Hildo Menegheti, 
ekito p la frente PSD-PL UDN 
substituirá o General Ernesto 
Dornelcs, do PTB, e em São 
Paulo, onde Jânio Quadras, 
C'm um secreta' indo mixto, 
substituirá o pessedista Lucas 
Garcez, acontecendo o mesmo 
DO Amazonas, onde o traba
lhista Plínio Coelho assumirá 
o executivo estadual.

As situações permanecerão 
identi.as ein Ternambuco, on
de o i>^'«edist i Etrlvino Lin- 
ced< rá o posto ao gener, 1

Aprovado o abono ao 
funcionalismo

Apàs longa espera, vêm final- 
ent os funcionários públicos 

c< r< *0 s de êxito a intensa c»rr- 
panh pr< movida c.on o fim de 
cons^gun m o abono de 54. A 
Câmsr.i dos Deputados »prov< u 
s e t i das oriund s d<> Senado, 

dand<’ ■ Congresso por termi 
na i© o »* ..mentoso problema de 
abono ao funcionahsfmo.

Já aproado o projeto, subirá 
im-diatamente ao presidente da 
República para sanciona-lo.

^ordeiro de Farias, eleito por 
uma coligação, da alçada go
vernamental e também na 
Baia e no Estado do Rio, on
de Autonio Balbino e Miguel 
Couto Filho, do PSD, com a- 
poio do PTB.

Aprovada a emenda 
parlamentarista

A Câmara dos Deputados, em 
sua sessão do dia 27, aprovou a 
emenda á Conatitulção que ins
titui o aarlamentarismo no Bra
sil. Votaram a favor da tese do 
bbertador Raul Plila, 149 depu
tados, e votaram 49 contra, ob
tendo assim expressiva vitória • 
parlamentar gaúcho, qua a anos 
vem se b tendo vig Tosamente 
pela instituição do regime de 
Gabinete.

Como pore n, a proposição 
exigia aprovação por d< ís ter
ços Ua Cânwa, o que não al
cançou, somente podetá «er no- 
vaaiente levada a votação, na 
próxima legislatura.

Agradecimento
A família do inesquecível 

João Nerbass manifesta, sensi
bilizada, sua gratidão àa ma
nifestações de pesar que me
receu de todos os que lhe en
viaram mensagens de confor
to, telegramas, fonogramas, 
flores e coroas e a todos que 
compareceram aos atos de seu 
sepultamento.

De maneira especial agra
dece a dedicação e carmho 
do dr. Ctlio Belisario Ramos, 
aos bons amigos e parentes 
que jamais negaram seu apoio 
fraierno e confortador

Agradece também as home
nagens presiadas pelo Grupo 
Dramático Tbiago de Castro, 
Centro Espirita Allan Kardec, 
Loja Maçonica Luz Ser ana. 
Empresa M. A. de Souza Ltda , 
Centro Opeiário de Lajes, 
Clube Io de Julho e Associa
ção ç omercial de Lajes.

Lajes, janeiro de 1955.

João Buatim
e Vva.

Nagibe Buatim Salim Scafí
participam o contrato de casamento de seus filhos 

NAJLA E EDMOND

Najla e Edmond 
CONFIRMAN

Lages, jsneiro de 55 — São Paulo, janeiro de 55

“ Concurso Miss Santa Catarina 1955”
Aguardem, para muito breve, o sensacional lançamento, pelo 

“Correio Lageano” e “Rádio Clube de Lages,” de sua candidata ao 
palpitante "Concurso Miss Santa Catarina 1955."
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Em Lajes também haverá 
filial do hospício

Como havíamos prometido, vo tamos hoje para infor
mar sobre o Carnavál, o n aior de todos os tempos, confor
me mensagem de S. Majestade Momo I. O pior porem nos 
aconteceu. Desiacamos um repórter para visitar os clube*, 
ranchos que stão «e organizando, e demais locais onde se 
fazem os preparativos para a grande ncepção a Momo, e 
o coitado aié agora não v ltou Di/em que foi encontrado 
metido num Hospício. ►* dea e já envolvido na instalação 
<lo grande manicômio que sobará >eus hóspedts nos próxi
mos dias VO a 23 de fevereiro. Talvez e^se repórter fique, 
desde já intrometido na folia que se arma e não n s possa 
informar com exatidão 6obre o reinado de S. Majestade. En
quanto isso vamos decorrar.

A LETRA DE HOJE
QUANTO MAIS LOUCO MELHOR

Oh . . . Oh . . *
Filial do Hospício chegou
Oh . . Oh . . .
O qual a todos saudou.
Filial do Hospício chegou,
Filial do Hospício chegou.
Andou, brincou e festejou.
Chegou na cidade o carnaval.
Pulamos e brincamos bem ou mal;
Nosso bloco é maioral
E todos tão sabendo que não somos do hospital.

Sr Fiúza Lima .
Esteve nesta cidade, em dias desta semana, 

o sr. Fiúza Lima, diretor da TAC e Supervisor 
Geral do concurso para a escolha da «Miss Santa 
Catarina 1955».

O ilustre visitante veio à Princesa da Serra a 
fim de tratar da ampliação e melhoramento da 
agencia local daquela conceituada empresa de 
transportes aéreos.

Correio Lageano, que tem na pessoa do sr. 
Fiúza Lima um legitimo amigo, sentiu-se honrado 
com sua presença em nossa redação onde manteve 
conosco uma agradavel e cordial palestra.

Silvio Gamborgi e 
Alzira de Castro 

Gamborgi

Pompeu Vieira da 
Costa e Leonina Ri

beiro da Costa
Participam o contrato õe 

filhos- Silvio e Regina
casamento de seus

Lajes, Silvio e Regina 
confirmam

janeiro de 1955

Raul S. Fernandes e
Daura Eabatini Fernandes

Participam aos parentes e pessoas amigas o nas
cimento de sua filha ROSANA, ocorrido na maternida
de Tereza Ramos dia 20 do corrente.

Lajes, janeiro de 1955

Enlace dr. Evilasio N. 
Caon - Terezinha 

Baggio
Realizou se «  25 de janeiro 

correntf o enlace matrimonial 
do dr. Evilásm Nery Caon, pro- 
vecto advogado nesta Comar
ca e Diretor des e jorn 1, com 
. srta. Ma>i'a Terezinha H— 
ggío, filha ' de Frederico Ba
ggio, já falecido e de d. Su- 
z a haggi-i. A cerinvnia re 
ligiosa teve lugar na Catedral, 
sendo testemunhas por paite 
d noiva, es sr. Flormd ) Du- 
n ttio e s-a. e sr. A .ti ir» Ri- 
b s e  sra. e poi parte do noiv 
o sr. Álvaro Nery dos Santos 
6 Sra, e sr. Darcy Ribeiro e 
sra.

O ato civil efetuou-se na re- 
sidenci do 6r. José Pascoal 
Baggio, 6ervindo como teste
munhas por parte da noiva o 
sr. Ulisses Ribas e sra. e Cons- 
tantino Bertuzzi e Sra.. e por 
parte do noivo, o sr. Syrth Ni- 
coleili es ia .ed r . Fdézio Nery 
Caon e sra.

Após a recepção oferecida 
ans convidados na residência 
do sr. José Baggio, o jovem 
casal seguiu em viagem de nú
pcias para a Praia de C*be- 
çudas, em Itajay.

Correio Lageano, externa ao 
seu Diretor, dr. Evilásio Nery 
Caon e a sua exma. consorte 
os mais sinceros votos de fe 
licidades.

Aniversários:
Fizeram anos:

Dia 17 - Menino Álvaro Hé
lio, filho do sr. Hélio Bosco de 
C&stro '

Sr. Orozimbo do Vale, re
presentante cnmeri ial.

Dia 18 - Sr. José Lourenço 
Waltrick, Coletor.

Dia 21 - Dr. Artur Largura, 
cirurgião-dentista.

Dia 24 - D. Elza Amaral, es
posa do sr. Franci«co acheco.

D. Maria Ligia, esposa do 
sr. Ulde ico Canalli.

Dia 25 - D. Paulina, esposa 
do sr. Milton (Jzorio Barrus.

Dia 27 - Sr. Ageoor Vare
la, industrial.

Dia 28 - Sr. Cirilo Mario de 
Campos.
Fazem anos;

Hoje: Cap. Amoldo Lobo 
Mazzn.

Sr. José Antunes Ramos, a- 
dmini6trador do Mercado Pú-
bl co.

Amanhã - Sr Anastácio Gon

çalves Araújo Jr„ capitalieta
Menina Maria Ramos de Oli

veira.
Cláudio Humberto, filho do 

sr. Valdo Costa Avila.
Dr. Getulio Antunes Vieira, 

advogado no fôro local.
Dia 31 - Sr. Alpheu Jo6e 

de OlL eira Ramos, industrial.
Sr. Pctronio . Paes, gerente 

da «Pérola de Lajes».
Fevereiro Io -  Sr. Antonio 

Pila>, farmac ut co.
Cleusa Terezinha. filha do , 

sr. José Hercilio Ribeiro. p
Dia 2 - Sub Tte. Fermino 

Alves.
D. Ruth, esposa do sr. Rê- 

mulo Daminclh.
D. Irma, esposa do sr. Pli-

nío Silveira.
Srta. Inezita, filha do sr. Cí

cero Varela,
Sita. Ilusa Lemos Batalha.
Dia 3 -  Sr. Luiz Waltnck 

Filho, fazendeiro.
Sr. Aldo Varela, comerciante
Sr. Rubens Schimidt. fun

cionário do Banco Inco.

/oáo Eduardo Scheide 
e

Judith Scheide

Oswaldo da C. Amorim 
e

Maria José Ortiz Amorim 

Têm o prazer de participar aos parentes «  amigos, o contrato 

de casamento de seus filhos:

LILIa N DYRCE e OSWALDO AMORIM FILHO

São Bento do Sul 
15-1-55

Lilian e Oswaldo 

Noivos
Lajes
15-1-55 M

EXPEDIENTE
O “CORREIO LAGEANO” foi 

fundado em 21-10-1939
Propriedade e edição da 

Gráfica Correio Lageano Ltda
DiretOÍ - Dr. Evilasio N. Caon 
. Gerente -  José P. Baggio

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

Representantes
NO RIO E 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 
2° A — Ap. 5 — Fone: 9-16-83

ASSINATURAS

Ano: Cr$ 75,00 
N° avulso Cr$ 1,50

PUBLICA-SE AOS SABADOS

Antonio Paim Braescher e sua Esposa 
Dona Terezinha Machado Braescher

participam aos parentes, amigos e pessoas de suas relações o 
nascimento dos gêmeos

A N T O N IO  C A R LO S e CARLO S A N T O N IO  

ocorrido dia 7 deste na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, janeiro de 1955

sjy/xiy,

m  
m Acordeões T  úeschini S. A.

Para pronta entrega
Acordeões de: 120 Baixos

»
»
»

»
»
»

96
80
48

»
»

â RELOJOARIA SPECHT 

Ü  Rua Correia Pi$to, 70 — Lajes

V I I I
Patrocinadc

Realizar-se-á

E x r o s i ç ã f
1 pela Associação Rural < 
nesta cidade, nos dias 19,

D E  L A J E S
B Pela Prefeitura Municipal

20 e 21 de marco de 1955
Tradicional certame da produção lageana, ao qual não poderão estar ausentes todos aqueles que la

butam pela grandeza de nosso Município e desejam ver a capacidade realizadora de seu povo c o n d id a  
alem desuas fronteiras! Lageano: coopera para 0 brilho desse maano conclave'

/
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Porfirio não quer 
mas querem que ele 

fique
S. PAULO (Press Continen 

tal) -  O sr. Porfirio da Paz 
declarou á imprensa bandei
rante: - «No próximo dia 18 
t< rminará a icença do prefei 
to Janio Q m ros e naquele 
dia, deixarei a refeituta, en 
tregando a a Jdüio ou a ou
tro qualquer. Também preciôo 
descansar.»

Apezar dessas declarações, 
elementos janistas e deputa
das e veraadores procuram, 
num mov imento que vai cres
cendo de proporções, impedir 
que o sr Porfirio da Paz con
sume o seu intento, batendo 
pela sua continuação à frente 
da Prefeitura, no proposito de 
evitar o retorno dos adema- 
ristas, na pessoa do sr W d- 
liam Salem, residente da Ga
mara Municipal ao poder. En
quanto o assunto é discuódo 
oe várias fórn.as, afiança-se 
que > PTB i aulista p .r ini
cia iva do 8 . Jango Goulart, 
deu ampla credencial ao atual 
prefeito para agir como bem 
o entenda, nesse dificil tran
se de sua carreira politica.

Recife já tem a 
autonomia

sua

RIO (Press Continental)-En- 
quant > o Distrito Federal, pe 
I; s suas forças políticas, íuta, 
desesperadamente, para con
quistar a maioridade politica e 
adquirir o direito de governar- 
se a i próp io, numa campa
nha intensa, o Recife, calma
mente, sem maiores estarda
lhaços, que tinha a mesma ex- 
tranha situação de ( idade s^m 
direitos como o Distrito Fe
deral, conseguiu ver sancio
nada, pelo pre-idente Café F i
lho, a lei do Congresso Nacio
nal que lhe dá a uesejada au
tonomia, excluindo-o, como 
município, da classificação de 
base ou porto militar de im
portância paru a defesa ex 
terna do pais. E. com Lso. o 
«Leão do Norte» atinge ao 
Ideal político de sua popula 
çfto.

Guiomar Novais 
Triunfa ncs EE. UU.
NEW YORK (Press onti 

neutal) - O « N F W  YOi K 
Times» tece os m is altos elo
gios á i ianista brasil-ir Guio 
m r Novais, pelo 6eu soberbo 
concerto do Town Hall ha 
dias. «Guiomar Novai* a pt- 
anisa de maior cunho pes
soal» - declara o grande jo r
nal. «Possui a autoridade e 
instinto musical que conven
cem. absolut mente. El tem 
aquela qualidade de técnica 
suave que faz com que tudo 
pareça feito sem esforço e as 
suas idéias musicais parecem 
estar sendo sempre recriadas»

— NOVIDADE TURÍSTICA NO URUGUAY -

m

Um Presente Original 1
Com o grande programa de atrações tu 

rfstica8 para este ano, v m o g verno uru 
guaio de tomar uma medida, devera- original.

V. S“. por exemplo, pretende gozar 
suas férias no pais visinho: ao preencher o 
formulário de entrada de seu automóvel, re
cebe, gratuitamenre no Consulado, um talão 
que lhe dará d reito a 2C0 litros de gazolina 
10 dias de permanência no Uruguay!

Assim vale a pena fazer turismo! Em 
estradas magníficas que percorrem uma ca
deia maravilhosa de balneários famosos ou 
penetram p^lo interior, também cheio de en
cantos. V. Sa não terá despesas de combus
tível e estará sempre disposto a ir além, sem 
dificuldades, descobrindo os encantos de uma 
terra acolbed ra e amiga cuidadosa no pre
paro das melhores atrações para os 6eus 
turistas.

VISITE O

U R U G U A Y

m
m
iI

Motivos alegóricos decoram a Av. 18 de Julio de Montevidéo, em seu alegre 
Carnaval. Desfilam o Diretor Perez Prado e as animadoras de sua orques ra.

Informações sobre viagens ao Uruguay, nas agências de turismo ou nos escritórios da
Representação Turística Uruguaia para o Brasil:

Rio de Janeiro 
São Paulo 
Curitiba

Pôrto Alegre 
Belo Horizonte

Av. Rio Branco, 20 - 18°
Av. Ipiranga, 795 - I o and.
Rua Carlos Carvalho, 414 - I o and. 
R. Cel. Menna Barreto Mondaro, 461 
Rua dos Andradas, 1290 - I o 
Rua Santa Catarina, 335 apto. 62

CINEMA
-NOTAS-

O Instituto Nacional de Ci
nema Educativo acaba de edi
tar uma sérte de filmes ins
trutivos para distribuição nas 
escolas. Os dois primeiros da 
serie serão um documentário 
sobre Roquette Pinto e outro 
sobre arquitetura brasileira, 
baseado este ultimo,jprincipal- 
mente no Edificio do Ministé
rio da Educação

Com a apresentação do su
per-redonso «O maior espe
táculo da terra*, inaugurou-se 
oficialmente o «trust» Mara- 
joara-Tamoio. Os outrora ri
vais, de eficaz concorrência, 
passaram a ,.ndai de br« ços 
dados.

Anuncia-se como interes
sante o filme «O amor, sem
pre o amor», anunciado par* 
breve. O tema - a puberdade 
tabú para muita mentalidade 
enferrujada, recebeu, ao que 
d zem, um tratamento muito 
siDcero e artístico ao diretor 
Richard Fleischer (producáo 
K amer).

O cinema Carlos Gomes co

Casa — vende-se
Vende-se uma casa, sita à 

Rua Corraia Pinto, n- 306 - em 
frente ao Departamento d>- 
Estradas de Rodagem. Tratar 
no local.

memorou esses dias o seu 16° 
aniversário Comn regozijo por 
tãt grata efeméridade foram 
► xibidos o excelente filme 
«Barragem Maldita», com Roy 
Rogers e o 9° e 10° episodlos 
do não menos excelente «O  
misterioNO Dr. Setan».

Jobnny

Convênio Comercial 
Argentino-Brasileiro
BUENOS AIRES - (A L ) - A 

Argentina receberá do Brasil 
café, madeiras, texteis, mate
rial siderúrgico e outros pro
dutos, em troca de trigo, num 
volume d" 1.200.000 toneladas. 
Já está ultimado o acordo r n- 
tre o embaixador do Brasil Sr. 
Orlando Leite Ribeiro e o Mi
nistro do Comercio argentino 
Sr. Antonio < afUro. As nego
ciações foram iniciadas duran- 
ie a Conferência Economtca 
Intereomericaua de Quitandi- 
nha.

Leiam e assinem o Jornal

:« A H O R A  »:
Vendido diariamente em todas as bancas

Para assinaturas procure esta redação

Locomovei "Wolf" 178 HP
Vendem, para ENTREGA IMEDIATA:
Kurt Weil &  Cia. Ltda. - C. Postal n° 745 

Telegr. “Weil" — Porto Alegre

Leia e assine 
«Correio Lageano”

DR. EVILASIO NERY CAON 
DR. EDÉZIO NERY CAON

ADVOGADOS

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

Ed. Marajoura, 2- A - Salas 14 e 15 - Fone 355

HOTEL SAOLUIZ

G R Á T I S :
Aspectos e maças de Pôrto Alegre e dando 

direito a um brinde a todos que preencherem 
o coupom abaixo e remeterem ao gerente do 
HOTEL SÃO LUIZ

HOTEL SÃO LUIZ
Caixa Postal, 1426 — PORTO ALEGRE

Snr......................................................... ............

Endereço

Cidade ...................................................... .......

Estado ................. _........................... ....... ......

“ CORREIO LAGEANO"
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UUKKE1U LAGEANU

maior rêde aéroviaria da América do Su l
AS SUAS ORDENS

Transportes Aéreos Catarinense S. A

Serviços Aéreos Cruzeiro Sul
Ao resolver sua viagem

Dirija-se imediatamente à  Agencia da TAC ou DISQUE
Operando com aviões mixtos de luxo, colocamos à sua disposição melhores vantagens nos preços

1

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 d© Janeiro

Quartas, Sextas, e Domingos

Hora de Saida: — 14 Horas

Voltando às

Terças, Quintas, e Sabados

LINHA 438 -  IDA

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

As Terças Feiras ■ t

Hora de Saida: — 10 Horas

Voltando às

Segundas Feiras

LINHA 437 -  IDA

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

1
Segundas Feiras

Hora de Partida: — 15.20
Voltando às

Terças Feiras

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

Tanto para o norte como para o sul, A TAC, em combinaçfio com a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul 

rede aéroviaria, escalando em 110 cidades brasileiras, Inclusive o exterior.
coloca a sua disposiçfio a maior

f

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abai™ a r.-
Fone, 214 —Endereço Telegráfico TALSA ° ^  MaraÍoara
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j u íz o  d e  d ir e it o  d a  p r im e ir a  v a r a  d a
COMARCA DE LAGES, ESTADO DE 

SANTA CATARINA

Edital de protestos para ressalva de direitc
O Doutsr Aristeu Ruy ck 
Gouvêa Sehiefler, Juiz Je L> 
reito da 2* V*ra cm exercí 
cio n* I a Vara. d Ma Comar
ca de Lages, Estado de Srn- 
t* Catanna, na fi rtna da ler, 
etc. —

Faz saber a t«dos quantos
0 presente edital de protest» 
para ressalva de direito virem, 
dele conhecimento tiverem, mu'- 
t' especialmente os «enhor.s 
CRI ANDO P|\'TO DO NAS 
( IMENTO e LUIZ ROS e os 
terceiros interetsados, que, por 
parte de FRIUA CONDENSA 
DE WESTARP, por seu procu
rador o dr. Hélio Ramog Virira, 
lhe foi dirigida a aeguinte PE
TIÇÃO: — “Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Primi ira Va a. 
Frida Condensa de Westarp. 
alemã, viuva, proprietária, e Car- 
lu* J aquim Unvanoa Westarp, 
braiileiro, solteiro, maior e ca
paz, uloto d ' linh% aérea, am
bos domiciliados nesta Comar
ca, reepeit'samente veem, por 
seu nrocurador infra assinado, 
expor e requ rer a V. Excia. o 
s. quinte: - I - Que em data de 
lo  ae fevereiro de 1951, Geerg 
Hagen Conde Westarp, filho da 
pr;m ira suplicante e irmão do 
•egunrt i, na qualidade de Inven- 
t iare  e herdeiro dos bens 
d ix dns pelo falecimento do 
O n  ) Victsr Weitarp formulou 
u >’ •''ntesto judicial, nesta co
marca, c(,ntra os senhores Or-
1 nd Pinto d Nascimento e 
Lu z Ros. II - Que tsl protesto 
tev por finalidade interromper 
a nescnçio de uma sçao ordi
nária e anulação de dois reci
bo» ie ativos a uma venda si- 
mu *da de gado. feita pelo Con
de W-starp a Orlando Nasci 
w-nto, e dêste, p >r sua vez, » 
G> rg Westarp, cuja ação s»- 
r a iai» tai ’e proposta. III - 
Q G «rg Hagen Conda W «»- 
turp o-Javia, caiu, pouco de- 
p is, gravanente enfêrmo, vindo 
final n-nte a falecer em outub • 
d • corrente ano, s m que hou- 
vess* podido dar ndamento a 
me cio iada ação. IV - Que es
tando iiara se exgotar novamen- 
tr o prazo di-ntrn 1o qual dita 
ação póde ser prr posta-o que 
O' rr iia ’n 13 oe fevereiro de 
Ih55 , veem os suplicante». ni 
quaodade d sucessores do Con- 
d» Vict r Western e c  m na«t 
em * artigos 172 n° II do Co- 
digo Civil e 720 seguintes do 
Cbdigo de Processo Civil, re
novar o protesto anterioimmtr 
feito, afim de que mais uma 
vez fique interrompida a pres

crição da aludida ação de *nu 
acio, a ser op rtun^mente ajui 
zad*. Protest»*, ainda, conti 
qualquer eventual negonaçi 
u alienação do mencionad 

gado por parte dos srs Or an- 
o Nascimento e Luiz Ros, pro 

pr m «ado agir civil e elimi
na rue contra tod s os qu 
í>»rtu-ip„rem de tais atO'. Re 
querem » Suplicante» por is 
-o, s« digne V. Exci», manda- 
citar por editais, na forma d. 
!ei, os senhores Orlando Pinte 
do Nascimento e Luiz Ros, br*- 
>iieiros, maiores e capazes, atu
almente residentes em lugar in
certo « Dfio sabido, bem como 
terceiros int«'essados qus por
ventura existsm e o público em 
teral, para que fiquem t do* 
bem cientes do inteiro teor dês
te protesto. Requerem, outros- 
sim, que, preenchidas as forma
lidades legais, sejam os autos 
entregues aos Suplicantes, inde
pendente de traslado. Dão ao 
presente o valor d« Cr$ 1,000 00 
para os efeitos da taxa judiciá
ria. T«rmos em que. a esta com 
•s inclusos documentos, PP. de

ferimento. (sobre selos legais de 
petição): L»ges, 15 de Dezem
bro de 1954. (a). Pp. Hélio Ra
mos Vieira, Advogado inscrita 
sob n° 297, com escritório i 
R. 15 de Novembro n° 33, 1°
A.—DESPACHO: A. Como re
quer. Publiquem-se editais n» 
imprensa oficial e local. Lajes, 
17 de Dezembro de 1954. (a) 
Belisário Ramos da Costa, Juiz 
de Direito da la. Vara!*

E para que ninguém alegue 
ignorância, muito «snecialme de 
Orlando Pinto do Nascimento 
e Luiz Ros, bem como terceiros 
interessados, c fique assegurado 
o direito da requerente, na for 
ma em qu: foi requerido, pas- 
sou-8e o pr?sente edital que 
será publicado na imprensa ofi
cial do Estado e imprensa lo- 
c 1 — Dado e passad nesta ci
dade de Lajes, aos dés dias dc 
mês de janeiro cb ano de m<l 
novecentos e cincoenta e cinec 
(10-1-1955)

Eu Waldeck A. Sampaio, Es
crivão do Cível o datilografei, 
subsetevi e tombem assino. — 
Selos afinal.

ARISTEU RUY DE GOUVEA 
SHIEFLER

juiz de Direit > da 2a. Vara em 
exerc. na la

W ALDECK AURÉLIO 
Sa m p a io

Escrivão do Civel

Em Flórianopolis hospede-se n o s !
BOTEIS Magestic e Central

Atendidos pelo proprietário: Hugo Pessi
" MAJEST1C HOTEL - Rua Trajano, n• 4 - Esquina Con

selheiro Mafra Bem no coração da cidade .>

Água eacanada em todos os quartos - banhos 
quentes e frios - cozinha de la  ordem - hi
giene - respeito - cortezia.

HOTEL CENTRAL - Rua Conselheiro Mafra, 26

Negocio de ocasião!
Vende-se a «Leitaria Wilcas», es

tabelecimento único no gênero, 
lesta cidade, conhecidissimo por 
òda a população e situada na 

orincipal artéria da cidade (ao la- 
lo do Cine-Teatro Tamoio). O mo
tivo da venda é por acúmulo de 
•serviço de seus proprietários, que 
lesenvolvem múltiplas atividades 
im outros ramos, como: representa
res , conta-própria, viajes, etc. I

Aluga-se casa
Aluga-se um piédio de dois andares, localizado num 

dos pontos centrais da cidade, á rua Emiliano Ramos, 204, 
contendo dois apartamentos com comunicação por dentro! 
magnífico quintal, dois ótimos fogões, duas instalações 
sanitárias, água eu'anada de primeira ordem, 14 quartos, 
salas de visi a, próprio para reside icia ou estabelecimento 
hotelei o. Um dos apartamentos com ou sem mobilia. Con
trato de um ano a dois.

Tratar co.n o proprietário no endereço acima.

INDUSTRIAL E COMERCIa L DE MAQUINAS LTDfl.
Fundição — Oficina Mecânica — Cungeneres

SERVIÇO DE TORNO - solda elétrica e oxigênio portátil - 
Mecânica industrial.

FUNDIÇÃO DE FERRO E BRONZE atendidas por técnicos competentes
Quadro «Tissot», etc.

SECÇÃO DE FERRAGEM - rolamentos SKF - Serras de enge
nhos e Pery - Limas e materiais para serrarias aos melhores preços

Correias U.S. sem emendas Material para transmissões.
Avenida 3 de Outubro — Lages

híkSW ...

o refrigerador 
mais perfeito 
já produzido 
no país

Venha apreciar em nosso Salão 
de Exposição a beleza, a 
perfeição e a extraordinária 

utilidade do BRASTEMP 
SUB EL LUXO -  um refrigerador 
completo e definitivo, para 
o conlôrto do seu lar!
Adquira o melhor, para 
sua inteira satisfação.

K  c ; ■ s para pa
gam. .i r> prazo.

/ ' \ 1 2 T Í l L '

a p e r  ItJXO  - 9 ,S pés cúbicos
©  M a is  espoç ■> ú t I - 9 5 pós.

©  A m plo  cnn g» lad o r co-n espaço p-»ra 
gu a rda r o lim e n o s  a serem co  -g dadas, 
alóm das g o v « tjs  pa ra  cubos ój  g Io.

©  Bandeja d» degàl-*.
©  Porta func iona l c o n  p tâ h iro s  para 

ovos, Frascos e g j r r  f js.
©  A caba m en to  in te rn o  em p a rc ila n a  à 

p rova  de co rrosão

© Pr :iras maviveis, d9 ac baman- 
to  o n o d iia a  , a justáveis em vários
pos.çõ s

©  G aveta de c um in io paro corne.
©  ¥ g veios de  a um im o que recebem 

Frio úm ido, paro a conservação de 
Frutos, varduras e Irgumws 

©  Compressor do u tim o  m oaèlo, n o rt - 
om «ri ano.

©  S i l c i o s o  e de b a ixo  consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  sob dupla responsabilidade: 1 - da Abrica,
PELA ALTA QUALIDADE DO MATERIAL E sUA LOCALIZAÇÃO NO  PAU. 2 - DO 
CONCESSIONlAdO, PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊSSE EM SERVIR BEM.

Visite-nos

DELLA ROCCA, BROERING & CIA.
H. C. Thiago de Castro, s/n — Caixa Postal, 27 

End. Telegr.: «VARGAS» — TELEFONE, 253 

LAJES — Santa Catarina
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É brasileiro o diretor de "Última Hora"

Favoravel a Wainer a  
decisão judiciai

RIO, 22 (H) -  0  juiz José 
de Aguiar Dias vem de colo
car uma pá de cal. em sua ins 
tâQcia, no rumoroso processo 
em tramitação no Juizo dos 
Feitos da F,.zenda, que pre
tendia cassar o titulo de na- 
cion .lidade bra-ileira de Sa
muel Wainer, o fundador da 
«Ultima Hora».

Aquele magistrado como se 
sabe. há algum tempo, e com 
base em «ilegitimid ide de par
te ativa», indeferiu o pedido 
do procurador Mário Acioli. no 
sentido de que o Ministé io do 
Exterior providenciasse no sen
tido de fazer Com que nosso 
representante na Rumania co 
lhesse em Ednitz, B ssarábia, 
informações sobre a >aida do 
pais de J-yroe Wainer e Do
ra l.erner, pais de Samuel, em 
1905 1915 e 1920. e quais os 
membros da familia.

A essa decisão foi interpos
to recurso, já que o juiz se 
abstivera de apreciar o méri
to e a preliminar do processo, 
sob a forma de agravo de pe
tição Voltando a apreciar a 
matéria, tornou o Juiz Aguiar 
Dias a ratificar o despacho

anterior, peios mesmos funda
mentos, pois que não fora su
prida a omis-ão existente no 
processo, isto é, havia uma 
causa sem haver as duas par
tes fundamentais e necessária 
à sua existência, já que a 
União, mera assistente, nào 
era a opoente e ao mesmo tem
po nao assistia a ninguém!

Novo recurso, desta vez um 
agravo de instrumento, já im
petrado pelo procurador subs
tituto, dr Temistocles Caval
canti, e volta o juiz Aguiar 
Dias a repeli-lo liminarmer.te 
sustentando ser inepta a pe
tição da Procuradoria.

Lua de mel 
aos 80 anos
MAR DEL PLATA . - (AL) - 

Dois noivos de 80 anos cada 
um contraíram casamento, as
sistido ao juramento de amor 
eterno as famílias de ambos, 
que se mostraram muito con
tentes. De pane da noiva pre
senciaram o casamento 6 fi
lhos. 18 netos e 3 bisnetos.

Organização Contábil Ltda..
Assistente Jurídico 

Dr. Evilasio Nery Caon
Responsável Técnico 

Contador Lourival Lisboa

0 - 0 - 0

Caixa Postal, 150 -  Tel: «CONDE» -  Fone, 72 
RUA 15 DE NOVEMBRO, 78 e 120 

LAJES — S. CATARINA

0 - 0 - 0

A maior e melhor aparelhada organização 
técnica a serviço do comércio e indústria 

da Zona Serrana

0 - 0 - 0

D i s p õ e  de mu i t o s  contadores 
diplomados e uma equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Jurídica.

0 - 0 - 0

CARTEIRAS. SEGUROS GERAIS

ACIDENTES. FOGO E VIDA. 
CORRETAGENS, etc.

0 - 0 - 0

Filiais em Encruzilhada e Campos Novos.
Correspondentes nas principais cidades 

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

0 - 0 - 0

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

Lacerda ameaça
O «Diário «1a Noite», dá-nos 

conta de mais uma ameaça de 
Carlos de Lacerda contra o 
Presidente Café Filho. O Cor
vo do Lavradio que, em Mi- 
oae, e noutros Estados, vem 
sendo constantemente vaiado, 
solicitara ao Governo uma es
colta do Exército para prote
gê-lo nas suas exc ursões já 
desmoral zadas. Coro lhe fos
se neg da tal solicitação, com- 
areceu ao Catete, para re

clamar d" Presidente. «O dire- 
ior da «Tribuna da Imprensa» 
teria dito ao 1’residente da Re
pública» que em qualquer dias 
deBtes ele amanhecería dis
posto». Café Filho teria lbe 
re*pon lido que, por não ser 
hom»m apegado ao poder que 
ocupa, tomaria todas ;is provi
dências...

Revisão no processo 
de Sacopã

BIO, 24 (TP ) - 0  advogado 
Serrano Neves d vera dar en
trada hoje ao pedido de revi 
são do processo de Sacopã.

Seu pedido su6ienta a ino
cência do ex-tenente Bandei
ra, juntando provas de que o 
nquérito policial instaurado 
inicialmente foi desviado de 
seus rumos, em virtude de te
rem sido encontradas impres
sões digitais no carro do in
feliz Afranio Lemos, perten
cente ao filho do ex-preft-ito 
João Carlos Vital e ao filho 
do ministro Alencastro Guima
rães. Os depoimentos dos po
licias encarregados dás inves
tigações iniciais provariam a 
imerferência da policia no sen
tido de alterar o rumo aas pes
quisas. £ interessante salien
tar que a petição do novo de
fensor de Bandeira acusa tam 
bem o atual chefe de policia 
coroDel Menezes Cortes, por 
não haver determiDado a rea
bertura do inquérito original.

PROIBIDA A  TRAÇÃO 
ANIMAL

HAVANA. -  (AL ). -  Foi 
aprovada uma lei proibindo 
veículos de tração animal den
tro do perímetro urbano da 
eapiial. ()6 usuários desses 
meios de transporte têem um 
ano de prazo para adotarem 
outra classe de veículos.

Limpeza da cidade
o  prefeito Fuclide. Or.il- 

zotto, .Mumlndo a menos d .
_  iá deu mostras ac

inegTvei capacidade realiza
dora ao atacar, s e m  delongas 
o importante problem.. da lim

j * n * o
percebíamos, a não ser os es
píritos and* ai tuto-, o quanto 
h a v ia  pelas 'Uasd . i« q u e i as, 
de m a ta g a is  e <le bur cot».

No entanto, <> abandono cm 
que se achava a cidade, res
saltou no momento em que 
ram atacadas a- obias de lun- 
neza de cm  certos das caça
das, de r. moção de montur. s 
de lixo e8palhad06 por todo*
u8 lecantos- . „

Se Íouv inos esse trabalho 
do FreF-ito, nem por i^ o  <ia- 
mos p"r concluída «  lin peza 
da cidade. Mi it® ai. d-» há que 
frtzer o P refe it. (»ara que a 
c idade nãO volte aO asp 10 oe- 
plotavel em que s»-encontra va. 
E talvez o que seja mais di- 
ficil é manter sempre limpas 
as lua* e lougradouros, por 
exigir un.a tareia constante, 
diáiia, ininterrupta.

Algumas ruas, como a Av, 
Mal Flotiaoo e travessa de 
Santa Cruz. são responsáveis 
pela avalanche de poeira e de
tritos que se acumulam na R. 
Mal. Deodoro, f .to que poderá, 
ser contornado com o calça
mento daquelas vias de axces- 
so ao centro.

Aliás, por outros motivos, bá 
necessidade premente de cal
çamento da ala direita da Av.

tre a Mal. Floriano e a Sera
fim de Mt.u a. pela Santa Cruz.

Após a conclusão da refor
ma das calçadas esburacadas, 
a Municipalidade poderá atacar 
esses calçamento, assim Como 
outros, complet indo e dando 
^equencia as obras de mnd r- 
tiizaçã" d i cidade.

Ainda é de ressaltarmos a 
di- posição com que o er. Eu 
elide* Gr »nzott vem procu
rando solucionar, comezmhos 
mai* in .diav»is, probl m 8do^. 
bairros, como colocação d<^ 
«torneiras» em lugares de me- 
Inor axcesso, nivelamento d? 
ruas, planej mentos diversos.

N ’ sses setor>-s da adminis- * 
tração mur.icip 1. o Sr. Eueli- 
des Gra zotto tem se revele 
do como diligente, dinâmico 
e seguro, leG izando obras de 
gramie n» cessidade par.» o 
bem público, « stando transfor- 
mando o aspeto da cidade, so
mente c. m o f zer oe Lajes 
uma cidade limp i.

Ava Gardner rompa 
a «Linha H»

BERLIM. — (AL). — A famosa e 
bela atriz cinematográfica Ava Gar
dner, que realiza um giro pela Eu
ropa, em propaganda da pelicula 
«A  Condessa Descalço», da qual é 
protagonista, em declarações feitas 
aos Jornalistas, deu a conhecer sen 
desgosto pela «Linha H», do modis- 
to parisiense Christian Dior. afir
mando categoricamente: «Não usa-
__ i  n m  t r o c H H n  H ô c c a  ti ruiçam eiuu ua ata u n em » ea . ret jamais um vestido dêsse tipo, 

Mal. Floriano, e da ligação e n - ' nem mesmo em filmes».

Durante o dia todo, 
proteçfto contra 
os ácidos que 
causam a cárie 
e o mau hálito 1

tW D J  Ação Anti-Enzimdtica !

Transportes rápidos e eficientes
De Cargas - Mudanças - Encomendas • Em carros próprios

E x p r e s s o  L a g e a n o
Uma organização que honra o progresso de Lages 

Sa° Paulo -  Lages - Porto Alegre

Transportadora Caiurú
A mats antiga etnprêsa de transportes da Região Serrana 

Rio Grande do Sul - Santa Catarina
São Paulo

Rua 25 de Janeiro, 220 
Fone 43-46-31

Lages
nua Correia Pinto, 272 

Fone, 264
d Aleare

ua Comendador Azevedo, 7® 
rones 2-46-1-9
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Vasco e Aliados encerrarão, amanhã, 
o Campeonato da cidade

Após 8 meses de uma Cam
panha tenaz e persistente, pro 
gramou a LSD, para amanhã, 
o ultimo compromisso do cam 
peonato da cid de.

E encerran <> certame a 
Liga apresentará o maior clás
sico: Vasco x A li < s.

Embora não m d> | ossa in
fluir na conquista do cetro, o 
jogo de amanhã, está atrain
do as atenções dos de<poms- 
tas e, como sóé ser um clás
sico, é o assunto e o mo'ivo 
dominantes d"S meios futebo
lísticos locais.

No último encontro entre as 
duas aguerridas e voluntario
sas equipes houve um., vito
ria do Veterano, por um tento 
a zero. num dos melhores pré- 
lios do campeoDato.

Entrementos, o Aliados veio 
a perder cs pontos conquis
tados nessa porfia, acentuan
do-se. no terreno esportivo, a 
rivabdade entre os dois times 
de mais «sangue» da cidade.

Por isso, e mesmo por apre
sentar-se o cotejo como uma

revanche, podemos progncs- 
tisar um duelo de proporções, 
sem favorito, e que sera, s m 
duvida alguma, emocionante. 
0  Vasco Com uma vitori • ou 
empate confirmará sua posiçáo 
como vice-campeão.

A prelimin. r também apre
sentará grandes atrativos. A- 
li dos e Internacional, man
tem-se juntos na li d ra ça, » 
urra derrota dos reserva- do 
Vi tirano, 3e idirá o titulo em 
f vor dos rubros, ao passo 
que o Vasco 'udn fará para 
al jar seu contendor da lide
rança.

Para o prélio principal os 
•imes não iem problemas té
cnicos de gravidade. O Alia- 
• s levará io E-didio Velho 

todos os s* us titulares, forman
do com Lulu, Pedrinho e Jor
ge . Tancio, Ery e Abelardo - 
Tulio. Miltinho, Clovis, Eusta- 
lio e Galego.

No Vasco, continua afasta
do dos prélios o atlético médio 
Juca, devendo formar assim: 
Daniel, Neyzinho e Ná - Eras

mo. Cabelo e Augusto - Jaci, 
L urinbo, Pruner, Edú e Rai
mundo.

0  aibito paia a contenda se
rá • • *r. Ive • Montenegro, e 
os preços serão os de costume.

O Lages F. C. seguiu 
para Joaçaba

Afim de disputar a primeira 
partida do Campeonato Esta
dual, seguiu na manhã de ho
je, p ira Joaçaba a representa
ção do Lages F. C , campeão 
proclan ado pel i L. S. D.

Os pupilos de Rey, defron
tar- se-ãu cum o Atlético Cru
zeiro, campeão de Jo >çaba, que 
eliminou o Gu dcurus, de Con
córdia. tamb> m pelo certame 
estadual. A Del geção é com
posta de elementos da Direto
ria, e dos seguintes atletas: Hé- 
iio, Velaci, Bolega, Ary, Gélio, 
Alfredo. Ronildo, Cardeal, Ale 
mão, Meireles. Goya, Hugo, 
Segala e técnico Rey. Inume 
ros desportistas ligados ao La
ges F.C. acompanharam a em
baixada. O jogo deverá reali- 
zar-se amanhã, a partir das 
16 horas.

O Serrano entregou 
os Pontos

O Serrano, de Curit'banos, 
que teve um inicio de cam
peonato promissor, não che 
gnu intacto ao fina! <lo r e i a-  
me. Deixou de disputar a*par- 
tida contra o Vasco da Gam^. 
ho qual entregou os poDtos, 
e segundo «siamos informados, 
o Serrano, solicitará a Liga, 
uma licença temporária.

Vitoria dos catarinen
ses na Regata Funda

ção de S. Paulo
S. P a ULO, 25 (De Tulio de 

R se) — A Regata Fundação 
da Cidade de São Paulo, rea
lizada ontem i>a raia de Ju. u- 
batuba, leve a guarnição do 
Aldo Luz, de S- nta Catarina, 
corro vencedora. Em segundo 
cheg1 u a guarnição do Vasco, 
do Ri em terceiro a do Mar- 
tmelli, catarinense, e em quar
to a gaúcha do Barroso. O 
•eight» do Vasco do Rio foi 
desclassificado.

MM}. Prefeitura Municipal 
nJIP ' de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA '
PORTARIA

de 21 de janeiro de 1955 
O Prefeito Mumcipal de Lajee,
RESOLVE:-

De acordo com o artigo 228, da Lei n* 71, de 7 
de dezembro de 1949.-

SUSPENDER por quinze (15) dias o Funcionário JOSÉ 
LUIZ ROSA, por ter o mesmo contrariado uma ordem ex
pressa do Senhor Prefeito Municipah-

Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de janeiro de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

DECRETO
de 10 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.- 
NOMEAR:-

De acordo com o artigo 16, letra b, da Lei n° 71. 
de 7 de dezembro de 1949.-

JOVELINO DE LIZ. para exercer o cargo de Zelador 
do Mercado. Padrão P, do Quadro Único do Municipio.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 10 de janeiro de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

Filipe Afonso Simão 
Secretário

Convite-baile
O S. C. Internacional fará realizrr, hoje Co* inicio as 

21 horas, no Clube Io de Maio, um bule carnavalesco. 
Gratos pelo convite.

Prefeitura Municipal 
^e Lajes

Estado de Santa Catarina
Movimento da Tesouraria da Prefeitura Mu
nicipal de Lajes, durante o mês de dezem-

bro do corrente ano.
Saldo do mês de novembro Cr$ 408.521.10

RECEITA ORDINa Ri a

Imposto predial Cr$ 6.390.00
Imposto de Licenças » 8.6 0.30
Imposto S/ Industria e Profissões » 3,817.50
Imposto S/ Jogos e Diversões 18.031,60
Imposto S/ Exploração Agricola e Indust• » 161.852.90
Taxa de Expediente > 1.772,00
Taxas, Custas Jd. e Emolumentos 2.943,01)

PATRIMONIAL
Renda Imobiliária CrS 16.226,50
Renda de Capitais % 1.890,20

INDUSTRIAL
Serviços Urbanos Cr$ 70.353,90

RECEITAS DIVERSAS

Receita de Cemitérios » 260,00
Quóta prev. art. 20 da Cor.sti. Federal
(Excesso de Arrecadação) > 503.026,00

RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS

Alienação de Bens Patrimonias » 36.889,50
Cobrança da Divida Ativa » 163.022,90
Receita de Indenizações e Restituições T> 4.576.20
Multas em Ceral 1 38.61 ,00
Eventuais » 7.775.20

CrS 1.454 629

DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral Cr$ 115.998,30
Exação e FLc. Financeira 57.153,10
Seguraça Pública e Assistência Social » 64.026,20
Educação Pública Z> 161.124,00
Saude Pública > 57.368 90
Fomento » 4.090,00
Serviços Industriais » 74.787, 0
Divida Pública > 26.430,20
Serviços de Utilidade Pública J> 375.917.30
rncargos Diversos » 115.264,50

DESPESAS EXTRAORÇAM ENTARIA

Créditos Especiais Cr$ 241.264,50
Total da Despesa » 1.293.424,30
Saldo para o Exercício de 1955 » 161.204,70

» 1.454.629,00
Lages. 3l de dezembro de 1954.

Hildebrando Nilton Reis — Mario Lucena

Contador — Tesoureiro

O Internacional goleou o Pinheiros
Sob as ordens d** Iveo* Montenegro, ás 16.20 

de domingo último, Pmneiros e Internacional, ini
ciaram um prélio que parecia bom, mas que se 
transformou numa goleada. Os quadros tiveram es
te f..rmação: INTERNACIONAL. Guy, Alemão e 
Edú. Jango, Rubens e Margarida, Plinio, 1 elmo, 
Dante, Parizzi e Sansão.

PINHEIROS: Papagaio, Zé Otávio e Madu- 
reira, Luzardo, Vicente e Côco, Gusracy, Oscar, 
Jean, Ruv II e Pão de Milho.

Nos primeiros minutos anunciava-se um pré
lio equilibrado, com certo predomínio do Pinheiros, 
que começou atacando com grande disposição.

E esses ataques foram coroados de êxito, 
pois aos 3 minutos, Ruy II, explorando muito bem 
uma falha da zaga rubra, infiltrou-se e arrematou
para vencer a Guy. . . .  .

Mais dez minutos de predomiDm dos pmhet- 
risias, e Parizzi, sem pretensões chutou enviazado,

de longe, e Papagaio titubeando, deixou resultar 
o empate. Aos 17, Dante aparando um centro da 
direita, escolhe o angulo e, de cabeça, assinalou o 
melhor tento da tarde.

Dai p«ra a frente o Pinheiros se tornou pre
sa facil para os vrrmelhos, que passaram a co
mandar comodamente as jogadas. Plinio, aos 28, 
aproveitou um "ochiln de Madureira, desfechou 
potente pelutaço, para Dante, logo em seguida, ele- 
v r par. 4 a 1, Coube a Sansão marcar o 5 tent", 
ao dribar, 3 adversário, e colocar no canto, numa 
j. gada quasi imposivel, para aquele atleta.

Com esse aplasiante resultado, jngou-se a 
segunda fase, tendo Parizzi, aos 5, chutado uma 
penalidade máxima, e marcado,

A nosso ver, o penalte não --xistiu, atuando 
muito mal o árbitro. Reclamaram os pinheiristas. 
e tiveram Máduieira expulso de campo.

E com 10 homens resistiram galhardamente,

mantendo a contagem, e por vezes levando car 
gas perigosas ao arco de Guy.

O prélio terminou cem 6 a 1, resultado, do 
qual deveria ser descontado, pelo menos o tento 
do penalte.

No Pinheiros, houve um Certo descontrole, e 
falhas graves e prejudiciais, como Pão de Milho, 
Madureira e Côco. Destacar m-se Oscar, desloca
do para a zaga, Vicente, e Luzardo com bom tra
balho

No Internacional, houve melhor ajuste, e t«ve 
em Margarida, Guy e Parizzi, elementos desta
cados.

O árbitro Montenegro, sem prejudicar dire
tamente os times, foi regular, falhando na consi
gnação da penalidade máxima.

A renda, aproximou-se de Cr$ 4.000,00

Na preliminar, o internacional, venceu por 6 a I
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Dois mortos e 26 feridos num pavoroso desastre ie caminhao
Pavoroso e trágico desastre ocorreu quarta- 

feira. dia -.6, uo lugar Morro ^usto, na estrada que 
liga a Vila de Encruzilhada, neste Município, com 
Ponte Alta do Sul, em Curitibanos.

Procedente do Mumci 10 de Taió viajava, 
com destino ao Norte do Parana. u.ra lotação 
com 33 pessoas alojadas num caminhão de caixa. 
Algumas famílias daquela c muna. organizaram a 
infeliz excursão, e dirigiam-se à terra dos pinhei- 
rats. afim de visita-ia. e se possível, escolherem 
um locai onde pudessem adq urir terras para fi
xarem residência.

Até ali a viajem transcorreu no-malmente. 
mas ao de cer o Mor o -Susto r gistrou-se a 
tragédia d > qual saíram 26 pessoas feridas e 
dois mortos.

Segundo informações Ihidas por nos-a re- 
port gem, junto ao proprio chofer do veiculo de
sastrado, João de Souza, o lamentável aconteci
mento foi motivado por uu desarranjo nos freios

e simultaneamente na caixa de trocas. Ao iniciar 
,i descida do mõrro. o motorista procurou aimi 
nuir a ra .reha. Talhando os f-eios e «acavaiaram; 
a* tranchas, e já com velo' idade, teve o < ami- 
nhão. despregada a capota que encobriu a visuo 
do ch fer. precipitou-se num buraco 1 teral. <>8 
passageiros, desprevenidos, foram jogados â dis
tância. com graves consequençias.

Apenas cinco pessoas nào sofreram lesões, 
ter do as demais em numero de 28. apresentado 
escoriações, algumas ferimentos de natureza mais 
grave e duas encontrado a morte.

Os acidentados foram socorridos por veicu 
!o< que transitaram pelo local e que conduziram 
alguns para Curitibanos e outros para o Ho-pi
tai desta cidade

Uma das vtimas, devido a gravidade dos 
c hoques sofridos. ve> a falecer antes de chegar 
a Lajes.

Após dar entrada no Hospital N S. dos ra-

zeres. e receber o primeiros medicamentos «u-
c umbiu a s’ a Ito-eta -tern, esposa do sr. Frede
rico >tem que tam .em sofreu ferimentos leves.

Os audentados ecolhidos &o hospital em La
jes. foran edicarios, e nenhum apresenta esta
do grave, i«tando livres de perigo.

Noticias procedentes de Curitibanos informam 
que as pessoas socorridas naque a cidade, estão 
passando bem

Na embarcação sinistrada viajavam três cri
ancinhas, aa quaia sofreram alguns feriment s po
rem. sem consequência* graves.

As autoridades policiai- tomaram as provi
dencias ece">arias comparecendo ao local

O pavor só e fatal es stre, pelas suas prd£<-« 
porções pela intensidade, impres ionou viva^ 
mente a quantos <le e t v--ram coi becimento. es- 
peciatmente aqu les que presenciaram os mo
mentos dra áticoi da entrada dos feridos no 
Hospit-1.

CRÔNICA POLICIAL
A longa viagem de 

volta
Foram presos em Curitiba, 

os indivíduos Airton vtiriora- 
t e Osva o S«nto» da Silva, 
autores de um audacioso fur
to na re-idencia do sr. Ulisses i 
An rade.

ib meliantes, «bancando sa
bido-», viraram mascates e 
estiveram vendendo as mer
ca nas em Caçador. Joinvi- 
le e ambem e n Curitiba, pe
lo ue se vè o volume do e*- 
ti a que f zeratn.

i retant" a Policia daqui 
b i se dirigido a da Capital 
p íaense que «rondou» os
a ■ idores do alheio, apa- 
n ido-os e engaiolando-os 
c u  «passaros» de estima- 
ç Uma escolta, comandada 
p j i j  -argento Otaviano Fleck 
da tosa. foi busca-lo, e já se 
e :C iotram hospedados nu Xa- 
d IncaL Dava gosto ver a 
«puta» de um deles metido 
dentro de um terno do Ulisse», 
confeccionado ainda no último 
Na.oL...

\s merca lonas roubadas, 
ainda não foram arrecadadas 
em sua totalidade.

Mais um a ser preso
\pesar da vigilância poli 

ciai. os «gatos» continuam ín- 
fest-udo a cidade, e com uma 
coastante audacia. vém arrom
bando resiaeacias, pela ma
drugada.

Em dias da semana passa
da. um deles «visitou» a ca
sa do sr. Álvaro Vieira, celas 
5,30. uo mom nto em jue es
te se encontrava oruenhando 
uma vaca. É provável trata-
se de dois indivíduo», pois um 
observava o dono da casa. 
e iquanto outro fazia a «féria» 
levanio um radio «Philco» 
pequeno, dois despertadores, 
casaco, camisa e uma calça 
com certa quantia in dinhei
ro, no bolso.

Cuidado pois com quem a- 
parecer vendendo desperta
dor, por bom preço.

A policit está empenhada 
na captura de mais ès.ses a- 
mig06 do alheio.

Desordem no Posto 
Coral

Os indivíduos Hortencio e 
José Cordova e Julio A. Sil
va. promoveram uma grossa 
desordem nas proximidades 
do Posto CoraL Havia entre 
ele* uma «duvida» a ser re
solvida, e para criarem cora

gem; ingeriram boa quantida
de de «branquinha», virando 
a «vaiiente-» imediatamente

Atracaram-ee então n u m i 
vioiento corpo a corpo, mui-! 
to divertido para os assisten
tes. mas que podería ser gra
ve se um dele-, se lembrasse 
de lidar com uma lambedeira 
que trazia a cinta.

O Delegado Hercilio Cervi. 
que passava por ali. para não 
lescontentar ninguém deu uma i 
«carona» aos três e os reco
lheu ao xadrez onde ficaram 
ué o dia seguinte acalmando 
os nervos...

Furto de bicicleta
0  inlivíduo Sebasti&o Joa

quim de Jesus, branco, solt-i- 
ro, residente nesta cidade, in
conformado com a falta de 
ônibus, para leva-lo ao servi
ço, muniu-se de uma «big» I 
bicicleta, que se a» ha va es
tacionada perto da Diretoria. 
Acoutece porem, que o «vei- 

J culo» era de propriedade d»* 
um funcionário daqueia repar- 

j Lição. Mas, o Joaquim havia 
[ resolvi-io o seu problema i 
de transporte... O dono po
rem. ficou de «olho» pelas es- 

I quinas e numa dessas, ~eoas- 
tião Cometeu a «imprudência» 
de dar umas pe .alaaas pelo 
centro da t ida e. Foi seu a- - 
zar, pois reconhecida a «bai- 
cicle» e «marcado» o sauidi- 
nno... não teve *» Policia difi- 
cul lade em apreender o vei- 
cu o!...

O Sebastião, quando sair do 
i xadréz. devera passear a pé. 
mesmo, mas até lá. é rova 

| i el que a «circular» já estej»
, funcionando...

Moffsu o Ministro 
João Alberto

Faleceu dia 26 do corrente 
à noite, o mu istro João A l
berto. que por muitos anos de
dicou seu talento e sua capa
cidade de trabalho em bene
ficio de nossa Patria, tanto o- 
cupando cargos de importân
cia dentro do temtó io nacio
nal em o  servmdo o Brasil no 
exterior. 0  extinto, que foi um 
homem de lutas e ação, é au
tor de um livro intituiadi «Me
mórias de um Revolucioná
rio». onde êle presta um de
poimento corajoso e sincero 
da situação politica do pais 
em épocas pas-adas.

José de Sá 
Nunes

Uma nota lacônica da im
prensa contava o desapareci
mento a 24 deste, no Rio. do 
Prof. José de Sá Nunes. E a 
noticia esclarecia (fato que 
eu ignorava) que 0 extinto 
fôra o redator da aturi Cons
tituição do Pais e que era 
considerado «um dos maiores 
filólogos brasileiros». Esta úl
tima assertiva parece-me fera 
de duvida, aceitavel ineondi- 
cionaimente.

Meu primeiro contato com
a obra do quase desconheci
do mest e foi em 1936. quan
do m u professor, o frei Luiz 
(cm que era parecido com 
Santo An • ni ) no mi u que
rido Ginásio Diocesano, nos 
inculcava s ensinamentos 
contidos na «Língua Vernácu
la» uo citado autor.

Po-tenormen'e continuamos 
adotando • s compêndios de Sá 
Nunes - já então na pes60ade 
frei A polônio, que criteriosa
mente nos retransmitia as ex 
celentes lições de gramática 
e antologia.

O tempo passou. Nem sei se 
meu eoucandano ainda orien
ta o ensino de português por 
aquele professor. Porem, mi
nha lembrança do v^-lho ensi
nado vivia 1 tentemente guar
dada com carinho e conside
ração

Jose de Sá Nunes nasceu, 
parece-me que, no Paraná.

Dedicou quar nta anos de 
sua viaa ao magistério e ao 
trabalho ingrato e subhme de 
educar e instruir a mocidaae 
brasileira. t-or >eu desusado 
saber, por su* clareza e ho-

gia. deitou sementes em nos- 
sü ensino secundário que Lru 
tificarã prodigamente. Como 
T' odoro Sampaio. Lima Bar- 
eto e outros valores indíge

nas. levou vida ohscu a, devo
tada ao cultivo e divu gação 

1 das r gras de no-so linguajar. 
Como aqueles, oxalá tenha 
o reconhecimento dos poste- 
ros que c mpulsarem os ma
nuais que deixou publicados 

Incluo nesse necrológio uma 
«entença de Jo«é de Sá Nu
nes que vale como uma pro
fissão de fé: «Urge ensinar à 
juventude brasileira o idioma 
nacional através do exemplo 
dos mais reputados prosado 
res e poetas, para que se ela 
expnma com propriedade e 
correção, pureza e elegância, 
e enlha real proveito dèsse 
admirável Instrumento de co-

■ seu aeenarado amor a filo!

CORREIO LAGEANO
ANO XVI Lages. 29 de Janeiro de 1955 N°,4

Eurico Arruda, presidente do Vasco
O Vasco da Cama eleeen sua diretoria para 1955. cabendo a pre

sidência ao desportista Eurico Arruda. Foram eleitos vice-presidentes os 
srs. Mauro Nerbass. Volny Broenne e Manoel Fino Jesus.

Para a Secretaria geral foi eleito o Dr. Edezio Caon e para a te
souraria geral o sr. Osny WestphaL

Escola prática de Agricul
tura «Caetano Costa»

EXAME DE ADMISSÃO
Realizar-se-á no dia 15 de Fevereiro ás 8 ho

ras da manhã na sede da Escola o exame de Ad
missão para o Curso de PRÁTICOS RURAIS.

0  exame versará sobre programa do 3o pri
mário, das seguintes matérias: Português, Aritmé
tica. Geografia do Brasil e História do BrasiL

Idade mínima 13 anos e maxima 18 anos. *
Mais informações na sede da Escola.

Lajes. 27 de Janeiro de 1955.
O Diretor

CONVITE-MISSA
Adolfo José Martins, esposa e filhos, convidam 

aos parentes e amigos d • sempre lembrado

Dr. José Ribeiro Martins
pura assistirem a missa de 7» dia que mandarão rezar 
em sufrágio de sua alma. terça-feira. dia 1* de feverei
ro, aa 8 boras. no aitar mor da CatedraL

Antecipam agradecimentos

1-ajes. janeiro de 1955

CONVITE-MISSA
A família da inesquecível

SILVIA DA COSTA CARVALHO

■Antecipa agradecimentos

»eu ideai. qualquer 
a sua atividade no

ciai em que há-de viver».
esse desiderato do falecido 

mestre, consegui-lo-emos nóa?1NEREU goss
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