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“A Constituição não concede às Forças Armadas atribuições para 
impor o seu ponto de vista partidário” diz o General Dantas Ribeiro
A s am eaças de golpe

Persistem ainda no noticiá
rio da imprensa, embora um 
pouco atenuadas nos últimos 
dias, dS ameaças de golpe 
militar, apregoado pelo depu- 
t, do Carli e Lacerd.i e endos
sa to por vários políticos e 
jornalistas e com a chefia mi- 
tar do general Juarez Távo- 
ra. o fac totum do governo 
desfibrado do sr Café Filho. 
É que os cirr.ulos ligados ao 
atual governo e liderados pe- 
1 > militarismo reacionário que 
nele se incrustou quer, a io
do o custo, evitar um pro
nunciamento das urnas, que 
possa levar à Presidência da 
República um candidato po
pular, que não tenha vinoula- 
ções com os especuladores 
internacionais e com um pro
grama nacionalLta fundado 
ainda nas úlnmas mensagens 
do ex-presidente Vargas.

Não obstante os arreganhos 
impertinentes de«se gmpo de 
plutocratas e de políticos far
dados, alguns ch frs militares 
já eúão 6e pronunciando con
tra o golpe, incluindo-se en
tre eles os generais Zenóbio 
da Costa, Estilac Leal, Cor
reia Lima, comandante da la 
RM. Este, ao faz-r o elogio 
do Cel. Ernesto Geisel, novo 
sub.chefe do Gabinete Militar 
de Presiíente da República, 
ao desligá-lo de sua unidade, 
disse: «e um militar cem por 
cento, não é filiado a nenhum 
partido politico, nem i-equr 
faz parte de grupo* de t ão 
confessadas finalidades politi
queiras dentro ou fo a do 
Exército» e «que não tem am
bições megalomaníacas de 
chegar a posições de desta 
que por meio de golpes e con- 
tra-golpes e intrigas e confu- 
sionismos intencionais».

Também o general Jair Dan
tas Rib iro, fez ler, na de
claração de novos aspirantes 
da Aca iemia Militar das Agu
lhas Negras um discurso no 
qual condena a intromissão 
do Exército em assuntos po
líticos, frisando: «Aproxima- 
se um novo periodo de luta 
politicà. Cidadãos que sois, 
usai com dign> lade, o d ig i
to de voto que vos concede a 
lei, mes não roncorreis para 
que a p. litica invada os nos
sos quartéis, a Constituição 
não concede às Forças Arma 
da« atribuições para impor o 
seu ponte de vista partidário, 
mas lhes prescreve o d ver 
de manter a ordem e a* ins
tituições».

Es*es pronunciamentos ar
refeceram um pouco as amea
ças de derrubada do regime 
democrático, pois está eviden
te que os golpistas não tem 
encontrado a receptividade 
que desejam no seio das for
ças militares. Contudo o pe
rigo ainda não está comple- 
tHmente debelado.

A m ovim entação po
lítica

Enquanto perdura es-a si
tuação, o sr. Ju-celino Kubst- 
chek elabora o roteiro de sua 
campanha e procura soliãifi- 
car a sua candidatura, sola
pando a dissidência pessedis- 
ta e aglutinando forças de 
outros partidos em torno de 
seu nome.

0  PTB ainda não tomou 
oriemação, marcando a Con 
veDção para o dia 19 de a- 
bril. O PR pratícamente soli 
dário com o governador mi
neiro também não tomou de
cisão oficial.

De outro lado os grupos an- 
ti-juscelinistas se arregimen
tam em torno da escolha de 
um candidato comum. W alter 
Jobim. Nereu Ramos, Munhoz 
da Rocha, Jânio Quadros, Jo
sé Américo e outros políticos 
tem sido indicados como can
didatos de «união nacional», 
havendo, porém, circulos ude-

Os fiscais da higiene e da 
saúde pública em Lajes ou 
não existem ou não traba 
lham. Não for* isso, por certo 
não havería tanto abuso nos 
bares, cafés, restaurantes, ca
sas de generos, no Mercado, 
em muitos estabelecimentos 
de frequência pública, e, em 
especial na distribuição do 
leite ao povo.

Ainda ontem tivemos opor
tunidade de constatar um fato 
que atesta o sono lento da 
moleza e da preguiça dessas 
autoridades Em um bar ue 
nossa cidade, pelas 9 horas, 
chegou uma carroça condu
zida por um garoto. Pensamos 
que fosse para fazer a cole
ta do lixo, mas tivemos uma 
surpresa. Era para entregar 
leite. Puxando a carroça um 
matungo magro e pestiado, 
conduzindo-a o menino em a- 
preço, sujo, rasgado, molam- 
bento, e o leite num vasilha
me imundo, anti-higienico. E 
o pior: com um copo de fo
lha, ^ujisúmo, o garoto re
tirava o leite de um latáo 
grande e despejava cm ou
tro menor, o qual seria, co
mo í j í , entregue ao barmam. 
Fi ita essa «operação» o guri 
pôs o copo em um saco, lar
gando o no assoalho da car 
retinha, exatamente no local 
onde jpisa. £ o leite? Num é 
bom falar Um liquido inco
lor, demonstrando, à distan
cia, conter elevbdissima per
centagem dágua.

Mais de uma dezena de 
pessqas presenciaram o fato 
e o reporti r. nem be.n s*iu 
do bár, ja encontrou outra 
carrega, em tráfego, levando, 
junto com as vasilhas par* 
leitei feno, lenha, verduras e

nista- chefiados pelo deputa
do Herbert Levy que advogam 
candidatura partidária própria, 
no caso * do sr. Milton Uam- 
pos, também mineiro. A can 
didaturá mais provável pare
ce ser a do general Juarez 
Távora, o homem forte do a- 
tual governo, que é tido como 
lider municipahsta e preconi- 
zad r da participação dos tra
balhadores nos lucros das em- 
presaS, a que lhe daria base 
popular, segundo pensam. Seu 
companheiro de chapa seria 
Mu hoz da Rocha, do Paraná, 
republicano, ou um dissidente 
pessedista do Sul, Nereu Ra
mo* ou João Neves da Fon
toura.

Essas forças realizaram uma 
reunião na residência do sr. 
Nereu Ramos na qual assenta
ram a formação de uma fren
te parlamentar na atual legis
latura. a elaboração de um pro
grama minimo de ação e rea- 
lizaçãn de consultas em tor
no do candidato de congraça-

outros coisas.
Naturalmente que isso não 

é visto pelos diligentes do 
Centro d* Saúde, os quais, 
certamente, compram des-e 
leite, pois *s imundicies an
uam por ai, nas barbas de 
todos, e só os que não exer- 
gam são os que tem o de
ver, e são pagos para ver e 
fiscalizar iss i.

Não é a primeira vez que 
denunciamos tais irregulari
dades. As providencias nun
ca, entretanto, se fizeram Sen
tir, Cabe agora uma pergunta 
ao Dr Armando Ramos d. 
Carvalho, que é utn dos che
fes do Centro de Saude local. 
Porque o dito não deixa de 
lado o recalque que lhe cau
sou a derrota de 3 de outu
bro e. em lugar de mandar 
os indigentes que o piocu- 
ram no Centro «mamarem no 
l)r, Osni ou no ex presidente 
Getulio», e cuida dessas coi 
sas, para fazer juz ao dinheiro 
que o povo lhe paga?

Festa de 15 anos da 

Srta. Maria Heiena 

R. Hoeschl
Completa, no dia de hoje, 15 

anos a graciosa srta, Maria 
Helena R, Hoeschl. dileta fi
lha do tasal Bel. Walter H. 
Hoeschl e exma. esposa D. 
Vicentina R. Hoeschl. A gen
til aniversariante reepcionará 
suas amiguinhas o as pessoas 
de relações de st us pais, na 
residência destes, na noite de 
hoje. A srta Maria Helena e 
aos seus progenitores envia
mos os no-sos cun priment09.

mento nacional Entre os con
vidados compareceram os srs: 
Odilon Braga, Carlos Lacerda, 
Afonso Arinos, Prado Kelly, 
Virgílio Távora e Artur ban- 
to-, udenisias; Et-lvino Lins e 
João Roma, pessedistas de Per 
nambuco; Cuelho de S<>uza e 
Otávio Mangabeira, do PL; 
João Neves, Perachi Barcelos

O conhecido advogado e 
pensador católico, sr. Sobral 
Pinto, acaba de externar o 
seu pensamento em favor da 
luta pela preservação da nor- 
mali lade democrática do pais, 
divulgando uma carta ao jor
nalista Osório Borba, no Rio, 
que está tendo ampla reper
cussão em todos meios polí
ticos.

Já havia, há poucos dias, o 
«r. Sobral Pinto dirigido um 
violento telegrama ao sr. Alio- 
mar Baleeiro, expropando-lhe 
a atitude conivente com o 
g Ipe em gestação, e agora 
fez divulgar a carta mencio
nada. na qual inicia dizendo 
que o regime democrático es- 
tá «gravemente ameaçado en- 
t e nós, neste instante, pela 
arrogancia militar, sedenta de 
poder e mando». Critica ain
da o sr Sobral Pinto a «-o 
pressão que os chefes milita
res, confiai t* s na sua força 
de-enc dear*m contra os par 
tidos politi' os nacionais, no 
empenho de governa los e diri
gi-los, como se fossem Divi
sões do Exército de terra ou 
formações de esquadrilhas do 
ar».

O pronunciamento do lider 
católico foi divulgado dois dias 
após a eMção do sr. Carlos 
Luz para a presidência da 
Can ara doN Debutados, e siu 
tetisa da stguinte maneira a 
posição do 6r. Café Filho e a 
situação politicà do pais:

«O sr João Café Filho é, 
ne*ía hora dramática do pais, 
um prisioneiro conformado das 
classes militares. Nunca, como 
sob a sua direção, o Poder < i- 
vil cometeu tantas tamanhas 
capitulações. Nenhum presi
dente. d s muitos que a Re
publica já teve, de 1897 a é 
esta data. submeteu se tão re- 
signadamente àa mjunções a- 
trevida-; dos militares como o 
vem fazendo, para deslustre 
seu e da Nação, o sr João 
Café Filho E o mais doloro
so é que numerosos civis po« 
liticos e jornalistas, o ajudam 
nessa capitulação cr scente. 
que ninguém pode prever até 
onde nos arrastará. A Câma
ra dos Deputados, com a «loi- 
çõo de sntem-ontem, já dei
xou de existir como Poder 
Constitucional. Ela passou a 
funcionar, para humilhação do 
cidadão biasileiro. da mesma 
maneira como o Senado Ro-

e Clovis Pestana, do PSD gaú
cho e Nereu Ramos, do PSD 
catarinense.

Há, entretanto, em todo o 
noticiário da imprensa uma 
grande onda de conjecturas e 
boatos, t< ndo apenas como 
certos os resultados da reu
nião presidida pelo sr. Nereu 
Ramos.

mano funcionava sob o regi
me d06 Césares».

N. R. A celeuma surgida em 
torno da nomeação do sr. 
Marcondes Filho para o Mi
nistério da Justiça, criando um 
clima de infanquilidade por 
não ter o sr. Café Filho c> n- 
sultado o seu «chefe» o ge
neral Juarez Távora, é mais 
um fato a comprovar as afir
mações do 9r. Sob al Pinto, 
de que o Brasil, nestes dias 
de hoje, não passa de uma 
republiqueta onde os proble
mas políticos e el-itorais se 
resolvem em quarteladas ao 
belo sabor e intere*ses, nem 
sempre bem definidos, de um 
grupo prepotente, arbitráio e 
truculento que se apossou do 
governo após a queda de Var
gas a ameaça destruir o re
gime democrático, fazendo o 
povo viver sob o jugo da es
pada.

Regressou o sr. Vidal 

Ramos Junior
R* tornou da Capital Fede

ral, onde se encoutrava des
de os últimos dias de janeiro, 
o sr. Vidal kamos junior, di
retor da Cia Força e Luz e 
presidenta do Diretorio local 
do Partido Social Democráti
co.

Dez por cento 
aos Municípios
O deputado socialista Rogé 

Ferreira, de bão Paulo apre
sentou na Camara Federal um 
projeto de emenda constitu
cional, pela qual a Uruáo de
verá entragar aos municípios 
dez por cento do t> tal quu 
arrecadar nas comunas. O 
projeto visa modificar o pa 
rágrafo 4° do art. 15 da Cons
tituição Fed.ral e acrescentar 
mais um, man ando aplicar 
essas somas em benefícios de 
ordem rural

A iniciativa do parlamentar 
bandeirante se aprovada, virá 
fortalecer a economia dos ruu- 
nicit ios nacionais. É aliás uma 
aplicação justa da arrecada
ção tributá ia, ou seja, na 
própiia fonte, o Município.

Autoridades sonolentas
Leite anti-higienico entregue à população

«Mais vale viver na cadeia do 
que fingindo de cidadão livre»
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Secção feminina
A ngela Tereza

SALADA RUSSA — DescaBcar e cos.nhar separadamen 
te um pouco de couve-flor, cenoura, vagem, batata, palmito < 
cortar em pequenos pedaços, Fazer em uma tigela um mo 
lho com vinagre, sal e azeite de boa qualidade, uma pitada 
de pimenta do, reino, cebola cortada bem fininha. Regar os 
legumes com este molho para que tomeiu bem o gosto. Pre 
parar em separado uma maionese com duas gemas cruas, ba 
tendo-as com azeite derramado lentamemet até que fiquem 
bem encorpadas. Juntar umas gotas de limão e vinagre c 
uma colbèrinba de sal. Misturar todo6 os legumes, que Já de 
vem estar frios, com a maionese e pedacinhos de mortadela 
ou salsichão. Arrumar numa travessa com folbas de alface 
em volta e enfeitar com pedaços de atum ou sardinhas em 
conserva, inteira, ovos cosidos e rodelas de tomate.

—  o  —

ÁS VEZES, para fazer economia, co^tuma-se preparar 
em casa a cera para assoalhos. Isto é muito perigoso, pois 
constantemente os jornais noticiam casos de queimaduras 
pioduzidas pela gazolioa que entra na composição da cera 
Vale mais a pena comprá-la pronta para o uso.

—  o  —

AS JOVENS devem evitar o uso de rouge, baton, as 
depilações exóticas das sobrancelhas e o esmalte vivo para 
as unhas. O que as torna mais encantadoras é justamente o 
corado natural das faces e dos lábios, o fulgor autentico dos 
olhos sem os artifícios do rimei. Quando forem obrigadas a 
recorrer a esses cosméticos, empregá-los sempre com parci 
monia e nas cores mais suaves possiveis. apreximando-as do 
□aturai.

—  o  —

TODA MÁE que ama verdadeiramente a seus filhos, cão 
deve seguir os conselhos de curandeiras ou mulheres ignoran
tes em questões relativas à saude dos mesmos. Nestes ca
sos, impõe-se uma consulta ao medico.

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 m u i t o s  contadores 
diplomados e uma equipe de técnicos 

em Assistência Fiscal e Juridica.

CARTEIRAS,

0 - 0 - 0

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, 1PASE e PaTRIA

Dr. Edmundo 
P. Weiring
Deu nos o prazer de 

sua visita a esta redação 
o Dr. Edmundo P. Wei 
ring medico aqui residen 
te, tendo S.S. mantido por 
alguns minutos anima 
da palestra em n o s s a  
redação, razão pelo que 
agradecemos essa honro 
sa visita.

CARNAVAL DE 1955

Aniversários
Fazem anos
Hoje: Srta. Sizelfrida Duar 

te,-filha do Snr. Yerrissimo 
D u a r t e .  Srta. Noely - 
filha do Snr. Lauro Souza, 
Coletor em Palmeiras. S?ta. 
Ita Farias, filha do Snr. 
Orontes Farias. Srta Elots ■ - 
acadêmica de filosofia, f iln  
do Snr. Nonda Valente, Sr. 
Luiz Scoss, Sr. Ubirajara Al
meida Valim.

Dia 20. Sr. Edú Lemos, fun
cionário publico.

Dia 21- Sr. Vereador M - 
noel Antunes Ramos, faze >- 
leiro, Jovem Rui de Cnstr 
Arruda, Sr. Luiz Ramos Neto 
criador. Dia 22 Enio Hum
berto, f i l h o  do Snr. Hé
lio B. de Castro. Romulo P -  
dro, filho do Sr. Benja in 
Scoss, Sra. Da. Juçá - tsoo-;a 
do Dr. Laerte Ramos Vieita, 
Deputado Estadual. Menina 
Durilda, filha do Sr, Catei - 
no Antunes.

Dia 23. Sr. Dalva Paim <la 
Luz, esposa do Dr. Aujor d 
Luz Sr. Nelson Vieira da C >- 
ta, residente em Porto Ale
gre.

Dia 24. .Sr. Taci Casagrande, 
Sra. Da. Izolina, esposa in 
Jr. Celso Ramos Branco. S a. 
Oarinda Fobriani. Sr. Dr. Hu
go Vieira.

Dia 25. Iraci Pucci - filh 
do Sr. Francisco Pucci Primo 
Sr. Jairo Homero Silva. Sr. 
DedrO Steffen.
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o foi'CORREIO LAGEANO’ 

fundado era 21-10-1939
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Diretor - Dr. Evilasio N . Caon 

Gerente -  José P. Baggio
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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 
Rua24 de maio, 50 

2o A — Ap. J  — Fone: 9-16-83

ASSINATURAS
Ano: Cr$ 75,00 

N° avulso Crí 1,50
PUBLICA-SE AOS SABADOS

DO MÊS DA SEMANA

7 Seg. Feira
8 Terça ”
9 Quarta ”

10 Quinta ”
11 Sexta ”
12 Sábado ”
13 Domingo ”
14 Seg Feira
15 Terça ”
16 Quarta ”

Programa de festejos dos Clubes 1o. de 
Julho e 14 de Junho em conjunto

1 -— ENSAIOS CARNAVALESCOS. — Haverá 10 en
saios carnavalescos, sendo 5 do Clube Io de Julho e 5 no 
Clube 14 de Junho, nos seguintes di«-:

CLUBE

Io de Julho 
14 de Junho 
Io de Julho 
14 de Junho 
Io de Jujjr) 
14 de Junho 
Io de Julho 
14 de Junhcf 
Io de Julho 
14 de Junho

BAILES CARNAVALESCOS
DiA 19 — Sábado — no Clube Io de Julho 
DIA 20 — Domingo — Clube 14 de Junho 
DiA 21 — Seg. Feira — no Clube 1° de Julho 
DIA 22 — Terça-Feira — no Clube 14 de Junh»

BAILES INFANTIS
DIA 20 — Domingo — no Clube I o de Julho 
DIA 22 — Terça-Feira — no Clube 14 de Junho 
MESAS: — Cr$ 200.00 em cada Clube

Rainha do C arnaval
Cada Clube terá sua Rainha para o carnaval, cujos no

mes estão sendo cogitados e que serão divulgados nos en
saies.

NOTa : — Os ingressos serão fornecidos aos sócios 
dos d«'is Clubes, que estiverem com suas mensalidades em 
dia. 03 ingressos de um darão livre entrada no outro Clube, 
e só serão fornecidos 24 horas antes de cada baile.

Lages, Fevereiro de 1955

Locomoveis — Serrarias
Completamente recondicionados - Entrega 

imediata - Sugeitos a quaisquer exames e 
esperiências. —

70 H.P. -  30 H .P. — 17 H.P.
1 Ferragem Tissol, transmissões em

rolamentos 
1 Ferragem Centro, reforçada 
1 Plaina de uma face, reforçada

CrS 55.C00.00 
” 40.000,00 
” 24.000,00

Transmissões, polias. pêndulas, correias etc. 
Vende João Plentz — Carasinho 

Compra-se um caminhão mais ou menos 1946. —

G R Á T I S :

» ms A « ze remeterem a°

HOTEL SÃO LUIZ
Caixa Postal, 1426
Snr.

Endereço
Cidade

Estado

-  PORTO ALEGRE

‘‘CORREIO LAGEANO”

í
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Juizo de Direito da primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edital de Citação
O Doutor Aristeu Ruy de Gou- 
vêi Schiefler, Juiz de Direito 
da Segunda Vara, em exerci
da na Primeira Vara, desta 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc. —
Faço sabar aos que o presen- 

te edital de citação, com o pra
zo de trinta (30) dias virem, de
le conhecimento tiverem ou in
teressar possa, que por parte de 
JOSÉ MARIA DA LUZ. brasi
leiro, solteiro, agricultor, resi
dente no distrito de Correio Pin
to, deaia Comarca, _ ma foi feita 
a seguinte PETIÇÃO.- Exmo. 
Sr. l)r. Juiz de Diroito da Pri
meira Vara. JOSÉ MARIA DA 
LUZ, brasileiro, agricultor, re
sidente no distrito de Correia 
Pinto, desta Comarca, por seu 
advogado infrascrit"), respeitosa
mente vem expôr a V. Excia. e 
requer, o seguinte: Io) Cêrca do 
ano de 1903, JeSo Ribeiro, ad
quiriu e passou a ocupar um 
terreno com a area de 1.800,000 
ms2, que constituiu a proprie- 
dsde denominada «Serrador», no 
lugar do mesmo nome, distrito 
de Correia Pinto, desta Comar
ca. onde construiu casa c exer
ceu sua atividade agro-pecuarla 
durante seis anos, sem que fos
se molestado ou sofresse oposi
ção alguma; 2o) Decorridos ês- 
scs seis anos, ou seja em 1909, 
João Ribeiro, tendo conveniên
cia em st mudar do local aci
ma, que habitava, «ntregou o 
imóvel supra, mediante certo pa
gamento, a ELESBÃO ALVES 
DA LUZ, pai do Ste., que ocu
pou imediitamente, ali morando 
e explorando tôda a sua area, 
ininterruptamente, com a agri
cultura e criação, até o ano de 
1949. quando faleceu, sem qua, 
Igualmente, durante todo ês^a 
largo periodo de 40 anos, fos
te moleitado ou sofresse alguma 
oposição, exercendo sua posse 
mansa e pacificaments; 3o) Aoós 
a morta de seu pai, em 1949, 
continuou na posse do imoval 
acima o Ste., que até hoje vem 
exercendo, nêle fazendo &* suas 
lavouras e criações, sem inter
rupção ou oposição de quem 
quer seja.- 4o) O terreno em 
questão e de forma irregular e 
tem as seguintes confrontações: 
ao norte, com tertas dos herdei
ros de Moisés Bastos; ao sul, 
com João José Rath; a leste e 
oeste, com terras de Adolfo Cor
so, Pedro Jordão e )oão Muniz, 
tend'>, como já foi dito, em sua 
totalidade a area de 1.800 000 
ms2.; 5o) E, como o Ste., por 
si e por »eus antecessores, pos- 
sue o aludido terreno tal como 
se acha supra descrito, há mais 
de trinta anos, mansa e pacifi
camente, sem pieifícsmente, sem 
oposição ou embsrgos de espe- 
cie alguma, quer legitimar sua 
posse, nos termos do art. 550 
do Cód. Civil. Para dito fim, 
requer a designação do dia, ho
ra e lugar, para a justificação 
exigida pelo ari. 451 do Cód. 
Proc. Civil, naqual deverão ser 
inquiridas as testemunhas cons
tantes do rói abaixo. Requer, 
ainda, depois de feita a justifi
cação, a citação pessosl dos 
confrontantes descritos no item 
4o, bem como do digno repre- 
ssntante do Ministério Público, 
do representante da Diretoria do

Domínio da União em Florianó
polis. por prec«tori», e por edi
tais, dos interessados ausentes e 
desconhecidos, tcdos para acom
panhar os termos da presente a- 
ção de usocapião, depois da ter
minação do prazo dos editais, 
nos têrmos do art. 455 do Cód. 
Proc. Civil, por meio da qual 
devera ser reconhecido e decla
rado o dominio do Ste. sôbre o 
aludido terreno, ficando citados, 
ainda, para no prazo legal, apre
sentarem contestação e para se
guirem a causa até final senten
ça, sob as penas da lei. Protes
tando provar o alegado com os 
depoimentos pessoais dos inte
ressados e de testemuntias, vis
torias e demais provas em direi
to admitidas e dando a causa, 
para efeitos fiscais, o valor de 
Cr$ 2.100,00 P. Deferimento. La
jes, 25 de setembro de 1953. (aa) 
Pp. rcubens Nazareno Neves. Rol 
de testemunhas:- 1. Oliveira Nu
nes do Amaral. 2. Juvenal Al
ves Damasceno. 3. Anacleto Nu
nes do Amaral Tudos casados 
e residentes no distrito de Cor
reia Pinto e que se apresentarão 
independente de intimação. DES
PACHO: - A. Justifique-se em 
dia e hora, determinados, ciente 
o dr. Promotor. - Lajes 3-10-53 
(a) Ivo Guilhon Realizada a Jus
tificação, foi proferido o seguin
te DESPACHO: - Vistos, etc. 
Julgo por sentença a presente 
justificação, para que produza 
todos os efeitos legais c de di
reito. Citem-se por mandado con- 
freDtantes conhecidos e residen
tes nesta comarca, e por editais, 
com o prazo de 30 dias, publi
cados uma vez no «Diário Ofi
cial do Estado», e tres vezes na 
imprensa local, os interessados 
ausentes e desconhecidos. A ci
tação, por precatória, do Domi
nio da União, hoje, Serviço do 
Patrimônio de União, não é, no 
caso, obrigatório, por não lhe 
interessar, evidentemente, o Imó
vel objeto do usucapião, situa
do no interior deste Município, 
distante de terras de marinha e 
de proprios fedeiais. Intimem-se 
o justificante e o Dr. Promotor 
Público. Lajes, 24 de Novem
bro de 1954. (a) Belisario Ra
mos da Costa, juiz de Direito 
da la- Vara -  E para ninguém 
alegue-se ignorância, muito es
pecialmente oi interessados in
certos, passou-se o presente edi
tal, que sera publicado e afixa
do na forma da lei. -  Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
aos vinte e nove dias do mes 
de jmeiro do ano de mil nove- 
cpntos e cincoenta e cinco. — 
(29/1/1955).- Eu, Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do Ci- 
vel, e Comercio da la. Vara, o 
datilografei, subscreví e assino.- 
Selos afinal.

i
Aristeu Ruy de Gouvêa Schiefler 
Juiz de Direiio da 2a. Vara. em 

exerc. na la.
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

Otimo Emprego de Capital 
Vende - se

Um prédio residencial com 8 pe
ças, garage, esgoto, agua eacanada 
localizado á rua Frei Rogério, 129 
centro da cidade. Tratar com o 
Snr. Ernani Rosa, na Organização 
Çontabii Ltda.

Crônica Social
i

Sobre o Amor
Cleiia

Orfanato N. Senhora das Graças de Lajes

Campanha pio camas e utensílios
Agora que tudo já pas«ou, 

posso relembrar sem magoa 
e sem tristeza aquelés dias 
de encantamento, aquelas 
noites que não volverão ja 
mais.

Posso recordar sem uma 
lagrima, a doçura dos seus 
beijos, o calor dos smis afa
gos. Lembro-me bem de sua. 
figura de seus olhos risonhos 
que estão bem vivos em min
ha imaginação e. no entanto 
não choro mais.

Porque, de tanto ouvir dizer 
que so se ama uma vez. cons
trui uma especie de filosofia 
fatalista: sim, a gente ama 
uma vez cada pessoa, porque 
por mais desesperança que 
haja em nosso coração, nele 
ha sempre lugar para um ca
rinho, nele há sempre lugar 
para uma ilusãn.

A Diretoria do Orfanalo, apéla para a generosa popu
lação de Lijes, no sentido de cada Dmilia doar importân
cias, de acordo coro s-us sentimentos de caridade e pos
sibilidades econômicas, que serão aplicadas na compra d ■ 
camas e utensílios para as mininas oríãs e abanJonadas, qu 
ali serão internadas.

Uma cama montada sairá pela importância de Cr$500,()0
Lstão encarregados de receber doações o Revdo. Padro 

Frei Bernardino Bortolotti, os senhores Lupercio de Oliveir i 
Rõche — Provedor, Osní Tolentino da Silva — Tesoureiro, O- 
távio Rafaeli — Secretario e Jofre Amara! — Diretor d i 
R.̂ dio Clube.

Para inaugurar c estabelecimento ate Abril do corrente 
ano, a Ihretoria espera a humanitária cornpreenção do povo 
e a contribuição de cada iamilia, antecipaDdo agradecimen
tos a iodos que, de qualquer maniira, contribuírem para 
campanha, que é inseparável do ritmo do progresso de Lajes

Leiam e assinem  o Jornal

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

Para assinaturas procure esta redação

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

I t W t í t W .

o refrigerador 
mais perfeito 
já produzido 
no país

Facilidades pera  pa 
gam ento  a prazo.

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

O

t t p e r  iuX O  -  9,5 pés cúbicos
M a is  espaço ú til - 9,5 pés.

A m plo  co n ge lado r, com espaço para 
gu a rd a r a lim entos a serem congelados, 

alâm das gavetas  pa ra  cubos de gêlo. 

Bandeja de degélo.
Porta funciona l com p ra te le iras  para 

ovos, frascos e ga rra fas .

A caba m ento  in te rn o  em po rce lana  à 

prova de corrosão .

Prate le iras removíveis, de acabam en

to  a n o d iza d o , ojustáveis em várias 

posições
O  G aveta  de a lum ínio para carne.
Q  ^  gavetos de  a lum ín io  que recebem 

fr io  úm ido, para a conservação de 

fru tas, varduros e legumes
0  Com pressor do ú itim o m odôlo, n o rt -  

am eri ano.
•  S ilencioso e de b a ixo  consumo

5 ANOS DE GARANTIA -  s o b  d u p l a  r e s p o n s a b il id a d e : 1 - d a i à b r i c a ,

PELA A LT A  Q U A LID A D E  DO  M ATERIAL E SUA L O C A L IZ A Ç Ã O  N O  PAÍS. 2 - DO 

C O N C E S S IO N Á R IO , PELA ASSISTÊNCIA ESPECIALIZADA E INTERÊSSE EM SERVIR BEM.

______  __________  V i s i t e - n o s -----------------——,' J

Meicantil Delia Rocca, Broering S. A.
H. C. Thiago de Castro, s/n 

End. Telegr.: «VARGAS»
LAJES -

— Caixa Postal, 27 
— TELEFONE, 253

Santa Catarina



A maior rêde aéroviaria da América do Sul
AS SUAS ORDENS

• •

Transportes Aéreos Catarinense S. A.
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Ltda.
Ao resolver sua viagem

Dirija-se imediatamente à Agencia da TAC ou DISQUE 214
Operando com aviões mixtos de luxo, colocamos à sua disposição melhores vantagens nos pi eços

Capacidade para 28 pas s agei r os
UNHA 418 — IDA

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

Quartas, Sextas, e Domingos

Hora de Saida: — 14 Horas

Voltando às

Terças, Quintas, e Sabados

UNHA 438 -  IDA

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

As Terças Feiras

Hora de Saida: — 10 Horas

Voltando às

Segundas Feiras

UNHA 437 -  IDA

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

Segundas Feiras

Hora de Partida: — 15,20
Voltando às

Terças Feiras

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

Tanto para o norte como para o sul, A TAC, em combinação com a Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul « « w .  -
*» voiuca a sua aispo6ição a maior

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

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

—  <
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Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: —
CONCEDER EXONERAÇÃO:-
De acordo com o art 95, § Io, alina a, da Lei n° 71, 

de 7 de dezembro de 1949. —
OSVALDI.NO JOSÉ BA Y do cargo de Intendente Exa 

tor do distrito de Anita Garibaldi..—
Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de

1955
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SlMAO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:
De acordo com o art. 97 letra b, da Lei, n° 71 de 7 de 

dezembro de 1949.
ELOIZA AMORIM, das funções de Professor Extranu- 

merario-diarista, da escola mista munic pai de Campina dos 
Amorim, no distrito de São José do Cerrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 4e janeiro de 1955
EIK.LIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:
De acordo com o art. 97 letra b, da Lei n° 71 de 9 de 

dezembro de 1949.
LEONINA PAES, das funções de professor extranuroe- 

rario-diarista, da escola mi6ta municipal de Amola-Faca, 
no distrito de São ]osé do Cerrito.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955 
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O prefeito Municipal de Lajes, resolve 
DISPENSAR:
De acordo com o art. 97, letra b, da Lei n° 71 de 7 

de dezembro de 1949.
MARIL1A CUNHA PLATT, das funções de Professor, 

Extranumerario-diarista, da Escola mista municipal de Pas
sa Dois no distrito de Capão Alto.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO 
Prefeito Municipal 

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR;
Do acôrdo com o art. 97 letra b, da Lei n<> 71 de 7 de 

dezembro de 1949.
WALMIRA DA SILVA LIMA, das funções de Professor 

Extranumerario-diarista, da escola mista municipal de La
goa dos Patos, no distrito de Capão Alto 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve.- 
DISPENSAR:
De acôrdo com o art. 97 letra b. da Lei n° 71 de 7 

de dezembro de 1949.
AUREOL1NA VELHO, das funções de Professor extra

numerario-diarista, da escola mi-ta municipal de Serraria 
Pante, no distrito de Capão Alto

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SlMAO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR. . n
De acôrdo com o art. 97 letra b, da Lei n° 71 de 7 

de dezembro de 1949.
HILDA SCHMITZ, das funções de Professor, extranu

merario-diarista, da escola mista municipal de São Sebastião 
do Canoas, no distrito de Palmeira.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO \

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:
De acôrdo com o art. 97 letra b, da Lei ne 71 de 7 de 

dezembro de 1949.
W a LDEMAR MORTARl, das funções de professor, ex

tranumerario-diarista, da escola mista municipal de Capão 
Alto.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955

EUCLIDES GRANZOTTO 
Prefeito Municipal 

FELIPE AFONSO SIMÃO 
Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:
De acôrdo com o art. 97 letra b,- da Lei 71 de 7 de 

dezembro de 1949.
HONORINa  ANTUNES DE MEDEIROS, das funções de 

Professor Extranumerario-diarista da escola mista munici
pal de Potreiro Grande, no distrito de Capão Alto. 

Prefeitura Municipal de Lajes, am 31 de j ineiro de 1955
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DISPENSAR:
De acôrdo com o art. 97 letra b, da Lei n° 71 de 7 de 

dezembro de 1949.
CLEL1A COSTA DOS SANTOS, das funções de Profes

sor, extranumerario-diarista, da eecola mista municipal de 
Rio dos Borges, no distrito de Bocaina do Sul,

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955
EUCLIDES GRANZOTTO 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SIMÃO 

Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DIPENSAR:
De acôrdo com o art. 97 letra b, da Lei n° 71 de 7 

de dezembro de 1949
HORACY FERNANDES DE MATOS,' das funções de 

Professor extranumerario-diarista, da escola mista munici
pal de Anita Garibaldi.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 dê janeiro de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DECRETO
de 31 de janeiro de 1955

O Prefeito Municipal de Lajes resolve;
DISPENSAR:
De acôrdo com a art. 97, letra b, da Lei n8 71 de / 

de dezembro de 1949,
Maiia Joselina Wolff. das funções de Professor, Extra

numerario-diarista, da Escola mista munfcipal de São Vi
cente de Paula, no distrito de Anita Garibaldi.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Juizo de Direito da 
primeira Vara da 

Comarca de Lages

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor Aristeu Ruy de 
Gouvêa Schiefler, Juiz de 
Direito da Segunda Vara, em 
exercício na Primeira Vara, 
desta Comarca de Lages, 
Estado de Santa Catariüa, 
na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, c  m 
o prazo de vinte dias, virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que no dia 
doze do mês de março do cor
rente anf' (12-3-955), às dez 
horas e trinta minutos (10,30), 
no saguão do edifício do Fó
rum desta cidade, o porteiro 
dos auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, levará à público 
pregão de venda e arremata- 
ção por quem mais der e 
maior lance oferecer, acima da 
avaliação de CR$ 35,000.00, 
feita neste Juizo, o seguiDte 
imove! que foi penhorado a 
JOÃO MARIA ANTUNES e 
sua mulher, nos autos da acão 
executiva que lhes move dona 
ROZALINA BILCK, a saber:- 
uMA GLEBA DE TERRAS 
com a área superficial de seis
centos e oitenta e dois mil 
metros quadrados (682.000,00 
m2), situada no distrito de 
São Jose do Cerrito, desta Co
marca, confrontando com a 
Fazenda Vincent, com terras 
de Estanislau Rodrigues, com 
terras de Prezalino Miguel da 
Silva, com terras de Luiz Mu
nia e com terras de José Pe
reira, devidamente transciita 
sob ns. 8.212 e 9.289 e outros, 
adquirida pelos executados em 
diveisas datas. - E quem qut- 
zer arrematar o imóvel acima 
descrito, deverá comparecer 
no lugar, dia e hora supra 
mencionados, sendo ele entre
gue a quem mais der e me
lhor lance oferecer acirra da 
aludida avaliação e depois de 
pagos no ato em moeda cor
rente, o preço da arremstação, 
imposto e custas Iegai6.- E 
para que ninguém alegue i- 
gnorância, pa^sou-se o pre
sente edital, que será publi
cado e afixado na forma da 
lei. — Dado t  passado nesta 
cidade cidade de Lages, Est - 
do de Santa Catarina, aos de
zoito dias do mês de jan°iro 
do ano de mil novecentos e 
cincoonta e cinco (18-1-55).

Eu Waldeck Aurélio Sam
paio. Escrivão do Civil, o da- 
lografei, subscreví e também 
assine. Selos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juis de Direito da 2» Vara, 
em exercício na Ia 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

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

Rua Correia Pinto, n' 306 - em 
frente ao Departamento de 
Estradas de Rodagem. Tratar 
no local.

Leia e Assine 
o Correio Lageano
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Moda, elegância e beleza da mulher 
brasileira, em luxuoso balneário 

do Uruguay
O bom gôsto e natural elegância das brasi

leiras. que tanto devem ter contribuído para o 
progresso da indústria têxtil no Brasil, serão con- 
dignamente representados em belissimo I estivai 
da Moda B asileira, no Urug ay.

Hotel Cassino San Rafael - O Quitandiha urugaaio - onde 
se realizará a grande Parada da Moda e Beleza Brasileiras!

Realizar-se-ão os desfiles durante a semana 
de 12 a 17 de Fevereiro no luxuoso Hotel - Cas
sino Sa.i Rafael, centro turístico de renome mun
dial, localizado em uma das mais formosas zonas 
da maravilhosa Punta el Este.

Justo, pois, é o interesse que vem despertan
do esta grande festa, organizada pela Comissão 
Nacional de Turismo do Uruguay, com a colabo
ração de conhecida casa produtora do Brasil.

Informações nas agências de turismo ou nos 
escritórios da Representação Turística Uruguaia 
para o Brasil:
Rio de Janeiro — Av. Rio Branco, 20 - 18°
São Paulo — Av. Ipiranga, 795 - Io
Curitiba — Rua Carlos Carvalho, 414 - Io

Rua Cel. Menna Barreto Mondqro, 461 
Pôrto Alegre — Rua dos Andrades; 1290 - Io 
Belo Horizonte — Rua Capivarí, 162

Conselho Regional de Engenharia 
e Arquitetura da Oitava Região 

EDI TAL
Pelo presente tórno público que o Snr. RUY CARLOS 

VARELL A GHIORZI, requereu a êste Conselho, o seu regis 
tro como PROJETISTA a título precário para o Municipio 
de Leges -  Santa Catarina - de acôrdo com o parágrafo único 
do artigo 5o do decr<-to n° 23.569, de l i  de dezembro de 1933.

Ficam, pois, convidados os profissionais interessados 
já registrados nêste Consrlho, a se pronunciarem a respeito 
para o que lhes é concedido o prazo - de 30 dias, a con
tar Ja publicação do presente Edital.

pôrto Alegre, 28 de janeiro de 1955.

Eng. FEL1CIO LEMIESZEK 
Presidente

As mulheres não devem  mostrar os joelhos
PARIS — O árbitro da elegância feminina, Christian 

Dior, aconselha: «As mulheres nâo devem mostrar os joe
lhos, dizenao que «os joelhos são a parte mais feia do cor
po humano, quasi tão feia quanto os cotovelos», e aconselha 
as mulheres a cobri-los a todo custo.

No Rio Grande o 

segundo rebanho 

bovino do Brasil

Prefeitura Municipal 
de Lajes

ESTADO DE SANTA CATARINA
O rebanho bovino do Rio 

Grande do Sul contava, em 
31 de /iezembfo de 1953 . . , 
8 898.10(1 cabeças, no valor de 
Ur$ 7.306.345 000.00. Em rela
ção a equinos, asminos e mu- 
ares, os totais, naqu» Ia data, 
eram respect’vamente de . . J  
1.109,530, 8.200 e 143.70C cabe
ças. com os valores correspon
dente- de CrS 764.001.000,00, 
Cr$ 5.5(6 000.00 e Cr$ . . • . 
124.05u.000,00. Segundo o Ser
viço de Estatística da Produ
ção, d< * Ministério da Agricul
tura, o rebanho bovino do Rio 
Grande do Sul está classifi
cado em segundo lucar no 
conjunto do país. Em primei
ro lugar figura Minas Gerais.

..Q raçar à

NOVA Ação 
Anti-Enzimática !

DECRETO
de 31 de janeiro dí 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- 
DISPENSA R:
De acôrdo com o art. 97, letra b, da Lei n° 71, de 7

de dezembro de 1949.— _
Geny Andrade de Souza, das funções de Professor, Cx* 

tranumerario-Diarista, da Lscola mista municipal de Segre^^, 
do no distrito de Painél. — »

Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de janeiro de 19o5
Euclides Granzotio «
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

PORTARIA
de 1 de fevereiro de !f55 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:-  
CONCEDER LICENC. A:
De acôrdo com o artigo 168, da Lei n° 71, de 7 de de

zembro de 1949.—
A Julieta Arthur da Silva Maluche, que exerce o cargo 

de ProRssor, Padrão A, do Qua iro Unico do Municipio — 
(Escola mista municipal de Gramado, no distrito de lnd1 sj. 
de noventa (90) dias com todos os veDCimeotos a contar 
desta data.—

Prefeitura Municipal de Lajes, em í de fevereiro de 1955
Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal

DECRETO
de 8 de fevéreiro de 1955 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolvé:—
Conceder Dispensa:—
De acôrdo com o artigo 97. letra a da Lei n° 71, de 7 

de dezembro de 1949
A Adelma Batista Leite, das Funções de Professor Ex- 

tranumeraiio -  diarista (Escola mista muoicipal de Capão 
Grande do distrito de Capão Alto.)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de fevereiro de 1955
Euclides Gianzoito 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Simão 
Secretário

DR. EVILASIO NERY CAON 
DR. EDÉZIO NERY CAON

ADVOGADOS

C ausas eiveis, com erciais, cri
m inais, trabalhistas e fiscais.

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

Transportes rápidos e eficientes
De Cargas - M udanças - Encom endas - Em carros próprios

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

São Paulo -  Lages - Porto Alegre

Transportadora Cajurú
A mais antiga emprêsa de transportes da Região Serrana

Rio Grande do Sul - Santa Catarina
São Paulo

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

Lages
Rua Correia Pinto, 272 

Fone, 264
r, ?ort° Alegre
Kua Comendador Azevedo, 76 

Fones 2-46-1-9
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O Vasco venceu, na 
amistosa, o Internacional

U m a pequena assistência 
compareceu, domingo último, 
ao Areião de Copacabana, pa 
ra presenciar o primeiro a- 
mistoso do ano efetuado en
tre Vasco da Gama e Inter 
nacional, do qual saiu vitorio
sa a equino cruzmaltina, por 
3 a 1.

Os quadros tiveram compor
tamento técnico bastante fra
co, justificado pco-em, em fa< e 
dos naturais desajustes de 
começo de temporada.

No Vasco foi notada a au
sência de Daniel, Neizinho, 
Raimundo e Cabelo e o In
ternacional não contou com 
Ernani, Nenè, Edú e Dante, au
sentes temporariamente, mas 
sem os quais a produção dos 
coutendores ficou muito re
duzida.

A poriia teve andamento às 
16.30 sob o apito de Segala.

No principio o Vasco levou 
a melhor, com predominio, le 
vando mai6 seguida e mais cor- 
denadamente, impertinentes 
investidas ao arco de Sansão 
para adjudicar a seu favor as 
honras de senhor da primeira 
fase.

A contagem foi aber'a por 
intermédio de Meireles que, 
com facilidade venceu a ban- 
6ão, num pelotaço violento. 
Ainda no primeiro tempo o 
Vasco voltou a marcar por 
meio de Edú que arrematou 
bem um «presente» de Meire
les, jà no último minuto.

A etapa derradeira perten
ceu ao Colorado que procurou 
com insistência as redes de 
Dejandir, tendo Parizzi consi
gnado ao colocar muito bem 
uma bola no canto do arco.

Ealtou aos rubros um pou
co de oportunidade e senso 
nos arremates, parecendo, por 
alguns instantes, iminente o 
empate.

Contudo, num contra ataque 
rápido a bola foi cedida a 
Meireles que assinalou inape- 
lavel o úliimo tento dos vas- 
eainos, encerrando a conta
gem da tarde.

No final o Internacional 
voltou a pressionar, sem re
sultado positivo.

As equipts formaram as6im:
VASCO: Dejandir, Pruner e 

Ná - Augusto. Kry e W aidir- 
Jaci, Erasmo, Meireles. Edú e 
Laurinho (Boanerges no 2o 
tempo).

INTERNACIONAL: Sansão, 
Alemão e Nelson (depois tu - 
jor) |a"go, Rubens, e Hilá
rio - Plinio, Margarida, Pariz
zi, Teimo e Osmani (depois 
Pinto).

Embora sem coijunto elo- 
giavel, em cada equipe, des- 
tacaram-se Sansão, Rubens e 
Jango, no Internacional e De
jandir, Erv, Erasmo e Waldir, 
no Vasco*

Segala teve uma atuação 
bôa. A renda não alcançou 
Cr$ 2.000,00.

Na preliminar, entre aspi
rantes rubros e cruzmaltinos, 
verificou-se um empate em 2 
tentos.

Martha Rocha 
acidentada

Marta Rocha, Miss Brasil, 
sofreu ligeiro acidente em Pe- 
trópolis, onde fora receber 
uma homenagem da socieda
de local Miss Brasil entrava 
no caTO, tendo o chofer do 
mesmo arrancado sem que 
Martha houvesse se acomoda
do no interior do automovel. 
O ferimento recebido pela 
mais bela brasileira não foi 
grave.

Acordeões Ldeschini S. A,
1 Para pronta entrega

A cordeões de: 120  B aixos
» * 95 *

<>+-); » » 80 »
Ü! » » 48 »
| j  RELOJOARIA SPECHT

Rua Correia Pinto» 70 — Lajes

Flam engo, cam peão  
carioca

Já com a vitória frente ao 
Vasco da Cama, o Clube de 
Regntas Flamengo, sagrou-se 
campeão carioca de 1954, a- 
pós uma campanha espetacu
lar. na qual venceu os tres 
turnos do emocionante cer
tame.

Com es6e triunfo o «MeDgo» 
conquistou o cetro pela segun
da vez consecutiva: bi-cam- 
peão. ________

A vinda do Grêmio
Os promotores da excursão 

do Grêmio Porioalegrense pa
ra o dia 20 de março, vêm 
deaenvolvendo intensa ativi
dade afim de bem recepcio
narem os tricolores gaúchos.

Com a vitória do Grêmio 
frente «o Estrela Vermelha, 
da Yoguslavia, os organizado- 
res do combinado Vasco - A- 
li«d08, intensificaram os trei
namentos, devendo, na próxi
ma semana realizarem alguns 
coletivos para melhor ajuste 
da equipe.________

Não vem  se reunindo 
a JDD

Vêm causando grande mal 
estar entre os esportista la- 
geaoos o impasse em que se 
encontra a LSD. para reorga
nizar a Junta Disciplinar Des
portiva. Com a vitória do La
ges, no certame local, os 
membros daquele orgão, tor
cedores do campeão, abando
naram suas funções por reco
nhecido desinteresse pelos 
problemas dos aemais clubes.

Não mais se reuniram para 
solucionar outros assuntos, in
clusive sobre a classificação 
dos disputantes, e por incrivel 
que pareça, não solicitaram 
demissão, para que outros os 
substituíssem.

Leia e A ssine  
o Correio Lageano
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Venha ver a nova
NECCHI

“  famosa em io d o  o mundo
CERZE
MELHOR
COSE
MELHOR
BORDA
MELHOR

Distribuidores nesta pra ça :

A. Neves & Nerbass
Rua Correia Pinto 86 - Lages

Fabricantes e distribuidores: IbraiDOt S. A. 
Praça da Rapública, 141 - 3.° andar - tão Paulo

Torneio em beneficio da SLAN
Com a participação dos clubes, Lages F. C., 

Aliados F. C., Pinheiros F. C. e Internacional S. C. e 
com a colaboração da LSD. realizar-se-á no dia 27 
do corrente no Estádio Municipal, cuja renda to
tal reverterá para a SLAN, sendo que caberá ao 
vencedor do referido torneio 1 fina taça oferecida 
pela Joalheria Mondadori, e ao segundo colocado 
1 jogo de medalhas, oferecida pela Joalheria Wolny.

Corintians, cam peão do Centenário
Após a vitória diante do Palmeiras, seu maior compe

tidor, o Corintians tornou-se campeão do IV Centenário, o 
titulo mais honroso do futebol bandeirante.

•  r O \ « Í T I t i  r O K S  •  f O M E R d A

I L h n U a d a l

RUA HERCILIO LUZ, 284 
LA G ES -S A N TA  C A TA M  NA

/ V I /

ARQUITETURA
• URBANISMO
• DECORAÇA‘0
• CONSTRUÇÕES 

EM GERAL

V I I I  E X P O S I Ç f l
Patrocinada pela Associação Rural 

Realizar-se-á nesta cidade, nos dias 1

DE L A J E S
e pela Prefeitura Municipal

9, 20 e 21 de março de 1955.
Tradicional certame da produção lageana, ao qual não poderão estar ausentes todos aqueles que la 

butam pela grandeza de nosso Municipio e desejam  ver a capacidade realizadora de seu povo conhecida 
além  de suas fronteiras! Lageano: coopera para c brilho desse m agno conclave!



Encerrados os trabalhos da Camara Municipal
O primeiro periodo de ati

vidades da Camada Municipal, 
embora tenha sido de ambi- 
entação dos novos legislado
res, já apresentou um saldo 
bastante apreciável ae medi
das aprovadas em torno de 
problemas coletivos.

As últimas reuniões foram 
realizadas durante esta se
mana. com a aprovação das 
seguintes proposições:

Projetos de lei - oriundo do 
Executivo um que aumenta 
de 5% Para 10% o imposto 
sobre diversões públicas de
vido pelos ingressos de cine
ma e manda aplicar 50% da 
arrecadação daquele imposto 
no desenvolvimen o da pe
quena agricultura; e um. ain
da firmado pelo sr. Waldo 
Costa, concedendo isenção de 
texa de calçamento às igre
jas e prédios de cultos reli 
giosos, que sofreu uma emen
da do Dr. Evilasio N. Caon; 
dois do sr. Dorvalino Furta
do: um dando o nome de 
«Janjão Nerbass» a uma rua 
da cidade e outro regulamen
tando a confecção de placas 
de ruas e de praças.

Foi rejeitado o projeto de 
lei de autoria do sr. Aureo 
Lisboa que visava levogar a 
lei que criou a taxa rodoviá
ria.

Indicações - uma da banca
da da UDN pedindo a insta 
lação de torneiras no Cemité
rio e em outros pontos de 
nossa urbe; uma do sr. Aris- 
tides Ramos visando a re
construção da pome no Rio 
dos Touros, no distrito de 
C rreia Pinto,- e uma do sr. 
Argemiro Borge* para a ex
tensão da rede dágua na rua 
Mal. Deodoro, parte do Bair
ro de Copacabana.

Relatório do exercido de 1954 - 
Foi também aprovado, por 8 
contra 5 votos, o relatório do 
tx- cutivo Municipal sobre o 
exercício de 1954, compreen
dendo as gestões do Dr. Os- 
ni Regis e do sr. Waldo Cos
ta.

Ficaram para a sessão de 
maio — projetos de lei: um 
do sr. Prefeito Municipal pa
ra a alienação de terras do 
Estádio Municipal do Bairro 
de Copacabana, por requeri
mento do Dr. Evilasio N Caon 
pedindo a apresentação do 
loteamento a ser feito; um do 
sr. Argemiro Borges mandan
do c ancelar a divida da fir
ma Ungaretti, Ro-iconi Ltda; 
um do sr. Aristides Ramos, 
doando terras à Igreja da Sta. 
Cruz. também por requerí 
mento do Dr. Evilasi > N. Caon 
pedindo a apresentação da 
planta do aumento a ser feito 
naquela lgrej» e a especifica
ção da área a ser doada; e 
uma indicação do sr. Louren- 
ço Waltrick visando modifi
car o plano Rodoviário Muni 
cipal no Distrito de Painel.

Rejeitado mais um veto do 
Prefeito — Foi ainda rejeitado 
pela Camara, por 9 contra 4 
votos, o veto aposto pelo sr. 
Euclides Granzotto ao projeto

de lei de autoria do Dr. Evi- 
lasio N. Caon que visa facili
tar o pagamento do professo- 
rado municipal. O veto foi re
latado pelo sr. Arnaldo Wal
trick que concordou com a 
argumentação do sr. Prefeito, 
no que foi apoiado pelos sr6. 
Manoel Antunes Ramos, Dor
valino Furtado e Lourenço 
Waltrick. Defenderam a man- 
tença da lei cr srs Dr Evila 
sio N. Caon e Agnelo Arruda. 
Os lideres declaram questão 
aberta para os partidos, dai o 
resultado acima. A mencio
nada lei f d promulgada pelo 
sr Syrth Nicolléli, entrando 
em vigor.

O trabalho das 
Comissões

As Comissões Permanentes 
desenvolveram intenso traba
lho dando pareceres a todos 
os projetos de lei e de reso
lução e ainda às indicações 
apresentadas à Camara. Estão 
assim constituídas as cinco Co
missões Permanentes:

1. Finanças, Orçamentos e 
Contas do Município — Presi
dente Oscar Schweitzer, mem 
b-os: Argemiro Borges, Dr. 
Evilasio N. Caon, Agnelo 
Arruda e Aristides Ramos.

2. Constituição, Legislação e 
Justiça’- Presidente.- Dr. Evilasio 
N. Caon. membros: Lourenço 
Waltrick e Aristides Ramos.

3. Viação, Obras Públicas, A  
gricultura, Comércio e Indústria: 
Rresideute: Dorvalino Furtado, 
membros.- Oscar Schweitzer e 
Diontsio Maestri.

4. Educação, Saúde e Assis
tência Social — Presidente: Au
reo Ramos Lisboa, membros: 
Manoel Antunus Ramos e Ar
naldo Waltrick.

5 Redação de Leis - Presiden
te: Dr. Evilasio N. Caon, mem
bros: Miguel Baby e Arnaldo 
Waltrick.

Vereadores licencia
dos

No atual periodo legislativo 
solicitaram licença os verea 
dores Leopoldo Medeiros, da 
UDN, e Oscar Schweitzer, do 
PSD. O primeiro prestou o 
compromisso, foi empossado e 
imediatamente 6e licenciou, 
assumindo o sr. Dionisio Maes
tri O presidente da Comissão 
de Finanças ausentou-se da 
Camara no inicio desta sema
na, substituindo-o o sr. Ari da 
Costa Avila.

A sessão de encerra
mento

A ses«ão de quinta-feira se 
caracterizou pelos discursos 
proferidos pelos lideres de to
das as bancadas e por alguns 
vereadores, Foram aprovadas 
algumas proposições e no fi
nal da reunião usaram da pala
vra os srs. Dr. Evilasio N. Caon 
Agnelo Arruda, Manoel Antu
nes Ramos. Arnaldo Waltrick, 
Aureo Ramos Lisboa, Louren
ço Waltrick e Dorvalino Fur
tado, que se congratularam

pelo bom andamento dos tra 
balhos da Camara e pela cor
dialidade reinante entre os le
gisladores, cujas divergências 
partidárias não prejudicaram 
as proposições que tramita
ram na Casa. Por fim discur
sou o sr. t^yith Nicolléli, pre
sidente, que apresentou um 
relatório dos trabalhos desen
volvidos durante o periodo le
gislativo e encerrou a reunião.

Síntese dos trabalhos
Projetos de lei — 1*oram dis

cutidos 18 projetos de lei, dos 
quais: 6 do 6r. Euclides Gran
zotto, Prefeito Municipal, 2 <io 
sr Dorvalino Furtado, 2 do sr. 
Miguel Babi. 2 do sr. Dr. Fvi- 
lasio N. Caon, 2 do sr. Arge
miro Bnrges, 1 do sr. Aureo 
Lisboa, 1 da bancada da UDN, 
1 do sr. Aristides Ramos e 1 
do ex-Prefeito Waldo Costa. 
Aprovados: 14. rejeitado 1, fi
caram para maio: 3

Indicações — Foram aprova
das 11 indicações, srndo 2 do 
sr. Argemiro Borges, 2 do sr. 
Dorvalino Furtado, 2 do Dr. 
Evilasio N. Caon, 2 do sr. Lou
renço Waltrick, 1 do sr. Mi
guel Babi, 1 da bancada da 
UDN, I do sr. Aristides Ramos.

Resoluções — Foram pro
mulgadas pelo sr. Syrth Ni
colléli 6 resoluções e duas 
leis, as vetadas pelo execu
tivo.

Pedidos de informações — Do 
Dr. Evilasio N. Caon 3, dos srs. 
Lourenço Waltrick e Arnaldo 
Waltrick 1, do 6r. Agnelo Ar
ruda 2.

Discursos — Do Dr. Evilasio 
N. Caon 13, do sr. Lourenço 
Waltrick 5, do sr. Agnelo Ar
ruda 4, do sr. Arnaldo Wal
trick 4, do 6r. Manoel Antu
nes Ramo* 4, do sr. Syrth Ni
colléli 3, do sr. Aristides Ra
mos 2, do sr. Dorvalino Fur
tado 2 e do sr. Áureo Lisboa 1.

Correspondência — Alem de 
oficios circulares a todos os 
Prefeitos e Camaras de Ve
readores, foram expedidos 21 
ofícios e 8 telegiamas sobre 
assuntos diversos.

Pacifico o piantão 
policial da semana
Grande foi o movimento re

gistrado na Delegacia de Po
licia durante a semana. O 
maior volume de serviço re
gistrado foi relacionado com 
o emplacamento e com a rea
lização de diligencias em in
quéritos já instaurados. Ocor
rências novas dignas de re
gistros não se verificaram, a 
não ser a captura de algun6 
larápios, ainda não bem iden 
tificados até a tarde de entem, 
e a detenção de um ébrio, que 
resistiu á policia.

De aniversário o sr. 
Edú Lemos

Festejará, no dia de a- 
manhã, o seu aniversá
rio natalicio o sr. Edú 
L e m o s ,  funcionário do 
Serviço Nacional de Fo
mento Agrícola, e ele
mento de projeção nos 
nossos meios sociais. Ao 
aniversariante enviamos 
as nossas congratulações.

Dr. Nelson Cominse da Rocha
Tem o prazer em comunicar a V. S. a instalação do seu novo 

consultório à Rua Ubaldino do Amaral, N°962, Tel.: 4313-Curitiba

Cirurgia - G inecologia - Obstetrícia 
Raios X - Eletricidade Médica
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Mobilizada a opinião nacional em 
defesa do nosso petróleo

Repercute a denúncia formulada pelo «Diário 
de Notícias», do Rio. sôbre a  ofensiva estran

geira contra a  econom ia brasileira.
RIO. íli) — A QUASE to

talidade dos jornais desia ca
pital refletiu em seu noticiá
rio a denuncia pelo «Diário de 
NoPcias» em toinoda propos
ta de 500 milhões de dólares 
para sufocar o petróleo bra
sileiro, feita pelos diretores da 
Standard Oií ao presidente 
Café Filho. A denúncia reper
cutiu inclu-ive na Câmara Fe- 
deiel, onde 0 deputado Or
lando Vieira Dantas (PSB) te
ceu os seguintes comentários 
sôbre a mesma, em meio o 
discurso que pronuociava:

«Uma vez que o nosso pre
sidente, o chefe das próprias 
Classes Armada*, já desce i a- 
batxo de sua capacidade de 
conduzir a administração pú
blica e a política nacionais, 
nós apelamos, nós confiamos 
em que as Forças Armada6 
do Btasil hão de refletir sobre 
(T(sentido desta luta btasileira.

Esse sentido está nitidamen
te caracterizado pela dificul
dade de ordem econômica c^m 
que êsse governo está 6éria 
mente comprometido. Ainda 
boje o govêrno foi obrigado 
a divulgar uma nota de con
testação à denúncia de que a 
Standard (Jil prelente comprar 
o Bra*il por 500 miihões de 
dólares. Por outro lado. houve 
tumbém a denúncia de que o 
Almirante Alvi.ro Alberto, ês- 
se grande cidadão, está na 
iminência do deixar seu car
go, porque não aceita um a- 
còrdo que pretente 0 govêrno 
reabzar, entregando todos os 
nessos minérios atômicos a 
América do Norte e proibindo 
que técnicos ingleses, france
ses, it. lia nos ou alemães: par
ticipem dessa realização, üra, 
sr. Presidente, não é possível 
que diante de um govêrno 
anti-nacional as n06sas forças 
militares queiram galvanizá-lo 
contra os interêsses do Brasil, 
a pretexto de eliminar dos 
quadros políticos nacionais for- 
ças políticas que ontem, certo 
ou errado, dirigiam a Nação».

D eclarações do sr. 
César Prieto

Do deputado Cesar Prieto, 
ex-diretor da Divisão do Im
posto de Renda colhemos as 
seguintes impressões em tor
no da denúncia.

— Considero essa entrada 
de 500 milhões de dólares no 
país nociva à economia nacio
nal e um processo violento r>

inflação, que Hete^mlDará,|(|*, 
passagem de perto de 40 pof 
cento da moeda circulante pa
ra «s mãos dos Capitalistu 
estrangeiros interessados em 
mais este desajuste na vido 
nacional. Pór outro lado, a 
pretensão de certa empresa 
norte-auiericana segundo o no
ticiário da imprensa, vem pro
var que a solução da Petro- 
brás está certa e que median
te a emissão de certos bilhões 
de cruzeiros o petróleo que 
possuímos poderá ser dos Es
tados Unidos do Brasil e não 
do Brasil dos Estados Unidos. 
Oxalá os economistas que as
sessoraram a Standard Oil nes
se caso trabalhassem tio bem 
em favor dos inten sses bra
sileiros, em virtude dos cargos 
e das funções que exercem na 
alta administração do país.

Ferretear os patriotas
Do deputado Breno Silveira 

registramos o seguinte pro
nunciamento:

— Pasma - a todos os bra
sileiros a impunidade crimino
sa de homens que no morm-n. 
to não poderíam ter crime 
pior — o de lesa-patria. A o- 
pinião pública estarreceu e 
aguarda que a responsabilida
de daqueles que fizeram a de
núncia Seja o ferretear dosv. 
patriotas que ainda esperam 
alguma coisa de um govêrno 
que não vem correepondendo 
aos anseios da Nação.

A cidade pegará fogo 
com o carnaval

Segunda-feira será o dia da 
abertura oficial dos festejos 
carnavalescos do ano. Prática- 
meote, porém, desde boje a 
cidade já estará em chama-, 
sob as ordens do Rei Momo. 
Os nossos clube6 recreativos 
enfeitaram suas sédes, prepa
rando boas decorações, esco
lheram suas rainhas e orga
nizaram muitas surpresas. Os 
ensaios foram os mais pro-L 
missores, indicativos de que a 
folia tomará conta do povo. As 
músicas, sambas e marchas, 
provocantes como sempre, tra
zendo em seu bojo o espirito 
buliçoso do povo brasileiro, 
estão entusiasmando moços e 
velhos. Tudo indica que os 
foliões, neste ano, vibrarão e 
incendiarão a cidade na maior 
festa popular do Brasil.

Edú Steffen e Nórma da S ilva Steffen
í i f rõ S ^  8eus Parentes e pessoas de suas re
lações o nascimento de seu filho OSNY JOSE’

reza Ramos° d'a " d° Currente na Maternidade Te-

L.ajes, 15 de fevereir^ de 1955,

— *


