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Julgamento dos implicados na Carta Brandi
O Conselho de Justiça da 

2a Auditoria de Guerra da 
la R M , apreciaDdo o recur
so do promotor Gilberto Tor
res que pleiteou o julgamen
to dos criminosos da «Carta 
Brandi» pela Justiça Comum, 
tomou a seguinte decisão: 

—  «Estão na memória de 
muitos e são do conhecimen
to de todos os acontecimen
tos que agitaram o Govêrno 
do eminente doutor Artur da 
Silva Bernardes, a quem fo
ra atribuida a autoria de 
uma carta contendo concei
tos desprimoro8os a oficiais 
generais do nosso Exército. 
A carta, engendrada no ano 
de 1922 quando o presidente 
eleito ae aprestava para as
sumir o exercicio da mais 
alta magistratura, produziu 
efeitos Jmaléficos e levou o 
país a viver, longo tempo, 
■ob às asperesas do tstado

de sítio.
A crise Bernardes

«Apinbavam-'e de presos 
civis e militares 06 presídios 
e as fortalezas. As forças 
Armadas se deuniram. As 
indústrias, a lavoura e o co
mércio tiveram re uzidas ao 
mínimo as suas possibilidades 
de produção com «s mais 
sérios prejuízos para a ordem 
econômica e financeira da 
Nação e a população em to
do o território u.icional vivia 
sob as aprensões e sobres
saltos provorados pelos con 
flilos armados que se suce
diam. com o derramamento 
de sangue daqueles que de
fendiam o Governo e daque
les que o combatiam

A outra carta
«E, agora tantos anos de

pois de tão agitado período, 
procurou se sacudir a opinião

pública com a CARTA 
BRANDI, que oferece a? 
mesmas características da 
Carta Falsa de 1922, isto é, 
com o mesmo objetivo crimi
noso de envolver, embora de 
maneira subtil, as Forças Ar
madas da Nação em mano
bras que seriam de conse
quências imprevisíveis se não 
fora a atitude serena, hábil, 
patriótica e. sobretudo; pron
ta do exmo. sr. general de 
brigada Emilic Maurel Filho, 
encarregado do inquérito po 
lidai militar esclarecendo, 
com riqueza de detalhes, a 
origem da carta que se di
zia 6er *1o deputado argenti 
no Antonio de Jesus Bradi 
Alertando dessastre, à Na
ção. evitou o ilustre ençarre- 
gado do inquérito fôsse a vi 
da do país pertubada pela a- 
ção criminosa dos autoies do 
documento atribuído ao refe 
rido deputado.

Nacionalismo e Imperialismo
Segundo de uma série

O exaae de nossa história financeira fornece-nos um 
quadro sombrio. Em 1824 realizamos o primeiro emprésti
mo externo para pagar o pr^-ço de nossa Independencia. 
Paesamos a era imp»r:al, vei > a República e a «criação de 
empréstimos foi infindável, até chegarmos aos nossos dias, 
Com o último, feito na «era Gudin».

A nos*a situação «icançou melhoras com o «Esque
ma Oswaldo Aranha», de 1934, e com o «Plano Souza 
Costa», de 1943 Éramos até então uma «colorua de ban
queiros ir.ternacion .is», no dizer ilo general Anápio Go
mes. Saimoa da tutela, destes para depender do Banco 
Mundial de Reconstrução e Desenvolvimento e de Exim- 
bank, órgãos que ganharam força com a criação da ONU, 
embora o último seja nitidamente americano-do-norte. En
tramos com 150 milhões de dólares para o Fundo Mone
tário Internacional «* obtivemos algum dinheiro aplicado 
em obras de interesse público. Porém, a maior parte «de 
pronto se derreteu em nossas importações», como afirma 
Temperani Pereira.

Os nossos famigerados atrasados comerciais tem sido 
o sumidouro por oode se encoaram as libras e os dólares 
que obtivermos no exterior. Atualmente, temos parie de 
nossos depósitos em ouro - no Federal Reserve Bank of 
New York -  práticamente penhorados para garantia de 
empréstimo. Enquanto outres paises deteem o comércio 
internacional, não passamos do mercado fornecedor de 
matéria prima, estaganados, asfixiados.

Parecem ter ainda atualidade as palavras de Oswaldo 
Aranha em 1934: «O Brasil nunca pagou empréstimo c^m 
os seus próprios recursos. Fez sempre novos empréstimos 
para manter os Hntigos». Esse é. realmente o nosso triste 
quadro financeiro. Dirão alguns que isso é consequência 
de nusso primário desenvolvimento. nada havendo ai de 
imperialismo. Mas então Onde aplicar as palavras òe 
Coolidge - presidente norte-americano - «onde vai o dolar 
vai a bandeira»?

EVILASIO N. CAON

U crime militar

«Isto dito: A espécie que 
os autos espelham, deve ser 
encarada em sentido amplo, 
em maior profundidade, ten- 
dc-se em vista as atividades 
criminosas descritas no in
quérito, onde se evidencia 
existir o propósito de envol
ver as Forças Armadas na 
trama urdida à sombra de 
interêsses inconfessáveis que 
se chocam com os superio
res interêsses das instituições 
militares. _______

Malfussi - Agente secreto

«Para que se firme a com
petência do fôro militar na 
hipótese em apreço, basta que 
se atente noseguinte fato, cu
ja importância é decisiva e 
capital: um dos falsários, o 
de nome Fernando Francis 
co Malfussi, conseguindo en
trar em contato com o che
fe do Serviço de Informações 
do Estado Maior da Fôrça 
Aérea Brasileira, passou a 
prestar serviços como agen
te de informação, no tocan
te ao contrabando de armas 
na fronteira sul do pais. Agia 
junto a oficiais da FAB. que 
cooperavam com o Serviço 
de informações, chegando a 
ser apresen ado ao sr. gene
ral Maurell. no curso do in
quérito, como «elemento ca 
tegorizado do referido Ser
viço e como pessoa indicada

para acompanhá Io e asses 
sorá-lo nas investigações 
dentro e fora do país.*

Farto material

«Convém, ainda, observar 
que o inquérito foi mandado 
instaurar pelo exmo. sr. Mi
nistro da Guerra para «apu- 
lar fatos que envolvem a 
possibilidade de crime con 
tra a segurança do Estado e 
contra as instituições milita
res». E não se poderá con 
testar que, no bôjo dos autos, 
há impressionante e copicso 
material indicando, caracte
rizando a existência de cri 
me contra as instituições mi
litares.

Função do promotor

•<Mas, do representante do 
M Púbdco é atribuição de 
denunciar os crimes e en
quadrá-los. No que tanee aos 
fatos atentatór.os á ordem 
política e social, que fogem

à competência do fôro mili
tar, ao dr. prom tor cumpre 
providenciar, requerendo o 
que for de direi o, no sentido 
ed ser o caso apr ciado pela 
Justiça Civil

A decisão
“Em face do exposto, resol

ve o ( onselho Permanente 
de Justiça da 2a. Auditoria 
da la. R.M. por unanimidade 
indeferir o requerimento do 
dr- promotor, de vez que se 
considera competen e pa a 
processar e julgar o« indicia 
dos d o  p r e s e n t e '  
i n q u é r i t o .  Registre-se 
e intime se. Sala das Ses
sões. Capital Federal 9 de 
dezembro de 1955. Orlando 
de Medeiros, coronel-pre6Í- 
dente, Pedro de Melo Carva
lho auditor; João Carlos Ma 
galhães Galhardo, capitão- 
Juiz, Carlos Augusto Gala 
zans Mena Barreto capitão 
Juiz, Austregesilo da Silva 
Gomes, capitão-juiz.

Vereador Syrth Nicolléli
Aniversariou ontem o sr. Syrtb 

de Aquino Nicolléli, presidente da 
Camarn Municipal. Há alguns 
anos atuando na política local co
mo integrante do Partido Traba
lhista, de cuja Comissão Execu
tiva é membro, o sr. Syrth de 
Aquino Nicolléli vem conquistan
do sólida posição em nossos meios, 
havendo-se com equilíbrio em to
das as missões que lhe tem sido 
confiadas, merecendo aplausos 
gerais a sua atuação á testa do 
Legislativo lageano. Ao sr. Syrth 
de Aquino Nicolléli, que já fez 
parte de nosso periódico e em 
que temos um grande colabora
dor e amigo, e que atualmente se 
encontra na Capital do Estado em 
gozo de férias, enviamos os nossos 
cumprimentos.

Enlace dr. Delia Rocca - Dolores Martins
Em bela e c o n c o r r i d a  

c e r i m ô n i a ,  c o n s o r c i a -  
ram-se ontem, ás 18 horas, 
na Capela São José, o L)r. 
Wolny Delia Rocca e a srta. 
Dolores Martins. O ato civil 
foi realizado logo após o re
ligioso no Grande Hotel La
jes, onde os convidados foram 
recepcionados. O Dr. Wolny 
Delia Rocca é filho do sr. Pedrò 
Delia Rocca e exma. esposa 
D. Alice Delia Rocca, tendo 
se dip’om«do em quimica in

dustrial no Paraná, onde re
sidiu alguns anos, exercendo 
atualmente, importante ativi- 
dade era nossa cidade, e a 
sua digna consorte é filha do 
casal sr. Adolfo José Mârtins 
e D. Isabel Nunes Martins, 
componentes de tradicional 
familia joaquinense, ora resi
dindo em nossa cidade. Ao 
novo par e a seu progenito- 
re* as n o s s a s  congratula
ções.

Hoje, sábado às 4 e 8,15 horas

Os Brutos Também Amam
em MARAVILHOSO TECHNICOLÜRÜ

cora' ALLAN La DD, V^N HEFLYN, JEAN a RTHUR, JACK
Pa LACE

Fis aqui o melhor filme que podereis ver, em muitos anos!!

o Cine MARAJOARA apresenta:
AMANÃ, DOMINGO às 1, 7,1.’ e 9.15 horas será apresen
tado outro grande espetáculo também em 1 bCHNlCOLOKÜ

“O Reino da Traição ” e 
«A Luva de Ferro»

com: ROBERT STACK e u n elenco de milhares 

Um grande filme de aventuras de capa e espada
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Clube Jandaia
Fot inaugur»d« dia 28 do 

corrente com fino cockiell o 
moderno Clube Jaudaia. a rua 
Correia Pinto, de propriedade 
dot srs. Octavio Bottini. Ruy 
e Clóvis Varela Qhiorzi e An
tônio F. Balista. Deco ado em 
estilo funcional pela firma 
Conitruções e Comércio Pla
nalto Ltda.; é um ambiente ex- 
clusivamente familiar, possuin
do uma pista de dança e ólimo 
( "junto musical, para bem 
S vir nossa mais alta socieda- 
0 Parabéns srs. proprietários 
p ibens Lnjes.

Prefeitura íunicipal 
de L^jes

Estado de Santa Catarina
PORTARIA

de 21 de dezembro de 1955 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA: -

De acôrdo com o art go 162, da Lei n° 71, 
de 7 de dezembro d“ 1949. -

A JAT1K OCiiB VARHLá, Encarregado dos Serviços de Tra
tamento de Agua, Padrão Ünico do Município de sessenta 
(60) dias, com todos os vencimentos a contar desta data. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de dezembro de 1955

Euclidos Granzotto 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 67 
de 20 de dezembro de 1955

O Snr. Euclides Granzotto, Prefeito Municipal de Lnj^s, n 
uso de suas atribuições,

D E Ç R E T A : -
Art. Io - Fica transferida da dotação do orçamento vigente 
3-10-3 <Gratificação aos Professores que regem Cursos des
dobrados», para a dotação 3-10-1 «vencimentos de professo
res de Escolas isoladas», também do orçamento do corrente 
exercício, a importância de Crí 6.139,00 (seis mil cento e 
trinta e nove cruzeiros).
Art. 2o - O presente Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Leges, em 20 de dez^mbio de 1955

Euclides Granzotto 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Participação do Brasil nos estu
dos de energia atômica

ANIVERSÁRIO
Aniversariou dia 26 dêstc, a 

Srta. Aríete Maria de Souza, fi
lha do casal Antonto Francisco 
CK Souza-Izxura Furtado de 
Souza, comerciante aqui esta
belecido. A distinta aniversa
riante recepcionou suat ami- 
guinhat na residência de *eui 
pau ofereceu-lhes um cockiell 
dançante que esteve muito 
concorrido. Á srta. Aríete r aos 
seus progenitores, nossos para
béns.

V I S I T A
Encontra-se nesta cidade e 

deu-nos o prazer de sua visita 
o Dr. Paulo Ferrazzi, recem 
formado pela Faculdade de En
genharia da Universidade do 
Rio Grande do Sul, Aqui exer
cerá as funçõe* de engenheiro 
auxiliar da Construtora Comer
cial Ltda.

Ao jovem engenheiro civil, 
que é natural de Porto Alegie 
e radicado em Vacaria, nossos 
votoe de uma feliz estadia em 
Lajes.

O sr. Henrique de Sou
za Gomes, recém retor
nado da r  Assembléia 
das Nações Unidas, on
de representou o nosso 
pais como delegado do

Itamarati, informou que 
aquele conclave tomou 
uma importante delibe
ração, qual seja a de 
criar uma Agencia Inter
nacional de Energia Atô
mica para fins pacíficos 
e de um Centro de Es
tudos de investigação 
dos efeitos da Radiação 
Atômica. Declarou ainda 
que o Brasil participará 
desse centro de estudos 
em carater permanente, 
0 que poderá ser de 
grande utilidade para in
centivar as pesquizas a- 
t niicas e suas aplica
ções práticas jque terão, 
certamente, uma impor
tância fundamental em 
nosso desenvolvimento 
economico.

Comercial «CONDE” Ltda.
Rua Aristiliano Ramos, 14 - Sala 2

LAJES — SANTA CATARINA

Seguros - Representações - Comissões -
Corretagens - Conta própria

Materiais para construções - Material de es
critório - Peças de borracha para automóveis. 
- Conservas - Fogões econômicos - Peças e 

molas para automóveis - Café.

SEGURUS EM GERAL

agradecimento
p „ r il.term.nl. q»er. “ ' “ ^ ‘ c S u r ^ í l  d íd fc lç t

ro T c n T .n .'a ie.d'e“  m d n ta ... » U .  «nfe.m.dad. no Ho.pnal 
N S dos Prazeres torno timbe-n eslen»ivo a lodo* quantos me 
vU iU rím  njquele Hospital, e n li n ,  to d . .q u e  d .  q u .lq u .r
forma atenderam-me, os meus si i c. r o • a8 f-

Felicíssimo Vieira de Mtil<> (1 itiKV

I n a u g u r a ç ã o
Serâ Inaugurado hoje às 17 Junho, em su. ride social, si- 

inriq o novo e moderno Salão ta a rua Corr . Pinto •/„.

De clmcnto-amianto Dra- 
silh. Instalação facll c de 
baixo custo, sem encana
mentos especiais. Suave
mente acionada a botão. 
Descarga forte e silenciosa. 
Durabilidade ilimitada.

S olic ite  fo lh e to RASIL8T

DESTRIBUIDOR
Com. e Repr. G. Socas S.A.

Rua Cel. Cordova 294 Telef. 25Í C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

« P ro d u to s  B ra s ilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Brisieôp, chapas lizas Fibrolite para forros e divi 
sões internas, caixas de descarga Flomax de imbutir, B. F. 
externas, rese.vatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgoto e instalações sanitarias em geral, peças e conexões 
para redes e esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da afamada linha «BRASILIT »

Completa o conforto de seu lar adquirindo na Comercial Auto Capes 
em seu: fantástico DEPARTAMENTO «CIT Y T E X»

Colchões de molas CITY, SIESTA, CITYTEX. para casal e solteiro.
Cama - Turca « C I T Y T E X »  para solteiro e casal 

Sofá - Cama «SIESTA», com braços e sem braços 

Sofá - Cama “SIESTA”, LUXO, com braços sem braços 
Divã e Poltronas - Cama «CITYTEX» comum e de luxo 

Cama - TURCA «CITYTEX» com cabeceira para solteiro e casal 

Bergére simples e Reclinavel — Almofadas Decorativas 
Grande sortjmento de tecidos para decoração

Faça ainda hoje uma v ita ao “DEPARTAMENTO CITYTEX" da Loja Come ciai Auto Capas
Vendas a vista e pelo sistema crediário — Rua M arechal Deodoro 235. __LAGES — S C
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Gostos não se discutem, porem apurado bom gosto das Lojas Paul é indiscutível
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para apreciar as suas originais novidades confecionadas

--------------------------------- por mãos de mestre —------------------------------------

LOJAS PAUL =
AO LADO DO CINE TAMOIO

Flores da Cunha não 

se filiará a nenhum 

partido

O general Flores da Cunha 
negou-se a revelar o destino 
que tomará com relação à 
sua filiação partidaria. quan
do interpelado sobre se iria 
para o PSD. Nada declarou 
a respeito, deixando claro, 
contudo; que não pretende 
tomar nenhuma deliberação. 
Nessas condições, o general 
Fiores da Cunha não ingres
sará em nenhum partido, a 
despeito de continuar candi
dato à presidência da (.'ama
ra dos Deputados.

Do ponto de vista político, 
admitem os observadores que 
a posição de general Flores 
e mais sólida se permanecer 
como apartidario, contando 
com o apoio da bancada 
PTB-PSP-PR. A multiplicida
de de candidatos do PSD 
forçaria uma terceira solução. 
E o  atual presidente em 
exercício seria o homem 
apontado para a conciliação 
dos grupos pessedistas, com 
o apoio do trabalhlsmo e do 
pessepismo.

Homenageado o pre
sidente Nereu Ramos

O presidente Nereu 
Ramos foi homenageado com 
um almoço, ontem, no monu
mento rodoviário, na estrada 
RIO-S. PAULO A  homena
gem partiu do D.N.E.R. ten
do comparecido grande nú
mero de funcionários daque- 
quele órgão, inclusive o mi
nistro Lucas Lopes. O presi
dente da República usou da 
palavra e fez breve oração.

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

— =  V A R I G
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando

Aviões mixto em todos seus vòos em LAJES
H O R Á R I O

DE LAJES PARA •

Caxias 4as 6as. Dom.
Curitiba 3as. as. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. 6as. Dom.
Rio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5as. Sab,

Joaçaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira

P R E O O

IDA Ida e volta
Carasinho 665,00 1.200,70
Caxias 348,40 629.00
C uri tibe 871.00 1.572,40
Erechim 490,80 886.20
Florianópolis 454.40 886,20
Joaçaba 316,60 571,70
Passo Fundo 590,80 1.067,10
Porto Alegre 554,40 1.000,70
Rio de Janeiro 2.058,60 3.716,50
São Paulo 1.478,40 2.668,50
Xapeco 469,60 648,00

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do 
pais e extra ngeiras. nas agencias da VARIG e nas principais Agencias

de Turismo.

AGÊNCIA EM LAJES - Rua 15 de Novembro 37 - Fones ■ 241

Encontro de Juscelino 
com os chefes mili

tares
O sr. Juscelino Kubitschek 

encontrou-se com os Minis
tros Militares, durante o al
moço que lhes foi oferecido 
pelo embaixador José Car
los de Macedo Soares, Mi
nistro do Exterior.

Durante a reunião - na 
qual n^o foi focalizado o 
problema da formação do 
futuro Ministério — foram 
debatidas questões referen
tes â próxima viagem do 
Presidente eleito ao exterior; 
com o especial destaque pa
ra as necessidades mais ur
gentes de cada uma das For
ças Armadas.

Essas necessidades foram 
relacionadas nas exposições 
que os titulares da Guerra, 
da Marinha e da Aeronáuti
ca fizeram ao sr. Juscelino 
Kubitschek.

Venceu às eleições 
do Pará o Snr. Epí

logo Campos
Segundo os dados forneci

dos pelo TRE paraense ven
ceu as eleições para gover
nador o srn. Epilogo Cam 
pos, tendo este derrotado o 
seu competidor 6rn. Maga- 
lhes Barata por apenas il 
votos, pois com este resul
tado poderá se ter uma 
ideia do que foi as eleições 
daquele tstado.

Vida do Crack
Conta para os desportistas de to

do o Brasil a história dos mais fa- 
mososfCRAKS de foot-ball,

A melhor revista esportiva, 
hm tòdas as bancas - Crí 6,00

p ò ã i r S ô a !! p Q a  |l p Q a  l| < = > Ç > a  || p Q Õ ] ' p Q Õ |1 i? Q a  ][ p Q a  ! fp ^ q |f ̂ = > Q c = i  P P Ó a ] !  d O o I  p Q a  l f S $ S ] í  i f p Q a  l( P Ó q ] [ P Ó g  1 ^
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Distribuidora Comercial Lageana Ltda.
Atacadistas —  Distribuidores —  Importadores

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LAGES —______ SANTA CATARINA____________

DISTRIBUIDORES:

li
§

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras
Gillette Safety Razor Company of Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear

Indústria de Pneumáticos Firestone:- Pneus e câmaras de ar.

Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 

Metalúrgica W allig S. A.:- Fogões «W a LLIG»
Shell Brazil Ltd.:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.

I

■ Alpargatas RODA - Aluminio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes
VENDAS POR A l ACADO. para automóveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc.. *
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A maior rêde aérea domestica do mundo
Nós colocamos a sua disposição

Transportes Aéreos Catarinense S.A.
E

Serviços Aéreos Cruzeiro do Sul Lida.
AGENCIA EM LAGES, - rtua, 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine Marajoara)

Fone, 214
Operamos com aviões Douglas DC 3 (21 passageiros) e Douglas C 47 (28 passageiros)

Dias da Semana
2a. Feira ! Para Porto Alegre (diréto)

Hora de sabida! - 15,15
(Volta às Terças Feiras)

Terça Feira: para Florianópolis - Itajcd - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio d© Janeiro
Hora de sahida: - 10,10

Terça Feira: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sabida: 13,20
(Volta às quartas feiras)

• . 1 V..

Quarta Feira; - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo - Rio d e  Janeiro

Hora de sabida: - 11,39
(Volta à s  quintas feiras)

« v  \ » • á r j t i  i • (
Quinta Feira: para Joaçaba •  Xapecó

Hora de sabida: - 13,20
f i  *5 .*  r». 7

(Volta às sextas feiras)

Sexta Feira: para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e  Rio d e  Janeiro

Hora de sahida: - 11.30
(Volta aos sabados)

Sabado: - para Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 13,20
(Volta aoa domingos)

Domingo: - para Florianópolis - Curitiba - São Paulo e Rio de Janeiro
(volta ás 2as. - 3as. - 5as. - sabados)

Hora de sahida: - 11,30

Com uma passagem da TAC ^  ^  YSC* ™ íar em quak)uerCia' aérea brasileira. tanto na ida «0-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa que

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas efe

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de
ue passagem, em sua re

sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.
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Prefeitura Municipal de Lajes

d e s p e s a s  d i v e r s a s

Para os serviços de limpezas do prédio e moveis da Prefeitura 

TO TAL DOS SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL

EXAÇÀO E FISCALIZAÇAO FINANCEIRA 

ADMINISTRAÇÃO SUPERIOR

p e s s o a l  f i x o

15.ooo.oo

Tesoureiro 
Escriturário 
Quebras ao Tesouro

Padrão Y 
Padrão U

(Continua no proximo número)

48.000,00 
38.4oo,oo 
2 4oo,oo

ESTADO DE SANTA CATARINA
DECRETO N' 65
de 1‘ de dezembro de 1955

Tabelas Explicativas da Despesa
(Continuação do número anterior)

CODIGO

GERAL d i s c r i m i n a ç ã o Dotações
Sub-Divis3o

Serviços
Cr*

SERVIÇCS

Cr»

0-30-1
0-30-2

0-30-3

neCT, T rÍOt P  Padrlo Z
i? Escriturário Mrvm.i junto ao Gabin«te do Prefeito (Lei n* 

o4 de 21-11-52)
E,cr"ur,,ri0 Padrlo T  (dois;

61,200,00

6 000,00 
74.4oo.oo

0 32 MATERIAL PERMANENTE

0-32-1
0-32-2

Para aquisiçao de móveis, e utensílios
Para Mecanização da Contabilidade da Prefeitura

25.ooo.oo
100,000,00

0 33 MATERIAL DE CONSUMO

0 33 1 Aquisição de utensílios, impressos e material de expedienta 3o.ooo.oo

0-34 DESPESAS DIVERSAS i •

0-34-1
0-34-2
0-34-3
0-34-4
0-34-5

Serviço postal 
Serviço telegráfico
Serviço telefônico, incluindo-se o aluguel de aparelhos 
Publicação do expediente da Prefeitura 
Para assinatura de jornais e revistas

3 5oo.ooo 
6.000.00 
6.000 oo 

5o.ooo.oo 
1.76 ,ooo 363.86o.oo

% 1

0-4 SEKÇOS TE’CNICOS ESPECIALIZADOS

0-40 PESSOAL FIXO #•

0-40-1
0-40-2
0-40-3
0-40-4
0-40-5
0-40-6
0-40-7
0-40-8

Contador Padrão Y
Guarda Livros Padrão X
Fiscal Geral Padrão V
Escriturário Padráo V (dois)
Fiscal vjudante Padrão S
Auxiliar de Estatística Padrão R (dois)
Agente Florestal Padrão R
Almoxirifel Arquivista Padr.o R

48.ooo.oo
44.100.00
39.600 00
81.180.00
36.0 0 00 
67.2oo 00
53.600 00
35.280.00

0-42 MATERIAL PERMANENTE

0-42-1 Para aquisição de maquinas e móveis para a Contadoria lo.ooo .00

0-43 MATERIAL DE CONSUMO

0-43-1 Para aquisição de livros e materiais para a Contadoria 25.ooo,oo
” t'

0-44 DESPESAS DIVERSAS t i. -

U44-1
(T44-2
0-44-3

Para despe-as de transportes de funcionários quando em serviço 
Diárias a funcionários quando em viagem a serviço 
Para pagâmento do aluguel das salas onde funciona a Agência Munici
pal de Est&tístistica e Agências do Instituto de Aposentadoria dos J Em
pregados em Transporte de Cargas l.A.P.E.T.C.)

0

15.000. 00
10.000. 00

24.000. 00 468.96o,. 00

0 5 SERVIÇOS DIVERSOS

0-50 PESSOAL FlXO

0-50-1
0-50-2
0-50-3

Porteiro Da^ rf °  r
Continuo Padrâ0 r ,
Motoristos Padrço R (treis)

33.600.00
33.600.00 

loo 8o.. 00

183.000,00 1,7-14.4fio.oo
1.744.460.00

S8.3oo,oo
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Maior intercâmbio entre o Brasil e os Estados Unidos
Declarações do presidente da VARIG à imprensa de Nova York

O jornal «The New York 
Times, acaba de publicar a 
entrevista concedida a^ui ao 
seu repórter (jeorge Home 
pelo Sr. Ruben Berta. dire- 
tor-presidente da VARIG, 
durante sua recente estadia 
nesta cidade, ao regressar da 
Inglaterra. Passamos a irans- 
crevê-la nos seus principais 
tópicos .

«A emprêsa aérea brasileira 
VARIG está planejando uma 
campanha de promoção tu
rística para incrementar o 
conhecimento mútuo e as 
viagens entre os Estados Uni
dos e c Brasil.

Seu diretor Ruben Berta, 
um dos mai-, destacados ho
mens de negócios do Brasil, 
declarou ontem que seu p>iís 
não se esforçav,. tanto outros 
da América d > Sul para in
centivar o intercâmbio turís
tico e comercial. «Como um 
meio de comunicação impor
tante entre a- duas n.ções - 
acrescentou - nos-a emprésa 
pretende estimulor a mentali
dade turística, que ainda é 
oeficiente entre nós. «Ruben 
Berta espera igualrm-nte des
pertar a atenção d >s norte- 
americanos para oportunida
des de viagen-, no Brasil.

Tem êle a c mvicção de 
que uma política de progres
sivo intercâmbio por parte 
do Brasil será grandemente 
incentivada quando o presi
dente eleito, Sr. Juscelino 
Kubitscheck de Oliveira, to
mar posse em janeiro próxi
mo. «Êle é um homem da 
produção -  disse textualmen- 
meote e dará grande impul
so a tôdas as atividades e

negócios, que têm grandes 
perpectivas de desenvolvimen
to sob seu govêrno.»

A VARIG é uma das linhas 
aéreas de mais sólido cresci
mento no hemisfério ociden
tal, e ocupa posição de des
taque entre as melhores com
panhias aéreas do mundo, Nos 
meados do ano, inallgurcu 
uma linha internacú ns) para 
Nova York com aviões Super 
G Constellation. linha essa que 
se estende mais ,.o sul do 
Brasil, até Montevidéu e Bue
nos Aires. Mais do que qual
quer outro país do mundo, 
provávelmente, o Brasil de
pende dc tran>poita pelo ar. 
O i bens de consumo que em 
outras nações são u rmalmen- 
te escoados pelas rodovia* e 
ferrovias, no Brasil sãa trans
portados ea quantidade doi 
centros produtores do interior 
para as grandes Cid des.

«Isto se verifica principal 
mente devido à topografia do 
pais, que é entreonada por 
montanhas e desfiladeiros», 
declarou o Sr. Berta. «É esta 
também uma das razões por 
que nossos vizinhos do 
sul, o Uruguai e a Argentina, 
possuem mais mentalidade tu
rística do que nós. Aquêles 
países *têm vastas planícies, 
enquanto o Biasil dispõe de 
variadas regiões montanhosas, 
belas q edas dágua e praias, 
belos rios e vales. Nosso po
vo não se sente impelido a 
ir ver outroi países».

A  VARIG mantêm grandes 
armazéns de cargas nos maio- 
res aeroportos. Além de ou.

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA 

E ARQUITETURA DA OITAVA REGIÃO

E d i t a l
Pelo pre«ente tórno público que o Snr. L a ERCIO VIEI

RA DE CÒRDOVA, requereu a este Conselho, o seu registro 
como INSTALADOR SANITÁRIO, a título precário para o 
Município de Lajes, de acordo com o parágrafo único do ar
tigo 5o do decreto n° 23 569, de 11 de dezembro de 1933.

Ficam, pois, convidados os profissionais interessados, já 
registrados nesie Conselho, a se pronunciarem a tespeito pa
ra o qu§ lhes é concedido o prazo de 30 dias a contar da 
publicação do presente Edital.

Porto Alegre, 28 de novembro de 1955

Eng. Eelicio Lemieszek — Presidente

Leiam e assinem o jornal

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

rara assinaturas procurem esta redação

tras mercadorias, ela transpor
ta da zona produtora do Rio 
Grande do Sul e de Pôrto Ale
gre, práticamente todos os 
frescais consumidos na capi
tal da República, Rio de Ja
neiro. É a empresa aérea que

maior tonelagem de cargas 
transporta no Brasil.

No mês próximo, a linha 
internacional entre N o v a  
York, Ciudad Trujillo, Belém, 
Rio de Janeiro. São Paulo, 
Pôrto Alegre, Montevidéo e

Buenos Aires, será acrescida 
com um vôo semanal exclu
sivamente cargueiro. Um pou
co mais tarde, a atual fre
quência de dois vôos sema
nais com passageiros será 
aumentada para tres.

Juizo de Direito de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

EDITAL DE PRAÇA
O cidadão Pompeu Sabatiní, 
Juiz de Paz, no exercício do 
cargo de Juiz de Direito da 
la. Vara desta Comarca de 
Lages. Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei etc. 
Faz saber a todos que o 

presente edital de praça, com 
o prazo de vinte lias, virem, 
dele conhecimento ou interes
sar possa, que, no dia dezes
seis de jane.ro d » ano próxi
mo vindouro (16-1—1956J às 
quatarze horas e tnnta minu
tos (duas e meia d 1 tarde), o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de venda e 
arrematação, por quem mais 
der e melhor lance oferecer 
acima da avaliação de Cr$ 
25.000,00, feita neste juízo, o 
seguinte imóvel que foi pen- 
horado à JOSÉ O L IV A L  
BRANCO e sua mulher, na 
ação executiva que lhes mo
veu AstrogilJo Rodrigues de 
Lima, a saber: UMA GLEBA

DE TERRAS, composta de 
campos e matos, sem benfei
toria*, com • -área superficial 
de cento e cinci enta e cinco 
mil quinhentos e ointenta mil 
nWros qu idrados (155.580,00 
m2), situada na Fazenda dos 
Mores, no distrito de Capão 
Alto, desta comirca e muni
cípio, em íon um com terras 
de Carli.s Vanm de Moraes e 
de Lealcino Freitas, fechada 
por fecho3 de pedra, arame e 
sangas, comnnhão essa, mais 
ou menos acidentada, con
tendo matos, restingas, ver
tentes, havida por doação dos 
dog sogros do executado, 
c nform ■ transcrições núme
ros 5.268 e 5.269 do 2' Ofício 
do Registro Je Imóveis desta 
Comarca, confrontam a co
munhão: co;r terras de Idali- 
no Pereira de Jesus, Manuel 
Arceno de Cordova, Manuél 
Silvino de J. sus e Teodoro 
Freitas, até encontrar o pon
to departida - E quem quizer

arrematar o imóvel acima 
descrito, devetá comparecer 
no lugar local, dia, mês e 
hora acima mencionados, sen
do ele entregue a quem mais 
der e maior lance oferecer a- 
cima da aludida avalUção, e 
depois de pagos, no ato e 
em moeda Corrente, o preço 
da arrematação, custas e im
postos legais. - Para qu« 
chegue ao conhecimento de 
todos, pa88ou-se <> presente 
edital para publicação a afixa- 
ção na forma da lei.-Dado e 
passado nesta cidade de La 
ges, aos vinte e três dias do 
mês de dezembro de mil no
vecentos e cincoenta e jcinco. 
Eu WMdeck Aurelto Sampaio, 
Escrivão do Civel, datilogra
fei, subscrevi e também as
sino. Seios afinal.

Pompeu Sabatini 
Juiz de Paz, no exerc. do car

go de Juiz Direito 
Waldeck Aurélio Sampaio

Escrivão do Civel

RADI Ol üX LTDA.
Rua Correia Pinto, 23

Rádios 
Discos 

Eletrolas 
Toca-Discos 

Estabilizadores 
Álbuns para Discos

Artigos W ALITA: 
Exaustores 

Enceradeiras 
Liquidificadores 

Panelas de Pressão 
Batedeiras de Bolos

PIANOS SCWHARTZMANN
Bicicletas

Estufas
Geladeiras

Ferros Elétricos
Maquinas de costura

Fogões a gaz e a querozene «FJRANKLIN>

R A D I O L U X  L T D A .
Rua Correia Pinto, 23 - Lages

K

casa cely . Ousa M e lo  - casa  matai
Um emporio de tecidos e roupas feitas a serviço do povo

Rua 15 de Novembro . Lages - Santa Catarina
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CHIPPENDALE

Standard Electric

Lindo móvel incorporando o 
famoso “ Tom Sinfônico” . 
Possante rádio de j faixas dc 
ondas. 7 válvulas, ôlho má
gico, alto-falante. ímã per
manente pesado. Troca-discos 
automático de 3 velocidades, 
pick-up com 2 agulhas per
manentes reversíveis. Ampla 
discoteca. -,

' R. 5199

Revendedor autorizado

A  ELETROLANDIA
Rua Cel. Cordova 8/n. Lage6

Lages e Interna
cional jogai ão 
amistosamente 

hoje
Por iniciativa da «Rádio 

Diário da Manhã», e o  S.C. In
ternacional e Lages F.C. dis- 

utarão uma partida amisto
sa em beneficio do indigita- 
do Paulo Roberto.

Esse mem'no oriundo de 
Pelotas encontra se atacado 
de caneer estomacal, deven
do ser submetido a interven
ção cirúrgica em S. Paulo 
para onde se dirige.

Exgotados seus recursos 
financeiros, teve porem na 
humanitária iniciativa daque
la emissora a esperança de 
angariar meios para loco- 
mover-se até seu destino.

A renda auferida ser-lhe-á 
< ntregue.

n cotêjo por isso, está 
atraindo as atenções dos des 
t i>Histas que por certo com
parecerão ao Estádio Muni 
cipal.

Os dois valorosos esqua 
drões disputarão um troféu 
ofertado pela «Joalheria 
Mondadori». Será jogada pre 
liminar, com inicio ás )4,3( 
boias.

Faça seus íuncios neste jornal

H i  100 AKOS... b
ES7EEFA O FOGÃO/

de fátil manejo e de fácil limpeza.
NÃO USA LENHA NEM CARVAO

N ã o  su ja  as p a n e la s  
N ã o  es.trac;a as m ã o s  
R á p id o :  u m ,  d o is ,  t rês .  
e o a lm ô ç c  já  se f e z !

S. L  PHILIPS DO BRASIL
G a r a n t ia  d a  u m  p a d rã o  
o b « o !u to  d e  a u a l id o d e

R e v e n d e d o r A u to r iza d o

Osny Pires &  Cia. Uda.
V tn e te f 3 4 ' 3 8

LAGES Santa Catanna

' >.

A UNIÃO
FAZ A

ESTADO J

U .f • wr>U • ^

Dr. ICvilasio 
na presidên
cia da Liga
A Assembléia geral da 

L.S.D. reuniu se, dia 28 do 
corrente, para eleger o seu 
presidente e vice para o 
exercício de 1956

m

Os representantes dos clu 
bes, por unanimidade de vo
tos, escolheram para Presi 
dente o Dr. Evilásio Nery 
Caon e para vice-presidente 
> sr. Gilberto Pires.

A eleição desses dois des 
portÍ6t; repercutiu de ma
neira favorável, pois trata-se 
de dois batalhadores incan
sáveis de nosso futebol. O 
dr. Evilásio Caon, dirigiu o 
S C. Internacional, passando, 
este ano a integrar a JDD 
da qual também faz parte o 
sr. Gilbertto tftires, conceitua
do dirigente do Aliados F.C. 
nos anos anteriores, A folha 
de serviços dos eleitos asse
gura maior exito na direção 
da Entidade,

Comercial “ CONDE” Ltda.
Aos Senhores Industriais e Comerciantes

Comunicamos que aceitamos seguro contra 
Incêndio, de qualquer risco, inclusive 

SERRARIAS.

Comercial “CONDE ”Ltda.
Rua Aristiliano Ramos, 14 - sala 2 
LAJES - SANTA CATARINA

P à  la  c io  da M ú s i c a
ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS

A maior e mais completa discoteca de Lajes
Acordeons - Rádios - Eletrolas - Toca-discos - Bi

cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura - Álbuns para discos - Aparelhos discotex e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 
e mais centenas de prêmios, por intermédio dos cupões gra
tuitos « Lar Feliz» ( carta patente n° 180).

PALÁCIO DA MÚSICA, CUJO LEMA Ê:
VENDER BLM E SERVIU MELHOR

Rua Ccl. Cordova, n° 269 - C. Postal, 164 • Eone, 397 

Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes . S. C.
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Apolonio Sales e Kerginaldo Cavalcanti,
os campeões de oratória do Senado de 1955
Quatrocentas proposições examinadas durante o periodo legislativo ante
ontem encerrado — Apeaas uma Comissão Especial concluiu o seu traoa 
Iho — Realizadas 117 sessões - -  O único morto, o sr. Lucio Bittencourt -

Eterno atraso do Orçamento
Realizadas

Sá Tinoco, o silencioso

O Senado encerrou sua pri
meira sessão legislativa ordi
nária da terceira legislatura 
(de 15 de março a 15 de de
zembro^. Ncs dias 1 e 2 de 
fevereiro reuniu-se aquela Ca
sa do Congresso em sessões 
preparatória*, paru o* fins 
previitos no Rtgimenlo in
terno. Na primeira, foram re
cebidos os diplomas dos no
vos senadores * leitos a 3 de

juer outubro de 1954 e prestado o
)rová\. respectivo compromisso regi
>ende mental. Na segunda, proce
) t  be deu-se a cõnMituiçãv da Mesa.
utras Tiveram entá<> micic as ati
e esc* vidades do Senado, êste ano
errovi de que daremos um resumo a
ortad’
entro:

seguir.
Compõem as representações

ara a dos Estados 23 senadores do
PSD, 16 petebistas, 13 udenis-

«Isto tas, 4 republicanos, 3 popu
ente listas: 2 libertadores, um pe-
iís, q tenista (Auro Moura Andra
ontan de) e um socialista (Domingos
íClaru Velasco) êste ultimo eleito
mbén pelo PSD de Goiás, chefiado
le i 
1, 0 ( 
«suer

pelo sr. Pedro Ludovico.

Comissões especiais
ítica «
íses ’ Várias Comissões F.speciais
quanl foram criad.is ua sessão le
riid.is gislativa qui expirou: de Re
Ias q visão da Consolidação das
tos ri Leis do Trabalho, da Mudan
nãu ça da Capital da Republica,

ver o de Revisão do Código Civil, 
de Reforma Constitucional

V VA (autonomia do Distrito), de
nazén Estudos sôbre a Valorização
aero dos Vales d* s Rios T> catins 

e Parnaiba, de Estudo da

ENG
Aplicação do Empréstimo 
contraído pele Banco do Bra
sil no «Export and Import

VA. ]

a  1

Bank», para a importação de 
tratores destinados à revenda 
aos agricultores — e que foi 
a unica a concluir o seu tra
balho.

ue o Isso sem falar nas Comissões
;e Cn Externas, Mistas e de Inqué
3 tít rito, que também, andam atra
i o p sadas.

de i
■ofissi Rendimento dos tra -
onum

de

rembi

balhos
Foi um ano agitado no Se

nado, que realizou 177 se-
ieszel sões de plenário, sendo 143 

ordinárias. 24 extraordináriás
e 5 especiais. Tiveram inicio 
32 projetoa de leis. 3 de de- 
cretos-legislativos e 18 de re 
soluções. Como Casa Revi- 
sora, coube ao Senado rece

ber da Câmara 230 projetos 
de leis e 64 de decreto-legis- 
lativoe e prosseguir no estu
do de outras proposições; so
bra das sessões legislativa 
anteriores. Ultimou-se o estu
do pe 400 nroposições.

Oradores
Houve uma infinidade de 

discursos. O sr. Kerginaldo 
Cavalcanti — já que o *r. 
Mosart Lago ná> logrou a 
reeleição — subiu á tribuna 
96 vezes. O representante tu- 
piniquim deve ter falado mais 
de 100 horas porquanto as 
s u a s  orações são pro- 
loDgadissinots e nunca se aco
modam a sessenta minutos. 
É de uma hora p ra cirna.

Quem mais falou, entretan
to, foi o leader da maioria, 
senador Apolonio Sales, que 
proferin 113 discursos segui I o 
pelos srs. Vel.isco (82). Atilio 
Vivacqua (60), Gilberto Ma
rinho (56), Juraci Magalhães 
53), Cunha Melo (50), Coim
bra Bueno (48 — tema: mu- 
ança da capital) e a*sim por 

diante.
Tinoco não fala

O unico senador que não 
ocupou em nenhum instante, 
at atençõe* da veneranda Casa 
foi o fluminense Francisco Sá 
Tinoco, senhor de Itaperuna <* 
>dj,icências. O seu col“ga pes- 
«r-dista Paulo Fernandes falou 
22 vezes, Até 0 trabalhista 
Tarcisio Miranda, agora licen
ciado, esteve 3 vezes na tribu
na. O simpático Tmôco, po
rem, preferiu falar nos corre
dores e nos telefones. . .

Unico morto
O urtico ienadsr morto, du

rante * sessão legislativa, foi o 
trabalhista mineiro Lucio Bitten
court, substituído pelo sr. Lims 
Guimarães, Lucio, que era uma 
das melhores inteligências da 
Casa, falecido há cêrca de 4 
meses, proferiu (26 discursos. 
Mais do que os srs Vivaldo 
Lima, Mourão Vieira. Prisco 
dos Santos, Mngalhies Barata, 
Álvaro Adolfo, Mathias Olim- 
pio, Leônidas de Melo e ou
tros.

Serviço Medico
O ambulatori» do Monroe 

funcionou a contento. Foram 
dadas 1.181 consultas. feitos 
468 curativo*, 3 pequenas in
tervenções, aplicadas 885 inje-

CORREIO LAGE|
ANO XVljLages, 31 de Dezembro de I95JI

TÃMoi

çõe»; passados 79 atestados, 
ilem de atendimentes a domi
cilio.

Poucas Leis promul
gadas

O vice-prtsiilente do Senado, 
sr. Nereu Ramos, em exercício 
na Presidência, promulgou ape
nas trê» leis durante o ano, 
que deixaram at ser expressa- 
mente sancionadís pelo presi
dente da Republica (impedido), 
sr. João Café Filho, no prazo 
constitucional. Ao contrario de 
Resoluções, que foram muitas, 
versando matéria da competên
cia privativa do Senado.

Pronunciou-*e a Casa sobre 
três vetos do prefeito do Dis
trito Federal. Houve somente 
uma miisão nu estrangeiro, à 
Conferência Inter-Parlamentar 
realizada em Helsink, Firilandia, 
da qual participaram os sr*. 
Fernand > Tavora, Ezechús da 
Rocha, Apolonio Salei, Novai* 
Filho e Gomes de Olivaira,

Anais
Os Anais, como sempre *•! 

tão atracados, aguardando pi 
blicaçã >, há longo tempo, r 
Imprensa Oficial, o que é di 
veras lamentável. Sem falar 
noutras publicações da meima 
forma em atraso.

Licenciaram-se oumerosos se
nadores, sendo convocados os 
respectivos suplentes os quais, 
em dado momento, chegaram 
mesmo . dominar o Monroe.

Orçamento
Também o Orçamento andou 

atrasad. . Ei» o que diz, a res
peito, o relatorio da presiden
cial <Em 1955. mais que nos 
anos anteriores, lutou o Sena
do com a angustia do tempo 
para o desemoenho do seu pa
pel constitucional de rever o 
projeto de lei orçamentaria. 
Não obstante determinar o Re
gimento Comum seja o projeto 
remetido a esta Cas* até 15 de 
setembro, o que se viu foi que 
as mais importante e trabalho
sas partes em que »e subdivi
dia a proposição só aqui che 
garam no mês de novembro».

Nunca é demais chamar a 
atenção dos deputado* para es
se atraso, pelo qual são os úni
cos responsáveis.

Uma curiosidade
Para terminar, uma observa

ção curiosa: nunca houve no 
Senado um presidente que gos-

CINE TEATRO
Apresenta  CARTAZ DO DIA

As 4 e 8,15 Horas

E m  Warnercolor o mais popular COW-BOY do 
sua movimentadissima película

COM
ALMA DE RENEGADO

Kandolph Scott - Wayne Morris e Joan 

D O M I N G O
As 2 Horas

Randolph Scott e Joan Weldon 

em ALM A DE RENEGADO
As 4 horas

Laura Hidalgo e Narciso Ibanez Menta

A BESTA DEVE MORRE
As 7,15 e 9.30 

A mais extraoha historia contada pelo Oeste

Sua Unica Saida
Com Teresa Wright - Robert Mitchum.| 

Hale e Harry Carey Jr.
SUA UNICA SAIDA um filme repleto de emoçõeil 
tas onde o amor se choca contra o odio feroz, ei 
ciência de um homem vive uma extranba historian 
nou seu destino uma fuga sem descanço. "

S/A. Moinho Cruzei 
Indústria e Comérc
Assembléia Geral ExtiaoiÉáíi

I a CONVOCAÇÃO
Cojividam-se os senhores acionistas d 

MOINHO CRUZEIRO, INDÚSTRIA E COMÍ 
para participarem da Assembléia Geral Ext 
nária, que se realizará no proximo dia 8 ò 
neiro de 1956, na séde social, sita à rua G 
rafim de Moura, 202, na cidade de Lajes, j» 
cio às 10 horas, afim de deliberarem sobre 
guinte ordem do dia:
1) modificação dos Estatutos Sociais (atrib 

especiais a serem outorgadas aos Diretor
2) assuntos de interesse social.

Lajes. 28 de dezembro de 1955 

Dario Antônio Todeschini

Diretor-Gerente

tasse tanto de tocar a cam- Rawos. «Sendo u« tn 
panhia da Mesa como o senhor — dizem no Mo"rít 
Gomes de Oliveira, que substi
tuiu presentemente, o sr. Nereu

---  UlZClil I1U j
formação contra * 
panhota»

Para seu conforto

G R A N D E  H O T E L  L A J E S
Agora sob nova direção

Diárias com café da manhã á partir de Cr$ 80,00 — Almoço ou jantar á
jantes comerciais. Telefones automático ] e m ^ o d o s ' ' o s ^  ^  

Propriedade e direção da -CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA.
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EDIÇÃO DE NATAL CORREIO LAGEANO EDIÇÃO DE NATAL

Levado pelos meus sentimentos religiosos 
quanto toda a humanidade se prepara para 
festejar a data máxima da', cristandade, de
sejo externar a todos os meus amigos, corre
ligionários, homens da cidade e do campo, 
emfim a todos aqueles que lutam de qualquer 
modo peio bem estar da coletividade exten
sivos a suas exmas. familias, auguro-lhes com 
a proteção do Altíssimo para que, as festas 
de Natal sejam as mais felizes e que, o No
vo Ano que se aproxima seja de paz e frater
nidade para toda a Jamilia brasileira.

Lages, Dezembro de 1963

Oscar Schweiízer
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d o -O  n a s  ô iíu ra s  ped in do

1 EDIÇÃO DE NATAL CORREIO LAGEANO EDIÇÃO DE NATAL

Deputado Estadual

Desejo oindo ao íindar-se o ano em curso, augu 
rar a todos os amigos e correligionários exten

sivos a suas exmas. íamilias um íeliz N A 
T A L , como prelúdio de um prós

pero e venturoso A N O  N O 
V O  quando se inicia 

nova etapa para 
os destinos da 
humanidade.
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—  EDICAO DE NATAL OORREIQ LAGEANO
EDIÇÃO DE

S e rra n a  Ltda. V eículos e M áquinas
Rua Coronel Córdoya, 294 a 302 - Fone 582

Distribuidora para Lages e para tôda a região serrana dos aíi 
agrícola completa la s s e y  Fergoson’’ e

Ao ver findar-se o ano em curso 
deseja externar seus agradeci

mentos aos seus freguezes, mo
toristas, fornecedores, Homens

do cam po, auxiliares, funcionó*
<

rios extensivos a  todas as exm as.
famílias augurando-lhes que o Na* 

tal seja  alegre e que, o Ano No
vo  venha próspero e feliz.

IMPRE//CCA IIIPIRANGA
Fábrica de livros em branco e cadernos escolares, cadernetas, etc.

I. II» - JOIBIlí •

cumprimenta seus distintos fregueses, ©studantes

amigos, a.gurando- lhes B O A S  FESTAS  

de N A T A L  e um A N O  N O 

V O  venturoso e feliz.
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EDICAO DE NATAL CORREIO LAGEANO
EDIÇÃO DE NATat

Comércio e indústria de Madeiras
de

V A L D O M I R O  K O E C H E

n
m
dev

1
vida 
de q«i 
seguir. 

C’o>~

Serrarias e Pinhais Próprios
- L A G E S  - Santa CatarinaCaixa Postal, 305

Agradece a preferência que lhe fci dada d u ra n te  c a -
nc que vai fin d a r-s e , e a p rcve ita  c enseje p a ra  

desejar a tedes cs seus am iges, clientes, fferne- 
cederes, fu n cicn á rics  e exm as. fa m ília s , 

cs seus vetes de u m  feliz N atal e u m  
A n c  Neve repletc de presperídades.
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Caciido Chiaradia & Cia
Serrarias e Pinhais Próprios

Nos Municípios de Lages e Campo Belo do Sul

‘D ese jam  externar seus agradecim en tos a 
seus am igos, clientes, auxiliares, funcio 

nários, operários pola co la boraçã o  
augurando -lbes um  a legre  TValal 

e q«e, c ÍVevo a»c vcnfca p|enc
d e  í e I i c i d a ( j D „
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