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- (áticamente fundado o sindicato dos industriais da madeira
Importante reunião. sábnHr» ; í* ,

> as 14 horas no Inst. de Educação — Presentes o deputado Elias Adaime e 25 radia
lista e jornalistas do Rio

O movimento liderado pelo 
sr. Ari Waltrick da Silva em 
tôrnó da transformação da 
atual Associação dos Produ
tores de Madeira da Região 
Serrana em Sindicato está 
fadada a obter o mais amplo 
e animador exito. Conforme 
já noticiamos, terá lusrar hoje 
no lustituto de Educação, com 
inic o às 14 horas, uma im
portante reunião para esse 
fim. a qual contará com a 
presença do deputado fede

conclave e maior se tornou 
ainda quando se soube que 
aquele parlamentar far-se á 
acompanhar de grande co
mitiva, composta de vinte e 
cinco jornalistas e radialistas 
credenciados perante a Ca
ntara Federal, no Rio Isto 
indica que a nossa cidade 
está merecendo atenção da 
parte da imprensa da Cspi 
tal Federal, 'especialmente 
no que concerne ao impor
tante movimento sindicalistarai filias Adaime Grande era Z r ,  ^n im

o interesse em tomo desse cen «n mciado e llu« niere- uí iuruo aesse ceu apoio do deputado Elias

Adaime.
É o eguinte o programa 

a ser cumprido:
Sexta feira: recepção no 

aeroporto; à noite jantar no 
Hotel Lajes, oferecido pelos 
industriais da madeira ao de
putado Elias Adaime e à sua 
comitiva;

Sábado, pela manhã: reu
nião preparatória para a or
ganização do sindicato; às

do Clube 14 de Junho, gran 
de baile oferecido aos visi
tantes.

Dado o interesse que nos 
foi dado verificar existe em 
todos os meios locais, não 
temos dúvida em antecipar o 
sucesso da campanha dos 
madeireiros, cujo 6indicato 
já se pode anunciar está prá
ticamente fundado. De parte 
deste periódico, que 6empre

14 hora>: reunião de instala- prestigiou os movimentos sin
ção do sindicato e eleição da 
Diretoria; a noite, nos salões

dicalistas, nos congratulamos 
com os madeireiros lageanos,

e em especial com o seu di
nâmico e esforçado presi 
dente, sr. Ari Waltrick da 
Silva, pela feliz iniciativa que 
tiveram, levando avante e 
tornando vitoriosa uma cam 
panha sem Jdúvida meritória. 
Lajes terá c seu primeiro 
sindicato patronal, o que já 
é uma demonstração e prova 
eloquentes de que as suas 
classes produtoras avançam 
para uma compreensão e en 
tendimecto mais amplos a 
respeito de seus próprios 
problemas.
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Em Lajes o Delegado dow 
IAPC, ver. Syrth Nicolléli

Procedente de Floriunópolis chegou a esta cidade o 
\ereador Syrth Ninoiléli, recentemente empossados nas al
tas funções de Delegado do IAP dos Comerciários em Sta. 
Catarina A visita do lider trabalhista prende-se à enfermi
dade de pessoa de sua famí
lia, devendo regressar â Ca
pital nestes breves dias. O 
vereador Syrth Nicolléli ru- 
dicar-se-á em Florianópolis, 
onde, além da chefia do 
IAPC no E tado, terá sob sua 
responsabilidade elevado car
go na Comissão Executiva 
Regional do PTB, para a qual 
foi eleito na Convenção de 
junho último. Na quarta feira 
o ver. Syrth Nicolléli compa
receu a uma reunião da Co
missão Executiva local do 
PTB quando teve oportuni
dade de discorrer sob a si
tuação politico-adminÍ6tração 
do País e do Estado e ao 
mesmo tempo debater com 
seus correligionários a solu
ção de diversos problemas
que iutere68em diretamente ao nosso Município. Pelo que 
fomos informados em caso do ver. Syrth Nicolléli perma 
necer mais alguns dias entre nós 6eus amigos e compa 
nheiros politicos prestar lhe-âo significativa homenagem 
em regosijo pela sua investidura como Delegado do IAPC.

Conferência sobre sindicalismo no C. Operário
Sábado às 20 horas -  Conferencista: 

deputado Elias Adaime
Importante iniciativa vem

de tomar o Presidente do 
Centro Operário de Lajes, sr. 
João Martins. Visando esti
mular a orgaDização de sin 
dicatos em no6sa cidade, o 
sr João Martins convidou o 
deputado Flias Adaime que 
estará em Lajes neste fim de

semana, para realizar uma 
conferência sobre sindicalis
mo, no dia de hoje, as 20 
horas, nu salão de festa6 do 
Centro A iniciativa vem des
pertando vivo interesse na 
classe operária, esperando se 
grande afluência :de pessoas

Original concurso será lan 
cado brevemente nesta cida
de por uma comissão de 
senhoras. Trata-se da esco
lha de -Miss Brotinho 1956», 
certame que por certo have 
rá de empolgar as beldades 
juvenis da terra.

Oportunamente serão di 
vulgadas as bases do impor
tante concurso, cujo rendi
mento destinar-se-á às obras 
do Hospital Seara do Bem.

Sr. Idalino Pacheco
F.steve alguns dias em nos- 

ssa cidade o sr. Idalino Pa 
checo de Andrade, conheci
do agricultor radicado em 
Anita Garibaldi. SS„ que é 
vice-presidente dó Diretório 
Distrital do PTB de Anita 
Garibaldi, compareceu a uma 
reunião da ,‘Executiva Muni
cipal na quarta-feira, quan 
do foi apresentado aos diri
gentes do trabalhismo neste 
Município. Somos gratos pela 
visita que o sr. Idalino Pa
checo de Andrade fez a es
te jornal,

Virá mesmo oposto do SAMDU
O vereador Syrth Nicolléli. 

quando de sua estada no Rio 
de Janeiro, antes de ser in
vestido no cargo de Delega 
do do IAPC, teve oportuni 
dade de acompanhar ges
tões do^ senadores Carlos 
Gomes de Oliveira e Saulo

Ramo9 em torno da criaçài 
de um po6to do S \MDU em 
Laj. s Informou-nos aquele 
vereador que Lajes foi ele
tivamente incluída entre as 
cidades a serem contempla
das com aqueles serviços 
médicos.

DEODATO AMARAL
Comunica que na antiga FARGO, funciona a OFICINA AUTO LA
JES, com completo serviço de mecanica e reforma de veículos

em geral.
Praça Vidal Ramos Sênior, 170 

LAJES
Fone 333

Aparelhos eletrônico para medir 
a velocidade das correntes marítimas

O cientista Donatien Cot 
apresentou a Academia de 
ciências o «Courantometre 
Electrique» invento do cien
tista Jean Martin, que per

na França. As primeiras e x 
periências. no tear, foram fei
tas nas águas de Cherburgo, 
e a seguir realizaram outra 
série de experiências no O-

A V I S O
A Sociedade Lageana de Assis 

tencia aos Necessitados (SLAN) 
avisa que a rifa que 'deveria cor
rer dia 26 do corrente em benefi
cio desta entidade de Jcaridade, fi
ca transferida para o proxiuio ano 
e oportunamente será fixada a no
va data.

A DIRETORIA

mite medir a velocidade das | ceano Indico e no Oceano 
correntes marítimas. Austral. ;que. confirmaram a

eficácia do aparelho, inde- 
E’ o primeiro aparelho des- pendente da velocidade do 

sa especie quê se constroi | navio portador.

Dr. Aron Kipel
Agradece as felicitações que lhe en

viaram, desejando a todos os amigos 

e clientes bôas festas e próspero 

Ano Novo

K ,  -  ^  A o  7 O q 15 horas no MARAJOARA será apresentado mais uma das grandes produçõesAmanha. Domingo as 7 e 3.13 l»°™s METRO GOLDWIN MAYER

i x a o C a r n
technicolor i f com LANA TURNER, PIER ANGELI e CARLOS THOMPSON

Aguardem para TERÇA FhliltÃ: «FACIL DE AMAR» em Techicolor 1!
Van Jonson - Esther Williams
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raiil: in A já  lí ii alrÉo:
Florianópolis vem oferecendo, 

a noite, programas variados e 
reguHres qu« atest* n inques
tionavelmente o índice de pro
gresso que vem alcançiilo, 
muito embor* muitos nío quei
ram compreender que a caoi- 
tal catarinense multiplica de 
seus prédios de moradia, edi
fícios modernos pira escritó
rios c apartamentos.

Quinta feira à n»ite, p o r  
exemplo, niuna ráoidu volta 
que demos na cidade, pudemos 
observar Jo movimento sólido 
da cidade: No Teatro «Álvaro 
de Carvalho», todo ilumino d >, 
c o*  numerosos automóveis 
postados eti seu redor, se a- 
presentava a Conpiohia de 
Comédias Mário Brasini-André 
Villom; os cinemas todas ofe
reciam funções normais, com 
as casas lotadas. Ü setôr es
portivo apresentava, no fute- 
b d, jogo de seleções, e a Fe- 
d^iação Atlética Catarinense 
movimentava sua tabela de vo
leibol, e em ambas as partidas 
eram assistidas por pondera 
v̂ l nassa de aficcionados.

As ruas centrais da cidaae, 
c-’ n seus bares, cafés e reus- 
taurantes, mostravam um ;bom 
v >lu ne de movimento, e o 
q ial não pode deixar de notar, 
p incipalment" o cada mais 
crescente número de pesscas 
de fora.

Perro: remos os hotéis. To
dos epletos. Não havia mais 
v:g: .  Assistimos, casualmente, 
a dificuldade com que um ci- 
dadao de pesses conseguiu a- 
lojamento em modesta casa que 
oferece quartos para dormir. 
Esta situação, alias, está se a- 
gravando mais em Florianópo
lis. impossibilitada de absorver 
a grande massa de viajaDtes, 
itinerantes, visitantes e turistas. 
E f i '2Ddo em variedade de di
versões noturnas, naturalmente 
não poderiamos deixar de ci
tar as boites familiares da ci
dade - Sabino’6 e Olaza - que 
diariámente oferecem diversões, 
sem mostras de arrepender-se 
de haver montado um ramo 
de negócio difícil em cidade 
como a nossa

Au maia renitente negativa, 
ao mais teimoso e pessimista, 
ai está a «intese de uma noite 
na capital tbarriga-verde, de 
onde podemos tirar conclusões 
auspiciosas sôbre o crescimen
to da cidade.

outros fatores
O setôr economico-financeiro

de Fl trianópolis atesta, ainda, 
sua vitalizacío pelas inequí
voca» demonstrações de aplica 
çá > do capital, p.-incipalmente 
no que se refere *o setôr das 
construções e *  geral. Basta 
que se dê uma volta rápida 
pelo centro da cidade e se 
percorra o perímetro urbano^e 
suburbano, para que se cons
tate o volumoso número d? 
construções de alvenaria. É de 
se notar, também, essa salut ir 
«epidemia» da modernização de 
nosiis loj is, e parece agora 
que tere nos um torneio de bom 
gosto ni exposição dos artigos 
nas vitrines.

Dí todas ejgis minúcias de 
um «licerce que se faz, de um 
muro cuja pmtura é renova <a, 
de um i residência nova cuja 
condrução está na fase do a- 
cabamento, Luiz Fiúza Lima é 
um dos que mais se entusias
ma. Acredita com firmeza in- 
comum no desenvolvimento da 
capital de que é um ardoroso 
admirador.

Nâo se pode negir o pro
gresso de nossa capital, disse- 
nos o diretor superintendente 
d2 Transportes Aéreos Gatu
neis*.

Se os fatores adversos fize
ram com esau onda benéfice 
retardasse, prejudicando a ci
dade, como capital, agora o 
i»pulso é firme e dobr.ido. |á 
disse, anterior mente, que nâo 
há lugar para derrotistas, »*m 
Florianópolis

Nío vimos melhor oportuni
dade para perguntar sôbre o 
andamento dos empreendimen
tos a que o jovem cuarinmse 
está ligado.

Primeir ', posso lhe dar noti
cias do 2Clube do Penhasco, 
r spondeu-nos imediatamenP. 
Com poucos uu muitos «.( erá
rios as obras não paralizaram 
nunca. Estamos trabalhando 
constantemente, e posso dizer 
com satisfação que quate na
da falta para enfraormos na fs- 
se da decoração interna. Até o 
serviço de cosinho já temos 
pessoal habilitado contratado. 
Em breve, o Clube do Penhas
co. juntamente com a ponte 
Hercilio Luz, s< rá um simbolo 
dc progresso de nossa capital.

E continua Luiz Fiúza Lima 
piestindo informações:

E cada vez mais intenso mo
vimento da framportes Aéreos 
Catarinense é fator inconteste 
de nosso desenvolvimento- Pos
so também com prazer dar no
ticias do Dunas Hotel, que há

ouco empTlgou homens de ne
gócios da Argentina, Uiuguai, 
Chile e Perú. Continua firme 
a venda de ações, e neste ins
tante venho d 1 receber corres
pondência do Rio com inúmeras 
listas de novos acionistas. Den
tro de pouco tempo, teremos 
a fi-imomia di Lagoa da Con
ceição transformada pelo edifí
cio do Du tis Hotel, que im- 
pulsionirá a indústria turfisti- 
ca em Florianópolis e no Es
tado-

Diante de tudo ista, sò po
demos concluir mesmo que só 
os cegos não podem ver o de
senvolvimento da capital. E o 
pior cégo é aquele que, de 
olhos muito abertos, se recusa 
a ver certas realidades, a dois 
palmos do nariz. . .

E DI TA U
Lupercio «le Oliveira Koechc, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Puz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca 'de Lages. Es
tado dc Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
1111,1)0 ANTONIO FUKLAM, soltei
ro. carpinteiro, filho de João ,1'ur- 
ian e de Lucia Gamba Eurlan, e 
NATALINA DAM!ANf, solteira, de 
ocupação domóstica, El ilha de Ka- 
fael Pami ini. ;e de. dona Rosina 
Ceran

Lajes, 13 Çde dezembro de 1956.

Far, saber que pretendem casar 
NILSON FIÚZA DE CARVALHO, 
solteiro, comerciário. fillii* ,de Jose 
Fiuz i de Carvalho, don. I «rtene a 
Duarte Silva, NELSA NDREIS, 
solteira, ocuparão dome uca, filha 
de Germano Andreis, e -le dona 
Amolia Rovani Andreis.

Laies, 13 de dezembro • 1956. 
Faz saber que pretendí m casar

JOÂO ROSA, solteiro, pedreiro, li 
lho de Pedro da Rosa. e de Lidla 
Dias da Rosa, e IOLANDA ROGL- 
RIA RODRIGUES, solteira, de ocu
pação doméstica, filha dc Saturni
no Anacleto Rodrigues, e de dona 
Antonia Pereira dos Santos.

Lajes, 14 de desembro de 1956.
Faz saber que pretendem casar 

OSCAR JACINTO PEREIRA, sol
teiro, nascido em Lajes, motorista, 
filho de Victorino Jacinto Ferreira, 
e deCrestiua Cavagnol, e NILVL 
DULCE BERWIG, solteira, nascida 
em Coxinho. Carasinho, de ocupa 
çâo doméstica, filha de Jldeberto 
Berwing e de Adolina Benvig.

I,ajes, 14 de dezembro de 1956.
Faz saber que pretendem casar 

VALDEMAR ROSA DOS SANTOS, 
nascido em Capinzal. in lustrialista. 
filho de Aveiino Lesa dos Santos, 
e de Erminda O.landi dos Santos, 
e HERDY BEDA FETT, solteir;', 
nascida em Vila Ernestina, Passo 
Fundo, de ocupação doméstica, f - 
ha de t Arno Fett, e de Alzira 
spielmann Fett.

Lajes, 17 de dezembro de 1956

■ ' ' ' : .... à.....__ :•

• Motor Diesel 130 H. P. 6 cií. 4 tempos.

*  Freios ulíro seguro s  s is tem a 
' 'V /est inr jho use" .

• Cargo útil: 8.100 quilos, com reboque, 
até 18.000 quilos.

§3F
I

• Diversos tipos de chassis, carrocerias
e cabines. |

....... \
.W A S . ..v^«ÍO >.Á\v.v. — '  — -V-. ............V -  « '

•  Pronta  ent rego  
• F o c th d o d e  do pagomen»%  

•  A S S I S T Ê N C I A  T ÉC N IC A  
p e rm eo e n to  e e t t o q v ê

d»  * c. ç a s  e Acessotios

“ 0 GIGANTE n n s  ESTRADAS

D I S T R I B U I D O R  L O C A L
AUTU GERAL GERSON LDCENA S.A.

Av, Mal. Floriano 373 - Fone 252 - C. Postal 81 
Lages, Sta Catarina

P R O G R A M A C O N V I T E
as festas% eÍrN lu Ír e fiL C deeAno:lle ^  a “ axlma 8a‘,8,a«So * m COnvidar 08 Snrs' Sócios e Exmas famílias para

Dia 25 (terça feira) Matinê infantil, com distribuição de Bom-Bons à petisàda 
Dia 31 (2a. feira) Baile de (iala.
Dia 1 ( a. feira) Soirée de Ano Bom, todas abrilhantadas pela Orquestra Guanabara.

um um Prospero [Ano°Novoíe ’ ’ ^  J Ul hapI oveUa a oportunidade para desejar aos distintos Sócios um Feliz Natal e

Mesas: - Dias 2be 31 - Grátis. A  DIRETORIA 
Dia r  - A venda no bufet do Clube.

ATra™eeSaS "as™25 ^a; le^ e( « saslca.oern,Jora S 'atis ‘« ã o  de ser reservadas e, sempre por 4 pessoas.
• > . r v  •3i — Rigor
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Bonificação de PAPAI NOEL: - ÓTIMOS PRESENTES!
Ap.ovete neste NATAL - comprando ssu refrigerador, sua eletrola ou sua máquina de costura - rece- 
oenao L.KAI UITAMENTE - um brinde especial que EXCEPCIONALMENTE estamos oferecendo até

--------------  o fim deste m ê s ---------------------------------------------------
SÓMENTE NA 2a QUINZENA DE DEZEMBRO

Moderníssimo Refrigerador GJ£.
Linhas modernas - Maior aproveitamento 
do espaçoso ioterior - Espaçoso Congelador - 
Duas bandejas para cubos de gêlo - Reci
pientes plásticos para conservação de Car
nes - (Javeta especial para resinar garra
fas ou armazenar gêlo.
Compressor G. E. garantido por 5 anos

CAPACIDADE 10,3 PÉS CÚBICOS !
CAPACIDADE DO CONGELADOR - 20 K<5.!

---------- BONIFICAÇÃO ESPEC IAL:----------
Para o modêlo LB-103 - Deluxe - UM MODERNO APA

RELHO DE RADIO G.E. - Modelo MF 114

Para o modêlo LC-103 - Super Deluxe - UM MARAVI
LHOSO APARELHO DE CAFÉ E JANTAR - GOIANA -

COM 30 PEÇaS
Não deixe passar esta oportunidade!

Sómente até fim déste mês!

Maravilhosas maquinas de 
costura !

K M*

\*X$_

Crosley — Olímpia ç 
Lada — Leonam

i

■ . . com certificado de garantia

contra defeitos de fabricação por 
-  10 ANOS -

Bo n i f i c a ç ã o  espec i
Para a compra de uma máquina de costura de qualquer 
modêlo ou marca - você escolherá um brinde - em mer

cadorias a sua escolha - até o valor de 750,00!

Venha a nossa loja e examine o nosso esto
que de eletrolas! Em diversos modêlos - das

marcas

Nosso lema é
«VENDER SEMPRE 

O MELHOR 
E VENDER SEMPRE 

EM
SUAVES CONDI

ÇÕES DE PAGA
MENTO»

Não deixe passar esta oportunidade! 

Somente até íim deste mês !

Gelomatic TROPICAL
------------------  800 - E ! ---------------------

Philips - General Electric - Telespark A B C
Telefunken

Escolha a sua eletrola e ordene qual destes brindes 

- j GR A T U I T  A M E N T E  | -------

você prefere:

1 rádio de cabeceira 
1 motor para máquina de costura 
j secador para cabelo «Gilda».
1 assadeira eletrica 
1 ferro de engomar automático 
e outros brindes mais!

Não deixe passar esta oportunidade! 
Somente até fim deste mês 1

Moderno refrigerador doméstico de 8 pés cúbicos!

— Garantido por 5 anos ! —

Bonificação especial

Para o modêlo 700B - a querozcne, ou pa

ra o modêlo 800E - eletrico :

UM APARELHO DE RADIO - CABECEI
RA - ESCOLHER ENTRE AS MARCAS

Telespark - Invictus ou Philips.

Não deixe passar esta 
oportunidade !

Somente até fim deste mês !

CIA
Co me r c i o  e R e p r e s e n t a ç õ e s
Ü  Rua Quintino Bocaiuva 80 -  LAGES
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Transportes Aéreos ■ B e e

Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saídas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó.
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - loinvile - Itajai 
e Florianópolis

saídas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 De 
saídas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saídas às 09:40 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá 
- Santos e Rio

chegadas às 15:05 De 

saídas às 15:25 Para

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - loinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó

chegadas às 09:ô5 De 
saídas às 10:15 Para

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá 
- Santos e Rio

chegadas à 15:05 De 

saídas às 15:25 Para

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó

chegadas às 09:55 De 
saides às 10:15 Para

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá 
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - K u a 15 de Novembro - Fone: -214

— -  T A C às suas ordens .

i • •  »
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ireito da Pi imeira Vara da Comarca de Lages , Combate à paralisia infantil

Edital de P raça
ü doutor Clovis Ayres Ga
ma. Juiz de Direito du Pri
meira Vara da Cem ,rea de 
Lages, Estado de Santa, Ca
tarina, na forma da iei, etc
Faz 8ab r a todos que o 

presente edital de praça, com 
o prazo de vinte dias, virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar Possa, que no dia 
sete do mês de janeiro do 
ano próximo vindouro (7-1 - 
1957), âs dez (10) horas, no 
saguão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará a público 
pregão de venda e arrem ita- 
ção p >r quem mais der e 
maiores lances oferecer sô- 
bre as respectivas avaliações, 
os seguintes imóveis que fo
ram peshorados na execução 
promovida por PEDRO RI
BEIRO DE SOUZA contra 
Alcides Antunes e outros; 
julgada por sentença que tran
sitou em julgada, a saber: - 
U M A  GLEBA com a área 
superficial de 140.494 metros 
quadrados, inclusive todos os 
matos e pinheiros nela exis
tentes, situada r.o imóvel 
«Lámbedor» no distrito de Ín
dios, desta comarca, confron
tando com o rio dos Índios, 
com terras dê Olíverio Ribei
ro Lipmann e com terras dos 
irmão* Cecato. constante do 
quinhSo n. 15 da divisão do 
referido imóvel, requerida por 
Pedro Ribeiro de Souza, jul- 
g.ida por sentença que tran
sitou em julgado, penhorada 
à Valeriana, caseda com José 
Ribeiro do Rego, avaliada por 
Cr$ 11.200,00. - U\1A GLEBA 
de tprras com a área superfi
cial de 442 254 metros qua
drados, inclusive todos os 
matos e pinheiros nela exis
tentes, situada no imóvel de
nominado Larr.bedor, distrito 
de Índios, desta comarca, cons
tante de duas partes sendo 
um i de 318.238 metios e ou 
tra de 124.016 metros quadra
dos, confrontando com a estra
da de tropas Pedras Brancas - 
índios, com terras de J sé 
Maria Coelho d>* Avila, e pri
meira partí, e a segunda par
te com t“rras de Prudente 
Correia da Silva e com o ii( 
dos Índios, conforme quinhão 
número 13 da divisão do re
ferido irrovel, requerida por 
Pedro Ribeiro d<* Souza, jul
gada por sentença que transi 
tou em julg do, penhorada à 
Coostanlíuo Ribeiro de Souza, 
avaliada toda a gleba de qua
trocentos e quarenta e dois 
mil duzentos t  cincoenta e 
quatro metros quadrados pela 
quantii de Cr$ 35 300,00. - 
UMA GLEBA de terras com 
a área -uperficinl de 360.076 
metros quadrados, inclusive 
todos os matos e pinheiros 
nela existentes, sita nc imó
vel denominado «Lámbedor». 
dietrito de índios desta < o- 
pnarca, sendo duas partes, uma 
de 20.000 metros quadrados, 
Confrontando com o rio dos 
índios, com terras de Or 'Mi
na Ribeiro de Souza e filhos, 
com a estrada de troprs Ín
dios Pedras Brancas* Com o 
rio l.ambedor, com o passo 
da antiga estrada de tropas 
L^ges-Florianopolis até che-

passo do ri> dos In 
outra part« c o m  

metros quadrados, 
Corn terras de

' g r  ao 
dio* e,
34o.o?6 
confrontando
Argemiro Ribeiro da Silva 
com o rio dos Índios, com s 
estPada de tropas lndios-Pe- 
dr.is Branca e com tprras de 
João Cândido de Andrade, con
forme quinhão número 10 da 
divisão do referido imóvel re
querida por Pedro Ribeiro de 
S uza, juigada por sentença 
que transitou em julgado, K|e 
ba essa penhorada a Verôni
ca Ribeiro de Souza, e ava
liada toda a gleb í de trezen
tos e sessenta mil e setenta 
e seis metros quadrad >s pMa 
quantia de Cr$ 29.2oo,oo. - 
UMA GLEBA <Je terras com 
« á-ea superficial de 266.637 
metros quadrados, inclusive 
todos os matos e pinheiros 
ueh existentes, situada no 
imóvel denominado «L.ambs- 
dor», no di6tsito de índios 
desta comarca, confrontando 
com terras de Oraldina Ribei
ro de Sousa e filh is, de Joa
quim Miguel Sobrinho, dc Pe
dro Njtal da Silva e Argemi- 
ro da Silva Ribeiro, com o 
rio dos índios, com terras do 
exequente Pedro Ribeiro de 
Souza, com o rio Lámbedor e 
com terras de João Cândido 
de Andrade, conforme quinhão 
n. 7 da divisão do referido 
imóvel requerida por Pedro 
Ribeiro de Souza, julgada por 
setença que transitou em jul 
gado, penh rida à José Ma- 
rii Melo de Farias, e avalia
da pela quantia de Cr$. , . . 
2o,5oo,oo. - UMA GLEBA de 
terias com a área superficial 
de 14o.494 metros quadrados, 
inclusive todos «s matos e 
pinheiros nela existentes, si
tuada no imóvel denominado 
«Lámbedor*, no distrito de Ín
dios desta Comarca, C'nfron 
tando com terras de Pedro e 
Verônica Ribeiro de Souza *com 
terras de Oliverir R i b e i r o  
Lpimann, de Prudente JCorreia 
d* Silva e de Antonio Feli- 
ciano, conforme quinhão n‘ 12 
da divisão do referido imóvel, 
requerida por Pedro Ribeiro de 
S o u z j , julgada por sentença 
que transitou em julgado, penho
rada à Joaquim Bertoldo de 
Souza e avaliada por CrS. . . .
1 l.2oo|0o. - D U A S  GLEBAS 
le terras cada uma com a área 
superficial d* 14o 494 metro.» 
quadrados, inclusive todos os 
natos e pinheiros nelas existen 
es, situadas no imóvel deno

minado «Lámbedor». no distri
to de índios desta Comarca 
enfrentando ambas com terra* 
de Constanlino Ribeiro de Sou
za. com terras de Oliverio Ri
beiro Lipmann, com terras dos 
i.mãos Ceiato • C"m terras de 
José Alfredo de Barro?, con
forme pagamento em comum 
do quinhão n' 15 que os mes
mos receberam na divisão do 
citado imóvel «Lámbedor» re
querida p< r Pedro Ribeiro de 
Souza, julgada Po r . sen,^ ça 
nue transitou em julgado, penho- 
r . l a s à  Sebastião Ribeiro de 
Souza e Etelvina Rib*.ro de 
S iuzi. avaliada cada gleb» por 
onze mi| e duzentos cruze.ros. 
e as duas que tém a área 
tal de 280.983 metros qua_d 
doS por Cr § 22 440.00. • UMA

GLEBA de terras com a 
superficial de 23.459 metros 
quadrados, inclusive mitos e 
pinheiros nela existentes, si
tuada no imóvel «Lámbedor», 
distrito de Índios desta Cornar 
ca, confrontando com terras de 
Joaquim Miguel Sobrinho e de 
Idorvina Marinha de Souza, 
confoiwe quinhão n’ 9 da di
visão do referido imove), re
querida por Pedro Ribeiro de 
Souza, julgada por sentença 
que transitou em julgado, gle
ba esta penhorada à Olacilie 
Ribeiro de Souza (ou da Silva 
Ribeir») e avaliada por Cr$ . , 
2,300,00. - TRÊS GLEBAS de 
terras, sendo duas de 35.123 
metros quadrados cada uma, e 
uma de 17.438 metros quadra
dos. todas situadas em comum 
n > imóvel denominado «Lam- 
bedor», distrito de índios desta 
Comarca, confrontando a co
munhão com terras de Joaquim 
Miguel Sobrinho e de Idorvina 
Marinha de Souza, conforme 
quinhão n' 9, em comum, cia 
divisão do mencionado imóvel, 
requerida por Pedro Ribeiro 
de Souza e julgado por sen
tença que trasítou em julgado, 
glebas essas penhoradas, res- 
pectivamentt, à João Alves de 
Souza, Vergilio Alves de Souza 
e Quintino Ribeiro de Souza, e 
avsliadas as duas primeiras ao 
preço de três mil e quinhen
tos ciuzeiros cada uma, e a ul 
tima por mil e setecentos cru
zeiros, e todas com a áiea to
tal de 87684 metros quadra- 
Iss por CrS 8.700,00. - TRÊS 

GLEBAS de terras, cada uma 
de 23.459 mettos quadrados) 
UMA GLEBA de 6 021 metros 
quadrado; SEIS GLEBAS ca
da uma de 3 823 metros qua- 
Jrados; DUAS ÜLEBAS cada 
uma de 861 metros quadrados: 
CINCO ÜLEBAS cada uma de 
860 metros quadrrdof; UMA 
GLEBA de 1.250 metros qua
drados e UMA GLFBA de 
1.409 metros quadrados, num 
total de dezonove glebas com a 
área superficial total de . . .  . 
108.017 metros quadrados, si
tuadas no iinovel denominado 
«Lámbedor» no distrito de !n- 
dos desta Comarca, constituin
do os quinhões em comum do 
nagamento dúmero 9 da divi 
■ão do referido irrovel, reque
rida por Pedro Ribeiro <Te Sou 
za, julgada por sentença que 
transitou em julgado, confron
tando toda a comunhão rom 
terras de Joaquim Miguel So- 
btinho e de Idorvina Marinha 
de Souza, glebas essas penho
radas à Juvelino Ribeiro de 
Souza, José da Silva Ribeiro, 
Idorvina Marinha de Souza, Do 
alma Marinha de Souza, Vi- 
larvina Maria de Souza, Sebas 
ião Melo de Farias, Htleo lo- 

Melo de Farias, Otscilio 
Melo de Farias, Altino Melo de 
Farias, Oracidio Melo de Fa- 
ri is, Gentil da Silva Ribeiro. 
Laudelina da Silva Ribeiro, 
Idalzina da Silva Ribeiro, Ar- 
gemiro da Silva Ribeiro, Na- 
ulicm da Silva Ribeiro, Alct 
des da Silva Ribeiro, Quinti
no da Silva Ribeiro, lrehe Fur- 
lan e Dorval Pereiro «le Oli
veira, e avaliada as três glebus 
de 23.459 metros á Ci$ . . .
2.300.00 cada uma; a de 6.021 
metros quadrados, pela quan
tia de Cr$ 600.00; a «eis de 
3.823 metros quadrados à CrS
380.00 cada uma: as duas de

Oitenta milhões para com*írs\m *
prar a  vacina Salk

O poder Executivo solicitou 
ao Congresso o crédito de 2o 
milhões para a aquisição de 
vacina Salk. RHatanda o pro
jeto na C' missão de Saude, o 
deputado João Fico concluiu 
o relatório concluido que o 
crédito é muito aquém d is 
necessidades, considerando de
ver-se estendê-lo a outros 
meios i nunizantes. Aoresen-

tar.do um substitutivo, elevou 
o cré ito para 5o milhões, a - 
provados unânimemenie pe- 
!,s c mbsões de Saúde e Fi. 
naiiços. Finalmente, foi eleva, 
do par» 80 milhões o projeto, 
aprovado pela Câmara e pelo 
Senado por unanimidadP, re
cebendo a sanção presiden 
ciai.

A C am ara m a n te ve  a em enda Cadillac
Por 146 votos contra, 5f), eu sas-Ti. ) noturna, 

a Câmara Federal rejeitou a e mni i  suoressiv t 
do Senado, mantendo a cuicessio d3 câmbio ofi
cial para os deputados importarem carros.

—  I

RADI O LU
Estabelecida à Rua Correia Pinto, 32 

(Ao lado do Banco 1NCO)

i tca:

TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A- 
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 

«C H A M P I O N»

P r e ç o  Cr$ 20.000,00
Facilidades no pagamento que possibilitam 

a todos adquiri-los
Perfeição — Durabilidade — Distinção

Dr. ARON KI P E L
— A L T A  C I R U R G I A -

CLINICA GERAL PARTOS SEM f)ÕR, VIAS URINA
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NA

MULHER

Colposcopia e Colpocitologia. Ondas 
Diatermia

curtas.

Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, ALTOS DA 
FAKMACIA N.S. DAS GRAÇAS

Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES Sta Catarina

861 metros quadrados e as cin
co de 860 metros quadrados à 
CrS 100,00 cada uma; a de 
1.250 metros quadrados pela 
quantia de CrS 159,00 e a de 
1.409 metros quadrados por 
Cr$ 180.00. e todas elas que 
têm a área superficial total de 
108.017 metroa quadrados, pela 
quantia total de Cr$ 10.810,00 
E quem quizer arremalar os 
bens inencianidoi neste edital, 
deverá comparecer no dia, mês, 
hora e local referidos, sendo 
eles entregues a quem maii 
der e melhor lance oferecer 
sôbra as aludidas avaliiçõe< 
feitas neste juizo; depois d; 
pagos no ato o preço da nrre-

matação, impostas e custa 
devidas. - E para que chegu.’ 
ao conhecimento de todos os 
interessados, passon-se o pre
sente edital para publicação na 
forma da lei. Dado *e passado 
nesta cidade de L«ges, Estado 
de Santa Catarina, aos qua- 
iutze dias do mê* de dezem 
bro de mil novecentos e cin
coenta e sei». - Eu, Waldeck 
Aur.lio Sampaio, Escrivão do 
Civel, o datilografei, subscreví 
e também assino. Selos atinai.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Primeira 

Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel
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de roais de 30 m3 
além de 50 m3

T A B E L A  N° 21
SERVIÇOS URBANOS

T A X A  D Á G U A
(CO N TIN U AÇÃO ) 

até 50 m3 por tn3 
por m3

2,50
3,00

II — PRÉDIOS NÃO PROVIDOS DE HIDROMETROS:

Taxa fixa mensal de acordo com o valor locativo anual:- 

A - Prédios residenciais:-

B -

Até Cr$ 600,00 r r$ 20,00
De 601,00 até Cr$ 1.200,00 25.00
De 1.201,00 2.000,00 40,00
De 2,001.00 » 5 000,00 50,00
De 5.001,00 » 8.000.00 60,(0
De 8.001,00 » 10.000,00 70,00
De 10.001,00 » 15.000,00 80,00
De 15.001,00 em diante 100.00

Prédios de uso coletivo:-

Até Cr$ «00.00 Cr$ 50.00
De 601,00 até Cr$ 1.200,00 60.00
De 1,201.00 » 2.000,00 80,00
De 2 001,00 » 5 000 00 IO') 00
De 5 001.00 » 8.0n0 00 120.00
De 8.001.00 » * 10.000 00 150,00
De 10.001,00 » 15.000,00 200,00
De 15 001 00 em diante 250.00

I I I  -  PRÉDIOS EM CONSTRUÇÃO:

Dois decimoe por cento ( 0 2 % )  sôbre o valor do terreno e 
mais um décimo por ceDto (0,1%) i-ôbre também o valor do ter
reno por pavimento

IV -  TERRENOS NÀO EDIFI^ADO

Cr$ 1,00 (um cruzeiro por metro de testada para a via pública 

Sala das reuniões da Câmara Municipal de Lajes, em 11 de outubro de 1950

OSCAR SCHWE1TZER - PRESIDENTE 

DORVALINO FURTADO - I o SECRETÁRIO 

ARGEMIRO BO RGE- DE ALMEIDA - 2o SECRETÁRIO 

(Reproduzida por ter saido com incorreções) /

Novo desastre de caçamba causa graves acidentes
i *  j  -i -  j  _ n  _ .  « r » n  n  .  n  -  • .  . • • eNa localidade de Cerro Ver-Ido 2o Batalhão Rodoviário, 

de néste município, precisa- com umi caçamba puxada 
mente as 8 horas do ultima por animais, 
sábado, estava o jovem José
Dias, trabalhando numa obrai Em momento imprevisto, os

animais desenfrearam em lar
ga corrida atingindo o Sr, Jo
sé Dias, que em consequência 
deste acidente sofreu fratura 
do braço esquerdo e espinha.

Entre o Brasil e os Estados Unidos:

Firmado o acordo para ins
talação de bases em Fer

nando Noronha
Fontes diplomáticas adian 

tam que o Brasil concederá 
permissão para o estabeleci
mento de um pôsto norte a-  
mericano destinado à obser 
vações de projéteis teieguia 
dos no território federal de 
Fernando de Noronha. Esta 
ilha acha-se situada na tra
jetória dos projéteis dispara
dos, expei ímentalmeute, das 
ba6es norte-americanas.  A 
noticia da concordância do 
Brasil transcendeu esta noite 
depois que o Conseiho de 
Segurauça Nacional encerrou 
sua reunião para tratar do 
assunto. O Itamaratí distri

buiu uma breve nota cor.tir 
mando que o Conselho acei 
tou, hoje, os pormenores do 
ajuste. Colhemos junto u , 
Conselho que o Brasil contra 
propostou o presidente Ei 
senhower. fa/endo exi gcmi  s 
de medidas internacicm is 
tais como a njunuun. ho u; s 
bases por forças brasiMies 
e supervisão das autoiidades 
nacionais em todos os movi 
roentos estrangeiros naquela 
ilha. De forma alguma o Bra
sil contribuirá para possíveis 
caso» futuros que abaliin a 
nossa condição de nação pa 
cifica.

Patrocinado pelo sr. Coronel Delegado Re
gional de Policia, celebrar-se-á também este ano. 
o Natal dos encarcerados de acordo com o se
guinte programa:

Dias 19, 20 e 21, às 10 horas. Conferência aos 
presos, pelo Revmo. Pe. Ernesto.

Dia 21, após a conferência, confissão aos 
presos.

Dia 22, 7,80 horas santa Missa, oficiada pelo 
Revmo. Pe. Ernesto no recinto da Delegacia de 
Policia.

Pede-se ás pessoas caridosas que enviem sua 
contribuição para o Natal dos presos Está encar
regada de receber esses donativos a Sra. Da. Mal- 
vina Camargo, Praça da Bandeira n. 132.

Deus recompense a todos os que emprestarem 
sua colaboração a essa obra de misericórdia es
piritual e corporal.

Ass. Pe. Ernesto Pereda Castillo
Capelão da Policia

s-- *| -s s a a s s r...- s & r a c a a B a n a a K s e g T ^ ^  >

Quem faz para durar, faz com
DURATEX reduz para 40%  o custo r> s trabalhos feitos com madeiras

tdo empregando DURTEX, para elevar a qualidade e 
* madeira prensada, DURATEX é 2 a 3 vezes mais re- 
>s e imperfeições, é mais facil de serrar, curvar, pregar 
npena. o rám ita i a era 5 modernas cores, é inatacavel

As maiores industrias que utilizam madeira em todo o mundo 
baixar o custo de sua produção. Extraordinária chapa de fibra 
sistente que a madeira comum e, inteiramente isenta de veios, 
e colar. Em tipos e espessuras padronizados, não racha e não

por insetos
Maxima resistência, beleza e economia para móveis,

fabricadas - forros, assoalhos

fi
u
si

1----  *  ̂ iauii ue serrar, cur
npena. or3nat a l  a em 5 modernas cores, é

soes, forros, embalagens, construções, cs  as pré- 
acabamento em ger 1

DISTRIBUIDORES DA FABRICA PARA 

Rio Grande do Sul e Santa Catarina

—  PANAMBRA S.A. —
Voluntários da Patria, 1341 — Porto Alegre

AG ENTE AUTO RIZADO  EM LAGES

HUMBERTO P a SCALE
Rua Mal. De °doro 1 3  - Fone 228 - Cx- P. 28

Sta. Catarina
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II

'T

• f 
, 1  
i
IL*t-J

'4
<1

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



CORREIO LA.GEANO 7 página

Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

Amanhã a tard© o torneio 
encerramento da 2a divisão

Amanhà a tarde no Fortim 
da Ponte Grande. será reali
zado o Torneio Encerramento 
da 2* Divisão, numa movi
mentada tarde esportiva, reu
ní n 1 o os clubes filiados Fla
mengo, Palmeiras, Indepen
dente, 1® de Maio, Atlético A  
e Popular.

Será um torneio rrlampago, 
e será disputado nos mesmos 
moldps de um torneio inicio. 
Até o momento em que re 
digimos esta reportagem ain- 
d.i não havia sido s oleada a

Derrotado o Palmei
ra em Curitibanos

Atuando no domingo no vi
zinho municipio de Curitiba
nos, o Palmeiras d*sta cidade 
foi derrotado pelo Independen
te locàl pelo escore de 4 a 3, 
apos 2 á 1 na la f ise favo
rável aos periquitos. Cherer 
2 e Ciei 2 consignaram os 
tentos dos curitibanenses. en
quanto-que Adilson, Lanchão 
a Wanderlei marcaram os 
gols dos lajeanos.

tabela, que marcará o encer
ramento brilhante de todas as 
etividades da novel catego
ria nesta tempomda.

Este torneio encerramento 
deverá por certo, ser bastan
te interessaote. isto pelas sur- 
prezas que o mesmo oferece, 
havendo casos em que uma 
equipe merios capacitada sa- 
gra-se campeã.

O inicie deste torneio está 
fixado para as 13 horas, e nos 
4 primeiros jogos eliminató
rios o tempo seiá de 20 mi
nutos de 10 x 10, havendo 
empate no tempo será neces
sária a Cobrança de 3 pena
lidades maximas até «i>ontar 
o seu vencedor.

No j ig • fin I q o* será de 
40 minutes em doi- tempos 
de 20, haverá o ii <• so de 
empate tant is oroí igtções 
quantas n Ci ssaria-» f rem.

Condam > a todos os des
portistas locais a Comp irece- 
rem amanhã ao f >rtim, afim 
d- dar um melhor inc ntiv > a 
este torne o de ncerr in to.

Amanhã sensacional decisão do certame Juvenis
O Estádio Municipal da Pon

te Grande será palco amanhà 
cedo de duas partidas, ambas 
relacionadas com o campeo
nato de juvenis da LSD.

Prossegue o encer
ramento da Varzea 
amanhã com dois 

jogos
Tendo por local o Estádio 

Velho de Copacabana, será 
efetivado amanhã cedo mais 
uma rodada do Torneio En
cerramento da varzea, englo
bando duas pelejas.

No match aperitivo marca
do para as 8,30 horas estarão 
em ação os conjuntos do Bo
tafogo e do 'Atlético B, am
bos col ic.uios n » 2* coloca
ção.

No cotejo principal desta 
ei.ipo, os quadros do Corin- 
iian8 e do America, lideres 
d-> -itual torneio juntamente 
Com o Az de Ouro, deverão 
proporcionar uma bela parti
da torpe de ações equilibra 
d «s, que Dor certo farão vi
brar os aficcionados que com- 
pnecr-rem amanhã cedo ao 
tradicional estádio da Rua 
•Vla-echai li-odoro.

Será uma matinal esporti
va, onde poderá decidir o te 
tro máximo do futebol mirim 
da cidade, beneficiando o 
Aliados ou o Internacional.

No primeiro confronto de
signado para as 8,30 horas te 
remos em ação os elevens do 
Internacional e do Lajes. num 
cotejo em que os rubros terão 
apenas que vencer o seu o- 
piénte, aguardando eomente 
uma derrota do Aliados no 
cotejo principal.

. No match de fundo o lider 
Ida tabela Aliados F'C.  estara 
se degladiando com o conjun
to do Vasco da Gama, e»te 
lanterninha deste certame.

Em caso de vitoria do Ve
terano, o mesmo sagrir-se-á 
campeão juvenil da cidade, na 
presente temporada.

Por isto é que se afigura 
sensacional, a rodada de en
cerramento do certame de 
juvenis, patrocinado pelu Li
ga Serrana d* Desportos.

Prefeitura Municip aí 
de Lages

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O  

de 14 de novembro de 1956 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
A D M I T I R :

FERNANDO VON LASPER para, como Extranumerá io- 
Mensalista, exercer a Função de ENFERMEIRO, Uelerê icia 
Vlll, correndo a despesa por conta da dotação 2 24-3 do Or
çamento vigente.
Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de novembro de 1956.

Assinado: - VlDAL RAMOS JUNIOR 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.
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A qualidade do tecido, a exatidão do corte, 
o esméro da confecção e o minucioso acabamento 

de uma roupa Renner são, realmente. 
GRANDES vantagens que tornam pequeno e 

sobretudo justo o seu preço1 Somente a 
Organização Renner, graças á sua alta 

especialização na industria do Vestuário, 
pode proporcionar a V essa economia, sem 

contudo prejudicar a qualidade do produto 
A roupa Renner tem tudo -o que V deseja belos 

padrões, talhe moderno e, o que é principal, 
Renner tem tradição porque veste gerações

Pequenos 
detalhes 

que fazem  
grande uma 

roupa 
R E N N E R :

compre a boa roupa ponto por ponto

botões pregodos em 
dois sentidos

vários modelos em 
todo número.

passadeiras especiais 
1 cm abaixo do cos.

lorros pré- encolhidos, 
duolamente costurados

o vinco das calcas 
ocompon ha o fio 
da lazendo

costuros elásticas, 
muito mais resistentes

R e  v e n d e d o r  o e s t e  e l d a d e i As In iüli
Rua Coronel Cordova s/n EdlKicio Carajá
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Formadas do Curso Complementar - Anexo 
ao Grupo Escolar «Professor Simplicio dos

Santos»
Na noite de sabado ultimo, 

dia 15'do audante, teve lu 
gar no Clube 25 de Julho de 
S. José  do Cerrito, a «oleni- 
dade da entrega de diplomas 
do formandos do Curso Com
plementar, tendo compareci
do ao ato os vereadores Dor- 
valino Furtado e Leopoldo de 
Souza Medeiros, paraninfos, 
autoridades, homenageados 
professores, pais dos alunos, 
e moradores daquela vila. A 
solenidade decorreu num cli
ma de bastante entusiasmo, 
justamente por tratar-se da 
primeira turma de formandos 
Complementaristas, naquela 
vila. A oradora da turma, foi 
a formanda Marly Aparecida 
Néto. que pronunciou expres
sivo discurso. Foram as se 
guintes os formandos:
MARLI APARECIDA NETO, 
TERESINHA DE LIZ. JUÇARA 
LEITE GARCIA. J O C K L I  
DUARTE CHAVES, ALDA1ZA

DE OLIVEIRA. ZENE PADI- 
LHA BITTENCOURT, MU. 
TON RODRIGUES DOS S\N- 
TOS. Pronunciou discurso a- 
luzivo ao ato a Sen lorita 
professora Leonate Garcia, 
filha do Sub Delegado senhor 
Valdevico Garcia, sendo mui
ta aplaudida pela a assistên
cia. Encerrando a solenida
de da entrega de diplomas, 
pronunciou brilhante impro
viso o Diretor daquele Edu- 
candario, Professor Mauro 
Gonçalves Farias, o discurso 
do Diretor, causou otima im
pressão, agradeceu o corpo 
docente e auxiliares daquele 
estabelecimento de ensinojao 
senhor Catulino Simão que 
inluio em sentidas e como
ventes palavras 1N0 térmioio 
da s o l e n i d a d e ,  iniciou se 
grandioso baile nos salões do 
Clube 25 de Julho que decor
reu na mais franca camara 
dagem-

Apontados diversos 
nomes para nortear os 
destinos da LSD em 

1957
No proximo dia 30 será rea

lizada as eleições na Liga 
Serrana de Desportos, ònde 
serão escolhidos os nomes, 
que dirigirão a mater do fu
tebol local no periodo 1957/58.

Alguns nomes estão em fo
co para a Presidência e Ia 
Vice Presidência, entre Ario- 
valdo Neri Caon, Armindo 
João Araldi e Gilberto Pires, 
deverá *er escolhido o Presi
dente da Mater do esporte* 
locais, sendo que entre estes 
ires nomes um deverá ocupar 
a Vice Presidência.

João Carlos Leão, é o mais 
cotado a ifocupar a 2* Vice 
presidedencia, da LSD, e Né- 
vio Fernandes é apontado 
para a 3a Vice Presidência, 
enquanto que Osvaldo Costa 
reune as simpatias gerais pa
ra ocupar a 4a Vice Presidên
cia.

Vamos aguardar, e vermos 
de fato se estes nomes deve 
rão mesmo sPrem confiados, 
isto sem contar com o «urgi 
mento de outros candidato» 
para cs diversos postos eleti
vos.

—  A V I S O  -
A diretoria do Clube Excursionista Princesa da Serra avi

sa a todos os interessados que a rifa do terreno que deveria 
correr na Loteria do Estado no dia de Natal ficou transferido 
para a data de 26 de Janeiro |de 1957.

------------ C O N V I T E  ------------
A ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DA INDÚSTRIA DE SERRARIAS, 

CARPINTARIAS E TANOAR1AS DA REGIÃO SERRANA, cora séde nesta ci
dade, em regosijo à fundação do Sindicato da Classe, tem o grato prazer 
de convidar seus associados e os senhores sócios e Exraas. famílias, dos 
clubes 14 de Junho e Io de Julho, para a «soirê» dançante a realizar-se nos 
salões do clube 14 de Junho, gentilmente cedido por sua digna diretoria, no 
próximo sábado, dia 22 do corrente, com inicio ás 20 horas, ocasião em 
que serão apresentadas a sociedade de Lajes as ALUNAS DA ACADEMIA 
DE BALLET do Clube 14 de Junho.

Estará presente a esta reunião artístico dançante, uma numerosa co
mitiva de jornalistas, radialista e deputados federais que aqui chegarão 
procedentes do Rio de Janeiro,

ARY WALTRICK DA SILVA 
Presidente

Nota: - primeiro: As mesas estarão á venda com o encarregado do Clube
14 de Junho, a partir de hoje.

Segundo: Os senhores madeireiros que não pertencerem ao quadro
social dos Clubes 14 de Junho e Io de Julho, deverão 
adquirir ingressos com o Presidente da Associação, no 
Bar do Clube 14 de Junho.

Lajes, 19 de Dezembro de 1956

CORREIO I â GEa Nü
ANO XVljLcxges. 22 de Dezem bro de 1956 N* ICO

O Coronel Augusto Fragoso, ilustre coman
dante do Segundo Batalhão Rodoviário, agrade
cendo a publicação do comentário intitulado «16 
de dezembro - d ia do reservista», de autoria 
de nosso prezado colaborador Jota Pe Ce, en
viou-nos o seguinte telegrama.

«Diretor Correio Lageano - Nesta 
Congratulo-me essa direção publicação 15 cor

rente Correio Lageano artigo «Dia do Reservista», 
revelador alta compreensão civica legislação ser
viço militar e papel Forças Armadas.

(as) Cel. Fragoso • Cmt. 2o Btl. Rv».

Aniversáriou o sr. João Martins
Festejou seu natalicio dia 17 do corrente o sr. João Mar

tins, estimado presidente do Centro Operário de Lajes. Ao 
ensejo do transcurso dessa efeméride, o sr. João Martins, 
que completou 71 anos de idade, foi homenageado com um 
coquetel pelos seus colegas de diretoria daquela entidade e por 
grande número de operários e pessoas de suas relações. Ao 
sr. João Martins, em que temos um amigo e colaborador, en
viamos nossas congratulações, com votos de felicidades.

Centro Operário de Lages
Conferência sobre sindicalismo

A Diretoria do Centro Operário de Lages convida os seus 
associados e os operários em geral para assistirem uma con
ferência a ser proferida pelo Deputado Elias Adaime, sol e o 
sindicalismo no próximo dia 22 do corrente, ns 29,00 hora' n  
séde social

«Eletro íviundial»
De Plinio Fagundes de Morais

(MATRIZ) em Rio do Sul »

(FILIAL) Instalada à Avenida 3 de Outubro, ao lado 
do Club 1* de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relés — Enrolamentos de 
dínamos, e geradores de qualquer potência

MATRIZ: Florianópolis - Fabrica de roupas «DISTINTA» 
FILIAIS: Em Santa Catarina - Blumenau - Tubarão e Lnip<? 
___  Em São Paulo (capital)

Oferece os seguintes artigos para suas compras de Natal e fim de ano:
Para Senhoras - completo sortimento de saias, blu

sas, combinações, tayleurs, casacos, 
tecidos de algodão, tailes, nylon para vestido, laises, colchas, tecidos para 
cortinas, brocados, sonbrinhas e outros.

Para Homens Estoque permanente de chapéus «Ra-
rsimicac . , menzoni», sapatos, galcchas, malas,
canas e  mm ;nr  ° con êc^^° própria, gravatas, guarda-chuvas
capas e uma infinidade de outras peças do vestuário masculino.

Possue ainda a Caso “A CAPITAL,, o s e ja .

MAQUINAS SINGER
Faça uma visita a casa «A Capital» e verifique, com seus próprios olhos a alta n.miidndn

dos artigos que mantem em estoque. ’ quauaaae

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 




