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Grande Hotel Lages, orgulho 
da Princesa da Serra

O Grande Hotel Lajes, fun
dado há alguns tempos, tem 
impression <do vivamente os 
forasteiros que passam pnr 
nossa Cidade, tanto pelo seu 
ambiente moderno, aristocráti
co, como pela sua cosinha de 
la. ordem, equiparada às me
lhores das principais cidades 
do país. Dispondo de uma e- 
quipe de funcionário» compe
tentes e dedicados, e8tá o 
Grande Hotel Lajes capacitado 
para atender com presteza os 
gostos mais exigentes de pes
soas acostumadas nos grandes 
centros, nacionais ou estran
geiros.

Ainda nesta semana, o sr. 
José Baggio, gerente desta fo
lha, recebeu amavel convite do 
sr. Álvaro Ramos Vieira, ge
rente daquele grande e luxuo
so estabelecimento, para que, 
almoçando lá em dia comum, 
pudesse verificar pessoalmente 
as instalações do prédio - as 
mais coDfortaveis possiveis - 
bem como r> novo serviço de 
restaurante a cargo do sr. 
Bruno Furhmann e sua esposa, 
cm t<ndo ainda a parte e res
taurante com auxiliares cnm- 
pet-ntes para melhor atender 
6* u* freguezes, pois conforme 
pou le verificar nosso gerente

em palestra que manteve com 
o sr. Fuhrmann que já na Eu
ropa se dedicava a sua atu d 
profissão; tendo ioda tmf>r- 
mado que por long03 anos di
rigiu o conhecido restaurante 
de Dona Mario em Porto Ale
gre, de onde trun-deriu-se pa
ra Blumenuu na epoca do cen
tenário dequ la cMade afim 
•le chefiar novam> nte o mai r 
restaurante daquela cidade, 
motivo porque segundo suas 
afirmações b> je o restaurante 
do Grande Hotel Lajes está 
em condições de servir qu 1- 
quer prato nacional ou estran
geiro. Podemos ainda notar 
que o sr. Álvaro Ramos Vieira, 
aocio-gerente desse conceituo- 
po estabelecimento, transferiu 
sua residência, com *ua exma. 
família, para uma das depen 
dencias do Grande Hotel La
jes a fim de estar em contac
to permanente com seus hos
pedes e, assim, atende-los da 
maneira mais eficiente possivtl.

C O R R E I O  LAGEANO, a 
quem foi dirigido o ama ve! 
convite dirigido pelo sr. Álva
ro Ramos Vieira, agradece pe- 
nboradamente e augura ao 
Grande Hotel Lajes o maior 
exito possivel.

Sr. Carlos Noé Soares Couto
Viu passar seu aniversario 

natalício, na data de ontem, o 
sr. Carlos Noé Soares Couto, 

í elemento muito benquisto e 
relacionado em nossos meios.

Radicado há alguns anos 
nesta cidade, o distinto aniver
sariante, pelo seu cavalheiris
mo e demais predicados, gran- 
geou l irgo circulo de amiza 
des na Princesa da Serra.

Como chele do Corpo de 
Investigadores desta ciiade, o 
sr. Carlos Couto tem se des
tacado consideravelmente, tan- 

|to pelo seu modo correto de

agir como pela sua especi -1 
dedicação ao serviço, resultan
do isso em satisfatório desem. 
penho da missão que lhe foi 
confiada. Recentemente tam
bém o distinto aniversariante 
assumiu as funções de comis
sário de menores, nomeado 
pelo Juizo de Direito da 2*. 
Vara desta Comarca, cargo 
esse que, estamos certos, de
sempenhará com brilhantismo 
e dedicaçào, como é do seu 
feitio.

Ao sr. Carlos Couto, pois. 
nossos cumprimentos e Votos 
de felicidades.

E M  17 DE M A R Ç O :

Primeiro número cio «JORNAL DE LAJES»

/?Ua Emiliano Ramos, 78 Caixa Postal. 278

Será inaugurada brevemente na G aleria  
Dr. Acacio  a

C A S A  B R U S Q U E
Moderna loja com exclusividade dos afamados 

tecidos das INDUSTRIAS RENAUX de Brusque

Sem analm ente a  C A S A  BRUSQ UE rece
berá novidades diretamente das conhe
cidas INDUSTRIAS TEXTIS RENAUX, com  

exclusividade nesta praça.

Aéro Clube de Lages
Posse da  N ova  Diretoria

Sr. Oscar Schweitzer
Festrja hoje *eu aniversario 

natalicro. o sr. Oscar Schweitzer, 
elemento de prestigio «m nos
sos meios politiccs, industriais 
e sociais e presidente da Ca- 
mara de Vereadores de Lajes.

Figura muito relaci mada em 
nossos meios, o digno aniver
sariante conquistou, pelas suas 
inúmeras qualidades, o respeito 
e a admiração dos seus conci
dadãos.

Como vereador à Camara 
Municipal, eleito pelo Partido 
Social Democrático, o sr. Os
car Schweitzer tem sabido cor
responder plenamente à ex 
pectativa do povo lajeane.

Aos seus pares, no legislati
vo da Princesa da Serra, o 
digno aniversarhnt: ofereceu 
uma mesa de frios e bebidas, 
decorrendo o ágape em meio à 
maior alegria e cordialidade

Correio Lageano cumprimen
ta o sr. Oscar Schweitzer, au
gurando-lhe muitas febeid^des 
no decorrer de sua existência.

Estevam Borges
Passou a integrar de modo per

manente, o quadro de nossjs re
datores o conhecido jornalista Es
teiam Borges. AK in das funções de 
redator-secretário: F.stev;,•, estará 
incumbido da cr n'ca polira i e de 
outras secções de le pero Ele
mento vivo, inteligente e ja afeito 
às lides jornalística ilsUn m cons
tituir-se-á em urna dus peças prin
cipais do funcion. mento la nova 
estrutura do «Correio Cageano», 
em face das alteniçõ porque, o- 
portunaraente passará.

Os amigos do alheio vo l
tam a agir

Mais um roubo venfirou-*e 
nesta cidade, na noite do dia 
5 d<"> mês tranitato. Desta vez. 
a residência visitida é de pro
priedade da sra. Maria José 
Trindads, sita à rua Geronimo 
Coelho. Segundo conseguimos 
apurar, ali por volta das ”8 ho
ra», um inquilino de dona Ma
ria estava jantando na parte da 
casa que ocupa, quando ouviu 
barulho nos aposentos ocupa
dos pela proprietária da resi
dência. Não obatante haver 
pensado que fosse ela que es
tivesse entrando em casa, o re
ferido Jinquilino resolveu ir 
averiguar, encontrando a porta 
da frente aberta e constatando 
o roubo havido. Os maliantes 
conseguiram levar um vestido, 
uma calça de brim «coringa» e 
trezentos cruzeiros em dinhei
ro.
Roubo em um Merca- 

dinho
Foi visitado pelos gatunos, 

na noite do dia 5, um merca- 
dtnho situado nas proximida
des da firma Batistella e cujo 
nome do proprietário não con
seguimos apurar. Além de re
gular quantidade de bebidas, 
os laraplos levaram outroa 
objetos ainda não discrimina
dos.

Ao tomar conhecimento do 
fato, o major Jubal Coutinho 
determinou rigorosa busca a 
fim de descobrir e prender os 
autores do roubo.

Dia 4 do corrente, domin 
go último, nas dependências 
da séde do Aéro Clube ae 
Lages, foi empossada a sua 
nova Diretoria, eleita pel t 
Assembléia Geral realizada 
no dia 19 de feverei.ro.

Estando ausente o s r Pre
sidente e em vista da justi 
ficativa apresenta a pelo Io 
secretário Sr. Giovani Forna- 
ri. usou da palavra o Dr. 
Hélio Ramos Vieira, que de 
clarada aberta a sessão pas 
sou a ier os nomes dos elei
tos, declarando-os empossa 
dos nos seus respectivos 
cargos.

Após uma salva de palmas 
foi aada a palavra ao Dr 
Azevedo Trilha orador re
eleito, que em breve aloi u 
ção congratulava se com a 
velha Diretoria, ressaltando, 
entre outras coisas a efi 
ciente atuação no setor eco-

Transcorreu, a dois do cor
rente, o natalício de Sua San
tidade o Papa Pio XII, chefe 
supremo da Igreja Católica 
Apostólica Romana.

O atual sucessor de Pedro, 
que tem conquistado do mun
do inteiro e, particularmente, 
da cristandade a mais since
ra admiração pelo seu espiri
to nobre e justiceiro, pela 
sua vasta cultura • essencial- 
mente pelo seu carater hones
to e franco, recebeu, na data

nômico, que foi o mais inten
so até agora Km 6eguida, 
com palavras repassadas de 
entusiasmo, usando ligeira 
terminologia aéro técnica, 
concitava a nova Diretoria, 
da quai êle participava, a 
trabalhar sem esmorecimen- 
to pela gianueza e crescen
te desenvolvimento do clube, 
sendo ao final, muito ovacio
nado.

A seguir passou se ao far
to churrasco que era a nota 
mais alta daquela fesiivida 
de, decorrendo dentro cia 
mais sadia camaradagem e 
es, irito desocftivo.

Após a churrascada conti
nuaram-se is vôos de pas
seio, iniciados pela manhã, 
indo até à tardinha êsse be
líssimo esporte que se de
senvolve, entre nós e em to
do o Brasil, com muito en
tusiasmo.

do seu natalício, mais de 27 
mil cartas cumprimentando-o e 
fazendo-lhe os maiores votos 
de felicidades. Apesar dos 
seus oitenta anos, e não obs
tante algumas enfermidades 
que lhe têm 'fustigado cruel
mente, o vigário de Cristo na 
terra encontra forças para 
cada vez mais prestigiar a 
Igreja Católica Apostólica Ro
mana, como tern sido até 
agora.

Em nos*a próxima edição:

Frustrado, pela policia, um assalto na 
Relojoaria Gomes

0  gatuno ladrão profissional, 
via estudado detidamente a- 
ele estabelecimento comercial 
assalto deveria se realizar na

idrugada do dia 8 - Elogia-
1 atuação do major Jubal Cou- 
ho. do investigador Carlos 
mto e de outros que tomaram 
rte no caso - Outros detalhes

Leiam, em nossa próxima e- 
dição, srnstcional reportagem a 
respeito da prisão de um ladr&o 
profissional, com entrada em 
diversas delegacias do Rio Gran- 
dr do Sul e que aqui em Lajes 
planejava um golpe de rrestre.

S/A. Moinho Cruzeiro 
Indústria e Comércio

Edital de Convocação — la. convocação
Assem bléia G era l Extraordinária IPara Efeti

vação  do Aumento do Capital
Convidam 6e os senhores acionistas da firma S/A. 

Moinho Cruzeiro Indústria e Comércio, i>ara a Assembléia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no nroximo dia 18 de 
março de 1h56, às 10 horas, na éde social, 6ita à Rua Cel. 
Serafim de Moura 202. na cidade de Lajes, para tratarem 
da seguinte ordem do dia:

I Efetivaç >o do aumento do capital social, aprovado 
em Assembléia Geral Extraordinária, levada a efeito em 11 
de Fevereiro de 1956, e de acôrdo com o Bohtim de 
subscrição já devidamente preench do,

II - Assuntos de interêsse geral.
Lajee. 3 de Março de 1956 
Emílio Li urindo Casarin 
Dario Antoaio Tcdeschni

PIO XII ANIVERSARIOU
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SEGUNDA FEIRA, DIA II
A Inauguração da

Especializada em roupas feitas para senhoras, senhoritas, senhores e - 
crianças com as mais recentes novidades de São Paulo. t

*

Casa Paulista vaí ser a mais barateira da praça.
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Gosto não se discute, porem o apurado bom gosto das Lojas Paul é indiscutível
Basta lançar um olhar nas suas elegantes vitrines, para  apreciar as suas originais novidades confecionadas

-------------------------------------  por m ãos de mestre — ——_____________________

AO LADO DO CINE TÄMOIO
Sindicato dos Empregados no 

Comercio de Lajes
2o EDITAL

Em cumprimento ao disposto no art. 7 das Instruções 
Baixadas pela Portaria Ministerial n° 11, de 11-2-54, faço do 
conhecimento dos interessados a relação dos candidatos 
constantes das Chapas n- 1 respectivameute registrada no 
prazo legal para concorrer as eleições que serão realizadas 
neste Sindicato, no dia 18 de março de 1956, já anunciada 
no edital anterior:

CHAPA n. 1
PARA A DIRETORIA
Para Presidente - RAUL DOS SANTOS FERNANDES - Car

teira Profissional n. 22100 série 58a.
Para Secretario - Lauro Ladewig - Carteira Profissional n. 

13243 série 58a.
Para Tesoureiro - Nilson Ramos Martins - Carteira Profis

sional n. 857778 6érie n. 58a.
Para Suplentes da Diretoria
Vice Presidente - Ruy Furtado - Carteira Profissional n. 

37747 série 58a.
Vice Secretario - Nelson Hoffer de Liz - Carteira Profis

sional n. 6^030 série n. 58a.
Vice Tesoureiro - Ero Pereira da Silva - Carteira Profissio

nal n. 45536 série 58a.
Para o Conselho Fiscal

Wantuyl Sambaqui Moreira Carteira Pro
fissional n 50510 série n. 58a.
João Francisco Discher - Carteira Profis
sional n. 81171 série 58a.
Aristolino Moreira - Carteira Profissional 
n. 68811 série 5a.

Para Suplentes do Conselho Fiscal
Célio S. ria Silva - Carteira Profissional 
n. 58466 série 58a.
Aristeu Castilho - Carteira Profissional n' 
91352 série 58a.
Armando Gualberto Guedes - Carteira Pro
fissional n. 37391 série 32 . D.F 

Fica aberto o prazo de cinco dias para oferecimento 
de impugnação contra qualquer dos candidatos.

Lajes Março de 1956 
RAUL DOS SANTOS FERNANDES 

Presidente

Negocio de ocasião
Vende se nma casa de ma- 

teriol, com dois pavimentos 
(um para loja e outro para 
residenciaj, cora ou sem es
toque, sita à rua Getulio Var
gas, 250, esquina rua João de 
Castro. Facilita-se parte do 
pagamento. Ttatar no local 
com o proprietário, sr. Dioni- 
sio Campagnaro.

Vida do Crack
Conta para os desportistas de to

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

A melhor revista esportiva 
Em tôdas as bancas - Cr$ 6,00

Auto Gsral Garsnn Lucena S/A,
Assembléia Geral Ordinaria 

I o CONVOCACÃO
Convidamos o* senhores acionistas aa Auto Geral Ger

son Lucena S/A. para participarem da seção de assembléia 
geral ordinária, a realizar-se no proximo dia 8 Abril de 1956, 
as 10 (des) boras, na séde social, sita a Avenida Marechal 
Floriano, 373. para deliberarem sobre o seguinte.

ORDEM DO DIA
Estudo e aprovação do relatório da diretoria, con
tas do balanço geral e demostração da conta de 

lucros e Derdas, relativos ao exercício financeiro de 
1955.
Eleição do Conselho fiscal para o exercício de 1956. 
Assuntos de interesse geral.
Lajes, 10 de Março de 1956 

Gerson Vieira Lucena Antonio Gil Lucena
Diretor Presidente Diretor Gerente

1°

2o
3o

Funilaria e Instalação Sanitaria
— DE —

Dânte 
Marotto 
&  Cia,

CONSERTOS de: 

Fogões
Cama de ferro
Fogareiros e 
Guarda-chuva.

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

DEPÓSITO de:

Canos galvanizados, joelhos, curvas, etc.

Manilhas e curvas de grês — Tanques de cimento para água — Fossas, céticas 
de 4 a 100 pessoas - Tanques de cimento para lavar roupa6 - Caixa de gorduras etc.

Com pleto sortimento de material para  instalações sanitárias
Estoque permanente de telhas de Zinco para cobertura de casas 

S E R V I Ç O S  C O M P L E T O S

Rua (JtaciJio Costa s/n. — Lages Santa Catarina
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Distribuidora Comercial Lageaua Ltda.
Atacadistas —  Distribuidores —  Importadores

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — L A G E S  — S A N T A  C A T A R IN A

DISTRIBUIDORES:

Cia. G oodyear do Brasil:- Pneus - CORREIAS e Mangueiras

Gillette Safety Razor C om pany of Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear e TONI 

Indústrial e Comercial Brasileira S.A. (Incobrasa S.A.) : • Óleos Vegetais - Farinha e Farelo  

de Soja e Am endoim
Indústria de Pneumáticos Firestone S.A.:- Pneus e câmaras de ar.

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

M etaglúrlica W a l l ig  S. A:.- Fogões «W ALLG I»

Produtos Alim enticios Q uaker S,A.:- Aveia  Quaker e Smith 

Sehll Brazil Ltd:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.
!

Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes 

para automóveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc.

ifBõ51f55 5 1 (p 3 ^ 1 ' i f ^ l f S ^ i r ^ i . p Q q . ) L ^ l l P ^ [ P ^ ) L P ^ I [ Ê ^ Q l [ P ^ r p » 9

VENDA POR ATACADO:
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e n ç ã o  S enS i o r e n  n

■ i  a e i r o s
.1 ; >•

n f  o r  m a ç õ e s  M i e i s
A  «TAC » • TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S

A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO L O  SUL»

LTDA.. Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e
Indústria, que mantêm nesta cidade, a-

viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo,
colocando-os a disposição de V. ^as.

2a. Feira ! - De Lajes para Porto A le g re  (diréto)

Hora de sabida! - 15,30

2a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Curitiba - São Paulo - Rio de JaneLo

Hora de sahida: 11,55

3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hora de sahida: ■ 10 h.

4a. Feira: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 15

5a. Feira: - de Lages para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Santos - Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10

6a. Feira: De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 15

Sabados: De Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC mo naa voluerá Viaiar em <lua“ !uerCia- brasileira, tanto na ida co-

Va. Sa. dirigindo-se 4 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 ele-

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa recehprá n mm ♦ ^
e Jtxeueia o bilhete de passagem, em sua re

sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro SN finor» u •

Fone, 214 ? aba‘X0 d°  Ciae Marajoara)

—
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Prefeitura Municipal de Lá
ESTADO DE SANTA CATARINA

u
s

Edital de Concoirência Pública para 
venda de um Trator

D»* ordem do senhor Prefeito Municipal, faço público 
que serão aceitas propostas, até às quinze (15) horas do dia 
vinte de abril p. vindouro (20/4/56), para a venda de um T R A 
TOR equipado com Scrapers, considerado inservtvel para os 
serviços desta Prefeitura, tendo o mesmo os seguintes cara
cterísticos:

MARCA: - ALL1S CHALMERS
MODELO: - H-D-10
SCRAPER:-Vfarca Gí-rWood com capacida

de pí-ra 4m3
Fica estabelecido o preço minirro de Cr$ 600.000.oo 

(seiscentos mi! cruzeiros) -
As propostas serão abertas e classificadas às quinze (15) 

horas do dia acima referido, na Secretaria da Prefeitura Mu
nicipal de Lajes, na presença dos interessados ou quem os 
representar.-

O julgamento será feito logo após, reservando-8e a 
Prefeitura o direito de rejeitar tôdas propostas, caso sejam 
Contra aos interesses do município,

Prefeitura Municipal de Lajes, em 20 de fevereiro de 1956

Felipe Afonso Simão 
Secretário

Requerimentos Despachados
Dia 17 de fevereiro de 1956.

N- 2109 - Jacob Zequinl - Requer aposentadoria - Sim.
N. 2815 - W illy  João Brun - Ligação dágua no prédio dc Sr. 

Alcides Alegreti - Indeferido.
N’ 2817 - Willy João Brun - Ligação dágua no prédio do Sr. 

Alcides Alegreti - Indeferido.
N' 2819 - Domingos Valente Júnior -  Ligação dágua em pré

dio de sua propriedade - Indeferido.
N’ 2954 - Hélio de Oliveira Arruda - Ligação dágua em pré

dio de sua propriedade - Sim.
N. 2990 - Rodolfo & FormJghiére - ligação dágua - Sim.
N' 3011 - FrH Süvério Foecker - Transferência de terrenos 

foreiro e de propriedade - Junte os títulos de pro- 
priednde.

N' 3083 - Waldemar Marin - Ligação dágua -  Indeferido.
N’ 3084 - Sebastião Batista dos Santos - Ligação dagua - Rim 
N' 3086 - Dorvalino Carlon - Ligação dagua - Indeferido 
N‘ 3087 - Romào Preiiler - Ligação dágua - Indeferido.
N. 3116 - Edmundo Foch • Ligação dágua - Indeferido.
N- 3221 - Henrique F. Ramni - Ligação dágua - Indeferido.
N. 298 - Industrial Madeireira Lag-ana Ltda. • Licença para 

montagem de 3 casas pré-fabricadas - Diga a átea 
que pretende ocupar.

N: 308 - Maria dos Prazeres Palhano - Professora - Requer 
aposentadoria - Sim.

N' 309 - Matia Alzina Antunes d.. Silva -  Transferencia de 
casa p terreno foreiro - Sim.

Dia 20 de fevereiro de 1956.
N' 2816 - W illy João Brun -  Ligação dágua para a Firma 

Ind. a Com, de Madeiras Batistella S.A. -  Sim.
I* 2918 - W illy  Jnão Brun Ligação dagua no prédio do Sr.

Evan.del Xavier Sor.r-s - Sim.
I" 3085 • Frederico Dalmas - Ligação dágua - Indeferido.

!.N- 3142 - Domingos Scotti - Ligação dágua no prédio de 
Irmãos Scotti - Sirr.

í' 3147 - Hélio Ramos Vieira - L igação dágua no hangar do 
Aero Clube de Lagps - Sim.

IN ’ 3183 - Rodolfo & Formighiére Ltda. - Ligação dágua no 
prédio do Sr. Lauro Martins -  Sim.

3251 - Alfeu Farias Velho - Ligação dágua - sim.
237 - Sebastião Ramos - Concessão de terreno no Ce

mitério - Sim.
302 - José Wolff - Conce6são de terreno no Cemitério - 

Sim.
303 - Natália Duarte Estanislau - Concessão de terreno 

no Cemitério - Sim.
304 - Andrino Muller de Andrade - Concessão de terreno 

no Cemitério -  Sim
305 - Maria Benta de Andrade - Concessão de terreno 

no Cemitério - Sim.
310 - Maurício Nunes - Cancelamento d* Divida - Sim. 
57 - Carlos Strutz - Ligação dágua - Sim.

Dia 22 de fevereiro de 1956.
2253 • Sérgio Nardini - Licença para construir pôsto de 

Automóve- - Junte a planta. - 
2187 - Ziza Paes Vieira - Construção de casa de madei-

ra - Junte o titulo de propriedade terreno.
N- 2337 - Aorigio OuHlberto de Oliveira - Lii ,nça para re

formar um prédio - Cumpra o parecer do Fiscal 
Geral.

N’ 2445 - Construção e Comércio Planalto Ltda. - Constru
ção de um prédio para Loureço Machado Gou
lart - Junte o titulo de propriedade do tereno.

N ‘ 2489 - João Athayde de Melo - Localização . de terreno 
anquiridn do Mnnicipio - Cumpra o parecer do 
Fiscal Geral.

N' 2508 - Luiz Cassemiro de Freiias - Licença para reformar 
um prédio - Cumpra o parecer do Fiscul Geral.

N 2699 - Dimas Freitas - Licença para reformar um prédio - 
Cumpra o parecer do Fiscal Geial.

N' 2848 - Cleones Velho Carneiro Bastos - Licenca para 
construir um prédio para Rubi Luiz Agostlni - 
Junte o titulo de propriedade do terreno.

N' 2981 - Remigio Scotti -  Licença para con struir casa de ma
deira - Cumpra o parecer do Fiscal Geral.

V* 3373 - Laércio Vieira de Córdova - Ligação dágua - Sim.
N’ 3389 - Buzin & Cia. Ltda. - Ligação dágua - Sim.
N. 3125 - Florisnal de S. Machado - Licença para construir 

um prédio - Cumpra o parecer do Fiscal Geral e 
junnte o titulo de propriedade do terreno.

4' 5 - Construções e Comércio Planalto Ltda. - Licença
para construir um prédio para The Texas Com- 
pany - Junte o titulo de propriedade do terreno.

21 - Construtora Comercial Ltda. - Lioenç.i para cons
truir um prédio para Dr. Domingos Valente Júnior 
Sim.

22 - Construtora Comercial Ltda. - Licença para cons
truir um prédio para Dr. Domingos Valente Jú 
Dior - Sim

23 - Construtora Comercial Ltda. - Licença para cons
truir um prédio para Dr. Domingos Valente Jú
nior - Sim.

N‘ 24 • Con6trutora Comercial Ltda. - Licença para cons
truir um piédio para Romeu Luiz da Silva - Junte 
o titulo de propriedade do terrpno.

N' 25 - Construtor^ Comercial Ltda. - Liceuça para cons
truir um prédio p;-ra João Cândido Góss - Junte o 
titulo de propriedade dc terreno.

N‘ 58 - Leonina Furtado Wolff - Ligação dagua - Sim.
N‘ 59 - Maria C' nBtaocia Vieira -  Ligação dágua - Sim.
N' 85 - Willy João Brun - Licmça para construir um 

prédio para Egon Renneberg - Junte 0 titulo de 
propriedade do t-T'eno.

N' 125 - Construtora Imobiliária Catarinense Ltda. - L i
cença para construir casa de madeira para o Sr. 
Mauro Ramos - Cumpra o parecer do fiscal Ge
ral.

N‘ 150 - Mauro Rodolfo - Licença para construir ura pré
dio para Dorvalino Pereira Ba6tos - Junte o ti 
tulo de propriedade do terreno.

N‘ 182 - João Luiz da Rosa - Licença para construir - 
Cumpre o parecer do Fiscal Geral.

N- 276 - Agenor Koeche Varela - Transferência de terre
no foreiro - Sim.

N- 277 - Gabriela Luciano de Moraes - Licença para fa
zer melhoramentos em um prédio - Sim.

N- 291 • Rodolfo & Formighiére Lt«ta - Aprov. de planta 
e licença para ccn6truir um prédio para Hayr 
Waltrkk Córdova - Sim.

N- 297 - Erotides Godinho Muniz - Aprov. de Planta e 
licença para construir casa de madeira - Sim.

N- 319 - Menotti Becari - Retificação de terreno foreiro - 
Indeferido.

N- 326 - Rubens Vieira Borges - Licença para fazer me
lhoramentos em um prédio - Sim.

N- 335 - Arlindo Jo6é Berna - Transferência de casa e 
terreno foreiro - Sim.

N- 347 - Maurício Ribeiro de Córdova - Transferência de 
terreno foreiro - Sim

Dia 24 de fevereiro de 1956

N" 368 - M. Campos - Isenção de imposto* da Cia. Tea 
tn l «The BUnders» - Indeferido.

N- 359 - Comercial Araldi Ltda. - Licença para construir 
ui Stand para venda de bebidas no Estádio Mu
ni- i ai . Sim. a título precário.

N- 360 - Sei i8ti;io Paes de Farias - Ligação dágua -  Sim.
N: 363 - Cai ms Rebelo - Ligação dágua - Sim. -
N- 365 - Lea ina Ribeiro dos Santos Anulação de re

querimento - Sim.
N‘ 366 - Do- .iofio* Figueiredo dos Santos - Transferen ' 

de erreno foreiro - Sim.

Felipe Afoii-o imão

Quase 3 mil periódi
cos circularam no 

Brasil em 1954
RIO, (ARGuS-PRESS) Se

gundo dados fornecidos pelo 
Serviço de Estattstica da Edu
cação ao Anuário do l.B.G E., 
ara 19 5, circularam no Bra

sil, até 31 12-54, 2.961 periódi
cos d v didos rm »eis catego
rias e> t * as qu»is pred minou 
a revis com 789 arrolados. 
Os ji r ais diários somaram 
261; gazetas, 1.396; os bole
tins, 419; os almanaques, 50, 
e outros tipos, 46.

I l lLobo versus avião
Um avião fot abatido por 

um loho na região de Tower. 
Esse incrível acidente ocorreu 
quando do’s jovens piloto» des
ceram rente ao solo, para ob
servar de perto dois lobos 
que andavam num laga gela
do. Uma das feras deu um 
salto prodigioso para o apa
relho e bateu uum dos esquis. 
Desequilibrado, o avião caiu 
no gêlo. Os dois jovens s-i- 
tam ileso* do acidente, 
mas o lobo pagou com a vi
da sua agressivid.de, ou 
talvez, apenas sua curiosida
de...

Compra-se
Compra-se uma casa, 

em boas condições, que 
esteja situada em ruas 
mais ou menos centrais 
desta cidade.

Referencias à u a i x a  
Postal 225.

CHIPPENDALE

Standard Electric

lií ]PJ1[firs«Bf*ses.' tíÉÉ-,.'4ií«çS3#r %'|i ,«Ky-jg1 '■ îéjËll UOdLO 4012
Lindo móvel incorporando o 
famoso “ Tom Sinfônico” . 
Possante rádio de 5 faixas de 
ondas. 7 válvulas, ôlho má
gico, alto-falante, ímã per
manente pesado. Troca-discos 
automático de 3 velocidades, 
pick-up com 1  agulhas per- 
manentes reversíveis. Ampla 
discoteca. 1 519»

Revendedor Autorizado

A  ELETRO LAND IA
Rua Cel. Cordova s/n 

LAGES Santa Catarina

Não dê esmolas 
^outribua para a SLAN
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E D I T A L
imposto Sindical

A Associr.ção Profissional dos Empregados no Comercio 
de Lajes, avisa aos senhore* empregadores estabelecidos 
nesta cidade, que a 31 de Março enpira o prazo para o des
conto do Imposto Sindical referente a categoria profissional. 
Sendo o Imposto Sindical OBRIGATURIO abrangendo em
pregados sindicalizados ou não sindicalizados, o seu recolhi
mento é feito dirétamente pelas firma empregadoras, ao 
Banco do Brasil, durante o proximo mês de abril, por meio 
de guias forneciuas por esta Associação, devendo os empre
gadores, logo após o recolhimento devolver a esta Associação 
a 2a. viu da guia, acompanhada das relações nominais dos 
empregados contribuintes de conformidade com o que dis- 
pôertk a legislação em vigor.

De acordo com o artigo 13 do Decreto 27.048, de agos
to de 1949, que regula a Lei de 5 de Maio do mesmo ano - 
Diário Oficial de 27-2-51 pag. 4411 - considera-se UM Dl A 
DE TRa BALHO, para os mensalista a importância equiva- 
lenre a á/30 avos (um trinta avos) d 'aiario ajustado entre 
o empregador e o empregado, ist • é.

A importância do s dario mensd dividindo por 30 dias.
O não cumprimento da Lei supra, importa em: 

para empregadores - multa até 10.000,00.
Para empregados - não poderão ser admitidos nas firmas 

sem que provem sua quitação para com o Imposto Sindical,
Os empregadores que até principio de Abril não tive

rem recebido as guias de recolhimento, deverão procura-las 
na sede da Associação, onde se encontram a inteira disposi
ção dos interessados.

Lajes Marco de 1955 

Raul dos Sant s Fernandes

Leiam e assinem o jornal

___«  Â H O H   ̂ »  =
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta redação

l>* clmrr.io-amianto Bra- 
silit Instalação fácil ê 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

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

Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Brisicôr, chapas lizas Fibrolite para forros e divi 
sões internas, caixas de deBcarga Flomax de imbutir. B. F. 
externa, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgotos e instalações ansitarias em geral, peças econexões 
para redes es gotos tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos, da afamada linha «BRASILIT»

Primeiro conheça c>
Ernesto Bianchini G óes

entreA prática do turismo 
nossa gente, com o passar dos 
anos, cada vez mais se acentua.

São excursões número imen
so, em busca das artes e atra
tivos de outras plagas, como se 
aqui, dent'0 do coração da pá
tria, não os tivéssemos. E co
mum conhecer-se nacionais que 
discorrem lisamente sôbre os 
hábitos, costumes, vida de ou
tros povos e ignorar, por com
pleto, o que se processa em 
nossa extensa carta geográfica, 
formada belarnente pelas uni
dades federativas que lhe in- 
crunsam c> mo se fossem cristais 
em rochas. Desde o misterioso 
Amazonas, da configuração in
constante dos rios que servem 
de atluentes ao grande estuário 
que na luta com o oceano faz 
nascer o fenômeno das poróro- 
cas, o nordeste calcinado pela 
inclemências das secas, as prai
as de Iracema; as «caatingas» 
to nordeste; as reminiscências 
históricas que oferece Minas 
Gerais; as casas grandea de 
Olinda e Recife que evocam o 
ciclo áurto do açúcar; o senti
mento religioso da Baia de Tô- 
dos os Santos qne entra «m 
contraste com superstição dei
xada pelas vozes d’Afrlca; os 
vastos campos do Brasil Cen
tral, emoldurados pelas silhue
tas de viris serras; os pinhe- 
rais paranaenses que se dirigem 
aos céus e ao alto abrem suas 
verdejantes taços, em agradeci
mento. para oferecer ao Todo 
Poderoso o licôr da terra; o 
azafama das nossas metrópoles; 
a pluralidade econômica da co
muna catarinense com o oeste 
fabuloso, a capital ornamentada 
por uma natureza modulada ca
rinhosamente por mãos de um 
grande artista; o atraente Vale 
do Itajai. o sul com belas prai
as em seu litoral extenso, esta
ções de aguas termais, que pa
recem aquecidas pela inexgota- 
vel bacio carbonífera, aos pam

pas brávios; descortina-se, 
cv surge o Brasil. Ji disse al 
guém ser o nosso pais um mun
do E na verdade o é. *orn.-lo 
conhecido é um dever pMnót 
co que se impõe. E. com ,f* 
,o. Para gáudio nosso, vária* 
empresas estão, em vários Es 
tados, promovendo, despertando 
o Turismo, que denominaremos 
de nacionalista. E, em Santa 
Catarina, na glebn barriga ver
de, uma companhia eminente 
mente nossa, chamou a si tal

DeparIa.
mento de lurismo e está moj. 
trando o Brasil aos Brasileiros 

É a «TRANSPORTES AÊRp! 
OS C A T A R I N E N S E  S/.\ 
(TÃO*, que rasgando o eSpj. 
ço com seus pássaros metálicos, 
encurtando distancias, facilitan
do o comércio, está na patrm. 
tica campanha de turismo , 
qual se empolgou e está eoipol. 
gando nossa g'nte cruzada sob 
a sgide de «Primeiro Conheçj 
o Brasil».

Joalheria Mondadori
os

Praça J Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia  
famosos relogios

Rolex. Tudor, Omega e Tissot
E mantem grande sortimento de relogios 

de PAREDE E M E SA  que são vendidos cora 

certificado de garantia por 10 anos

CRISTAL F C R C E LA N A
adorno

e objetos de

Comerciai «CONDE” Ltda.
Rua Aristiliano fiamos, 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.

SEGURüS EM GERAL

Com módica entrad3 e VINTE suavais prestações mensais!
No coração do mais futuroso e progressista 

Bairro de Lages

0 Loteamento São Francisco
Estr. Lages-Fpolis

_________  C.Ov
A.V

Avenida 3 de Outubro

cc
CD

©-a
©

co
•o
cO

W
c03
Oi

o
*5
e
©•a

©—3

Rua já existente

Vendedores: N e |Son Brascher &  ^

—  C° rreia Pint0’ ,3e - LAGES - Santa Catarina
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Novo julgamento do pro
testo Vasco X Aliados

O protesto interposto pelo Vas
co da Gama contra o Aliados de
verá ser julgado novamente. A 
JDD se pronunciou favorávelmente 
ao primeiro, porém, o TDD. apre
ciando recurso do Veterano, anu
lou ' feito. Era consequência os 
autos deveráo baixar à Liga para 
novo julgamento. O Boletim Ofi
cial da FCF, de n° 7/56, publica o 
acórdam do TDD, cujo inteiro teor 
é o seguinte:

TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
DESPORTIVA -  Recurso do 
Aliados F.C. - Vistos e rela
tados os autos do --presente 
processo, em gráu de recurso 
a esse Tribunal, por parte do 
ALIADOS F.C. de Lages, con
tra decisío da J.D D. da LSD o 
Tribunal resolve em sessão rea
lizada em 3 de fevereiro de 1956: 
Considerando que a JDD fun- 
lionou jrregularmente confor
me ficou constatado no pre
sente processo. Considerando

| que esta irregularidade vae 
de encontro ao artigo 19 do 
Código Brasileiro de Futebol: 
ACORDAM os Juizes Dr. Ar- 
noldo Suarez Cúc.eo, Presi
dente, Milton Walkirio Libe- 
iato, Pedro Bina Martins e 
Jorge Barbato, relator, tomar 
conhecimento do recurao para 
anular o processo a partir da 
fls. 42 inclusive, na forma do 
artigo 189, por infração do 
artigo 19 e atendendo que o 
recorrente cumpriu o dispos
to no artigo 169 A dc Códi
go Brasileiro de Futebol, de
terminando que após a regu
larização da JDD spja o refe
rido processo submetido a 
novo julgamento. S'S. do Tri
bunal de justiça Desportiva, 
em 3 de fevereiro de 1956. 
(As) Amoldo S. Cúnao, Pre
sidente; (As) Jorge Barbato' 
relator».

Gaúchos x 

Catarinenses
No próximo domingo, o Es

tádio Municipal scá teatro de 
;um interessante cotejo, a ser 
travado entre duas seleçõe* d 

i gaúchos e catarinenses A.s se
leções serão formadas pelos a- 
tletas dos diversos clubes locais 
naturais do Rio Grande do Sul 
e de Santa Catarina.i

Fundição Lageana Ltda.
Oficina mecanica e fundição de ferro e bronze.

Fabricantes de Ferragens para Serranas, na atafos, 
olarias, beneficiamento de madeiras, etc.

Consertos de maquinas em geral, dispondo de uma 
equipe de técnicos especializados no ramo, Atende-se ser
viços no local da industria.

End. Telegraf. Fundição - Caixa Postal 491 Travessa 
São Joaquim - Lages - Sta. Catarina

N gvj vitória
Brasil

do

A seleção gaúcha que repre
senta o Brasil no Pan-Ameri 
cano do México, jogando on
tem contra o Pe'ú, colheu msis 
uma expressiva vitória. O esco
re minimo - 1 a 0 - assegurou 
à equipe verde-amarela posição 
privilegiada no certame.

Assembléia da FCF, 
dias 10 e 11 sábado e 

domingo
A Assembléia Geral da Feda- 
ração Catarinsa deverá se reu
nir nos próximos dias 10 e 11, 
em carater extraordinário, de
vendo trutar de importantes as
suntos lífados em nosso Estado.

Liga Serrana de Desportos
Balancete de verificação efetuado em 31 de 

Dezembro de 1955

R E C E I T A :

Joias, mensalidades, tax-is, etc 
Taxas, inscrições, registros, etc 
Porcent; gem de jogos com clubes de fora 
Renda de jogos patrocinados pela LSD 
Multas e sobre taxao
Porcentagem de jogos com clubes filiados 
Subvenções e empréstimos 
Outras rendas 
Total

D E S P E S A :

Aluguel sede. limpeza e conservação 
Expediente Secretaria e Tesouraria 
Anuidades e quotas à FCF 
Despesas de representações 
Prêmios e troféus 
Despesas eventuais 
Ordenados e gratificações 
Saldo em Caixa 
Total

Em 31 de dezembro de 1955 

J. Morses -  Tesoureiro

APROVADO EM ASSEMBLEIA GERAL EM 27 DE FEVE
REIRO DE 1.956

Evilasio N. C»on - Presidente da LSD 
Gilberto N. Pires - Vice Presidente 

Jor.as Ramos Martins — Representante Aliados F.C. 
Ariovaldo Neri Caon — Representante G E. Vasco da Gama 
Romeu Carlos Mello — Representante S.C. Internacional 
Salvador Pucei Sobrinho — Representapte Lajes F.C.
João Luiz Rosa — Representante S.C. Pinheiros

Cr$ 4.130,00
Cr$ 38.693,20
Cr$ 13 457,70
Cr$ 5 625,00
Cr$ 4.587 50
CrS 10.290 50
Cr$ 630 00
Cr$ 4.00n,00
Ci$ 81.413 90

Cr$ 2.360.00
Cr$ 3.679,10
CrS 16.056,30
Cr$ 4.058.50
Cr$ 4.089,00
Cr$ 32.006,40
Cr$ 16943.30
Cr$ 3 765,80
Cr$ 81.413,90

S i r v a-s e m e l h o r
Servindo-se da

RODOSUl
Servimos bem  para  servir sempre

Transportes eficientes para todo o Brasil

L A  H
Pagavel em 100 prestações mensais - sem entrada á

Imobiliária Riograndense Ltda
vende lotes de sua propriedade situados num dos mais aprasiveis 
bairros de Porto A legre (PASSO DA FIGUEIRA).

Preço - 32.000,00. Corretor nesta cidade

Emp. Riograndense de Mate. S.A.
Posto Coral telefone 203

C A S ê

'f e c i l t r iM f
TRZ VA COSTURA 
£ VO SORVADO 
UM PRA7ER 7 f

O..

V f„< *, . m

Camisas:

Epsom

Lemo

, Z 
t f  £

ED IF ÍC IO  c a r a j á

K Estas 
-  v v L  marcas

í  >
,v v

A MARCA 
DE QUALIDADE.

Saragossi

psãj

SOBRETUDOS

V e jM * *

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

C A P A S

N N E R
Roupas Sport 

Calças 

Casacos 

Etc.
QUALIDADE E DISTINÇÃO

PO LO VER

C O M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  C R E D I Á R I O
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Com vistas as autoridades
Lajes, como é do conheci- 

m nto do público, tem pro
gredido vernginosamente nes 
tes ultimo6 tempos. Além do 
centro, onde o movimento se 
torna cada vez mais intenso, 
a cidade se alarga para to 
do-- os lados, mima ansia ca
da vi z roais cre-cente de 
aumento, de amplitude. Ruas 
no as estão sendo rasgadas, 
prédios de considerável altu
ra estão sendo construídos e 
muitos outros melhoramentos

se fazem cada vez mais ne 
cessários, tornando-se a «I'rm 
cesa da Serra» uma ciriadt 
cada vez mais moderna e 
arejada. Por isso, inúmeros 
problemas estão surgindo di 
ariamente de cuja solução 
depende o conforto e o bem 
estar dos seus habitantes. Es 
ses problema», que não ha 
viam quando a cidade era 
mais pequena o menos povo
ada. agora exigem solução 
imediata, por partes das au-

competentes
toiidades competentes

Ultimamente, por exemp o, 
nos tem chegado às mãos dl 
versas reclamações com re 
íerencia As aglomerações de 
gente f< r nadas nas princi
pais esquinas da cidade, a- 
trapa lha mio coc sidera velraen- 
e o transito dos pedestres - 

Je ambos os sexos - que ne- 
ias precisam passar. Nas es
quinas ria Rua < . el. Coçdova, 
Avenida Marechal Deodoro e 
praça João Costa o transito 
fica, em certas horas do dia 
ou da noite, praticameute 
impedido \s famílias que for
çosamente têm de passar por 
esses locais são obrigadas a 
fazer um esforço tremendo 
para transpor a barreira hu
mana ali formada, constituiu 
do isso um problema que 
precisa ser solucionada pe
las autoridades competentes. 
E essas aglomerações, forma
das geralmeute por pessoas 
que pouco ou nada tem a 
fazer, além do inconveniente 
que causam, ainda dão aos 
forasteiros uma péssima im
pressão de desleixo à boa 
ordem que deve reinar na 
cidade.

Esperamos, pois. que as au
toridades competentes tomem 
as providencias necessárias 
no sentido de solucionar es
sa importante questão.

Desordens numachur- 
rascana local

M unido de  um a faca , o 
e m p re g a d o  pôs  o,'patrão

a c o r r e r  - F ina lm eD te  su

b ju ga d o  p e la  po lic ia , o 

« v a l e n t ã o »  fo i  reco lh ido  

a o  x a d rê s

Foi recolhido ao xadrês, 
domingo último, o indivíduo 
Lauro Bento da Silva, ca6a 
do, com 33 anos de idade e 
empregado na Churrascaria 
Tupan, de propriedade do sr. 
Avelino Serafim O referido 
sujeito, que exercia as fun
ções de «as6ador» daquele 
estabelecimento comercial, 
desde às primeiras horas da 
manhã daquele dia se mos
trava descontente com seu 
atrãc por questões de orde- 

nado, chegando mesmo a a- 
nieaça lo com uma «peixeira» 
que trazia consigo. Por volta 
das 15 horas, aproximada
mente, patrão e empregado 
trataram do assunto do orde
nado dêste, não tendo ambos 
chegado a uma conclusão sa 
tisfatoria. Em vi6ta disso ar
rancando da faca. Lauro Ben 
to da Si va avançou para seu 
natrão, o qual escapuliu para 
não ser morto; não contente 
com iss.i, o desordeiro avan
çou também na esposa de 
Avelino Serafim, tentando fe 
ri-la com o mesmo instru 
mento.

Avi6ada a policia, compa 
recerara ao local os soldados 
Lucas e DilermanJo, tendo 
ambos, com a ajuda do pro
prietário da Churrascaria, su 
bjugado o «valentão» e o 
conduzido para a cadeia pu
blica da cidade, onde se en
contra á disposição das auto
ridades competentes.

UMA POR SEMANA
Escreve: Estevam BORGES

Para comeco de conversa, invocamos aquela modinha 
dt viola - de Alvarenga e Ranchinho, se não tivermos en
ganados - que, a certa altura, diz assim: - 

«Tá tudo errado, compadre 
Tá tudo errado. »

Efetivamente. Nesta terra, descoberta p io eminente 
navegador português Pedro Alvares Cabral, a coisa anda 
mesmo errada. É preciso ter um espirito muito esportivo, 
uma avautajada dose de cimisoio para pensar em contra 
rio. Analisando friaraeote os muliiplos problemas nacionais, 
quer de ordem moral e administrativa, quer de ordem ju
diciaria e constitucional - não se pode chegar a outra con 
clusão a não ser a pior porsivel, que revolta e entristece 
qualquer brasileiro mais o ou menos conciente e esclare
cido. O curso dos acontecimentos ilustra, de maneira elo
quente, o que ora afirmamos. E a coisa vem de longe; 
desde os tempos da transmigração da familia real para o 
Brasil. Nessa travessia até dá a impressão que se perdeu 
no oceano toda a coisa boa que poderia ser utilizada no 
Brasil. Sõmeme chegaram aqui refugos, bugigangas, resto6 
de gu»rra e inutilidades. A maquina administrat va, des
conjuntada e tosca, nunca pôde funcionar direito ne»ta 
terra desde que foi montada. Duas essencias, de alto e 
incontestável valor, ficaram sepultadas no mar, 6em apro
veitamento : ara os homens públicos brasileiros; patriotis
mo e vergonha. Por falta disso, nosso povo vive em pe 
núria extrema, sofrendo a» penas de Caim ;>or crime que 
não cometeu; por falta disso, também, vemos so uções de 
ulima hora. remendo-, torcimentos de leis para enquadra- 
las no terreno das conveniências pessoais, politieas ou 
partidarias. A coletividade que se dane com isso. Aos 
apologistas da boa vida, das regalias das vantagens e do6 
privilégios eem conta o que interessa é a indiferença cada 
vez mais crescente do povo, o completo desinte esse deste 
à tudo o que se refere ao panorama da administração bra 
sileira. Somente assim poderão eles agir mais a vontade 
sem o perigo de serem desalojados das altas posições em 
que se aboletaram e omle esperam ficar eternamente. Uma 
reação por parte do povo, face aos desmandos e injustiças 
praticadas constactemente, tem o sabor e o aspecto de um 
sacrilégio que merece ser castigado severamente, sem dó e 
sem piedade. E. pois, melbor que fique bouzinho para evi
tar incomodos

Em vista disso, podemos cantar 6empre a modinha 
dos dois conhecidos violeiros, principalmente aquele ex 
pressivo trecbinho:

«Tá tudo errado, compadre 
Tá tudo errado». . .

S/A. Moinho Cruzeiro 
Indústria e Comércio

RETIFICAÇÃO DE AVISO AOS ACIONISTAS

Para os devidos fios, esclarecemos que o pra
zo a ser respeitado para que os senhores acionis
tas exerçam o direito de preferência para a subs
crição das ações do aumento de capitai social 
deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 
11-2-56, é de 30 (Trinta) dias contados de 16-2-50, 
e não como constou, por lapso, das publicações 
inseridas no Diário Oficial do Estado e no Jornal 
Correio Lajeano. dos dias 22, 23 e 24, e 18 22 e 25 
de Fevereiro de 1956, respectivamente.

Lajes, 3 de Março de 1956

Emilio Laurindo Casarin

Dario Antonio Todeschini

BANHISTAS SEM PUDOR
Scgundn estamo* Informada,

o m,.jor Jubal Coutmho, dele
gado regional de Policia _ 
jes, Vii promover severá cam 
panha ue repreensão aos
banhistas sem pudor que._apr 
veitando-se das circunstanc.as, 
tomam banho» com apenas; a 
roupa que Deus lhe» deu, sem 
se importarem com a PreKljj£ 
de famílias que. em certos dias 
se dirigem ao Rio Caveiras__a

Hm de passar algumas hor8s 
Tal campanha, como se p0(1; 
verificar, é de grande utilj^ 
de e de »urna importância par. 
o te»guardamento da morji^ 
necessária nesse caso, ji ^  
elementos inescrupuloses nflo 4 
levam em consideração.

Os faltosos, de acorda cr,m # 
que pudemo* sabír, sjrào re. 
colhidos ao xadres e autua^ 
em flagrante.
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SR. GERSON VIEIRA LU C E N A
Segue amanhã, dia 8, para a Capital da República 0 

sr Gerson Vieira l.ucena. do alto comercio desta praça 8 
diretor-presidente da Auto Geral Gerson l.ucena S A.

A Viagem de S S. prende se a mportaines assuntou» 
serem tratados junto à Fabr.ca Nacional de Motores e.tam. 
bem tem o objetivo de trazer P*raMn0®-aA Ff,tJade mal8 u®» 
frota dos afamados caminhões F N M Aba Homeii, do* 
nuai- é concessionário nesta e na cidade ue Cuntibanog.

S/A. Moinho Cruzeiro 
Indústria e Comércio

ASSEMBLÉIA GERAL < RUINÁRIA

EDITAL DE C O N V O C A Ç Ã O

Convidara-se os r>rs. acionistas, a se reunirem 
em  A s s em b lé ia  Geral Ordinária, no dia 15 do cor
rente m ês de Março, às 10 horas, na séde social 
à Rua Cel. Serafim de Moura 202, na cidade de 
Lajes, para deliberarem sôbre a seguinte;

o r d e m  d o  d ia

I - Exame e discussão do Balanço, relatório e con
tas da Diretoria;
II - Parecer do Conselho Fiscal;
III - Eleição do Conselho Fiscal para o exercício 
de I9õ6
IV - Assuntos de interêsse sociai;

Emílio Laurindo Casarin 

Dario Antonio Todeschini

“ TR ÃNSFÕ R M AD O R ÉS '
Oferecemos dois, marca «Siemens», usados masem 
bôas condições e com as seguintes características.

Tipo KOUM 262/10 S. P. - 160 KVA - 50 Ciclos

VO LTAGEM  PRIM ÁRIA - 11940- 11.420 - 1O.S00
8.10 Am p. - L igação estrela 
6.900 - 6.(>00 - 6.500 - 14.0 Amp. 
Ligação Triângulo.

VO LTA G E M  SECU N D A R IA  - 400/231 -231 Amp

Ligação estrela.

H M rClaloAraldi Ltda" à rua üoron 
lafim de Moura n° 104, nestu cicade - telefor

PRESOS M A IS  D O IS GATOS
Encontram-se pr. sos na ca

deia local os indivíduos Ge 
raldino Manoel de Souza de 
cor parda, casado, com >1 
anos de idade e ,Mario Jos'é

tamberT» de cor 
parda com 19 anos de idade
x?m?àr<\ e residentes nas pro
ximidades desta cidade.

iá0d8e r ! Í erÍH08Índividuos q^e Já deram diversas entradas

na Delegacia local por cri® 
ue rjubu furtaram, Jl, 
do mês passado, um Píf 
catracas e uma câmara | 
ar de um caminhão que 
achava estacionado nas Pr 
ximidades da churra8C*fl 
«llrca». Os referidos obj*’‘ 
foram 'encontrados na rt?l 
dencia dos larapi<>s. cuid* 
sarnento escondidos Paran,e 
rem vendidos posterior®e
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