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Encerrados os trabalhos da Camara
Aniversário do Presidente — Criação do S A M D U  — A largam ento  
da rua M al. Deodoro — Grupo em Correia Pinto A bono  de fam ilia

Inaugurado o serviço de abastecimento de 
Agua de Anita Garibaldi

A Camara Municipal encer
rou. quarta-feira pela manhã, 
os trabalhos do primeiro pe- 
ri )do legislativo do ano em 
curso. A última «essão se re- 
vt stiu de certas solenidades, 
da (o ter coincidido com o ani- 
ver ário do presidente Oscar 
Sehweitzer.;

O  aniversário do Pre
sidente

O sr Syrth Nicolléli, em 
nome da bancada do PTB, 
saudou o aniversariante e 
requereu a inserção em ata 
de um voto de regosijo pelo 
transcurso da auspiciosa da
ta. Secun ando o represen
tante trabalhista a»sociaram- 
se âs manifestações de apre
ço ao presidente, os srs. Dor- 
valino Furtado, pela banca 
da do PSD, Arnaldo Borges 
Waltnck, em nome da UDN, 
e ainda o sr. Lnurenço W al- 
trick Vieira, Por fim, o pre
sidente, em emotiva oração, 
agradeceu as homenagens. 
Após o encerramento dos 
trabalhos o presidente ofe 
receu o aperitivo, regado a 
uisque, aos seus pares.

Atuação dos V erea 
dores

Nos últimos dias a Cama
ra acelerou os trabalhos, 
tendo inclusive realizado 
reuniões noturna» e pela 
manhã. É a seguinte a re

senha da atuação dos verea
dores:

Lourenço Waltnck Vieira

Aristides Batista R a m o s  
U D N  - apresentou e justifi
cou oralroente um projeto 
de lei. que merectu aprova
ção, autorizando o Município 
a permutar com o Estado 
uma área de terras sita na 
séde de Correia Pinto, v i
sando a construção de gru
po escolar. Agradeceu, em 
nome do sr. Alceu Goulart, 
as homenagens a este pres
tadas.

Syrth Nicolléli - PTB  A ore 
sentou um projeto de lei fi
xando exigências pira murar 
e conservar os jazigos e se 
pulturas do Ceraiténo local, 
fez indicação pedindo a cria
ção do SAMDU em Lajes, 
justificando-a em dois subs
tanciosos discursos, quando 
discorreu sobre a situação 
da previdência social em 
nossa comuna; homenageou 
o ex-vereador Alceu Goulart 
que visitou a Camara, em 
saudação e pedindo a inser
ção em ata da presença da 
quele prócer politico; reite
rou a indicação feita visan
do o aumento de abono de 
familia a > funcionalismo, fa
zendo um apelo ao lider 
Manoel Antunes Ramos para 
intervir junto do sr* Prefei
to: agradeceu em nome do 
PTB, a colaboração de todos 
os vereadores do desenvol
vimento dos trabalhos da 
Camara, em especial na a- 
provação de medidas pro
postas pelos vereadores tra
balhistas; comentou um arti 
go do «Guia Serrano» «Mais 
aviões para Lages,» pro
pondo um telegrama ao Mi

para elaborar emendas ao Re
gimento Interno, aprovada com 
um aditivo do sr. Aristides 
Batista Ramos; debateu a si
tuação difícil em que se encon
tram os bancários locais sam 
assistência por parte do Insti
tuto de que são segurados.

Dorvalino na presi
dência

Na última reunião o sr. Dor
valino Furtado, I o Secretario, 
assumiu a presidência, dado o 
sr. Oscar Sehweitzer vir ao 
plenário, tendo deliberado vá
rios assuntos e nomeado uma 
comissão para compor as emen
das ao Regimento Interno, com
posta dos srs. Minoel Antunes 
Ramos, Arnaldo Borges Wal- 
trick e Syrth Nicolléli.

Relatório Euclides 
Granzotto

A Camara aprovou, por 
unanimidade de votos, o relató
rio apresenlado pelo ex Prefeito 
Euclides Granzotto, relativo ao 
xercicio de 1955.

Hoje às 16 horas no Es
tádio Novo.
ALIADOS X JUVENTU
DE de caxias.

Domingo, dia 4, foi inaugu- 
gurado o serviço de abaste
cimento de água da sede do 
distrito de Anita Garibaldi. 
Construído na gestão do ex- 
prefeito Euclides Granzotto tal 
obra veio concretizar uma 
ve ha aspiração do povo da
quela localidade e resolver 
um problema cuja solução se 
fazia cada vez mais urgente. 
Agora, graças aos esforços 
do sr. Euclides Granzotto, e 
colaboração eficiente do a- 
tual chefe do Executivo la- 
jeano, sr. Vidal Ramos Junior, 
o povo da sede do distrito 
de Anita Garibaldi pode con
tar com um serviço de abas
tecimento de água que cor
responde plenamente às ne
cessidades do povo daquele 
próspero distrito.

O  ato inaugural
Ao ato inaugural que além 

do povo e pessoas gradas do 
distrito de Anita Garibaldi. 
compareceu, como convidada 
especial, uma caravana com
posta dos srs. Vidal Ramos 
Junior, prefeito de Lages, Os
car Sehweitzer, presidente da 
Camara Municipal, jornalista 
João Gua'berto da Silva Filho 
e prof Jader Marques. O ato 
solene teve inicio aproxima
damente às l l  horas quando, 
com a palavra o prof. Auré
lio Spanhole, convidou o sr 
Euclides Granzotto a cortar 
a fita simbólica, o que foi

feito sob vib ante salva de 
palmas.
Churrasco oferecido 

aos presentes
Após o «t  > inaugural, às 

pessoas presentes foi ofere
cida sucuenta çhurrascada, 
que decorreu etn ambiente de 
cordialidade e camaradagem. 
U-aram da palavra, à sobre
mesa, os srs. prof. Eurides 
Wolff, Euclides Granzotto e 
Vidal Ramos Junicr. Em sua 
oração, o ex-prefeito de La
jes teceu elogios à pessoa e 
à admiuistração do atual edil 
do Municipio de Lajes, sali
entando eua colaboração pron
ta e eficiente na obra que 
bra que acabava de ser inau
gurada Agradeceu o sr. V i
dal Ramos Junior, em pala
vras vibrantes, eocerrando-se, 
assim, us solenidades da 

j inauguração do abastecimen
to de água em Anita Gari
baldi.

PSD  - Apresentou i n d i c a ç ã o ' ! ^ ™  da Aeronáutica e ao
pedindo a conservação e me 
lhoria do trecho da estrada 
estadual entre Bocaina do 
Sul e Bom Retiro, dado en
contrar-se em péssimas con
dições, “ justificando a oral- 
mente. Agradeceu as refe
rencias feitas à sua pessoa 
jelo bom andamento dos tra
balhos da Casa.

Manoel Antunes Ramos - 
DSD - lider - Traüsmite à Ca
sa o pensamento do chefe 
do Executivo com relação à 
ndicação do sr. Syrth Ni- 
íolléli pedindo aumento do 
abono de familia ao funcio- 

alismo municipal.

DAC para deferir um pedido 
da Real-Aerovias para fazer 
linha por Lage6.

Evilasio Nery Caon - PTB  
lider Apresentou um projeto- 
de-lei, o qual foi aprovado, 
regulamentando a construção 
de prédio* na lateral esquerda 
da Rua Marechal Deodoro, com 
recuo de 3 metros e com for
mação de galeria; renovou in
dicação pedindo estudos para 
o prolongamento da rua Cor
reia Pinto, atravéa de uma ave
nida até o 2o Btl. Rodoviário; 
propoi a realização de reunlõe* 
noturnas da Casa; solicitou a 
nomeação de uma comissão

S/A. Moinho Cruzeiro 
Indústria e Comércio

ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA

EDITAL DE C O N V O C A Ç Ã O

Convidam-se os ;>rs. acionistas, a se reunirem 
em Assembléia Geral Ordinária, no dia 15 do cor
rente mês de Março, às 10 horas, na séde social 
à Rua Cel. Serafim de Moura 202, na cidade de 
Lajes, para deliberarem sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

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 1956
IV - Assuntos de interêsse social.

Emílio Laurindo Casarin 

Dario Antonio Todeschini

Registrados os acor
dos entre a Prefeitu
ra e o Ministério da 

Agricultura
De conformidade como que 

foi divulgado em nossa edi
ção de 22 do mês de feve
reiro próximo pas6ado, dois 
importantes acordos foram 
firmados entre a Prefeitura 
Municipal de Lajes, por ini
ciativa do atual Prefeito sr. 
Vidal Ramos Junior, e o Mi
nistério da Agricultura. Re
feridos acordos, que muito 
vêm beneficiar o povo e o 
municipio de Lajes, têm por 
finalidade a formação e me
lhoramento das pastagem, 
sendo fornecido ao mesmo, 
pelo preço de custo, d vista 
ou a prazo, arame farpado, 
sementes de forageiros, repro
dutores materiais e utilida
des para o desenvolvimento 
da pecuaria, assim como se
rá fomentada, em larga es
cala. a produção de trigo em 
nosso municipio.

Agora, segundo informa
ções que recebemos, o sr. 
Vidal Ramos Junior recebeu, 
do diretor do Departamento de 
Administração do Ministério 
da Agricultura, teleg. comu
nicando-lhe que o acordo do 
fomento de produção de tri
go, firmado com a Prefeitura 
de Lajes, foi ordenado pelo 
Tribunal de Contas em 24 de 
fevereiro próximo passado

Amanhã, Domingo - ás 4, 7 e 9 Horas - 3 Sessões extraordinárias no Marajoara
— para a exibição do grande e sensacional filme MEXICANO:

F i lh o s  Q u e  S o f r e m (El Dolor
De Los Higos)

— com a brilhante interpretação dos consagrados artistas mexicanos:
FERNANDO SOLER, ROSÁRIO GRANADOS, MARTHA ROTH e muitos outros.

Um Filme Primoroso, Que Ninguém Deve Perder! Um Grsnd«* Espetáculo!
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Aquisição de 150 mil toneladas 
deírigo Nacional pelos moinhos

Rio, (Argus-Press) Os moi
nhos do Kio, São Paulo e 
Norte comprometeram se a 
adquirir, no corrente mês, o 
total de J50.000 toneladas de 
trigo nacional dentro das o- 
brigações legais e nos limi 
tes das quoias estabelecidas. 
Tal deliberação foi confirma 
da pelos representantes dos 
moageiros, em reunião efe
tuada na séde do Serviço de 
Expansão do Trigo, sob a pre- 
sideucta do diretor dêsse ór
gão do Ministério da Agricul

tura, sr, Joaquim Musa, que 
momentos antes chegara do 
Sul, onde percorréu as zonas 
tritícolas a fim de apressar o 
escoamento do cereal em po
der dos plantadores.

(.) sr. Joaquim Musa já te
legrafou aos prefeitos dos mu 
nicipios produtores de trigo 
do Uio Grande do Sul e de 
Santa Catarina, comunicando 
a resolução dos moinhos. Ou
tras medidas deverão ser 
ainda tomadas sobre o as
sunto.

Fabricada cxeluslvamente 
com cimente Portland e
amianto cm fîoras, a co
bertura Brasilit é leve, ino
xidável, incombustível e 
Insensível às Intempéries. 
Permite rápida montagem 
e sensivej economia de 
madeiramento. Sua dura
bilidade é I L I M I T A D A .

DESTRIBUIDOR
* /  Com.eRepr. G. Socas S.A. *

Rua Cel. Oordova 294 Tetol. 25S C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Rrisicôr, chapas lizas Fibrolite para forros e divi
sões internas, caixas de descarga Flomax d« imbutir. B. F. 
externa, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgotos e instalações sanitarias era geral, peças e conexões 
para redes, esgotos, tubo s de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos, da afamada linha «BRASILIT»

Joalheria Mondadorí
Praça J. Costa — Lages

Oíerece a  sua distinta íreguezia os 

famosos relogíos

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

de PAREDE E M ESA  que são vendidos com 

certificado de garantia por 10 anos

CRITAIS, POR CELANAS e objetos de 
adorno

CO k RETO LAGEANO

Curiosidades

Lembre-se
Que na Holanda bá o cos 

tume de atar um pedaço de 
pano branco no puxador da 
campainha, nas casas em que 
exi6tam doentes com molés
tias infeciosas.

o — o
Que a parte mais funda d" 

Mediterrâneo fica perto fia 
Ilha de Malta, onde a prclun 
didade chega a 4.230 metros 

o — o
Que todas as aves, quando 

estão pousadas nas arvores, 
podem servir de catavento, 
pois invariavelmente viram a 
cabeça para o lado do vento, 

o — o
Que a Gruta do Cão em 

Nápoles é famosa pela ema 
nação de gaz carbonico que 
nela se produz naturalmente, 
cujas camadas variam de 20 
a 60 cms. de altura, 

o — o
O câncer pode ser curado 

r.o inicio Ao sentir os pri
meiros sinais de alarma, pro
cure o medico. Contribua pa
ra a CA.MPANIi \ NACIONAL 
CONTRA O CÂNCER.

Conferência Interna- 
cional sôbre a forma* 

ção de Jornalistas
Estará representado o 

Brasil

Paris, (Associadas) O dr. 
Fernando Tude de Souza, das 
Eicolas de Jornalismo da Uni
versidade do Brasil e da Uni
versidade Católica do Rio de 
Janeiro, foi escolhido para re
presentar o Brasil na confe
rencia que se reunirá de 9 a 
13 de abril próximo na séde 
da UNESCO, para discutir os 
problemas da formação profis
sional de jornalistas. Do cer
tame, convocado pelo diretor 
geral da UNESCO dr. Luther 
H. Evans, participarão cerca 
de trinta diretores de escolas 
e estabelecimentos dedicados à 
formação de jornalistas, pro
dutores de noticiário para o 
cinema, o rádio e a televisão.

Dada a amplitude do perio
dismo contemporâneo, a reu
nião deverá despeitar grande 
interêsse, permitindo cotejar 
experiencias e métodos de en
sino bem como acentuar o ca
ráter internacional do jorna
lismo. As Comissões Nacioi ais 
d' s 74 paLes i tegrantes da 
UNESCO foram convidadas h 
env r relatórios sobre os res
pectivos sistemas de ensino 
para jornalistas, bem como as 
observações e propostas que 
de ejarem fazerem. A Ameri
ca Latina estará representada 
u lo Br»sil, a Argentina, Cuba, 
Guatemala e o Pe ú

Do ternário c-a sta a neces
sidade de um conselho técni
co iDternai ional que fomente 
as relações entre as escolas de 
jornalismo e proporcione no
vos progressos no terreno 
profissional.

Não dê esmoí * >

« ontribua paia SLAN

Trato a do problema do trig0 
junto ao Banco Jo.! Brasil
RioUArgus-Press) A fim de

traiar de assuntos de inte 
resse do trigo, esteve no 
Banco do Brasil o ministre 
Ernesto Dornelles, acomPa 
nhado dos presidentes dos 
sindicados oa industria moa 
geira do R.o, São Paulo e 
Rio Grande do Sul. de diver
sos moageiros e deputados

das zonas tritícolas, bem as*  ̂
do diretor do Serviço de Ex. 
pansão do I rigo.

Na portunidade. o titular qa 
Agricul ura conferenciou com 
o sr Cil >n Rosa, diretor da 
Carteira de Crédito Rû  
(Zona Sul), ao qual os inte ís. 
sados entregaram um metno. 
rial.

Industria e Comércio de 
Madeiras Battisteila S.A

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA

Convidamos os senhores acionistas a se reunirem eu 
nossa séde social, à Av. /Marechal Floriano s/n°, ne6ta ci 
dade dt* Lajes, Estado de Sta. Catarina, as 15 horas do da 
24 de Março de 1956, para em Assembléia Geral Ordinária 
deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1. Leitura, discussão e aprovação do Pelatório da Di
retoria, Balanço Geral. Demonstração da Conta de Lucros e 
Perdas e do Parecer do Conselho Fiscal referentes ao exer 
cicio de 1955.

2 Eleição dos membros efetivos e suplentes do Cod- 
selho Fiscal.

3. Ouu os assuntos de interê6se social.

Lajes, 24 de Fevereiro de 1956.

EMÍLIO F. BATTÍSTELLA - Diretor 
ENIO MARIO MAR IN - Diretor

Clube Recreativo Juvenil
Edital de Convocação

De acordo com o art. 44, § í° dos Estatutos, o sr. Pre
sidente convoca á todos os sócios psra a Assembléia geral 
oídinária a realizar-se no dia 18 de março de 1956, afim* de 
ser realizada a eleição da nova diretoria e conselho fiscal.

Lages, 2 de março de 1959 
Aristides Farias 

Secretário
Visto: Antonio Farias 

Presidente

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
A firma NELSON BRAMZHEti & CIA. oferece à

da os seguintes imóveis situados nos melhores ponto* 
cidade, com facilidades de pagamento ^

P . 1 1 20 l0teS de l? x cada um atuados na Esl l ederal, proximos a Construção do SENAI

2 - 11 lotes situados na Estiada Federal no tr

!.°n"oPS S S ,d0 eDlre ° í 06tü C° ’ al * oscula Agríco la ''

Avenida 3* de^efutubrof08 S°  ^  ° 0 Ciube ! ' de Mai( 

4 - 40 lote. situados em frente á Capela Frei Rog

de Ouiubro, fundos ̂ O f i c in a  S a n ^ H e len a .^

dèp̂ T„sdesl,“: K i  rZ  D i o r e
^  ~ 1 C88& cIb MâÍ6F)ãl p / c

abas, 2 instalações sanitari««' ' 4quartos- 2 copas, 2 c 
8 - 2 lotes situado! I ’ 81 bada Da *v. Mal. Flori 

amo . 8 n0 Pr°longamento Rua Ariitil

. com mato e a g u a ^ i t u «^ 8 d 1  10'5^  m2 toda c(
Curitiba, quilómetro 6 t d8 Da E8lrada Federal Li

^  ” 2 lotes dô _ .
ederal ao lado Chacara 1 Um 8’tuadoe na ^btl

Neves. 3Ú l0te* 8ltuad08 naa proximidades da Prsç* .

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



10-3-56 CORREIO LA GE ANO 3 página

SEGUNDA FEIRA, DIA 11 às 9,30 Horas
A nauguração da

Conjuntos de lãs de todos tipos e 

qualidades, artigos de langeri, gerei, 

com binações e cam izolas de 

naylon  lisas e p liçadas.

Cam isas de todos os tipos, calças de brim  

coringa e de linho, gravatas, cuecas e um  

completo sortimento para  crianças.

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

C a s a  P a u l i s t a vai ser a mais barateira da praça.

Fazendo um a visita à  C A S A  PA U LIST A  V. S. se certificará dos nosso3 preços.

1 VENDEMOS BARATO PARA VENDER SEMPRE
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Âtenção Senhores Passagei ros
i n f o rmações  úte i s

A  «T A C » - TRANSPORTES AÉREO S C ATAR IN E N SE  S A . e SERVIÇO S A É R E O S  CRU ZEIRO  i>0  SUl„ 

LTDA., Tèm a satisfação era comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústiia, que mantêm ne de, a

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

— _ _ _ _ . _ _ _ _ _ _ _ — — —— — i— — — —

2a. Feira ! - De Lajes para Porto A legre (diréto)

Hora de sahida! - 15,30

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

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

10-3-56 CORREIO 1 a GEANO________ _ _ _________ _______— -

Com uma passagem da TAC Viaiar em quak|UerCia- aérea brasileira, tanto na ida

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa q.
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul h«ct0  ̂ p
, , , , . ’ unüo que para isso seja a penas ef
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa recphpr« „  u-n. * J
sidencia P reCebera 0 bllhete de passagem, em sua r

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro SN rir»r» v •

Fone, 214 & aba’X° d°  Cine Mar a*
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
LEI N° 81

de 29 de fevereiro dê 1956 
Eu. V lD AL  RÀMOS JÜNIOR, Prefeito Municipal

de Lages,
Faço saber que a CAMáRA decreta e eu sanciono a se

guinte
LEI:

Art. I o - Fica aberto, por conta do saldo do exercício 
anterior, um CRÉDlFO ESPECIAL de quarenta e um mil 
cento e vinte cruzeiros (Cr$ 41.120,00), para fazer face às se
guintes despesas:

a) - Pagamento de proventos a JACOB ZEQUlNI,
Encarregado da Estação do Recalque, aposentado por 
Decreto de 17-2-1956 34.540,00

b) - Pagamento de proventos a MARIA DOS
PRAZERES Pa LH a NO, Profeseora Municipal, a- 
posentada por Decreto de 17-2-1956 6.580,00

Cr$ 4I.12Õ70Õ
Art '2o - Esta LEI entrará em vigor na data da sua pu

blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 29 de fevereiro de 1956. 

Assinado: - V7 i d a 1 Rarm s Júnior
Prefeito Municipal
Felipe Afonsu Simão 
Secretário

LEI N° 76
de 17 de fevereiro de 1956

Eu, V1DAL RAMOS JÚNIOR, Prefeito Municipal da Lages, 
Faço saber que a Câmara decreta e eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. Io - O IMPOSTO DE LICENÇAS em geral, nêste 

exercício, poderá ser pigo sem multa durante o mês de fe
vereiro,

Art. 2o -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 17 de fevereiro de 1955.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário 

D E C R E T O

l.

de 21 de fevereiro de 1956 
O Prefeito MuDicipal de Lages, resolve:
DISPENSAR:

De acôrdo com o art. 97, da Lei n 
de 7 de deíembro de 1949:

CÂNDIDA MARGELINO ALVES das funções de PRO
FESSOR Extranumerario-dtarista da Escola Mista Municipal 
de MORRO DOS VENTÔS, no distrito de PALMEIRA. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1956.

Assinado: - Vida! Ramos Júnior 
Preteito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário

Novos petroleiros em 
serviço

Rio. (Argus-Pres«) A Frota 
Nacional de Petroleiros acaba 
de ser acrecida com dois no
vos navios-tanques, que des
locam 2.000 toneladas, desti 
nadas à navegação de cabota
gem, para conduzir gás lique
feito. Quando as instalações 
de de*cargs estiverem pron
tas no cais de Porto-Alegre, 
os novos navios tanques se
rão encarregados, exclusiva
mente, de cabotagem, pois é 
obrigatório por lei o emprego 
tão sómente de navios nacio
nais no tráfego maritimo da 
costa.

O - M  a  T  E
Rio, (Argus-Press) A par de 

várias outras virtudes tera
pêuticas, o mate é dissolven
te de ácido úrico. segundo 
afirmam 06 cientistas europeus 
que levaram a efeito demora
dos pesquisas sôbre essa 
bebida b asileira.

O mate evita não só as 
eruoçõe« epidérmicas prove
nientes do ácids úrico, como 
também os inuômodos do 
artrit'8mo Os gaúchos do 
Brasil e da Argentina, que se 
alimenttm quase exclusiva- 
mente de carne que é um es
timulante do ácido úrico, man
tem boa saúde graça» ao 
mate. que ingerem em gran
des quantidades.

Negocio de ocasião
Vende se nma casa de ma

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

VENDE-SE
Vende-se uma Geladeira T i

po Bar informação cata Natal 
Rua 15 de novembro.

Auto G eral G erson Luce n a S / A .
Assembléia Geral Ordinaria 

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

son Lucena S/A. para participarem da secão de assembléia 
geral ordinária, a realizar-se no proximo dia 8 Abril de 1956, 
as 10 (des) hora*, 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 perdas, relativos ao exercício financeiro de
1955.

- Eleição do Conselho fiscal para o exercido 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

E DI TAL
Imposto Sindical

A Associação Profissional dos Empregados no Comercio 
de Laje», avisa aos senhore* empregadores estabelecidos 
nest» 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 sindicalizado«, o seu recolhi
mento é feito ríirétam«nte pelas firma empregadoras, ao 
Banco do Brasil, durante o proximo mês de abril, por meio 
de guias fornecidas por esta Associação, devendo os empre
gadores, logo após o recolhimento devolver a esta Associação 
a 2a. via da guia, acompanhada das relações nominais dos 
empregados contribuintes de conformidade com o que dis
põem a legialação em vigot.

De acordo com o artigo 13 do Decreto 27.048, de agos
to de 1949, que regula a Lei de 5 de Maio do mesma ano - 
Diário Oficial de 27-2-51 pag. 4411 - considera-se UM DIA 
DE TR a BALHO, para os mensalista a importância equiva- 
lenre a á/30 avos (um trinta avos) do salario ajustado entre 
o empregador e o empregado, isto é.

A importância do salario mensal dividindo por 30 dias.
O não cumprimento da Lei supra, importa em: 

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

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

rem recebido as guias de recolhimento, deverão procura-las 
na sede da Associação, onde 6e encontram a inteira disposi
ção dos interessados.

Lajea Marco de 1955 

Raul dos Santos Fernandes

EM  17 DE M A R Ç O :

Primeiro número do «JORNAL DE LAJES»

/?Ua Emiliano Ramos, 78. Caixa Postal. 278
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Distribuidora Comercial Lageana Lida.
Atacadistas —  Distribuidores -

Rua Coronel Cordova, 59 — Fone 246 — LA G E S

Importadores
-  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.) : - Ó leos 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 ll 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 

VENDA POR ATACADO. para automóveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc.. 
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Industria e Comercio de Madeiras Battistella S.A.
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas!
De conformidade com os dispositivos legais e estatutários, vimos subi 

a Demonstração da Conta de Lucros e Perdas, referentes ao Exercício de 1055

Lajes, 30 de Novembro de 1955

Emilio F. Battistella — Diretor 
Enio Mario M arin — Diretor

A T I V O

submeter à vossa apreciação o Balanço Geral e

P A S S I V O

IMOBILIZADO

Imobilizações Técnicas 
Veículos e Tratores 
Reserva Florestal 
Vinculações Sociais 
Imobilizações Financeiras

DISPONÍVEL

Caixa
Bancos Contas Disponíveis 

REALIZÁVEL

a Curto Prazo 
a Longo Prazo

COMPENSAÇÃO

Bancos c. Cobranças 2o3.339,oo
Ações Caucionadas 4oo.ooo,oo
Bancos c. Títulos Caucionados 11.941 855.8o

9 6o3.331.Go 
5 426.972,4o 

13.524.o5o 2o 
4.435.100.00 

171 197.6o

199.155.6o 
853.2o3,2o

27.263,949,9o
1.26o.288,6o

33.16o 651,80

1.052.358,8o

28.524.238,5 o

12.545.194,8o 75.282.443,9o

NÀO EXIGÍVEL 

Capital
Reservas e Provisões 

EXIGÍVEL

a Curto Prazo 
a Longo Prazo

COMPENSAÇÃO

Títulos em Cobrança 
Caução da Diretoria 
Duplicatas Caucionadas

14.060 060,00
14.562.960.50 28.562.96o.5o

19.282.590,90
14.891.697 70 34.174.288,6o

2o3.339,00
4 0 0 .0 0 0 ,c o  •

1 1 941 855 8o 12.545.194,8o 75.282.443,9«

Lajes, 30 de Novembro de 1955

Emilio F. Battistella 
Diretor

Enio Mario Marin 
Diretor

Roland Hans Kumm 
Guarda Livros Reg.no, 

CRC. SC. n- 1.477

Demonstração da Conta de Lucros e Perdas referente ao Exercício de 1955
D E B I T O C R E D I T O

1. Compras
2. Gastos Administrativos
3. Gastos Técnicos Exação e Controle 
4 Impostos e Taxas
5. Rendas Passivas
6. Despesas c/ Veículos e Tratores
7. Fretes, Seguros e Decorrentes
8. Gastos de Prod. Serraria Sta. Catarina
9. Gastos de Prod. Serraria São José

10. Gastos de Prod. Serraria São João
11. Gastos de Prod. Fábrica de Caixas
12. Provisão para Depreciações
13. Provisão para devedores Duvidosos
14. Provisão para indenizações Sociais
15. Fundo de Reserva Legal 

Fundo de Resgate de Paríes Beneficiarias 
Dividendos Partes Beneficiarias 
Lucros a Disposição da Assembléia

Emilio F. Battistella 
Diretor

Operações Diversas 
Vendas
Rendas Ativas 
Contas de Estoque 
Resultado Pendente

16.
17.
18.

32.639.157,6o
L599.8oo.lo

564.323,8o
2.450.814.10 
4.421.199,3o 
6.779.477,2o

21.571 85o,oo 
3.571.499,5o
1.186.386.80

507.974.50
4.928.885.10
1.711.249.80

721.162.50 
383.639,00 
566.353,4o

1.132.706,7o 
396.447,3o 

3.568.0 >5,80 
Cr$. 88.7oo.952,5o

Lajes, 30 de Novembro de 1955 
Enio Mario Marin 

Diretor

1.
2 .
3.
4.
5.
6. Provisão para Devedores Duvidosos, valor que se reverte 
T  Provisão para Indenizações Sociais, valor que se reverte

12.ooo.oo 
66. 862.3843o 

7.581.479.9o 
13.276 739.3o 

48.5l7.oo 
642.600 oo 
277.232,00

Cr$ 88.700,952,5>

Roland Hans Kumm 
Guarda Livros - Reg. no CRC. SC. 

sob n- 1.477.

PARECER DO CONSELHO FISCAL
Os membros do Conselho Fiscal da Indústria e Comércio de Madeiras Battistella S A abaixn 

Diretoria e procedido ao exame do Balanço Geral e Demonstração da Couta de Lucros e Perdas ref a8.sinad° 8’ tendo verificado o Relatório d* 
em perfeita ordem e são de parecer que os mesmos devem ser aprovados também pela AssemhlkiJr ' í V 10 exercício de 1955 acharam tud->

Lajes, 20 de Dezembro de 1955 d ueral Ordinária.
Angelo Luiz OrtolanDaniel Roberto Menoncin

Associação Rural de Lajes
Aviso Devolução Sementes Trigo

Cumprindo determinação superior, solicitamos 
a todos os associados que receberam sementes de 
trigo a título de empréstimo a fineza de provi
denciar a sua devolução imediata, a fim de po
dermos pleitiar novas Sementes para 0 próximo 
plantio.

Affonso M. Ribeiro 
Presidente

Emilio Laurindo Ca 5sann )

Compra-se
Compra-se uma casa, 

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

Referencias à C a i x a  
Postal 225.

Fundição Lageana L
Oficina mecanica e fundição de fern

equipe geral, disp
viços no locai da industda 'Zados “ “  ram0- '

Sao Joaqn™ !eS g e ? “ s(Caã0catí*/“  f »81“1 11
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O Juventude, de Caxias, 
jogará duas partidas

Hoje, contra o A liados e am anhã contra o
Internacional

Regressando de sua excur
são pelo litoral e Vale do 
ltajai, encoütra-se Jem nossa 
cidade a representação do Ju
ventude, de Caxias d* Sul, 
que disputará' aqui, duas par
tidas.

A estréia dos eaxienses te 
rá lugar hoje á tarde contra o 
esquadrão do Aliados F.C., 
prélio esse que terá inicio às 
16 horas.

O enconteo está sendo a- 
guardado com vivo interesse, 
não só pelo fato de tratar se 
de um dos grandes times do 
Rio Grand** e que disputa na 
prinrv ira divfoão de P< rto Ale
gre, como também pela espe
rada apresentação do Aliados 
que se ach < em uma fase de 
renovação técnica.

Ao Intern cional coube a 
responsabilidade do compro
misso de amanhã quando de
verá reprisar a bôa performan
ce levada a efeito domingo 
último quando venceu o La
ges por 3 a 0. Os colorados, 
com seu esquadrão formado 
por jovens a letas agora soba

orientação técnica do vete
rano treinador Ernani [Rosa, 
estão em condições de pro
porcionar um ótimo espetácu
lo.

Embora o Juvenlude, cate
gorizado e combativo, conte 
com todo seu plantei de pro
fissionais de valor, está» os 
rubros dispostos a levar a me
lhor, nesse inter— stadual que 
se prenuncia emocionante.

O público espoitivo de La- 
j*-s terá mais uma oportuni. 
Jade de conhecer um dos 
grande times da primeira di
visão porto degrense, podendo 
assistir um prélio de propor 
ções, há tempos, não registra
da em nos-a cidade.

O Internacional deverá for
mar com: Hélio. Aujor e Lino - 
Rogério. Áureo e Z e c a - 
Adair; Plinio, Alemão, Pinto e 
Osmany, podendo ser lançado 
em campo ainda Telminho, 
Ximbica, Jango e Honório.

O jogo terá inicio às 16 ho
ras, procedido de interessante 
preliminar.

Amoldo Rosana presidência do Internacional
Tendo sido eleito, assumiu 

a presidência do Internacional
0 desoort’sta Amoldo Rosa, 
com guinde folha" de serviços 
prestados aquele clube. A  
posse du 1'uVo presidente e 
dos demais membros da Dire
toria. bem como dos membros 
do Conselh > Deliberativo, te
rá lugir h qe, no Restaurante 
do Clube Io de Julho, pnr 
ocasiã > de um jantar de con
fraternização. Dada a falta de
espaço, na próxima edi ção! — - ----------, ---------- ---
publicaremos a nominata deitar de importantes assuntos 

itodcs os eleitos; 'ligados ao nosso futebol.

TRANSFORM ADORES
[Oferecemos dois, marca «Siemens», usados mas em
1 bôas condições e com as seguintes características:

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

V O L T A G E M  PR IM ÁR IA  - 11940 - 11.420 - 10.900
8,10 Am p. - L igação  estrela 
6.900 - 6.600 - 6.300 - 14,0 Arnp. 
L igação  Triângulo.

i V O L T A G E M  SE C U N D A R IA  - 400/231 -231 Am p.
L igação  estrela.

Os interessados queiram dirigir-se, por obsé
quio, a Comercial Araldi Ltda., à rua Coronel Se
rafim de Moura n° 104, nesta, cicade telefone 289.

Gilberto em 
Florianópolis

Deverá seguir hoje para a 
Capital do Estado o sr. Gil
berto, Pires, vice-presidente 
da LSD. S.S. representará a 
Liga local em uma Assembleia 

| Geral Extraordinária da FCF, 
em reuniões q ie terão lug-ir 
hoie e a m a n hã ,  devendo tra-

SUPER

wktoílum
Stan dard Electric

Rico móvel “Barroco” , n válvu
la«, 7 faixas de ondas. Câmara 
acústica com 2 alto-falantes, in
corporando “Tom Sinfônico” . 
Toca-discos automático de 3 ve
locidades com novo pick-up de 

• alta fidelidade, 2 agulhas permanen
tes reversíveis.

K. 51 á0

%

------------Revendedor Autorizado---------- —

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

0 Internacional u e u o io u  o Lages por 3 a 0
O Internacional, domingo 

passado, inflingiu ao Lages 
um sério revés to derrota-lo 
por 3 tentos a zero, na pri
meira amistosa do ano. Os ru
bros alinharam sua equipe 
principal constituída dos mes
mos elementos que disputa
ram o campeonato, incluindo- 
se, porém o arqueiro Hélio 
Andrade, e o insider Telminho. 
Os tentos foram assinalados 
por Osmany, Aujor e Pinto

tendo sido anulado outro golo> 
licito.

O Lages, embora jogando 
melhor, e também com seu 
esquadrão completo, teve um 
tento legal, anulado, perden
do, por falta de melhor sorte, 
inúmeras oportunidades.

Arbitrou o prélio o sr. Nery, 
funcionário do Batalhão, que 
teve algumas falhas, e a ren
da foi fraca.

Julgamento do pro
testo Vasco x Aliados

O protesto em que são par
tes Vasco da Gama e Aliados, 
já julgado em grâu de recurso 
pelo Tribunal de Justiça, bai
xou à Liga para novo julga
mento. em virtude de ter sido 
anulado. Nos primeiro* dias 
da próxima semana o Conse
lho Fiscal da LSD deverá 
apreciar novamente o feito, de 
cuja decisão poderá depender 
a proclamação do campeão 
local.

Brasil 2, México 1
Jogando dia 8 pelo cam

peonato Sul-americano, co- 
íheu o Brasil mais uma es
petacular vitoria ao derrotar 
o AAexico por 2 a 1.

Leiam  e assinem o jornal

____ « A  H O R A » ---------r
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta redação

V I L A  H E L E N  I T
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

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 --------------------------------------

I A O  LADO DO CINE TAM OIO
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Caixas: depósitos populares
Ritmo de crescimento da mesma proporção em 1955

parcela do aumentoCoube à caixa Econômica Federal do Rio a maior
— Dados atuais

Vai ser feita revisão geral 
na rêde de moinhos do país

O Serviço de Ex:.an--âo do
Trieo, recebendo a colabora 
ção do* sindicatos dajndus-

No número de janeiro, a- 
gora em circulação, a re is- 
ta «Conjuntura Econômica» 
faz revelaçõo interessante, a 
respeito do movimento dos 
depósitos populares em 1955: 
pela primeira vez entre nós, 
o crescimento desses depósi
tos nas Caixas Econômi« as e 
nos Bancos apresentou quase 
o mesmo ritmo, com Índices 
de 17% e 18% respectiva
mente.

É-sa paridade é deveras 
curiosa, se considerarmos os 
índices anteriores, como, por 
exemplo, do período de 1950 
a 1954, quando o incremento 
das economias populares nos 
bancos foi da ordem de 457%. 
ao passo que nas Caixas E- 
conômicas orçou em 8l%.

Devem ter sido muitos e 
complexos os fatores que in
fluiram no animo dós depo
sitantes em favor das Caixas 
Econômicas Um dos princi
pais foi a crise bancária que 
ocorreu nos primeiros meses 
de 1955, afetando a estabili
dade de vários bancos, al
guns de larga projeção na 
vida econômico fiuanceira do 
país. Beneficiaram-se, sem 
dúvida, as Caixas Econômicas 
em decorrência daquelacrise.

Outros fatores, entretanto, 
contribuiram, a nosso ver, 
para a crescente influencia 
das Caixas Econômicas junto 
aos depositantes. Entre eles

não sáo de menor realce a 
continuidade admioistraliva e 
a nova politica que a gur.6 
dirigentes adotaram, no sen
tido de ampliar a penetração 
nos meios populares.

Vejamos o exemplo da Cai
xa Econômica Federal do Rio 
de Janeiro. Coube lhe a 
maior parcela do aumento de 
depósitos. AotermiDar o exer 
cicio de 1955, os depósitos 
ali chegaram a 9 15?» mi liões 
de cruzeiros c m um acres 
cimo de 2.065 milhões em re
lação à mesma data do ano 
anterior.

Várias providencias de ca- 
rater administrativo facilita
ram este resultado, sem pre
cedente na história da Caixa. 
De inicio, houve o pagamen 
to por intermédio de 22 A- 
gencias, dos proventos dos 
inativos dos três Ministérios 
militares. A inovação foi es
tendida aos pensionistas do 
IPASE e aos funcionários fe
derais, ati' 08 e inativos, que 
mediante procuração, podem 
autorizar a Caixa a receber 
seus proventos nas entidades 
pagadoras, creditando-os em 
contas de cheques. Os contri 
buintes do imposto de renda 
têm à disposição a rêde de 
Agencias da Caixa. Durante o 
ano foi entregue à populat.áo 
carioca a primeira «agencia 
volante» em uso no país, a- 
parelhada para operar nas

S/A. Moinho Cruzeiro 
Indústria e Comércio

Edital de Convocação — la. convocação
Assem bléia Geral Extraordinária JPara Efeti

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

Moinho Cruzeiro Indústria e Comércio, para a Assembléia 
Geral Extraordinária, a reali7ar-6e no proximo dia 18 de 
março de 1956, às 10 horas, na *éde social, sita à Rua Cel. 
Serafim de Moura 202, na cidade de Lajes, para tratarem 
da seguinte ordem do dia:

I Efetivação do aumento do capital social, aprovado 
em Assembléia Geral Extraordinária, levada a efeito em II 
de Fevereiro de 1956, e de acordo com o Boletim de 
subscrição já devidamente preenchido,

II - Assuntos de interesse geral.
Lajes, 3 de Março de Í956 
Emilio L^urindo Casario 
Dario ADtonio Todeschini

Adem ar condenado a dois anos de prisão
Por 16 voto» contra dois, 

foi condenado a dois anos de 
reclusão o chefe do Partido 
Social Progressista, dr. Adhe- 
mar de Barroe, ex-governa- 
dor do Estado de São Paulo 
e ex-candidato à presidên
cia da Republica no pleito 
de 3 de outubro de 1955. Se
gundo publicam os jornais e 
noticiam as emissoras, os de 
bates, que em muitas oca
siões foram os mais acalora 
dos possíveis, 6e prolongaram 
até alta madrugada do dia 7, 
culminando com a condenação 
daquele conhecido chefe po- 
litico bandeirante. O advo
gado Rivadavia Maia impe 
trou no Supremo Tribunal 
um pedido de habeas corpus

era favor do ex-governador 
paulista, devendo o ministro 
Orozimbo Nonato sortear o 
ministro relator do feito pa
ra que este, depois de pedi- 
didas as informações de pra 
xe, seja julgado. Diversos 
políticos de diferentes parti
dos emitiram opiniões a res
peito, sendo que o sr. Lino 
de Matos, prefeito da capital 
bandeirante, declarou que em 
sua opinião o 6r. Adbemar de 
Barres é i n o c e n t e .  
Em vista de sua condenação 
a justiça de São Paulo expe
diu mandato de prÍ6ão toda
via o sr. Ademar de Barros 
se encontra foragido no Pa- 
raguay.

tria moageira do ^io, Sao 
mesmas condições das agen- pauio, Rio Grande a 
cias fixas, emitindo caderne- santa Catarina, acaba 
tas, pagaDdo e recebendo de- tnar providências para a

ros, objetivando, principal 
mente, rever a capacidade de

moagem do parque industriai 
brasileiro. A medida revesta 
8e de importância, lenao eu 
vista o desenvolvimento dt8
proporcionado dessa capa .̂ 
dade com relação ás neces
sidades do consumo. Espera. 
se a conclusão dêsse serviço 
até outubro do corrente ano 
e seus resultados advirão d* 
medidas 6aneadoras, 6eodn 
esperados efeitos dos benefi. 
cios já para a próxima safra.

pósitos. , visão geral da rede ne
Todas e6sas iniciativas, por j nj10g p0 país. Essa tareia se-

efeito direto ou indireto, pro- r i reaij7<ada por técnicos in-
moveram o contato da Caixa „leses, argentinos e bmsilei-
com novos setores da coliti- "  -----------nrine.mal
vidade carioca, tomaado-a 
íamiliar£ a milhares d pes
soas que antes não unham 
tido tal oporiunidade. i«>o, 
em última análise, sig ’fica 
novos deposiiantes e maior *s 
depósitos. Eis ai, talvez, o 
segredo da surpreendente, 
propriedade da Caixa do Rio ■ ~ ~ j""~ '
em 1955, e, também, uma ex- A N O  XVI Laqes. 10 de M arço de 1956 N*21
plicação, no plano nacional,]*' | ______  *
da acentuad i melhoria de 
posição das 21 Caixas Eco
nômicas na exteusa e pode
rosa rede oaneária do pais.

I e «O Jornal»

CORREIO Lâ REANÜ

Guia Serrano lem no
vo Diretor

Assumiu a direçio do GUIA 
SERRANO, em dias do corren
te mêa, F. Paulo A. dt A»*i» 
o.f.tn., em substituição ao frei 
Aurélio Stulzer, que se trans
feriu para a Capital dr Repu
blica, onde decempenhará im
portante cargo na editoia ca
tólica VOZES. Procedente do 
Rio de Janeiro, frei Paulo de 
Assis entrou para a direção do 
nosso confrade com grandes 
ideais, continuando a obra de 
seus antecessores que é a de 
apresentar ao povo um jornal 
sadio e noticioso, porta-voz do 
pensamento da Igreja Católica 
Romana em nossa terra.

Ao Frei Paulo de Assis noa- 
sas felicitações com votos de 
êxito em sua missão.

AOS NOSSOS 
PREZADOS 
LEITORES

Por absoluta falta de 
espaço, transferimos 
para nossa próxima 
edição a reportagem 
completa a respeito 
do roubo que havia 
sido planejado para 
a Relojoaria Gomes. 
Não deixem, pois, de 
ler essa reportagem 
quarta feira, dia 
11 do mês em curso

Rio, (Argus-Press Em s»cas 
de 60 quilos a estimativa da 
safra vaDeira exportável de 
1955 a 1956 será a seguinte 
por Estado:

São Paulo - 8.800.000; Pa
raná - 5.967.000; Mioas Gerais 
- 341.000; Espirito Santo - 
1.623.000; R i o de Janeiro 
195.500; B a h i a -  Í60.00C;

S/A. Moinho Cruzeiro 
Indústria e Comércio

RETIFICAÇÃO DE AVISO AOS ACIONISTAS

Para os devidos fins, 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 capital social 
deliberado em Assembléia Geral Extraordinária de 
11-2-56, é de 30 (Trinta) dias contados de 16-2-õli, 
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 19/.6, respectiva mente.

Lajes, 3 de Março de 1956 

Emilio Laurindo Casarin 

Dario Antonio Todeschini

Maiores renda para os municípios
Em face dos anunciados es

tudo» para a reforma constitu
cional que, inclusive, abrangerá 

|o capitulo —  DiacriminoçSo de

Será inaugurada brevemente na Galeria  
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.

Semanalmente a  C A S A  BRUSQUE rece 
bera novidades diretamenle das conhe 
oidas INDUSTRIAS TEXTIS RENAUX 

_________ exclusividade nesta praça.
com

Rendas —  a direção da Asso
ciação Brasileira de Municí
pios decidiu elaborar um es<u- 
do a fi.m de evitar que a refor- 
m l prejudique aa Prefeituras r 
no sentido de que venha 1 
beneficiá-laa, conferindo maio
res recursos aos 2.500 municí
pios do Brasil.

O trabalho da entidade mJ" 
xima do municipaliamo nacio
nal a<*rá submetido á prcXin,-i 
IV Reunião Anual do Conselho 
Delibarativo da A B.11., a instr- 
Ur-se no dia 15 de março, ní 
Camara do D istrito  Federai. 
Enquanto não estiver concluído, 
o sr. Osorio Nunes, presid®111" 
do Conselho Deliberativo da 
A.B.M., comunicará ao depuh 
do Vieira de Melo, relator d' 
Comissão Especial de E‘ *ud" 
da Reforma Constitucional, JS 
linha l principais das reivrndt 
£ções dos municipalistas.

Estimativa da safra cafeeira 
exportável

Goiás • 150.000, Pernambuco. 
100.000; M„to Grosso - lO.OO"; 
Paraiba - 1.310, num total de 
20.347.810 sacas.

Néate total da safra expor
tável deverá ser deduzido 
cerca de 960.000 sacas desti. 
nadas a cabotagem e consu
mo nos porto8de exportação.

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




