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Elias Adaim e debate com  o povo Eleições no Clube 
Militar CRUZ LIMA no Seguro Agrícola

O povo já se habituou a ouvir, em vésperas de eleições, 
as promessas dos políticos que vêm até êle pedir votos; já se 
habituou, também, a não ver cumpridas as ditas promessas e 
nesta orgia de prometimentos vão os políticos se elegendo e to
mando assento nas cadeiras confortáveis e bem pagas, do le
gislativo ou do executivo. É comum, nos dias atuais, encontrar
mos, até mesmo aqui na nossa Princesa da Serra, os políticos 
vaselinas; os caçadores de votos que, quando candidatos são 
modestos, humildes e porque não dizer simplórios mas que 
uma vez eleitos, já não conhecem nem mesmo os amigos e 
companheiros de lutas (e não digam que estamos inventando), 
daí, por que, jamais serão capazes de vir até o povo para 
auscultá-lo e debater assuntos de interesse da coletividade 
ELIAS ADAIME, no entanto, é uma exceção. Fato inédito nes
ta cidade e quiçá em Santa Catarina, foi a recente mesa re
donda realizada no Centro Operário, onde o deputado federal 
trabalhista debateu com operários, comerciários, empregadores 
e vereadores o propalado reajustamento do salário mínimo e a 
participação do empregado no lucro das empresas. Naquele con
clave entre outras pessoas, participaram dos debates o verea
dor Syrth Nicolléli; o sr. João Rodrigues da Costa, Presidente 
do Centro Operário; sr. Rui Furtado, representante do Sindi
cato do Empregados do Comércio; o sr. Hugo Araújo, funcio
nário estadoal; o tenente João Nepomuceno de Noronha e o 
operário Agenor de Souza Freitas. Dos trabalhos foi elaborado 
um relatório, em cujo conteúdo está expresso o pensamento 
do trabalhador lageano, com relação a tão magnos problemas. 
Muito bem deputado . . . é dessa têmpeaa que forma o me
lhor aço.

Sentido político da eleição
Muito embora as incisivas 

declarações do geoeral Se- 
gsdas Viana de que o Clube 
Militar não Jdeve cuidar de 
assuntos políticos, empresta- 
se, Çnestes últimos tempos 
grande significado político à 
próxima renovação da presi
dência do clube. Para de 
monstrar , essa importância 
política, os obssrvadores a- 
pontam a conhecida posição 
de ambos os participantes da 
chapa. O almirante Benjamin 
Sodré, embora aparecendo 
como vice na chamada Cru
zada Democrática, é mais 
notorio que seu companhei
ro de chapa. É adversário 
do atual governo e apoiou a 
situação instalada em 24 de 
agosto e caida em l l  de no
vembro. Esteve há pouco de
lido, com prisão disciplinar, 
por declarações feitas à im
prensa. Quanto ao candidato 
da outra chapa, general Se-

gadas Viana, foi dos nomes 
mais atuantes no «movimen
to de retorno aos quadros 
constitucionais», em l l  de 
novembro último, e partidá
rio do respeito ao atual go
verno resultante do pronun
ciamento das urnas A vitó
ria do general Segadas Via
na, no pleito de 16 de maio 
próximo é assim, visto pelos 
observadores, como uma 
reaíirmação da : maioria das 
Forças Armadas, de respeito 
e garantia ao resultado do 
recente pleito.

Lsteve alguns dias nesta ci
dade o dr. Osni de Medeiros 
Regis. representante de Lajes 
à Assembléia Legislativa, on
de lidera a Bancada do Par
tido Social Democrático, ao 
qual pertence. Poiitico de 
grande prestigio na «Prince

Está se realizando, em 
todo o território nacional, o 
pleito para a renovação da 
diretoria do Clube Militar. 
Duas chapas compõem as 
correntes que disputam a di
reção do Clube. Uma delas é 
composta pelos generais Se 
gadas Viana, para presiden 
te, e Inamá Siqueira, para 
vice-presidente. A c h a p a  
adversária é encabeçada pe
lo general Nicanor Santos, 
para presidente, e almirante 
Benjamin Sodré, para vice. 
Segundo noticiam os jornais, 
o general Segadas ViaDa es
tá obteudo grande votação 
em todas as zonas militares 
do país. estando portanto sua 
vitória quasi assegurada.

Extração de dentes 
anestesiada pela 

Hipnose
Método que vem revolucio

nar a ciência, no que con
cerne à medicina e odonto
logia, está sendo posto em 
pratica no país. pelo famoso 
professor Karmann, um dos 
mestres do hipnotismo da nos
sa terra. O referido '.método, 
posto ,'jem pratica pelo dr. 
William Morton, no ano de 
1846, pela primeira vez, foi 
novamente aplicado pelo prof. 
Karmann, em 1946, quando o 
mesmo, numa demonstração 
aos seus alunos, hipnotizou 
um paciente e o considerou 
apto a ser submetido a uma 
extração, sem ser preciso 
usar a anestesia. Sem duvi
da alguma, tal sistema vem 
beneficiar grandemente os 
pacientes de médicos e den
tista», 'principalmente agora 
que o prof. Karmann está 
mantendo um curso de sua 
especialidade, visando contri
buir com sua capacidade pa 
ra o progresso da ciência.

Dep. Elias Adaime
Esteve alguns dias entre 

nós, procedente da Capita) 
da República, o deputado fe
deral hlia» Adaime, eleito à 
Camara Federal pelo Partido 
Trabalhista Brasileiro. 0  ilus
tre parlamentar, que tem re
cebido os mais vivos aplau 
sos pela sua atuação naque 
la casa do Congr66so Nacio
nal. desde há muito vem se 
dedicando com singular in
teresse e carinho aos pro
blemas do trabalhador, prin
cipalmente aos que s e ,  refe
rem à Providencia Social.

sa da Serra», o deputado Os
ni Regis desempenhou com 
eficiência os cargos de (lire 
tor do Ginásio ^Vidal Ramos, 
prefeito municipal de Lajes, 
sendo eleito deputado no plei
to efetuado em 1955.

Deputado Osni de Medeiros Regis

Empossou-se no cargo de 
presidente da Campanhia Na
cional ae Seguro Agricola o 
sr. Rafael Cruz Lima, econo
mista, professor e advogado 
em nosso Estado, onde é 
procurador do IAPETC, tendo 
exercido as funções de dele
gado regional desse órgão de 
previdência O ato de posse 
do líder trabalhiata barriga- 
verde realizou-se no gabine
te do ministro do Trabalho, 
na presença das altas autori
dades federais e parlamenta
res, tendo falado na ocasião, 
alem do ministro Parcifal 
Barrozo, os srs. José Acioli 
Sá e Hugo Ticiauo Pinto. No 
momento da transferencia do 
cargo, na séde da CNS 4, dis

cursaram os srs. Clevelando Botelho e Rafael Cruz Lima.

ULTIMA HORA

Faleceu hoje o s r .  A lvaro N e ry d o s  Santos
Nas ultimas horas 'da ta r

de de hoje, quando ainda 
não tínhamos fechado esta 
edição, Lajes foi abalada 
com a noticia do súbito fale
cimento do sr. Álvaro Nery 
Caon, pai do diretor desta 
folha e elemento muito ben
quisto e conceituado em nos 
sos meios. Seu passamento, 
ocasionado em consequência 
de um colapso cardíaco, 
ocorreu em sua residência 
sita à Avenida Mal Deodoro, 
ao lado da Churrascaria Con
tinental. Após o almoço, co
mo de costume, o sr. Álvaro 
repousou um pouco, saindo 
depois para o centro da c i
dade, onde se demorou por 
algumas horas. Regressando

Cassado o registro
0  Jujz da 2a. Zona Eleito

ral de São Paulo fez publi 
car edital no qual dá ciência 
ao sr. Ademar de Barros de 
que foi ordenado o proces
samento" f de sua exclusão 
eleitoral daquela Zona, em 
consequência da condenação 
criminal que lhe foi imposta 
pelo Tribunal de Justiça. O 
edital tem o prazo de dez 
dias, findo o qual currerá 
novo prazo - este de cinco 
dias - para defesa que po
derá ser apresentada pelo 
próprio interessado ou por 
delegado do partido. De acor
do com o Código Eleitoral, 
este poderá ainda requerer 
a dilação probatória por 
mais cinco ou dez dias, ca- 
beDdo ao juiz -a concessão 
desse prazo. Ao ex-governa
dor paulista, que é eleitor 
inscrito sob n’ 88, na segun
da zona eleitoral, cancelada 
sua inscrição, cabe ainda re
correr ao Tribunal Regional 
Eleitoral no prazo de dez 
<lia6 da publicação da sen
tença.

à casa, o extinto foi nova- 
mento para seus aposentos 
particulares, onde pessoas 
de sua familia foram encon
tra-lo morto. Deixa ele, a 
prantear-lhe a morte, sua es
posa dona Corina Caon e 
seus filhos dr. ^Edezio, dr. 
Evilasio, Gibrail, Ariovaldo, 
Galvão e senhoras Ibraina e 
Isaura, esposas respectiva- 
mente dos sr6 Elcino Duarte 
Borges e Helio Bosco de 
Castro, sendo o primeiro re 
sidente na vizinha eidade de 
Vacaria, Estado do Rio Gran
de do Sul.

Aos muitos votos de pesa- 
mes que a familia receberá, 
juntamos os nossos.

eleitoíEl de A d em ar
Em Florianópolis a 
próxima reunião de 

Governadores
Na ultima reunião dos go

vernadores da Bacia Paraná- 
Uruguai, realizada em Goia- 
nia, ficou assentado que a 
próxima reunião seria em 
Florianópolis. Posteriormente 
tal deliberação foi modifica
da, tendo 1 sido escolhida a 
Capital Jda í Republica para 
sede da reunião do6 gover
nadores. Entretanto, no re 
cente encontro entre o pre
sidente da Republica e o go
vernador do Lstado, ficou de
liberado que essa conferen
cia será realizado mesmo 
em Florionópolis, conforme 
ficara assentado em Goiania. 
Dentro em breve, portanto, 
estarão reunidos na Capitai 
do Estado os governadores 
de Santa Catarina, Rio Gran
de do Sul, Paraná, Mato 
Grosso. São Paulo, Goiás e 
Minas Gerais, que tratarão 
de assuntos referentes aos 
Estados que compõem a Ba
cia ,os rios Paraoá-ljruguai.
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Domingos de Aquino à Rádio Cuarujá: «foi sem dúvida aTAC^quc 
iniciou o Turismo em Santa Caíarina - Importância daCamp^n.ia

M artins  de Andrada

A Rádio Guarujá há dias 
atrás entrevistou, por inter
médio do excelente rádio-re- 
porter Nazareno Coelho, o 
Sr. Domingos de Aquino, 
jornalista e gerente de O Es
tado, da capital catarinense.

Convidado recentemente 
para ocupar a direção do 
Departamento de Turismo da 
Prefeitura Municipal, Aquino 
vem se movimentando bas
tante, no sentido de poder

presentar em sua secção 
em trabalho de folêgo, que 
faça júz ao seu espirito de 
empreendedor.

Homem de jornal, teve o 
dr. Osmar Cunha, nessa es- 
côlha| a intenção caracteri
zada de não só fazer traba
lhar esse pepartamento. co 
mo também homenagear a 
imprensa catarinense, motivo 
porque tal indiqação foi re
cebida com 6impatia de par
te da população da capitai

Comercio e Representações 6, Socas S / A ,
Assembléia Geral Extraordinária 

la. Convocação
Convidam-se os Sre. Acionistas da COMÉRCIO E RE

PRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A„ a comparecerem à sede 
social, sita à rua Ceb Cordova, nesta cidade, às 15 ho
ras do dia 15 de abril de 1956, afim de, reunidos em As
sembléia geral extraordinária, deliberarem sôbre a seguin
te ORDEM DO DIA:

Io) - Aumento do capital social;
2o) - Reforma dos Estatutos, na parte referente ao ca

pital e outras clausula» estatutárias.

Eages, em 2 de Abril de 1956

Dr. Newton Ramos -  Dir. Pres.
Guilherme G. Socas - Dir. Gerente

e da imprensa escrita e fala- u * “^ „ á í ^ 6 ' ^ b e S c i o s
da

Na entrevista relâmpago 
concedida por Domingos de 
Aquino para a Rádio Guaru
já, manifestou o diretor do 
turismo municipal seu dese 
jo sincero de promover, den 
tro das possibilidades da edi 
lidade, um desenvolvimento 
turístico da capital, conse 
tâneo com a importância que 
tal empreendimento por ter 
levando-se em conta a si 
tuação de Florianopolis para 
exploração de3se setôr.

A essa altura, o entrevista 
do teceu considerações judi
ciosas com respeito ao que 
*e deve realizar com res 
peito a criação de u m a  
objetiva indústria turi6tica 
na capital, falando com óti 
ma base e conhecimento de 
causa, dando a entender a 
todos quantos lhe ouviram a 
palavra, do espirito que mo
ve o prefeito municipal de 
Florianopolis no que diz 
respeito a realizações que 
venham e possam atrair tu 
ristas para a bela capital do 
Estado.

Referindo-se ao inicio des
sa campanha, que vem agi
tando Santa Catarina, aler
tando-a para a criação de

significam beleza, qualidade e durabilidade.

MOVEIS CIM O

------------------- Únicos distribuidores nesta praça

BERTUZZI, RIBAS & CIA.
Rua 15 de de Novembro 306 — Fone 295 - 298 Lages S C.

econômicos, disse ainda o sr. 
Domingos de Aquino Que.in- 
iubitavelmente, foi a Trans- 
oortes Aéreos Catarinense, 
mpreza de aviação barriga- 

verde, que iniciou o turismo 
em no6so estado, por inter
médio do dinamismo e »rro- 
jo de seu» diretores, Luiz 
Fiúza Lima e dr. David Fer
reira Lima.

Realmente, aquele traque
jado homem de imprensa fa
iou pela bôea de tôdos os 
que vem acompanhando o 
msano trabalho a que se 
i-ropos uma empreza parti
cular que, sem visar lucros 
de espécie alguma, vem ba
talhando constantemente no 
sentido de avisar tôdos os 
Catarinenses, especialmente 
os de Florianopolis, que a 
hora é chegada Tetno6 
a mão o principal: a nature
za de maravilhas estontean
tes, na qual o turista pode 
extasiar-se e tonificar seu 
espirito. E essa luta diária, 
pela imprensa escrita e fala 
da do Estado, onde o êxito 
se deve aos jornalistas e ra 
dialistas catarinenses, vem 
tendo resultados satisfatórios, 
pois nossa capital está sen
do visitada por cada vêz 
maior número de pessoas re 
sidentes nas mais distantes 
localidades do pais, o que 
se pode observar pela en
chente constante dos hotéis 
da capital.

Estamos seguros que a la 
boriosa e experiente equi
pe dessa empreza aérea con
forme mencionou Domingos 
de Aquino. não cessará suas 
atividades em pról do incre
mento turístico da capital, 
colaborando estreitamente 
com os poderes, no 6entido 
de assim, efetuar um entro- 
samento ideal visando o pro
gresso de Florianopolis, e o 
de Santa Catarina

O entrevistado, de6sa ma
neira, e em poucas palavras, 
sintetÍ8ou os objetivos prin
cipais e imediatos do Depar
tamento de Turismo da Pre
feitura e o desejo do mes
mo contar com a colabora
ção da TAC, o que, podemos

n8em receio, Osmar 
Cunha e Domingos de Aquino 
terão de forma integral e 
desinteressada.

N O T A S  DIV ER Sa? 

Sr. Ricieri Galanlein,
Permaneceu por aigUni 

dias entre nós, quando fe, 
uma visita a nossa reclamo 
o sr. Ricieri Galanteio^ jn(u’ 
petor-viajante da «Arte Film# 
de C bicago Ltda».

o — o

Aniversários
Festejou seu aniversário 

natalício, dia T do mês ferj 
c urso, a distinta jovem Judite 
Alves, aplicada estudante d0 
Instituto de Educação e tilba 
dileta do sr. João Alves e do 
sua esposa dona Alcidia Al- 
ves. atualmente residindo 
nesta cidade

Nossos cumprimentos i »rta 
Judite, com votos de perenes 
felicidades.

o — o
Transcorre amanhã, dia 5, 

mais um aniversario do sr! 
Paulo Martello, gerente da 
filial da firma Transportes 
Rodosul, nesta cidade. Por 
motivo dessa efeméride o sr 
Martello recepcionará seus 
amigos com um coquetél, em 
sua residência.

Aos muitos abraços queira 
receber, juntamos os nossos.

o — o

Sr. José Donevil A. de 
Campos

Esteve em visita a nossa 
redação, onde manteve cor
dial palestra, o sr. José Do
nevil A. de Campos, nosso 
assinante e figura muito ben
quista. e relacionada na Prin- } 
cesa da Serra.

o — o

Acadêm ico Quizay 
Carvalho dos Santos

Para Florionópolis, onde 
cursará a Faculdade de 
Farmácia e Odontologia de 
Santa Catarina, seguiu em 
avião de carreira, dia 2 tran
sato, o jovem universitário, 
Quizay Carvalho dos Santos. 
Ao ilustre estudante, os 
votos de felicidades.

VENDE-SE
Vende-se uma Geladeira Ti* 

po Bar - Informação casa 
Rua ]5 de novembre. .

quirir esteTadüf ^ n a 6 entrada v - s - poderá

ItüT cvi r L ,E T R 0 L - A N D i A  = =Cel. Cordova s/n. Lages

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



44-òb CORREIO LAGEANO 3 página

Prefeitura Conferência Interna
cional de Ministros 

da Educação

ESTADO DE SANTA CATARINA
p o r t a r i a

de 2 de março de 1956 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 168, da Lei n° 71, de 7 de 
dezembro de 1949.

A Julieta Artur da Silva Maluchei ocupante do cargo de 
PROFESSOR, Padrão A, do Quadro Umco do Município 
(Escola Mista Municipal de RANCHO DE TÁBOA, no distrito 
INDIOS), de noventa (90) dias, com todos os vencimentos, a 
a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 1° de março de 1956 
AasinadO: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

PORTARIA’
de 2 de março de 1956 

O Prefeito Municpal de Lages, resolve;
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 172, da Lei n° 71, de 7 de 
dezembro de 1949:

A João Hoffer, ocupante do cargo de PROFESSOR, Pa
drão A, do Quadro Único do Município (Escola Mista Muni
cipal de RESTINGA GRANDE.no distrito de Çampo Belo do 
Sul), de doze (12) mêses; sem vencimentos, a contar de Io do 
corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de março de 1956 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

PORTARIA
de 5 de março de 1956 

0  Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 168, da Lei n° 71, de 7 de 
dezembro de 1949:

A Zeli Rosa de Liz que exerce ss funções de FROFES- 
SOR Extranumerário diarista na Escola Mista Muncipal de 
MATO ESCURO, no distrito de PALMEIRAS, de sessenta 
(60) dias, com todos os vencimentos, a contar de 29 de fe
vereiro.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 5 de março de 1956 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

L E I  N° 82 
de 2 de março ae 1956

Eu, VIDAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lages, 
faço saber que a Câmara Municipal decreta e eu sanciono a 
seguinte

L E I :
Art. Io — Fica revogada a Lei n° 1. de 11 de fevereiro 

de 1954, passando a vigorar a letra f, do art. 15, da Lei n° 
71, de 7 de dezembro de 1949, com a seguinte redação: «ter 
menos de 45 anos».

Art, 2o -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de março de 1956 
Assinado: -  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

PORTARIA
de 9 de março de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
D E S I G N A R :

Benicio Teixeira Gonçalves, para reger a Classe «B» da 
Escola Mista Municipal de Aguas Negras, no distrito de Pal
meira, desdobrada pelo Decreto n° 12 de 8 de março de 1956. 

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de março de 1956 
Assinado: - Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

DECRETO
de 8 de março de 1956 

0 Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
a d m i t i r :

De acôrdo com o art. 2o da Lei n° 76, de 3 de mar
ço de 1950. -

Nair Canani Machado, para como Extranumerario - dia
rista, exercer as funções de Professor Municipal (Escola Mis
ta Municipal de Vigia, no distrito de C&pão Alto.)

Prefeitura Municipal de Lajes, em 8 de março de 1956 
Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretario

DECRETO
de 9 de março de 1956

O Prefeito Municipal de Lajes; resolve: ADMITIR:
De acôrdo com o artigo 2o da 

Lei no 23 de 4 de Junho de 1951 - 
NOEMIA DOS SANTOS, para como extranumerario- 

diarista exercer as funções de Professor Substituto na Esco
la Mista Municipal de Mato Escuro-Canoas, distrito de Pal
meira, enquanto durar o impedimento da titular Zeli Rosa de 
Liz, percebendo a gratificação prevista em lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de março de 1956 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Assinado: - Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO
de 9 de março de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
A D M I T I R :

De acôrdo com a Lei n° 23, de 4 de junho de 1951: 
Itamira Maia, para como pxtranumerário-diarista, exer

cer as funções de professor auxiliar da Escola Mista Munici
pal de Capela São Pedro, no distrito de Anita Garibaldi, en
quanto vigorar o Decreto n° 12, de 8 de março de 1956.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 9 de março de 1956 
Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

REQUERIMENTOS DESPACHADOS
Dia 6 de março de 1956

N‘ 1183 - Maria dos Prazeres Córdova - Transferência de ter
reno toreiro - Cumpra o parecer do Fiscal Geral.

N’ 1187 - Maria dos Prazeres Córdova - Aprovação de lotea- 
mento - cumpra o parecer do Fiscal Geral.

N' 2574 - Construções e Comércio Planalto Ltda. - Aprovação 
de planta • licença para construir um prédio para 
Oscar Pezzi - Sim.

N‘ 2659 - Construções e Comércio Planato Ltda. - Aprovação
de planta e licença para construir um prédio para
Manoel Orval da Rosa - Sim.

N' 2811 - Construções e Comércio Planalto Ltda. - Aprovação 
de planta e licença para construir um prédio para 
Raul Waltrick - Sim.

N‘ 3359 -  Construções e Comércio Planalto Ltda. - Aprovação 
de planta e licença para construir um prédio para 
Antenor Arruda Moreira - Sim, quanto à construção.

N' 125 -  Construtora Imobiliária Catarinense Ltda. - Aprovação
de planta e licença para construir casa de madeira
para o Sr. Mauro Ramos - Sim.

170 -  José Augusto Steffen - Aprovação da planta de lo- 
teamento - Sim.

N‘ 175 - Saulo Bertotti - Licença para explorar uma pedreira - 
Sim, a título precário.

N' 249 -  Manoel Antonio Goulart - Licença para explorar pe
dreira - Sim, a título precário.

N‘ 250 -  Hugo Mendes Filho - Licença para explorar pedrei
ra - Sim, a título precário.

N’ 251 -  Hugo Mendes - Licença para explorar pedreira - Sim, 
a título precário.

N‘ 253 -  Américo Goulart - Licença para explorar pedreira - 
Sim, a título precário.

N" 254 -  Antonio Goulart - Licença para explorar pedreira - 
Sim, a título precário.

N- 255 -  Aristorides Mendes - Licença para explorar pedreira - 
Sim, a título precário.

N' 260 -  Gibrail Mendes - Licença para explorar pedreira - 
Sim, a título precário.

N' 262 -  Alcides Goulart - Licença para explorar pedreira - 
Sim, a t.tulo precário.

N‘ 272 -  Guilhermina Campos - Licença para fazer melhora
mentos em seu prédio à praça da Bandeira - Sim.

N' 351 -  Oficina Mecanica Riograndense de Luckesi & Boscar- 
cin - Aprovação de planta e licença para construir 
casa de madeira para Oficina - Cumpra o parecer do 
Fiscal Geral.

N’ 376 - Arno Pedro Almeida - Aprovação de planta e licença 
pata construir casa de madera - Cumpra o parecer 
do Fiscal Geral.

N' 391 - Gilberto Pires - Licença para fazer melhoramentos e 
pintura de um prédio - Sim.

N- 394 -  Joio Maria Oliveira - Licença para conatruir um gal- 
pio de alvenaria - Siai.

N’ 418 -  Construtora Comercial Ltda. - Aprovaçio de planta 
e licença para reformar o prédio do Sr. Ibraim Afon
so Simão - Sim.

N' 429 -  Generoso Guimarães - Aprovação de planta e licença 
para construir casa de madeira - Sim.

Rio, (Argus-Press) Realizar- 
se-á em Lima, Perú, de vime 
e três de abril a 22 de maio, 
uma conferência de Ministros 
da Educação, iniciativa da 
Organização d o s  Estados 
Americanos e da UNESCO. 
A Conferência compreenderá 
quatro reuniões, devendo ser 
constituído um seminário so
bre o programa do ensino 
primário. Serão debatidos, na 
oportunidade da importante 
conferência, problemas ligados 
ao ensino em todo o continen
te, pricipalmente o relativo ao 
ensino primário obrigatório.

Para tomar parte no referi
do conclave, foi convidado o 
Ministro Clóvis Salgado, por 
intermédio do sr. Charles M. 
Berkovitcb, administrador do 
Centro Regional da UNESCO 
no hemisfério ocidental. En
tre outras personalidades, es
tiveram presentes, na ocasião 
em que foi transmitido o con
vite especial da UNESCO, cs 
professores Anisio Teixeira, e 
Heli Menegali, diretores do 
INEP e do Departammto Na
cional de Educação.

O Minitro Clovis Salgado 
aceitou o convite, prometendo 
tôda a colaboração possível, 
para o 6ucesso do conclave. 
Imediatamente tomou provi
dências necessári. s para a 
mais rápida composição de 

ossa delegação à Conferên
cia, que se comporá de oito 
delegados, técnicos em edu
cação primária, formação do 
magistério primário, educação 
rural, educação de base, pla
nos e programas escolares, 
organização e administração 
escolar, preparo dos professo
res de escola normal e de 
pesquisa educacional.

Casa Vende*se
Vende-se casa de material, 

c/ 7 peças, instalação sanitaria 
completa, ótimo ponto para 
armazém, água e luz, área 
superficial de 12 /2 x 2o, 
sita á Rua Tliiago de Castro. 
Preço vantajoso. Informações 
nesta redação.

Negocio de ocasião
Vende-se nma casa de ma

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

N egocio s de 
ocasião

Vende-se uma casa, toda 
de material, sita à rua Cel. 
Aristiliano Ramos. 7 peças c/ 
margem para construir mais 
4, agua, luz e instalações sa
nitárias, entrada para auto
móvel e terreno amplo.

Vende-se também, por pre
ço baratíssimo, terreno com 
área de 14x40, com agua e 
luz. por preço de ocasião.

Informações nesta redação
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ores Passageiros 
nformações útei s

A «TAC» * TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL» 
LTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, que mantêm ne^ta cidade, a 
viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição de V.

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

Hora de sahida! - 15,30

2a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itcjahi - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
Hora de sahida: 11,55

Atenção Sen

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 do Janeiro

Hora de sahida: - 10

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

Hora de sahida: - 15

Sabados: De Lages p&ra Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio áe  Janeiro

Hora de sahida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

flora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC Viaíar em qualqu<?''Cia- aérea »>™*üeira, tanto na ida

Va. Sa. dingindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar h.,CnandI1Udr ouscar qualquer pessoa, que
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul hastnr.Hr>

. ’ Que Para isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessca receberá n k ü w  ,
gidencia Dllbete de Passagem, em sua re-

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novem bro .SN flce-n ■»

Fone, 214 ' d°  CÍDe M ar*Íoarl
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Severas instruções do Ministro da Justiça 
aos órgãos de sua pasta

Rio, (Argus-Press) O Sr. Ne- 
reu Ramos baixou severas 
instruções no sentido de re 
gular o andamento de papeis 
na pasta sob sua direção, bem 
como para evitar a interfe
rência de pessoas estranhas 
ao serviço.

|)e acordo com a determi
nação ministerial, o Serviço 
de Comunicações e os proto
colos, deverão promover, sem 
demora a distribuição dos pa
peis recebidos, a qual deve
rá ser feita dentro de 48 ho
ras, e, imediatamente se fo
rem urgentes, obedecida a 
rigorosa ordem de entrada. O 
Chefe do Serviço e Comuni
cações e os encarregados de 
protocolos não deverão per
mitir no recinto do trabalho, 
o ingresso de pessoas ou se r
vidores estranhos. Todos os 
papeis pendentes de estudos, 
informação e parecer deve
rão receber rápida instrução e 
ter imediato encaminhamen
to. 06 órgãos incumbidos da 
nstrução de processos de na- 
uralização, permanência e 
ndulto deverão observar ri- 
jorosamente, no estudo e en- 
raminhamento, a absoluta or-

dem cronológica dos res
pectivos números.

O Diário Oficial publicará 
até o dia cinco e de vinte a 
vinte e cinco de cada mês, a 
relação dos processos de na
turalização, permanência e 
indulto, pendentes de estudo, 
com a indicação do número 
dos processos e nomes dos 
interessados, respeitadas, res
pectivamente, a ordem nu
mérica e geográfica da pro
cedência.

Primeira condenação 
por preconceitos 

raciais
Rio, (Argus.Press) O juiz 

Irineo Joffly, da 17a, Vara 
Criminal, exarou sentença, 
no caso do menino de cor, 
que foi afastado do «The 
Happy School Brasil-Canadá», 
por preconceito de raça, 
condenando os diretores da
quele estabelecimento a um 
ano de prisão simples.

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

R O D O S U L
Servimos bem para servir sempre

Transportes eficientes para todo o Brasil

COMPRE 0  SEU FOGÃO FRANKLIN e habilite-se a 
ganhar um fogão grátis no sorteio entre apenas 40 
concorrentes! E além dêsse prêmio poderá ainda ga
nhar outros no valor total de Cr$ 350.000,00,compreen
dendo uma Geladeira de 9 pé-, um Radioíone Mullird, 
dez Máquinas de Costura, três Rádios Mui ard, 250 
Panelas de Pressão, 250 Bonecas finas Ao adquirir 
o seu fogão FRANKLIN, de fácil manejo, higiênico e 

{» seguro, Você recebei á um envelope licrado contendo 
o número do fogão, de 1 a 40, para o sortei) do 
fogão grátis, e mais um cupon que dará direito ro 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver e-ta 
maravilha da técnici que ê o fopão FRANKLIN

Exclusivista nesta praça

e t r o l a n d i a
Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

Vendidos mais de 73 mi
lhões de quilos de mate
Rio, (Argus-Press) No de

correr de l9õõ. exportamos, 
segundo informes do Institu
to Nacional do Mate, sómen
te para o Uruguay, 24 962 707 
quilos de mate, enquanto pa
ra a Argentina vendemos 
20 497 822 e para o Chile 
5 560 492 Na Europa, a Ale 
manha adquiriu 333 120 qui
los e outros mercados euro
peus nos compraram 130 mil

quilos.
Por outro lado, mostraram- 

se animadores os negócios 
no mercado interno, veriíi- 
cando-ee entregas, nos di
versos Estados do Pais, de 
quantidades superiores a 
22 490 000 quilos. Este total, 
aduzido as cotas de expor
tação acima referidas, somou 
7 < 094 921 quilos, no exercício 
passado.

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 CASA BRUSQUE rece
berá novidades diretamente das conhe
cidas INDUSTRIAS TEXTIS RENAUX, com 

exclusividade nesta praça.

Inquérito sôbre con
dições de vida do 

trabalhador
Rio, (Àrgus Press) O mi

nistro do Trabalho bâixou 
portaria designando o sr. 
Milton Fernandes Pereira, 
médico do Ministério, para 
proceder in loco a um in
quérito BÔbre as condições 
de vida e trabalhos dos ope
rários que exercem suas 
funções nas localidades em 
que se pesquise, produza ou 
refine petróleo, devendo, as
sim, percorrer as seguintes 
cidades: Rio, Belem, Nova 
Olinda. Abaxis, Manaus, Mos- 
soró. Salvador, Porto Alegre, 
Curitiba, Harmonia, Pont i 
Gro66», São Paulo e Santos.

Debatidos no Palácio 
do Catete problemas 
de crédito rural e 

transportes
Rio, (Argus-Press) Reuniu- 

se, sob a presidência do Sr. 
Juscelino Kubitschek de Oli
veira. o Conselho de Desen
volvimento, órgão integrado 
pelos Ministros de Estado e 
Acessores Técnicos da Pre
sidência da República. Du
rante a reunião, foram a s 
sentadas as bases para o in
cremento da produção agrí
cola e industrial do Brasil, 
tendo o Ministro da Fazen
da feito uma exposição sô. 
bre crédito rural e o Minis
tro da Viação abordado pro
blemas de transporte.

DR. JOÃO RIBAS RAMOS 
DR. ROMULO MATTOS

ADVOGADOS
Aceitamos serviços para comarcas visinhas, 

Florianópolis e Porto Alegre.
Escritório — Rua Correia Pinto, 225 — Lajes — Santa Catarina

Senhores industriais e 
comerciantes

Procurem coDhecer e fazer instalar em sua 
Firma a Coutabilidade Mecanizada FKONT FEED, 
a mais difundida e recomendada em todo o País, 
por ser o mais moderno sistema de contabilidade 
mecanizada.

Oferece economia, rapidez, perfeição e admi
rável controle de seus negocios.

Colha informações, sem compromisso, e peça 
demonstrações práticas à distribuidora exclusiva, 
neste Município.

Organização Contábil Ltda.
Rua 15 de Novembro, 78 - Caixa Postal, 150 

End. Teleg. «CONDE 
LAJES — SANTA CATARINA
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Comércio e Representações G. Socas S/A.
R e l a t ó r i o  d a  D i r e t o r i a

Senhores acionistas: , «sociedade submete à apreciação dos 
Em conformidade com as exigências legais e estatutárias, a diretoria desta * n„recer do consêlho fiscal e demais 

senhores acionistas o relatório, balanço geral, demonstração da conta lucros e perdas, pa
documentos referentes ao exercício de 1955. íf,io decorrido, os senhores acionistas

Pelos documentos em referencia, que evidenciam os resultados obtidos no exeioi^i à vossa disposição para
terão tôdos os dados necessários para julgarem os atos da diretoria, que permanecera, em >
qualquer esclarecimento que desejarem.

Lages, 31 de março de 1956
Adilio Socas - Dir. AdjuntoNewton Ramos - Dir. Presidente Guilherme Socas - Dir. Gerente

Balanço Geral Encerrado em 31 de Dezembro de 1955

R E S U M O
Demonstrativo de Ativo e Passivo:

DISPONÍVEL:
A T I V O :

1 - Caixa Matriz
IA - Caixa Filial-Loja
2 -  Banco Nacional do Comércio S/A

533.269.70
24,910.30

726,7o 558.906,7o
REALIZÁVEL: - a curto prazo: 

6-106- Devedores e Credores 
7a 10 - Devedores por Titulos

894.764,7o
1.487.666,5o

20 a 24 - Mercadorias Diversas 
IMOBILIZADO: a) - Técnico:

156- 156A - Maquinas e Equipamentos
157- 157A - Moveis e Utensílios 
158 - Veieulos

2.382.431,2o
3.477.982,90

368.l63.oo
99.665,2o

114.(581,00

5.86o.414,1o

b) - Financeiras:
50 - Participações lo.ooo.oo

51 - Adiciotnl ^e i  1174 16.433.3o

582.5o9,2o 

28 433 3o 608.947,5o
COMPENSÁVEL.- 

80 - Caução da Diretoria 
82 - Titulos Endossados

60.000,00 
37o.000,00 43o. 000,00

Soma do Ativo 7.458.268,3o
Lages. 31 de Dezembro de 1955

Newton Ramos - Dir. Pres. — Guilherme Socas

6 - lo6
loo
84

85
86
87
88

01 -  102

EXIGÍVEL: a)
P A S

curto prazo;
s I V o

Devedores & Credores
- Títulos a Pagar
- Bancos c/ Chegues Imediatos 
Institutos a Pagar

- Impostos a Pagar
- Gratificações a Pagar
- Gratificações da Diretoria 

b) longo prazo.
- Bancos com Empréstimos 

103 - Letras a pagar 
INEXIGÍVEL: - Fixo:
150 - Capital
151 - Fundo de Reserva 

§152 - Fundo para depreciações
153 - Fundo para Devedores Duvid

Transitório
154 - Lucros a Disposição da Assembiéia

COMPENSÁVEL 
18o - Ações caucionadas 
182 - Endossos

Soma do Passivo

906.927.00 
1.7o6 .79o,7o

410832,lo 
96.628,5o 
39 643,5o

152.300.00 
36o.ooo.oo

353.913,8o
680.000,00

1.000,000,00
154.639.00 
135.o9l,2o

238.200.00

3.673.121,8o

1.053.913,80 4.7o7.o35,6o

1.577.93o,2o

Geral 743.3o2,5o 2.32l.232;7o

60.000.00 
370.000,00 43o.ooo.oo 

7.458.2b8,3o

Dir. Ger. Gerente — Adilio Socas - Dir. Adjunto — Lourival Lisboa
Reg. no C.R.C. sc. n' (579j

DEMONSTRAÇÃO DA CONTA «LUCROS E PERDAS». ENCERRADA EM 31 de DEZEMBRO DE 1955
Débito Crédito

LuCRüS LÍQUIDOS.
Auferidos pela MATRIZ 
idem, idem, Filial loja 
idem, idem, Posto Texaco 
Rendas Diversas 
Juros recebidos 
Descontos S/ Compras

RETÔRNOS Fundo para devedores duvidosos 
Gratificação a Funcionários 

DESPEZAS E PREJUÍZOS:
Oficina Mêcanica Internacional - Saldo negativo 
Titulos a receber - devedores incobráveis 
Gratificações a Diretoria 

PROVISÕES: Fundo para Depreciação
provisão s/ Maqus. Moveis, Veículos 
Fundo para devedores duvidosos: 
provisão de 10% 8/ Realizável em Titulos 
Fundo de Reserva:
provisão de 10% s| lucro liquido cf. estatutos sociais 
CrS 859.22,00 

RESULTADO LIQÜIDO:
Lucros liquido à diposição da Ass. Geral

Lages, 31 de dezembro de 1955

915.181,50
6.423.4o

617.225.40
85o,oo

67.435,1o
3.153,6o

2.7o
6.150,00

25.190.10 
94.087,55o 
36o.000.00

69.719.10 
238.2oo,oo

05.922,5o

743.3o2.bo
J_-OI0 4 2 I,7 0  1.616.471 7r>

Newton Ramos - Dir. Pres. Guilherme Socas - Dir. Gerente A . 1
Lourival Lisboa - Contador Reg. no C.R.C. 8c. Eob D- 0579 0 b0caB - Dlt- Adjunto

Parecer do Conselho Fiscal
Os abaixo assinados, membros do consêlho fiscal da COMÉRCIO E REPRESFNTapá 

minado detidamente, o balanço, demonstração da conta «lucros e perdas», relatório da írvOES G. SOCAS SA  tendo 
rentes ao exercício de 1955, depois de constatarem em tudo a mais perfeita ordem e P ^ Í - ria e demais documentos 
ridos documentos devam ser aprovados pela assembléia geral ordinária que será onnrtiXatlda0, são de parecer aue os

Lages, 31 de março de 1956 P namente rea^ a d a .
Vidal Ramos Junior Protásio Campos «... _

Céh° Batis‘a í e  Castro - Supl.

exa-
reff*
refe-

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



4 4 ï>b CORREIO LAGEANO 7 página

Plano de assistência  do IAPETG no interior do pais !Torneio Exira da Varzea
O Torneio Extra dos clubes da Várzea vem se desen

volvendo com grande entusiasmo já tendo alcançado uma 
{ase decisiva para alguDs dos contendores.

Após a efetivação da última rodada é a seguinte a colo 
cação, por pontos perdidol.

1° — Palmeiras, com zero pp.
2o — União, com um pp.
3o — Independiente, Cruzeiro e Popular, com 2 pp.
4o — Primeiro de Maio e Flamengo, com 3 pp.
5o — Atlético, com 5 pp.
6o — Botafogo, com 6 pp.

A próxima rodada terá lugar domingo, devendo ser jo- 
gai8s as seguintes partidas: Primeiro de Maio x União, Pal
meiras x Atlético, Popular x Botafogo, Cruzeiio x Independiente

Os dirigentes do futebol menor, que vem grangeando 
prestigio nos meios esportivos, estão encontrando dificulda
des para os próximo* jogoe, quais sejam o estado impraticá
vel do campo, que se encontra esburacado e em péssimas 
condições. O Circo Garcia esteve a li instalado, em dias de 
chuva, 0 que prejudicou as condições do campo, mas mesmo 
assim, farão seus jogos, estando apelando para que a Prefei
tura «passe a máquina no gramádo».

ÊM BENEFICIO DE SAN T A CATARINA

Autorizados a pesquizar minérios
O sr. Juscelino Kubists- 

chek, presidente da Republi
ca, assinou decreto, na pas-

C A L C E H I N  A
O melhor recalcificante
A saude das crianças
A resistência de uma cor

rente é igual à do seu elo 
mais fraco.

Qual será 0 “elo mai* fra
co’* do organismo de vosso fi- 
lhinho?

Na dúvida, dê-lhe CAL- 
CEHINA que lhe alimenta o 
cérebro, tonifica os rnusculos 
e impede toda e qualquer 
infecção intestinal.

A CALCEHINA vale o seu 
peso em ouro. Em toda* as 
[armadas.

ta da Agricultura, autorizan
do a Porcelana |Schmidi S A. 
a pesquizar quartzo e outros 
minérios na cidade de Blu
menau, em no*so Estado, as 
sim como também, na mes
ma ocasião, concedeu licen
ça à Mineradora Sulbrasilei- 
ra a pesquizar fluoiita e [as
sociados no município de 
Tubarão,

Vagalume em Lages
Está em nossa cidade o 

centro-médio Vagalume proce
dente do Paraná.

Provavelmente fará um tés- 
te no Lages F. C.

Rio, (Argus-PressJ - «Leva
rei ao contribuinte do interior 
do pais, efetiva assistência» -  
declarou o sr. Arlindo Maciel 
nuvo presidente do IAPTEC, 
an expor à imprensa pela 
primeira vez, seu programa de 
administração.

«Os associados de todo o 
Brasil, à exceção das popu
lações das capitais, se ressen
tem do amparo que o Instituto, 
pela sua legislação orgânica, 
é obrigado a lhes proporcio 
nar - prosseguiu

Os encargos próprios à pre
vidência social, isto é, as 
pensões e aposeníadortas e a 
assistência médica-hospitalar 
não atendem, em absoluto, às 
necessidades da imensa legião 
de segurados do interior».

«Levo para o IAPTEC à 
preocupação de realizar obra 
honesta, defesa dos associa
dos do Instituto Procurarei 
descentralizar seus serviços, 
dividindo cnm a ^eAuipe de 
minha administra|;ro á tarefa 
enorme de dirigir uma autar
quia da importância do 
IAPTEC. Os processos, para 
êste fim serão estudados, vi
sando mais rápido andamento 
de tudo que tenha relação 
com a assistência ao trabalha
dor e sãias respectivas famí
lias. Estudaremos, igualmente, 
a possibilidade de se outor
gar aos órgãos nos Estados 
uma mais ampla autonomia 
administrativa».

Prosseguindo em suas de
clarações, o novo presidente 
do IAPTEC adianta que, pos
suindo o instituto vasta rêde 
de hospitais, a sua adminis
tração terá o maior empenho 
em dotar tais estabelecimen
tos de todos os recursos ne
cessários, assegurando, aos 
trabalhadores, nos Estados, 
eficiente assistência hospitalar, 
ao lado da prestação de ser
viços de pronto socorro para 
as categorias profissionais ‘de 
risco permanente; como, por 
exemplo, as dos estivadore«. 
Pretende, também, estender 
uma rêde de ambulatórios 
nas cidades mais distantes do6 
hospitais regionais.

«Dentro das diretrizes do 
govêrno da República - diz 
ainda o sr. Arlindo Maciel - 
vamos promover a construção 
de ca6as para us trabalhado
res. Não somente nos centros 
populosos de maior densidade. 
Construiremos casas nos lo
cai* onde se arrecada o 
dinheiro dos trabalh idores,

ma cidades onde os associa
dos, até agora, nada mais fi 
zeram do que contribuir com 
o seu dinheiro, tem qualquer 
compensação de ordem mate
rial, por parte da autarquia. 
Assim, levando ao associado 
do interior o amparo a que 
faz jús, pensamos, desta for
ma, interpretar fielmente o 
pensamento do Presidente da 
República».

Adianta, em seguida, o n< 8- 
so entrevistado, que apesar de 
reconhecer que não cabe à di
reção do instituto a revisão 
das pensões e aposentadorias 
dos associados, vê, entretun-

liTilliLiililllM

to, com a maior simpatia a 
sua atualização. Com a alta 
crescente do custo de vida - 
esclarece - não podem ser 
mantidas as pensões 'fixadas 
quando er«m outras as condi
ções de vida,

E finaliza:
— «A presidência do insti

tuto, dentro de Igum tempo, 
aprpsentará ao Presidente da 
República um Plano Geral de 
atividades que se propõe rea
lizai, de acordo com o pensa
mento Ch-fe do Govêrno e 
promeis i feita aos trabalha
dores, quando de sua campa
nha eleitoral».

Comércio e Indústria João 
Duarte Silva Júnior S/A

Assem bléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas para 

i assembléia geral desta sociedade à realizar-se 
ia séde da mesma, a Pr. Vidal Ramos Sênior, 32 
íesta cidade, às 10 horas do dia 12 de Abril do 
íorrente ano, para deliberarem sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Apresentação e aprovação do Balanço Ge

ral, encerrado em 31 de Dezembro, relato- 
rio da diretoria e parecer do conselho fiscal;

b) Eleição do conselho fiscal e suplentes para 
o exercício de 1956;

Lajes, 31 de Março de 1956
COMERCIO E INDUSTRIA JOÃO DUARTE SILVA 

JUNIOR S/A
João Duarte Silva Junior - Diretor Presidente

Aviso aos acionistas
Avisamos os senhores acionistas, que todos os 

ivros e documentos acham-se à disposição dos in- 
eressados, em sua séde social, à Pr. Vidal Ramos 
’»enior, 32, nesta cidade, todos os dias úteis.

Lajes, 31 de Março de 1956
"OMERCIO E INDUSTRIA JOÃO DUARTE SILVA 

JUNIOR S/A.
io Duarte Silva Ju. or - Diretor Presidente

l>e clm cnio-am ian to  Bra- 
si li t.  Instalação facil e de 
ba ixp custo,  sem e n c a n a 
m entos  especiais. Suave
m en te  ac ionada a ootào 
Descarga forte e si ienciosa.  
Durabilidade i l imitada.

So lic i te  fo l h e to

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

Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 C. Postal 6l

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Bri6icôr, chapas lizas Fibròlite para forros e divi
sões internas, caixa-; de descarga Flomax de imbutir, B. F. 
externa, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgotos e instalações sanitarias em geral, peças e conexões 
para redes, esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos, da afamada linha «BRASILIT»

— L I Q  U I G  A Z—
A firma Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

tem a satisfação de comunicar aos seus distintos clientes 
que já recebeu um grande estoque de fogões e de botijões de 
liquigáz, estando apta a instalar em todos os lares lageanos 
esse novo processo de cozer, comunica também que as vendas 
poderão ser feitas em suaves condições de pagamento.

Em exposição à Rua Mal. Deodoro n°, 305 
Lages — Santa Catarina

\
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Cortadas as relações entre o 
PTB e o PSD Rio-Grandenses

O Partido Trabilhiata Brasi
leiro, secção do Estado do Rio 
Grande do Sul, em sessão ini
ciada dia 31 e que deverá ser 
encerrada hoje, por delibera
ção dos seus membros resol
veu recomendar à Comissão 
Executiva Nacional do PTB, 
entre as dez rnoçOes apresen
tadas, a seguinte, recomendan
do a ruptura de relações entre 
a secçSo gaúcha do PTB e o 
PSD rio-grandenst:

Primeiro — A secção do Rio 
Grande do Sul, do PTB, se

Rio, (Argus-Press) Tomou 
posse de diretor do Instituto 
Nacional do Mate, o Sr. Ma
noel Podro Silveira que exer
ceu elevados cargos público e 
foi interventor de Santa, Cata- 
fina.

O novo diretor da autarquia 
ervateira é um profundo con 
hecedor dos problemas da er
va e, por isso, dado o seu co
nhecido amor ao trabalho dele 
se esperara grandes realiza
ções.

Homem simples e afável, a 
escolha do sr. Pedro Silveira 
foi recebido com agrado pelo 
funcionalismo do Instituto. Foi 
o nevo diretor apresentado pe
lo dr. Candidato Mader, Presi 
dente do Instituto, que, em pa
lavras csriDhosas d'8se de sua 
satisfação por dar posse ao

mantenha totalmente afastada 
de quaisquer entendimentos 
com o PSD dêste Estad*. seja 
0 PSD da ala Oscsr Fontoura, 
da ala Pacheco Prates, da ala 
Clovis Pestana, da ala Mene- 
ghetti, ds ala Adall Morais, da 
•la Perachista, etc. Quanto à 
primeira, por sua conduta des
leal para com c PTB, antes e 
depois da campanha: quanto às 
demais, por suas 'ligações com 
o golpismo e por fatos e moti
vos passado* e presentes, am
plamente conhecidos.

sr. Pedro Silveira, um homem 
de cultura e de largos rconhe- 
cimentos dos problemas rela
cionados com o mate.

Fez em seguida o elogio do 
sr. Fernando Balanguer, que 
muito tem tiabalhado pelo lns 
tituto e que continuará prps- 
tando seu valioso concurso co
mo alto funcionário da autar
quia.

Falou, em seguida, o sr. Pe
dro Silveira cujas palavras 
simples^ e positivas sobre os 
problemas do mate causaram 
excelente impressão. De suas 
palavras e de seus conheci
mentos sobre a erva chega-se 
à conclusão de que não pouia 
ser mais acertada a nomea
ção do novo diretor, em quem 
o funcionalismo poderá contar 
com um amigo dedicado.

J u s c e I i n o irá ao 
Rio Grande

Foi confirmado, olicia- 
mente, a viagem do sr. 
Juscelino Kubitschek ao 
Rio Grande do Sul, a con 
vite da Associação 
Comercial do referido 
Estado sulino. O oresiden- 
te da República sairá do 
Rio sexta feira, dia 6, 
devendo chegar ao seu 
destino na mesma data.
A companhará a comitiva 
presidencial, grande nú- 
meaos de elementos do 
do seus governo, que tra
tará, em consonância com 
o chefe do governo, de 
importatantes poblemas 
na capital gaúcha.

Jornalista ESTEVAM 
BORGES

Ve passar seu aniversário 
natalício, na data de hoje. o 
festejado jornalista. ESTE
VAM BORGES, redator-se
cretário deste jornal. De pe
na brilhante e com invulgar 
doto jornalístico tem sabido 
brilhar na constelação dos 
jornalistas modernos da nos
sa terra. Radialista de nomea
da, tem prestado o seu con
curso a Radio Clube de La 
ges. As inúmeras manifesta
ções de júbilo que lhe estão 
sendo tributadas, juntamos as 
nossas.

Empossado o novo presidente do Instituto 
# Nacional do Mate

CORREIO IAGEANÍ
yvt| Lages. 4 de A brilde  1956 |~ j^

N o v o  Capelão da Delegacia local
É usual, em países de forma. 

ção católica, a assistência reli' 
giosa as diversas instituiçõ^ 
neles existentes O conforto es. 
piritual, a ministração dos 8a. 
crameDtos, constitue prohl£n)J 
básico para qualquer pessoa de 
formação católica. Levando íbIo 
em consideração, o major Jubal 
Coutinho, delegado regional de 
Policia de Lajes, dirigiu, a Dom 
Daniel Hostin, bispo diocesano 
de Lajes, atencioso requerimen
to, solicitando a nomeação de 

j u m  padre para exercer as fun- 
•Pções de capelão do destaca- 
fmeeto policial desta cidade. A 
Atendendo, incominenti, o aten- 
'cio-o requerimento, o ilustre 
prelado nomeou, para exercer 
aquelas funções, o revmo. Pe. 
Ernesto Pereda Castillo, que 
desempenha idêntico cargo no 

>° Batalhão Rodoviário Desta maneira, o novo capelão da 
íele^acia local de Policia prestará, semanalmente assis. 
encia religiosa não sòmer.te aos presos como também ao8 
úncionáríos daquela especializada. Alem disso, o Pe. Pere- 
la realizará uma visita semanal à Delegacia RegioDal de 
?oli"ia de Lajes, fazendo conferencias à Policia e celebran- 
lo, todos 0« meses, missas naquele local, com auxílios di
versos aos necessitados que lá se encontram. As funções 
lo capelão da Delegacia Regional de Policia se iniciarão 
oa próxima sexta-feira, às 16 horas, quando tomará posse 
naquela repartição.

O novo capelão da Delegacia de Lajes vem, desde há 
muito, desempenhando o cargo de capelão do 2 Btl, Rod., 
função essa que tem exercida com brilhantismo, tanto pelo 
seu covalheirismo como pela sua dedicação no cumprimen-

A NOTA SENSACIONAL DO MOMENTO:

Importante concurso dos 
fogões FRANKLIN

O assunto mais em eviden
cia, no momento, em nos«a 
cidade, é 0 aplaudido concur
so dos “quarenta fogões, que 
será levado a <f°ito pela casa 
ELETR0LAND1A. sita á Rua 
Cel. Cordova, n/n. O referido 
concurso, que visa brindar os 
lares lajeanos, conta ainda 
com trezentos e cincoenta 
mil cruzeiros em prêmio*, co- 
mu sejam geladeira de 9 pés- 
radiofone Mullard, maquina de, 
de costura, rádios, panelas fi
nas e bonecas de pressão e 
outros brindes que, sem du
vida alguma, agradarão os 
comtemplados. Como é noto- 
rio, os afamados fogões FRAN
KLIN, revolucionando o terre
no das industrias, apresenta 
urna inovação especial aos la
res de todas as categorias: a 
de. embora parr-ça mentira, 
não exigir para seu funcio
namento o consumo de car
vão, lenha e eletricidade, pois 
ele produz, sem muita despe
sa para seu possuidor, o seu 
próprio gaz! Isso, sem duvida 
alguma, oferece reais vanta
gens porquanto é sobejr.mente 
conhecido que, por mais eco
nomia que se faça, em fogão 
comum o custo de «mante lo

aceso» representa grande par
cela que indubitavelmente vem 
a ferir a economia dom> stica 
de qualquer casa. Exatamen- 
te por isso foram criados os 
eficientes fogões FRANKLIN, 
agora ao alcance de qualquer 
bolia se porventura for con
templada com um deles. Qual
quer informação, pois. que o 
leitor desejar sobre o assunto 
em foco basra »penas diri
gir-se à ELETROLANDIA, 
Rua Cel. Cordova S/N, que 
será prontamente atendido.

D. Daniel Hostin
Festejou seu natalício, a 2 

do corrente, sua revma. D. 
Daniel Hostin, Bispo Dioce
sano de Lajes. 0  ilustre pre
lado, pelas suas inúmeras 
virtudes, conquistou, desde 
há muito, a admiração e o 
apreço do 6eu numeroso re
banho de fieis, sendo por is
so . t muito cumprimentado 
nessa data. Aproveitando o 
ensejo, CORREIO LAGEANO 
cumprimenta o digno aniver
sariante, almejando-lhe mui
tas felicidades.

Está surtindo efeito a Nada sobre o estadual
iniciativa do Juiz de 

Menores
Segundo nos foi dado* ve

rificar, está tendo resultados 
amplamente satisfatórios, a 
iniciativa tomada pelo dr. Clo- 
vis Ayres da Gama, juiz de 
Direito da 2a Vara desta Co
marca e no desempenho de 
juiz de Menores, pondo em 
rigorosa observância nesta ci
dade as di6po»icões do Codi- 
go de Menores, até a pouco 
tempo esquecidas pelas auto
ridades competentes. Os co
missários de Menores, nomea
dos pelo Juizo de Direito lo
cal, terr. sabido cumprir com ■ 
dever que lhes foi confiado. 
Já não se nota nas ruas, de
pois das 20 horas, o movi
mento de menores de 14 anos, 
anos, que perambulavam li
vremente pela cidade: igual
mente os guris esmoleiros es
tão graduolmente desapare
cendo, de'ido a fiscalização 
rigorosa a que estão expos
tos.

Até o momento não se tem qualquer infor
me sobre a participação do Aliados no certame 
oficial do Estado. O campeão lageano deveria jo
gar domingo contra o campeão da chave Joaça- 
ba x Concórdia, porém essa pugna ainda não foi 
confirmada.

EDIÇÃO DE SÁBADO
Avisamos aos nossos leitores que este jornal 

não circulará no proximo sábado

Casa Brusque
comunica ao distinto povo de Lajes a inau
guração de sua loja, situada na Galeria Dr 
Accacio, segunda-feira, dia 9, às 10 horas 
da manhã.

DOMINGO, DIA 8 DE ABRIL 
NA IGREJA DE SÃO IUDAS

TAC E CRUZEIRO DO SUL, indo de encontro
de Lages, estudam novo aumento de suas ;° s j °

mais essa progressista comuna ! * land°  a nd
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