
SeguDclo soubemos extra oficialmente, 
será realizada, no fim deste mes, uma 
reunião do diretório municipal da União 
Democrática Nacional, para ser resolvi
do o destino dessa agremiação política. 
Existem em Lajes duas correntes dentro 
desse partido: - Uma favorável a que a 
UDN continue absorvida dentro da Fren

te Democrática, inclusive com prejuízo 
do próprio nome, e outra favorável a 
uma espécie de desmembramento, pas
sando a ser identificada simplesmente 
por UDN. Ao que tudo indica o Cel. 
Aristiliano Ramos, velho chefe polibco 
de nossa zona, está a frente de um des
ses grupos, justamente o que procura fa-

zer o partido voltar aos seus antigos 
rumos. Observadores locais da política 
prevem o desligamento definitivos das 
fileiras udenistas por parte do Cel. Aris
tiliano Ramos caso sua tese não saia 
vitoriosa. Vamos aguardar a realização 
dessa importante reunião para ver o re
sultado.

Ano XVI D 1 R E T C R

Dr. ItflUSIO N. CAON
GERENTE 
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Grandes verbas para as nossas 
Rodovias

Empenho do senador Carlos Gomes - Con
corrência para serviços de terraplanagem  e

obras de arte
Consoante comunicação do sr. Edmundo Re- 

gis Bittencourt, diretor-geral do Departamento Na
cional de Estradas de Rodagem, ao senador Car
los Gomes de Oliveira, foram abertas concorrên
cias públicas para a execução dos serviços de 
terraplanagem e obras de arte em rodovias de 
nosso Estado, consumindo um total de Cr$ . . . .
77.000. 000.00. São as seguintes as estradas abran
gidas:

1. BR-59 (Curitiba-Florianópolis-Porto Alegre), 
trecho Rio Mampituba-Maracajá. Valor dos servi
ços: CrS 22.000.000,00.

2. BR-36 (Florianópolis-Lajes-Itapiranga), tre
cho Lajes-Joaçaba. Valor dos serviços; Cr$ . . . .
30.000. 000.00.

3. BR-36 (Florianópolis-Lajes-Itapiranga), tre
cho Joaçaba-Xanxerê. Valor dos serviços: Cr$ . .
25.000. 000.00.

PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
Convenção Municipal 

CONVOCAÇÃO
Na forma disposta nos Estatutos partidários e con

soante deliberação da Convenção Regional, convocamos a 
Convenção Municipal do Partido  Trabalhista Brasileiro, do 
Municipio de Lajes, para se reun ir no próximo dia 6 (seis) 
de maio proximo às 14 horas, à Rua M arechal Deodoro, 
n. 294, para deliberar sobre a seguinte ordem  do dia:

1. — Eleição do Diretório Municipal para o periodo 
1956/1958.2. — Discussão e votação do relatório e balanço do 
gestão do atual Diretório.

Lajes, 19 de abril de 1956
José Baggio - P residente 

Evilasio N. Caon - Secretário-G eral

Restrições à instação 
de novos moinhos-

Em virtude de ter o Brasil 
atualmente um Parque Moa
geiro cuja capacidade me
cânica é muito maior do que 
o consumo nacional de trigo, 
o ministro de Agricultura re- 
soh eu limitar o prazo de uti
lização das autorizações pr.ra 
instalar ou aumentar estabele
cimentos do genero. ,A moa
gem de novos moinhos impli
ca na redução da sua capaci
dade de trabalho.

O ato do general Ernesto 
Dornele» determina que as 
autorizações concedidas pelo 
Serviço de Expansão do Trigo 
antes da viger.cia da portaria 
341, perderão a validade de 
seus portadores não fizerem 
prova, junto ao SET, dentro 
de sessrnta dias, do pedido 
de importação de maquinaria 
<>u da sua compra no país. 
Da mesma forma, ficarão sem 
valor as autorizações poste
riores àquela portaria caso 
não for feita idêntica compro
vação no prazo de um ano.

Bicicleta roubada
Agora, nov» modalidade de 

roubo, vem se verificando em 
Lages. Há dias. foi roubada 
uma bicicleta marca GOERICK, 
de propriedade do sr. Cristiano 
Ventura. A referida bicicleta, 
tinha a placa n° 153. e o nu
mero do quadro era 010678, de 
côr azul, do ano de 1952.

Esta é uma nove modalida
de de roubo, que aliás, é mui
to lucrativa. A bicicleta, é 
mais facil de reformar, pintar 
novamente, e vender como 
nóva.

Astúcia dos amigos dó a- 
lheio. . .

FALSAS LISTAS
Segundo nossa reportagem 

conseguiu apurar, existiam 
algumas pessoas, ou alguma 
pessoa, que estava percorren 
do as ruas da cidade, e o 
comércio local, angariando 
prendas para a festa da San
ta Cruz. Até aí o gesto era 
numanitário, porém o caso 
mais importante, é que nin
guém estava credenciado pa
ra para tal, e as prendas con
seguidas, não foram entre
gues. Em vista disto, a co
missão organizadora da festa 
para este ano, ^lançou um a- 
pêlo ao comércio, jfprincí pal- 
mente, e ao povo, no sentido 
de que. não dêm prendas a 
pessoas, que não possuam 
uma lista para este fim, de
vidamente CARIMBADA

LOTT ccntr3 o 
pailamentarismo

O general Teixeira Lott, 
Mini'tro da Guerra, falando 
pelo rádio na noite de ontem 
reafirmou seu ponto de vista 
contrário à adoção do parla
mentarismo no pais. D ecla
rou o titular da Guerra que, 
como um dos integrantes do 
regime constitucional, tem o 
dever de intervir e estar ao 
par dos acontecimentos na
cionais, julgando que a mu
dança de regime politico -  
presidencialismo para parla
mentarismo - só pode ser 
feita através de manifestação 
do povo, pelo voto.

ELEIÇÃO DO DIRETÓRIO DO PTB
Reunido na quinta-feira o 

Diretório local do PTB con
vocou a Convenção Munici
pal para se reunir no nróxi- 
mo dia 6 de maio afim de 
proceder a eleição do novo 
Diretório, cujo mandato 6erá 
de tres anos. Na mesma reu

niâo os trabalhistas houviram 
um relatório do presidente 
José  Baggio sobre suas ati
vidades no Rio e decidiram 
homenagear o presidente Ge- 
tulio Vargas no próximo dia 
1' de Maio

Grandes novidades em lã na

A CASA PAULISTA avisa sua seleta 

freguesia que, acaba de receber um variadís

simo sortimenro de artigos de lã, com as ulti

mas novidades vindas de São Paulo.

Cine Teatro TAMOIO apresenta domingo
Às 4  - 7 e 9 horas em deslumbrante technicolor DeLuxe o maravilhoso filme em C I N E M A S C O P E

-  A f o n t e  d o s  d e s e j o s  -
com Clifton W ebb — Dorothy McGuire — Jean Peters^ - Louis Jordan - M aggie McNamara e Rossano Brazzi

HOJE — SABADO — HOJE às 4 e 8 horas o belissimo filme colorido0  C a p i t ã o  K i d d  e a E s c r a v a  —  TOENvYAD|^ g RRe
Aventuras e duelos para os que pedem ação  ininterrupta.
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Olhando o ceu
Clelia

Fico olhando às vezes o 
galope das nuvens, corcéis fo
gosos a cruzar o firmamento, 
numa corrida *em destino.

Esse espetáculo, sempre no
vo, cada vez mais atraente à 
medida que o verão se apro
xima, exerce uma atração in
definível sobre meu espirito 
romântico.

Fico pensando, que o azul 
do ceu ê uma imensa cortina 
estendida sobre o mundo e as 
nuvens, enfeites caprichosos, 
que Deu* sempre renova para 
doleite dos nossos o l h o s  
quando, cansados, procuram 
o infinito e uma resnosta pa
ra as nossas duvidas. Mas 
também, quando, pela manhã, 
escolhe uma nuvenzinha de
licada e eterea para ser meu 
guia, esta, como o amor, e 
impelido pelo vento forte e 
se desfaz num sopro de fu
maça. . .

Nada de novo no 
front policial

Nada de novo existe no 
front policial. Segundo nossa reportagem conseguiu apurar 
junto a fontes competentes, es
te domingo e o inicio da semana foram bastante calmos 
no setor policial. Nem roubos, Tomara que fosse assim por 
muito tempo.

Atriz cinematográfica, 
agora princesa

Consorciou-se dia 19 dêste, 
a atriz cinematográfica GftA- 
CE KELLY, de Holywood, 
com o príncipe RAINER 111, 
do principado de Mônaco. O 
pequeno principado, que conta 
pouco mais de 20 mil habi
tantes, ou seja, aproximada
mente o numero de habitan
tes de Lages, viveu horas. . . 
dias. . . de intensa espectati-- 
va, com o casamento de seu 
príncipe. Assim, o escudo de 
Mônaco, agora possue roais 
duas iniciais, que *e juntaram 
com a do Príncipe Rainer III. 
E, acabou-se a carreira artís
tica da já festejada e futumsa 
artista da tela GRACE KEL
LY, que erà apontada como 
uma das mais promissôras es
trelas do cinema, da atualida
de, que agora será a PRIN- 
CEZA GRACE.

—  X I F Ó P
Rio do Sul -  Na localidade 

de Tronbudo Central, neste 
município, nasceram duas crian
ças xifopagas. O fenomeno dos 
mais impressionantes, despertou 
o interesse de toda a popula
ção daquela região do nosso 
Estado, que desfilou, durante 
horas seguidas, diante das duas 
crianças, então mortas, posto 
que viveram apenas 42 horas.

O fenomeno apresentava duas 
cabeças, tres braços, sendo um 
poterisor, muito desenvolvido, e

Uma biblioteca para 
cada cidade

Rio, (Argus-Press) Dando 
inicio ao trabalho do progra
ma «Uma Biblioteca para ca
da cidade brasileira», plano 
já aprovado pelo Ministro da 
Educação e Cultura, o Insti 
tuto Nacional do Livro já e*- 
tá enviando formulários dos 
convênios que deverão ser 
firmados entre as Piefeituras 
e êste órgão do MEC, que s«1 
propõe a orientar e organizar 
as bibliotecas técnicamente, 
aiém do auxilio anual de cêr- 
ca de 500 livros. Fm uma das 
cláusulas do convênio está 
prevista a ctiação, em cada 
cidade, de uma «Sociedade de 
Amigos da Biblioteca», que 
se ccmpará de pessoas gradas 
nestes municípios, alheias à 
administração, mas que se in
teressem pelo progresso da 
biblioteca local.

A G A S —
com dois polegares e oito de
dos, quatro pulmões, dois co
rações geminais, sendo um es
querdo e eutro direito, e do 
diafragma para baixo eram 
unas, com um fígado, dois 
rins, um intestino, etc., possuin
do porem, hermafroditismo com- 
pletaruente desenvolvido, com 
dois sexos.

O fenomeno já  foi entregue 
s Faculdade de Medicina do 
Estado para Estudos.

Distribuidor nesta praça

A E L E T R O L A N D I A
R u i Coronel Cordova s/n. — Lages Sta. Catarina

• Modelos poro 
homens 
senhoras 
jovens e 
crianças.

M a te ria l de prim eira ... 
a ccb a m e n to  esm erado... 
côres lindos e 
d u ra d o u ra s ... o tra d ic io n a l 
q u a IL a d e  sueca 
- M onork  é a 
p re fe r id a  do Brasil.

Estende-se o seguro Agrícola
R io  f A r g u s -F r e s s )  0 8  a n i '^a^ ariuuiridos com financia

mento do Ministério da Agn 
’ ultura serão, a partir d
rora. convenientemente segu
id a s  pela Companhia Nacio- 
ial de Seguro Agrícola. Os 
«atendimentos nesse sentido, 
iue se vinham processando
iá algum tempo, a™ h’.am d 
ser concluídos satislatoria- 
xiente com a conferencia rea- 
izada. em dias da semana 
,assada, entre o sr. Ernesto 
Jorneles, ministro da ALn 
juitura. e Rafael Cruz Lima.

presidente da Companhia u cional de Seguro AgricoL que se fazia acompanhar/ diretores da referida emDr*’ 
ea seguradora.

O sr. Rafael Cruz L i m a  i
. . I f w ln  o n t n n d i ' » . ___ve ainda entendimento

o sr. Augusto Xavier de [T 
ma. presidente do Instituto n. 
Resseguros do Brasil, 8u„e; 
rindo a colaboração de 
acordo que viesse diseipijnaf 
os interesses 'comuns q0, 
órgãos, notadamente no qile 
respeita à orientação do L  
6eguro.

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

Juízo de Menores da Comarca de
2a. Vara

O Juizo de Menores desta Comarca está procurando 
pessoas que queiram receber crianças para educar como 
filhos. Os que aceitarem o encargo ficarão investidos dos di
reitos relativos ao pátrio poder. Üs interessados podem se di
rigir ao luiz de Menores, pessoalmente ou por carta, mencio
nando a idade e sexo de 6ua preferencia

Lajes, 4 de abril de 1956.
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COX

Clovis Ayres da Gama 
Juiz de Direito da 2a. Vara

Possibilidades de fabricação no Brasil 
de m ágricolas

Rio, (Argus Press) Prestan--agricola. ao bem estar dos 
dç declarações em tôrno do homens do campo, ao forne-
Plano Nacional de Desenvol
vimento Econômico e a cons 
trução. no Brasil, de auto
móveis. locomotivas, navios e 
maquinaria agrícola, o depu
tado Irís Meioberg, presiden 
te da Confederação Rural 
Brasileira, assim sd expres
sou:

«O desenvolvimento indus
triai do Brasil está muito di 
tameote ligado ao progresso

cimento para êles de um» 
área maior de consumo doa 
produtos da agricultura 
beneficio de outras ativida
des econômicas. Temos o 

xemplo dos Estados Unido-.
onde. ao lado de uma grande 
indústria, sempre amparsd» 
e auxiliada pelos podere» 
públicos e até pelas outr3' 
classse produtoras, está * 
agricultura. ^

Senhores industriais e
comerciantes

Firm*r0pCrren! £°1nhecer e fazer instalar em jj
a I L  (r ? “ í 11(iade Mecanizada FRONT FEED- a mais d ifu n d iria  o ------------------ .. . .  r. Pai>.

- - “■“““■«auc mecanizada 
us difundida e recomendada em todo o P»J 
n L í,tmais moderno sistema de contabilida«6

a mais
poi ser o mais moderno sistema de mecanizada. sisiema ae

Oferece economia, raüidez nerfeicão e ad®*“ 
rável contrôle de seus n e | S . P

demonstrarei01 maç° es’ sem compromisso, e 
S  Munioipf„PratÍCas à distribuidora exclu««1

A ÜÜS 
Cünstaví 
jfçâo na 
recebida 
Lma, (jj 
Aéreos ( 
à direto

UGÔ

Organização Contábil Ltda.
15 d S ï 1'0’ 78 - Caixa Postal 
T a TL-o fc'Dd- TeleS- «CONDE

— SANTA CATARINA
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Prefeitos e Deputados do sul do Estado na Capital — Opinião geral: La*
gôa e Penhasco abrem novos horizontes

A administração de nossos 
prefeitos vem se afinando por 
u’a mentalidade dinâmica, mo
derna e objetiva, dentro do 
que a realidade e os proble 
mas de cada comuna exige.

Agora, por exemplo, deve 
estar retornando da capital 
federal uma comissão de edis 
do sul do estado, acompanha
da de deputados estaduais 
daquela zona, com a finalida
de de procurar o dirigente 
máximo da nação, presiden
tes de autarquias e departa
mentos. no intuito de reivin
dicar benefícios para seus 
municípios.

Essa salutar tomada de 
contacto começou em Floria
nópolis, pois antes de embar
car para a capital federal, 
em avião do consórcio S. A, 
Cruzeiro do Sul - Transpor
tes Aéreos Catarinense - TAC, 
a comitiva composta do sr, 
Waldemar Salles, Ado Caldas 
Faraco, Osni Pereira, Améri
co Cadorin, Pedro Bitten
court, Martin J .  Fernandes, 
Santheno Borba, Vidal P erei
ra Alves e VValdir Manfredi- 
ni, prefeitos, respectivamente, 
de Tubarão, Criciúma, Jagua- 
runa, Urussanga, Imarui, Som
brio, Orleães e Torvo, além 
dos deputados Paulo Preiss, 
Epitacio Bittencourt e Lecian 
Slowinski, cumpriram um rá
pido itinerário de visitas na 
capital.

CONTACTO E VISITAS

A ilustre comitiva da qual 
constavam elementos de pro 
jeção naqueles municípios, foi 
recebida pelo sr. Luiz Fiúza 
Lima, diretor da Transportes 
Aéreos Catarinense, na sala 
da diretoria da mencionada 
empreza.

LAGÔA E CLUBE DO 
PENHASCO

No programa de passeios 
oferecidos aos edis do sul do 
Estado, realizou se a visita a 
Lagôa da Conceição, que en
tusiasmou os vieitantes pelo 
que há alí de belo e grandio
so. Prefeitos e deputado* de 
uma região que prima por 
belezas naturais, principal
mente no que diz respeito a 
praias e balneários, não pude
ram esconder seu entusias
mo diante do espetáculo que 
6e lhes era dado ver.

Na ocasião, o sr. Luiz Fiú
za Lima mostrou aos presen
tes o local onde será edifi

cado o Dunas Hotel, expli
cando os detalhes dêsse gran
dioso empreendimento, que 
visa atrair turistas para Flo
rianópolis, aproveitando o 
ensejo para detalhar a cam 
panha turística que vem em 
polganpo o Estado.

U* ouvintes já  conhecedo
res, por intermédio da im
prensa e rádio dessa bem 
orientada campanha da qual 
a 1'AC é pioneira em Santa 
Catarina, reafirmaram seu in
tegral apoio a essa idéia que 
visa ampliar o progresso da 
capital e do Estado.

Os visitantes, a seguir, fo 
ram tomar contacto com o 
famoso Clube do Penhasco, 
percorrendo-o demoradamen
te, e foram unânimes em de
clarar que com a construção 
do Dunas Hotel e pronto a 
construção que vinham de co
nhecer, Floriauópolis estaria 
com seu [patrimônio grande
mente enriquecido, pois estas 
edificações constituem e m 
marco definitivo na fixação 
de uma indústria turística em 
nossa capital.

REUNIÃO DE PREFEITOS 
NA CAPITAL

Na ocasião referiu-se o sr. 
Luiz Fiúza Lima à idéia de 
uma reunião de todos os pre
feitos catarinenses na capital, 
contando com o impresciddí- 
vel apoio dos poderes, para 
realizar uma série de confe
rências e excurções para que 
nosso> edis conhecessem nos
sa capital, coisa quase impos
sível a maioria, deles pelo 
fato de que, quando 6e diri
gem a Florianopolis, é premi
do por questões político-ad
ministrativas que lhes tolhem 
todo o tempo disponível.

Essaa reunião contaria, ain
da. com a pre*ença dos pre 
feitos carioca, de Salvador, de 
Porto Alegre, e procurar-se- 
ia uma integração no campo 
do turismo, ao que os edis 
do sul do Estado prontamen 
te aquiesceram, manifestando 
seu integral apoio à idéia.

Pode-se observar, de modo 
particular, que o desejo de tor
nar conhecido Santa Catarina 
está se manifestando nos po 
deres municipais mais longín 
quos, e .êsse contacto pessoal 
confirmou, além da va>t* 
correspondência em tal s e n 
tido, que vem sendo trocada 
entre os prefeitos de nosso 
Estado e a Transportes Aé 
reos Catarinense.

Joalheria Mondadori
P raça J .  Costa — Lages

Oferece a  sua distinta freguezia os 
famosos relogíos

Rolex. Tudor, Omega e Tissot

E mantem grande sortimento de relogios

de PAREDE E MESA que são vendidos com 
certificado de garantia por 10 anos

CRISTAIS. PORCELANAS e objetos de
adorno

Aspecto do «Clube do Penhasco» (em construção), projeto do 
A rquiteto W almy B ittencourt É esta mais um a realização que se 
enquadra dentro do plano de Turism o da TAC. vêem -se um a das 
fachadas da obra quanto da visita do arquiteto  W almy B ittencourt e 
do sr. Luiz Fiúza Lima, d iretor da TAC. \  >

OS MELHORES P R EG O S AIE  HOJE OFERECIDOS, 
COM VANlfl.-ENS E FACILIDADES E X J E f í f l j U W

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKLIN e habilite-se a 
ganhar um fo g ã o  grátis  ao sorteio entre apenas 40 
concorrentes! E além dêsse prêmio poderá ainda ga
nhar outros no valor total de Cr$ 350.000,00, com preen
dendo uma Geladeira de 9 pés, um Radiofone Mullard, 
dez Máquinas de Costura, três Rádios Mullard, 250 
Panelas de Pressão, 250 Bonecas finas. Ao adquirir 
o seu fogão FRANKLIN, de fácil m anejo, higiênico e 
seguro, Você recebei á  um envelope lacrado contendo 
o número do fogão, de 1 a 40, para o sorteio do 
fo g ã o  grátis, e mais um cupon que dará direito ao 
sorteio dos grandes prêm ios! Vá hoje mesmo ver e -ta  
maravilha da técnica que é o fogão FRANKLIN

Exclusivista nesta praça

E l e t r o l a n d i a
Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.
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Â t e n ç ã o  S e n h o r e s  P a s s a g e i r o si n f o r m a ç õ e s  ú t e i s
A «TAC» - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO STJL» 

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

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

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

Hora de sahida! - 15,30

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

21-4-50_________________________________________________ COKHEIO LAGEAÍnO------------------------------------------------------------------------- — -

3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10 h.

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

Hora de sahida: 15

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

Hora de sahida: - 10

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

Hora de sahida: - 15

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

Hora de sahida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC viaiar em 1ual,Suer Cia. aérea brasileira, tanto na ida

Va. Sa. dirigindo-se â  agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer nessoa que 
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul hastnnH«
. . ,  ̂ Dastando que para isso seia apenas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá n hm. * , 1
sidencia. te de P ^ a g e m , em sua re-

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
• j

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro .SN Cloe-o fthoi* ,
Fone, 214 ' * °  d°  ° ine M an cara)
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ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N° 16 
de 2 de abril de 1956

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
V D E C R E T A :

Ari. Io — Fica concedido, a partir de I o do corrente, 
uma bolsa escolar de um mil cruzeiros (Cr$ 1.000.00) men
sais a LEVlNO NEVES DE GODOY, para cursar a Faculda
de de Medicina de Curitiba.

Art. 2o — A bolsa ficará automaticamente suspensa se 
o favorecido não revelar aproveitamento em seus estudos.

Art. 3o — A despesa decorrente do presente Decreto 
correrá, no presente exercício, por conta de dotação 9-94-1.

Art. 4o — Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 4 de abril de 1956 
Assinado: - Vidal R^mos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretario

D E C R E T O  N» 21
de 7 de abril de 1956

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. Io — As transferencias de terrenos foreiros serão 
feitas mediante requerimento dirigido ao Prefeito Municipal 
acompanhado de escritura pública, para o respectivo registro

Art. 2o — Da escritura deverá constar a transcrição de 
documento que prove ter sido recolhida aos cofres munici
pais a Taxa de Laudêmio.

Art. 3o — A Taxa de Laudêmio só será recolhida com 
autorização do Prefeito Municipal, afim do que possa o mes
mo, nesta ocasião, exercer o direito de opção.

§ Unico - A autorização a que se iefere êste artigo se
rá solicitada em requerimeoto.

Art. 4o — Este decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário 

Prefeitura Municipal ae Lages, em 7 de abril de 1956 
Assinado: -  Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretario

D E C R E T O
de 2 de abril de 1956.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
EXONERAR:

De acordo com o art. 74, item VIII. da 
Lei Orgânica dos'Municípios:

OTÁVIO MONTEIRO SCHEMES do cargo de INTEN
DENTE EXATOR do distrito de CÊRRO NEGRO, em 'virtu
de de haver cessado o impedimeoto de respectivo titular Sr. 
Cecilio Antônio Varela.8

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de abril 'de 1956. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prafeito Municipal.
Felipe Afonsa Simão 
Secretário

p o r a r i a ;
de ? de abril de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
DESIGNAR:

OTILIA BITENCOÜRT, para reger a Clase B, da Es
cola mista municipal da Séde do distrito tle Palmeira, des
dobrada pelo Decreto n° 15; de 2 de abril de 1956.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de abril de 1956. 
Vidal Ramos Junior 
Prefeito Muni ipal

DECRETO
de 12 de abiil de 1956 

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

De acôrdo com o 'a r t .  2o, da Lei n* 76, de 
3 de marça de 1950. -

NADIR CARDOSO para, como txtranumerário-diarista, 
exercer as funções de Professor (Escola mista municipal de 
Ponte Alta no distrito de Bocaina do Sul).

Prefeitura Municipal de Lajes, em 12 de abril de 1956
Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simão 
Secretário

PORTARIA 
de 6 de abril de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:

D E S I G N A R : -
MÈk CEDES DE LIZ NETO, para reger a classe B, da 

Escola mista Municiiiai, de Capão Verde - distrito« de Capão 
Verde - distrito de Capão Alto, desdobrada pelo Decreto n° 
15, de 2 de abril de 1956. •

Prefeitura MuDÍcipal de Lajes, em 6 de abril de 1956
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal

DECRETO
de 6 de abril de 1956 

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

De acôrdo com a letra b, do artigo 97, 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro d 1949. 

AFONCIA MARIA DOS SANTOS, da» funções de Professor, 
extranumeráno - diarista, (Escola mista municipal de Capela 
do Rosário no distrito de Anita Garibaldi.

Lajes em 6 de abril de 1956
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO N° 20
de 6 de ebril de 1956.

O Prefeito Municipal de Lage6, no uso das atribuições 
que lhe confere a Lei n° 67, de novembro de 1655,

d e c r e t a
Art; 1° -  A TAXA RODOVIÁRIA, quando incide sôbre 

as Firmas individuais ou coletivas que exploram a industria
lização de pmho ou mad ira de lei, será obrada, de acôrdo 
rom a prodnção, à base Ge cm cruzeiro (Cr$ 1,00) por me
tro cúbico.

§ Único - Não estão isentar desta TAXA as Firmas 
cuja séde esteja localizada fora do Município.

Art. 2o - O lançamento da TAXA constante do artigo 
anterior será feito tomando-se por base o movimênto comer- 
mercial colhido na escrita mercantil e outros livros fiscais, 
bem como guias, registros e outros ídocumentos expeaidos 
pelo Instituto do Pinho.

§ Ütlico - No caso de recusa de exibição, por parte do 
contribuinte, de quasquer dos documentos a que se refere 
êste artigo, o lançamento será feito com acréscimo • de vinte 
por cento (20%).

Art. 3o - As Firmas sujeitas a esta T a XA ;deverão, ac 
requerer licença para fucionamento, declarar a sua capaci
dade de produção-

Art. 4o • Qu.dquer alteração nas atividades do contri
buinte deverá ser. obrigatoriamente, Comunicada à Prefeitura.

Art. 5o - A TAXA RODOVIÁRIA que trata o presente 
Decreto será anual, arrecadada em duas (2) prestações 
iguais, nos mêses de maio e novembro.

Art. 6o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages; em 6 de abril de 1956.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão. 
Secretário.

Com apenas 200,00 de entrada V. S. poderá ad
quirir esta radiola na

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

Juizo de Direito da 
Primeira Vara da Co

m arca de Lages

Edital de Praça
O doutor Aristeu Rui de 
Gouvêa Schieiler, Juiz de 
Direito da Primeira Vara 
desta Comarca de Lages, 
Estado d«1 Santa Catarina, na 
forma da lei, etc..

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de praça, com 
o praso de vinte dias, vii em, 
dele conhecimento tivrrem nu 
interessrr pos*a, que, no dia 
nove do mês de maio do «no 
rm curso (9-5 56), ás dez bo
ros e trinta minutos (1030), 
no saguão do edificio do Fó
rum desta cidade, o porteiro 
dos auditóries. ou quem suas 
vezes fizer, levbrá à público 
pregão de venda e «rremata- 
çáo, por qu»m mais e melhor 
lance oferecer, acima da ava
liação de CrS> 25.000,00, feila 
neste juizo, o seguinte imóvel 
que foi penhorado à Genipe 
Moreira branco, n' s autos da 
execução que lha move & fir
ma «Comércio e Indústria Ger. 
mano Stein -  S. A », o sabec 
UMA CASA DE MADEIRA, 
coberta de telh«s, forrada, as
soalhada. com duas janelas na 
frente, e de um lado duas por
tas e duas janelss, cem todas 
as suas dependências, e respe
ctivo terreno íoreito medindo 
l0 x 30 metros, confrontando 
de um lado com terreno do 
Patrimônio Municipal, de dois 
out os lados, com teneno do 
mesmo executado Genipe Mo
reira Branco, e na frente coa. 
uma travessa que liga a rua 
SSo )oaquim cum a avenida 
Marechal Flonano. nesta cida
de. - Z qu*m quizer arrema
tar o referido imóvel (casa e 
terreno), devprá comparecer 
no dia, mês, hora e local acf- 
ma mencionados, sondo ele en
tregue a quem mais der e me
lhor lance oferecer, acima da 
aludida aval ação. e depois de 
pagos no «to, em moeda cor
rente do país, o preço da ar
rematação. impostos, custas e 
despesas legais. - E que para 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-se presente edi
tal de praça, qui será publica
do e afixado na furma da lei. 
Dado e passado nesta cidade 
de L;ig*'s. E-tado de Santa Ca
tarina. aos dezesete dias do 
mês de abril do ano de mil 
novf centos e tincoenla e seis. 
Fu, Waldeck Aur-lio Sampaio, 
Escrivão do Civel, o datilogra 
fei, subscrevi e tdmbém assino.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Dirtito da la Vara

Wnldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

Negocios de 
ocasião

Vende-se uma cn6a, 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 baratis6imo, terreno com 
área de 14x40, com agua ; 
luz, por preço de „ocasião.

Informações nesta redaç
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
PORTARIA

de 19 de ‘abril de 1956 
O Prefeito Municipal de Lages, 'resolve:

D E S I G N A R
Os Professores ARGEU GODI.NHO FUTADO, PAULO 

MICHELS, RODOLFO COSTA NETO e DARCI RIBEIRO, 
pana, sob a presidência do primeiro, constituírem a Bauca 
Examinadora do Concurso para provimento do cargo de 
ESCRITURÁRIO, do Quadro Ünico do Município, de acordo 
com os Editais de 10 de março e 17 de abril do corrente 
ano.

Prefeitura Municipal de Lages, em 19 de abril de 1956.
Assinado.- - Vidal Ramos Júnior 

Preh-ito Municipal.

E D I T A L
Torno público, paia conhecimento dos interessados 

que o Sr. Prefeito Municipal fixou o seguinte horário pa 
ra a realização das provas do Concurso para provimento 
do cargo de ESCRITURÁRIO, do Quadro Unico do Municí
pio, de que trata o Edital de 10 de março de 1956: À rea
lizar-se no F.dificio da Prefeitura
Dia 26-4-1956 -  9 horas - Apresentação do Atestado de

Sanidade e Capacidade Física, 
Dia 26-4-1956 -  9 horas -  Prova de HISTORIA DO BRASIL; 
Dia 26.4-1956 - 15 horas -  Prova de DATILOGRAFIA;
Dia 27-4-1955 -  9 horas - Prova de PORTUGUÊS;
Dia 27-4-1956 - 16 horas - Prova de COROGRAFIA DO

BRASIL;
Dia 28-4-1956 -  9 horas -  Prova de MATEMÁTICA;
Dia 30-4-1955 - 9 horas -  Prova de DIREITO CONSTITU

CIONAL;
Dia 30-4-1956 -  15 horas -  Prova de NOÇÕES DE ESTA-

V T1ST1CA.
Prefeitura Municipal de Lages, em 17 de abril de 1956. 

Assinado: - Felipe Afonso Simão 
Secretário.

I>e clmrr.io-annanto Rra- 
silii Instalação facil e dc 
baixo custo, i íir i encana
mentos especiais. Suave- 
mente acionada a Dotâo- 
Descarga forte e silenciosa. 
Durabilidade ilimitada.

S o l ic i te  fo lh e t o BRÂSI LIT
DESTRIBUIDOR

Com. e Repr. G. Socas S.A.
Rua Cel. Cordova 294 Teleï. 258 C. Postal 6l

Mantem em estoques os sepuintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas lizas Bri6icôr, chapas lizas Fibroiite para forros e divi 
sões internas, caixas de descarga Flomnx 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»

pJoi seu 
rei e ci» 
Cit de C 
it abril | 

0  líu iã  
4t tieraen 
ah no K 
Ei.ortivo 
paio de e 
■u oficina 
Ião), sío 
aii ficam 
çidro Var 
is«, nela 
( lécnici ( 
ti; disput, 
í  Grêmio 
wçadi <' 
to a  Aq 
»  do Unia 
p a havia 
Os quidrr 

We «anei

5 Oanonal, „„  Estado de Goias>
cu. temmai, da melade da supe,fide da . o

maior ilha fluvial do mundo.

em cada 5

fumantes prefer®

t u

preferência nacional

isto também é vérdade

Curso Brasil
Leciona corte, costura 
pelo sistema retangu
lar, 'concede diploma.

Dirigida pela professora

Francisca L. Planda
a Rua Marechal D fd o ro  304

Lajes - Santa Catarina

Clube E. Princesa da Sena
E D I T A L

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 íi Rua Thiago de Castro. 
Preço vant joso. Informações 
nesta redação.

De ordem do Snr. Presidente comunico aos Snr8. as. sociados que acha-se aberta a ooncorrenoi. para arreffia.

taÇã°As°p?oUpfo2tad6e deverão ser entregue em envelope fe. 
chado a í  Snr. Presidente, até às 18 (dezoito) horas do dia
5 lCi“ w á í c e U a 0®PDroXpMta que melhor vantagem ofereC(r
reservando à Diretória" o direito de recusar todas 
ve’  "u e  ,„56

uma

f ir m in o  r a m o s  machado
Secretário

Leiam e assinem o jornal

« A  H O R A »

Vendido diáriamente em todas as bancas
Para assinaturas procurem esta redação

Pela c 
forte es<] 
portivo I 
eido pel* 
mi dura 
Taça Ca, 
áquins»
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Terça feira dia 24 do corrente o 
— jornal a HOIíft. fará circular uma 

edição extra esportiva em home
nagem aos organizadores e atletas do torneio panamericano que, tão 

brilhantemente conquistaram o titulo para o Brasil.

D E S P O R T I S T A S !
“ Taça Cap. Ney de Oliveira Âquino”

União da Serra F.C. 
x

Grêmio Rodoviário Esportivo

Bertuzzi, Ribas & Cia.
Rua 15 de novembro, 306

Comércio por atacado e varejo - Representações
Pela contagem de 2x1 foi o 

forte esquadrio do Grêmio Es
portivo Rodoviário F, C., ven
cido pelo União da Serra F. C. 
em dura partida em disputa da 
Taça Cap. «Ney de Oliveira 
Aquino» oferecida aquele oficiei 
pelos seus Comandado* Milita
res e civis pertencentes a la. 
Ci*. de Construção, no dia 15 
de abril p. findo.

O União da Serra (composto 
de elementos da la. Cia. desta
cada no Km. 60) e o Grêmio 
Esportivo Rodoviário F.C. (com
posto de elementos empregados 
nss oficinas da séde do Bata
lhão), são dois esquadrões, que 
nada ficam a dever a qualquer 
quadro Varzeano ou da 2a D i
visão, pela coesão, disciplina 
e técnica que apresentam em 
suas disputas. Com a derrota 
do Grêmio Rodoviário F. C-, a 
cobiçada «Taça Cap. Ney de 
Oliveira Aquino » fic*>u em po
der do União da Strra F. C. 
que a havia oferecido.

Os quadros formaram da se
guinte maneira.

UNIÃO DA [SERRA F. C. -  
Apolinario, Rogério e Sedenir, 
França - Nino - Eloy (depois 
Vagalume), Gercino - Ten. Maia 
- João Batista - lngo e Sgto. 
Flores.

GRÊMIO ESPORTIVO RO
DOVIÁRIO F. C. - Sadi, Nel
son e Zé, Reni - Eder - Vicen
te, Augusto - Nigman- Wilson - 
Osmani e Santana.

Elementos que se destacaram 
do União da Serra F. C.; lngo - 
João Batista - Ten-Maia - Ro
gério - Sedenir - França e Ni
no, os demais não ^compnomete- 
rr-m o quadro. Gercino esforça
do, com« sempre. Otimo ele
mento; Flores, regular na pri
meira faze como ponta direita, 
sobresaindo-se na segunda faze 
quando passou a atuar em sua 
verdadeira posição, na ponta es
querda.

Os dois (2) tentos do vence
dor foram consignados por João 
Batista e lngo. O tento dos 
vencidos foi marcado pelo pro- 
prio zagueiro (França do União 
numa jogada infeliz. Sady. Ni- 
gman e Vicente os melhores do 
Grêmio.

Após o prelie houve grande 
churrascada regada a bebida, o- 
ferecida ao quadro visitante do 
Grêmio. Falando nessa ocasião 
u Sr. Cap. Ney de Oliveira A- 
quino homenageado com o tro- 
féo, ganho tão galhardamente 
rela equipe de sua Cia., inalte- 
ceu em breves palavrast a dis
ciplina e a técnica com que os 
dois quadros se houveram em 
campo, desejando que • inter

câmbio esportivo prossiga no 
mesmo ritmo, de ordem e dis
ciplina. agradecendo e entregan
do a Taça oferecida em seu no
me ao time vencedor. Em se
guida fez uso da palavra o Sgt. 
Emidio (que com o Sr. Cezar 
Koche. chefiavam a Delegação 
visitante do Grêmio), elogiando 
num gesto grande cavaiherismo 
o quadro do União da Serra, a 
recepção e as manisfestações de 
apreço, d« que foram alvo por 
parte do pessoal e da Diretoria 
do União da Serra. Falando a- 
pós o Sgto. Flores M. D. Vice- 
Presidente do União da Serra, 
agradeceu as expressões de a- 
preço-c solidarieaade esportiva, 
manifestadas pelo seu colega. 
Pronunciaram aindr bieves alo
cuções, Srs. Ten. Maia e Cezar 
Koche. Na preliminar foi tam
bém o União da Serra vencedor 
pelo score cie 2 tentos a Ü, con- 
sienados por Aldo t Dirceu.

Centro Operário de 
Lajes

C O N V I T E

Tenho a honra de convidar 
os senhores sócios, pira unia 
reunião de Assembléia Geral 
Ordinária, à re»lizar-se no dia 
29 do corrente às 18 horas.

2a. Convocação às 19 horas.

3a. Convocação (úitirna) com 
qualquer número de de sócios 
as 20 horas.

Assunto a tratar: - Eleição 
para nova Diretoria.

Lajes, 2 de abril d« J956.

Joã» Rodrigues da Coata 
presidente

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 mais fra
co” do organismo de vosso fi- 
Ihinho?

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

A CALCEHINA  vale o s í u  
peso ,em ouro. Em todas as 
farmacias.

VENDE-SE
Vende-se uma Geladeira Ti

po Bar • Informação casa Natal 
Rua 15 de novembro.

Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia, vi
dros, artigos para presente em geral, louças, alumínio, estamaltados. con
servas, bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, 
brinquedos, fogões marca «GERAL», camas de móla, móveis CIMO, tapetes, 
congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, produtos WALITA e miudezas 
em geral.

guiam com precisão a luz e ventilação de
sua casa. Inoxidáveis, as persianas Cimo 

são mais práticas, mais duráveis,e as únicas 
que levam a garantia da 

tradicional marca Cimo

m) kio keis  «eu«®
miy

R u a  B a r ã o  d o  R i o  B r a n c o ,  1 5 8  
R u a  C a r l o s  d e  C a r v a l h o ,  331 (Es?. Vise de N»cii) 
F o n e s : 1417 e 8 2 3  -  Telegramas: C I M O S

REPRESENTAM: Cia. Wetzel industrial - Joinvile - fabricantes das afama
das velas «LINDA»
Cia. Geral de Industrias - Porto Alegre, fabricantes dos 
fogões GERAL, o unico que tem o forno esmaltado.
Cia. Ind. de Cons. Alimentícias C1CA. - Móveis Cimo SA. -
OS MELHORES.
Com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da Baía 
SA. - Seguros.
Uniã odo Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pena SA. - 
Charutos finos.
Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - Fosforos PINHEIR'). 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro. 

DEPOSITÁRIOS: S.Ã. Moinhos Rio Grandenses.

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



[ entro de breves dias inicio da Grande Liqui
dação do primeiro aniversário de sua instala

ção em prédio próprio da casa A CAPI! Ai
CORREIO! AREANOAfirma Maurell Filho:

“Adil Instigou Cordeiro 
e Malfussi à Falsificação’

O general Maurel Filho re- 
inlveu prestar à imprensa in
formações constantes do de
poimento que tinha preparado 
para ler na 9.a Vara Crimi
nal a propósito das acusações 
contra êle assacadas, por Mes
tre Cordeiro e Ferdando Mal- 
fussi, como também pelo co
ronel Adil Oliveira. Dispensa
do de depor pelos advogados 
da deiesa, o general Maurell 
divulga que vai solicitar a 
juntada de seu trabalho ao 
processo para evitar que fi
quem sem resposta «os agra
vos e inverdades lançados 
contra à minha pessoa e â 
minha autoridade militar de 
encarregado do inquérito». 
Contestando a coação alega 
da sobre os dois presos, o 
general Maurell desmente 
ainda as insinuações de que 
tenha formulado acusaçõe« ao 
brigadeiro Eduardo Gomes e 
ao deputado Afonso Arinos. 
Quanto a Carlos Lacerda, «são 
os fatos que constam do re
latório do i,inquérito». Prosse
guindo, o general Maurell es
clareceu qua a qualidade de 
«agente de informações» atri-

buida a Malfussi lhe foi reve
lada pelo próprio coronel 
Adil Oliveira e confirmada 
no próprio depoimento dêsse 
militar. Disse ainda que não 
tem cabimento a alegação do 
coronel de que lhe foi negada 
a posse da cópia original de 
seu depoimento, pois recebeu 
a devida autorização desde o 
dia em que compareceu ao 
quartel da Policia do Exérci
to o deputado Carlos Lacer
da, Malfussi lhe foi apresenta
do realmente pelo caronel 
Adil como agente de infor
mações. Por fim, o general 
tachou de malévola c capcio
sa a interpretação do coronel 
Adil quando afirmou que o 
encarregado do inquérito pre
tendeu insinuar que só não 
inculpou o relatório final p«-r 
condesceodência, em homena
gem à boa fé com qu*1 teria 
se metido no caso. Concluiu 
afirmando que dtpois disso é 
obrigado a modificar o seu 
juizo o incluir o coronel Adil 
no rói daqueles que, no seu 
entender, instigaram Malfussi 
e Cordero à prática do crime 
que lhes é atribuído.
______ _______________________

Em Caçador a Nova
Agência da TAC

A Transportes Aéreos Catarinense S. A. cola
borando cora as aspirações de progresso da la
boriosa população de Caçador, vem de instalar 
mais uma de suas agências naquele próspero mu
nicípio do oeste catarinense, localizada provisoria
mente a Avenida Barão do Rio Branco, 35-1° An
dar. Desta forma a TAC, a companhia catarinense 
que acompanha realmente o progresso de Santa 
Catarina, cria mais uma unidade para atender com 
mais rapidez, desembaraço e eficiência seus ser
viços em Caçador, feitos por intermédio de Videi
ra, e que atesta firmemente os imperativos de um 
desenvolvimento inequívoco, rápido e constante de 
Caçador, um dos expoentes máximos das comuni
dades do oeste barriga-verde.

Federá pagar 
contribuições em 

prestações
Rio. (ArgU6-Press) A Con

tinental Artes Gráficas Ltda , 
estabelecida na Capital do 
Estado de São Paulo, ieno 
vando pedido feito em pro
cesso enterior, que se en
contra extraviado, dirigiu se 
ao ministro do Trabalho, 60- 
licitando permissão para pa
gar em 48 prestações men
sais a sua divi.la para com o 
1AP dos Industrianos

O pedido foi deferido pelo 
pelo mini-tro, que determi
nou, também, a cobrança dos 
juros de mora e das multas 
que foram impostas à firma 
Condicionou, no entanto, ao 
pagamento em dia das con
tribuições vencidas e ao ofe
recimento de bens à penho
ra ou garantia real e fide
jussória, a concessão da me
dida. Por outro íado, o titu 
lar do Trabalho esclareceu 
em seu despacho que o não 
cumprimento, em tempo há
bil, dos pagamentos devidos 
tornará sem efeito a conces
são e acarretará o imediato 
procedimento das medias le 
gais para a cobrança.

As eleições do Cen
tro Operário

Dentro de alguns dias, mais 
precisamente, no próximo dia 
29. teremos as eleições para 
presidente e demais membros 
do Centro Operário de La 
jes. Até agora não surgiram 
nomes que sejam apontados 
como certos vencedores do 
importante pleito. Porém, o 
nome mais cotado para a 
eleição é o do próprio sr. 
João Rodrigues da Costa, que 
atualmente ocupa a presidên
cia do Centro. A votação se 
pro es«ará às 18 horas em 
primeira convocação, às 19 
horas em segunda convoca
ção e às 20 horas em tercei
ra convocação, no dia 29 do 
corrente, na séde do Centro, 
à rua Hercilio Luz.
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Veieaüor Syrlh Nicolslli
Da capital do Estado para onde fora tratar de 

assuntos particulares e também partidarijs, re
gressou quinta-feira última o n o s s o  amigo 
e colaborador vereador Syrth Nicolelli.

Agradecimento - Convite
Esposa, filhos, genros, noras, netos e demais paren

tes, consternados com o rude golpe sofrido com a morte 
de seu inesquecível esposo, pai, sogro e avô

ALVARO NERY DOS SANTOS
vêm por este meio agradecer a todos quantos os 

confortaram no doloroso transe, quer comparecendo às 
exéquias e ao sepultamento, quer enviando flores, coroas, 
cartões, telegramas, ou por qualquer outra forma asso
ciando-se ao pesar) Em especial agradecem  ao Dr. João 
Costa Neto pela assistência médica e ao Kevdo. Pe. Er
nesto Pereda Castilho pela dedicação nas cerimonias re- || 
ligiosas, e bem assim às pessoas que compareceram à missa de sétimo dia.

Outrossim convidam aos amigos do ente desapareci- 
cido para a missa de 30° dia que m andarão celebrar no 
próximo dia 5 de maio, às 19,30 horas, na Igreja Sào 
Judas Tadeu, nesta cidade. A todos os que comparece
rem a este ato desde já agradecem.

REPRISE DE

«Morre um gato na China»
\

O G. D. Tiago de Castro, eue grand?8 
êxitos vem obtendo em nossa cidade com ss 
repi esentações levadas à cena desde alguns 
anos, reprisará a peça de Pedro Bloch intitu- 
lada «Mon-e um gato na China», no próximo 
^  (‘e maio, no Marajoara em beneficio dâ

Hoje, Sábado às 4 e 9 horas, o Cine Marajoara vai apresentor* fl » !~  . .  _  . oí. A grande produção ITALIANA
«Duas noites com Cleópatra» -

_________________Um dos grandes filmes do cinema ITALIANO. Com' SOPHIA LOREN

DOMINGO às 7 e 9 horas o MARAJOARA lerá o p r l ^ T ^ T Z Z : ----------

«O MORRO DOS VENTOS U1VANTES» ou j  0 nr.
com: JORGE MISTRAL e a htast ^  d °

Búdo humano ! i rasileira IRACEMA DILLIANÉ um filme impressionante pelo seu alto conteúdo humano

Aguardem: «A UM PASSO DA MATERNIDADE» -  com: DEBo r Ah  k e r r
b u r t  l a n c a s t f r

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




