
a escoiha de «MI ss‘ LAJES»
L  \ ° :Z ± ^ '-n0 — € contato com as ccmdidalas, srtos. Va- ção de Lajes no certame promovido
julgadora do concurso para a esco- nuza Waltrick, Ingnd Knoppick e Li- pelos Diános Associados em Sta. Ca
lha de “Miss Lajes». Nessa oportuni- Bicnchim A  vila, que estão dispu tarinc. À noite, em grandiosa soirée^ 
dade cs membros do juri tomarão tando as honrarias de a representa- será indicada a vencedora.
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Pão:exploração desenfreada
Tiveram a mais ampla 

repercussão as denúncias 
feitas na Camara de V e
readores pelos sr. Syrth 
Nicolléli e Evilasio N. 
Caon no que tange à.ven- 
da de pães à população. 
Coincidiu o pronuncia
mento dos representan
tes trabalhistas com uma 
campanha que este pe
riódico inicia hoje, de 
combate à exploração 
existente. Não precisa
mos ir muito loDge. O 
povo tem conhecimento 
dos assaltos a que, diá
riamente, é vitima. Ho
mens sem escrúpulo, sem 
noção de responsabilida
de, com 0 maior cinismo 
e falta de consideração 
para com 0 consumidor, 
estão entregando n o s  
postos de venda migalhas 
de farinha e fermento 
que intitulam pão. O pro
duto vendido é de infe
rior qualidade, de tama
nho reduzidissimo, de pe
so insignificante, e com 
preço absurdo.

A comprovação disso 
temos em nossa redação. 
Uma destacada persona
lidade de nossos meios 
compareceu a este jor
nal ontem e nos entre
gou duas amostras de 
pão vendido. Uma com 
SO gramas, produzida pe
la Padaria Natal, ao pre
ço de Cr$ 1,00 e outra 
com 40 gramas, produzi
da pela Panificadora Ci-

nelandia, também ao pre
ço de Cr$ 1,00. Essas a- 
mostras temos em nossa 
redação para quem as 
quiser ver e pesar. Na 
tribuna da Camara o sr. 
Syrth Nicolléli informou 
que a mesma Panifica
dora Cinelandia vendeu 
pão de 17 gramas tam
bém por Cr$ 1,00 e outro 
vereador disse à nossa 
reportagem que comprou 
em posto distribuidor da 
mesma indústria pão de 
20 gramas ainda por 
Cr$ 1,00.

Cumpre á população 
colaborar com este pe
riódico trazendo ao nos
so conhecimento as ex
plorações de que for v i
tima. para que possamos 
denunciar os responsá
veis. Enquanto não exis
tir a COMAP para pro
cessá-los é possivel que 
fiquem envergonhados 
com os abusos que pra
ticam, uma vez estampa
dos no jornal, e melho
rem essa coisa que por 
ai anda e que querem 
fazer passar por pão.

Seguro Chefe de Familia
O novo plano, cobrindo, numa única apó

lice, os danos materiais ao mobiliário e obje
tos de uso pessoal, por - fogo, raio e explo
são - alagamentos por água encanada, chuva 
ou inundações - tempestades, desabamentos, 
queda de pedras e barreiras - queda de aero- 
náves, - furto, - quebra de espelhos e vidros, 
além de, - acidentes pessoais do Chefe de Fa
milia, - responsabilidade civil e - poliomielite 
(paralisia infantil), lançado pela

SUL AMÉRICA TERRESTRES, 
MARÍTIMOS E ACIDENTES

Imformações com os agentes locais

Associação Rura! de Lajes
O Presidente da Associação Rural de Lajes 

recebeu o seguinte telegrama
NR 814 de 8-5-56 Circular comunicamos Set dispõe re 

guiar quantidade 6ementes trigo selecionadas para plantio 
ao preço quinhentos vinte cruzeiros 6aca vg pagamento 
avista vg posto ponto mais proximo destino margem linha 
ferrea pt outros6Ím interessados deverão comunicar este 
serviço imediatamente quantidade desejada pt Agritico Joa- 
çaba

Homenagens as Mães
Ao ensejo do transcurso, amanhã, do «Dia das Mães», este 

jornal cumprimenta a todas as mães lageanas pela felicidade 
de terem se consagrado à mais sublime missão, a de gerarem 
novos seres humanos, cjue haverão de honrá-las e venerá-las.

NA CAMARA DE VEREADORES
Estrada Anita-Lajes — Praça em Copacabana —  Fraude na 

renda de pão — .Agencia do IA PTE C  — Linhas Acreas
Projetos aprovados
Foram aprovado* tres pro

jetos de leis em redações fi
nais. Dois oriundos do Exe
cutivo. regulamentando a 
concessão de boisas escola
res e criando o cargo de 
consultor jurídico do municí
pio; um de autoria do sr. 
Dorvalino Furtado denomi
nando «Praça Senador Yidal 
Ramos» a que será construí
da no antigo Estádio .Muni
cipal. *
Indicaçães e balan

cetes
A Camara aprovou todas 

as indicações formuladas des
tacando-se uma do sr. l.ou- 
renço Waltrick Vieira pedin
do a abertura de uma am 
pia avenida na séde do dis 
tnto de Painel. Foram ainda 
aprovados os balencetes de 
receita e despesa do municí
pio nos meses de fevereiro e 
março, g
Licença e renúncia
Solicitou licença por trin

ta t dias o sr. Leopoldo de 
Souza Medeiros, da repre
sentação da UDN. O sr. Luiz 
Schalb, suplente da bancada 
do PSD,prenunciou ao man
dato.
Avenida Presidente 

Vargas
D e ’ um, projeto de autoria 

do. Dr.tEvilasio N. Caon sur
giu uma emenda dos srs 
Dorvalino Furtado e Manoel 
Antunes Ramos, dando ás 
seguintes nomenclaturas a 
ruas da cidade: a atual «Rua 
Getulio Vargas, passará u 
ser «Rua Ministro Pedro To
ledo» e a atual «Av. 8 de 
Outubro* passara a denomi
nar 6e «Av. Presidente Va
gar».
Homenagens a ani

versariantes
O sr. Syrth Nicolléli pres 

tou homenagens ao Cel. Be- 
li/ário Ramos e ao Cel Aris- 
tiliano Ramos, pela passagem 
dos aniversários dos mesmos, 
requerendo fosse uma co
missão de vereadores visitcr 
o , primeiro. Associaram-se 
ás manifestações os srs. Ma
noel Antunes Rumos. Arnal 
do Borges Waltrick, Louren- 
ço Waltrick Vieira, Dorvali
no Furtado e Aureo Ramos 
Lisboa, O sr. Aristi 
des Batista Ramos levou á 
Casa os agradecimentos dos 
homenageados, a quem fo 
ram enviados oficios de oon 
gratulações, registrando se em

ata votos de regoz jo pelo 
transcurso de seus natali- 
eios

Atuações des srs. 
vereadores

Afora a presença no deba
te das proposições acima des
tacadas. tiveram os srs: ve 
readores as seguintes parti
cipações individuais.

Dr. Evilasio N. Caon - PTB  - 
Criticou o mau estado de 
conser\ação da estrada esta
dual Lajes-Anita üaribaldi, 
pedindo providencias ao DER 
para a rmlhoria da mesma; 
abordou o problema da ela
boração de planos de urbani
zação pata a cidade e para 
as sédes distritais: pediu a 
contruçâo de uma praça no 
Bairro de Copacabana, etc 
frente à residência do sr. Ivan- 
dei Xavisr Soares; secundou o 
seu companheiro de bancada, 
sr. Syrth Nicolléli, denuncian
do também a fraude pratica
da em Lajei por panificado
res, solid.-rizando-se com me
didas punitivas que possam 
vir a *er tomadas pura evi
tar abusos e assaltos à bolsa 
popular; agradeceu homena- 
geus que a Camara prestou a 
seu finado progenitor, sr. Ál
varo Nery dos Santos.

Syrth Nicolléli - PTB  - Cri
ticou o desleixo em que se 
encontram os armazéns de 
t’ igo desta cidade; destacou a 
presença em Lajes do sr. Ne- 
ri Rosa, delegado regional do 
lAPETC, apoiando a insta a- 
ção de uma agencia daquela 
eutarquia nest i cidade; recla
mou o nâo cumprimento do 
Regimento Interno por parte 
das Comissões Permanentes d.t 
Camara; propos e teve apro
vado o envio de olicios A 
TAC e a diretoria do Depar
tamento de Aeronáutica Civil 
pedindo a mudauç « de linhas, 
de tal sorte que Lajes seja 
servida diáriamente p o r  
uvlões; destacou a necessida
de de formação de uma co
missão de vereadores para 
percorrerem a cidade afim de, 
em conjunto, estudarem os 
pioblemas existentes e ofere
cerem sugestões ao Executi
vo; fez acerba critica a falsos 
mercadores que atacam os co
lonos Qas enc uzilh t l i s e 
lhes compram os produtos, 
vindo ievendé-loi no Mercado 
por preços elevados, comba- 
ieu a ação de diversos pani
ficadores que estão vendendo 
pão minguado e ruim a preço 
exorbitant s.
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Preço único para todo o tr igo  m oído no p*»s
Aquisição das safras nacionais pelo Governo - Fundo de Proteção à Triticuliu.a

recomendações da Ccrrissão Técnica do Trigo
Foi tumbem recomendando

xação de um preço único pa
ra todo o trigo a ser moído 
no país toi uma das suges
tões aprovadas p da X Reu
nião da Comissão Técnica do 
Trigo, que se realizou ne-ta 
capital, de 19 a 24 de março 
último.

Bm relatório ao ministro 
Ernesto D"rnelles, recomen
dou também que passe à 
competência do Govêrno Fe- 
dt-ràl a aquisição do trigo na
cional, para o qual deverá 
ser estabelecido o preço mí
nimo de compra, antes da 
época de plnntio, solicitando- 
se ao Banco do Brasil o fi
nanciamento de sua aquisição, 
desde o inicio da safra, na 
base de 10U%.

A Comisaão, cujas codcIu- 
sões abrangem assunto* gerais, 
econômicos e agronômicos, 
encareceu a continuidade d 
poTtica vigente pira a cam
panha do trigo, a instalação 
ae armazéns e silos, a intensi 
fic.iÇão dos trabalhos experi
mentais, 0 emprêgo de má
quinas agrícolas, adubos e in
seticidas, financiamento e ou
tras medidas.

Fundo de Proteção à 

Triti cultura
Entre as sugestões, desta- 

c>--se ainda a que propôs se
ja instituído o Fundo de Pro
teção á Triticultura Nacional, 
fi< ando a sua organização e

Minha Prece
— Clelia —

Que de seus lábios eu ja 
mais ouça a lamina aguÇad. 
da palavra «não», cortando de- 
rfpente e silencio. . .

Que seus olhos jamais me 
olhem dizendo oío. . .

E um não é a cortina tene
brosa de uma noite, encobrin
do o brilho das estrelas.

Não é um grito de agonia, 
ergundo-se a custo num dia 
muito claro.

Não é trevoada, descendo a 
passos de gigante a escadaria 
do universo, quando o sol 
ainda ilumina um dia sem 
nuvens, um dia radioso como 
um cor8Ção feliz. . .

Que de seus lábios ou ja
mais ouça a palavra não, en
quanto um toque de vida ani
mar meu coraçao a bater in
cessante cantando sim. . .

A urgente fi- regulamentação a cargo de
uma comissão subordinada ao 
Ministério da Agriculturs.

Outra resolução recomen
dou que em cada um dos Es
tados produtores seja feita 
uniformemente a distribuição 
de sementes de trigo pelos 
órgãos 'oficiais.

Para a importação de mó

quinas destinadas às lavouras, 
^ugeriu-se que o Banco d<> 
Brasil so concede a necessá
ria permissã às frrmas/ que 
fornecerem .nstruçoe- de ma- 

pjo e li-, s de peças em por
tuguês e que t is instruções 
cnmpanhem o briga tór ia ineh-

te cada máquina.

que o trigo na< ional seja 
n.antido nos Estados produ
tores, a titulo experimental e

a critério do S.E.T, enqqanto 

essa produção fôr i inferior à 

sua participaçãe na distribui

ção do produto nacional e es

trangeiro.

r

VTTT.At.í-';- í ‘

a oportunidade que touos 

esperavam e que

*
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OS MELHORES PRÊM IüS ATÉ HOJE OFcRECDO S, 
CCM VANIACENS E FACILÍ3A9ES EXCEPC!0:U)3!

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKL1N e habilite-se a 
ganhar um f o g ã o  g r á t i s  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 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 manejo, higiênico e 
seguro, Você receberá um envelope lacrado contendo 
o número do fogão, de 1 a 40, para o sorteio do 
f o g ã o  grát is,  e mais um cupon que dará direito ao 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver esta 
maravilha da técnica que é o fogão FRANKLIN

Exclusivista nasta praça

Bletrolandia
bua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

resa dg

2 Pagina

Pontes Interestaduais
Já foi realizada a reurfó, 

entre os governadores Moj 
ses Lupioo, do Pamiiá e j8 
uio Quadros de São Paulo, q 
principal motivo da reunião 
foi a construção de ponte* 
interestaduais, São Paulo « 
Paraná, num »total de cinco 
Na reunião também, foi exa 
minada a exportação do ea- 
f,- paranaense para o vi6inbo 
e6tado.

Completa harmonia 
entre o  Governador 
e vice Governador 

paulista
Ao deixar o governo p2u. 

lista, o governador J rio Qua 
dros. declarou que ectrepava 
o mais alto posto do Estado, 
ao general Porlirio da Htz, 
pois sabia que assim, estaria 
em boas mãos.

Deve pois. estar tudo zul 
nos meios politicoe-adminis
trativos da capital bandeirao 
tes, com a harmonia entre 
Janio Quadros, e Poifiriotía 
Paz. Falando a imprensa o 
general Porfirio da Paz. de
clarou que não modificarão 
se< retanado paulista, pois são 
todo6 homens de confiança.

Curiosidades,

L E M B R E - S E
Que em certas regiões dos 

Estados Unidos são usados 
batons cemo isca*, n*s pesca
rias.

o— o

Que a media de vida dos 
homen* celebres é de 65 
anos.

B A N Q U EIR O  E HO
M EM  D E ESPÍRITO

O sr. David Rocketeller »M 
a sua graode capacidade DU 
mundo do* negócios a de 
grande conhecedor das mani
festações d* arte. Durante a 
suh visita ao Brasil teve opof- 
tonidade de co htcer o* Prih 
cipais museus de São P®11̂  
Rio e Beto Horizonte e apre‘ 
ciou varias coleções de arje 
pertencentes a particulares. Q 
ilustre visitante e seu 
Nelson Rockefeller desej»" 
inverter no Brasil milbô&s 
dólares em planos já entregue* 
ao govêrno federal.

Avisa seus distintos passageiros e ao comercio em gerei que ceaW 
de transferir sua Agencia nesia cidade para a Rua Cororel Cordov«

Edifício Galeria Dr, Accacio sala 2 1
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
requerimentos Despachados

Dia 7 de abril de 1956.
- 22-3,l ' l56 - Almerindo Delfes - Licença para fazer 

um aumento em seu prédic sito à rua 
São Joaquim. Cumpra o parecer da DOV.

- 4-4-1956 - Construtora Comercial Ltda. - Licença 
para fazer melhoramento« no prédio do 
Sr. Gaudencio Andrade, à rua 15 de 
Novembro - Sim.

4- 4-1956 - Teófilo Fertig - Aprovação de planta e 
licença para construir um prédio para 
Alcides Oliveira Waltrick - Cumpra o 
parecer da DOV.

5- 4-1956 - Alvina Henckmaier Schlischting - Liga
ção dágua em seu prédio à Av. 3 de 
Outubro -  Sim.

5- 4-1956 - Froriebino Sandin Soares - Ligação dá
gua em seu prédio sito nas proximida
des d Campo de Aviação - Sim.

6- 4-1956 - José Córdova VVolfi -  Ligação dágua 
no prédio do Sr Amoldo Heidrich, à 
rua Quintino Bocaiuva - Sim.

Dia 9 de abril de 1956.
6-4-1956 - Alceu Furtado Goulart - Transferência 

de terreno foreiro - Sim.
Dia 10 de abril de 1956.

- 7-4-1956 - Amália Zequini Flori«ni -  Ligação dá 
gua em seu prédio na Brusque -  Sim.

- 9-4-1956 - Lauro Martin« Antunes -  Ligação dágua 
em seu prédio na Brusque - Sim. 
Tomaz Felizberto da Silva - Aprovação 
d* planta e licença para cunstruir casa 
de madeira na Vila Nova - Sim.
Amoldo Albino Martins - Tranferência 
de terreno foreiro - Requeira de rcôrdo 
com o Decreto n° 21; de 7 de abril de 
195Ó.

Dia 12 de abril de 1956.
2 4-1956 - Construtora Imobiliária Catarinense 

Ltda. - Aprovação de planta para cons
truir um prédio para Hildo Burigo - 
Aprovado.
Armando Debetio - Licença para demo
lir um prédio e licença para construir 
casa de madeira - Cumpra o parecer 
da DOV.

10-4-1956 - Cleones Velho Carneiro Basto« - Apro
vação de planta para construir um pré
dio para Ozório Lenzi - Aprovado. 
Andrino Genésio Garcia - Aprovação
de planta e licença para construir um 
prédio no terreno de José A. Stelfen - 
Sim.
lvandina Arruda Antunes - Professora 
Municipal - Requer 60 dias de Licença - 
S im.

N' 640 
N- 750

754 -

N- 768 - 
N- 769 - 
N- 777 -

N’ 787 -

N- 798 - 
N- 799 
N- 803 - 9-4-1956 -

N* 807 - 9-4-1956 - 
N- 724

N' 815 - 10-4-1956

N- 816 - 
V  8l7 - 11-4-1956 -

N' 821 - 11-4-1956 -

Exposição Infernaciona! ds G J o s
O Certame será realizzido, dia 14 á3 julho.no 
parque Palermo de Buenos Aires — Cricdo- 
res gaúchos irão expôr o que há de melhor 
em matéria de gado no Rio Grande do Sul

De acôrdo com noticias co
lhidas, na sede da Federação 
das Associações Rurais do 
Rio Grande do Sul, deverá 
se realizar no próximo dia 14 
de julho, no parque de Paler
mo, ^em Buenos Aires, a 
XVlll Exposição Internacional 
de Gados. Esse certame terá 
a duração de cêrca de 15 
dias, devendo participar do 
mesmo delegações rurais do 
mundo inteiro.

Pelo que se informa ainda

não se sabe quem irá repre
sentar FARSUL na próxima 
Exposição Internacional de 
Gados de Buenos Aires. Acre
dita-se, porém, que aquela en
tidade se fa rá  representar no 
certame, já que o mesmo con
tará com expositores gaúchos, 
que irão apresentar àquela 
mostra internacional de ani
mais o que hã de melhor em 
matéria de gados no Rio Gran
de do Sul.

Joalheria Mondadori
Praça J. Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia os 
famosos relogios

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

de PAREDE E M ESA que são vendidos com 
certificado de garantia por lü anos

CRISTAIS. PORCELANAS e objetos de
aderno

Leiam e assinem o jornal
«  A H O R A » ;

Vendido diáriemente em todas as bancas
Para assinaturas procurem esta redação

Mario Salandini Che
fe do escritório Co
mercial do Brasil em 

Paris
— A transferência do jor

nalista Mario Saladini, da 
Chefia de Escritor.o Comer
cial do M xico, pa a idênti
co ca go cm Paris França, 
foi bem r-cehda m todos 
os setores da administração 
pública e, em particular, en
tre os jornalistas. T r i  a se de 
excelente propaga nli ta do 
Brasil no Exterior e em todos 
os paÍ6es onde Be encontra 
a sua atuação é destacada e 
Dão há um só brasileiro que 
visite o Exterior que não 
volte cativo do tratamento 
recebido pelo nosso confrade 
e sua esposa, também brasi
leira, natural de Minas Gerais.

C M o d e lo s  p a ra  
h o m e n s  
se nh o ra s
jovens e 
cr.anços.

M atéria ! de prim eiro... 
acabam ento esmerado... 
core* lindas e 
c uredeuras. . o trad ic iona l 
qu o li ode sueca 
- M enark é a 
p re fe rido  do Brasil.

Distribuidor nosta praça
A  E L E T R O L  Í N D I A

C .1 Coronel Cordova a/n. Lag - ia. Catarina

//fil
J 2 I* \ ill

 ̂ áí

As chüvas estão aí! Cuidado!
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g um
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A t e n ç ã o  S e n h o r e s  P a s s a p  f f s
I 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 SUL» j
A inHíifitfiR nu6 mantêm nGsta cidade, 3,-LTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comercio e ínausiu», m 

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

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

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

Hora de sahida: - 10 h.

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

Hora de sahida: 15

5a. Feira: - de Lage6 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 m o t i^ v S t a " 4 Vil‘ iar em qualquer Cla- aérea brasileira, tanto na ida

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC. em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, <1*

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas ele-
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá n k í i w «   ̂ PP.

ntt u uiinete de passagem, em sua re
sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
tt 'W ^ * 4 . • > L 4 •

AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro .SN. (logo abaixo do Cine Marajoar»)
Fone, 214
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0 Presidente da Petobrás rece
be apoio da Indústria Paulista
O cel. Janary Gentil Nunes, 

premente da Peirobrás, a 
convite da Federação e Cen
tro das Industrias do Estado 
de São Paulo pronunciou in 
teressante coníerência no 
«Fórum Roberto Simensen» 
sôòre os problemas daquela 
grande autarquia industrial, 
recebendo, ao final de sua 
brilhante exposição, o apoio 
das classes produtoras de 
São Paulo. Ao encerrar a * I * * * * * * 8

conferência o sr. Antonio 
Devisate agradeceu a pre
sença de insigne expositor, 
dizendo que aquela organi
zação estatal (petrobrás) pa
ra solucionar seus problemas 
de equipamentos poderá 
contar sempre com a cotHri 
buição do parque indusirial 
paulista que iá se encoDtra 
em posição de poder aten 
dê la de acordo iom suas 
necessidades técnicas.

juízo de direito da primeira vara  m
COMARCA DE LAJES

Edital de Citação
O Doutor Aristeu Ruy de 
Gouvêa Schiefler, Juiz de 
Direito da Primeira Vara, 
desta Comarca de Lajes, Es- 
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faço saber aos que presen
te edital de citação, oom o 
prazo de trinta (30) dias vi
rem, dele conhecimento t ve
rem ou interessar possa, que 
por parte de H “ leodoro D-l- 
fes de Souza, brasileiro, casa
do lavrador, domiciliado e re 
sidente no lugar denominado 
«Curral Falso, na Faztnda de 
Santo Antonio do Caveiras, 
no distrito de Painel desta 
Comarca, me foi feita a *e- 
guinte PETIÇÃO: - «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara desta Comarca. Holeo- 
dom Delfes de Souza, brasi
leiro, casado, lavrador, domi
ciliado e residente no lugar 
denominado Curral Falso, na 
Fazen la de Santo Antonio do 
Caveiras, no distrito de Pai
nel, desta Conian a, vem, por 
intermédio de seu procurador 
infra firmado, com todo o res
peito, à presença de V. Excia. 
c»m fundamento nos artigos 
550 e 552 do C. Civil, e 454 e 
seg. do C.P.C. expor e reque
rer o seguinte: Io) Possue, co-’ 
mo sua, no lugar suora refe
rido, sem interrupção nem o- 
pnsição de quem quer que 
seja, urna gleba de campos, 
e íachinais, inclusive pmhei- 
loi, com a area de 136,000. 
(Cento e trinta e Seis mil 

| metros quadrados) mais ou 
menos, há mais ou menos, há 
mais de trinta anos; Cileba es- 
ta, que confina com terras deI 5estr'0 Vitniino de Liz, de 
Otacilio Mariano, de Vendra- 
mitn Hughen de Souza, de 
Domingos Mariano da Silva, e 
d° proprio, Sup. todos brasi- 
*eV°®> casados, lavradores, do- 
Oiciliados e residentes no

í aludido lugar. IIo - Pretende o
hupte. adquirir a referida gle-
I a, pois o fato de estar êle,
| * posse da mesma, por todo 

tempo, gerou-lhe o direi-
I o de usucapila. IIIo) Sua 
P -tenção encontra apoio, prin- 
cipalmente, no art. 550 do C. 

i_! . ^  As6im, requer o Su-
IP <- que, depois de processa -

8 e julgada a justificação,itlna f JU,Kaua * just forma dt( ar( 454 se
r “ "*8 do C.P.C,, presente o 
ten Dre.presentante do Mir.is- 
L:'t° Pujl‘CO, e ouvidas as 
f  etrui'has abaixo arroladas,

se digne V. Exeia. de mandar 
c'tar os coDfioantes do im<•- 
vel e o Dr. Pronu tor Publico, 
bem assim como por editais 
de 30 dixs, os iRtere-sado- in
certos, p.ira erntest irem no 
praz) <1h lei, a present- iç.u., 
em virtude da qual, e na I r 
ma dos artigo* 5õ0 e 552 do 
C. Civil, deverá ser reconhe
cido e declara lo o d<>minio 
do supte. sobre o bem aemia 
descrito, prosseguindo se co
mo de direito a é final sen
tença, que servira de titi ! 
"hábil para a transcrição no 
registro de imóveis Prot st<i- 
se por lodo o gênero de pro 
vas, inclusive depoimento 
pessoal de qualquer interes 
sado, inquirição de testemu
nhas, vistoms, etc. Dá-se à 
causa p.ira o efeim de taxa o 
valor de Cr$ 2.100.00. T -10 
munhas: Leandro de S «uza de 
Liz, Arbus Gasp r S< hilistintr, 
Ces trio Vitoriou de Liz, João 
Maria Vitorino de Liz e Pre 
salino de Almeido VI-lo. To
dos brasileiros, casados, la
vradores, domiciliados e re
sidentes no supra-mencionad > 
lugar, Po distrito de Painel. 
As6im D. e A. Esta P. e E 
R. Deferimento, - Em tempo; 
testemunha: Otncilio Antunes 
da Silva. Lajes. 1-12-1955.
(a) Pp. Getulio Antunes Viei 
ra.- DESPa CHO:-A. Designe-se 
data para a justificação Laj. s, 
6 - 12 - 55 (a) A r i s t e u  
Ruy de Gouvêa Scbiefler.
- Realizada a ju-tific.-ção, foi 
proferido o seguinte DESPA
CHO: Julgo por sentença, p,i- 
ra os efeitos legais, a justifi
cação procedida. Façam-se as 
citações requeridas. - Lajes, 
26-3-1956 - (s) Aristeu Ruy d> 
Gouvê i Schieber.- E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito especiahnente os inte- 
ressadov incertos, passou-se o 
presente edital, que será pu
blicado e afixado na forma da 
lei.-Dado e passado nesta ci 
dade de Lajes, aos vinte e 
sete dias ^o mes de abril do 
ano de mil novecentos e cin- 
cOenta e sfis.-(27-4-1956). Eu. 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Cível e Comercio 
da la. Vara, o datilografei, 
subscrevi e asgino.-Seles afi
nal. „

Arisleu Ruy de Gouvêa 
Schiefler 

Juiz de Direito da la. Vara

Waldfck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

Não dê esmola, conirbua para S L A  N

E V. também sai 

sempre ganhando 

quando fuma 

cigarros Lincoln.

de r a m  a ra m  o melhor"
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1 C O K K F lO  L A G E A N O

O Douto A'i teu Ruy de 
Gouvêa Schiefler. Juiz de Di
reito da Primeira Vara, des
ta Comarca dc Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na forma 
da lei; etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação, com o 
pr„zo de trinta (30) dias virem, 
crie conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por par
te de Otávio Guarda e sua mu
lher Albina Picoli Guarda; bra
sileiros, casados, lavradores, re
sidentes e domiciliados no dis
trito de Anita Garibaidi, nesta 
Comarca, me foi feda a seguin
te PETIÇÃO; - Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da la. Vara da 
Comarc». Otávio Guard» e sua 
mulher Albina Ptcoli Guarda, 
br:sileíros, casados, lavradores, 
residentes e domiciliados no 
distrito da Anita Garibaidi, 
nerta Comarca, por seu procu 
rador abox* firmado (Doc.l) 
vêm porínte V. Excia. para ex
porem e requererem o seguinte: 
Hà mais de vinte anes possuem 
os Suplicantes como seu, um 
terreno com a area superficial 
de um mdhâo e oit centos mil 
metros quadrados, situado no 
iugar "Fazenda da Costa do 
Rio Pelotas»; proximo á Vila 
de Celso Ramos, Distrito de 
Anita Garibaidi, nest» Comarca, 
onde mantem residenci'! e exer
cem atividades agrtcobs; 2 - 
Esse imóvel com a area de
l. 800.000 ms2, e s^bre o qual 
os Suptes. h» m is de 20 anos
m. ntem posse sem interrupção 
ou oposição, está perfeitamente 
delimitado, tmdo divi*;s destas

juízo de direito da

Edital de
PRIMEIRA VARA DA

Citação
e as seguintes confrontações: de 
um iado.Jcom Altino Paz P,i- 
dilhü, O/ório Paz Padtlha e 
João Paz Padilha, de outro la
do com terras de Antonio Pe- 
lozatto e de Altino Simonetto. 
até encontrar o Ri > Pelotas 
com o qual confranta com <> 
Estado do Rio Grande do Sul, 
sendo as demais divisas por 
I nhas secas e arroios: 3-Muito 
embora possuindo mansa e pa
cificamente: com «animis sibi 
fubendi» por mais de vinr 
anos, pir si, e há mais de trin
ta anos somando a posse de 
seus antecessores, são os Suptes. 
qualquer titul > f >rmai pelo 
qual provem sua qu'1'dad* de 
proprietárias tio aludido imó
vel que é proprio para sgncul- 
ura e vem sendo cultivado pe
los Suptes, com exclusividade, 
e é constituid# de matos e fa- 
chinais, banhado, contendo ver
tentes, pedra ferro, madeiras 
de lei, alguna pinheiros, pedrn 
ferro etc. 4-Ora, o art. 550 do 
Cooigo Civii, alterado pda E**i 
o0 2.437 de 7 m,.rco de 1955 
iis)ôe. «aquele que por mais 
de vinte anos, sen mterruoção 
ou oposição, possuir como seu 
um imóvel, adquirir-lhe-á o do- 
mnio. independentemente de ti
tulo e bôâ fé, que em tal caso 
se presumem" A jurisprudência 
e a doutrina são concordes em 
que basta a prova da poi»se 
mansa e pacifica, por vint* 
jnos e que o possuir lenha a 
coisa com anirous domini, para

requerer sejs-1h * decMrado o 
domínio oor sentença, a ' qual 
aervira de titulo paia a tran5- 
crição do Rejistro d» lmovei-l 
5-Assim stndo, demonstrados <> 
Suptes: «* provando o> requisi
to» exigidos pela |ei-p >sse, 
mansa e pacifica, cum ani no 
do donos, por mais de vinte 
anos; tem os Suptes., na aç-io 
de usucapião o meio legal pa
ra suprir a falta de tiiulo hábil, 
p.ira adquirireu o domínio do 
imovul. que. te fato lh>-* p*r- 
tence, fundando sua pretenção 
nos arts 550, m idifiodo pela 
lei 2.437, de 7-3-955, e art. 
552, ambos do Código Civil, e 
no art. 451 do Cod. Procesíu 
Cf vil; Nestas condições na for
ma do art 455 d » Cód.Proc. 
Civ. pedem e requerem a V. 
Excia que, preliminarmente, á*- 
ja designado dia e hora para a 
justificação orevia, sendo então 
as testemunhas abaixo arrola
das que comp.recerão indepen- 
dedtemente de intimação e, jul
gada procedente est» se digne 
V. Excia. em ordenar a citação 
dos confrontantes e suas mu
lheres. se casados, forem inte
ressados certos e incertos, por 
por editais, na forma do art. 
455 e piragratos, para contes
tarem a presente, no prazo le
gal, querendo- Requerem ou- 
trossim, a notificação do Mi
nistério Público, na forma e 
para efeitos legais e para re
presentar sobre direitos de in
capazes, inclusive para intervir

COMAR ;A  DE LAJES
na juti.f cação A presente aç*» 
i. ve ,d . . » r julgada proce 
dente para que *rja declar- o, 
por sentença, o dom.n.o do. 
Suptes, sobre o ,m° ve' jcão 
rido, e autoriza a tranic Ç 
no Registro de Imóveis, P 
dendo-se, em tudo, de co f 
midade com as disposiçOets I 
góis. Protesta provar o alegado, 
co« documentos, testemunhas 
vistorias, e demais meios de 
prova* admit dos em dir it ■
Dá-se a presmte, pa a nríniin 
fiscais o valor de Cr8 lOOOO, • 
Nestes TermoS.E.D. Lar», • 
de fevereiro de 195o. *
’ n. Edesio Nery Caon - lns 

criçãe na OAB Sta. Catari
na u° 474. Testemunhas para 
a justificação: 1) João Maria 
Maciel, bras. lavrador, resi 
dente em Anita Garibaidi 2 
Manoel Nunes de Oliveira, 
bras. maior, residente em 
Anita Garibaidi 3-Joio Felix 
de Moiaes, bras. maior, re
sidente em Aoita Garibaidi. 
4-Jo,.o Ambrosio bras. maior, 
lavrador residente em Anita 
Garibaidi. - Comparecerão 
independentemente de inti
mação.- DESPACHO. - A. 
Designem se dia e hora pa 
ra a justificação, feitas as 
nece>sarias intimações. La 
jes, 24 de janeiro de 1956.̂  - 
ta) Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler - JutZ de Direito 
da la. Vara. - Realizadá a 
Justificação, foi proferido e 
seguinte DESPACHO:-Juluo 
por sentença, para os efeitos 
legais, a presente justifica
ção. Façam se as citações 
requeridas. Prazo dos editais:

^íca

30 dias. l.ajes. 26 3-1 f  56 qp 
Aristeu R u y  de Gouvéá 
Schiefler. - E para que t,m. 
guem alegue ignorância mui 
to especialmenle os inte.es. 
6ado§ incertos, passou-se „ 
presente edital, que 8erá 
publicado e afixado na jor. 
ma da lei. Dado e pasaado 
nesta cidade de Lajes, aoi 
vinte dias de mes de abril d i 
ano de mil novecentos e cm 
coenta e seis.- Eu, Waldeciç 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Civel e Comercio da la Va 
ra, o datilografei, subscrevi 
e assino.-Selos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schieller

Juiz de Direito da la. Vaia

Waldeek e.urelio Sampaio 
Escrivão do Civel

Curso Brasil
Rua Mal. Deodoro 304 Lages 

S.C.

Concede diploma 
cora aptidão

Leciona corte, cos
tura pelo sistema 

retangular
Dirigida pela profes
sora Francisca L 

Plauta
Diplomada na cidade de 

Porto Alegre

Rua 15 de novembro, 306
Comércio por atacado e varejo - Representações

Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia. vidros, artigos para presente, em geral, louças, 
nio, estamaltados. conservas, bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, brinquedos fogões 
«GERAL», camas de móla, móveis CIMO, tapetes, congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, produtos W a U TA  
dezas em geral.

A escola precisa de móveis 
funcionois, sólidos e c o n fo r
táveis po ro  a tende r à soúde 

•do crionça, resistir à sua na 
tu ra l irriqu ie tud e  e p ro p o r
c ionar-lhe  bem estar. Móveis 
a d e q u a d o s  p o s s ib i l i ta m  
fo to l ap rove itam en to  das 
aulas e in fluem , assim, na 
fo rm ação de uma juventude 
que, no fu tu ro , seria ú til à p á 
tr ia  e saiba engrandecê-lo .

alumi- I 
marca I 
e miu- I

M O V E IS  C IM O

REPRESENTAM: Cia. Wetzel Industrial - Joinvile - fabricantes das afamadas vola« ,,t tvr» \ „
Alegre, fabricantes dos fogões GERAL, o unico que tem o fo rn o 'pJn o iP j* Cia 
Cia. Ind. de Cons. Alimentícias C1CA. - Móveis Cimo SA. Os 
Com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da BaíaS A ^LHORES. 
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pena SA Ch ,& uro.s- 
Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - Fosforos PINHEIRO " ^ Ilai u ôs finos. 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro.

DEPOSITÁRIOS: S.A. Moinhos Rio-Grandenses.

Geral de Industrias
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12-5 o»ó CORREIO LAGEANO 7 ^ ecu

V a s c o  da  G a m a X I n t e r n a c i o n
As representações do Vasco da Ga

ma e do Internacional pisarão o gramado 
do Estádio Municipal, amanhã, para a 
disputa de um prélio amistoso, cujo ini
cio está marcado para às 15,30 horas,

sob as ordens de Ivens Montenegro. As 
duas equipes exibir-se-ão com as forma
ções básicas para o certame oficial, ser
vindo o cotejo para ensaio e observa-

ções. Espera-se um bom desenvolvi 
to de jogo e boa renda, não exis 
prognósticos de quem poderá colh 
louros de vitória.

ifc 3- 

0 

OS

1

Apiovada a tabela para o Campeonato
Reuniu-se ontem à noite a Assembléia Geral da LSD. 

Fizeram-*e representar os clubes Vasco da Gama e Lajes, 
através de seus presidentes Ariovaldo Caon e Adolfo Olmger, 
eseus representantes Osni Westphal e Dr. João Pn to de 
Oliveira, respectivemente. Os ausentes - Aliados, Internacio
nal c Pinheiros - foram multados por não terem compareci
do. Da reunião resultou a aprovação da tabela para o certa
me oficiai do corrente ano. Dia 3 de junho será realizado o 
torneio inicio, e dia 10 a primeira rodada. O primeiro turno 
gerá disputado apenas em domingos e o returno em sábados 
e domingos. E o seguinte o carnete

TORNEIO INICIO

Vasco da Gama x Pinheiros 
Aliados x Lajes 
Internacional x Vencedor la 
Vencedor 2a x VeDcedor 3a

CAMPEONATO

InternaciODal x Aliados 
Vasco da Gama x Pinheiros 
Aliados x Lajes
Internacional x Vasco da Gama 
Lajes x Pinheiros 
Aliados x Vasco da Gama 
Pinheiros X Internacional 
Vasco da Gama x Lajes 
Pinheiros x Lajes 
Lajes x Internacional

— DIAM ANTE —

Neve em São 
Joaquim

Noticias oficiais, confirmadas 
pelo Posto Metereológico de 
São Joaquim, informam que 
nevou na madrugada de 10 do 
corrente, naquela cidade. O ter
mômetro reg strou um gráu e 
seis décimos abaixo de zero, 
tendo a neve atingido 10 cen
tímetros de espessura. Até as 
11 horas da manhã do dia 11 
continuava nevando. A primei
ra onda de frio, ainda no ou
tono, está atingindo toda a Re
gião Serrana, registrando-se 
baixa temperatura em todos os 
municípios, porém chegando ao 
mínimo em São Joaquim.

NEGOCIOS 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 meta redação.

Valiosa contribuição para o brilhai, imo 
das Festas Juninas

A exemplo do que fês no ano anterior, importante or
ganização industrial da capital paulista está distribuindo 
cartazes coloridos, com motivos associados às nossas tra- 
dicionaig fe6tas caipiras de junho: Santo Antonio, São João 
e Sáo Pedro. De aspecto bastante 6uge6tivo, com pitorescas 
cenas iispiradas em .nosso folclore, tais cartazes estão 
sendo oferecidos aos clubes e associações recreativas exis
tentes em tudo o Brasil pela São Paulo Alpargatas S.A., a 
fim de que possam servif para a divulgação das festivida
des promovidas pelos mesmos em suas respectivas locali
dades Trata se de uma iniciativa que tem merecido o mais 
caloroso acolhimento, pois que, significa, antes de tudo, 
uma forma inteligente de preservação das nossas festas po
pulares.

Acima, a reprodução de um dos referidos cartazes, 
vend-ose o espaço em branco a ser usado pelo clube ou 
associação para divulgar informes 6obre as suas festividades.

Goiania — Noticias de Pium, 
no Vale do Tocantins, dizem 
que num garimpo da região 
foi encontrado um enorme dia- 
mente. Faltam pormenores, sa-

bendo-se apenas que o feliz 
garimpeiro é paraense e que 
fugiu para lugar ignorado, com 
medo de ser roubado.

Banco do Brasil S.A.
AVISO

Concurso para Fiscais-Visitadores
(Exclusivamente para AGRÔNOM.OS, EN 
GENHEIROS-AGRÓNOMOS E TÉCNICOS 

AGRÍCOLAS
0 BANCO DO BRASIL S.A. torna público que, 

visando a permitir o aproveitamento de Técnicos 
Agrícolas, resolveu reabrir, até 31-5-56, das 14 às 
16 horas, nos dias úteis (excluido o sabado), em 
sua agência nesta cidade, à Praça Vidal Ramos, 
SeDior, nu 464, as inscrições para o concurso aci- 
ffla, encerradas a 29 2-56, cuja realização, que se
rá levada a efeito no Distrito Federal e nas capi- 
tois dos Estados do Rio Grande do Sul, Paraná, 
^uo Paulo, Minas Gerais, Bahia, Pernambuco e 
Leará, fica transferida para o decorrer de agosto 
Próximo vindouro, em horário e local a serem o- 
portunamente anunciados.

0 edital respectivo está publicado no Diário 
yucial da União de 22-12-55, e se encontra afixa- 
uo, também, em tôdas as agências do Banco do 
nrasil S.A., as quais se acham autorizadas a pres- 
Y ruaiores esclarecimentos e fazer a inscrição.

18a êsse certame a selecionar candidatos para o 
Preenchimento de vagas EXCLUSIVAMe N 1 E NAS 
AGENCIAS DO INTERIOR.

Lajes (SC), 9 de abril de 195 >•
Banco do Brasil S.A. - Lajes (SC)

Newton S. M. Almeida Hugo Nieble de Freitas 
Gerente Contador

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

• Freios ultro seguros sistema 
"Westinghouse".

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

• Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.

CQMINKâO

F.N .M ,
“ 0 GIGANTE OAS ESTRADAS”  /

•  P ro n to  e n tra g o  
• f o c i h d a d e  de p o g o m tfll*

. assistência técnica
p e rm o n e n fe  e e iro q u #

dm nçAi e Acessouos

D I S T R I B U I D O R  l o c a l
\UTO GERAL GERSON Li CENA S.A.

Av. Mal. Floriano 37 - Ft).ne 252 - C. Postal 8 
l aces, Sta. Catarina
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Arrecaaaçãc do Imposto de Renda; 25 bilhões
Em compilação rde Afranio 

Melo, vimos, numa das, últi
mas .edições de «O Jornal» 
interessante artigo sobre ar
recadação tributária do Bra
sil que em 1955 6e elevaram 
a 92 bilhões e 88C milhões de

cruzeiros, resultantes de de
zoito impostos da União, Es
tados, Distrito Federal, muni
cípios e demais taxas, com 
esta distribuição: União. 48.368 
milhões; Estados e Distrito 
Federal, 37.735 milhões; mu

Continua com grande sucesso o concurso 
patrocinado pelos afamados fogões

«FRANKLIN»
O «Concurso dos 40 Fogões» constitui, no momento, a 

nova atração da cidade! Trata-se de uma feliz iniciativa da 
ELETROLa NDIA que, ao lançar nesta cidade este original 
concurso dos fogõe6 FRANKLIN, o fogão que não depende 
de quotas de combustível, pois produz seu próprio gás, es
tá oferecendo, além de valiosíesimos prêmios que atingem 
a um total de CrS 350.000,00, comprendendo Geladeira de 
9 pés, RadioTone Mu'lard, Máquina de Costura, Rádios, Pa 
nelas de pressão e Bon-cas finas, etc, ainda o sorteio de 
um fogão grátis entre 40 felizes compradores do fogões 
FRANKLIN. - A ELETROLANDIA é revendedora exclusiva 
da RADliLSA Rádio Eletricidade S. A. de São Paulo, dis
tribuidora dos fogões FRANKLIN, e está fazendo diariamen
te demonstrações de funciona ento dêsses fogões que se 
recomendam por serem de fácil manejo, higiênicos e, so 
bretudo econômicos, não dependendo de quotas de combus
tível. Verdad iros guardiões de nosso patrimônio florestal, 
pois não usam lenha nem carvão os fogões FRANKLIN ge
ram o seu próprio gás, através de um sistema patenteado, 
exclusivo do distribuidor.

M A R I L U Z  H O T E L
(O melhor da Capital Paranaense)

— Apartamento com banheiro, rádio e telefone.
— Amplos e elegantes salões para banquetes

coock-tails.
— Fino Restaurante com cozinha Internacional.

Já foi inaugurado o GRILL-BAR, com bom conjunto 
melódico para seu devaneio noturno.

Diárias: Solteiro Cr$ 150,00 - 
Casal Cr$ 250,00 -

MARILUZ HOTEL l_TDA.
Rua loão Negrão, 169
TELEFONES: 4790 e 4791 

ENDEREÇO TELEGRa FICO “ MARILUZ” 
CURITIBA — PARANÁ

nicipio8, 6.777 milhões de cru
zeiros. Observa-se daí que a 
tributação da União chegou 
quase a 87%, dos Estados e 
Distrito Federal a 90% de 
participação nos Imposto»; 
nos municípios, foi de 62% 
sua quota no total da arre 
cadação, sendo que a União 
arrecadou só de impostos no 
ano passado 47 bilhões e 969 
milhões de cruzeiros A ar
recadação tributári . dos Es
tados e Distrito l-ederal. os 
impostos atingiram a 36 bi
lhões e 403 milhões e as taxas 
com um bilhão e 332 milhões.

Renda consumo e consigna 
çõe8 em 40 ultrapassavam 
40% da receita tributaria, ho
je chega a quase 70% desse 
total, e no exercido passado 
o imposto de renda recolheu 
19 bilhões e 259 milhões e 
sua previsão para o ano em 
curso é para 25 bilhões e 32 
milhões de cruzeiros, espe
rando arrecadação superior 
a 23 bilhões.

(Serviço de imprensa do 
Departamento de Relações 
Públicas da Transportes Aé
reos Catarinense TAC).

— V I S I T A  —
Esteve em visitas a nossa 

redação o Dr. Paulo Guima
rães, gerente da Sucursal da 
Sul América Terrestre Maríti
mos e Acidentes em nosso Es
tado, com séde em Florianópo
lis. Ss. que veio a esta cidade 
tratar de assuntos ligados à 
importante Cia. que dirije, de
morou-se entre nos pelo espa
ço de 3 dias, e prossegui via
gem para os municípios vizi
nhos. Agradecemos a deferen- 
cia de sua visita.

espetáculo de telepatia
, umanhã no clube 1* de julho, às 20 00 „ 

Exibir-se á, a n l^  telepatja. o Dr. Romelino, tefoj*
um lnedl[°.e f ' í t o r  do Instituto Psicológico de BarcelonV 
ta espanhol, d iu  lta8 platéias do mundo, em
Aplaudido pela» “  D r. Romelino já ee apresem,,„ 
‘ íS d °  eP i  em tódâa, ioclue.ve FloaianOpolie, 
grande sucesso

a. 
8ua
fu

colheu

CORREIO lAREANO
ANOXVll Lages. 12 de Maio de 1956 fl-jj

Quem casar na Igrej , eia 
o mesmo direito asseguiado 

pela lei civil
Em Santa Catarina, com o [clamas civis nos prazos o, 

no Brasil teve ampla reper Código civil artigos l80ais; 
1.110, de 23 de

Nova pun ção a Veloso
O major Veloso foi punido, com pena disciplinar de 

prisão por 30 dias, — durante os quais terá suspensas to
das as suas regalias, só podendo ser visitado por esposa e 
filhos — em virtude das entrevistas que concedeu nos úl 
timos dias, ofensivas à autoridade constituída.

A  par dessa medida punitiva, o ministro Henrique 
Fleiuss, baixou uma portaria proibindo expressamente a to
dos os oficiais, sargentos e praças da Aeronáutica quais
quer pronunciamentos de caráter político.

Aguardava Anistia
O major Veloso achava-se recolhido em sala livre no 

Depósito de Material da Aeronáutica, á espera ou da anis
tia ou da decisão do Tribunal sôbre o processo que res
ponde, por insubordinação. Com a nova atitude rebelde, 
passa o major a ser prêso de fato, impedido que está de 
receber visitas que não sejam as de seus familiares mais 
próximos.

CONGRESSO ES
TUDANTIL NA 

CAPITAL
Seguiram hoje para Floria

nópolis, onde participarão de 
um congresso estudantil, os 
srs. Rogério Ramos e Pedro 
Mello, representando a União 
Lageana de Estudantes. Os dois 
delegados da classe estudantil 
local tratarão na Capital do 
Estado de importantes assuntos, 
devendo retornar na próxima 
semana.

cussao, a lei 
maio de 1950. publicada no 
«Diário Oficial da União», de 
27 do mesmo mês, que regu
la o reconhecimento dos e- 
feitos civis do casamento re
ligioso.

A lei 1.110 deu execução 
ao artigo 163 e seus parágra
fos 1° e 2o da CONSTITUI
ÇÃO FEDERAL. São passa 
dos mais de 5 anos da vi- 
gènc a da lei e 6eus intuitos 
estão 6endo confirmados pé
la prálica cada vez mais ge
neralizada em muitas comar
cas de Santa Catarina. A fal 
ta de suficiente divulgação 
da lei em tela de modo de 
cumprir cora os preceitos da 
mesma, é a responsável pelo 
seu raro uso.

Vamos indicar, agora o 
que devem fazer os nubentes 
para gozarem dos benefícios

Como sempre, levarão as 
certidões de nascimento ao 
cartório do Registro Civil e 
lá se inscreverão para serem 
corridos os proclamas (para 
o ato religioso apresentarão 
ao sacerdote a certidão de 
Batismo),

Depois de corridos (os pro-

estarão habilitados: munir-sè 
ão do CERTIFICADO DE HA- 
BILITAÇÀU que é valido pw 
três meses, e pagarão as dei
pesas concernentes ao regis
tro civil.

O certificado será entregue 
ao oficiante da cerimôniare. 
ligiosa para o devido arqui
vamento.

Após a celebração do ea 
sarnento religioso, o próprio 
oficiante requererá a insca- 
ção do ato no registro públi 
co, que será efetuado pelo 
oficial do registro civil den
tro de 24 horas.

Depois desse prazo, os nu- 
dentes poderão obter a certi
dão re6peet,va no cartório.

Não haverá pois despesa* 
com o assim chamado «casa
mento civil», 6 e d d o que ü J 
despesas de cartório se refe
rirão únicamente à habilita
ção e ao registro e certidão, 
taxadas em lei.

Dezenas de noives estão 
preparando os papéis, par» 
casarem no Ríligio o, t-1*® 
efeitos civis. Afinai, lambem 
o Brasil realiza o que M 
mutos anos se faz nos cultos 
países da vetusta Europa.

—  Borrachos de boa pinta =

Jazida de mármore
Anuncia-se a descoberta de 

uma nova jazida de mármore, 
na chapada próxima à região 
onde deverá surgir a nova Ca
pital da República. A jazida 
está a 1.860 metros de altitu
de, no Morro do Salto.

Causou estupefação a atitude de alguns mo- 
cinhos da alta sociedade local, em dias da sfu8' 
na corrente, terem realizado verdadeiro show eC1 
plena via pública, pela zero hora. Apesar do frio. 
alguns estavam em trajes menores, imprópí'0' 
gritavam e batiam em residências familiares, d*5 
proximidades da rua Aristiliano Ramos. A 
caçao encontrada para a atitude dos| <bons ni°ÇcS’ 
oi o álcool, que haviam ingerido em doses fofí 

do comum. Acreditamos que este registro j°rD8 
istico possa servir de repreensão as esses páU! 

dagua de boa pinta.

Um espetáculo empolgante, grandioso, inspirado numa das mais belas paainrr« a *  u - *» • , -
Eis o que será, sem duvida, o grande filme d hlstoria da Grecia

F RI N E A -  A Cortezã do Oriente
com a brilhante participação dos consagrados astros:

PIERRE CRESSOY, TAMARA
Não

ELENA KLEUS — no papel de Frinêa,
magestosa em seu talento e beleza!

\ LEES, GIULIO DONNINI, sob a direção « « r i .#  i /  " e , n«viueçao magistral de MARTO R D N N A R D
ão percam, AMANHA, Domingo, ás 7 e 9 horas, no CINE MARAJOAR A Í U 'J  ü  U  *

?

HOJE, Sabado, em 2 Sessões — 
CANTINFLAS no seu maior filme: — OS 3 M O S Q U E T E IR O S
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