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ngrid Knopick M íss Lajes Cr$ 25,00 o quilo de pão
Sábado ultimo, às 16.00 nnc «nlnpc nn rlnhn 1* rio ^Sábado último, às 16,00 horas, nos salões do clube 1" de 

Julho, realizou-se o primeiro desfile das senhoritas que con
correram ao titulo de MISS LAJES 1956. O desfile foi em 
maiô, comparecendo ao mesmo as senhoritas: Lídia Bian- 
chini Avila, representando a União Lageana de Estudantes; 
Ingrid Knopick, representando a União Social Artística Lagea
na; Wanuza VValtrick; reprasiatan lo o clube 14 de 
Junho. Nessa oportunidade os 
juizes não só apreciaram os 
dotes fisicos das concorrentes, 
como também as qualidades 
intelectuais e sociais, através 
de diversos testes.

À noite do mesmo dia, nos 
sr.lões do clube 14 de Junho, 
voltaram a desfilar, agora em 
traje de passeio, as tres can
didatas. Logo após os juizes se 
reuniram para conferirem e 
contarem os pontos alcançados.
Na primeira verificação cons
tatou-se um empate entre as 
si tas. Vanuza VValtrick e Ingrid 
Knopick. Realizado novo jul- Srta , id Knopick «Miss-Lajes» 
gamento a srta. Ingrid Knopick
alcançou 12 pontos de vantagem sobre a outra candidata, sen
do então proclamada MISS LAJES 1956, sob as palmas dos 
presentes.

A escolha do juri foi sem dúvida dificil, dado que as tres 
concorrentes apresentavam méritos para se sagrarem vencedo
ras do sensacional concurso, porém, está repercutindo favorá
velmente em face da indicação da srta. Ingrid Knopick. A re
presentante de Lajes seguirá para Blumenau, onde, a 27 des
te, será escolhida a MISS SANTA CATARINA 1956. Congra
tulando-nos com a escolha da srta. Ingrid Knopick, fazemos 
votos de qde em Blumenau alcance o mesmo exito, levando a 
beleza da mulher lageana a todos os pontos de nosso Estado.

Brizola não poderá sergovernador
Círculos políticos afirmam 

que o sr. Leonel Brizola não 
poderá se candidatar ao ca r
go de governador do Rio 
GtaGde do Sul nas próximas 
eleições. Isto poique existe 
um artigo na Constituição 
que veda a parentes do pre 
sidente da República ou do 
vice-presidente da República

que se candidatem a cargos 
eletivos executivos. O 6r. 
Brizola poderá, isto 6im. 6e 
candidatar a deputado ou se
nador O jovem prefeito de 
Pôrto Alegre, como se sabe, 
é cunhado do sr João Gou
lart. vice presidente da Re
pública

GRAVE DESASTRE NA FEDERAL
G r a v e  desastre ocorreu 

sexta-feira p.p. com um oficial 
do Segundo Batalhão Rodo
viário, nas proximidades de 
Pont# Alta. O segundo te
nente Roberto Ricardo Sol- 
berguer, que há pouco havia 
chegado a Lages, estava com 
seus instrumentos medindo o 
solo; quando, não se sabe 
certo se fui um caminhão, 
ou uma Hmousine, atropelou-c 
Os instrumentos, que estavam

sendo observados pelo tenen
te, penetraram-lbe face a den
tro, devido a dureza da cho
que. Imediatamente transpor
tado ao Hospital, nada foi 
possível fazer-se, vindo o in
ditoso oficial a talecer na 
manhã de sábado. Seu côrpo 
seguiu para o Rio de janeiro, 
onde reside aua familia. Até 
o momento, não se conhece o 
paradeiro do caminhão, ou li- 
mousine que o atropelou.

O quilo de pão em 
Lajes custa CrS 25,00. A 
este cálculo chegamos 
através de uma amostra 
que temos em nossa re
dação, pesando 40 gra
mas e adquirida por 
CrS 1,00 em posto dis

tribuidor da Panificado- 
ict CineJandia. É escusa
do dizer que o produto 
é de inferior qualidade, 
embora tenha sido com
prado hoje, o que vem 
provar que os padeiros 
não se deram por achados

com a nossa última no
ta. Mas eles não perdem 
por esperar. Oportuna- 
mente publicaremos ou
tros fatos, com cálculos 
detalhes, provando co
mo é fácil enriquecer 
explorando o povo.

_  BANQUETE —
Realizar-se-á no próximo sábado dia 19, às 

í horas no Grande Hotel Lajes, u m  -1AN1AK em 
omenagem aos Srs. Bacharéis em Ciências Jun- 
icas e Sociais de 1955. Jantar este que seiá uma 
omenagem dos Srs. Advogados e Acadêmicos de 
ireito aqui residentes.

As listas de adesões acham-se com os acade- 
íicos Cid Couto, Galvão N. Caon e Cyro Campos.

Rejeitado na Comis
são de Justiça da 
Câmara o projeto de 

anistia ampla
Por 13 a 12. a Comissão 

de JuBtiça da Câmara re je i
tou o projeto de ani6tia am 
pla que beneficiava os co
munistas A comissão ap ro 
vou o substitutivo restritivo 
concedendo anistia aos ope
rários que participaram das 
grevi 8 e aos insubmi860e. 
Estão sendo votadas outras 
emendas.

Aumento das Tarifas 
indispensável ao DCT

Anunciada a discussão, ho
je, da convocação do minis
tro da Viação a fim de pres 
tar esclarecimentos sôbre o 
aumento das taxas postais- 
telegráficas. ocupou a tribu
na o deputado Emílio Carlos, 
que justificou a majoração 
como medida indispensável 
ao reaparelhamento dos Cor
reios e Telégrafos, tendo 
observado que apesar do au 
mento nos serviços postais 
telegráficos 06 do Brasil 
ainda são mais baratos que 
no mundo ioteiro. ü  orador 
leu uma carta do ministro 
da Viação dirigida ao lider 
Vieira úe Melo. que continha 
muito- esclarecimentos sõbre 
a matéria, levidu à falta de 
i‘-niDO, a votaç .o da m atér a 
foi adiada.

Jeep roubado
Foi roubado há dias, aos la

do do Lord Hotel, um Jeep 
Willis, cor beije, ano de 1954, 
e de placa 17-40-06, de Sào 
Jo sé . O refetido Je e p , perten
cia ao sr. Teólilo Schutz, que 
aqui estava de passagem- Até 
agora, não se conhece o des
tino do Jeep, sendo que a po
licia lageana, ja tomou as pro
videncias que coaso requeria, 
inclusive telegrafou aos mu
nicípios visinhos.

E, a recompensa para quem 
der informações corretas sô
bre o paradeiro do Jeep, já 
pslá em 5 mil cruzeiros, doa
dos pelo proprietári •.

Déficit na proposta orça
mentária da União

— A proposta orçamentária encaminhada por 
Juscelino ao Congresso, estima a receita em 75 
biliões 938 milhões e 280 mil cruzeiros, e a des
pesa em 99 biliões, 806 milhões, 395 mil e 571 cru
zeiros, para cuja cobertura o governo pede lhe 
sejam proporcionados recursos. Espera o governo 
obter tais recursos com a nova tarifa aduaneira, 
ora em discussão na Câmara, a qual resultará em 
mais de dez biliões de cruzeiros para a receita; 
prorrogação da vigência das leis que instituiram 
adicionais o imposto sobre a renda, do que advi
rão recursos da ordem de sete a oito biliões de 
cruzeiros. Perduraria contudo, ainda, o déficit de 
5 a 6 biliões, que seriam obtidos com projetos de 
alteração do imposto sobre a renda, já era trami
tação no Congresso, com alteração da legislação 
do Irapôsto de consumo e alteração da forma de 
cobrança da taxa de educação e saúde, consubs
tanciadas em projetos que acompanham a mensa
gem presidencial.

Touros de 900 quilos do cruzamento 
charlotes-zebu

Na Fazenda de Criação 
mantida pelo Ministério da 
Agricultura em São Carlos, no 
Estado dé São Paulo, zootec 
nietae da Divisão de Fomen
to da Produção Animal vem 
realizando, desde alguns anos, 
o cruzamento alternado de 
bovinos da raça Cbarolese6, 
famosa raça |francesa e sp e 
cializada para o corte, com 
zebus da raça luduhrasil.

Do cruzamento alternativo 
das duas raças, têm resulta 
do animais de boa conforma
ção, desenvolvimento preco

ce e coloração báia, alcan
çando os machos, aos quatros 
anos, cêrca de 91)0 quiloa, e 
as vacas, na mesma idade, o 
pê6o médio de 050 a 750 
quilos.

Em recente prova de «fe
eding test», efetuada em Bar
retos, concorreram 6 novilhos 
Cbarolês — Indubrasil, os 
quais, pela sua grande rusti- 
cidade e potência digestiva, 
se destacaram dos demais 
participantes, apesar de seis 
meses mais novos.

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 LTDA.
Rua João Negrão , 169
TELEFONES: 4790 e 4791 

ENDEREÇO TELEGRÁFICO "MARILUZ”
CURITIBA -  PARANÁ
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Importação de Mate pela 
Argentina

O nosso coméicii» <te erva 
mate com a Argentina, se
gundo informa o Instituto Na
cional do Mate; não sofrerá 
qualquer soluçãu de continui
dade em consequência dos úl
timos acontecimentos; tendo 
em vista a insuficiência da 
produção «rvateirs daquelr\ 
pais para satisfazer o consumo 
interno.

Cabe assinalar que a situa
ção do mercado argentino se 
apresentava, últimamente, bas
tante auspiciosa para o mate 
brasileiro, pois além dos 13 
milhões de quilos vendido» 
em março dêste ano, está
vamos na iminência de con
cretizar a venda de mais 12 
milhões. Para essa nova quo
ta de exportação, os novos 
exportadores aguardavam a- 
peoas que fossen, concedidas 
as firmas argentinas as licen
ças de importação que o|

I Banco Central de Bnueos Ai
res vinha preparaDdo para ex -  

I pedir dentro de poucos dias 
de acordo com as recomenda
ções do Ministério de Indús
tria Y Comércio e sugestões 
da Federacion de Molineros 
<ie Yerba Mate.

Devido à mudança de go- 
vêroo, essa providência, como 
é natural, não t^ve segui
mento, voltando a depender 
das diretrizes que forem ago
ra adotadas pelas novas au
toridades da vizinha Repúbli
ca.

Cm virtude, porem, das ra
zões de ordem econômica que 
fundamentavam aquela deli
beração e de esperar que a 
mesma seja mantida ou am
pliada em suas cifras, a fim 
de suprir a provável deficiên
cia da safra do p>»ís; em con
traste vem o sum^nto consi
derável do consumo,

Precisa de a- 
grônomos o 

serviço de ex
pansão do 

trigo
O Serviço de Expansão do 

Trigo está empenhado na 
admissão imediata de 50 a- 
grônomos para as zonas de 
produção tritícola nos Esta- 
des do Paraná, Santa Cata
rina e Rio Grande do Sul.

Nesse sentido, o diretor 
daquele órgão do Ministério 
da Agricultura. Sr. Joaquim 
Pereira Musa, dirigiu oficio 
ao presidente da Sociedade 
Brasileira de Agronomia, so
licitando que a sua resolução 
seja levada ao conhecimento 
dos profissionais da classe.

Os interessados deverão a- 
presentar-6e na diretoria do 
S. E. T., rua México. 90, 9.° 
andar, na hora do expedien
te normal, isto é, das II às 
17 horas.

T i t o  B i a n c h i n i
Com destino á Mj1ho’ ; na

S „ segs t . T « r ‘> w c w » i:

C7 e T Ü * : T  c a ‘ j r a  J .  
TAC, dirigiu-se até (° . Rl° á ' 
Janeiro, onde tomou um dos
poderosos aviões da o '  ,fp-
SAIR, Cia Suissa que a tu a l
mente está o p eran d o  no Bra
sil e é no Estado de Santa 
Catarina, representada pela 
Transportes A é r e o s  Catari
nense S/ A,

Pelo que fomos informa 
dos, apos rapida palestra 
com o Snr. Danilo Thiago de 
Castro, o Snr. Bianehini, _re 
cebeu toda6 as informações

como preços, dia6, escau 
até Milão e pelo novo 
partamento de Produção /  
TAC, documentos e paJ a 
porte prontos, inclusive 
passagem, em sua reside* 
cia nesta cidade. Esse é umj 
noticia grata para nós dean 
te de tantas facilidades, coa 
que essa Cia. Catarinepse 
procura firmar se no concej 
to de seus fregueses, 0" què 
tem conseguido dia a dia 
graç«6 ao6 inúmeros eiD 
preeudimentos realizados no 
Estado e pelo esforço j,. 
namico do gerente nesta ci 
dade, Sr. Daniio Thiago de 
Castro.

VENDEDOR - AGENTE
Firma Curitibana, procura um agente pracista 

para a praça de Lages. Otima oportunidade tam
bém como Bico. para um moço bem relacionado 
na praça Ofertas «RECOSUl» Caixa Postal 2054: 
Curitiba-Paraná. ___________

»

No mês de Maio — mês das Noivas

A RADIOLUX lança o

Sensacional venda de aparelhos Walita para 
presentes e para seu futuro lar com grandes 
N facilidades de pagamento I j

\\Ytt. M IXExtrai o bu co  Integral 
de legum es e frutas e 
separa o bagaço sem  
v a lo r ! Para regim es de 
em agrecim ento, con 
valescentes, crianças, 
p e s s o a s  d e  I d a d e .  
Adaptável no Liquidi
ficador Walita.

V ale por um a batedei
ra de bôlo e custa a 
m etade do preço! Bate  
m assas, crem es, m aio
neses. Extrai suco de  
ftutas. Adapta-se no  
Liquidificador Walita.

Cr$ 250,00 Ci$ 175,00

~ t*  BATEDEIRA DE BOLOS
i J l l j

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ * ★ ★ * ★ * * * * *

Super poten te! R ttc  até 3 litros 
de m assa! F ke crvm es e  m a'one- 
rer, esprem e fíu tas, mói carne. 
Tem  aperfeiçoam entos exclu si
vos e  custa m ero» que as sim lla- r* ec*rang*dr«ai
Cr$ 420,00

MOTOR ELÉTRICO piro máquina de costura
Í r - y» Com lAmpads prtprla para

— —  ■ A — trabalhar de dia ou de noite.

1 Ue slmplra m anejo, liga com
i i 1 r leve pressão no pedal. Tem
n - L W B B íl  \  i velocidade regulável a sua

V\( vontade. Pequeno, prático ,de  
(Ji S S iU N itr a  n j  lln o  ocabam ento, c o m b in a

com  qualquer m aica de m a- 
« p B H K a fl 11 , quina de -ostur.,.

INFRA-GRILl T U vT

Gnlco com  acessórios adap
táveis. Taz sopas, m ôlhos, vl-, 
tam lnas, refrrscos e sorvetes. 
Unte crem es e crq uetéls. Haia 
côco, que J > e farinha de rôt- 
ca.  ̂A rt,fè.

Cr$ 228.00 Cr$ 215,00

EN CERAD EIRA  t f a l i t í ,
(2 erijas)

Vem c^m C acessórios grátis 
para todos o*, serviços. Gran
de resistência. Alcança qual
quer canto e debaixo dos 
móv*»«». tf

DESCASCADOR
D escasca ràpidam ente  
b a ta ta s , c e n o u r a s ,  
m andloqulnha. trutas 
para doce etc. A pro
veita mais polpa. Faz 
em  m inutos o  trabalho

Jlenova o ar d e  sua erslnba  
cir poucos :nln..t s, elim inan
do n fumaq* o a gordura. 
Adaphr-se em  qualqvicr par -  
d -  cie 1 e  Vá tijolo. Possu* ra* 
veta • »pedal para depósito  
de gordura rettr;.da U> j.m- 
bL r.tc. Rua C o r r ê a  P into, 32 

ao lado do Banco iNCO

LAGES

M i l
I I 1
1 l i

Hl
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M i

I

ï
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Faça da INDIANA, Na rua 15 de Novembro, 55, (em frente ao Marajoara)

no generoSeu ponto predileto para a compra de pães, doces e especialidades

A casa que se orgulha de servir a todos COIT1 higiene e d istinção
Entre Outras Medidas Contra a Fraude:

Custará um miihão e duzentos 
mil o desembaraço de cada 

Automóvel
Restam ainda outras alternativas aos impor
tadores clandestinos: reexportação aos portos 
de origem ou então apreensão e venda em 
leilão de carros — O que disse à imprensa 
o Inspetor da Alfândenga do Rio de Janeiro

0  sr. Armindo Corrêa da 
C osta. inspetor geral da Al
fândega do Rio de Janeiro, 
declarou à «Ultima Hora» que, 
diante da lei «anti-Cadillac», 
recentemente sancionada os 
automóveis fraudulentamente 
desembarcados nos portos 
nacionais poderão ter três

DESTINOS

1°) — Retorno dos carros 
no porto de origem, correndo 
todas as despesas às expen- 
sas do importador:

2o) — Desembaraço do c a r 
ro mediante pagamento de 
150% sobre o valor e mais o 
ágio máximo da 5.a ca tego
ria de importação. (Assim, 
um carro da marca «Chevro
let» de custo nos EE.UU. de 
US$ 2.500,00 sairá pelo valor 
total de Cr$ 1 200.000,00); e

3 a) — Apreensão e venda 
em leilão, com recolhimento 
integral do valor arrecadado 
à Fazenda Nacional, sem par
ticipação de nenhum real ao 
funcionário executor da me
dida.

O sr, Armindo Corrêa da 
Co6ta informou que, no 
momento, se encontram cêr 
ca de mil automóveis no por
to do Rio e que, nos últimos 
dias, declinaram as r t t iradas  
através dos recursos de re 
integração de posse. Disse 
que, em média, foram re tira 
dos dê treze a quatorze ca r
ros por dia.

Por último, interpelado s o 
bre as noticias correntes s o 
bre o pedido de exoneração 
do cargo de Inspetor Geral 
Alfândega, disse:

«Nada 6ei a respeito, a 
menos que tal ato corra à 
minha revelia».

Agradecimento
A família de Celestina da Costa Campos vera 

por meio deste tornar publico seu sincero agra
decimento a todos que com palavras, telegramas, 
flores enviaram sua mensagem de conforto por o- 
casião do doloroso transe por que passaram com 
a perda deste ente querido.

PREÇOS DOS DERIVADOS DO PETRÓLEO
O Conselho Nacional do 

Petróleo designou uma co
missão de contadores da Di
visão do Imposto d* Renda 
para examinar a eicrituração 
contábil das companhas pe-

trohferas, a fim de poder fi
xar o justo preço para aven- 
da dos derivados do petroleo. 
ü  exame tornou-se necessá
rio em virtude das condições 
anteriores de venda de tais 
derivados, que ficaram intei-

ramente alterados com o fun
cionamento das refinarias na
cionais e por haver grande 
disparidade aos dados reme
tidos pelo CNP relativamente 
às despesas gerais das com
panhias.

* Motor Diesel 130 H. P. 6 til. 4 tempos.

•  Freios ultra seguros s istema  
"W est in g h o u se" .

*  Carga útil:  8.100 quilos, com reboque, 
até 18.000 quilos.

•  Diversos tipos de chassis, carrocerias  
e cabines.

.íí.vV. - iíiiáV

CAMIHHÃ0

F.N.M.-

“ 0 GIGANTE OAS ESTRADAS

g 0 P ro n ta  enrrcgo 
/  • P a c ih d a d t  d • popom entf

I  .  assistên c ia  técnica
p e rm o i lt n t *  e ettoQ uw

d* A £ Ç A S  C ACESSÓRIOS

D I S T R I B U I D O R  L O C A L
AUTO GERAL GERSON LUCENA S.A.

Av, Mal. Floriano 37 - Fone 252 - C. Postal 8 
Lages, Sta. Catarina

f a i l  m a n y * -

FAZ PACOSTOR A 
E PO BORPADO 
UM PRAZER

Camisas:

Epsom

CASA RENNER
EDIFÍCIO CARAJÄ

Estas
marcas

Roupas Sport 

Calcas

Lemo Casacos

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

CAPAS
QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER
A M ARC A  

D E Q U A LID A D E

SOBRETUDOS

Saragossi
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At enção Senhor es  Passage i r os
I

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, 

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

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

Hora de sahida! - 15,30
— 1 "■ — —  — — — — —— ^ ^
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 - Paranagua - Santoe 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 - r

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 nsaa vKtaerá yia‘ar em qualquerCfa- aére» brasaei™, tanto na tda

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarreiramos rie m9n()o, karrogamos ae mandar buscar qualquer pessoa, que
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul

. imsianao que para isso seja a penas eie-
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa recphpr* ^ k-.u * ,. jc^euera o bilhete de passagem, em sua re-
S lQ C U C lc l.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
A G E N C I A  E M  L A G E S , -  R u a  15  d e  N o v e m b r o  S  N fino .«  u  •

°  °  » N. ( lo g o  a b a ix o  d o  C in e  M a ra jo a i 
I? one, 2 1 4
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca do Lajes

Edital de Citação
0  Doutor Aristeu Rny de 
Gouvêa Schiefler, Juiz de 
Direito da ’Primeira Vara, 
desta Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na lorma da lei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação, com c 
prazo de trinta (30) dias vi
rem, dele conhecimento tive 
rem ou interessar possa, que 
por parte de Luiz Leite e sua 
mulher, CAROLINA WFBER 
LEITE, brasileiros, lavradores; 
domiciliados e residentes, no 
Distrito de S. José do Serrito, 
no lugar d nominado Lageado, 
desta Comarca, me foi feita a 
seguinte PETIÇÃO: - F-xmo. 
Sr. Dr. Juiz Je  Direito da la. 
Y»ra desta Comarca, LUlZ 
LEITE e sua mulher CARO 
LIN \  WEBER LEITE, bra
sileiros, 1 vradores, domici
liados e re-identes, no Distri
to de S. Jo^é do Serrito, no 
lugar denominado Lageado, 
desta Comarca, p.»r seu advo
gado. conforme instrumento 
anexo de procuração (doc.n°l 
vêm com fundamento nos 
artigos 550 e 552 do Cód. 
Civ. e art. 454 e seguintes do 
Cód.Nac.Proc.Civ., expôr e re
querer o seguinte: P. que, há 
mais de trinta anos, sem in
terrupção e nem oposição de 
quem quer que seja. os A.A. 
possuem como sua a area de 
quinhentos mil metros qua
drados (5000,000ms2) situada 
no lugar denominado Lageado. 
no Distrito de S. José do 
Serrito, desta Comarca, com

as seguintes confrontações, ao 
norte com Pedro Francisco 
Ortiz, ao sul com o rio Ca
noas, bem como ao oeste e a 
leste com Manuel Augusto 
Neves, seus sucessores por 
compia; P. - que, os A.A. de 
há muito vem pags do todos 
os impostos desta ,,rea de 
terras, onde tem suas cria
ções, p.antuções e exercem 
direitos como se fossem le
gítimos senhores e possuido
res: P.-que não ten d » o» títu
los regulares de domínio, pre
cisam entretanto, justificar a 
sua posse, continua e incon
testada. com animus dnmini, 
por trinta anos, face ao art. 
550 do citado Có 1. Civ. havi- 

a de Trindade Alves dos 
S;,ntos e seus sucessores, por 
terem perdido os documantos 
«1e aquisição da referida Trin
dade Alves dos Santos, que 
possuia a area acima indica
da como terieno dominio par
ticular; - P.-que. assim sendo, 
querem propor a presente 
ação de usucapião, prevista 
no art. 454 do Cód.Nac.Proc. 
Civ. e justificativa, quantum 
*atis, a posse com os requi
sitos para o usucapião, re 
querem as .citação dos con- 
frontautes do imóvel, confor
me se vê do primeiro item. 
ou de seus sucessores, dos in
teressados incertos, para no 
prazo de trinta dias, por edi
tal, findo o prazo contestarem 
o pedido sob pena de revelia, 
(§ I o cit.art.455 C.P.) e espe- 
iam seja a presente açSo jul
gada procedente (art. 45ó

Joaihena Mondadori
Praça J  Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia os 
famosos relogíos

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

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

CRISTAIS, PORCELANAS e objetos de
adorno

modelos paro todos os tamanhos 

resistência, belezo, comodidade

e pague 
aos
poucosl

Monarkagora
sua

.  a  so b eran a  d as bic ic le tas

DISTRIBUIDOR NESTA PRACA 
A E L E T R O L A N D I A

Rua Cortnel C o r v o d a  s/n. — L a g e s ,  Santa Catarina

C.P) para ser expedido o m;u)- 
dado de transcrição da se 
tença, no ;rnpectivo registn 
de imóveis / §  2o do art. 454 
C.P.) Caso contesta a ação, 
requerem as prov«s de direi 
to, que derem lugar ou com 
contra prova das que forei 
apresentadas (§ único do art. 
456 C.P.). Para fins da tax 
judiciaria da-se o valor dt 
cinco mil cruzeiros o presen 
te feito e indic im ccmo pr <- 
va depoimento pessoal, de 
poimento de testemunhas, vis
torias e mais provas que se 
fizerem necessária ao esclare 
cimento d" alegado. R< i d, 
testemunhas- la. Sebastião Do- 
mingues de Oliveira. 2a. An- 
tonio Alves Ferreira. 3a. Emi 
liando da Silva Mota, residen 
fes em S. José do Serrito. 
Nestes termos: P. Deferimen 
to. Lajes, 5 de Janeiro de 1956. 
(a) Pp. Mario Teixdra Carri
lho. - DESPACHO:- R. hoje.- 
A Designe-se dia e hor,. pa
ra a justificação, feitas as ne
cessárias intimações-Cite-se < 
dr. Promotor da la. Vara..-La
jes, 2-1-1956. - (a) Pornpeu Sa- 
batim Juiz de Paz, no exerc. 
de Juiz de Direito. - Realiza
da a justificação, foi proferi
do o seguinte DESPACHO: - 
Julgo por sentença, para os 
efeitos legais, a presente jus
tificação. Façam-se as cita
ções requeridas, inclusive do 
Dr. Io Promotor Publico. La
jes, 26-3-1956. (a) Aristeu Ruy 
de Gouvêa Schiefler. - E para 
que ninguém alegue ignoran 
cia, 'muito especialmente oi- 
interessados incertos, passou- 
se o presente edital, que será 
publicado e afixado na forma 
da lei. - Dado e passado nest 
ei^ede de Lajes, aos dezoito 
dias do mes de abril do ano 
de mil novecentos e cincoen- 
ta e seis.-(I8-4-l956). - Eu, 
YValdeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível e Comercio 
da la. Vara, o datilografei, 
subscrevi e assino. - Seles afi
nal. Salos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Schiefler

Juiz de Direito da la. Vara

YValdeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

Curso Brasil
Rua Mal. Deodoro 304 Lages 

S.C.

Concede diploma 
com aptidão

Leciona corte, cos
tura pelo sistema 

retangular
Dirigida pela profes
sora Francisca L. 

Plauta
Diplomada na cidade de 

Porto Alegre

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 ii Rua Tliiago de Castro. 
Preço vantiijoso. Informações 
nesta redação.

ANISTIA AMPLA
Aguarda se para a próxima semana a votação de um 

projeto de lei de autoria do deputado Sérgio M agalhães 
propondo anistia ampla em todo o Brasil, abrangendo tam 
bém os comunistas. Acredita-se que a Camara venha a p ro 
v a r ia  medida, dado que o PSD deixou questão aberta e o 
PTB’ e a UDN são favoráveis à mesma.

Senhores Industriais e 
comerciantes

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

Oferece economia, rapidez, perfeição admi- 
ráve controle de seus negocios.

Colha informações, sem compromisso, e peça 
iemonstrações práticas à distribuidora exclusiva, 
ueste Município.

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

End. Teleg. «gONDE 
LAJES — SANTA CATARINA

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

Tubos de cimento-amianfo
(Tipo Esgoto)

BRAS ! LIT
De 2 a 20” de diâmetro, ate 
4 m de com prim ento, para 
esgôtos, ventiladores, águas 
pluviais, etc. Peças especiais 
e conexões de todos os tipos.

L E V E S

I N O X I D Á V E I S

E C O N Ó M I C O S

DISTRIBUIDOR:
Com.eRepr. G. Socas S.A.
Rua Cel. Cordova 291 Teleí. 258 C. Postal 61

— - n i y i g p i g g i l l p a K N  c a D - '  ' I ~l W ~ TT ITi 1TII I 1  | | | | j |  |J £ J U J I I J

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha- 

Das lizas Brisicôr, chapas lizas Fibrolite para forros e divi
sões internas, caixa- de descarga Floraax 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»ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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E F E I T U R A  M U N I C I P A L  DE L A G E S
ESTADO DE SANTA CATARINA

N. 678 - 2-3-1955Requerimentos Despachados
Dia 10 fie Março de 1956 

29-8-1955 — Higino Andreazza - Nivelamento e 
meio-fio -  Sim, de acordo com a infor
mação.

8- 2-1956 — Miguel Dib - Alinhamento, nivelamen
to e licença para calçamento - Sim, de 
acordo c<rn a informação 

9-2-1956 — Silvério Pucri Cerigatti -  Aprovação 
de planta e licença para construir ca8a 
de mad< ira e alargamento de rua - Sim, 
quanto à construção da casa.

Pia 13 de março de 1956
28- 2-1955 — Ildefonto Ribeiro -  Permuta de terre

no com a Prefeitura -  Diga a época 
em que foi aberta a rua.

29- 2-1956 — Maria Bezen - Permuta de terreno
com a Prpfeitura - Diga a época em 
que foi aberta a rua.

9- 3-1956 — Rodolfo & Formighiere Ltda. - Liga
ção dág a no prédio de An Labes 
Heidrich - Rim.

9- 3-1956 — Maneta Camargo da Silva - Ligação
dágua -  Sim.

Dia 14 de rratçn de 1956
13-8-1953 — Maria üeraldino Depinho* Transf ren- 

cia de terreno - foreiro - Sim.
6-10-1953 — Ozorio Lenzi -  Transferencia de casa 

e terreno foreiro - Sim.
23-10-1953 — Arlindo Alves da Silva -  Transferen

cia de casa e terreno foreiro -  Sim. 
31-10-1953 — Bernarda Pereira d"8 A n jo s  - Trans

ferencia de terreno foreiro - Sim. 
5-5-1954 -- Alfeu Schlischting - Transferencia de 

de terreno foreiro - Sim.
15-5-1954 — Orival Batista Schumacher -  Trans

ferencia de terreno foreiro - Complete 
86 informações

5-2-1955 — Abdon Ribeiro Waltrick - Transferen
cia de terreno foreiro - Sim.

10- 2-1955 — Eie-bão A ntunes dos Santos - Trans
ferencia d« terreno - Sim,

N. 536 '  13-3-1956 —

Ademar Lins W a n d e r U y  -  JTransfe^
rencia de casa e terreno fore P

Ç S K S  Antunes d ,  Olivuir. - Tr.ns- 
ferencia de cjsa e terreno lorelro - blm.

Dia
N. 454 - 3-3-1956 -

N. 463 - 5-3-1956 —

N- 465 - 5-3 1956 —

N 476 - 6 3-1956 —

N. 478 - 6-3-1956 

N. 489 - 7-3-1956

N. 492 - 7-3-1956 —

N. 494 - 7-3-1956

N. 495 -  7-3-1956 

N. 515 - 9-3-1956

16 de março de 1956
— Construtora Comercial Ltda. - Apro
vação de planta e licença P* ■ " * or 
mar o prédio oe DauraíCarolioa, R.bei 
ro. à rua C. Pinto - Cumpra o pare
cer da DOV. _ .
Orides Lemos P cinini - Aprovaçao de 

planta e licença para construir cas 
de madeira -  Cumpra o parecer da

Otávio W erner - Aprovação de plan
ta e licença para construir casa fle 
madei.a - Junte o Titulo oe proprieda
de do teneno.

Auto Gerson Lucena S.A. - Aprova 
çâo de planta e hcença para ronstruir 
casa de madeira - Junte a planta de 
lituação e localização.
Hugo Ramos Arruda - Transferencia 

de c.asa e terreno foreiro - Sim.
Man el Fernandes Arruda - Aprova

ção de planta * licença para nfoim ar 
seu prédio sito no Morro do Posto - 
Cumpra o parecer da DOV.
Construtora Comercial Ltda. - Apro

vação de planta e licença para fazrr 
eumento no preuio do Dr. Domingos 
Valente Júnior - *'im.

— Rodolfo & Formighiere Ltda. - Apro
vaçao de planta e licença para fazer 
aumento no prédio do Sr. Generoso A. 
Aguimarães - Sim.

— Gentil Muniz - Transferencia de ter
reno foreiro - Sim.

— Construtora Comercial Ltda. Apro 
vaçâo de planta e lirença para rcfor- 
m r o preciio do Sr. Teimo Ramos Ar-

Jango no Canadá
Após ter visitado os Esta- 

dos Unidos, onde conferen
ciou com altas personali<]a. 
des americanos, inclusive <, 
presidente Fisenhower e 0 
secretário  Foster Dulleg, e 
onde teve a mais simpáijca 
e cordial acolhida, o sr. Joã0 
Goulart, vice-presidente i0 
Brasil, esteve no Canadá. de 
onde ja regressou para New 
York

Vestibulares seletivos
Tramita na Camara dos 

Deputados um projeto de lej 
de autoria do deputado tra
balhista gaúcho Fernando 
Ferrari abolindo com os exa
mes vestibulares eliminató
rios para o ingresso em fa- 
culdades Em lugar de elimi
natórios os vestibulares deve
rão 6er seletivos, objetivando 
colocar nas escolas superio
res quem tenha capacidade 
e saber. A iniciativa está ob
tendo amplo apoio em todoo 
país. quer por parte dos es
tudantes quer por parte do 
professorado

Papel moeda só da 
dez cruzeiros

O deputado Fernando Fer 
rari apresentou na Camari 
Federal ura projeto de lei 
que veda a emissão de papel 
moeda inferior a dez cruzei
ros e proibe a cunhagem ds 
moeria metálica com efígie 
de pessoas vivas.

ti

REPRESENTAM: Cia. Wetzel Industrial - Joinvile - fabricantes das afamada voiQ m m  J
Alegre fabricantes dos fogões GERAL, o unico que tem n fm-no * Cia- Geral de Industrias-“0
Cia. Jnd. de Cons. Alimentícias C1CA. - Móveis Cimo SA 
Com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da MELHORES.
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pena X \ rm Seguros.
Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - Fosforos PINHEIRO " ^ ,laru ôs finos.
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro.

DEPOSITÁRIOS: S.A. Moinhos Rio-Grandenses.

Comércio por atacado e varejo - Representações
Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia, vidros, artigos para presente, em ge**al, louças, alumí
nio, estamaltados. conservas, bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, brinquedos fogões marta 
«GERAL», camas de móla, móveis CIMO, tapetes, congoleos, maquinas de costura, refrigeradores, * produtos WaLITA e miu- 

ezas em geral.

• • • • • • • • • • • • • • • » • • • • • # * # * # ,

M O V E IS  C IM O • •

A escola precisa de móveis 
funcionais, sólidos e confor
táveis para atender à saúde 

•da criança, resistir à suo na
tural irriquietude e propor
cionar-lhe bem estar. Móveis 
adeq u ad o s p o ss ib ilitam  
total aproveitamento das 
aulcs e influem, assim, na 
formação de uma juventude 
que, no futuro, seria útil à pá- 
fria e saiba engrandecê-la.

Rua 15 de novembro, 306
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Triunfo do Vasco sobre o 
Colorado

Vasco da G«ma e Intemacio- 
nol preencheram a tarde espor
tiva de domingo no Eitádio 
Municipal. A contenda, iniciada 
às 16,00 horas, sob o apito de 
Ivens Montenegro, desenvolveu- 
se *em qualquer atrativo. Am
bas as equipet se exibiram com 
pob'eza de técnica e de prepa
ro fisico, nio apresentando con
junto, notando-se o mesmo de
sajustamento entre seus atletas. 
Aliás, em parte se justifica essa 
falta de entendimento, dado que 
tanto os vascainos como os ru
bros vem sofrendo algumas al
terações em seus plantéis e não 
teem ensaiado com eficiência. 
Ao ser encerrada a pugna ven
cia o Vasco da Gama por 3

tentos contra 2. Marcaram para 
os cruzmaltinos: Joazinho 2 e 
Alfredo. Os golos dos colora
dos foram consignados por Plí
nio e Pinto, em duas falhas de 
Daniel. A parte disciplinar es
teve boa, embora Ivens Monte- 
negro tenha apressntado falha* 
na arbitragem. Os quadros for
maram:

VASCO DA GAMA - Daniel, 
Tide e Boanerges, Enio Cabelo 
e Waldir, Tulio, Alfredo. João- 
zinho, Elmo e Jaci.

INTERNACIONAL - Hélio, 
Aujor e Alemã >; Jango, Malin- 
verni e Osmani (depois Lino), 
Adair, Teimo, Plínio, Pinto, Hi
lário.

O “Diaric Carioca e Turis
mo no Esto do

O prestigioso órgão da im 
prensa da capital da repúbli 
ca «DIÁRIO CARIOCA», bá 
pouco (15.1.56) fez referência 
a uma correspondência que 
a TAC - Transportes Aéreos 
Catarinense, dirigiu ao Jor 
nalista Domingos A.C. Bran
dão. da secção de Turismo 
daquele jornal. Essa c o r re s 
pondência mencionava ao 
jornalista um artigo do De 
partamento de Relações Pú 
blicas da aludida empreza 
aérea, 6Ôbre a isenção de 
visto consular de parte das 
autoridades brasileiras, a v i
sitantes das nações am eri
canas, dando ciência, tam 
bém, das atividades da com 
panhia na campanha de tu 
rismo no Estado, e a auspi 
ciosa receptividade que ela 
vinha tendo, em todas a6 
camadas que compõem a la 
boriosa coletividade ca tari
nense.

Acusando o recebimento 
da correspondência, o jo rna
lista Domingos A. C. Brandão 
assim se expressa, nas colu 
nas do grande diário onde 
colabora.-

«Felicitando a patriótica 
iniciativa em ,pro l do turis 
mo no Brasil, desenvolvida 
mui acertadam ente p e l a  
TAC no progressista Estado 
de Santa Catarina, desejamos  
sinceramente que ésse movimen
to sirva de orgulho para todos 
os seus habitantes e de exem 
pio para muitas outras unidades 
da Federação  (o grifo é nos 
so). Outrossim, estamos en- 
v ando ao Conselho de Tu 
rismo da Confederação Na 
cional do Comércio um dos 
números do «O EA I ADO» 
pois a recente conquista pa 
ra o turismo brasileiro, aci 
ma aludida, é obra daquele 
órgão »

Pelo expôsto acima, obser
va se que esse desejo que 
Santa < atarina seja  mais co 
mentado, conhecido e visita 
do fora de suas fronteiras es
tá tendo reperc.us.io na im
prensa carioca, o que é bas
tante sintomático, pois tal 
campanha, desenvolvida pela 
Transportes Aéreos Catari 
neuse em estreita colabora
ção com a imprensa e rádio 
barriga verde, está ace r tan 
do o alvo visado.

Um em cada dois cariocas 
é casado diz IBGE

Será conservado o 
Estádio Velho

A Prefeitura Municipal con
servará o Estádio Veliio para 
treinos e jogos. Não s- rio fei
tas obras no areiio dc Copaca
bana, apenas a drenagem e pre
paração da cancha. Os Ireinos 
serão dad s a todos os clubes 
da Liga e os jogos do* clubes 
da *egund?t divisio, apenas.

Vestiários para o 
Está d o Municipal
Já está elab ada, peia Dire

toria de Obras e Viação da Pre
feitura, a planta ds quatro ves
tiários geminados que serão 
construídos no Estádio Munici
pal. As obr»s terão inicio bre
vemente, aproveitando-se o ma
terial dos vestiários de proprie
dade dos clubes, existentes no 
Estádio Velh .

Janio íoi evitar a 
cegueira

Afim de se submeter de 
inicio de danlocamento de re 
tina e de um principio de es- 
clero8e que se manife*ta no 
fundo de seu olho são. e li
vrar-se de uma cegueira to
tal, seguiu para os Estados 
Unidos o sr Janio Quadros, 
governador de São Paulo.

Um em cada lois cariocas 
é casado, revelou o IBGE a- 
través de dados estatísticos 
em que pelos quais L dado a 
conhecer, também, que os 
maridos morrem mais uma 
vez que ti quota de viúvas é 
quatro vezes maior do que a 
de viúvos.

Acrescentou o IBGE que 
em 18?2, quando o primeiro 
censo demográfico nacional, a 
oroporçáo de cariocas casa 
dos era de um para cinco, 
ou mais p re c isa m e te ,  de 
21,54 por cento de homens 
casados para 74.98 por cento 
de homens solteiros.

PROPiiRCÀO DE VIUVAS

Quanto á população femi
nina. a distribuição por esta 
do civil apresenta sensível di- 
ierenç i devido à alta quota 
de viúvas quatro vêze» maior 
do que a de viúvos. Assim: 
enquanto há 47.55% de ho
mens solteiros e 3,12% em

estado de viuvez, a porcen
tagem de mulheres solteiras 
baixa a 38,16% e a de vim as 
eleva se a 13,82% Hou/e 
tempo em que a propoix io 
dessas últimas chegav  a 
mais de 17%, como demo s- 
tram os resultados dos recen 
seamentos de 1906 (22,29%) e 
de 1920 (17,30%).

MAIS VELHOS CASAM

A evolução do estado con
jugal dos cariocas entre os 
anos de 1872 e 1950, revela 
a tendência decrescente dos 
casamentos Das idades infe
riores a 19 anos e, ao eoa- 
trá io, a tendencia ascenden
te para os casamentos nas 
idadt-6 mais altas. Pode-se, 
pois concluir, com os técni
cos, que a grande diminuição 
na frequência do celibato, 
entre os cariocas, é acom 
panhada pela elevação da 
idade na época do casamento.

Não dê esmola contribua para SLAN

a oportunidade que todos 
esperavam e que

- o fogão que produz 
seu próprio gás, veio dar a esta cidade

OS MELHORES P R Ê «  AIÉ HOJE O FE R E C I» , 
CCM VOIII».Elis E FACILIDADES EXCEPCiO.IAIS!

«r

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKLIN e habilite-se a 
ganhar um fogão grátis no sorteio entro 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 
fogão grátis, e mais um cupon que dará direito uo 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver esta 
maravilha da técnica que ê o fogão FRANKLIN.

Exclusivista nesta praça

Eletroíandia
Rua Cel. Cordova s/n. Lages — S. C.

O Senhor Luiz Fiúza Lima quando entrevistado pela im
prensa paulista, no moderno escritório da TAC-Cruzeiro do

Sul em Santos

p
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Haverá falta de luz e força 
amanhã e sexta ieira

Conforme noticias oriundas de fontes oficiais,) 
a luz em Lages, será interrompida, durante o dia 
de amanhã, quinta-feira, a noite, e o de sexta fei
ra, para a mudança dos cabos de alta tensão, que 
já foram substituídos. Nossa reportagem esteve na 
casa do« transformadores, situada nas proximida
des da Maternidade Tereza Ramos, quando então 
poude constatar, a grandiosidade do empreendi-; 
mento. Já com a mudança dos cabos de alta ten
são, a luz melhorá em parte, porém a melhoria! 
definitiva, será em aproximadamente 30 dias, quan
do então serão ligadas as novas máquinas, que 
já estão colocada em seus respectivos lugares, no 
SALTO.

Aí então teremos luz abundante, 220 wolts, 
que iluminará as ruas, as nossas residências, far
tamente, e contribuirá sobre maneira, no desenvol
vimento progressista da princeza da Serra.

Só nos resta agora, enviar nossos parabéns a 
Cia. Força e Luz desta cidade, representada por 
seu diretor presidente sr. Vidal Ramos Junior, por 
este grande empreendimento que visa doar a La
ges, o lugar de destaque nos municípios progres
sistas de Santa Catarina.

Proibida a importação de 
reprodutores zebuinos

Proibindo a importação de 
reprodutores zebuinos. bibalí- 
ros e outros animais domés
ticos o Pre8ideme da Repú
blica assinou o seguinte de
creto:

«Art. 1. - fica proibida em 
todo território nacional a im
portação de reprodutores ze
buinos, hubalinos e outros 
animais domésticos proceden
tes de paises onde grassa 
rem doenças infecto-contagio
sas e parasitárias não exis
tentes no Brasil.

Parágrafo Unico • a medi 
da é extensiva aos animais 
da mestna procedência im 
portados por outros paises 
que pretendam re-exportá-los 
para o Brasil.

Art. 2 - Us animais que 
entrarem no pais em desa
cordo com as disposições 
contidas no artigo anterior

serão apreendidos e imedia
tamente sacrificados, sem que 
assista qualquer direito a in
denização aos seus proprie
tários.

Art 3. - Mediante indica
ção do Departamento Nacio
nal da Produção Animal se
rão declarados em Portaria 
do Ministro da Agricultura, 
os pai6es onde grassarem as 
doenças infecto-contagiosas e 
parasitárias a qHe 6e refere 
o artigo primeiro.

Art. 4. - A importação de 
animais silvestres de idên
tica procedência fica subor
dinada à prévia autorização 
do Departamento Nacional da 
Produção Animal.

Art. 5. -  Este decreto en 
trará em vigor na data de 
sua publicação, revogadas as 
disposições em contrario.

SENHORAS DONAS DE CASA

Para maior conforto em vossa cozinha 
dirijam-se a ELETROLANDIA e adqui

ram um fogão FRANKLIN
A conversa obrigatória do dia, entre os vizinhos, 

conhecidos e entre as donas de casa. é sôbre o concurso 
lançado nesta cidade, do fogão FRANKLIN — o «Concurso 
do6 40 Fogões»! Nunca 6e viu tantos prêmios — mais de 
5oo num valor total de Cr$ 350.Ç00 00 e, além disso, um sor
teio extra de um fogão grátis entre os 4o compradores dos 
fogõe6 FRANKLIN. nesta localidade Trata 6e de uma ini
ciativa inteligente e feliz da A ELETROLANDIA, que está 
expondo os modernos fogões FRANKLIN em sua loja com 
demonstrações de funcionamento ao público. Cabe ressal
tar que êste concurso vem agradando e entusiasmando 
irresistivelmente as donas de casa. não só pela tentação 
dos valiosos prêmios oferecidos, como Geladeira de 9 pés, 
Radiofone Mullard, Máquinas de Costura, Rádios, Panelas 
de pre68ão e ricas bonecas, mas também pelas qualidades 
dos fogões FRANKLIN que produzem seu próprio gás. não 
dependendo de quotas de combustível, poupando lenha, 
carvão e eletricidade e 6ão de fácil manejo, e econômicos. 
Só pelo fato de preservarem as nossas reservas florestais, 
êstes' fogões FRANKLIN chegados em boa hora, já se reco 
mendam coms os fogões ideais para o no6so povo. A ELE
TROLANDIA tera prazer em prestar amplas informações a 
todos os .interessados sôbre éste concurso, aguardando pa 
ra isso a vi6ita do público em sua loja.

“Ninguém mais
O presidente da Repúblici, 

sr. Juscelino Kubitschek, conce
deu uma entrevista à revista 
«O Cruzeiro», na qual aborda 
os problemas que está enfren
tando seu govêrno. Inicislmente, 
o presidente reconheceu nío 
apenas a existência de uma 
crise político militar, mas uma 
crise tríplice: politico-militar e 
econômica: Em outro ponto, 
respondeu à pergunta. — «Exis
te ameaça ao regime?» Disse, 
«A sta altura, niguem roais

tem forças paia alterar D Regime"
(em fôrça para alterar a estru
tura do'regime». O p r e f  •"«* 
analisou os resultados de sua 
política de «mío estendida» nos 
primeiros noventa dias dc ‘ 
govêrno, dizendo que ProCur 
• melhorar as relações do 8 _

pensamento voltado para a pa 
c ificação  e a harmonia do pais», 
entregando-se à tarefa de de- 
aarmar os espíritos para obter

I maior compreensão ao seu „  
forço de efetivar as medida* 
que permitam atingir os objet,

I vos de seu govêrno. Jnteuoea 
do sôbre a alegação da 0po,j' 
cão de que o general Tejxej 
Lott tutela seu governo, r(|. 
pendeu: «Trata-se de uma ar. 
ma que • oposição lanç» mJo 
para tentar lmcompatibilizjr 
ministros com o presidente 
Mas não conseguirá qualquer
resultado».

Prof. Rosman, no 
Clube V de Julho CORREIO! A T O O

ANOXVl| L a g e s . 16 de Maio de 1956 | N‘39

Produção Agríccla

Exibir-se-a D a  próxima 
sexta feira as 20,30 ho
ras no clube Io de Ju
lho o hipnotisador Prof. 
Rosman, depois de ter 
percorrido as américas e 
a europa com grande su
cesso, vem agora fazen
do um tourné em nosso 
país.

Registrou-se, em 1955, um 
aumento de 5,3% no volume 
da produção agro-pecuària do 
país. O maior surto verifica
do no conjunto da economia 
rural deveu-se principalmente 
à elevação do setur agrícola, 
cujo volume acusou um a- 
crésciiro de 6,1% rêpresen- 
tando cêrca de ”3% do con
junto da produção rural. Esta 
melhora orginou-se de sen 
sível aumento da produção 
nas grandes culturas arroz, 
café, trigo, batata inglesa, al
godão e milho. Da los coligi
dos por «Conjuntura hconô- 
mica» indicam que, das 48 la
vouras analisadas no aho re- 
cem findo, apenas seis sofre
ram pequena redução nas 
quantidades obtides. A taxa 
de crescimento agricoia, 6,1%. 
foi satisfatória. Já  em relação

Frio em São 
Joaquim

Tem-se noticiado, que o frio 
em São Joaquim, chegou a 
temperaturas] de 4, 6 e até bá 
quem diga que chegou a 8 
gráus Porém. 6«gundo noti
cias oficiais que .conseguimos 
apurar, o frio na visinha ci
dade. chegou a 3 gráus e 8 
décimos na minima. Em La
ges, o termômetro, baixou pa
ra 1 gráu*.

Se em São Joaquim, tives
se chegado, a 6 ou 3 gráus a 
baixo de zéro, rnós aqui na 
Princeza da Serra, por certo, 
já leriamos morrido gelados.

à produção de or g^m animil 
a estimativa da revista é <]( 
um aumento de 3,2% Para 0 
setor extrativo vegetal o cál
culo é mais modesto, espe
rando-se um crescimento iji 
produção de 1,6% sôbre i95f. 
Os dadrs relaiivos ao último 
decênio indicam que no pe. 
riodo a produção agro-pecuá
ria não só acompanhou como 
superou o ritmo de creici- 
meo to da população. A quan- 
tidadp produzida per capita 
em 1955, comparativamente a 
1954. nos três setores rorais 
aumentou de 2,4%. Tal acrés
cimo decorre sobretudo da 
elevação da produção agríco
la, 3.2% pois o incremeDto da 
produção animal foi de ape
nas 0,5% e no extrativismo 
vegetai thouve redução de 
0,9%.

Guarda multa o chefe de policia
/I . _ I

BELFM DO PA RA — O Guarde José  Pihamar * arva- i 
lho multou o chefe de policia do Estado, tenente Coronel 
Maurício Ferreira, por ter estacionado seu carro etn local | 
proibido. Em consequência disso, o Guarda foi promovi o | 
passando para o serviço 6ecreto de transito.
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Inquérito no Maranhão
SAO LU IZ  DO MARANHÃO — Depondo no ioquerit®I 

policial militar sobre a revolta verificada na madrugsdsdM 
tres do corrente. ío capitão Gondi declarou que assu®1* 
plena responsabilidade pelo levaDte. r o r  sua vez, o st’Ii* j 
do João Martins Santos admitiu te r  sido autor do dis-’Jfí| 
que matou o civil O restes Pereira, unica vitima da inte*j 
'»na, declarando que agira por ordem («superior.

m a m s n ” "naam aÊEaeMtm ím aaaBansMMESt.isvssaÊMÊÊÊÊÊm j

n r t T ÍJlA SI0 NERY CROI
Df EDEZIO NERY CAON i ü

í

CPIM?NAK TCí ! ! tJ M 0MERCIA|S 
IfiÂnflS' J RABÂLH,STÂS Ê FISCÁSS

» . .1 » . . . .  : 25 f lNDBR• SRLfiS: 14eIS• F0ME:355 !
i s s a a s H i i B * * 91*

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




