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Reclassifícaçâo do funcionalismo
■ 0 sr. Vidal Ratnos Junior idade de oferecerem as su- 

Beterminou a realização de gestões que julgarem neces
sárias à organização dos ser
viços e reestruturação dos 
vencimentos. Isso o fez, co
municando o seu intento e 
pedindo que entre si os fun
cionários escolhessem uma 
comiseào para elaborar o 
quadro geral e submeter à 
apreciação dele Prefeito. Es

estudc6 para proceder uma 
? : reclassificação no quadro de 

funcionários da Prefeitura 
tfl't®unicipal. A atitude do edil 

lageano ecoou bem no seio 
dl i da classe de servidores, e 

•• ji teve maior alcance ainda 
8 aqj quando o sr. Vidal Ramos 
■ctKipunior deixou-os com liber-

sa comissão ficou integrada 
pelos srs. Dr. João Preto de 
Oliveira, Afonso Simão, Os 
car Ramog, João Neves e 
Ivenz Muniz, e as sugestões 
que oferecer, uma vez exa 
minadas pelo 6r. Vidal Ra
mos Junior, serão converti
das em projeto de lei a ser 
submetido à consideração da 
Gamara Municipal.

E U I Z i O i  1 C O N V E N Ç Ã O  U S  F. T. B.
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nçiii laco: Cr$ 420.00 - Â  disposição em Joaçaba

O sr. Vidal Ramos Junior, Prefeito Municipal, 
ecebeu o seguinte radiograma circular:

«Florianópolis - 11 - Tenho a honra de comu- 
icar a Vossa Senhoria que o Serviço de Expan- 
ão do Trigo passará a vender semente a 420 eru- 
èiros o saco, contribuindo esta Secretaria com a 
uota de sacrifício de 100 cruzeiros, no sentido de 
Ijudar os triticultores catarinenses na compra da 
pmentes. Os pedidos devem ser dirigidos direta-

__pente ao S.E.T. em Joaçaba, que maudará distri-
uidores a esse Município. Favor divulgar. Qual- 
[uer dúvida queira consultar esta Secretaria. Sau 
iações. Mario Brusa - Secretário da Agricultura».
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Distribuição dos Produtos 
da Antártica

Os produtos da Companhia Antártica Pau
lista, em Lajes, são agora distribuídos pela 
firma Silva & Araldi, sucessora de Nelson Cae
tano Machado, e estabelecida à rua Hercilio 
Luz n° 616, Fone 276, próximo ao Mercado 
Municipal, aonde se encontram ao dispor de 
sua distinta freguezia.

N ã o  i r á  ao  P a n a m á
O orecidente da República 

ião irá mais ao Panamá, a- 
" str do seu desejo r,e pres- 
igiar a Conferencia e a!«*n- 
l/r ao apelo que. nesse sen- 
ÍJo, lhe foi dirigido pelo pre- 
iid- nte Eisenh« wer. Ê que a 
ofermidíide do presidente dos

Estados Unidos, que era 0 
mai"r interessado na realiza
ção da Conferenci , provocou 
um movimento entre os de
mais chefes de g vefno; sen
do provável o adiamento por 
provocação do presidente d<> 
Panamá.

Cinco Partidos apenas
A projetad , reform consti

tucional e da lei eleitor,.1 te- 
iá grande reflexos no seio 
d"R partidos politico*. Infor
ma se que o objetivo da re
forma eleitoral é reduzir o 
número d * partidos politicos, 
i liminando os peqm m s, de 
lorte a perman* cerem apena' 
cs c . : PSD, PTB, UDN PSP, 
IR

Fechada a Liga de 
Emancipação Nacio

nal
Poi decreto d<> pr> s'dont‘ 

da República, foi fechada a 
Liga de Emancipaçã' Nacio 
nal, órgão coDsider<,di subver
sivo. A Policia do Ri , em 
Cun primenio do decreto, pos 
ahaiXo a p rta da sede Ja 
LEN e aprendeu vasto mate
rial

Salário Minimo
A Comissão de Salário Mi

nimo do Rio Grande do Sul 
fixou em Cr$ 2.700,00 na Ca
pital e Cr$ 2.500 00 no inte 
rior os novos nives de salá
rio minimo. Segundo essa 
proporção, no Estado de v-an- 
ta Catarina a tabela deverá 
atingir Cr$ 2.000,00.

Previdência Social
U presidente da República, 

em reunião que esteve pre
sente o ministro do Traba
lho, sr. Parcifal Barrozo e 
os presidentes das autarquias 
de previdência social, assen
tou as bases para a modifica
ção do sistema previdenciá- 
rio do pais.

O gcV'-rnidor Jorge Lacer
da. sentindo-se ; meneado com 
a possibilidade do provimento, 
por parte do Superior Tribu- 
oel Eleitoral; do recurso in
terposto pelo PSD cintra a 
•-u* diplomtiçáo, voou para o 
Rio lie Janeiro, onde se en-

contra fazendo a cobertura do 
seu caso. O governant“ cat 
rmense consi lera o recurso 
intempestivo e destituído de 
fundamento, p> rém, está sé
riamente apreensivo face ao 
parecer favoravel do procura
dor Plinio Travassos.

LEI DO INQUILINATO
O deputado trabalhista Aarão Steimbruck a- 

presentou à Câmara Federal ura projeto de lei 
prorrogando por mais dois anos a vigência da lei 
do inquilinato. Aprovado o projeto, os alugueis 
continuarão congelados.

Antonio Araldi presidente 
da Associação Comercial

Conforme havia sido convocado, reuniu-se ontem a 
Assembléia Geral da Associação Comercial de Lnjes para 
eleger a sua nova Diretoria, paru o biênio 1956-1ÍJ58 A vo- 
t ição foi iniciada às 19.30 horas, sob a preside icia do sr. 
Con6taniino Atherino, secretariando os trabalhos o sr. Célio 
Meiim. Votaram 3S) associados 40% dr total tendo sido vi
toriosa a chape encabeçada ,>elo sr. Ar.tonin Araldi. que 
obteve 32 vob s, c ritra 7 da chapa "apresentada p; la i'Mreto- 
ria encimada | e sr. Ento Manm. Os m mes constant s das 
du s chapas furam us mi siiiu*., h vendo porém modificação 
quanto à OCupiÇ.iu dos carg ,s É a seguinte a Diretoria 
eleita.
Presidente - Antonio Araldi - com 32 vot°s 
Vice-Presidente - Enio Ma rim - com 31 votos 
Io Secretário Eyaldo H uckem u*r - 38 votos 
2o Secretáiio • Árnoldo Eieidrich - 31 votos 
Io Tesoureiro - EvarLto Duarta da Silva - cum 30 votos 
2o Tesoureiro - Sebastião Rtbe ro - com 31 votos 
Orador - Bernardino Gevaerd - com 39 vo ts  (unanime) 
Bibliotecário - Dante Marotto - com 31 votos 
Conselho Fiscal - Paulo Hasse, Paulo Volni Baoermg e Ja
cinto Mello.

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 loão Negrão, 169
TELEFONES: 4790 e 4791 

ENDEREÇO TELEGRÁFICO “ MARILUZ”
CURITIBA -  PARANÁ

Banco Catarinense SA
Aguardem para breve a instalaçao da agencia do Banco Catarinense S.A., um estabelecimento 
________________ _______ _ de crédito a serviço da economia lageana -------------------------------------

— -
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Cine Teatro TAMOIO
Dia 20 de Junho de 1956

— ÀS 20 HORAS —

A Academia 
Catarinense de 

Acordeon
A maior organisação 
do Genero no Estado

Orgulha se de 
apresentar o
Prof. D edé

e 50 Alunos
No Festival denominado

Noite Folclórica
Em homenagem a SÃO JOÃO

Em beneficio do Clube Princeza da Serra

Sr. e Sra. Aderbal Neves 
Sr. e Sra. Benjamim Marin

Participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o contrato de casamento de seus filhos

Dora e Waldir
Lajes, Junho de 1956

E x ija  o  m á x im o  ao  
c o m p r a r  sq u  r á d io

Mod. BR 428-A - 5 válvulas "Noval", 4 faixas de ondas 
ampliadas em 25 e 30 m, alto-falante Super M de 7”  com 
tomada suplementar, 2 contrôles de tonalidade indepen
dentes, tomada e chave de “ pick-up” , funcionamento em 
do até 220 volts AC, vistosa caixa de madeira. Dimensões: 
48x36x21 cm.

P H I L I P S
técnica

(jX f)p )G

com a n o va

Distribuidor nesta 
praça

ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova s/n 
LAGES - Santa Catarina

Anuncia-se a cri»Ç'o, na 
Cumara Federal, de i’ rna 
«Frente Parlamentar Nacion.:- 
d'ta», constituída de uns í>0 
leputados de vários pattiái>s, 
que se destiua a lutar |"'l» 
olução dos problemas bási- 
os do Brasil

S! is
DM V-4 68->

Juizo Eleiloral da 21a. 
Zona da Comarca de 
\ Lajes-Sta. Catarina

Edital
O Dr. Clovis Ayres Gama, 
Juiz Eleitoral da 2la. Zona 
em exercício, da Comarca 
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei 
e de ordem do Exmo Sr. 
Desembargador Corregedor 
da Jii6tiça Eleitoral, de6lt 
E6tado,
Faz saber a quem inte

ressar possa que, até o dia 
tres (3) de julho proximo 
vindouro, serão recebidas as 
reclamações dos eleitores 
dP6ta 21a. Zona que, tendo 
sido alistados, não tiveram 
seus nomes nas listas res
pectivas, não podendo, assim, 
exercer seu direito de voto 
nas eleições de 3 de Outu 
bro de 1955. O expediente 
do Juizo EleitoraLserã dado 
diariamente no Edificio do 
Forum sito nesta cidade, à 
Rua Benjamim Constante, 
das 14 às 17 horas, salvo 
aos sabados, que será ’das 9 
ás 12 horas Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, aos 
quatorze dias do mes de 
junho de mil e novecentos e 
cincoenta e seis (14/6/1956) 
Eu, Darcy Ribeiro, Escrivão 
hleitoral. o datilografei, su
bscrevi e assino.

Clovis Ayres Gama

Juiz Eleitoral, em exerc.
O Escrivão; Darcy Ribeiro

F R E Q U E N T E

— BAR —
1. de  J u lh o I

MODERNO E 
DISTINTO

S E R R 1 R 1 1 S
Vende-se: Uma serra 

fita com cóta de 720 me
tros; uma pery com 140 
metros e dois tissots com 
96 e 192 respectivamen
te devidamente registra
das no Instituto Nacional 
do Pinho. Preços: Cr$ 
220.000,00 - Crü 60.000,00 
- 45.000,00 e 80.000,00. 
Tratar com Hirohito Prá 
em Florianopolis - Ave
nida Mauro Ramos, N° 4 
sobrado.

Mascarenhas pede desligamento
O marechal .Ylascarenbas de

Moraes teve anulado, pel»
corrente que combateu a can
didatura do general Segada 
Viana, o seu voto nas ulti
mas e l e i ç õ e s  para a presiden 
cia do Clube Militar. Agasta
do, o ex-comandante da 1 L.

pediu exoneração dos
quadro,

icciais daquela instituição 
quais pertence há ceres’ 8 
30 anos. Apesar de
recebidos, o Tmarechal 
carenhas não reconsiderou!’
atitude.

João Pedro Croda Viuva
Enedina C. Croda Olímpia Rodolíi Cii0,

Participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o contrato de casamento de seus filhos

Noeli e Milton
Lajes, Junho de 1956

a
No Hotel Quitiindmh^, no 

Rio, lv je será escolhida a 
mais bela brasileira de 1956. 
O certame, promovido pelos 
«Diários Associados», ^sob o 
uatrocinio de «Organdi Para
mount», despertou interesse 
-m todo o pais e terá o seu

desfecho num grande ba 
s^r realizado hoje, a e 
representará o Brjsil no 
curso internacional a ter 
Kt  em Long B̂ ach, nn$ 
UIL está present- no Qh 
dinha a 6rta. E-Jith Dn 
«Miss Sant i Catarina 195(

Moléstias de Senhoras
CÂNCER e TUMORES BENIGNOS

DR. RUBENS MENEZES DR. C. H. WALLAU
Res.: Quintino Bocaiuva 
n.° lüõ — Tel. 2-4254

Res.: Olavo Barreto Viana 
n.° 52 — Tel. 2-2605

Diagnóstico precoce, cirurgia e curieterapia (radiumterapia) dos 
tumores benignos e malíngnos do aparelho genital íeminino.

TRATAMENTO ESPECIALIZADO DOS TUMORES DA PELE

Consultórios: Edif. Osvaldo Cruz, 74 - das 17 às 19 horas 
Hosp. São Francisco, térreo - Das 8 às 11 hrs. - TeL 39-11.

PORTO ALEGRE — R. G. DO SUL.

Ademar virá em julho
Anuncia-se que o sr. Ade-[ fe do PSP continuará na lr 

mar de Barros regressará ao
Brasil sómente no mes repousando em c#
julho próximo. Até lá o che-1 panhia de sua esposa,

c o m e r c i a n t e
Quando fizerdes suas compras na praça 

Porto Alegre não deixeis de solicitar que as mos 
sejam transportadas pela

Transportadora Cajurú
Agencia em Perto Alegre

Rua Comendador A zevedo, 76 - Fone 2 - 1 6 - 1 6

Agencia em Lajes
Rua M arechal Deodoro, 29-i

J

Srs. Viajantes e Turistc
indo a Porto Alegre visitem o

b a r , r e s t a u r a n t e  e c h u r r a sc a b

Praça Parobé, 62 

Aberto dia e noite
(Sei viço especial de madrugada)
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R e a l i z a d a  a C o n v e n ç ã o  doP.T.B.
Reuniu-se na Capital, dia 
e 10, a Convenção t Régio 

nal do Partido Trabalhista 
Brasileiro, conclave esse que 
contou com a presença de 
8 delegados, representando 
4 Diretórios Municipais, afo- 
a grande número de suplen- 
es e lideres petebistas _do 
nterior do Estado. Os tra- 
alhos foram instalados com 
leitura da carta testameuto 

o saudoso presidente Getu- 
io Vargas, com todos os con- 
encionais em pé, à s  20 ho- 
as de sábado, nos saiões do 
irculo Operário, sob a pre- 
idencia do senador Saulo 
amos Após a aprovação de 
lgumas preliminares, os 
onvencionais iniciaram a 
otaçâo para eleger o novo 
Jiretório Regional. A elei- 
ão e6teve cercada de gran- 
e espectativa, dado existi
am duas chapas para o Di- 
etório: uma apresentada pe 
a Comissão Executiva e ou
ra por um grupo liderado 
elo deputado Flias Adaime. 
eita a apuração verificou-se 
er triunfado a chapa pres- 
giada pelo senador Saulo 
amos, a da Comissão Exe- 
utiva. por expressiva maio- 
ia. Interrompidos os traba- 
hcs no sabado. embora já 
purados os votos, os elei- 

(08, em número de 100 fo- 
am proclamados no dia 10, 
m reunião realizaua às 10 
oras.

A eleição da Comis 
são Executiva

Encerrada a Convenção, 
s 14 horas de domingo reu- 
iram-se os membros do no- 
o Diretório, ainda sob a 
residência do senador Sau- 
) Ramos, para eleger a Co- 
issão Executiva. Reinava 
inda alguma expectativa em 
orno des6a .eleição, quando 

deputado João Colodelpro 
os fosse elaborada uma 
hapa comum ao6 dois gru- 
os adversos, proposta essa 
ue foi aprovada onanime- 
aente e sob os aplau6os dos 
resentes. Designada uma 
omissão para elaborar a 
hapa composta dos srs. de- 
utado Elias Adaime, depu- 
ado Ülice <’aldas, dr. Almi- 
o Bata ha e Dr. Evilaeio N. 
aon, sob a presidência do 
enador Carlos Gomes de 
liveira, foi a mesma apre 
entada horas depois ao ple

nário Apenas uma troca de 
posições na Secretaria foi 
feita pelo Diretório, após 
uma segunda proposta de 
conciliação feita pelo dr 
Acacio Santiago e executa 
da pela Mesa dos trabalhos. 
Procedida a votação secreta 
foi eleita a chapa comum, 
cimentando-se assim o am
plo entendimento havido en
tre os trabalhistas. Apurados 
os votos e proclamado o re
sultado do pleito, o presiden
te dos trabalhos, senador 
Saulo Rimos, ante as acla
mações dos presentes, trans
mitiu o cargo ao dr. Acacio 
Santiago, nevo presidente, 
eleito com 69 dos 74 votos 
doe membros do Diretório, e 
empossou os demais eleitos.

Os novos membros
É a seguinte a rnova Co

missão 'Executiva do PTB 
barriga-verde:

Presidente - Dr. A c a c i o  
Santiago - advogado residen 
te em Florianópolis,- Io V i
ce Presidente - Dr. Almiro 
Batalha - médico delegado 
do SAMDU: 2o-Vice-Presiden 
te - O ice Caldas - deputado 
estadual; 3o Vice-Presidente - 
Dr Miranda Ramos - depu
tado estadual 4o Vice Presi
dente - Dr. João Colodel - 
deputado estadual; becretá- 
rio Geral - Braz Alves - de
putado estadual; Io Secretá 
no Julio Paulino da Silva - 
vereador da Capital; 2o Se
cretário - Syrth Nicolléli 
vereador em Lajes; a° Seore 
tário - Dr Hilário Zortéia 
economista de Capinzal; T e 
soureiro-Geral - Francisco 
Machado • suplente de de 
puiado estadual; Io Tesou
reiro - Dr. Reinaldo Felde 
mann - delegado do SAPS; 
2o Tesoureiro - Walter Rous 
senq - vereador em Rio do 
Sul; 3o Tesoureiro - Dr. W al 
mor Oliveira - prefeito de 
Laguna.

O encerrcmento
Após a transmissão do car

go, o novo presidente do 
PTB pronunciou vibrante 
discurso que recebeu am 
pios aplausos, fixando t 
orientação doutrinária e po
litics do trabalhismo. No en 
cerramente dos trabalhos di 
Diretório, após ter sido a 
provado o Regimento Inter
no proposto pelo deputado 
Olice Caldas, discursaram 
ainda diversos oradores, en 
tre eles o senador Carlos 
Gomes de Oliveira, os depu 
tados Olice Caídas e Miran 
da Ramos, o dr. Evilasio N. 
C6on, o sr. Hipólito Pereira, 
o deputado Elias Adaime, o 
dr. Teimo Ribeiro e outros.

Homenagem ao sena
dor Saulo Ramos

O último orador na reu
nião do Diretório foi o se
nador Saulo Ramos que em 
emocionada oração rDem 
brou a luta do PTB desde 
1940, quando foi fundado, até 
hoje. sempre sob a 6ua tíi 
reç&o, dizeudo da satisfação 
que possuia ao transmitir < 
cargo de presidente a um 
homem sereno inteligente t 
culto como o Dr. Acacio 
Santiago, ü senador Saulo 
Ramos teve aprovedas di
versas homenagens de soli
dariedade à 6ua pe6soa, não 
só pela maneira brilhante 
como conduziu a Convenção 
e o Diretório.
Romanowski foi ex

pulso
A Convenção trabalhista 

expulsou do PTB o deputado 
Estanislau Romanowski. ->ra 
integrando a Frente Demo
crática. A expulsão, decidi
da por unanimidade, foi pro
posta pelo deputado '.Olice 
Caldas.

Representação de 
Lajes

Estiveram presentes â Con-

venção, representondo o Di
retório de Lajes, os srs. José 
Baggio, Dr. Evilasio N. Caon 
e Syrth Nicolléli. Os tres fo
ram eleitos para o Diretório

Regional e o último também | dimento havido, concluiu-se 
para a executiva. que o PTB e-tá ganhando

Fortalecimento do PTB
Dado o grande número de 

presentes e o amplo enten-

campo em Santa Catarina, 
tendo agora realizado uma 
das suas mais movimentada« 
e concorridas Convenções.

Bertuzzi, Ribas & Cia.
------- - — Rua 15 de novembro, 3C6 -----------------------

Comércio por atacado e varejo - Representações
Mantem um completo sortimento de: Cristais, porcelanas, galvanoplastia, 
vidros, artigos para presente, em geral, louças, aluminio, esmaltados, con

servas, bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, 
brinquedos, fogões marca «GERAL», camas de móla, móveis CIMO, tapetes, 
congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, produtos W a LITA  e miudezas 
em geral.

agora
escolha um dos 
belos dormitórios

CIMO

D e p o is  dc seu 

no ivado  v não pode  

d e i ia r  de v is ita i a 

g iande e ip o n ç à o  de 

M o v e is  C im o, onde 

v encontrara a mais 

am pla linha  de 

d o rm ito n o s  le ito s  com 

madeiras de le • se lecionadas, 

inc lus ive  «ste Im d o  d o rm i

tó r io  lu n c io n a l. E pense 

nas vantagens dos preços 

e na A S S IS T Ê N C IA  

que os M o v a is  C im o 

o lc re ce m , para que v. 

tenha em sua casa m oveis 

m au be los e m u ito  

mais duráveis.

H l :  ' i

>T' 1

C c n ? p c MOVEIS CIMO
e oi

REPRESENTAM: Cia. Wetzel Industrial Joinvile - fabricantes das afa
madas velas «LINDA»
Cia. Geral de Industrias - Porto Alegre, fabricantes dos 
fogões GERAL, o unico que tem o forno esmaltado. 
Cia. Ind. de Cons. Alimentícias C1CA. - Móveis Cimo 
SA. OS MELHORES.
Com. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da Baía 
SA. - Seguros.
União do Comércio e Industria - Seguros. - osta Pena 
SA. Charutos finos.

Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - Fosforos PINHEIRO 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro.
Carraro, Brosina & Cia. Ltda.

DEPOSITÁRIOS: S.A. Moinhos Rio-Grandenses.
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A t e n ç ã o  S e n h o r e s  P a s s a g e i r o s
n: HJ ti I n f o r m a ç õ e s  ú t e i s
A  «T A O  - TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S/A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO DO SUL, 

LTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, que 1 idade, a

viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição
. w 1«.

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
| t i*

Hora de sahida: 11,55
--------------------------------------— --------------- t-----

• * ' r 1 n-j M ut'-i-ty V • />
3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Jcneiro

Hora de sahida: - 10 h.

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

Hora de sahida: 15

7r vi

Â V..Í. À \
v*

iL; V -

« » 1.
I .. C-X'

5a. Feira: - de Lages para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Santos - Rio de Janeiro
■ * I ~  ‘  . . .

i r t t  u  ; !
n .j  j . ' >{• a < ■ M 

.. *,!•• •• Hora de sahida: - 10
•ím «

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

Jf. !
Hora de sahida: - 15 +»

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

Hora de sahida: - 10
r .+ í t »  ‘ *G> -* • í *. , -, .«4 v

■ • * i » Í4 t n * .*( r
t')> )< . n %  vr;

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó 

Hora de sahida: - 14,30

« *  í

'b'É " ->

I  ?  •> i 3

Com uma passagem da TAC m o n a S S Ita ? *  Viaiar em qualquerCia- aérea brasileira, tanto na ida *
•4 <id

• - t Cie,.- ...n-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar basear qualquer pessoa, q»< 

reeida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bàstantío que para isso seja a penas elf

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em sua *  
sideaeia.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer. *»■ ‘W1̂  ;• {í!v. ■].

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - fina 15 de Novembro SN (logo abaixo do Cine Marajó*»)

Fone. 214
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Côlcxborcíçâ0 da rêde bancária privada
No fomento da produção de gêneros alimentícios

RIO (BJI) - Em reunião doe 
presidentes e delegados dos 
Sindicatos dos Bancos dos 
diversos pontos do paÍ6, rea
lizada no Ministério da Fa
zenda, por convocação do 
6r. ministro e com a presen
ça também do presidente do 
Banco do Brasil, do diretor- 
executivo da Superintendên 
cia da Moeda e do Crédito e 
do Diretor da Carteira de

| Redescontos, foi estudada a 
possibilidade da colaboração 
da rêde bancária privada na 
execução de um plano go
vernamental i de incremento 
do crédito agricola e agro
industrial, destinado a fo
mentar a produção de gêne
ros alimentícios ainda não 
suficientemente amparados 
pelo poder público.

Os representantes dos Sin 
dicatos se manifestaram in 
teiramente favoráveis a esse 
iniciativa, que será por êles 
recomendada aos seus asso 
ciados, tendo ficado estabe 
lecido outrossim. que o Mi 
nistério da Fazenda e o Ban 
co do Brasil, pelos órgãm 
técnicos competentes, estu 
darem a matéria.

i

nrtrO
o

J i

E V. também sai 

sempre ganhando 

quando fuma 

cigarros Lincoln.

Baile de S João
Os festeiros de S. João do Club 14 ce 

Julho, convidam a sociedade lageana 
para participarem das festividades juni
nas, á realizar-se dia 23 com inicio às 20 
horas.

As mesas estarão a venda a partir do 
dia 1* de Julho “ id reslau n  3 doClab

Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca 
de Lajes -  Sta. Catarina

O Dr. Clovis Ayres da 
Gama, Juiz de Direito da 
2a. Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca- 
tarma, na forma da lei e 
etc.

Edital de Citação
FAZ SABER aos que o 

presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem, cotn o 
prazo de sessenta (60) dias, 
a ccntar da primeira publica
ção no «Diário Oficial do 
Estado», que a requ-rimento 
Je Petronita Ribeiro, fica ci
tado o seu esposo Manoel 
Bernardo Manduca que se 
acha auzente em lugar in
certo e não tabido, Conforme 
declaração da requerente, pu
ra dentro do prazo acima 
mencionado, responder nesre 
)uizo ao pedido de consenti
mento de outorga nos termos 
la seguinte petição. «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da 
2a. Vara - Petronila Ribeiro, 
brasileira, casada, de afazeres 
domésticos, residente e domi
ciliada nesta cidade, por seu 
procurador abaixo firmado, 
vêm, com o devido respeito, 
perante V. Excia. para dizer e 
«ifinal requerer o seguinte. 1 - 
Que a suplicante é casada 
com -Manoel Bernardo Man
duca. pelo regime de co
munhão universal de bens, 
conforme faz fé a certidão de 
casamento junto, e que o seu 
marido, err 1932, auzentou-se 
lesta cidade, não mais regres
sando, não se tendo, desde 
então qualquer noticias sobre 
seu domicilio; 2 - Ao auzen- 
tar-se o mando da Suplicante, 
oossuia o casal uma area de 
terras, com nove mil e seis
centos e cincoenta e seis me
tros quadrados (9.656m2). si
tuada nesta cidade, no lugar 
«Varzea», z na suburbana, 
confrontando, atualmente, 
com terras do Patrimônio 
Municipel, com terrenos de 
Lupercio Floriani e com a es
trada que liga a estrada «Tí- 
(O Bianchini» com a estrad»

de Captação de Aguas, e 
conform-* consta das tres car
tas de afo'amento junte, 3 - 
Que a Suplicante que sempre 
residiu nesse imóvel, devendo 
agora residir, noutra comarca, 
necessita vender esse terreno, 
tendo o mesmo Jajustado a 
transação, com o Sr. Lupér- 
cio Floriani, residente nesta 
cidade: 4 -  Sendo imprescidi- 
vel o consentimento do côn
juge, visto tratar-se de >pp- 
ração sobre direitos reais, o 
estando o mesmo auzente, em 
lugar incerto e não sabido, 
vem respeitosamente - reque
rer, se digne V Excia., em 
mandar citar Manoel Bt-rnardo 
Manduca, por editais na forma 
na lei, pen» de ser suprido 
judicielmente seu consenti
mento, processando-se de 
conformidade com o disposto 
no art. 625 e segts, |do C.P. 
Civ. Requer outrossim, a au
diência do Representante do 
Ministério Publico, nos termos 
do art. 628 do C.P. Civil, pa
ra que se exp°ça o retpetivo 
respeito e competente alvará* 
A suplicante também é con
hecida por Petionila Ribeiro 
Manduca. Termo* em que, 
com os documentos juntos. 
E.R. Lajes, 28 de Maio de 
1956. pp. Edezio Nery Caon, 
E. assim defeiida a petição 
mandou o Exmo. Dr. Juiz de 
Direito passar para conheci
mento do citado presente edi
tal Dara aíixaçio no lugar 
publico de costume e scr 
publicado na forma da lei, fi
cando copia n >s autos. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lajes, aos seis dias do mez 
de junho de mil e novecentos 
e cincoenta e 6ris (6-6-1956). 
Eu, Darcy Ribeiro, Escrivão 
de Órfãos, o datilografei, su
bscrevi e assino.

(Selo* ex-causa)

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

O Escrivão 
Darcy Ribeiro

Joalhena Mondadori
Praça J. Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia os 
famosos relogíos

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

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

CRISTAIS, PORCELANAS e objetos de
adorno
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

N- 435 -

N- 445 -

N- 1034 -

N* 907 -

N 989 -

N- 990 -

N’ 991 -

N- 992 -

N’ 993 -

N* 994 -

N ’ 1005 -

r e q u e r im e n t o s  d e s p a c h a d o s
Dia 7 de maio de 1956

1- 3-1956 - Juventino Coelho Avila - Retificação de 
terreno forelro - Cumpra o parecer da 
DOV.

2- 3-1956 - Wanda Maria Reims Oliveira - Profes
sora Municipal - 60 dies de licença - 
Sim, a contar de 2 de março.

7-5-1956 - Willy João Brun - Tran6frrência de 
terreno e projeto de construção de 
Hugo de Castro Brnscher - Sim 

Dia 11 de maio de 1956.
19-4-1956 - Construtora O mercial Ltda - Aprova- 

vação de planta e licença para Cons
truir um prédio para CÉLIO BATISTA 
DE CASTRO - Sim.

- 30-4-1956 - Usé Ceccatfo - Concessão de terreno 
no Cemitério - Sim.

- 30-4-1956 - Hilário Pereira Branco - Concessão de
terreno no Cemitério - Sim.

30-4-1956 - Antônio Proêncio Fa-Us -  Concessão 
de terreno ru> Cemitério - Sim.

30-4-1956 - Sebastião lnacio Oliveira - Concessão 
de teireno no Cemitério - Sim.

30-4-1956 - Pedro Zanquetta - Concessão de terre
no no Cemitério - Sim.

30-4-1956 - Florimaldo Souza Machado - Conces
são de terrpno no Cemitério - Sim. 

2-5-1956 - Construtora Comercial Ltda, - Licença 
para faz^r aumento no prédio do Sr. 
Cae«emiro Colombo - Sim.

DECRETO
de 2 de main de 1956 

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

• De soôrdo com o art. 2o da Lei n°
23 de 4 de junho de 1951.

PUREZA SILVEIRA, para como extranumerario-diarista, 
exercer as funções de Professor SubstitU'0 na Escola Mista 
Municipal de Matadouro, no distrito da cidade, enquanto durar 
o impedimento do respectivo titular, e percebendo a gratificação 
prevista eai Lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1956
Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Slirão 
Secretario

D E C R E T O  
de 2 de maio de 1956 

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

D« acordo com o art. 2o da Lei n°
23 de 4 de junho de 1951

TEREZA D’AVILA VIEIRA, para como extranumerario- 
diarista exercer as funções de Professor Substituto na Escola 
Mista Municipal de Encruzilhada no distrito de Palmeira, en
quanto durar o impedimento do respectivo titular, e Jpercebendo 
a gratificação prevista em Lei.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 2 de maio de 1956
Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
FHipe Afonso Simão 

Secretario

DECRETO
de 4 de junho de 1956 

O Prefeito ATunicipal de Lsjes, resolve:

REMOVER: De acordo com o « t .  J 2 d a  L e^

da
N° 71 de 7 de dezembro oe

A Professora MARIA DA ÇONCElÇAO M E N O f ó ^  
Escola Mista Municipal de Barro Pneto 
Garibaldi, para a de Inácios, no m 
ribaldi

esmo distrito de Anita Ga-

Prefeitura Municipal de Lajes^em Ra* j * ju n io í  ^
Prefeito Municipal 

Felipe Afonso Simío —.Secretário

de

DECRETO
de 2 de maio de 1956.

O Prefeito Municipal de Lajes, teSf lve:-
ADMllIk:- „„ . . . , -jr , _ q
De acordo com o artigo 2o, da Lei n 76, de ,1
março de 1950.- . . . . . .

ITAMIRa MAIA f ara, como Extranumerário-diarista,
exercer as funções de Professor na Escolas Reunidas de 
Capela São Pedro, no distrito de Anita Garibaldi.

Prefeituru Municipal de Laje6, em 2 de maio de 195b 
Vidal Ramo- Junior 
Prefeito AWicipal 
Felipe Afonso Simão 

Secre ário

DECRETO
de 9 de maio de 1956 

O Prefeito Municipe-l de Lages, resolve:
EXONERAR:
De acônto com o art. 95, § 1‘. alínea d. da Lei n‘ 
71, de 7 de dezembro de 1949:

NlLDA OLlNGER RlBEiRO do cargo que vii,ba exer
cendo, interioamente, de ESCRITURÁRIO, Padrão T, cons
tante do Quadro Unico d» Município.

Prefeitura Municipal de Lages, em 9 de maio de 1956. 
Assioad. : - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal,
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO
de 9 de mai'> de 1956:

O Prefeito Municipal de Lt-ges, resolve;
NOMEAR:

De Hcôrdo com o art. 16, alínea b, da Lei m 71 
de 7 de dezembro de 1949:
MAURA NELY STRUGO para exercer o cargo 

de carreira de ESCRITURÁRIO, Padrão T, constante do 
(Quadro Unico do Município.

Prefeitura Municipal de Lages, em 9 de maio de 1956 
Assinado: - Vid *1 Ramos Júnior 

Prefi-ito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secietário

Fiscalização fitossani 
tária dos vegetais no$ 

aeroportos
O miniMro da Africuii 

general Ernesto Dornellti 
xou portaria dispensando a 
apresentação do certificado r 
tos sanitário da exoortaça0 ' 
partidas de vegetais e 0J| 
de vegetal, Dansportadn 1 
aviões, procedentes do o0„-r

hâniii,nente americano e em 
para outros países.

A exigência do certifica*, 
deverá limitar-se às 
vegetus capazes, realmente \ 
veicular parasitos nocivo» 
entretanto prejudicar o Cr.mér 
cio internacional de produto, 
agrícolas. De outra lado, a w. 
ta permanência de pequen.s 
partidas «os aeroporto», » pfr. 
feitamentf acondicionad»», rj# 
efetece perigo à agricultura.

Não há intermediários 
na aquisição de má

quinas agrícolas
À Comissão Permanent» de 

Revenda uo Material, do Mi
nistério d* Agricultura, era 
alertando os lavrador^ con|n 
a atividade ilícita de individui 
inescrupuloso* que, dizendo-s? 
autorizados por tquêle órjio, 
percorrem o interior rio pjj, 
com u intuito de receber Inscri
ções para aquisição de máçui- 
nas agrícolas, mediante pags 
mento de determinadas qoai- 
tia*.

Esclarece a C.P.R.M. que « 
inscrições para a comprj to 
máquinas revendidas pela Ce- 
mUsão sómente poderão nr 1 
feitas junto às Seções de Fo
mento Agrícola Federal, |ns 
Estados, bem como, no ca» 
dos agricultore* de Mato Gnu- 
so, jur.-to à Inspetoria ■ Regromi 
da Fomento da Produção tof 
mal, e.n Campo Grande.

Não dê esmola; 
contribua para a-SLÜj

r

Para suas refeições em Porto Alegre procure o

-  S e s l a i r a i t e  MONTE t f f l l l  -
Pua Julho de Castilhos n° 4 0 ----------------—"

Com um sei\iço especializado de cosinha para atender os mais 

" finos paladares J

esa de
Avisa seus dstintos passageiros e ao costiaotT '  , m
de transferir sua Agencia nesta cidade pa-a a R ^  qu<l  a<j,

Edifício Galeria Dr. Accacio sala“  '  ^
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Sofreu adiamento o Campeonato local
Segundo a nossa reportagem 

conseguiu apurar, o certame 
citadino do corrente ano, so
freu uma alteração quanto ao 

I inicio.
O citado campeonato foi a-

diado para o proximo dia 24, 
com a mesma tabela, que á 
dias focalizamos.

Este adiamento foi decidido 
em reunião efetuada 4a. feira 
na L,S.D., em vista do S.C. In

ternacional ter solicitado a da
ta de amanhã para a efetiva
ção de um cotejo amistoso 
com o , em co
memoração ao 7o aniversário 
de fundação.

-  EM FESTAS O COLORADO —
No dia 13 pp, viveu a entu- 

[siastica familia colorada, um 
; dos seus grandes dias,

Nesta data o mais simpático 
[local, completou o seu 7o ani- 
Iversário, para gáudio de seus 
I dirigentes, atletas e torcedo
res.

Desde os seus primórdios, o 
[o colorado manteve sempre o 
■seus espirito desportivo, com

parecendo a todas as compe
tições patrocinadas pela Mater 
do futebol lageano.

O Internacional é hoje um 
dos grêmios mais representati
vos do nosso esporte e isto é 
motivo de orgulho para todos 
aqueles que acompanham a 
gloriosa bandeira.

Os escarlates devido ao brio 
dos seus atletas e entusiasmo

BSÃSILtT

Fabricada ~xolusl’ *air e ite 
com cltrenlo Portland e 
amianto em t ‘br.*s, a co
bertura BrastUt c leve, ino
xidável, Incombustível c 
Inscnriveí às intempéries. 
Perm no rã pi d a ano&táigem 
e sensível economia oe 
ma de ira i» ento. iua dura
bilidade e I L í M IV a DA.

DISTRlbUlDOR
Com. e Repr. G. bocas S.A. *

rtua Cel. Coruova 204 TeleLõS C. Postal 61

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasilit»
Chapas onduladas para coberturas, cha

pas üzaR Bri8icôr, chapas lixas Fibrolite fiara forros e divi
sões internas, caixas de descarga Flomax d» irabutir, B. F 
externa, reservatórios para agua quente e fria. tubos para 
esgotos e instalações sanitarias em geral, peças e conexõe6, 
para redes, esgotos, tubos de pressão para redes de a- 

Igua. e outros produtos, da afamada linha «BRASILIT»

sem par dos seus diretores, e 
o clube que mais intercâmbio 
tem mantido com as melhorès 
agremiações sulinas, e mais 
glorias obteve para a nossa ci
dade.

Ao ensejo das festividades 
do seu natalício, nos associamos, 
desejando ao colorado muitas 
felicidades e muitas glorias, 
para que continue sempre hon
rando o bom nome do nosso 
futebol.

2a. Divisã3 da L.S.D.
Consoante conseguimos apu

rar, o campeonato da 2 a Divi
são da L.S.D., recentemente 
criada terá as atividades ini
ciadas no dia I o de Junho, com 
a realização do celebre Tor
neio Initium, sendo que o res
pectivo campeonato está mar
cado para o dia 8 do mesmo 
mês.

Este campeonato terá a par
ticipação dos seus seguintes 
clubes: S.E. Palmeiras, Inde
pendente F.C., S.C. Flamengo, 
G. E. Popular, Atlético F.C. e 
G.E. I o de Maio.

Portanto são 5 grandes equi
pes, que até pouco tempo mi
litavam no Bepa-tamento Var- 
zeano de Futebol, e que por 
certo não irão decepcionar os 
seus torcedoros em categoria 
superior, com soe a 2a. Divi
são.

Domingo o Torneio 
Inicio do D.V.F.

Agutrdaio com g ande inte
resse. terá «ir iiilngo o futebol 
menor a sja g.ande f-sia, Cum 
a realiza,ão do tradicional 
Torneio Inicio, que este «mo te
rá a participaçSn de 6 equ p s.

Neste tornei» estira em dis
puta a Taçi São JoSo, como 
uma homenagem aquele sanio, 
mundia mente c< nliecid .

Não dê esmola; 

centritua para a SLAN

T W E E D  - R E N A U X  de Algodão
Preços Ótimos

Trilhos de fazenda (em metros) tecidos RENAUX em profusão

VISITE A Casa Brusque
(GALERIA DR. ACCACIO)

Com um completo sortimento de fazendas para CORTINAS

7 pagina

A.'.G.\D.\G.\A.\D.\U«\'
AUG.\ E RESv LOJ.*. SIM.*. LUZ 

SERRANA OR.\ DE LAJES - S.C.

De ordem do V.\M.\ convidamos aos Ilrm.\ 

e suas Exmas famílias bem como aos Ilrm.\ que

se encontrarem em transito por êste Or.\ para os 

festejos de «SÃO JOÃO» N.\ Padr.v a se rea

lizarem no dia 23 • às 18 horas na sede à rua 

Emiliano Ramos. A COMISSÃO

Ferrari Pediu
Urgência para o projeto de Estabilidade 

dos Sargentos
O Ministro da Guerra manifestou-se em fa
vor da Proposição ao ser consultado pelo

líder do P.T.B.
Conta o líder trabalhista, 

para a aprovação rápida do 
projeto, com o apoio de sua 
bancada e edm a palavra do 
Ministro da Guerra, General 
Teixeira Lott. em tevor da 
proposição, ror outro lado, 
centenas de sargentos de to
do o pais, e especialmente 
da Zona Militar Sul. no Rio 
Grande. estão se dirigindo ao [ 
jovem parlamentar trabalhis
ta e pedindo que se esforce 
para a aprovação rápida do 
projeto, pois a falta de osta 
bilidade está causando à nu
merosa e disciplinada classe, 
sérios tra> stornos

Uma comissão de represen
tantes dos sargentos do Exér
cito, Marinha e Aeronáutica, 
tem se reu iido tôdas as se
gundas-feiras, nesta <api'al.

para tratar da estab lidade.
Ainda esta semana < s mem
bros dessa comissão deve
rão entrar em contato com 
os lideres de partidos na 
C.ãmara Fede’ al e rom êles 
acertar a tramitação urgente 
da proposição

Possuem êsses dirigentes 
um documento a6smado pe 
lo Presidente da República, 
sr. JuBcelino Kubitschek, na 
fase da campanha >*!eitoral, 
assumindo com a classe dos 
6argentos o compromisso de 
apoiar o projeto em anda
mento na Câmara

Falta, agora, apenas um 
pouco o ? boa vontade da 
maioria para que seja feita 
justiça aos sargentos das 
|- roas .Armadas.

Distribuidor nesta praça:
—  E L E T R O L A N D i A  -

Rua Cel. Cordova s/n. Lages S.C-
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Mandatos de dois anos apenas
Reunião do Conselho Nacional do PSD

O Conselho Nacional do 
PSD, o mais importante ór
gão do partido, foi convoca
do para reunir-se dia 21 do 
corrente. Essa decisão foi 
tomada numa reunião da 
Comissão Executiva, presidi
da pelo almirante Amaral 
Peíxcto.

O principal objetivo da 
convocação é o de aprovar 
a sugestão do sr. Gustavo 
Capanema, no sentido de se 
fazer a coincidência de man
datos sem sua prorrogação, 
o que seria obtido com a 
eleição apenas para o exer
cício de dois anos dos mem
bros da sessão legislativa a 
se iniciar em 1959. Deste 
modo. os parlamentares elei
tos teriam seu mandato ter
minado juntamente com o do 
atual presidente da Republi
ca, em 1961.

Aceita a redaçSo da emen
da do deputado mineiro, não 
se sentiram os membros da 
Comissão Executiva com po
deres para recomendá-la, ofi 
cialmente, à consideração 
dos seus representantes, no

Congresso. Dai a decisão de 
se convocar o Conselho Na
cional, que, no fundo, é qua
se que a assembléia geral 
do partido, tendo acima de 
si. apenas a Convenção Na
cional.

A decisão pessedista tem 
um sentido político mais am
plo; refutar a campanha an- 
ti reformista, que uma ala do 
partido vem realizando e 
comandada pelo sr José 
Joffiiy. Convocando o Coo6e 
lho Nacional, esperam os 
chefes pes6edi6tas discutir o 
problema de modo amplo, 
para fixar uma orientação 
definitiva.

Significa tal atitude, por 
tanto, uma tomada de posi
ção favoravel à rei' rma 
constitucional, no momento 
em que tudo indicava que a 
chamada «ala moça» do par
tido tomava a dianteira atra
vés de pronunciamentos dia- 
rios, que vinha realizando.

A chefia do PSD, esgundo 
estamos informados, acha 
que a reforma é reivindica
ção histórica do partido e. 
acima de tudo, no que res
peita á reforma eleitoral, de
pendente da alteração do 
texto da Carta Magna, tem 
um compromi360 moral a 
saldar.

Segundo noticias extra-ofi
ciais por dós capíadas, está 
confirmada a visita do presi
dente Juscelino Kubitschechk 
à nessa cidade nos próximos 
dia 27 e 28 do corrente. O 
chefe do governo da União 
inaugurará o trecho de asfal

to da estrada federal, que 
vai de Poote Alta do Sul à 
Santa Cecilia, a cargo do Se
gundo Batalhão Rodoviário, e 
examinará diversas medidas 
para acelerar o andamento 
das obras da estrada de ferro.

A Agencia do Consórcio REAL-AEROVIAS em Vacaria comu
nica a seus distintos clientes que se acha em pleno funcionamento a 
SUB-AGENCIA de Lajes, situada à Rua lõ de Novembro, 22. escritório 
do Bairro Guarujá, gentilmente cedido pela sua gerencia,' estando a 
mesma habilitada à venda de passagens, transportes de encomendas, 
valores etc. com embarque na cidade de Vacaria ou em qualquer de 
nossas agencias no país e no exterior.

Aviões de Vacaria para: CASCAVEL
CAMPO DO MOURÃO 

MARINGA 
LONDRINA 

SÀO PAULO
Terças-quintas e sábados, ás 8 horas

Aviões de Vacaria para: PORTO ALEGRE
Terças, Quintas e Sábados às 14 horas.

---------------------------------  Com conexões para: -------------------------------—

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Caracas, Port 
Of Spain. Miami, Montevideo, Assuncion, Buenos Ayres. 
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E demais cidades servidas pelo consórcio.

Aqueles que exigem o máximo

Voam pela «REAL»

ANO XVlj Lages. 16 de lunho de 1956 |~jj^

OITO CASAS PARA POBRÜ
Nobre iniciativa do presidente da S -L ^

Até o fim do mês estarão prontas oito ^  
mandadas construir pela Sociedade LageanTi 
Auxilio aos Necessitados, localizadas no Baim, 
das Casas Populares. As casas são de madeira 
se destinam a abrigar pessoas pobres a queffi , 
quela entidade vem prestando assistência, a  ^  
reportagem teve oportunidade de _ ver de perto b 
andamento das obras de construções e constata» 
o esforço e a benemérita iniciativa do sr. Jo6cj 
Ribeiro, presidente da SLAN, que visa soluciona» 
o mais angustiante problema das classes huãí 
a_ a nnnnretizacão dessa
0 mais ttuguouau v r 1
des. Com a concretização dessa 
estará a SLAN realizando as suas altas f in ^  
des, sob a direção altruísta do sr. Joaci Ríb̂ -u

— D. SCYLLA A. BAGGiO -
Aniversaria amanhã a exma. sra D. Scylla J 

Baggio, digna esposa do sr- José Baggio, gerente 
jornal. Às manifestações de regozijo que D. Scy;!a tmu 
rá amanhã, peio transcurso da auspiciosa data. acres; 
as nossa».

Septuagenários e com 
filhos iam desquitar-se

Mas o juiz julgou a açáo improceáezs
Octavio Ferreira Lopes (72 

anos) propôs na la. Vara de 
Família açáo de desquite con
tra sua esposa d. Maria do 
Valle de Castro Lopes (60 
anos), alegando que em 1944 
ela outogou-lhe uma pracura- 
ção para a disposição de bens 
imóveis do casal, procuração 
fôra casada posteriormeote 
pela mulher. Com 18 filhos 
(13 dos quais vivos), casado 
ha 40 anos, acrescentou qu«* 
as discórdias do cas-d são an
tigas, desde quando residia 
em Juiz de Fora. Ajuntou 
que aqui no Rio, na rua Ve- 
nâncio Ribeiro, onde lém sitio 
que é a residência comum d * 
ambos a espesa tentou c*rta 
feita contra a vida dêle,
Octavio.

Dando sua senteoça n-> ca- 
8o, o juiz julgou improceden
te o pedido de desquite. Con
siderou irrelevantes on argu
mentos invocados. (J tato de 
ter a esposa notificado o ma
rido p2ra revogar a procura
ção concedida, fazendo-o ’ por

edital, não constituis 
injúria, como pretera d 
ctio.

Quanto ao atentado 
â sua vida, não c ee 
provar. E concluiu ® tnc 
rival Gonçalves de 
«0  casal tem roais de II1 
de vida conjugaL 
ga existência nasceri-'»- 
filhos, dos quais 13 **ãi> 
vos. Trata-se de gerar 
fazendeiros que enm 
diam no interior às 
quando inexp ícaTeJuent* 
xaram residéccia BCrti 
tal, sem estarem Devi 
te adaptados para i®  
e filhos. Apenas da* 
cias entre ambos. rrr”iE 
da sob o ine-m# tehi. r 
uem demonstrar cSt 
sim tão compa 
ria justiça CvD tátf *
Uf, iria desmantelar '*&*** 
ta dos conjugue*- Q0* 
mais do que Biun~a» w 
cansado*, necesfiAtr tu 
p*ro recípocro.

Amanhã, Domingo, - às 4, 7 e 9,15 Horas no 
------------------ M A R A J O A R A  ------------------

O Brasil venceu no Paro?
l,ra«iiE»>r,;aD<1,í n\ taça Oawaldo Cnn *
óhtirt n» I  íut*bgí reabilitar <** * -  tti

d Europa, verto-rtdo o Paraguai por

O melhor e mais belo filme brasileiro!
Exibido em S. Paulo, simultaneamente, com enorme sucesso, em 27 Cine

mas, batendo todos os recordes de filmes anteriores!

com um grande conjnto de artistas, destacando-se: 
ELIANE E ANSELMO DUARTE

Hojg_Sábado -  ás 4  9  3 horns -  Um
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Charlton Heaton. Jock Palanca e Kat7

com

tro va d o r ír jvoooj v<r| J

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




