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A  PEDIDO

P o l i c i a l  s e m  c o m p o s t u r a
Esteve hoje em nossa redação o sr. Bibiano Rosa, co

merciante desta praça, solicitando divulgação para o fato 
seguinte:

1. Durante a tarde de terça-feira e a noite dessa data 
para amanhecer quarta-feira, foi ele Bibiano Kosa rondado 
por um indivíduo de cor preta que, em atitudes suspeitas, 
espreitou uma oportunidade para assassiná-lo, segundo lhe 
informaram algumas pessoas desejosas de prevenir uma 
possível vitima de homicídio.

2. Averiguando quem era o suspeito, descobriu o sr. 
Bibiano Rosa tratar-se de Sebastião de Tal, vulgo Sebas
tião Freto, soldado da Força Militar do Estado, em serviço 
na Delegacia local.

3. Investigando mais, dado não ter qualquer inimizade 
com dito indivíduo, o sr. Bibiano Rosa constatou que a 
atitude de Sebastião Preto foi motivada por ter este sido 
denunciado por um cidadão perante o Major Delegado Re
gional por arbitrariedades e violências que praticara na 
zona do meretrício e indicado a ele Bibiano Rosa como 
testemunha do ocorrido.

4. Embora desconhecendo a existência da denúncia e 
não tendo deposto a respeito, o sr Bibiano Rosa foi alvo 
da ira de Sebastião Preto, já que a autoridade policial de 
terminou o seu recolhimento à séde do Destacamento, em 
Curitibanos, para dali ser excluído da Força Pública.

5. O 6r. Bibiano Rosa levou o fato ao conhecimento 
do comissário Hercilio Cervi. mas não se furtou à oportu
nidade de vir de público registrá-lo afim de alertar os po
deres competentes paia excluírem da corporação policial 
elementos arbitrários, desordeiros e capazes de crimes 
por motivos fúteis, para que assim não seja a Policia des 
moralizada, organizando-se-a com soldados eficientes e 
disciplinados e não oom malandros e aproveitadores 1a 
farda para violências, golpes e fraudes, como no caso Se- 
basiiáo Preto

6. F, como até ontem Sebastião Preto não tenha che
gado a Curitibanos, para onde deveria seguir por ordem 
superior, faz o sr Bibiano Rosa este registro afi.n de pre
venir também a população sobre a n o c ia  permanência em 
Lajes do dito Sebastião Preto, já que certamente continua
rá na prática dos demandos de que é mestre -

Jango em Paris
< hegou ontem a Paris o 

vice-presidente brasileiro, pa
ra uma visita de carater 
particular. O 6r João Gou
lart permanecerá na capital 
francesa por alguns dias.

Industria de Auto
móveis

As condições cambiais e 
financeiras que regularão as 
inversões para o estabeleci
mento da industria de auto
móveis no Brasil foram fixa
das em recente decreto as
sinado pelo presidente Jus- 
celino Kubitscheck.

Em fins de Julho a 
Loteria Federal

A Loteria Federal voltará 
à ativi iade ca 2.“ quinzena 
de juiho. porque só nesta 
época a Caixa de Amortiza
ção terá emitido as letras do 
Tesouro, com que será 'paga 
a metade doe prêmios das 
ext aç3es.

Registrado o Dire
tório do PRP

O Tribunal Superior Elei
toral registrou ontem o Di
retório Nacional do PRP, do 
qual faz parte como 2o vice- 
ce-presidente o governador 
Jorge Lacerda.

Animados os festejos 
juninos

Preve-se grande sucesso 
em todas as sociedades re
creativas locais a promoção 
dos festejos alusivos a s-fto 
João, com inicio hoje; era 
divertidos bailes. A tradição 
brasileira já con agrou as 
fesias caipiras, com o sem 
pre repetido ca-amento na 
roça, regado a vinho quente, 
pinhão assado, baiata doce, 
linguicinha e outras auitu 
tes. Ne6le ano es-as festivi 
des parecem superar o êxi
to dos anos anteriores
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Distribuidores

Mercantil Delia Rocca, 
Broering S/A.

Rua Cel. M. Thiago cie Castro - 156 
LAJES • S.C.

Prorrogação da faculdade do 
govêrno de intervenção no do

mínio econômico
Mensagem do presidente Kubitschek ao 

Congresso
O presidente J u s c e 1 i n o 

Kubitschek enviou mensagem 
ao Congresso Nacional pro
pondo a prorrogação, por 
mais cinco anos, com algu
mas alterações, ditadas pela 
experiência e pela prática da 
lei que autoriza o Governo 
Kederal a intervir no domí
nio econômico para assegu 
rar a livre distribuição de 
produtos necessários ao con
sumo do povo.

Em sua mensagem acen
tua o Presidente da Repúbli-

I ca que a situação economico 
íiinanceira do pais que deter
minou a necessidade ua lei 
n. 1522, de 26 de dezembro 
1951, longe de evoluir para 
a normalização, tem se agra 
vadó dia a dia. Se essa lei 
perder sua vigência em 6 de 
janeiro de 1957, ocorrerão 
desequilíbrios de consequên
cias imprevisíveis. O regime 
da livre concorrência deverá 
substituir o dirigismo parcial 
dos nossos dias, mas n o po
derá fazê lo abrutamecte.

NEREU RAMOS NA CÂMARA DIA 27
O Ministro Nereu Ramos em oficio datado de ontem, comu
nicou que comparecerá à Camara Federal no próximo dia 
27, quando prestará informações sobre os espancamentos 
havidos na Capital da República, em parlamentares e es
tudantes, por ocasião do quebra quebra dos bonde*

Bias Fortes o mais forte can
didato à presidência do PSD

— Segundo se informa nos 
meios politicos, o mais forte 
candidato à presidência do 
PSD é o sr. Bias Fortes, nas 
eleições de outubro. ( om a 
salda, agora, do comandante 
Amaral Peixoto, que vai as
sumir a embaixada do Brasil 
em Washington, irá assumir a 
presidência do partido o ar 
BeneditoJ Valadares, na qua

lidade de 1° vice-presidente, 
mas deixara o posio dentro 
de três meses, para também 
seguir para. os Estados Uni
dos, a fim de imegrar a de
legação brasileira na ONT. 
Adianta-se que as possibili
dades do governo são insu
peráveis e que coma com a 
simpatia do partido — revela 
o «Jornal do Brasil»

Distribuição dos Produtos 
da Antártica ,

Os produtos da Companhia Antártica Pau
lista, em Lajes, são agora distribuídos pela 
firma Silva & Aralcli, 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.

A  nossa reportagem esteve ontem na Usina do Salto observando o andamento das obras de ampliação 
e melhoria dos serviços de iluminação e força motriz a cargo da Cia. Força e Luz. Em palestra com o enge
nheiro dirigente das obras, fomos informados de que as experiencias sobre o funcionamento das novas insta
lações deverão ter inicio a partir do dia 25 deste, ou seja de segunda-feira. A  correr tudo bem, como se espe
ra, adiantou ainda aquele técnico, do dia 30 em diante já poderá a cidade contar com a esperada melhoria 

daqueles serviços.
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Candidatura de Amaral ac Sc- 
nado pelo Estado do Pará

Iniciou-se em certos circu- 
Ioj do PSD e do PTB. o mo
vimento no sentido do almi
rante Amaral Peixoto ser e- 
leito senador pelo Pará, na 
vaga aberta com a eleição 
de general Magalhães Barata 
ao governo daquele Estado. 
O suplente, sr. Waldir tíou- 
hid. superintendente do Pla
no de Valorização do Ama 
zonas, tendo renunciado, tor 
nou possível a realização do 
pleito para ‘ o preenchimento 
da vaga. E a candidatura do 
chefe do PSD a senatória 
paraense surge ás vésperas 
de sua ida para Washington, 
onde chefiar , a nossa Em
baixada junto ao governo 
norte-americano. A despeito 
de tudo não é o chefe nacio
nal do PSD o único candida
to O primeiro a ter o nome 
lançado foi o sr. Adhemar de 
Barros. Trata-se de iniciativa 
de pes8epi8tas. levada a efei
to pelo ex governador do 
Pará, general Zacarias de As-

Elevado 'para CrS 
200 mil o limite de 

arrolamento
O Senado aprovou o pro

jeto oriundo da tâmara, que 
modifica os artigos 517 e 523 
do Código de Processo Civil, 
elevando até duzentos mil 
cruzeiros o vai r da herança 
que poderá ser r< solvida en
tre as partes interessadas 
acordantes mediante arrola
mento sem o processo de in
ventário.

sunção, que, por sc i vez, é 
também candidato no casi 
do chefe do partidc não acei
tar a indicação.

A  gravura mostra um novo 
sêlo da ONU, cunhado para 
comemorar o Dia Mundial de 
Saúde, 7 de abril. O desenho, 
de autoria de um funcionário 
do Secretariado mostra o bor
dão de Esculápio, com a tra
dicional cobra enrolada, e o 
fundo é uma adaptação do em
blema das Nações Unidas o 
globo terrestre com uma co
roa de louros.

A N I V E R S Á R I O
Verá passar mais ura aniversário 

natalício, dia 26 a graciosa menina 
Salete de Fátima filha do Sr. Se
bastião Teles.

A Salete nossos cumprimentos.

C i u b e  l.° de J u l h o
Programa para o 60’ Aniversário do Clube
DIA 23 — Tradicional noite Joanina a cargo dos festeiros 
de 1956:

Sr. Eurico Batista e Sra.
Sr. Edú Stefen e Sra 
Sr. Jaime Varela e Sra.
Sr. Curt Fiúza e Sra.
Sr. Heriberto Krebs e Sra.
Sr. Newton Sell e Sra.

DIA 24 — Grandiosa Soirée.
Salão caprichosamente ornamentado sob orientação 

dos Srs. João Dias Brãscher e Alfredo de Lemo6 Monte
negro.
DIA 30 — Às 16 hora6: Sessão Magna de Pósse da Nova 
Diretoria, no Salão de Danças.

Às 16,30 horas: Inauguração na Galeria dos Presiden 
tes da Fotografia do Sr. Guilherme de Souza Socas, Pre 
sidente de 1954 a 1956.

Às 22 horas: Grande Baile de Gala Comemorativo dos 
60 anos de Fundação do Clube.
DIA l.° DE JULHO — Soirée Oferecida aos Senhores 
Associados.

Abrilhantará o Baile de São João a Bandinha de «No
va Petrópolis — Rio Grande do Sul».

Para o Baile do dia 30 e Soirée do dia 1.® foi espe
cialmente contratado Jazz Argentino com Cantores Mági
cos, Ballet, Bailarinos Acrobáticos, etc

NOTA — Os ingressos só serão fornecidos 24 horas 
antes de cada Baile.
Servirá de ingresso o talão do mês de Junho 
Me6a6 a venda no Bar do Clube.

A DIRETORIA

-  A V I S O -
Os festeii‘09 de São João de 1596 e a direto

ria do clube Io de julho avizam os srs. socios que 
as mesas e cadeiras serão numeradas acompan
hando cada mesa somente 4 cadeiras.

Lages, 19-6-1956.

O Papa vai para Castel Gandolfo
— Nos circulos do Vatica

no informam que o Papa se 
trasladará para a 6ua resi- 
iencia de verão de Castel 
Gandolfo um mês antes do 
que é o seu co6tume.

Sua Santidade se dirige ha
bitualmente a Castel Gandol
fo, que fica nos Montes Al- 
banos, a uns 25 quilómetros

de Roma, em fins de julho. 
Mas êste ano - disseram os 
informantes - abandonará o 
Vaticano, a fim de fugir ao 
calor, em fins do mês em 
cur6o.

A quente primavera roma
na e o excesso de trabalho 
obrigaram o Pontífice, que 
atualmente coDta 80 anos de

idade, a suspender as suas 
audiencia6 e a reduzir as 
suas atividades em principi.s 
deste mês.

A residência de verão é 
um castelo murado e rodea
do de jardins, no cume dos 
Montes Albanos, de onde se 
domina o lago vizinho.

Bertuzzi, Ribas & Cia.
---------------- ------ 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, alumínio, 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 ALITA  e miudezas 
em geral.

CIMO

agora
escolha um dos 
belos dormitórios

Depois de seu 

nevado, v. não pode 

deixar de visitai a 

9>ande exposição dc 

M oveu Cimo, onde

C ^ r/ p / C  com ' gcr/zrsT Íü t,

e  cKrfeú/crc/z/
MOVEIS CIMO

v. encontrar* a mais 

ampla linha de 

dormitonos ledos com 

madeiras de lei selecionadas, 

inclusive -iste lindo dormi

tório lunoonal. £ pense 

nas vantagens dos preços

e na A S S IS T Ê N C IA

que os Moveis Cimo 

oferecem, para que v. 

tenha cm ma casa moveis 

mais belos e muito 

mais duráveis.

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 Baia 
SA. - Seguros.
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Fena 
SA. Charutos finos.

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

DEPOSITÁRIOS: S. A. Moinhos Rio-Grandenses.
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— O Couselho Sindical do 
PTR, através dos membros 
dêsse órgão que participa
ram da direçõo de entidades

operárias exiiressa a neces
sidade premente e inadiável 
da revisão dos niveis de sa
lário mínimo diante da eleva

ção constante e ininterrupta 
do custo de vida e ainda 
tendo em vista a situação as 
fixiante em que vivem as nu
merosas classes trabalhado 
ras. (J programa do Conse
lho é o seguinte; Apêlo aos 
senadores, deputados e de
mais membros do P IB  a fim 
de que prestigiem todos os 
movimentos que visem a efe
tivação de melhoria imediata 
da situação pecuniária dos 
iabalhadore6: que se estabe

leça uma ação permanente 
junto aos poderes do país 
para a concretização das jus 
tas medidas pleiteadas pelos 
trabalhadores; estudar para 
uma soluçáo ideal, uma jus
ta remuneração aos trabalha 
dores, com salários micimo« 
profissionais e tabela móveis 
para o salário minimo

Prorrogação dos atuais títulos eleitorais 
até junho de 1957

Rio. reuniu-se na sede do 
PSD, a comissão de reforma 
eleitoral, sob a presidência 
do comandante Amaral Pei
xoto. achando-se presente* os 
srs. Felinto Muller, Carlos 
Lindemberg, Paulo Fernandes, 
Hermes Souza, Martins Ro
drigues e Newton Belo. Fo
ram discutidos vários assun
tos, principalmente o projeto 
do sr. Clodomir Milet, que 
prorroga a Validade dos atuais 
litulos eleitorais ate dezembro 
do corrente ano.

O deputado Martins Rodri
gues. em palestra ccm a re
portagem, minutos após a 
sessão, revelou que a comis 
são sugerira a prorrogação 
até junho de 1957, sem pre
juízo de se ir fazendo o alis
tamento novo, a partir de ju
lho. Revelou o secretáris do 
PSD nacional que o sr. Ari- 
nos Matos foi encarregado rie 
apresentar à Câmara o qus 
ficou decidido na reunião de 
boje.

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

Trilhos de fazenda (em metros) tecidos RENAUX em profusão

^  A Casa Br usque
(GALERIA DR. A C C A C IO )

Com um completo sortimento de fazendas para CORTINAS

A G R A D E C I M E N T O Encontrado morto
Comovidas, viemoe por meio deste, agradecer as aten

ções de que fomos aivo, nos momentos angustiosos por que 
passamos.

Nossa gratidão à dedicação do Dr. Acacio, nossos 
agradecimentos ao Dr. Jonas e Dr. Alceu Porto Alegre.

Que Deu6 proteja as incansáveis e querida. Irmã 
Laurinda. e enfermeiras Apolonia e Patrocinia, e demais 
enfermeiras bem como a ronda Jandira e Maria Fontoura

Aos doadores d»1 saDgue Snrs. Agenor Varela, Uldéri- 
co Canali e Liborio Schweitzer o nosso mais profundo re
conhecimento.

Aos parentes e amigos, que conosco partilharam des
ses momento» de aflição, e aos que nos prestaram favo 
res. a todos que se interessavam e nos vieram dar confor
to moral e espiritual, o nosso muito obrigado.

A direção e funcionários da Maternidade Tereza Ra
mos a nossa profunda gratidão

Que Deu6 abençoe a todos
Pedro e Micbinha Schweitzer

Blumenau — AUXILIARES 
da DRP encontraram um ho
mem morto, já em adiantado es
tado de putrefação, num antigo 
presidio anexo à Delegacia Re
gional de Policia.

Esse homem, que foi identi
ficado com» sendo Oscar Roths, 
vinha há mais de um mês men
digando pela» ruas da cidade, 
pois perdera tudo o que pos
suía num furacão que, em no
vembro do ano passado devas
tara Massaranduba.

NSo se sabe se Oscar Roths 
teria sido vitims de inanição ou 
se suicidado.

2 0  candidatos a 7 vagas 
de Generais

Com a transferência paia a 
reserva do general Azambuja 
Brilhante e a morte do Gene
ral Etchegoyen, passaram a 
existir no Exercito s* te vagas 
de generais de brigada, que 
deverão ser preenchidas pro
ximamente com a piomoção 

^le igual número de coronéis.
Embora o preenchimento 

dessas vagas seja de livre es
colha do Presidente da Repu
blica ela obedece aos dispo
sitivos ria Lei de Promoções 
que estabelecem utna série 
de exigências de oficial par* 
atingir o g^-neralato.

Assim, de acordo com a 
classificação d o s  coronéis,

damos aba'xo os nomes de 
vinte cficiais desse posto, dos 
quais deverão sair sete ge
nerais: Artur Levy, Luiz Au
gusto da Silveira, Armando 
Batista Gonçalves, Olimpio 
Mourão F lho, Hugo Pnnasco 
Alvim, Manoel Joaquim Gue
des, Carlos tJe Paiva Chaves, 
Oromar Osorio, Ivano G<m e-, 
José Betamie Guimarães, Nel
son Marinho, Joaquim AsC“n- 
são, Jo3o de Almeida Freitas. 
Thales Moutinho da Costa. 
Olindo Denys. Hugo Silva, 
Jcão Ururahi, Renato Biten- 
court Brigido, Mario Mendes 
de Morais e João Saraiva.

Srs. Viajantes e Turistas
Indo a Porto Alegre visitem o 

BAR, RESTAURANTE e CHURRASCARIA

— U R C A !—
Praça Parobé, 62 

Aberto dia e noite
(Serviço especial de madrugada)

Congregação Mariana Nossa Senhora 
Aparecida

A Congregação Mariana N.S. Aparecida do Santuarlo 
de São Judas Tadeu, tem a subida honra de convidar as 
exma6. Autoridades locais e o povo lajeauo em geral para 
assistirem a uma apresentação teatral que será levada a 
efeito no dia 24 do corrente mês no salão do «Centro Ope
rário as 8 horas. Em beneficio da Congregação Mariana.

PROGRAMA

1. - Peça Drámatica em tre6 atos. original de Luiz 
Macedo, intitulada «LAGRIMAS DE MAE.

2. - Comédia em um ato intitulado «0  .Aniversario da 
Noiva» de Autor Anônimo.

3. - Nos entreatos haverá números musicais com a 
participação dos Irmãos Coelho -

VISTO: Diretor da CoDgregação.

Pe. Ernesto Pereda Castillo.
Presidente: Luiz Alfeu Ramos
Secretario: José Amilton Soares.

A Casa PAULISTA
:j ::v ím s 53 i m t E í H

(Galeria Dr. Accacio — Sala n. 3)
Continua ser a casa m a is  barateira da cidade

A C a s a  P A U L I S T A  acaba de receber um 
grande e variado sortimento de artigos de lã.
--------------Faça uma visita e certifique-se de seus preços.-----------
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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
I n f o r m a ç õ e s  út ei 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 de V. Sas.

2a. Feira ! - De Lajes para Porto A legre (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 Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10 h.

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

Hora de sahida: 15

5a. Feira: - de Lages para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Santos - Rio de Janeiro
- j4 "  - 1 ... i >■ ,<*. » J. , í i . . ' -

\ y* * 4} m. i * ■ »t ?«* *rv{N. ■*** ••

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 onaa vSítaerá viajar era qualquerCia- aérea brasileii,a> tanto na ida co

va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que 

resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, » servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas efe

tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em sua re- 
sideneia.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro SN (logo abaixo do Cine Marajoara)

Fone, 214
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ju íz o  d e  d ir e t t o  d a  p r im e ir a  v a r a  d a
C O M A R C A  DE LAJES

Edital de Citação
O Doutor Arieteu Ruy de 
Gouvêa Sehiefler, Juiz qe 
'ireito da Primeira Vara, 

desta C- Omarca de | ajes 
Estado de Santa Catarina' 
na forma da lei, etc.
Faço s -ber ao* que o pre

sente edital de citação, com 
o prazo de trinta (30) dias 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte de João da 
Silva Silveira e sua mulher 
Maria Benta da Silva, brasi
leiros, lavradores, domiciliados 
e residentes na Fazenda de
nominada Campinas, ou La- 
geado do Xaxim, Distrito de 
Campo Belo do Sul, desta 
comarca, me foi feita a se
guinte PETIÇÃO: - «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz d« Direito da la, 
Vara desta Comarca. JOÃO 
DA SILVA SILVEIRA e sua 
mulher MARIA BENTA DA 
SILVA, brasileiros, lavradores, 
domiciliados c residentes na 
Fazenda denominada CAMPi- 
NAS, ou LAGEADO DO XA- 
XIM, no Distrito de Campo 
Belo do Sul, desta Comarca, 
por seu advogado, que esta 
subscreve expõem e reque
rem o seguinte: Io -  a) que 
desde 26 de setembro de 
1864, há, portanto, 92 anos, 
por si e seus ascedente*, pos
suem, por ocupação primaria, 
uma gleba com a area su
perficial de seiscentos e trin
ta e seis mil seiacentos e trin
ta e oito metros quadrados 
(636,638ms), situados na Fa
zenda denominada Campinas 
ou Lageado do Xaxim, no 
Distrito de Campo-Belo, desta 
Comarca, com as seguintes 
confrontações: de um lado 
com terras de Sebastião da 
Silva Pires, com Emilia e* Fe
licidade de Oliveira, ou da 
Silveira, com Moisés Hilde- 
brando de Moraes de um la
do. e de outro lado com ter
ras do requerente, de José 
Ribeiro da Silveira e Pedro 
José de Oliveira e finalmente 
por outro lado com Polidório 
Ribeiro da Silva, Manuel Ri
beiro da Silva Pires e Poli- 
dorio Ribeiro da Silva. IIo b) 
que a posse dêsse terreno 
tem sido por êle exercida, 
desde o inicio, por si e seus 
antecessores, mansa e pacifi- 
camente, s e m  interrupção, 
contestação, ou posição de 
alguém, e com a intenção de 
dono-ANLMUá DOMINl que se 
manifesta por atos constantes 
<le exploração agricola. pist»- 
ril e etc. 111° c) que assim 
sendo, se acha perfeitamente 
configurada, com todos os re
quisitos leg-lis, e a seu favor,
o usucapião tXtraordinario
defÍH'do no art. 550 do Cód. 
Oiv. Bras. modificado pela 
lei n° 2.437, de 7 de março 
de 1955, que deu nova reda- 
çao a este dispositivo Içgai. 
IVo d) que, pretendendo legi
timar a sua situação de Iate, 
os requerentes, na forma d'’* 
arts. 454 usque e 4>6, do 
Cód.Nac Proc.Cl vi.suplicam__ »

V. Excia, a designação de 
dia, hora, para que, com as 
testemunhas abaixo arroladas, 
se proceda à justificação do 
alegado, após, a qual deverão 
ser ouvidas, devendo compa
recerem independente de in
timação e seja expedido o 
mandado de citação aos con- 
froniantes e interessados 
certos e sua mulheies, se fo
rem casados, bem como ao 
orgão do Ministério Publico e, 
ainda editalmente, com o pra
zo de trinta (30) dias; os in
teressados incertos e não aa- 
bidoa. A gleba em questão é 
do dominio particular, por ti
tulo expedido em 26 de se 
tembro de 1864 pelo entío 
Presidente da provinda de 
Santa Catarina-Álexandre Ro
drigues da Silva Chaves, alim 
de que, dentro do prazo legal, 
a contar da citação e sob pe
na de revelia, apresentem, 
querendo, a contestação que 
tiverem. V°)e) que, não sendo 
contestada a ação, deve ser 
desde logo reconhecido e de
clarado, por 6entença judi
cial, o dominio do6 autores 
sobre as terras descritas act 
ma. Da-se a presente causa o 
valor de cinco mil cruzeiros 
(CR$ 5.000 00) para efeito dn 
taxa judiciaria e iadica-se co
mo meio de prova depoimen
tos de testemunhas juntada 
de documentos e mais pro
vas que se fizerem necessá
rias ao esclarecimento do ale
gado. Rol de te* emunhas: José 
Maria da Silva, re«idente em 
Campo Belo do Sul, João Ba
tista Ribeiro, Manuel Ribeiro 
da ãilva Pires. Todos residentes 
em Camoo Belo rio Sul, 
desta Comarca. Nestes Termos: 
P. Deferimento. Laj^s, 8 de 
março de 1956. (a) Pp. Mario
Teixeira Carrilho. DESPA- 
CHO:-A. Como requerem. - 
Designem-se dia desimpedido 
para a justificação ciente o 
Ir. Promotor Públ.co da la. 
Vara. Intimem se. Lajes, 9 de 
março de 1956. (a) Aristeu Ruy 
de Gouvêa Sehiefler, Juiz dr 
Direito da la. Vara. Realizada a 
Ju stificação foi proferido o se
guinte DESPACHO: - J u l g o  
por sentença, pua os efeito« 
legais, • justificação procedida. 
Façam-se as citações »equeri- 
das. Lajes, 24-4-1956. - (a) 
Aristeu Ruy de Gouvêa Schie- 
fler.-E para que ninguém ale 
gue ignorância, muito especial
mente os interessados incertos 
passou-se o presente edital, qne 
será publicado e afixado n» 
forma de let.-Dado e passado 
nesta cidade do Lajes, aos 
primeiros dias do mes de junho 
do ano de mil novecentos e 
cincoent» e seis.- (1-6-1956). 
Eu, Waldock A. Sampaio, Es
crivão do Civel e Comercio da 
la. Vara, o datilografei, subs
crevi e assino. - Selos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Sehiefler

Juiz de Direito d* la. Vara 
Waldeck A. Sampaio 

Escrivão do Civel

Leiam e assinem o jornal

« A  H O R A »
Vendido diáriamente em todas as bancas

Para assinaturas procurem esta redação

JUIZO DE DIREITO DA PRIMEIRA V A R A  DA C O M AR CA  DE L  ZS
O Doutor Aristeu Ruy de 
Gouvêa Sehiefler, Juiz de 
Direito da la. Vara, desta 
Com rc i de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, na for
ma da lei, etc.

Faço saber aos que o pre
sente edital de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias vi
rem, dele conhecimento tive
rem ou interessar _ possa, que 
por parte de JOÃO DANIEL 
VIEIRA JUNIOR c sua mu
lher. brasileiros, proprietários, 
domiciliados e residentes nes
ta Comarca, me foi feita a 
seguinte PETIÇÃO.- Exmo. 
Sr. Dr Juiz de Direito da la. 
V.ira desta Comarca. IOÀO 
DANIEL VIEIRA JUNIOR, e 
sua mulher, brasileiros, pro
prietários, domiciliados e resi
dentes nesta Comarca, por seu 
advogado infrescrito, expõem 
e requerem a V. Excia. o se
guinte; Io- Que desde mais de 
trinta anos, por st e seus an- 
tecessoies, por ocupação, pos
suem, uma gleba de campos 
e matos, Com a srea superfi
cial de quareuta e sele mil e 
setenta e quatro metros qua
drados (47.074m2) na Fazenda 
do Boqueirão, Distrito de La
jes, desta Comarca, com 88 
seguintes confrontações: de um 
lado com o rio Amola-Eaca e 
dos outros lados com terrenos 
dos requerentes,- IIo- Que a 
posse dêsse terreno tem sido 
por êles exercida, deste o ini
cio, mansa e pacificamente. 
sem interrupção, contestação 
Ou oposição de alguém, e com 
a intenção de dono ANlMUS 
DOMINl que se manifesta por 
atos constantes de exploração 
agricola-pecuaria; IIIo- Que,

Edital de Citação
assim sendo, se acha perfeita
mente configurada, com todos 
os elementos legais, a favor 
dos requerentes, o usucapião 
extraordinário definido no art. 
550 e 551 rio Cod. Civ., com 
nova redação na conformida
de com a lei n° 2.437, de 7 de 
março de 1955; IVo) Que, pre
tendendo legitimar a sua si
tuação de fato, os suplicantes 
na forma dos art. 454 uSque 
456, do Cód NaO. Proc. Civ. 
requerem a V. Excia a desi
gnação de dia e hora, para 
que, as testemunhas Eugênio 
Áugusto Neves. José Maiia 
do Amaral, Silvio Uamborgi e 
Luiz Floriani a respeito do a- 
legado e após isto sejam ex
pedidos os editais 6 citação de 
interessados incertos e desco
nhecidos, com o piazo de trin
ta dias, e como não tenha ou
tra confrontação, senão a in
dicada necessidade não há de 
se pedir a citação de pessoas 
iindeiras, pois, ião os reque
rentes os únicos. Assim, so
mente existe necessidade de 
ciência dos interessados incer
tos e desconhecidos, afim de 
fim que, dentro do prazo le
gal, a co tarda citação, e sob 
pena da revelia, apresentem, 
querendo, a contestação que 
tiverem. E não sendo contes
tada a ação, deve ser desde 
logo leconhecido e declarado, 
por sentença, o dominio dos 
autores sobre a terras descri
tas. Dá-se ao presente feito de 
cinco mil cruzeiros (Cr$ . , . 
5.000.00) para efeito Ja taxa 
judiciaria. Indica-se como meio 
de prova todo genero admis

sível em direito, vistor ar- 
britamento e mais que m 
necessários ao esclareci ito 
do alegado. Nestes tem < P. 
Deferimento. Lajes. 4 de i » 
de 1956. (a) Pp. MjTío T. ei
ra Carrilho. - DESPACT : - 
A. Designe se dia desin li
do para a justificação, f as 
as necessárias íntiuiaçõe 
Laj°s, 7-5-1956. - (a) A i-teu 
Ruy de Gouvêa Sehiefler Juiz 
de Direito da la. Vara. - R a- 
lizada a jastif cação, foi p fe
rido c seguinte DKSPACH J'. - 
Julgo por sentença para os 
efeitos legais, a presenie justi
ficação. Faça-se a thaçáo re
querida por editais, com o 
prazo de trinta dias, em Jornal 
local e no Diário da Justiçe, 
da Capital do E6tado. Cite-se, 
também o Dr Io Promotor 
Publico. - Lsjes. 11 de maio 
de 1956. (a) Aristeu Ruy de 
Gouvêa Sehiefler. - E para que 
ninguém alegue ignorância, 
muito eaoecialmecte os inte
ressados incertos, passou-se o 
presente edital, que será pu
blicado e afixado na forma da 
lei. - Dado e pas-.ad<i ne-ta 
cidade de Lajes, aos primeiros 
dias do mes de junho do ano 
de mil novecentos e cincoen:.* 
e seis. - Eu, Waldeck Aurélio
Sampaio, Escrivão do Civel e 
Comeicio da la. Vara, o da
tilografei, subscrevi e assino, - 
Selos afinal.

Aristeu Ruy de Gouvêa 
Sebiefier

Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Motor Diesel 130 H. P. 6 cil. 4 tempos.
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AUTO GERAL GERSON LUCENA S.A.

Av, Mal. FloriaDO 37 - Fone 262 - C. Postal 8 
Lages, Sta. Catarina
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Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
DECRETO N° 31

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

Art. Io - Fica aberto, pnr conta do exce*so de arreca
dação do cnrrpnte exercício, um CREDITO ESPECIAL de UM 
MILHÃO QUINHENTOS E TRINTa  MIL CRUZEIROS 
(Cr$ 1.530.000,00) para pagamento à Firma GEOFOTÜ LTDA., 
pelos serviços de levantamento aerofotográfico aerofotogra- 
métrico da Cidade de Lages.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de maio de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário,

L E I  N° 97

r
O Estado do Rio Grande do 

Sul ccupa o l.° lugar, na pro
dução brasileira de fumo, ern
folha. Sua contribuição, no ano 
passado, foi de 41.877 tonela
das, no valor de Cr$ . . .
259.916.000,00 Nj triénio 1953-

55, 2 maiar quantidade produ
zida no Estad> foi a de 1954, 
quando alcançou 51.466 tonela
das. Segundo informa o Serviço 
de Estatística di Produção do 
\linistério“da Agricultura, o va
lor do produt >. em 1951, era

1e CrS 227 987.000.00; em 1953. 
passou para CrS’- 313.308.000.00 
e em 1954. elev u-se para C if
356 3<>3.00íi.OO A área cultivada 
em 1954 abrangeu 50.662 hec 
tares, e em 1955, desceu p*ra 
47.955.

LEI N° 96

de 23 de maio de 1956.
Eu, VIDAL RAMOS JÚNIOR, Preh-ito Municipal de LAGES, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 
sanciono a seguinte,

L E I :  v

Art. I o - Os proprietários e foreiros de imóveis em cu
jas frentes tenha a Prefeitura mandado cob car meio fio ou 
calçamento, ficam obrigados a concorrer orna a metade das 
despesos correspondentes ao meio-fio, e com um têrço das 
corresoondenles ao calçamento, acrescidos de vinte por cen
to (20%) de administração. *

Parágrafo Único - Nos casos de substituição por tipos 
màis prrf> itos ou custosos; caberá à Prefeitura sessenta por 
cento (60%) das despesas, e vinte por cento (20%) a Cada 
um dos proprietários marginais.

Art. 2° - O pagamento a que se iefere o artigo ante
rior deverá 6er feito dentro de cento e oitenta (180) dias 
contados da data da notificação feita pela Prefeitura, em 
prestações mensais iguais.

Parágrafo Único - E facultado ao contribuinte o paga
mento integral da importância devida, dentro de trinta (30) 
dias da data da notificação, pagando, nêste caso, apenas dez 
por cento (10%) da administração.

Art. 3o - Esta Lei entrará em viger p.a data da sua 
publi« ação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 de maio de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afoaso Simão 
.Secretário.

de 23 de maio de 1956.

CRIA A TAXA DE ASSISTÊNCIA SOCfAL 
Eu, VIDAL RAMOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Lages,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 
sanciono a seguinte

L, E I:

Art. 1» - Fica crisda a TAXA DE ASSISTÊNCIA SO
CIAL que será cobra la de acôrdo <• im o que estabelece o 
Código Tributário do Município.

Art. 2o - A TAXA a que se refaria esta Lei será apli
cada. integralmente, na manutenção dos Serviços da ASSIS
TÊNCIA MUNICIPAL - AM - e será arrecadada nas épocas 
fixadas «m Le' para arrecadação dos tributos sôbre que in
cidir.

Art. 3o - Esta Lei entrará em vignr na data da sua 
publii ação, revogàdas as disposições em contrário.

Preteitura Municipal de Lages, em 23 de maio de 1956.

Assinado. - Vidal Ramos Junior 
Prefeito Mr.aiclpal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

• h  • l- (• maior topázio

do mundo foi encontrado em

Goiás e pesava 6.700 gremas.
t f

isto também é verdade

C i g a r r o s
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Segundo razões ponderadas 
de algi.ns clubes, o campeo
nato local vai ser Iniciado 6o- 
mente no proximo dia Io de 
Julho.

Estes adiamentos constantes, 
irão perturbar sómente a mar
cha do campeonato, pois a 
c ntinuarem a6Sim, teremos de 
disputar jogos em dias co 
muns, para que poSSamos dis
putar o Estadual.

fste ano aquele campeona
to terá inicio no fim do anc,

lo o
nara efeito de treinamento da 
nossa Seleção que representa 
rá Santa Catarina no proXimo 
Campeonato Brasileiro.

Por isto cs nossos dirigen
tes devem atentar para que 
levamos avante o nosso cam
peonato, sem qualquer Bltera- 
ção, afim de que não veDhs a 
empanar o brilho do mesmo; 
o qual esperamos seja este 
ano, um campeonato bem dis
putado sem qualquer deslizes 
técnico» ou di>ciplinar*s.

Revolução no foot-ball de Si . Catarina
A  criação da divisão exlra de profissionais, com dez clubs, causa

séria agitação em Florianópolis

Popular e Atlético em disputa da Taça 
Alfaiataria Cabral

O Campo da Vila Popular 
será palco amanhã de um 
ginnde cotejo, que reune dois 
clubes dos mais prestimosos 
da 2a. divisão, pois Popular e 
Atlético, farão suas estreias 
em sua nova categoria.

Nesta partida estará em dis
puta o Trofeu Alfaiataria Ca-

bral, oferecida ao ganhador do 
mesmo.

O Popular inaugurará o seu 
vistoso uniforme, e durante a 
tarde haverá grandes festivi
dades patrocinadas por aquele 
tradicional clube da Vila Po
pular.

Campeonato Varzeano
Terá inicio amanhã no Cam

po do Ginásio, o Campeonato 
Varzeano referente a presente 
temporada, reun.ndo 3 interes
santes cotejos, os quais pela 
apresentação dos quadros no 
ultimo Torneio Inicio, deverão

transcorrer normalmente.
São os seguintes os cotejos: 

Cruzeire x America, Botafogo x 
Atlético e Az de Ouro x União. 
Há grande ansiedade nus meios 
varzeano* pela realização dos 
mesmos.

Amanhã Aliados e Lajes em Juvenis
Tendo por local o Velho Estádio de Copacabana, te

remos amanhã um interessante prélio amistoso de juvenis, 
entre os quadr >s do Aliados e do Lajes, que se prepa
ram para o pró- mo campeonato de sua categoria, inédito 
nesta cidade.

—  A Federação Cata
rinense de Foot-ball, no in 
tuitc de melhorar o indico 
técaico e financeiro dos cam
peonatos, resolveu criar a 
divisão especial de profissio
nais, com dez dos melhores 
clubs do Fstado, 6endo esco
lhidos, de acordo com suas 
credenciais, Avaí e Figuei 
rense, da capital, Olímpico

e Palmeiras, do Blumenau; 
América e Caxias de Joinvi- 
le; Estiva e Marcilio Dias de 
Itajaí.

Não se conformando om 
as inovações, os clubs locais 
Paula Pamos, Bocaiuva e A 
tlético recorreram ao Tribu
nal de Justiça, visto que a 
federação está elaborando a 
tabela para o campeonato de 
56, com aqueles dez clubs

ceFtame que deverá ser in - 
ciado ainda este mês.

A inovação iniciada pe! > 
Avaí e Figueirense obieve 
logo o apoio dos oito clubs 
restantes.

0 assunto vem agitando os 
meios esportivos locais, tor- 
nando-se c assunto obrigató
rio de todos os meios espor 
tivos do Estado.

Para suas refeições em Porto Alegre procure o

l e s t m a n l i !
Rua Julho de Castilhos n° 40 —

Cora ura serviço especializado de cosinha para atender os mais 
-------------------------------- finos paladares---------------------------------

— Tabela dos Jogos da Segunda Divisão —
Em reunião presidida pel< 

Dr. Evílasio N. Câon, os clu
bes integrantes da Segunda 
Divisão da LSD aprovaram a 
tabela para o torneio inicie e 
para o campeonat« do corrente 
ano. Seis agremiações diiputa- 
rfio o certame oficial d» cod- 
rente ano. realizando os seguin
tes jogos:

TORNEIO INICIO 
Flamengo x Popular 
Atlético x Palmeiras 
í*5 de Maio x Independente

A Agencia do Consórcio REAL-AEROVIAS em Vacaria comu
nica a seus distintos clientes que se acha em pleno funcionamento a 
SUB-AGENC \ 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. cora 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 

SÃO PAULO

Terças-quintas e sábados, ás 8 horas.

Aviões de Vacaria para; PO RTO  ALEG R E
Terças. Quintas e Sábados às 14 horas.

____________ ___________ .__ Com conexões para: --------------------------------

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Caracas, Port 
Oí Spain, Miami, Montevideo, Assuncion, Buenos Ayres. 
______  Èm Aviões Super Convair 340 -------------

E demais cidades servidas pelo consórcio.

Aqueles que exigem o máximo

Voam pela «R E A L»

Vencedor la x Vencedor 2a 
Vencedor 3a x Vencedor 4a 
CAMPEONATO - Io TURNO 
Atlético x Palmeiras 
Independente x Flamengo 
Popular x Io de Maio
Palmeiras x Independente 
Flamengo x Popular 
Io de Maio x Atlético

Popular x Palmeiras 
Atlético x Independente 
Io de Maio x Flamengo 
independente x Popular 
Flamengo x Atlético 
Palmeiras x I o de Maio
Atlético x Popular 
Flamengo x Palmeiras 
1’ de Maio x Independente

DE
EMBUTIR

I T T !  

8 R A5i  LIT

l)c cimr ruo-amianto Bra- 
silll Instalação fiel! e de 
baixo custo. v. tu encana 
inentos especiais. Suavc- 
mente acionacL* a notào 
Descarna lorte e sl • nclosa. 
Durabilidaa. illmi ada.

Solicue fo lh e to

DESTRIBUIDOR
Com. e Repr. G. bocas S.A. \*

Kua Cel. Cordova 291 Teleí. 258 C. PuüU.1

Mantem em estoques os seguintes

«Produtos Brasiíit»
( ’bapas onduladas para coberturas, cha 

pas liza8 Brisicór chapas lizas Fibrolite nara forros e divi
sões internas, caixa de descarga Flomax de imbutir, B. F 
externa, reservat órios para agua quente e fria, tub s para 
esgotos e instalações sanitaries em geral, peças e conexões, 
para redes, esgotos tubos de pressáo para redes do a- 
gua, e outros produtos, da famada linha <BRA^ILIT>
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B i m m p m m ü  ek i n ç o  ia s q e t
O deputado Joaquim 

Ramos denunciou na Ça- 
mara Federal acordos 
políticos feitos pelo go
vernador Jorge Lacerda 
para a eleição de pre
feito do município de 
Braço do Norte. O par
lamentar pessedista exi
biu cópia fotostática do 
documento firmado pelo 
chefe do Executivo Ca
tarinense e em entrevista 
à imprensa declarou:

No próximo dia 29 de 
junho realizar-se-ão, no 
município de Braço do 
Norte, recem-emancipado

as eleições para prefei
to e vereadores. O meu 
partido escolheu um can
didato que representava 
o desejo dos novos mu
nícipes, tanto que, em 
pleito anterior, venceu 
por larga maioria.

O governador Jorge 
Lacerda, empenhado em 
que o seu governo não 
sofresse u m a  derrota 
inevitável, arquitetou o 
plano sinistro, cujo docu
mento entrego aos jor
nais e que reflete bem 
toda a monstruosidade 
dos métodos adotados:

Discurso do sr. João Goulart em Genebra
— O vice-presidente do Bra- 

lil, sr. jo io Goulart, diste que 
a legislação social e trabalhista 
do seu país, embora muito a- 
vançada, precisa ainda «ser a- 
justada à situação de um país 
em plena produção e pleno 
creseimento», sobretudo em be
neficio dos trabalhadores rurais.

O sr. João Goulart falou co
mo convidado especial perante 
a 39ia Conferencia da Orgaoir 
zaçio Internacional do Traba
lho, exartando os delegados a 
lutar pela melhoria dos salaries 
dos trabalhadores em todo o 
mundo, a fim de reforçar o 
campo democrático.

Afirmou o vice oresidente 
Goulart, que a legislação saciai

brasileira carre paralela á da 
O. I. T., uma vez que ambas 
começaram quase ao mesmo 
tempo, porém assinalou que a- 
quela floresceu especialmente 
depois de 1930, sob o regime 
de Vargas.

Até então, disse, «a protecfo 
aos trabalhadores era conside
rada apenas como um gesto de 
humanidade do governo e dos 
patrões... Os direitos do traba
lhadores foram reconhecido* co
mo algo que lhes pertence, não 
como um favor ou uma conces- 
aão, somente dopols que a le
gislação social e operaria foi 
concebida e executada pela fi
gura impressionante de Getulio 
Vargas».

Homenagem ao Dr. Schíefler
Será homenageado hoje, pela famiiia forense local e 

pela sociedade lageana, o Dr. Aristeu Ituy de Gouvea Schieíler, 
por motivo de sua transferencia da Primeira Vara desta Co
marca para a segunda Vara de Blumenau, a pedido seu. As 
homenagens ao ilustre magistrado constarão de inauguração de 
seu retrato, na galeria do Fórum, às 15 horas, e à noite, no 
Grande Hotel Lajes, ser-lhe-á oferecido um banquete. As lis
tas de adesões para o banquete se encontram no Fórum, às 
mesmas aderindo grande número de pessoas.

— Bázinho de aniversário —
Aniversariou o sr. Aderbal Vicente Pereira, o popular Bá

zinho, proprietário do Stand Magazine, localizado na Praça 
João Costa. Em atenção aos cumprimentos que de seus ami
gos recebeu, Bázinho ofereceu-lhes diversas homenagens em 
regozijo pelo transcurso da auspiciosa data. Ao Bázinho, cuja 
colaboração da distribuição de nosso periódico ressaltamos hoje, 
enviamos os nossos cumprimentos.

CORR- acu r
hi '

um governador apõe a 
sua assinatura num con
trato para comprar cons
ciências e viciar a ma
nifestação da vontade 
do povo. Esse contrato 
é também assinado pelo 
cônego Gregorio Locks, 
parente do nosso candi
dato, cândido ministro 
católico, trazido á em
presa degradante, pelo 
maquiavelismo do gover
nador; pêlo deputado es
tadual e atual prefeito 
udenista de Araranguá, 
Alfonso Ghizzo, velho 
profissional de semelhan
tes práticas; pelo ex- 
candidato a deputado es
tadual Daniel Brunin, do 
Pi<P; pelo sr. Otto Sam- 
paio e, infelizmente para 
nós, pelos nossos com
panheiros Turibio Shitz, 
humilde professor esta
dual primário e Dorve- 
lino Locks, o nosso can
didato que acaba de re
querer o cancelamento 
do seu registro como 
candidato a prefeito pe
la nossa legenda.

Meeis uma Refinaria 
para a Petrobrás

— O coronel Janary Nunes, 
;« .-idente da Pelrobrãs, fa
lai do à imprensa, declarou 
que «sómente em setembro 
ou outubro vindouros estarão 
concluidos os estudos deter
minados pelo presidente da 
República pira a instalação, 
no Distrito Federal, de uma 
refinaria destinada a aumentar 
a nossa capacidade de desti
lação petrolífera». Acentuou 
que a Petrobrás espera fazer 
concorrência para o forneci
mento do material para a no
va destilaria, cuja capacidade 
de instalação ainda não se 
encontram delineados.
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Propostas os novos níveis de salaria 
mínimo paia Santa Catarina

Após vários dias de reuni
ões e demorados debates so 
bre o assunto, tendo-se veri
ficado um impasse na fixação 
do8 novos nivefs resolveu a 
Comiasão de .Salário Minimo 
de Santa Catarina, por una
nimidade, aceitar a proposta 
Conciliatória apresentada pe
lo Presidente, Dr. Teimo Ri
beiro, à base d um aumento 
de ce.n por i mto (100%) do 
fixado em 1954, etendendo, 
assini. às necessidades d s

trabalhadores, á capacidad* 
das empresas em geral e à 
conveniência de equilibrar os 
niveis de salário minimo dos 
Estados de Santa Catarina e 
Paraná.

Pela proposta aprovada, são 
os seguintes os nivris de sa
lário minimo em norso Esta
do: Cr$ 2.100,00 na Ia sub- 
região, OrS 1 900,00 na se
gunda e Cr$ 1 700,00 na ter
ceira.

PHILIPS
o receptor para o futuro... 

está aqui, hoje... para V. escolher!

Mod. BR 3 38-U - 5 válvulas. 3 faixas d ondas, amplia
das em 25 e 30 metros. 2 antenas internas, sendo uma 
do famoso tipo ferroceptor, alto-falante Super M de 7’*, 
coiitrôle de tonalidade, tomada e chave de “ pi R-up*\ 
funcionam nto em 110/127 e 220 volts AC/DC, ampla cai
xa de madeira, com frente de matéria plástica. Dimen
sões: -»2x 28x 1« cm.

PHILIPS
t é c n ic a
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c o m  a  n o v a

Casa vende-se
Vende-se bôa casa de ma

deira, com paredes duplas, 
pintura neva. Tem 9 peças 
amplas e entrada para auto
móvel. Situada ao lado da 
Federal rm zona residencial, 
a pouca distancia dos colégios 
e a 15 minutos da praça, 

Base: 130.000,00 
Informações ,na firir.a Joc 

Duarte.

Distribuidor nasta 
praca

aEmiANOIA
Rua Coronel Cor Jova s/n 
L VG33 - Santa Catarina H
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PAULETTE GODARD e JEAN PIERRE AUM0NT
São os principais artistas do grande e sensacional filme que a «Columbia»» vai apresentar no Cine MARAJOARA, amanhã.

em 3 Sessões - ás 4, 7 e 9.15 horas. Intitula-se este filme:

A C a r g a  dos Lanceiros
Um colossal romance de aventuras filmado em T ECNICOLOR. Não percam, amanhã, ás 4, 7 e 9,15 horas - no MARAJOARA

HOJE - Sábado, em 2 sessões: às 4 e 8 horas - mais uma sensacional produção em TECNICOLOR

—  F L E C H A S  E M  C H A M A S
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