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João GoArí, aclamado ptlos trabaliadores nrngnaíos
O periódico oriental «La Democracia», que se edita em Montevidéu, dedicou toda 

uma página á noticias referentes a visba ao Uruguai, do Vice Presidente brasileiro, jsr 
João Goulart chegado àquela capital no dia 4 No aeródromo de Palermo, na República 
Argentioa, quando aterrava o avião que conduzia o sr. Jango Goulart, lá já se encon
trava uma aeronave da fôrça Aérea Uruguaia na qual viajavam altos emissários do go
verno, encarregados de levarem o lider trabalhista brasileiro até aquele país amigo onde 
permaneceu como hospede oficial do governo No aeroporto de Carrasco, o sr João 
Goulart foi recepcionado por uma grande c «missão encabeçada pelo Ministro do Interior 
urugaio, sr Alberto \bdala. A seguir o vice presidente brasileiro, após cumprimentar 
sua esposa sra. Maria Tereza Goulart e sua irmã" sra. Sila Goulart Vale, dirigiu se pa 
ra o Hotel Nogaró. onde se encontra convale-cendo sua progenitora, Da. Vicentina Mar
ques Goulart

A noite, após cumprido o programa estabelecido pelo governo Uruguaio, o sr 
Joio Goulart foi recepcionado na séde da Confederação Nacional dos Trabalhadores, 
oude foi sauda 1o por divérsos líderes sndicais Ao se retirar o sr. Jango («oulart foi 
aclamado por milhares de trabalhadores e do «ovo em geral que se postar i à frente 
daquela entidade.

Durante os dias 5 e 6 além das visita* protocolares, o lider .trabalhista manteve 
contato com os governantes daquêle país, devendo chegar hoje a ^ão Borja a fim de se 
entrevistar coi inúmeros lideres sindicais e todo o Brasil, que o aguardam naquela ci
dade fronteriça

A  Camara aprova a vinda de carros
Ficaiõo sujeitos à tabela

Foi aprovado pela Câmara 
dos Deputado* um projeto 
do sr. Bilac PiD‘o que libera 
e re u'amentn a importação 
de automóveis. 6ubmetendo- 
a aos termos de uma tabela 
que estabelece de acordo 
com o pêso do cari o, tari
fas ad valorem» que vão de 
100 a '50%

O projeto, cuja aprovação 
co: sumiu du«s sessões es 
peciais além do adotar pro
videncias qii» incentivam a 
iDdu-.ria automobilística na
cional, perru irá aos chofe
res rofissio ais a aqui3ição. 
diretamentfc no estrangeiro, 
de st u automóvel. de6de que 
tenb im mais de 00 meses de 
com» buicão d > 1APEI C.

C e .  AS D 'm GU  
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S A TUBOS BSLÍ
f.l.al .m t
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DISTRIBUIDORES
Comércio e Represen
tação G. Socas S. A.

Rua Cel Cordova 294 Telef. 
258 Caixa Postal 61

Mantem em estoques os 
seguintes

‘Piodutos BRASILIT’
Chapas onduladas para co

berturas. chapas lizas Brisi- 
côr, chapas lizas Fibrolite 
para forros e divisões inter 
nas, caixas de descarga Flo- 
max de imbutir, B. F. exter
na. regervatórios para agua 
quente e fria. tubos para es
gotos e instalações sanitarias 
em geral, peças e conexões 
para redes, esgotos, tubos de 
pressão para redes de agua, 
e outros produto«, da afamada linha «BRASILIT».

Autos aos profissionais
«Art. 6.° — Aos motoristas 

profissionais, com mais de 60 
meses de con tjuição ao ór
gão de assistónc social e 
p r e v i d ê n c i a  da ^classe 
(IAPETC) será concedida pe
lo inspetor da Abandega de 
20% nos direitos aduaneiros 
para a importação-de um au 
tomóvel de on > cm oito anos, 
desde que o empreguem ex 
clusivamente no serviço de 
aluguel por seu trabalho pes
soal.

«§ l.° — O automóvel im
portado com a redução pre 
vista neste artigo sómente 
poderá «er vendido 60 meses 
depois da data do primeiro 
licenciamento;

«§ 2." — A venda, antes de 
decorrido o prazo fixado no 
parágrafo anterior, sujeitará 
o ‘proprietário do carro ao 
pagamento prévio de quuntia 
correspondente a red«çãodos 
direitos

«§ 3o — A venda feita com 
violação das normas e*tabe- 
etidas nos parágrofos ante 
riores sujeitará o vendedor 
e o comprador solidariamen
te, ao pagamento em dôbro 
de quantia correspondente à 
redução dos direitos.

«Art. ? °  — Não incidirá 
*ôbre os automóveis de pas
seio fc outros veículos sujei
tos à tributação *acl -\alorem» 
previstos nesta lei, o imposto 
udicional de 10" o, criado pe 
lo art. 2.° do Decreto 24 343. 
de 5 de junho de 1934.

«Art. 8 o — Fica isento do 
direito aduaneiro previsto 
nesta lei o automóvel de 
passeio importado para o ser
viço de Missão Diplomática 
Estrangeira, desde que o res
pectivo país dispense igual 
tratamento à representação 
brasileira.

«Art. 9.° — Continuam era 
vigor as normas legais refe

rentes à «caderneta de pas
sagem das Alfândegas», no 
que concerne aos automóveis 
de passeio.

«Art. 10 Ficam proibi
das as importações trianguia 
res de automóveis de pas
seio, jipes e camionetas tipos 
« 6tacion wagos» e «utiiity».

Aos lavradores
«Art. 15 =  É, facultado a 

todo lavrador ou criador em 
trabalho ativo na terra, de
vidamente registrado na .Se
cretaria de Agricultura de 
seu E6tado e no Miuistério 
da Agriculiura, impoitar di
r im e n t e  um trator equipa- 
(i até a potência de óu. H,,‘R  

-§ l.° — O trator aqui re
ferido não poderá ser reven
dido e se destinará exclusi 
vamente ao uso próprio do 
imoortador.

2 ° -  Igual faculdade 
será con edida às associa
ções Rurai6 e ás Cooperati
vas Agrícolas, até o máximo 
de 5 tratores’

«§ 3.° — Serão de 4% «ad 
valorem» os direitos a lua 
neiros que incidem sôbre os 
tratores impor ados de acor
do com o presente artigo.

«§ 4 ° — O Executivo re
gulamentará a execução dês- 
te artigo dantro do pra/o 
de 60 dias

«Art. 16 — Independe
de licença de importação a 
bagagem dos viajantes que 
compreende, unicamente rou
pas objetos e móyeis domés
ticos de natureza diversa 
desde que tal bagagem não 
seja de valor superior a 70 
mil cruzeiros, calculados pe
la laxa do câmbio oficial 

«Art. 17 — As importações 
feitas nos termos desta lei 
serão aplicadas às taxas por 
Diária» que estavam em vi 
gnr a 31 de dezembro de 
1955.

Novo chefe da casal 
civil de JK.Está definitivamente assentada a ida do Sr. Tancredo Neves para a chefia da casa civil da Presidência da República, em virtude do atual ocupante sr. Alvaro Lins ir para embaixador em 'Portugal.

Sr. Mario Vargas

DISTRIBUIDORES

Comércio e Represen
tação G. Socas S. A.

Com destino a São Paulo 
seguiu terça-feira última pe
lo avião da Varig o sr. Ma
rio Vargas diretor gerente e 
socio da conceituada firma 
desta praça Mercantil Delia 
Rocea, Broering S A. Ss. que 
foi aquela capital tratar de 
assuntos importantes deseja 
mo lhe feliz exilo.

Mentido o veto 
dos vinhos

O Congresso Nacional man
teve ontem (por 12 votos 
coDtra 30) o veto do Presi 
dente da República ao proje
to que dispunha sôbre fabri
cação e comercio de vinhos 
e 6eus derivados e bebida6 
-*m geral. Houve dois votos 
em branco

Rua Cel. Cordova 294 Telef. 
258 I aixa Postal 61

Mantem em estoques os 
seguintes

Chapas onduladas para co
berturas. chapas lizas Brisi 
côr, chapas lisaã Fibrolite 
Dara forros e divisões inter
nas, caixas de descargas 
Flomax <ie Imbutir, B F. ex 
terna, reser atórios para a 
gua quente e fria tubos pe
ra esgotos e instalações sani
tárias em geral peças e co
nexões para redes, esgotos, 
tubos de pressão para rede? 
de agun, e cutros produtos, 
da afamada linha » BRASILIT-.

AGUARDEM! -  ^ araa prd7 a mV erçaas
8,30 horas a sensacional apresentação no MA- 
RAJOARA. do consagrado e popular Hi; notisador

K A R - M A Y A
- o homem extraordinário que está empolgando 

o Rio Grande
- atraindo verdadeiras multidões aos seus es- 

espetaculos!
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nacional tie l i r e s

Realizou-se, nos dias 12 e 13 
do mes próximo passado, gran
de e animada festa na localida
de denominada Santo Antonio, 
situada aproximadamente 15 qui
lômetros além da sede daquele próspero distrito. Contando com 
a presença de quasi todos os habitantes daquela regiio, os 
festejos transcorreram brilhante e satisfatoriamente durante os 
dois dias programados. A co
missão permanente da capela,

Avelino Rosa dos Santos, Fmi- 
liano Pinho, José Muniz, Apari- 
cio Melo. Cesarío Melo e Euri- 
des Pinho, tendo a mesm i se 
desdobrada em atividade e de
dicação, com o objetivo de rea
lizar uma festa animada e egra- 
davel, como é tradicional na
quele recanto da terra lajeana. 
Esteve presente, também, o padre Claudio, vigário da paró
quia de S io  José do Cerrito,

— O Grupo de Estudos da Indústria Automobilística, pre
sidido pelo ministro Lúcio Melra, no exame da matéria a seu cargo e atinente às medidas 
preconizadas a sugetidae ao presidente da República, expôs 
a preferêJci» pelas entidade» privadas no setor automobilís
tico, em face do preceito geral- menle seguido como politica g e 

ral do govêrno brasilairo, de 
sómeiite intervir diretamenie no 
setor da produção, a título su
pletivo, quando se esgotem as possibilidades de atração de in
vestigadores e empresários par
ticulares. Não ocorrendo a con
dição descrita — salienta o G. £ i. A. — e bem ao contrário, 
parecendo haver sensível inte- 
rêsse da iniciativa privada pelo

setor automobilístico, a indiração feita se justifica <ie pl io.
Sempre dentro «ia mesma >r- 

dem de idéia, o Grupo de is- tudos adianla $e até mes n i 
lembrar a conveniência de ser 
passada a paríjcularea, a produção automobilística mantida pre- 
»f-ntemente pelo Estado (Fábri
ca Nacional de Motores), .«cu n- 
pnndo assim os própios Óe*i- 
gnos com que foi eatruturada a 
empresa, sob forma de sociedade anônima, com sções ofereci
das ao publico».Desta forma, conforme a su
gestão do Grupo de Estudos 
contida no relatório elaborado e já aprovado pelo Presidente dt 
República, tem-se por acertad > 
que a Fábrica Nacional de Mo
tores passará, dentro tm  brev< às mãos de particulares, o que, 
inegàvelmente representará e- 
norme impulso aquela emprêsa no setor de sua produção.
Dr. Evilasio N. Caon

Viajou quinta ftira última, de 
automóvel, com destino a Curi
tiba e São Paulo, a serviço de 
sua profissão, o Dr. Evilasio 
Nery Caon, provect» advogado 
no foro local e diretor desta 
folha.

Nossc« voto6 de boa viagem

COCA - COLA continua
premiando os seus consumidores

Em matéria dc refrigerantes, a numerosa mas seleta família da COCA-COLA tem levado considerável vantagem sobre suas demais congeneres, motivo porque é grandemente a- preciada em todos os lugares onde é conhecida, distribuída e vendida. Além do seu agradavel sabor, que se destaco dos melhores produtos do genero, COCA-COLA oferece aos seus compradores valiosos prêmios, vendo por isso o seu consumo cada vez mais estimulado e intensificado.

O flagrante fixa o momento em que o sr. Antonio Araldi, gerente da 
COMERCIAL ARALDI LTDA., entrega ao sr. Jubal Godoy Furtado um 

radio como brinde da COCA-COLA.

Ainda há poucos dias atraz, o sr. Jubal Godoy Furtado, residente nesta cidade, foi brindado com um prêmio de v. or, cujo direito a ele se achava na chapinha do conhecido e av e- ciado refrigerante; trata-se um radio, de fabricação Gen ral Elétric S. A., e que foi entregue ao contemplado pelo sr. ;n- tonio Araldi, gerente da Comercial Araldi Ltda., distribuit ora da COCA-COLA em Lajes, firma essa das mais entusiastas no ramo e que não poupa sacrifícios no sentido de bem serv r a população lajeana. Os referidos produtos na região distribu! ios pela Paraná Refrigerantes S.A., com sede em Curitiba - encontraram larga aceitação em nossa terra, graças ao dinami. no, ao esforço e a dedicação de sua distribuidora no municipi >, a COMERCIAL ARALDI LTDA., uma das pioneiras do gei.ero em Lajes.

rem se u n t o  i n t o n s o
n i Distrito de S ã o  José do Cerrito

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

- Apartamento com banheiro, rádio e telefone.
- Amolo* e elegantes salões para banquetes

coock-tails.
- Fino Restaura nte com cozinha internacional.

Já .foi inaugurad» a GRILL-BAR, com bom conjunto melódico pura seu devaneio noturno
Piarias: bolteiro Cr$ 150,00 - 

Casal Cr$ 250,00 -
MARILUZ HOTEL LTDA.

Rua loão Negrão, 169
TELEFONES: 4790 e 4791 

ENDEREÇO TELEGRÁFICO “MARILUZ”
CURITIBA — PARANÁ

OFcREClIOS,
lE Pò io íim

OS MELHORES PRÊMIOS AIÉ H01E 
COM VAKTAGENS E FACILIDADES EX

COMPRE O SEU FOGÃO FRANKL1N e habilite-se a 
ganhar um fogão grátis no sorteio entre apenas 40 
concorrentes! E além dèsse 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 Pressõo, 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 ao 
sorteio dos grandes prêmios! Vá hoje mesmo ver esta 
maravilha da técnica que « o fogão FRANKLIN

-a ., Excluaiviata nesta praça

E l e t r o l a n d
Rua Cel. Cordova s/n Lages — SC.

I a

que organizou e airigiu as tea- que celsorou a santa tntsia no» 
tividades, é integrada pelos srs. dois dias já mencionados.

Srs. Viajantes e Turistas
Indo a Porto Alegre visitem o 

BAR, RESTAURANTE e CHURRASCARIA

— U R C fl!—
Praça Parobé, 62 

Aberto dia e noite
(Serviço especial de madrugada)

Este jornal circula duas vezes por semana: 
i s  ias. e sábados, em todos as bancas.
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A. •

UMA POR SEMANA

—  UM  BRADO DE REVOLTA —
- Por Estevam BORGES -

Dos lendários pampas do 
sul às agrestes caatingas do 
norte, de todos os recantos 
do Brasil vem, superando 
horizontes sobre horizoates, 
rolando sobre montanhas gi
gantes e planícies infindas 
atravessando rios caudalosos 
e arroios plangentes, de to
das as paisagens, lugares, 
vilas e cidades da terra bra 
sileira nos chega um clamor 
de dor e de revolta, tradu
zindo toda a angustia e todo 
o desespero de um povo 
amargurado e triste. São as 
crianças judiadas, anêmicas 
famintas e tristonhas os ve 
lhos abandonados às aspere
zas da vida, as mulheres a 
quem faltam o apoio a assis 
tencia e o ampar necessá 
rios, as centenas de milha
res de mutilados que peram
bulam pelas ruas da cidade 
esmolando o pão magro de 
cada dia; são os guascas dos 
campos do sul e os cabras 
dos 6ertões do norte, os ca- 
tatuás de todos os cantos e 
recantos deste Brasil imen
so, os marítimos e os estiva
dores de todos os portos da 
Terra de Santa Cruz,- são os 
gaúchos do Rio Grande, os 
barriga verdes de Santa Ca
tarina, paranaenses, bandei
rantes de São Paulo, minei
ros, nortistas, nordestinos,

cariocas e todos os povos 
dos demais Estados e Terri
tórios do Brasil; são, enfim, 
os operários, comerciários, 
pequenos comerciantes e mo
destos agricultores jornalis
tas. escritores, cientistas, in
telectuais e professores, ho
mens de todas as riças, de 
todas as còres e de todas 
as profissões que, unidos na 
desgraça, irmanado3 pelos 
-ofrimentos e tendo as mes
mas necessidades, falam sim
bolicamente de todas as tri 
bunas da Pátria rogando a 
todos os santos do calendá
rio e implorando a todos os 
politicos e estadistas da ter
ra que voltem seus olhos 
para eles e achem um meio 
de suavizar esse calamitoso 
estado de coisas que atual
mente se verifica no Brasil. 
O povo, com essa situação 
que se agrava dia a dia^não 
sabe mais como viver, de 
tão árdua e dificil lhe vai 
se tornado a existência. Fal 
ta-lhe o pão cotidiano, as 
doenças vão tomando conta 
do seu corpo por não poder 
mais consultar médicos e 
adquirir remédios, os gêne
ros de primeira necessidade 
se tornam sómente acessí
veis à mesa doe mais prós
peros e suas demais preci
sões não podem ser preen
chidas pelo seu custo eleva
do Por isso, pretos e bran

cos, ricos e pobres, católi
cos, protestantes calvinistas, 
mamoetano8, budistas, lute
ranos, esquerdi-tas, socialis
tas, democratas - todos, to
dos se unem e lançam seu 
brado de revolta, pedindo 
pão, justiça, rogando por me 
lhores dias, protestando con
tra as explorações, contra as 
falcatruas, mutretas e inde
cências que aqui são prati
cadas. apontando acusadora
mente os maus politicos e 
cs maus brasileiros que lhes 
fazem a desgraça, beu pro
testo, que doi como vergas 
tada, que queima como fo 
go e que encontra amparo 
nas leis sagradas da nature
za. se estende a todos os se
tores da administração públi
ca, contra os impostos cada 
vez mais eseorchantes, con
tra os tubarões de todas as 
forças e de todos os quilates 
e, com a mesma energia, 
com o mesmo calor e com 
a mesma veemência, acusa 
os responsáveis perante o 
Creador exigindo que os 
mesmos, arrependidos, hu
milhados, pisados e cabis
baixos, sejam julgados no 
Tribunal Divino e condena
dos pelos seus crimes, pelas 
suas faltas e pelas suas ações 
e que o exemplo fique, du
rante o correr dos séculos, 
como um aviso aos inimigos 
da coletividade.

- T R A T O R E S  -
-----------VENDE-SE-----------

Marca INTERNATIONAL W -D 9 rodas de 
ferro dentadas estado de novo - 58 HP.

Marca OLIVER BDH - 54 HP. - com esteiras - 
sem guincho - sem navalha - perfeito estado.

Maiores detalhes e informações com a Industrial e Comercial de Máquinas Ltda., a Avenida 3 de Outubro, ou em Porto Alegre Avenida Farrapos, 3.505 fone 2-15-04.

‘ GILDA ’
/. • . - . < >  v

o m oderno se c a d c ; de c a b e lo s !
Após o banho, numa operação simples, com 
ar quente ou frio, o Secador de Cabelos 
«GILDA» deixará seus cabelos macios e se
dosos! Assim, num instante, V. estará pre
parada para o cinema, o teatro ou o baile!

Peça uma demonstração e teremos prazer em servi-la!

Fernandes & Cia. - Comércio e Representações
Rua Quintino Bocaiuva — 80

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, 
aluminio, esmaltados, conservas, bebidas nacionais e estrangeiras, perfumaria, papelaria, cutelaria, brinquedos, fogões 
marca «GEKAL», camas de móla, móveis CIMO, tapetes, congoleos, máquinas de costura, refrigeradores, produtos WALITA e 
miudezas em geral.

M Ó V E IS  C IM O

A esco la  precisa  de móveis 
fun c ion a is , só lidos e c o n fo r
táveis p a ra  a te n d e r à saúde 

-da  c riança , res is tir ò sua n a 
tu ra l ir r iq u ie tu d e  e p ro p o r-  
c io n a r-th e  bem estar. M óveis 
a d e q u a d o s  p o s s ib i l i t a m  
to ta l a p ro v e ita m e n to  das 
au las e in fluem , assim, na 
fo rm a ç ã o  de uma juven tude  
que, no fu tu ro , seria  ú til à p á 
tr ia  e sa iba  e n g ra n d e cê -la .

REPRESENTAM: Cia Wetzel Industrial - Joinvile - fabricantes das afamadas velas «LINDA»
Cia. Geral de Industrias - Porto Alegre, fabricantes dos fogões GERAL, o unico que tem o forno esmaltado. 
Cia. Ind. de Cons. Alimentícias CICA. • Móveis Cimo S.A. OS MELHORES, 
i om. e Ind. Germano Stein SA - Joinvile. - Aliança da Baía SA. - Seguros.
União do Comércio e Industria - Seguros. - Costa Pena SA. Charutos finos.
Cia. Fiat Lux Fosforos de Segurança - Fosforos PINHEIRO 
Casa França Gomes & Cia. - Rio de Janeiro.
°arraro, Brosina & Cia. Ltda.

DEPOSITÁRIOS: q.A. Moinhos Rio-Grandeuses.
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4-7-50 CÖllREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal de
ESTADO DE SANTA CATARINA

lajes

Eu,

LEI N° 88
de 16 de maio de 1956.

CRIA A ASSISTÊNCIA MUNICIPAL 
VIDAL RAMOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço sabrr que a CÂMARA MUNICIPAL votou e eu 

sanciono a seguinte  ̂ ^

Art. Io - Fica criada a ASSIS 
fm abreviatura de designará A.M:, 
de prestar os seguintes

ÊN(’IA MÜNICí PAL, que 
e que terá ía finalidade 

serviços gratuitos.-
I - Médico-farmacêutico a:
a) • operários da Prefeitura e seus dependentes;
b) - indigentes.
II - Médicos »:
a) - funcionários do Município e seus dependentes,
Art. 2° - Os serviços acim i mencionados constarão de:
a) - consultas medie s;
b) - exame de saúde par i a admissao aos quadros do 

Município;
c) - exames de saúde p r» licenças temporárias;
d) - exames de saúde p .ra laudos exigidos para admis

são aos qu3dms do Municípios ou para aposentadoria;
e) - serviços medie*«s d urgência, quer a domicilio, 

quer nas ruas ou zonas ruta>8;
f) - internações hospbalares;
g) - intervenções cirúrgicas;
b) - Assistência farmacêutica;
i) aplicação de injeções;
j) - curativos,
k) -  eS8Í8iência à maternidade e à infancia.
Art. 3o - O quadro do pessoal da AM se comporá dos 

seguintes funcionários, nomeados ou contratados:
1 médico;
1 farmacêuticos;
1 assistente social,
1 enfermeiro.
Art 4o - As despesas com a instalação e funcionamen

to da AM correrão, no presente exercício, por conta das se
guintes dotHçõ's:
2-24-1 - Esmolas a indigeute6;
2 24-3 - Assistência médico-farmncêubca a indigentes;
2-24-4 - Amparo à maternidade e à infância.

Art. 5o - Dentro de noventa (90) dias o Prefeito baixa
rá Decreto regulamentando o funcionamento da AM.

Arí. 6o - Esta Lei entrará em vigor n < data da sua pu
blicação, levngadas es disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de maio de 1956.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior - Prefeito Municipal.

Felipe Afonso Simão - Secretário.

REQUERIMENTOS"DESPACHADOS 
Dia 5 de maio de 1956.

N ‘ 623 - 20-3-1956 - Aristiliano Laureano Remos - Retifica
ção de terreno - S m, averbando-se nos 
registros e fornecendo certidão dos ter
renos foreiros. Registre-se o terreno de 
propriedade.

N' 828 - 12-5-1056 - Sebastião Rodrigues da Costa - Per
muta de terredo com o Município - 
Aguarde oportunidade.

N* 971 - 20 4-1956 - Construtora Planalto Ltda. - Aprovação 
de planta e licença para construir um 
prédio p; ra Ariov, Ido Caon - Sim.

V  987 - 28-4-1956 - Leopoldo Webber - Ligação dágua - 
Sim.

N" 997 - 30 4-1956 - Construtora Imobiliária Catarinense 
Ltda. - Aprovação de planta e licença 
para reformar o prédio do Dr. Armando 
Ramos de Carvalho - Sim.

N' 1003 - 2 5-1956 - Celestina Wáltrick de Córdova - Licen
ça para fazer melhoramentos em seu 
prédio à rua Binjamin Constante - Sim 

N' 1004 - 2-5-1956 - Construt >ra Imobiliária Catarinense 
Ltda. - Licença pira fazer aumento no 
p:édio ao Sr. Cassemiro Colombo - 
Cumpra o parecer da 1)0V,

N 1005 - 2-5-1956 - Andiino Genésio Garcia - Aprovação 
de planta e licença para fconstuir casa 
de madeira no Conta Dinheiro - Sim.

N' 1006 - 2-5-1956 - Construtoia ' Imobiliária Catarinense 
Ltda. - Aprovação de planta e licinça 
para construir um prédio para Adelino 
Sérgio Pereba - Sim.

N' 1011 - 4-5-1956 • Oscar Koeche -  Aprovação de planta
e licença para construir casa d« ma
deira na Federa! - Sim.

N- 1014 - 4-5-1956 - Nicanor Arruda - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio sito à 
rua Correia Pinta - Sim.

Felipe Afonso Simão

DECRETO
de 11 de maio de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: 
DISPENSAR: De acordo com 

97 d t bi n° 71 de 7 de 
de 1949

TEREZINHA NUNES ESTE VES, das funções 
Extranum- raibi-diarista d i Escola

a álinea a do art 
dezembro

ssor
lugar denominado Atráz do Morro, no nisirii 

Prefeitura Municipal de Laj°s, em l l  de
\  7 . -4 1 D  n  n n  Cl C

de Profe- 
Mista Municipal no 

distrito da ci lado. 
maio de 1956 

Vidr. 1 Ramos lunior 
P r -feit > Municipal 

Filipe Afonso Simão - Stcretario 
PORTARIA

de 14 de maio de 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
ALTERAR. J _ . tii .

A Escola de Férias dos Funcionários dpsta prPteitura, 
para o corrente exerciri1’. na i>art-* que se refere ao Auxi
liar de Eststi t ca MERCEDES FLÔR1ANI, marcando-a* pa 
ra o mês de ; gosto.

Pn f-itura Municipal de Lages, em 14 de maio d* 1956. 
Assina lo' - Vid I Ramos Júnior - Prefeito Municipal

LEI N° 89
de 17 de m.do de 1956./
Denominação de avenida e rua 

Eu. VIDAL RAMOS JÜNlOR, Prefeito Munimpal de Lages, 
Faço saber que a Càma;a Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte
L E I:

Art. I o - Passa a denominar-se «AVENIDA PRESIDEN
TE VARGAS» a atual Avenida 3 de Outubro.

Art. 2o - Passa a denominar se «MINISTRO PEDRO 
TOLEDO» a atual ru i Gctú io Varg 8.

Alt. 3o - Revogam se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municip 1 de L iges, em t7 de maiu de 1956. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior - Prefeito Municipal.

Lelipe Afonso Simão - Secretário.

Ferrari homenageado 
pelo PTB e .pela Or
dem dos Economist i- 

de São Paulo
O deputado Fernando Fer 

rari esteve sábado em São 
Paulo, atendendo a um con
vite de seu partido e de l i
deres sindicais pa a debater 
assuntos de interesses do* 
trabalhadores. Ferrari foi ho
menageado com um almoço 
pela Ordem dos Economistas 
de São Paulo, durante o qual 
lhe íoi entregue o titulo d«
• Sócio Benemérito» do refe 
rido instituto. A tarde, entrou 
em contato com representan 
tes sindicais e, à noite, foi 
homenageado pelo 6eu pai ti
do, quando pronunciou uma 
palestra sóbre o programa 
partidário A convite do dire
tor cultural da Escola Supt- 
rior de Guerra, o sr. Fernan
do Ferrari pronunciará uma 
conferencia no Forte
São João para o» alunos da
quele órgão de ensino das 
Forças Armadas versaudo so
bre o tema: «Funcionamento 
do Congresso».

F R E Q U E N T E

-  BAR -  
1. de Ju lho

MODERNO E 
DISTINTO

R A D I OP R I V A T I V O ^
V. S. mesmo escolherá o programa de

sejado e islo lhe dará, c e rlo m e n te , 
uma nota de . . .

4
*  São, d e la to ,  numerosos aparelhos 

independentes Instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

Nossos rád ios soo opore lhos 
de o lta  potèncio  com se le ti
v idade  p erfe ita  •  que lovom  
a g eran tia  d e ------------------------»

Avenida Farrapos, 45 - Teletone 4501 - End. Teleg. “WELPE" - Porto Alegre
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As indenizaçõos por dispensa 
serão feitas na base dos 

novos níveis do salário mínimo
«Se dentro de um mês en

trar em vigor o novo salário 
míDimo, tôdas as indeniza 
ções por dispensa seião feitas 
na base dos salários majo
rados» — declarou-nos, hoje, 
o er. Hildebrando Bisaglia, di
retor do DNT, acrescentando 
que o trabalhador mensalisia 
Dão poderá ser dispensado 
sem aviso prévio de um mês. 
Nestas condições, se o saiário 
minimo fõr decretado dentro 
do prazo do aviso prévio, o 
trabalhador será indenizado 
na base do* novos salários, 
pois a lei cria um direito ape
nas para o pagamento, nác

podendo, portanto, anulai o 
reconhecimento do direito do 
empregado.

O diretor do DNT chamou 
a atenção para o dispositivo 
da Consolidação das Leis do 
Trabalho, que declaia nulo 
tr do ato praticado com o in
tuito de dificultar a aplicação 
da lei. Assim, as dispensas 
determinadas antes e por cau
sa da fixação dos novos ní
veis de salário são passiv» is 
de anulação pela Justiça. Alé 
o momentc, 17 Estados con
cluiram seus trabalhos sôbre 
os novos salários.

XXIII Exposição Nacional de animais 
e produtos Derivados

O ministro da Agricultura,, tura, cunicultura, apicultura,da
general Ernesto Dorneles, a- 
provou o regulamento para a 
XXIII Exposição Nacional de 
Animais e Produtos Deriva 
dos, a realizar-se de i a 4 
de Setembro vindouro, no 
Parque do Menino Deus, em 
Porto Alegre. Tal certame 
será levado a efeito em vir
tude de convênio entre o Go
verno da União e os Estados 
de São Paulo, Minas Gerais. 
Rio Grande do Sul e Bahia

A Exposição tem por obje
tivo reunir os índices de de
senvolvimento da produção 
animal das diferentes regiões 
do pais, a fim de que 6e pos
sa avaliar do seu progresso, 
e estabelecer melhor contac
to entre os produtores e cria 
dores, como elemento de es
timulo. ensinamento e coope
ração.

Constarão da mostra de bo
vinos, equinos, asininos, suí- 
oos, ovinos, caprinos, avicul-

piscicultura, sericicultura 
produtos de origem aDimal. 
forragens e concursos diver- 
608. As inscrições de animais 
e produtos serão feitas na 
Comissão Executiva Central, 
que funcionará junto a Dire
toria da Produção Animal, da 
Secretaria da Agricultura do 
Rio Grande do Sul (av. Ge- 
tulio Vargas - Porto Alegre) 

O Govêrno Federal forne
cerá transporte gratuito fida 
e volta) para os animais e 
produtos destinados à Expo
sição. Durante o certame, os 
expositores poderão vender 
particularmente os seus ani
mais ou artigos, ou subme
tê-los aos leilões que se e fe 
tuarão em dias e horas pré
viamente anunciados. Nume
rosos prêmios 6erão conferi
dos aos melhores exemplares 
apresentados. O regulamen
to da Exposição foi publicado 
no «Diário Oficial» de 16 de 
maio ultimo.

Para suas refeições em Porto Alegre procure o

S e s f a a r a e t e I I
Rua Julio de Castilhos n° 40

Com um serviço especializado de cosinha para atender os mais 
-------------------------------- finos paladares---------------------------------

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes 
Estado de Santa Catarina

E d i t a l  de P r a ç a
O Doutor Clovis A y re i Gama. I conhecida por «Pedra da G

loalheria 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

Juiz de Direito da Segunda 
Vara. em exercício na Pii- 
meira Vaia desta Comarca de 
Lages, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessár possa, 
que, no dia vinte e cinco do 
corrente mês de julha (25 7- 
56), às dez horas e trint i mi- 
uuios (10,30), no saguão do 
edifício do Forum desta ci
dade, o porteiro dos Auditó- 
tios, ou quem suas vezes fi- 
z^r, levará a público pregão 
di venda e arrematação, por 
quem mais der e maior lance 
oferecer sôbre a avaliação 
feita neste juizo, os seguintes 
imóveis que foram penhora
dos a José Amaral de Liz e 
sua mulher, nos autos da 
ação executiva que lhes mo
veu Rub do Amaral Neto, á 
saberi-l) - Na  GLEBA de 
terras de campos e matos, 
com a área superficial de um 
milhão setecentos e nove mil 
metros quadrado», situada no 
lugar denominado «Taquari» 
Fazenda Santo Antonio, dis 
trito de P.onel desta comarca, 
confrontando: Fartiodo d»
confluência de tres marcos, 
Miuados à beira da estrada 
geral do Ttquari, desce mar
geando as lerras de Arbues 
G.spar Schlichting. até encon
trar um marco deaomiD .do 
Campestre do Cadeado, onde 
muda de direção; dai acom
panha os peraus, extremando 
com terras de Rodolfo Vitori- 
no de Liz, no fim das quais 
novamente mudando de dire
ção alcança a estrada geral, à 
qu»l atravessa, e dal por 
diante, delimitando com terras 
de Daniel de Liz e Rosalino 
Lopes de Liz, eté encontrar 
com terras de /Maria da Con
ceição, para logo em seguida 
alcançar uma -anga e por es
ta acima, até uma pedra

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

nta»; desta, nnv^mente divi
dindo com terras de Arbues 
Gaspar Schlichting, até o 
ponto de partida, UMA PAR
TE SOMENTE com a área 
sup rficial de duzentos e qua
renta e nove mil oitocentos e 
setenla e cinco metros qua
drados (249.815 ms2) avaliada 
por C: $ 32.000,00. - Esta par
te de terra» íoi adquiri.la pe
lo executado, por herança pa
terna, estando devidamente 
transcrita no Io Oficio d<» Re
gistro de Imóveis desta cida
de, sob n' 12630, em, 11-1- 
1947 - 2) ■ UMA GLEBA de 
terras com a área superficial 
de quatrocentos e nove mil 
trezentos e quarenta e seis 
metros quadrados (409 346,00 
ms2), situada do distrito de 
Painel desta Comarca, no 
imóvel denominado «Taquari», 
confrontando com a estrada 
geral Taquari, com terras de 
Mancilio Daniel de Liz, com 
terras oe Joaquim Honorio 
Ribeiro e com terras de Ma
noel Macedo e outros ava
liada por Cr$ 43.000,00. - Es
ta gleüa foi adquirida pelo 
executado na medição e divi
são de parte do imóvel «Fa
zenda do Fuu.Jo do Painel», 
julgada pnr sentença de 5 de 
janeiro de 1943, sendo a mes
ma gleba a que se refere o 
pagamento do quinhão do 
mesmo executado, seguindo 
i a marcos 1 - «PP», 5,6,7,8, 
estando devidamente transmi
ta no Io Oficio do Registro 
Geral de Imóveis desta cida
de, sob 22.438, livro 3-A-tll, 
lis. 102v à 104 em 30 de se 
tembro de 1953. - 3) - UMA 
GLEBA DE MATOS E FA- 
CHlNAlS com a ârea superfi
cial de cento e cincoenta mil 
motros quadrados (150.000.00

ms2), situada nos fun los da 
Fazenda Santo Antonio dos 
Caveiras, lugar denominado 
»Taquari», distrito de Painel, 
desta Comarca, acidentada no 
seu conjunto, contendo san
gas, banhados, confrontando 
com terras de Manoel Pedro 
Macedo, com terras ddhenlti- 
ros de Henrique de Liz e 
Souza, e c< m terras de Sebas
tião de Tal, ate encontrar as 
terras de Vitorino Mumz de 
Moura, avaliada em Cr$. . 
17.000 00. - Esta gleba fei 
idquirida peio executado, por 

compra feita de Valencio Lu
cas de Liz e su< mulher, 
c nferme escritura publica 
devidamente transcrita no I o 
Oficio do Registro G^ral dei
ta cidade, sob n. 6.893, livro 
3-L. em data de 15 de maio 
de 194P - E quem quizer ar- 
iemutar os imóveis acima 
descritos deverá comparecer 
oo mê«, dia, ho;a e local aci
ma mencionado.», sendo el«s 
entregues a qaem mais der e 
melh ir l.tnce oferecer sôbre 
as aludidas avaliações, d rpuis 
de pagos, no ato, em moeda 
corrente, o preço da arrema- 
t ção, impostos, custas e des
pesas judiciais legais, • E pa
ia que ' h gue ao conhecimen
to de todos, pasaou-se o pre- 
srnte edital, que 8era publica
do na fornia da Ui. - Dado e 
passado nesta cidade de La
jes, ais dois dias ao mê6 de 
julho do ano de mtl novecen
tos c cincoenta e seis. - Eu, 
Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cive!, 0 datilo
grafei, sabscr.-v; e também 
assino. - Selos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Ju’z de Drêito da 2a Vara,

em exercício na la.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

l o t o  C o r r e t í i p m
de RAMÃO GARCIA

estabelecido a avenida Brasil, n. 496 
PORTO ALEGRE

com COMPRA VENDA TROCA FINANCIA
MENTO DE Automóveis - caminhões - ca
m isetas - ônibus - micro - Jeeps.

Casa devidamente legalisada com n. 
10076 de 1956

(Transações feitas cxclusivasnente sob responsabilidade do 
proprietário sr. RAMAO GARCIA —  Oferece as referen
cias que desejarem sob sua conduta comercia! na cidade de 
Porto Alegre.

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



CORREIO LAGEANO 0 patrina

1 semente (Hl II IS M 1)1 M i  - l à  » «ferio Carta»
Novamente o «DlARlO CA 

RIOCA», edição de 22 de a- 
bril p. passado, vem de se 
referir ao nosso Ketado, e ao 
desejo manifesto .de particu
lares e poderes fazer com 
<iue Santa Catarina se movi
mente para concretizar uma 
rendosa indústria turística.

Isto. em síntese, quer dizer 
que já vem sendo bastante 
notado, fora do Estado, o mo
vimento que se faz no Esta
do, e principalmente em Flo
rianópolis, para que .'a rapi- 
tal barriga-verde seja mais 
conhecida e divulgada.

Eis um trêcho da nota em 
questão, de autoria do jorna 
lista Domingos A. C. Brandão, 
depois de mencionar que há 
mais de uma localidades bra 
6ileira desejosa de aumentar 
a órbita: «Hoje temos mais 
uma: Florionópolis a cativan
te capital de Santa Catarina 
conforme muitos já têm pre
senciado, está com uma ex
celente organização local pa
ra promover o turismo no Es
tado. Mas o progressisia po 
vo catarinense sente, agora,

a natural e patriótica vonta
de de estender-se além de 
suas fronteiras: Florianópolis 
que, pelas suas estradas de 
rodagens e pelas suas regu
lares linhas aéreas de recreio 
e de cultura, já promove 
muitas e d ferentes excursões 
interraunicipais, escreve nos 
indagando sôbre as entidades 
com quem poderá ligar-se, 
a fim de intensificar o seu 
movimenio turístico, 'não só 
em tôdas as direções do pais, 
mas também no estrangeiro.

«Como se pode depreen
der, está evideme mais uma 
prova de que urge a orienta 
ção e entrosamtnte do turis
mo pela direção federal. São 
irmãos rio Sul que almejam 
confraternização turística com 
outros irmãos de todos os 
pontos do Brasil: são outros 
tantos des;a e de outras re
giões que igualmente anseiam 
entr. sar se com povos de ou 
tras nações; enfim soo brasi
leiros que transbordantes de 
entusiasmo, não sabem a 
quem recorrer para a for

mâçâo de esplêndidos laços 
de amizade, através da já 
famosa «indústria de paz e 
prosperidade» que se chama: 
turismo »

Nas palavras acima, estão 
confirmadas nas páginas do 
influente «DIÁRIO CARIOCA,» 
da capiial federal por um 
homem de imprensa que per 
tence ao Grupo de Jornalis
tas dg Turismo, as realiza 
ções já concretas do que se 
tem feito para desenvolvi
mento da mas a indústria tu 
rística, 6etôr em que inega
velmente a Transportes Aé
reos atarinense TAC tem 
o orgulho patriótico de ser 
apontada como pioneira.

Espera se que dentro em 
breve, o governo estadual a- 
poie basiiarmeute essa cam
panha, pois a «indústria de 
paz e prosperidade», bem di 
rigida, tra á ao Estado renda 
apreciável

Não dê esmola; 
'contribua para a SLAN

A UNIÃO 
FA Z A
FO RCA

^ - ' " T U R I S M O
EM NOSSO 
ESÎA D O  I

São J o a q u i m:
ENCONTRO MARCADO COM 0 TURISMO

São magníficas as possibi
lidades turísticas do flores
cente município de São Joa
quim, com sua paisagem eu
ropéia de inverno, suas fru 
tas, e o panorama maravilho- 
60 da serra e dos campos

O executivo sâojoaquinen 
se está imbuído das melhores 
intenções quanto à aplicação 
de uma iudústria turística na 
quele lindo recanto do Tsta 
do agora mais conhecido e 
divulgado com a recente rea
lização da Festa da aça e 
da propaganda que o Depar
tamento de Relações Públi
cas e de Turismo da T 'C - 
Transpones Aéreos Catari 
nense fizeram do mencionado 
município,

E tal foi a repercusão da

publicidade sôbre São Joa
quim que «O JORNAL» do 
Rio de Janeiro, em sua edi
ção de 6 de maio último, 
e sceve  o seguinte, sob o 
tí ulo «São Joaquim prepara- 
se para o turismo».

«Com o intúito de instalar 
em São Joaquim, muaic.pi > 
de Santa Catarma uma org* 
nização turística na estaçã > 
de inverno, estão sendo ulti
mados os planos entre as 
personalidades daquela loca
lidade e as de Florianópoli-, 
que, coDforme tudo indica, 
darão inicio a uma campanha 
apropriada para a recepção 
de visitantes não só do Es 
tado como de muitos outros 
pontos do país».

—  Distribuidor nesta praça —

ELETROL A NDIA
RU \ CORONEL CORDOVA S/N LAJES, STA. CATAR1N

Negócio de ocasião
Vende-se um terreno de 60 metros de íreate 

por 40 de fundos, área de 2.400 nr2 situada n i 
Estrada Lages-Curitiba, entre o Posto coral e a 
Esco’a Agrícola Caetano Costa.

Tratar com NELSON BRASCER & CIA.
R. Correia Pinto - 136

Lages — S.C.
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L AJES e ALIADOS em eletrizante cotejo 
darão sequencia ao campeonato lageano

Dando continuidade ao pre
sente campeonato, Lajes e 
Aliados farão amanhã as suas 
estreias, ambos esperançosos 
da conquista de uma vitoria, 
que os mantenham na lide- 
inoca ao lado do internacio
nal.

Levando em consideração 
as ultimas atuações dos dois 
degladiantes, optamos por um 
Jeve favoritismo do Clube mi
lionário.

Não devemos subestimar o 
valor do Aliados, que nnbo- 
ra contando com um quadro 
à base de mocidade, deverá 
lutar com igualdade de con 
dições, para alcançar um fei
to, que o beneficie na tabua 
de classificações.

Esta pugna deverá agradar 
plenamente, pois garra e 
técnica não fat^m aos dois 
estreiantes deste certame.

Por isto contamos com a 
maxima colaboração do pu

blico esportivo, para que 
compareça amanhã no Está
dio Municipal da Ponte Gran
de, para o maior fortaleci
mento de nosso futebol, afim 
de que retorne aos áureos 
tempos, em que sempre me
receu o incentivo da torcida.

Os dois conjuntos salvo 
imprevistos ae ultima hora, 
deverão aliuhar os seguintes 
elementos - Aliados: Willi,

Julião e Alcides; Serra Fita, 
Scalabrin e Dezinho; Marcos, 
Etoir, Zeca, Êmilio e Pão de 
Milho.

Lajes: Tonico, Pedrinbo e 
Ná; Eustalio, Honorio e Ca- 
•lioca; Wilton, Tales, Hugo, 
Meireles e Penicilina.

A peleja preliminar será 
disputada entre os quadros 
aspirantes, dos dois clubes.

Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

la. Divisão
Local: Estádio Municipal

As 13,30 horas: Lajes x Aliados (Aspirantes) 
As 15,30 horas: Lajes x Abados (Titulares)

2a. Divisão
Local: Estádio Velho
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As 8,45 horas: Atlético x Palmeiras 
As 10.30 horas: Flamengo x Independente

Campeonato Varzeano
Local: Campo do Ginásio

As 8,30 horas: America x Az de Ouro 
As 10,30 horas: Cruzeiro x Vila Popular 
As 14.00 horas: Botafogo x Cruzeiro

Distribuição dos Produtos 
da Antártica

Os produtos da Companhia Antártica Pau
lista, em Lajes, são agora distribuídos pela 
firma SILVA & ARALDL sucessora de 
Nelson Caetano Machado, e estabelecida à rua 
Hercilio Luz n° 616, Fone 276, próximo ao 
Mercado Municipal, aonde se encontram ao 
dispor de sua distinta freguezia, bem como 
um serviço perfeito de entrega a domicilio.

I n a u g u r a-se a m a n h ã
o campeonato da 2a. Divisão
Teremos amanhã no Estádio 

Velho, a realização da rodada 
inaugural da 2a Divisão da 
L, S. D., com a efetivação de 
dois jogos, reunindo no Io co
tejo as equipes do Atlético e 
do Palmeiras, e no 2o jogo as 
equipes do Flamango e do In
dependente.

Analizando-se as possibili
dades dos dois jogos, chega
mos a conclusão que Flamen
go e Independente reeditarão

um velho clássico varzeano, 
pois numa divisão superior, 
estes adversários, por certo 
continuarão a apresentar os 
bons espetáculos de que real- 
mente sabem realizar.

No outro cotejo, o mais fra
co da rodada. Palmeira6 c A- 
tletico, lutarão pela conquista 
da vitoria, afim de que façam 
uma estreia auspiciosa, para 
que permaneçam intactos na 
tabela de classificações.

CRUZEIRO e VILA POPULAR
—  O CARTAZ DA VARZEA —

Deverá prosseguir amanhã 
o campeonato varzeano no 
reduto do Ginásio, com a 
programação da 3a rodada, 
que oferece como a maiorlos i f t K A s

Faço troca de um ca
minhão F.600 — com re
boque e freio no mesmo, 
por madeira de pinho.

Preciso entendimento 
com pessoa capacitada 
para lidar com máquinas 
e tenha conhecimento 
completo em beneficia- 
mento de madeira.

Tratar com o Sr. Ner- 
cio Ruperli, no Hotel Da
núbio.

etração o cotejo dos lideres 
invictos Cruzíifo e Vila P o 
pular.

E um jogo de grande sen
sação, e o vencedor do m^s- 
rno ficará isolado na lideran
ça da tabelo, estaudo o seu 
inicio marcado para .ás 10,30 
horas.

As 8,30 horas, o clube sen
sação de varzea o Az de 
Ouro medirá forças com o 
America, que reabÍlÍtou-se‘ er:) 
parte ao empatar domingo ul
timo com o Botafogo.

Este por sua vez, em cote
jo programado para as 14.00 
horas, estará se defrontando 
Com o União que este an>» 
ainda não nos 'convenceu.

Não dê esmola; 
contribua para a SLAN

Mod 12 6 3 9 - - 7 válvulas “ Naval". ôlho magico, estágio
ele rád o-írcquCnela, 6 f  rixas de ondas ampliadas a to-falan
te Sup*»r M de 8" c >m tom da suplementar. 2 contrôles de 
tora idade i dépend n?es, toirada e ch -ve de "pick-up \ 
fur ci^namento em 90 até 220 vol*s AC. mostrruior com pon
teiros 1 xuosíi caixa de madeira. Dimensões: 00x39x23 cm.

PHILIPS com a no va

Distribuidor nesta 
praça

E L E TR O L A N D IA
Rua Coronel Cordova s/n n 
LAGES - Santa Catarina
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(srrsT' ’gg=?n fgg=?f IE~’ i:3  inSI S »  122: '.S==Ü

DP.TV-4 67 P

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

Seu ponto predileto para a compra de pães. doces e especialidades no genero 

A casa que se orgulha de servir a todos C O fT l higiene e distinção
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O Superior Tribunal 

Eleitoral, era sessão de 
segunda-feira, aprecian
do o recurso interposto 
pelo PSD catarinense 
contra a diploinação do 
governador Jorge Lacer
da, julgou-o improceden
te. Deu assim o STE 
ganho de causa ao atual 
c.iefe do Executivo bar
riga-verde, confirmando- 
no no governo, e pon
do fim ao rumoroso ca
so que tanto agitou os 
meios políticos estaduais 
e nacionais. Lm regozi
jo pela decisão da jus 
tiça eleitoral, a Frente 
Democrática promoveu 
diversas manifestações 
em todo o Estado, soli
darizando-se com o go
vernador Jorge Lacerda. 
Em Lajes, uma passeata 
de automóveis, coman
dada pelo Dr. Constan- 
tino Aterino, percorreu 
as ruas da cidade, sol
tando fogos de artificio, 
pelas 19 horas do dia 2. 
Dissolvido o cortejo de 
veículos os manifestan
tes reuniram-se na séde 
da coligação situacionis
ta, no edificio de «A  Ca
pital», de cuja sacada se 
dirigiram a pequena mas-
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sa popular que ali se 
aglomerou. Falaram na 
ocasião os srs. Dr Aze
vedo Trilha, Dr. Luiz Va
lente, Dr, A 1 c i b i a d e s 
Pinheiro, Dr. João Batis
ta Tezza, Dr. Eliziário 
Camargo Branco, verea
dor Arnaldo Borges Wal- 
trik, Dr. Antonio Edú 
Vieira, sr. Fortunato Fer
reira e o sr. E d é z i o 
Araújo, presidente da 
Frente Democrática. Ter
minado o comicio os 
partidários do governa
dor continuaram soltan
do fogos até altas horas 
da madrugada.

SR. ANTONIO DE 

PÁDUA FIALHO
Com destino k capital Bandeirante seguiu nesta semana, 

em avião de carreira da VARIG, 
o ar. Antonio de Pádua Fialho, gerente do Banco da Lavoura de Minas Gerais, em organização nesta cidade. A viagem do 
sr. Antonio de Pádua a São Paulo prende-se a importanu organização bancária da qual é 
gerente, que brevemente dever* 
ser inaugurada e entrar em funcionamento na Princesa da Ser
ra.

Nossos votos de feliz perma
nência na capital paulista.

Menino Paulo Roberto
Viu passar seu aniversário 

natalício, dia 4 do mes «m curso, o inteligente menino Paulo 
Robert#, filho do sr. José Bag
gio, socio garentc desta folha, c de sua exma. esposa dona 
Scyla Antunes Baggio.Comemorando o acontecimen
to, o aniversariante oferecerá, 
hop, aos seus inúmeros ami- guinhos, uma animada festinhi 
na residência dos seus dignos 
progenitores.Noss#s cumprimentos ao pe
queno Paulo Roberto.

Novo arbitro daL.S.D.
A L.S.D. poseue em seu 

seio rrais um referee, com a 
inscrição do Sr. Neri Santos 
O referido juiz, que é porti- dor de qualidades no segre
do do apito, é atleta integran
te do plantei do G.E. Popu-
lar da 2a Divisão.

Novos membros dc

Conselho Fiscal do

D. V. F.
Cem a recent« criação do

( ’onselho Fiscal do Departamento Vorzeano de Futebol, 
foram nomeados para con se
lheiros daquela entidade os srs Hamilton Buck, Rogério 
Rosa Ramos •  João Batista Bitencourt, nomes da nova 
geração, e que desfrutam de 
grande conceito no soccer varzeano.

lã
Os novos uiveis de salario 

mínimo para todo o pais de
verão ser fixados nestes pró
ximos 15 dias. Essa é pelo 
menos a disposição do minis
tro do lrabdlho sr. Paisifal 
Barroso.

—  «Espero — disse o mi
nistro — contornar todas as 
dificuldades ainda exisbmes, 
oara que os trabalhadores 
possam, afinal, obter o au
mento salarial de que tanto 
necessitam».

O sr. Parsifí.l Barroso agin-r- 
d irá até o fim desta semaná 

iluçâo dos css< s de Pernam
bucano, Minas Gerais e Pa- 
aiba.

—«Se as comissões regio- 
ais daqueles Estados não 

encontrarem uma formula 
onciliatoria, que resolva os 

impasses criados, o Ministe- 
r o do Tiabtlho será obriga
do a intervir, decretando, por 
extensão, os priveis a eles 
correspondentes».

Ten. Cicero Witzel
Encontra se entre nó», a- 

companhado de seus fami
liares e deu nos o prazer de 
sua visita o 1o ten. Cicero 
Witzel, atualmente residindo 
-m São Paulo.

Agradecemos a visita e 
formulamos votos de felifc 
■stada em nosso meio.
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V a lor nutiitivo  da icarne de Peru
Os especialistas avaliam 

as qualidade» nutritivas de 
um alimento pela compo i 
çâo que apresentam e o nú 
mero de calorias que é ca 
paz de fornecer ao indivi 
ciuo Muita uente tem a im 
pressão de que as carnes de 
aves não possuem as mes 
mas virtudes das carnes es 
pécies chamadas de açougue 
bovinos, suinos e ovinos). É 

um êrro. s carnes de aves 
sao excelentes fontes de 
proteínas e outros elemen 
tos indispensáveie á boa nu
trição e fornecem um núme

ro suficiente de calorias ao 
indivíduo. Entre as carnes de 
aves, uma das quais se reco 
mendam, pelo seu grand * 
valor na nutrição humana, 
além do excelente paladar, é 
a de peru. Em i00 gramas a 
carne de peru fu nece 208 
calorias. Nesta mesma quan 
lidade, encerra 22.80% de 
proteína e ]3% de gordura. 
Também os elementos m 
nerais estão presente* Ass m. 
a carne do peru magro con
tem cálcio (0.038%) fóstorn 
(0,82%) e ferro ■ ,80 mg em 
cada 100 g).

A Eleírolandia  recebeu m a is  um  e s 
toque de fogões F R A N K LIN

Dia 30 de setembro, impreterivelmente, será 
efetuado o importante Concurso dos 40 Fogões

Como e6tava sendo amplamente divulgado, o sensacio
nal e importante < ONCURSO DOS 40 FOGÕES FRANKLIN, 
distribuídos nesta praça pela conceituada ELETROL^N.L , 
sita à Rua Cel. Cordova, deveria 6er realizad • dia 31 j 
maio do corrente ano Entretanto, em virtude de em algu
mas localidades não ser atingido o total de venda3 exigido 
para a realização do concurso o mesmo foi tran-ferido pa
ra o dia 30 de setembro próximo; quando impreterivelmen
te será efetuado. Por isso, a ELKTROLANDIA, que nesti 
praça tomou a si o encargo de distribuir esses afamado* 
fogões - os quais oferecem reais vantagens para os seus 
compradores; recebeu nestes dias mais uma partida dos 
eficientes FUGÕES FRANKLIN colocando-se cora èles à 
inteira disposição de sua distinta freguesia e contando, as- 
Bim, com 6ua honrosa preferencia.

A Agencia do Consórcio REAL-AEROVIAS em Vacaria comu
nica a seus distiutos clientes que se acha em pleno funcionamento a 
SUB-AGENCÍA de Lajes, situada à Rua 15 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 do exterior.

Aviões de Vacaria para: CASCAVEL
CAMPO DO MOURÃO 

MARINGA 
LONDRINA 

SÃO PAULO

Terças-quintas e sábados, ás 8 horas

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

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

Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Florianópolis, Caracas, Port 
Of Spain, Miami, Montevideo, Assuncion, Buenos Ayres. -------------- Um A viões Super C onvair S4 0  —-----------

E demais cidades servidas pelo consórcio.

Aqueles que exigem o máximo

Voam pela « R E A L »
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