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Carro roubado em Lajes foi 
apreendido em Osório, RS
Segu iu  para aquela cidade gaúcha, afim de 
recambiar os tripulantes do veiculo, o sr. A l 

cides Alegrette com duas praças

é que seu proprietário ficou 
sem êle . . .

Tomando conhecimento do 
ocorrido, o major Jubal Cou 
tinho, delegado regional de 
Lajes, expediu telegramas pa
ra as cidades ae Vacaria, 
' axias do Sul, Sananduva, 
Porto Alegre, Rio do Sul. Cu 
ritibanos e Joaçaba, solicitan
do a cada Del gacia das di 
tas localidades a apreensão 
do referido veiculo, caso fos 
se visto num daqueles luga 
res Felizmente, dois ou trés 
dias após. o titular da Dele 
gacia local recebeu telegra
ma comunicando lhe que o 
veículo roubado foi descober
to em Osório, em poder dos 
mencionados indivíduos sen
do os mesmos presos junto 
com o carro. Ao receber o 
aludido telegrama, o major 
Jubal Coutinho destacou o 
sr. Alcides Alegretti, delega^ 
do da cidade, para que, com 
duns praças, viajasse para 
aquela cidade gaúcha a fim 
de recambiar para cá o veí 
culo em apreço, juntamente 
com os indivíduos que o le 
varam. '

LAGES, 1 de Agosto de 1956 Redação e Utieinus 
Raj Mírech?! DaoJnn N 6 i

0 roubo de carros, tanto 
aqui como em outras locali
dades do paísi está na moda 
Qualquer malandro mais ou 
uPtips inteligente, quando 
precisa de se locomover de 
uma cidade para outra, e Dão 
tendo condução nem dinhei- 
re para paga la resolve «em 
prestar» qualquer veículo pro
videncia e que aparece, nem 
que 6eja para deixa lo aban 
donado mais adiante Foi o 
que aconteceu dia 27 do mês 
passado. ne6ta cidade. Um 
automovel Chevrolet, de pro
priedade do dr Zigomar Luiz 
Leite, de côr verde, ano 1952, 
placa n° 36i'5ll do município 
de Saoanduva, Estado do Rio 
Grande do Sul, estava esta
cionado em frente do GraD- 
de Hotel Lages, onde se hos 
pedava seu proprietário. Por 
razões sté agora desconhe
cidas. os iDdividuas Samuel 
Heusi Neto, Aristides da s il
va e Rui de Tal, «dando de 
ôlho» no veículo resolveram 
leva-lo consigo não sabemos 
se simplesmente com a fina
lidade de se transportar mais 
comodamente de uma locali 
dade para outra ou 6e i-ara, 
turisticamente, conhecer as 
belezas e paisagens das ter
ras do sul do Brasil. O fato

Por estes dias devem re
gressar, trazendo 6ua «pre
ciosa» carga.

Delegacia Regional de Santa Catarina

A V I S O
0 Delegado Regional do Instituto Nacional do 

Pinho em Santa Catarina, pelo presente, avisa aos 
senhores industriais madeireiros que, as informa
ções de que necessitarem, sobre qualquer assunto 
atinente à indústria madeireira, serão prestadas 
gratuitamente por esta Delegacia, sem qualquer 
onus para a parte interessada, estando, somente, 
sujeito ao pagamento de emolumentos, conforme 
tabela abaixo, os registros, transferência de pro
priedade, alteração da razão social, mudança de 
localidade, substituição de máquina ou força mo
triz e emissão de certificado de registto e certi
dões.

Agrava-se a naciona-1 
lização feita no Ca

nal de Suez
A questão da nacionaliza

ção do canal de Suez, que 
hoje ocupa as n anchetes dos 
principais jornais do país, 
e6tá se agravando nestes úl
timos dois dias. Diversas na
ções, interessadas diretamen
te no caso, cogitam usar da 
violem ia para soluciona-lo. 
Em virtude disso, seguiu a 
pressadamcnte paia Londres 
o secretário de Estado Jonh 
Foster Pulles, dos Estados 
Unidos, a fim de tomar par 
e nas conversações que os 

governadores franceses e bri- 
anicoe realizam 1-nquanto 
isso o presidente Lasser, do 
gipto. declara ao mundo 

que será livre a navegação 
no canal e que serão tespei- 
lados o [ratado de Conslan- 
linopla de 18S8 e o acordo 
anglo-egtpcio de 1954. A Grã- 
Qrttanha, em face da cr se 
igravante. |adoLu, na noi- 
ie de 31, medidas militares 
de maior importância, desde 
a guerra na Coréia. Podero- 
sap frotas inglesas, segundo 
declaram os jornais. i.iuain- 
se nas duas extremidades do 
canal, no Mediterrâneo e no 
Mar Vermelho, com a apro
vação implícita dos EE.UU. 
Nesse estado de coi6as, se 
não houver uma soltíçào sa
tisfatória. corre pengo imini- 
etite de uma tercena guerra 
mundial.

Caiu em Mafra um 
avião

luforma-se que caiu |na ci- 
dnde de Mafra. deste, Estado, 
ura avião tipo C-47, do gabi
nete do ministro da Aeronáu
tica. Noticias ainda não con
firmadas dizem que teria pe
recido nesse acidente o te
nente Domiv üano Augusto d 
Araújo.

Coincidência nos mandatos de 
presidente, vice-presidente, 

senadores e denutados
A Comissão Especial de Ju

ristas, composta pelos drs. 
F.C. Sun Tiago Dantas, Cailos 
Medeiros Silva, A. Gonçuives 
de Oliveira. Francisco Bro- 
( baáo da Rocha e Hermes 
Lima apresentou ao Senudo 
Federal um ante-projeto que 
dispõe sobre a coincidência e 
a duração dos mandatos dos 
presidentes e vice-presidentfci 
da República, dos deputados e 
senadores. A referida emenda, 
que constitui-se em sexto pon
to da reforma [ oonstitucional 
e servirá de complemento da 
que institui a maioria absolu
ta, prevê a seguinte tab*!a de 
duração de mandatos: presi
dente e vice-presidente da 
República - 6 aDos; deputa
dos 3 ano«; senadores - 9 
anus. No referido ante-proje
to.de emenda constitucional, 
fica estabelecido, nos pará
grafos Io e 2o do art. 2o, que 
o mandato dos deputados elei
to» em 1958 terminará efll 
1960, doa senadores eleito» 
no mesmo ano terminará em 
1966, bem como o senador 
mais votado em 1962 terá 
seu mandato terminado ero 
1972 e o do senador menos 
votado, na mesma ocasião, fi- 
fHhzará em 1969. Acompanha 
o Hiite-projeto d< talhada jus
tificação, onde a Comissão te

ce longas considerações de 
ordpm constitucional e joridt- 
ca a respeito do assunto.

DISTRIBUIDORES

Comércio e Represen
tações G. Socas S. A.
Rua Cel Cordova 294 Telei. 

258 Caixa Postal 61
Mantem em estoques os 

seguintes

‘Pfoduiús BRASILIT’
Chapas onduladas para co

berturas, chapas lizas Brisi- 
côr, chapas lizas Fibrolite 
para forros e divisões inter 
nas, caixas de descarga Fio 
max de ímbutir, B. F. exter
na, reservatórios para agu i 
quente e fria. tubos para es
gotos e instalações eanitaria- 
em geral, peças e conexõe« 
para redes, esgotos, tubos de 
pressão para redes de t»gu:v, 
e outros produtos, dá afatna 
da linha «BRASILIT»..

n T A B E L A '
Registro
Transferência de propriedade 
Atleração da razão social 
Mudança de localidade 
Substituição de máquina 
Substituição de força motriz 
Kmissão do certificado de re
gistro ou certidão (selos e emo
lumentos)

DI8T R IB U ID 0 RKS

Comércio e Represen
tações G. Socas S. A.
Rua Cel. Cordova 2ü4 Telef. 

258 Caixa Postal 61
Mantem em estoques os 

seguintes

O presidente da Republica, 
logo que recebeu à tarde do 
dia .31 do mes passado os 
autógrafos d> SeDado -an 
cionou no n.enfio momei to o 
projeto de Lei oriundo do 
Coógres&o Nacional que per
mite ao chefe do governo 
arliar a transferencia para a 
reserva remunerada de ofi
ciais generai6 das forças ar
madas até o limite da per
manência na Ativa. A íntegra 
da nova lei, em 6ua redação 
final, aprovada também pelo 
Senado na mesma data, está 

| sendo publicada nas seccões 
I pai lamentares dos principais 
orgâoe da íropiensa brasilei

CiS 200,00
50.00
50.00
50.00
25.00
25.00

í

28,00

Joinville, julho de 1956 

Augusto Cesar Seara Guimarães 

Delegado Regional

Podutos BRASILIT’
Chapas onduladas para co 

berturas. chapas lizas Brisi 
côr, chapas lisas Fibrolite 
para forros e divisões inter 
nas, caixas :de descm-as 
Flotnax de ímbutir, B F. ex 
terna, reservatórios para a 
gua quente e fria, tubos pa
ra esgotos e instalações sani 
tána* em geral, peças e co 
nexões para redes, esgotos 
tubos de pressão paru redes 
de agua. e outros produtos, 
da afamada linba > BRASILIT.»

ros.

Em consequência da sanção 
presidencial, o general Udilio 
Denys que deveria passar

para a reserva no dia 2 do 
corrente, continuará no Co 
mando da Zoua Militar Leste, 
para o que o presidente da 
República, de acordo cotr . 
nova lei, terá de expedir um 
ato decretando o adiament 
de sua permanência no ser
viço ativo do Exercito. Sua 
vaga, porém, será considera
da aberta para o devido 
preenchimento.

A respeito do «Projeto 
Denvs», a UD.N havia decla
rado, po' intermédio dos 
seus orgãos c representantes 
no Congresso. qi:e iria ofe
recer obstáculos à sua apro 
vação Dessa mr.uei.a, com 
a sanção do mesmo, ficou a 
«eterna vigilância» a ver es
trelas. . ,

Sr. Antonio de Pádua 
Fialho

Deverá 6eguir com destino 
a Caxias, Estado do Rio 
Jrande do Sul. o sr. Antonio 
de Pádua Fialho funcionário 
categorizado do Baneo da 
Lavoura de Minas Gerais S/A, 
roeenteuiente inaugurado nes 
ta cidade. O sr, Antonio de 
Pádua Fialho, que dirigiu as 
instalações da agencia local 
desse importante estabelecí 
mento de crédito, vai para a 
reler da ( idade gaúcha com 

o míSJt) ubjuti vo.

Em vigor o novo 
salário mímmc

Segundo estabelece o de 
ereto presidiada! entr i.1 ho
je, dia 1" dev agosto, o uovo 
salário mmiu.o pára todo o 
pais. Nossa .Jauc, de a:òr 
do com a t tbela puhl mia 
no Diário Oficial da Ihd&n 
foi conteiupiada cotn o «a A 
rio do Cr$ 2.200,00 mea f.t iS
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10 paginas
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Bodas de Prata do casai Montenegro
Festejou suas bodas de pra

ta, dia 21 do mês de julho 
próximo passado, o distinto ca
sal José Alfredo L. Montenegro 
- dona Clotildes Krebs Monte
negro, muito relacionado e 
beriquisto na sociedade lajea- 
na. Naquela data foi celebra
da, na Catedral, uma missa 
em ação de graças, tendo 
cantado a Ave Maria a srta. 
Maria A Figueiredo e, depois, 
durante o ofertório, também 
cantou em homenagem aos 
6eus pais, a fi ha daquele 
conceituado casal menina Iva 
Maria.

À noite, em regosijo A da
ta, os convidados foram re
cepcionados condignamente, 
num ambiente de fraternida
de e camaradagem e com a 
presença dos filhos Ivete, 
lvanney, Ivonnel, Ivo, Ivalda 
e Ivann, vindos de Porto A-  
legre e do Rio especialmen
te para assistir a esse acon
tecimento. Durante os feste
jos, que se desenrolaram até 
altas hora6 da noite na resi
dência do casal, usou da pa
lavra, referiDdo se aquela e- 
feméride, tão significativa pa
ra toda a família, o jovem 
Ivo Montenegro que, entre 
outras palavras, rdisse as se
guintes: «A  passagem da data 
de hoje não podería ficar 
restrita somente a vós Ela 
interessa, também, aos vos
sos amigos e, particularmen
te. a nós filh06». Mais adian
te continuou: «Não há no

mundo quem possa, por mais 
discreto que queira ser, fa
zer passar despercebidos 25 
anos. E se esses vinte e cin 
co anos têm a marcados ou
tros tantos de união exem
plar, da qual muitos foram 
beneficiados, com a tvossa 
união, tão pródiga em exem
plos. em frutos úteis, é claro 
que ela deixa de seu um pa
trimônio pessoal para trans
formar-se em bem coletivo. 
É o que sucede convosco». 
Terminando sua oração, o jo
vem Ivo pediu a Deus que 
continue a abençoar a exis
tência dos se is dignos pro 
genitores e mintenha-os fe
lizes como até agora o tem 
sido.

Distribuição dos Produtos 
da Antártica

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

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)

INDIANA

Ao terminar sua oração, 
que expressou o sentimento 
de todos os que se achavam 
presentes com referencia ao 
ucontecimento, foi minto cum
primentado, principalmente 
pelos seus pais que ficaram 
comovidos com as palavras 
que proferiu.

Nosso6 cumprimentos.

Srta. Jeannette 
Klinger

Encontra-se em nossa 
cidade, em visita aos 
seus pareutes e vasto 
circulo de relações, a 
prendada srta. Jeaunette 
Klinger, da sociedade lo
cal e dileta filha do sr. 
Klaus Klinger, atualmen
te residentes em Caxias, 
no Estado do Rio Gran
de do Sul.

Segundo informações 
que nossa reportagem 
conseguiu obter, a gen
til visitante deverá con- 
sorciar-se, naquela cida
de gaúcha, no próximo 
mês de setembro.

A srta. Jeannette, que 
nos deu o prazer de sua 
visita, formulamos votos 
de feliz estada em Lajes.

Assistência do Minis
tério da saúde aos 

municípios
Falando dia 26 do mês pas

sado às Associações Comerciais 
do Brasil, o ministro da Saú
de expôs as medidas princi
pais do Ministério principsl- 
menta referentes à assistência 
médica aos municípios para 
combate à lepra t à tuber
culose.

*7üCom o comparecimento de 
um elevado numero de espor
tistas, foi solenemente inau
gurada domingo ás 17,30 ho
ras a séde social do Cruzei
ro, integrante do DYrF.

O Sr. Mozart Pinheiro, "pa 
trono do referido clube cortou 
a fita simbólica, dando por 
inaugurada as festividades.

Fizeram-se houvir nesta 
ocasião diversos oradores, en
tre os quais o Sr. Osval io 
Costa alto dirigente estrelado, 
o Sr. Nevio Fernandes, Pre
sidente do Departamento Var- 
zeano de Futebol, o Sr. Eder 
Santana de Liz, representan
te da imprensa, o Sr. Mozart 
Pinheiro, Patrono do clube, o

«Sr W olney Sá. representante 
'.Io S.C. Az de Ouro e 
mente o Sr. Aires Cruz, Prp. 
sidente do Cruzeiro, que eip. 
brilhantes palavras agradeceu 
a cooperação dos prese.ites, e 
disse sentir-se honrado rm 
dirigir um clube como o Cru
zei ro.

Logo após foram servidos 
regados frios e bebidas a to- 
tos 08 convidados, e ai f;slú 
vidades foram encerradas com 
noitada dançante que proloip- 
gou-se até altas horas di note.

Agradecemos ao Estrelado o 
especial convit# que nos loi 
lormulado, e desejamos arden
tes votos de grandes em
preendimentos ao glorioso clu
be varzeano.

Ouvi? para cm?/

OS RADIOFON
#
#
#á

de U ltra -F ide lidode
Tôda a Beleza tonal da voz humana ! 
Tôda a Riqueza sonora dos instrumentos! 
Todas as Dimensões da Músico !

i/ e . r

F E R N A N D E S  & C I A .
Comércio e Representações

R u a  Q u i n t i n o  B o c a i u v a ,  80 
L A G E S  S a n t a  C a t a r i n a

AQUI V. ENCONTRA as mai ores  facilidades !

g * \  W «IV  V  W IV » w  ■ j

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

A  casa que se orgulha de servir a todos C O IT 1  h í g í e n e  e  d í S t í n C ã O
3
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^ ? !Í Í aÍ  £ « £ ? crl ar um di raa de agitação no país
• ~ * . . .de Porto Alegre em sua edição de domingo ultimo publica com 

destaque a nota que abaixo transcrevemos.
— Ae

autoridades do Ministério do 
Trabalho estSo visivelmente 
preocupadas com a pertur
bação comunista no meio sin
dical, pnncipalmente na ca
pital da República. Esta é a 
noticia que podemos trans
mitir, com segurança, aos 
no868oe leitores, adiantando 
mais que 6e estuda devida
mente o assunto, naquela Se
cretaria de Estado, a fim de 
ser reprimida pelos meios 
legais a agitação f vermelha 
entre os trabalhadores.

Participação ostensiva
Há, nesta capital, com a- 

tuação permanente, cerca de 
dez sindicatos controlados 
pelos comunistas, que lhes 
ditam os passos de todas as 
horas. O movimento de agi
tação tomou vulto principal
mente depois da posse do sr. 
Juscelino Kubitschek, por
quanto, com os acontecimen
tos de 11 e 21 de novembro, 
os vermelhos, com receio na
turalmente de uma repressão 
de força, permaneceram a- 
cuados, em posição de ex
pectativa.

Hoje, como se poderá veri
ficar coin facilidade, ’os ver- 

ímelho8 têm participação o h -

L ou r i v a l  L i s b o a
_______________ CONTADOR e ECONOMISTA

Rua Correia Pinto, 444 

Ender. Rua Cel- Cordova, 290
Telefones — 381 - 258

Lages
Santa Catarina

Aisistência Técnica-Contábil junto às firmas da praça. 
Serviços de < rganização e estudo psra instalação firmas 
Ssciedades comerciais de todos os tipoa e anônimas. 
Assistência técaca-juridica junto as son d<ni» anônimas. 
DEFESAS FISCAIS - Imposto de Rendo, Sêlo Ftderal, !m 

posto Consumo e Legislação Estadual.

Revisões de Escritas. Perícias, Auditorias.
Contmtos comerciais de qualquer espécie. Distratos, Alterações 
Assuntos ligados ao instituto Nacional do Pinho (Serrarias).

tensiva no seio sindical do 
Rio de Janeiro, mautendo vá
rias classes em permanente 
estado de agitação e de a- 
meaças ao governo e ao re
gime. Os sindicatos domina 
nos pelos vermelhos se reu
nem constantemente, traçan
do planos de subversão da 
ordem, a pretexto de reivin
dicarem melhoria de situação 
para as respectivas classes.

No meio estudantil
0 recente movimento es

tudantil, que motivou inclusi
ve a intervenção das forças 
armadas foi todo êle obra 
dos vermelhos, na parte de 
agitações e de depredações. 
Antes em janeiro, houve a 
greve do metalúrgicos em 
Barra Man6

Agora pretendem usar êles 
os estudantes, para a campa
nha contra a carestia, sob o 
bonito rótulo de Comissão de 
Defesa das Leis Sociais, e 
dirigida pelo conhecido agita
dor José Jaime Gomes, pre
sidente do Sindicato dos Mar
ceneiros. As reuniões se rea
lizam na sede do próprio ór
gão estudantil. Os principais 
aniculadores do movimento 
que não tem outro objetivo 
senão promover agitação nes
ta capital, como manda o fi
gurino de Moscou — são co 
mumstas fichados e bastante 
conhecidos pelas suas ativi

dades subversivas.

Também udenistas
O mais grave, em tudo is

so, é a participação -- ob 
servada frequentemente, nos 
últimos tempos — de deputa
dos do «Eterna Vigilância» 
nessas reuniões vermelhas, 
ao lado do velho e invetera
do agitador Roberto Morena.

ram à reunião dos aen vi; 
rios. Ao seu lado, o infal vcl 
Aarão Steinbruck. Dias antet , 
os mesmos Bilac, Aurélio e 
Aarão, tomaram parte na 
reunião da Comissão Contra 
a Carestia, na sede da UMI

De braços dados
O objetivo dessa ligação 

udeno-comunista t um só t*
Homens ci mo o sr. Bilac j salta aos olhes de todos 
Pinto (ex-candidato ao go- criar dificuldades a governe 
verno de Minas Gerais) dei- Por outro lado, não podt 
xam os 6eue afazares ou os ria deixar de ser sintomát 
interesses dos seus conter-1 ca a atitude da «tterna Vi
ràneos para [participar de 
reuniões de caráter suòversi 
vo, insuflando os trabalhado
res à greve, como aconteceu, 
recentemente, no movimento 
dos aeroviários. Também o 
deputado Aarão Steiebruck, 
conhecido cripto-comunista 
eleito dh legenda do PTB, é 
assíduo a tais reuniões. Mas, 
para sermos mais objetivos, 
vamos dizer quais os deputa
dos e as respectivas reuniões 
comunistas de que participa
ram:

No dia 14, no Congresso 
Nacional de Trabalhadores 
das Indústrias Graficas. Bilac 
Pinto; na 'véspera, o seu co. 
lega Mario Martins participa
ra de uma reunião do Sindi
cato de Fiação e Tecelagem. 
No dia 11. Bilac Pinto, Adau- 
to < ardoso e Aurélio Viana 
(este socialista) comparece-

gilancia», na Câmara em dt 
fe6a da volta de Carlos Pres
tes às atividades subversivas 
(anistia ampla).

Informados os setores 
militares

Também podemos iDformar 
que os setores militares, res
ponsáveis diretos pela trar 
qulidade do país, estão ater- 
to* contra os planos de per
turbação do udeno comunif - 
mo.

JK VISITARA A 
ARGENTINA

Está confirmado o convite 
do presidente Aramburu pa
ra uma visita oficiai do pre
sidente Juscelino Kubitschek 
à Argentina. Ainda não é 
conhecida & data.

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

A  escola precisa de móveis 
funcionais, sólidos e c o n fo r
táve is p a ra  a te nde r à saúde 

•da criança, resistir à sua na 
tu ra l irr iqu ie tud e  e p ro p o r
c iona r-lhe  bem estar. Móveis 
a d e q u a d o s  p o s s ib i l i ta m  
to ta l ap rove itam en to  das 
au las e in fluem , assim, na 
fo rm açã o  de uma juventude 
que, no fu turo , seria ú til à p á 
tr ia  e sa iba engrc.,idecê-la.

’ ’ m S w e Í s  c i M O *

•PRESENTAM: Cia. Wetzel Industrial - Joinvile - fabricantes das afamadas velas «LINDA»
Cia. Geral de Industrias - Porto Alegre, fabricantes dos fogões GERAL, ounicoque tem o ío;no es maltado
Cia. Ind. de Cons. Alimentícias C1CA. • Móveis ( imo S.A. OS MELHORES.
Com. 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.

EPooti. .  Carraro, Brosina & Cia. Ltda.
'*M TARIO S; S.A. Moinhos R io -G ra n d e n s e s .
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Instrução 135: combate às 
' operações triangulares

Eliminado, assim, um dos mais perigosos 
focos do surto inflacionário

S e c u n d a  "apuramos na 
SÜMOC, um dos motivos por 
que foi expedida a Instrução 
135 é o falo de vir-*e vpropa- 
gando, perigosamente, a Jor- 
ma triangular de operações 
bancária*. Elementos interes
sados no jôgo de câmbio pa
ra a compra de grandes par
tidas, adquiriram importâncias 
elevadas a juros fabulosos 
que vão até 4 e 5% ao mês 
Tais operações não são reali
zadas pelos bancos tradicio
nais. Estes emprestam apenas 
a estabelecimento que operam 
com investimentos, empres
tando. |>or sua vez, a juros 
proibitivo*. Tais operações se 
vêem constituindo num foco 
inflacionário, pois os tomado-

Crédito para os 
produtores

A diretoria do Banco do 
Brasil, autorizada pela assem
bléia geral, acaba de adotar 
providencias destinadas a an- 
pliar as facilidades de crédi
to aos produtores rurais. As
sim o prazo dos empréstimos 
aos pequenos produtores foi 
elevada de um para tres 
anos e também majorado o 
respectivo limite de cincoên- 
ta para cem mil cruzeiros. 
Nêste tipo de empréstimos, 
para facilitar a sua realiza
ção, são dispensadas as ga
rantias reais ou pessoais, ob
servados apenas os requisi
tos de idoneidade, tradição e 
capacidade profissional. Des
sa forma o Banco do Brasil 
une-se ao esforço governa
mental destinado a elevar a 
produção rural no pais, jé 
traduzido em diversas outras 
medidas práticas, de largo al
cance adotadas recentemente.

Campeão brasileiro 
de pêsò-pesado
Perante numeroso pú

blico, no gigantesco do 
Pacaembú, o pugilista 
Waldemar Adão con
quistou o título de cam
peão Brasileiro do peso 
pesado. Adão derrotou 
o titular Vicente dos 
Santos por nocaut técni
co no décimo roud.

F R E Q U E N T E

-  B A R -  
1. de Julho

MODERNO E 
DISTINTO

res não se importam em pa
gar grani! - somas em juros, 
já que cobrem, rápidamente, 
a diferenra c>m os altos pre
ços obtidbs pelas mercado
rias importadas.

A Instrução 135 da SUMOC, 
limitando as possibilidades 
dos Bancos, eliminará p^ula- 
tinamente, a chamada «ope
ração triangular», regularizan
do as operaçvãcs de crédito.

Por outro lado, os eitabe 
lecimentos de ^investimentos 
com saldos elevados à conta 
de depósitos a prazo fixo ou 
aviso prévio, teriam, forçosa- 
mente, de restringir suas ope
rações com a obsorção, por 
parte do govêrno de conside 
rável parcela de seus encai
xes.

Em virtude de ter o Btasil, 
a ualmente, um parque moa- 
geiro cuja capacidade mecâ
nica é muito maior do que o 
consumo nacional d« trigo, o 
ministro da Agricultura resol
veu limitar o prazo de utili
zação das autorizações para 
instalar ou aumentar estabe
lecimentos do gêDero. A mon

tagem de novos moialios im 
plica na redução .ia sua ca 
pacidade de trabalho.

O ato do general Ernesto 
Oornelles determina que a6 
autorizações concedidas pelo 
Serviço de Expansão do Tri 
go, antes da vigência da por
taria 341, perderão a valida 
de se os seus portadores não

fizerem prov . uui<> aoS.E.T, 
dentro de 60 uiae, do pedido 
de importação da maquinaria 
ou da sua co ipra no paí*. 
Da mesma fori > , ficaràos|em 
valor a6 autorizações poste
riores aquela (.Or aria, ca*o 
não for feita idêntica com
provação no r izo  de um am.

Para suas refeições em Porto Alegre procure o

R e s l a u r a i l e
Rua Julio de Castilhos n° 40

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

Compare a qualidade, 
o preço e o serviço

e ficará convencido que: “ a melhor aquisição é um

TRATOR DE ESTEIRAS INTERNATIONAL
p -m m á s sm x m rjrn;

m ê

%

• I

se o equipamento i seu riir,*aro foi Lã w :1a
Y

CONCESSIONÁRIO NISTA CIDADE
Comércio e Representações

G. S O C A S  S. A.
Rua Coronel Cordova 294 Telef. 258 Caixa Postal 61
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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  ú t e i s

A  «TAC» TRANSPORTES AÉBEOS CATARINENSE S/A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEI! O DO SUL» 
LTDA-, Tên a satisfaçno em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, que mantêm nesta cidade, a- 

\iões paia < i\ersas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição de V. Sas.

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

Hora de sahida! - 15.30 ^

2a. Feira, de Lages para Florianópolis - Itcjohi Curitiba - São Paulo Rio de Janeiro
Hora de sahida:.li,55

3a. Feira, de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
* •

Hora de sahida: - 10 h.

4&. Feira' - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 15

5a. Feira: - de Lages para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Santos - Rio de Janeiro
* ~ «r* •■.** “• * •• ' f " ! ' *• —' »-.-•< •<

Hora de sahida: - 10

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

Hora de sahida: - 15

Sabados: De Lages para F lorian ópo lis  - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paran agu á  - Santos e Rio de Janeiro 

Hora de sahida: - 10
— —  . . . . . .  .....  i i .  . —

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó 

Hora de sahida: - 14,30

uma passagem da TAC Va. Sa. poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na ida co
mo na volta.

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

resida em qualquer cas 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que paia úso scj.' apenas efe

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

sidencia.
Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência

A G E N C IA  E M  LAGES, - Kua 15 de Novembro SN (logo  abaixo do Cine Mr.rajoarn) 
• Fone, 214
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6  P n p -m n

Prefeitu a Municipal de l a jes
ESTADO DE SAN TA CATARINA

r e q u e r im e n t o s  d e s p a c h a d o s

N 1403

Di c

20-6-1956 -

i 23 <ie junho de 1956.

Cleones Velho Carneiro Basto^ - Apro
vação de planta e licença para cons
truir um prédio 'para Distribuidora 
Comercial Lageana Ltda. - Sim, de 
acordo com a informação.

N 1411 • 21-6-1956 - Marcos Bazzo - Aprovação de planta e
licença para construir casa de madei
ra - Sim.

N- 1413 - 2l 6-1956 - Anat .licio Ataide doa Prazeres - Li
cença para lazer melhoramentos no 
prédio do Cícero W itzel - Sim.

N* 1415 - 21 6-1956 - W illy João B;un - Aprovação dC plan
ta e licença para construir um prédio 
para Oscar Pereira Vmaral - Sim.

Dia 26 de junho de 1956.

N* 1377 - 15-6-1956 - Alice Vieira Batista - Concessão de
terreno no Cemitério - Sim.

N* 1382 - 16-6-1956 - A lda Neves Godoy -  Concessão de
terrena no Cemitério - Sim.

N- 1392 - 18-6-1956 • Sebastião Ribebo Júnior - Concessão
de terreno no Cemiterio -  Sim.

iV 1394 - 19-6-1956 - VVdly João Brunn - Aprovação de plan
ta e licença para construir um prédio 
para Achiles Marim & Cia. - Sim.

N‘ 1407 - 21-6-1956 - Sebastião Vieira dos Santoa - Ligação
dágua - Sim.

N‘ 1417 - 22 6-1956 - Rodolto & Formighiére Ltda - Apro
vação de planta e licença para cons
truir um prédio para Walter, Gertru- 
dee e Sigrid Hubber -  Sim.

N ’ 1420 - 22-6-1956 - Rodolfo Formighiére Ltda. • Aprova
ção de planta e lic^nç í para construir 
um prédio para Angela Rigo - Sím.

N’ 1430 - 23-6-1956 - Maria Bezen - Aprovação de planta e
licença para construir casa de madei
ra - Sim.

N‘ 1439 - 25-6-1956 - Vitório Stefani - Aprovação de planta 
e licença para fazer um aumento de 
madeira no prédio do Sr. Waldomiro 
da Silva - Sim.

N- 1440 - 25-6-1956 - Teobaldo Probst * Aprovação de plan
ta e licença para construir duas casa- 
de madeira - Autorizo sómente um* 
construção, de acordo com a informa
ção da D.O.V.

N* 1442 - 25-6-1966 - Nicolau Antônio Roncãglio - Licença
para construir um muro -  Cumpra •• 
parecer da D.O.Y.

N ‘ 1443 - 25-6-1956 - Agillo Rosa de Lima - Aprovação d»
planta e licença para fazer aumento 
em seu prédio -  Cumpra o parecer da 
D.O.V.

N‘ 1452 - 25-6-1956 • Aure» de Oliveira - Aprovação de plan
ta e licença para construir ca9a de ma
deira - Cumpra o paiacer da D.O’V.

DECRETO

de 21 de junho de 1956 
O Prefeito Municipal de Lajes, resolve: - 
DISPENSAR:

De acôrdo com i a mea a do art. 97 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949. 

LUCY CARMEN NUNES, das funções de Professor Ex- 
tranumerário diarista da Escola noisM Municipal de Chapada, 
no distrito da cidade.

Prefeitura Municipal de Laj-s, em 21 de junho de 1956
Vidal Ram1 s Junior

Pref-ito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

PORTARIA

de 15 de junho de 1956 
O prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com o art. 162, letra a, da 
Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949 

A GlSELA SENISE RRASCHER. Escriturãrio Padrão T 
do Quadro Uoieo do Município, de quinze (15) dias, com to
dos os vencimentos, a contar de 11 do corrente.

Prefeitura municipal de Lajes, em 15 ie junho de 1956

Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

D E C R E T O

de 14 de junho de 1956 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

N O M E A R :
De acôrdo com o art. 16, alínea b, da Lei 
71, de 7 de dezembro de 1949:

EMÍLIO NAZÁRIO para exercer o cargo 
provimento efetivo de MOTORISTA, Padrão K,
Qucdro Ünico do Município.

Prefeitura Municipal de Liges, em 14 de junho de

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

A s mulheres 
Produçãoe a

isolado 
constante

de
"do

195Ó.

Felipe Afonso Simão 
Secretario .

i u l o  t i r r i t i i i i
de RAM AO GARCIA

estabelecido a avenida Brasil, n. 
PORTO ALEGRc

498

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

Casa devidamente legalisada com n. 
10076 de 1956

(Transações feitas exclusivamcnte sob responsabilidade do proprietário sr. RAMAO GARCIA — Oferece as referencias que desejarem sob sua conduta comercial na cidade de Porto^Alegre. ‘
11 .............. .. ...... ■ ■ ii -----

As estatísticas recentes mos
tram o aumento do lumispo  
de mulheres na produção. A 
Áustria está na dianteira . on 
39.3% de sua populaç e . 
minina ocupada em trabalhos 
remunerados, seguida pela 
França, com 34.8%. a Alema
nha Ocidental, com 33.1%. a 
Grã-Bretanha, com 30,8%. a 
!• uécia e a Itália, com 26.4 e 
o y 4 por cento. Estima-se que 
na Holanda e na Bélgica as 
mulheres constituem cerca 
de 25% da população que 
trabalha, ao passo que na Es 
p .nha eó 6% das mu heres 
têm trabalho remunerado.

Essas estatísticas são di
vulgadas em recente boletim 
informativo da UNESCO — 
Organização das Nações Uni
das para a Educação. Ciênciv 
e Cultura.

Cresce o número de 
Associações Rurais

Com o eg stro de 17 asso 
ciações ruran, no ano pas
sado. elevou se a 1.125 o nú 
mero dessas entidades reco
nhecidas pel«> Ministério da 
Agricultura. Daquele total, 66 
eram municipais, 5 regionais. 
5 especializadas e 1 de âm
bito nacional

segundo os dados constan- 
ies dos registros do Serviço 
de Economia Rural, as asso
ciações reuniam l is 746 so-
íiOB.

130 K. P. 6 cil. 4 tempos.

• Freios ultra seguros sisteir.a 
"Westinghouse".

• Carga útil: 8.100 quilos, tom reboque, 
até 18.000 quilos.

f j  • Oiversos tipos de chassis, tarrocerias 
(pV e cabines.

■

m

‘ 1950

%

F.H.M.-

“0 GIGANTE DES ESTRADAS”

•  Pionto mntrego 
• Focihdoct dt paçomêxt*
• ASSisríNOA rtcuíca

pirmcn*nte t  tttoqu*
« •  a c ç a í i  a c ís s o u o s

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

Av, Mal. Floriano 373 - Fone 252 - C. PostaPbl 
Lages. Sta. Catarina
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0 farmacêutico Guilherme 
Gembala. de Rio do ISu!, é o 
primeiro a colar grau em 
Farmácia e Bioquímica como 
doutor nêsse curso da Facul
dade Nacional da Universi
dade do Brasil.

Defendendo uma tese no 
mais alto estabelecimento de 
**nsino universitário nacional 
perante emioentes professo
res catedráticos, o farmacêu
tico Guilherme Gembala a- 
proDtou-se para essa prova 
maxima com um trabalho de 
181 páginas contendo 42 ilus
trações originais, dedicando- 

vge a essa pesquisa durante 6 
anos. e a qual leva o titulo 
de «Contribuição para a ca
racterização na Essência de 
Ocotea pretiosa Mez fessên
cia de saasafraz brasileiro,).

0 importante e6tudo iden
tificou. definitivamente, a ár
vore produtora do nosso «óleo 
de sassafrás», provando tra
tar-se de uma única espécie, 
não existindo variedades, isto 
é. a espécie «Ocotea pretiosa 
Mez», e o autor desta pes
quisa elaborou um método

i t i r o  M o r  em farnucia e
7 P r > F7 ; 71 q

0 numero em nu- 
meio de habitantes

Segundo informações conti
das no anuário demográfico 
da ONU de 1905, em 1954 
havia no globo um total de 
dois bilhões e 652 almas. Um 
bilhão 451 milhões, isto é, 
cincoenta por cento se loca
lizam no continente asiático, 
exclusive a Rússia, 404 mi
lhões no europeu. 357 milhões 
nas 3 Américas, 214 milhões 
na U.R.S.S., 210 milhões na 
África e 14 milhões 400 mil 
na Actnia.

Assim, destacam-se como 
paises de maior densidade de-
mi gráfica a China, com 583 
trilhões, a índia com 377 mi
lhões, a Rússia com 2l4 mi
lhões, EE.UU. com 162 mi
lhões, Japão com 88 milhões, 
Indonésia e Paquistão com, 
r«6i)-ciivdmente, 81 e 80 mi
lhões rie habitantes.

• >e 1950 a 1954 o continen- 
t* asiático aumentou sua po- 
Pul çãu em 21 mílbõ^s p >r 
*no, a América Latina de 4 
nu hòes, a América do Norte, 
8 África, a Europa e Rússia 
d'' 3 milhões e Oceania 325 
mil,

A Venezuela a população 
•umenta com mais rapidés: 
3% pur ano e o crescimento 
Jtais lento é na Irlanri , com 
0 no- seguidos da Espanha e 
Paquistão com 0,8%, segu ndo- 
Sf rolônia e Portugal com 0,9 
Pt  cento.

l^rviÇQ de Imprensa do Depar- 
de Relações Públicas da 

nuisporteg A é r e o s  Catarinen-
o/ A).

drog

Museu do café
U governador Janio Qua-A o ---

®ncaminbou a assem- -uv.ainiE
bléia Legislativa um projeto 

lei, doando um imóvel ao 
Município de Ribeirão Preto. 
Nesse terreno, deverá ser 
e°nstruido o museu do café.

completamente novo para ca
racterizar o nesso óleo de 
6a8safrás e outras essências 
brasileiras, e, bem assim um 
método original para a veri
ficação de falsificações nessa 
essencia e outros, utilizando 
os «reagentes vivos», consti
tuídos por pequenos peixes.

Tal método 6erá capaz de 
revolucionar no futuro os que 
até agora vinham sendo em
pregados para a análise das 
essências nos laboratorios de 
pesquisa

A Comissão Examinadora a 
que se submeteu o doutor 
Guilherme Gembala, compos 
ta dos catedráticos Mario Ta 
veira. Osvaldo de Almeida 
Costa. Paulo de Góes. Emi- 
lio Diniz da Silva e Paulo 
Occini, aprovou o examinado 
com di6tinção, conferindo-lhe 
a nota 10, unanimamente.

É, o primeiro doutor em

Farmácia e Bioquímica Gui 
lherme Gembala, 6óeio da 
Sociedade Catarinense d e 
Faimácia, radicado há longos 
anos na próspera cidade de 
Rio do Sul Sant i Cat irlna sen
do, esta destinção motivo de 
orgulho para aquela entidade 
e para todos 06 catarinenses, 
de vez que a tese do nóvel 
e culto doutor vem eviden
ciar, definitivamente um pon
to ainda obscuro na identifi 
cação da árvore que produz 
o óleo de sassafras caracce 
rizando o, como a outras es 
sências e, conseguindo, de 
pois de duas mil experiên 
cias escobrir m método 
revolu; ion irio e o ígmal para 
a verificação da falsidade da 
precitada essência

(Serviço de Imprensa do Departa
mento de Relações - Públicas da 
Transportes Aéreos Catarinense S/A 
— TAC.

CINE TEATRO T AM O  IO
Assembléia Geral Extraordiric: a 

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Pelo presente convido os senhores acionistas para as

sistirem a Sessão de Assembléia Geral Extraordinária, a 
realizar-se no dia 18 de agosto p. vindouro, as M horas, na 
séde desta Sociedade, sita a rua Marechal Peodoro n° 170, 
afim-de tratar-se da seguinte:

ORDEM DO DIA

la.) Apreciação do pedido de demissão do Diretor Gerente
2a.) Alteração dos Estatutos
3a ) Redução do quadro de diretores
4a ) Eleição da Nova Diretoria
5a) Assuntos Gerais de intere86e da Sociedade.

Lages, 21 de Julho de 1956 .

Dr. Carmosiuo Camargo de Araújo 

Diretor Presidente

Êste jornal circula duas vezes porsemar.a: 

às 4as. e sábados, em todas as bancas.

Gostos não se discutem •••

— o m á x im o  em  conforto

e be leza  p a ra  o  lar.

pe lo s m elhores preços da  c idade  I
r i  _L .

—"

BERGERE
RECUNÁVEl

M agnífico e s u ^ r  confortável bergè- 
re, que reclinondo oferece o confárto 
de uma como! Em tecidos e rc 'js ivo$ 
fobricodos pelo p rópr a C ilj ícx.

DISTRIBUIDORES NESTA P R AÇ A

=  C I T Y T E X  -£
Rua Marechal Deodoro I . 3 Santa Caicrina
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8 P  á ar i a i, i

U É  acorda salarial entre os aerniários e as empresas
Foi assinado o novo acôr- 

do salarial entre eoipregedos e 
empregadores da indústria ae- 
roviária. O aumento aos eero- 
viários (fucionários de terra, 
aeronautas e pilotos) está cal
culado sôbre os salários de 
janeiro de 1955, época em que 
passou a vigorar o acôrdo. É

a seguinte a tabela: Até dois 
mil e quatrocentos cruzeiros 
(salário minimo), 65 por cen
to; de dois rnll, quatrocentos e 
um cruzeiros até tres mil cru 
ze iros, 58 por cento: de tres 
mil e um cruzeiros até tres 
mil e oitocentos cruzeiros. 
50 por cento; de tres mil e

Madeirense do Brasil 5.A.
Industria e Exportação de Madeiras

Assembléia Geral Extraordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a 

compareceram à Assembléia Geral Extraordinária, 
a realizar-se no próximo dia 11 de Agosto de 1956, 
ás 16 horas, na séde social, em Vilanova - Muni
cípio de Lages, para tratar dos seguintes assuntos:

a) Renúncia de Diretor.

b) Interesses Gerais.

Lages, 12 de Julho de 1956

Jacintho Antonio Ferreira Ritto - Diretor 

Sebastião Affonso de Menezes - Procurador

r itncentos cruzeiros até qua
tro mil e quinhentos cruzeiros. 
45 por cento; de quatro mil, 
quinhentos e um^cruzeiros até 
«ete mil cruzeiros, 43 por 
cento; de sete mil e um Cru
zeiros até quatorze mil cru
zeiros. 41 p ,r cento; de qua
torze mil e um cruzeiros até 
trinta mil cruzeiros, 40 por 
cento; de mais de trinta mil 
Cruzeiros, 38 por cento. Além 
<Je*sa tabela; que entrou em 
vigor a partir de 16 do cor
rente, todos perceberão um 
aumento de 18 por cento 
contar do primeiro dia de ja
neiro de 1957, calculada essa 
percentagem também sôbre o 
salário da janeiro de 1955.

Juizo de Direito da Primeira Vara da r  
ca de Lajes Estado de Santa C a ta r in ^ '

Edital de Leilão
O Cidadão Pompeu Sabatini, 

Juiz de Paz, no exercicio do 
cargo de Juiz de Direito da 
Primeira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei etc.

0  seu rádio do futuro... 

está aqu*, H O J E !

Mod. BB 6 3 9 -*  • 7 válvulas ••Noval” , ôiho maglco, estágio 
de rádio-frequência, 6 faixas de ondas ampliadas, alto-falan
te Super M de 8”  com tom-da suplementar, 2 contrõles de 
tonalidade Independentes, tomada e chave de “ plck-up” , 
funcionamento em 90 até 220 volts AC, mostrador com pon
teiros. luxuosa caixa dc madeira. Dimensões: 60x39x23 cm.

P H ILIP S
técnica

com a nova

I
v

i
í

Distribuidor nesta 
praça

ElETROLANDIA

Menor fraturou c 
cabeça

Na ultima sexta feira r.o 
Distrito d" Cerro Negro, o 
menor Darci Rialdo, com 15 
anos, filho do Sr. Virgilio Gas- 
perim, estava descarregando 
toras de um caminhão.

Em certo momento ao ma
nejar o virador com uma va
ra, esta se desprendeu das 
suas mãos. atingido a altu'a 
da cabeça, provocando-lhe fra
tura em duas regiões da mes 
ma.

O menors que se encontra 
hospitalizado no Hospital N. 
Sra. dos Prazeres, e sob -os 
cuidados do Dr. Acacio Ramos 
Arruda, acha-se fora de ue 
rigo.

Atropelado por um 
camirhão de trans

portes
No ultimo sabado pelas 18 00 

horas, o Sr. Manoel da Luz, 
com 40 anos e residente no 
vizinho distrito de Capão A l
to, estava dirigindo uma car
roça na alturo do Kl. 9 da Es
trada Lajes Passo do Socorro, 
quando sofreu atropelamento 
de um camii hão de Trans
portes.

Em consequência disto o 
referido seDhor sofreu fratura 
da perna direita e diversas 
machucaduras p e l o  corpo, 
ignorando-se porem o para
deiro de chauffer, que aban
donou o local do acidente.

Rua Coronel Cordova s/n 
LAGES - Santa Catarina

OP-TV-4 C7-P

Bancos particulares 
venderam mais dólares 
que o Bancodo Brasil

Desmentindo as notí
cias de que o Banco do 
l ias i l  estaria negocian 
d dólares, o gabinete do 
ministro da Fazenda, em 
m ta oficial, anunciou 
que os l ancos particu 
lares venderam na pra 
ça do Kio cem vezes 
mais dólares que o Ban
co do Brasil, a partir de 
fevereiro até a presente 
data.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de leilão, com o 
prazo de vinte dias, virem, de
le conhecimento tiverem <v in
teressar possa, que, no dia de
zoito de agosto próximo vin
douro (18-8-56), às dez horas 
(10,00), no saguão do edifício 
do Fórum desta cidade, o por
teiros dos auditórios, ou quem 
•suas vezes fizer, levará a pú
blico pregão de vend» e arre- 
mataçio, por quem mais der 
e maior lance oferecer inde- 
oendente das avaliações feitas 
leste Juizo, os seguintes imó
veis que foram penhoradas a 
José Amaral dt Liz e sua mu
lher, nos autos da ação execu
tiva que Ihea moveu Rub do 
Amaral Neto, a saber: 1) NA 
GLEBA de terras de campos # 
matos, com a área superficial 
de um milhão aetecentos e no
ve mil metros quadradas, situa
da no lugar denominado «Ta- 
quari» Fazenda Santo Antonio, 
distrito de Painel desta comar
ca, confrontando; Partindo da 
confluência dc tres marcos, si
tuados à beira da estrada ge
ral do Taquari, desce margea
do as terras de Arbuts Gaspar 
SchUchting, até encentrar um 
marco denominado Campeatre 
do Cadeado, on le muda de di 
reção,- dai acompinha os pe- 
raut, extremando com terras de 
Rodalfo Vitorino de Liz, no 
fim das quais novamente mu
dando de direção alcança a es
trada geral, à qual atravessa, e 
dai por diante, delimitando com 
terras de Daniel de Liz e ho- 
salino Lopes de Liz, até en
contrar com terras de Maria 
da Conceição, para logo em se
guida alcançar uma sanga e 
por esta acima, até uma pedra 
conhecida por «Pedra da Gua
rita», desta, novamante divi
dindo com terras de Arbues 
Gaspar Schliehling, até o pon
to de partida, UMA PARTE 
SOMENTE com a arca super
ficial de duzentos e quarenta e 
nove mil eitocentos e setenta e 
cinco m e t r o s  quadrados 
(249 875 ms 2) avaliada por 
C,$ 32.000,00. -Esta parte de 
terras foi adquirida pelo execu
tado, por herança paterna, es
tando devidamente transcrita no 
I o Oficio do Registro de Imó
veis desta cidane, sob n° 12 639 
em 11-1-1947. - 2 ).  UMA GLE
BA de terras com á área su- 
perficial de quttioceníos e no
ve mil trezentos e quarenta e 
seis metros quadrades.
(409.346,00ms2). siíuadi ino dis

trito de Painel d e„a Comirf3 
' o imóvel deneminado «Tan,,
ri» confrontando cem a estíaé,
geról Taquari, com terras , 
Mancilio Daniel dt Liz * 
terra» de Joaqui* H-nerío p
b "o  e com terras de Mano,!
Mace-lo e outres, avaliada Dot 
C. S 43.000.00 - Esta R|eba Pt. 
adquiiida pelo executado „! 
ir.dição c divisão de par  ̂ á 'r 
imóvel «Fazenda» do Fund#^ 
Haiml, julgada prr sentença de 
5 de janeiro de 1943, lende 
mesma gleba a que «  '
pagamento do quinhão do me,
» o execuL do os marcos 1 
»PP », 5,6,7,b, es^n^o devida 
mente transcrita no Io Oficin 
do Regisiro Geral de Im v*>„ 
desta cidade, sob 22.438 livro 
3 A-III, fIs. 102 v á 104, rm 
30 . e setembro de 1953*. 
UMA GLF.BA DE MATOS F 
FACHINAIS, com a area Su 
perficial de cento e cineoenu 
,r,l metros quadrados.
150 000,00ms2), situada nòt 
fundos da Fazenda Santo Anto
nio d#s Caveiras, lugar deno
minado «Taquari», distrito dt 
Painel, desta Comarca, aciden 
tida n« seu conjunto, contendo 
sangas, banhados, confrentando 
com terras de Manoel Pedm 
Macedo, com terras de herdei
ros de Henrique de Liz e Sou
za, e com terras de Sebaatiin 
de Tal, até encontrar as terras 
de Viterino Muni2 de Moura 
avaliada em CiJ 17.000,0(i. - 
Esta Gleba foj adquirida feio 
executado, por compra feita de 
Vídencio Lucas de Liz e sua 
mulher, cenforrre escritura pu 
blica devidamente, digo con
forme escritura devidamente 
transcrita no I o Oficio do Rt 
gistro Geral desta cidade' sob 
n. 6893, livro 3-L, em data dt 
15 de maio de 1941. - E quem 
quizer arrematar os imovei» 
acima descritos deveri compa
recer na mês. dia, hora e lo
cal acima mencionados, sendo 
eles eatregues a quem miii 
der e melhor lance oferecer in
dependente das avaliaçõei, de 
pois de pagos, no ato, em moe
da corrente, o preço da arre- 
mafeçfio, impostos, custas c 
despesas judiciais legais. - t  
para que chegue ao conheci- 
rento de todos, prssou se t> 
presente editei, que será publi
cado na forma da lei. • Dada e 
passado n< sta cidaee de L3j*5- 
eos vinte e sete dias do ir.es 
de julho do ano de mil neve 
tentos e cincoenta e seis. Et, 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civel. o datilografe1, 
subscreví e umbtm assino - 
Seles afinal.

Pompeu Sabatini 
Juiz de P *z  em exercicio d- 

Juiz de Direit> da la. Vara 
Waldeck Au«elio Sampaio

Evcnvão do Civel

V E N D  E - S É ^  .
Um jeep W illys ano 1951 em otime * sUl',,n J ,

conservação e 1 caminhão Internacional K.B. ■ '
reboque devidamente equipado peneus novoe V
perfeito funcionamento, sendo que o caminha
cilitasse o pagamento, ou u troco de madeira

Para maiores informações diiijam- e a J nJ
ção Lageana Ltda. Travessa S ã o  Joaquim. L - 1 ta. Cat.
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10,3 pés cúbicos — 
muito mais espaçoso,

V E N H A  V Ê - L O  H O J E  M E S M O

Comércio o Representações
Rua Q uin tino  Bocaiuva, 80 -  LAGES -  Santa C a ta rina

tai dü Ca 2 iI n i l o s n i i É
Tivemos domingo último no 

i:stad:o Municipal um interes- 
-ante match amistoso, no qual 
mediram forças as equipes do 
q g Vasco da Gama e do 
5 (' Internacional, o qual veio 
a findar com um justo empate 
áe 2 tentos.Empate êsse que ficou bem 
,SSentado pois as duas equi
pes se t-equivaleram [.durante 
os 90 de ações.

Se todos os cotejos futuros 
estiverem num nivel como o 
(0i o de domingo estão de pa
rabéns 'os esportistas locais,

pois está melhorando o nos
so futebol, e c motivo de ale
gria para aqueles que lá com
parecem com o seu incentivo 
para a vitória de seu clube 
predileto.

O ponteiro esquerdo Os- 
mani do internacional foi o 
artilheiro do seu quadro com 
dois gols, um dos quais m  
cobrança de um escanteio. Os 
tentos do clube da Cruz de 
Malta foram de autoria de 
Eliío e Johan.

Os dois quadros se apre-

M n j t i i t l  2
sentaram ia->sim cunstiiuido*. 
Vasco da Gama: Oscar (Da
niel), Tide e Boanerges: Agne- 
lo (EdgarJ), Elno ,e .Waldir; 
Tubo. Cabelo; Juhan, Ldu e 
J cy.

Internacional: Helin, Aujor 
e Zequinha; Alemão, Aureo e 
Hilário, J tngo, Teimo, Adair, 
Pinto e Osmani.-

A arbitragem rdo encontro 
coube a Jonas Martins com 
boa atuaçao, e a renda do 
encontro ultrapassou a quan- 
ti de C $ 500 00

Para cada
HA UM LUGAR ADEQUADO NUM

REFRIGERADOR

ü ?
VOTO NO

Derrotado o Flamengo 
em Rio do Sul

Aproveitando a folga que 
lhe concedia a tabela do cam
peonato da 2a. Divisão, viei 
tou a cidade de Rio do Sul, 
o elenco do Flamengo, que 
deu combate a equipe do 
Haiti daquela cidade.

Não foram felizes os Fla- 
menguistas nesta excursão, 
po:s baquearam frente aque
la renomada equipe Riosu- 
lense pelo escore de 5 a 1. 
E ta conduta inglória do ru
bro negro local, deu-6e so
mente pela infelicidadelde 
sua defeza, pois a mesma 
marcava pessimamente o a- 
taque local, dando ensejo »  
esta goleada de 5 á 1.

O placard não nos interes
sa, o que desejamos è que 
seguindo o exemplo do Fla
mengo, outras equipes prin
cipalmente da nossa la Divi
são, mantenham constante in
tercâmbio com grêmios de 
outras plagas.

A MARCA  
PE Q U A L !P A P E

SOBRETUDOS

QUALIDADE E DISÜNfAJ

POLOVER

O

Wanderley fraturou a 
perna

Domingo ultimo por oca*ião 
do encontro entre •* Palmei
ras e o Popular, pelo campeo
nato da 2* Divisão, num cho
que casual com o zagueiro 
Sedtnir do Popular, c pontei
ro esquerdo Wanderley, fratu
rou uma perna, e encontra-se 
hospitalizado no Hospital N 
Sra. dos Prazeres.

Caminha o Giuzeiro firme paia o titulo
Assistimos domingo no re

duto do Ginásio, ao m&ior co
tejo do atual certame varzea- 
no, e talvez um dos maiores 
cotejos dos últimos tempos 
na cidade de Lajes.

Jamais poderiamos 6upor 
que clube6 varzeanos como o 
Cruzeiro e o Az de Ouro a- 
prepentassem tão belo espe
táculo, onde se via a comba
tividade e o espírito decidido 
de vitoria.

O Cruzeiro venceu e s t e  
prelio por 2 a 1, como pode
ría o Az de Ouro galgar o
triunfo.

Os dois ferrenhos rivais se

apresentaram as6im coustiiui- 
dos: Cruzeiro: *Buek, Aires e 
D co; Coco. Lc.u\ir e Moacir; 
Lucas, Darci, Dida, Ozair e 
Jona-,

As de Ouro: Ademar, W il
son e Celio: Didi, Peruando e 
Bastos, Menezes. Odilio, Wul- 
ney Chico e 1 inocchio.

Os gols doe estrelados fo ■ 
ram de autoria de r>ida e O- 
zair; enquanto que Pioocc.hio 
marcou o "temo de honra do 
clube da Rua São Joaquim.

Nos outros cotejos o A tlé 
tico B venceu bem ^ao Vila 
Popular por 5 a z, com ten
tos de Valdir 3, Alceu e Mi
guel para os Atleticanos, e 
de Cabral 2 para o Clube das 
Populares.

A tarde o União voltou a 
encontrar o caminho da v i
toria ao enfrentar e vence- 
o America pelo escore de -t 
a 1, com tentos de Ervino 3 
e >ali para os rubros negro6, 
e de Henrique para os diabos 
rubros.

VAZ VA COSTURO 
l  VO BORDADO 

UM PRAZER

Contundente revez sofreu o Atlético A, frente ao Independente S àl-
nuam ponteando a a.ual dis
puta, estando os tres lideres 
em condições de apresenta 
rem grande- emoções neste 
certame da 2a divisai-.

Domingo foi realizada a 4a 
rodada do certame da 2a Di
visão. com a realização de 2 
jogos. Na preliminar o Pal
meiras atuando de forma con- 
viDcente derrotou ao Vila 
Popular pelo expressivo pla
card dt 3 a 2.

De fato os Periquitos me
receram esta vitoria, pois 
souberam melhor coneacte- 
nar as ações dentro do gra
mado.

Adilson, CarliDhos e Gico 
consignaram os tentos dos 
palmeirenses, enquanto que 
Niggmann (penal) e Dico mar
caram para o Popular.

No outro embate da rodada, 
o Independente assiDalou a 
maior goleada do presente 
certame, ao derrotar inape- 
lavelmente ^ao conjunto do 
Atlético A, pelo elevado es
core de 9 á 1.

Neata partida apenas os 
lndustriari08 apresentaram 
futebol, ao contrario os trico
lores se constituiram num a- 
montoado de jogadores bi- 
zonhos.

Rogério 6, Mantovani, Ne- 
grinho e Wilmar marcaram

os tentos dos alvi rubros, ao 
passo que Vavá assinalou o 
tento de hor.ra dos vencidos.

Deste modo Palmei as, Fia 
mengo e Io de Maio, conti

Camisas:

Epsom

Lemo

CASA RE NNE R
EDIFÍCIO c a r a j á

Roupas Sport

Saragossi

Í '  - » j r  Estas 
-  - \  marcas 

-

ALTA Qlí 1 -
E DiSTlN^AO

Calças

Casacos

CAPAS
NO S S O  S I S T E M A  C R E D I A R
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U n i r a  de d ig o  nos que não 
a c e i t a i  soa s o i a  ao poder

Como o «Time» viu os poucos dias de pre
sidência do Sr. João Goulart — Os inimigos 

subiram ao Catete para aplaudi-lo
A propósito da subida ao 

poder, do sr. João Goulart, 
em substituição ao presidente 
da Republica que se ausentou 
do pais a fim de tomar par
te na Conferência do Panamá 
diz o «Time» desta semana, 
em sua seção de assuntos la
tino-americanos:

«Uma cerimônia que há 
cêrca de um ano sómente era 
possível na mente dos oti
mistas e adeptos do «janguis- 
mo«, realizou-se nos últimos 
dias da semana passada, em 
meio a esfusiante excitação, 
no Palácio do Çatete, no Rio 
de Janeiro. Ê que, contrarian
do os progoosticadores de sua 
queda mesmo antes de ter 
ascendido ao alto pôsto de 
vice-presidente da República, 
o sr. Joâo Goulart — um bra
sileiro dos Pampas, de 38 
anos de idade, mulo alegre e 
sorridente— passou-lhes uma 
rasteira de fazer do assumin
do o comando em chefe da 
Nação. E o que é mais: os 
6eus inimigos políticos de on
tem. nease dia «subiram com 
êle as escadarias do. Palácio 
das Águias», aplaudindo-o de
lirantemente.

Cem» se recorda, o presi
dente da Pl B foi, durante a 
campanha de 1955, uma figu
ra de controvérsias, atacado 
principalmente como um de

magogo atrevido e aproveita
dor do mito Vargas, Pura ^le 
sómente quem fosse; talvpz 
do próprio general Teixeira 
Lott, que comandou a «revo
lução preventiva» de retôrno 
aos quadros vigentes consti
tucionais. Mas nada disso a- 
conteceu. E nesse dia. no 
mesmo Palácio do Catete o 
que se viu foram os ministros 
militares, em seus uniformes 
de gala, ajustados e engoma- 
dinhos, prestar reverências a 
Jango, esquecidos da que pre
gavam há coisa de um ano.

Essa vitória de Jango, tem, 
entretanto, uma explicação. E’ 
que o companheiro de chapa 
do sr. Tuseeüno, ao contrário 
do que se esperava dele. sou
be se manter até hoje em 
atitude serena. Seus discursos, 
tnenos inflamados, não pregam 
a revolta nem o ódio. pregam 
sim. a confiança nas Forças 
Armadas, «que em tôdas as 
épocas, contra tudo e todos 
saberão preservar o regime».

Por isso que, quando os 
jornalistas lhe p rguntaram 
quando êle retornou apressa
do da Europa, a chamado de 
Juscelino. se na verdade acre
ditava assumir a Presidência, 
o velho, impetuoso Jango de 
sangue gaúcho respondeu sor
ridente: «Leiam a Constitui
ção».

Em sessão solene, realizada 
dia 11 do mês de julho pró
ximo findo, foi empossada a 
nova diretoria u Conselho 
fiscal da «Associação Pro
fissional de Oficiais Alfaiate», 
que congrega em seu selo as 
costureiras e trabalhadores na 
industria de confecção de 
roupas desta cidade, eleita pa
ra o periodo de 1956 1958 e 
que ficou assim constituída: 
presidente de honra - Vidal

Ramos Junior; presidente - 
Guarino Ileo; secretário - Ava- 
rino Golçalves; tesoureiro - 
Jayme Garbelotto. O Conse
lho fiscal da referida entidade 
ficou constituído pelos seguin
tes membros: Sebastião Ca
valheiro, Luzardo Martins e 
Vivaldino Athaide.

Cumprimentamos a direto- 
ira recentemente empossada, 
com votos de exito em sua 
gestão,

h g n s n  à Bolívia o pres. Siltz liazo
Embarcou dia 30 do mês 

próximo passado com destino 
a La Paz, capital da Bclivia, 
o presidente Silez Suazo. ten 
do o sr. Juscelino Kubitschek 
levado S. Excia. ao aeropor
to com honras militares. Um 
dia antes o presidente Silez 
Suazo fora recepcionado no 
Jockey Club com um ban
quete, assistindo da tribuna

de honra um páreo em sua 
homenagem. Antes de embar
car para seu pais. conferen- 
ciou quatro horas com o 
chanceler Macedo Soares so
bre os pontos referentes ao 
d o v o  acordo sobre o petró
leo boliviano. Espera-se que 
cutra conferência seja 
realizada em La Paz 
para tratar do assunto.

Coice de mula condenado
Foi condenado a 10 anos d* 

reclusão, o indivíduo Paulo 
Ribeiro Peixoto, mais conhe
cido por «Coice de Mula». O 
motivo de sua condenação foi 
pelo fato de ter assassinado, 
a s»‘co9 e ponta pés, o vete
rano repórter Nestor Moreira, 
do vespertino A NOITE. Se

gundo noticiam os jornais, a 
imprensa carioca não ficou 
satisfeita com a pena impos
ta. porquanto, pelo crime bár
baro que praticou dentro da 
Delegacia de Policia do Se
gundo Distrito, deveria ser 
condenado a uma pena mais 
longa.

— D I S T R I B U I D O R E S  —
M e r c a n t i l

DELLA ROCCA BROERING S.A
Rua Cel. M. Thiago de Castro - 156 - LAGES - Sta. Cat

O PSP não deixará 

a minoria
Noticiou-se que o P $ ‘ 

taria disposto a romper ç 
o bloco da minoria. OuvjQ' 
o líder Campos Vergai, 
clareceu; «Não há 
novo. O PtíP tinha certas r* 
vindicaçõfcs a fazer juDt0 . 
PTB O presidente desse 
fido, sr João Goulart, 
trava-se for* do pais- r 
que S. Excia. regresso». ( 
momento de ser ventuaü 
»  eunto>.

Snrluoío, nos mínimo»

- dntsáo antpln 

intrrno, i> refr-ç»'a.lnr 

hnprinj.il. «t-n  1,. 

cnnv-i i«.|.'ian de um nlio 

P drj.. Je «  infôrtn. Perm ite 

uunarnar, fo l- »d «n  ente, um j 

qn.intid.ule muito nncior 

'I-  alimentos, eom pe.feiln 

diMrilmiçao. Z5 utu rí-#; 

prc-ientt- paro o sen lar

V  tm espaço úlil

1  em perfeição 
técnica

1  em acabamento 
■obre

Arquivado o processo 

«Toneleros» contra o 

Gal. Mendes de Morais
Por unanimidade de voto?, o 

Superior Tribunal 'Militar de
cidiu que o gal. Mendes d»* 
Morais nada teve com o cha
mado «Crime da Rua Tone
leros». Em vista disso, 
cesso foi arquivado. F*»-*od 
à reportagem, o gal. Mende- 
de Moraia afirmou que for* 1 
maior calúnia assacada nest> 
República contra um milHar 1 
não podia esperar que os JUI_ 
zes fizessem mais do que ju*' 
tlça.

Em setembro a irtauguraçao da 
agencia do Banco Catarinense

Estivtram em visita a nos-i Lu^za^ j Vc-ji,z'â Lima, direto- 
sa redação, onde mantiveram e ■ <* ' „  catarinense,
agradavel palestra, os srs. d r J r e s  do Banco _________
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SENADORES EM LAJES
Transitaram domingo 

ultimo por esta cidade, os 
senadores Carlos Gomes 
de Oliveira e Saulo Ra
mos. Os dois ilustres via
jantes, que se dirigem 
para o oeste catarinense 
a fim de tratar da elei
ção para vice-governa- 
dor do Estado a se rea
lizar no proximo domin

go pernoitaram em La 
jes, seguindo viagem no 
outro dia. Pelas ondas da 
Radio Clube de Lajes, o 
senador Carlos Gomes de 
Oliveira dirigiu expressi
va saudação ao povo la- 
jeano, tendo também si
do entrevistado pela re
ferida emissora.

Os ilustres visitantes bavian 
regressado da cidade de Ca* 
çador, paia onde unham se 
guido eepecialmeme çora 
finalidade de inaugurar a a" 
gencia, da refer da orpauiz» 
ção bancaria. Oh diregent,,,. 
do banco Catarinense, na o 
casifto. informaram a noss 
reportagem que. para o pró' 
x'ino mês de setembro, n0h. 
sa cidade serã eonteniplad « 
também com uma agencij 
desse est.-.belecimeDto bancá 
rio, devendo sua instalação 
ter inicio imediato. Outra, 
cidades barriga-verdes tam
bém deverão serem brindada, 
com agencias do Banco Ca 
tarinense- estando marcad, 
para o mes de setembro a 
inauguração das de Chapecó 
Turvo, Tubarão, Herval do 
Oeste e Curitibanos, além d* 
outras cujas datas serão ma: 
cadas brevemente.«

Declarou nos o sr. Manoel 
Fiúza Lima, presidente dessa 
organização bancária qut 
e6atva com viagem marcada 
para a cidade de Jaraguá do 
Mil; onde iria inaugurar a a- 
gencia daquela localidade. O 
visitantes, que estavam acorc 
panhados p e l o  sr. Osca* 
Seweitzer, um dos diretores 
da referida organização bac 
cária em nossa cidade, det 
pediram-se muito satisfeito» 
não deixando de expressa- 
seu contentamento e eotusiat 
mo em face da boa acolhida 
e franca receptividade q«e 
tiveram por parte do pove 
da Princesa da Serra.

Lajes será, 'portanto, dso- 
tro de brevemente. brindada 
com mais uma agencia bal
earia que contribuirá, codi 
aua parcela, para seu pro 
gre&so e desenvolvimento e- 
conômico, como o têcn feito 
até agora suas demais cor- 
generes.
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