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Presentes o deputado Alfredo Cherem, presidente da LBA, e o 
Dr. W ilm ar Dias, procurador da Caixa Econômica -  Calorosas

manifestações

Acompanhado do deputa
do Alfredo Cherem e do ,Dr. 
Wilmar Dias, visitou nossa 
cidade, aqui permanecendo 
dois dias, o deputado Leo- 
berto Leal, da bancada pes- 
sedista à Camara Federal. 
Ao ensejo dessa visita, oe 
amigos daqueles lideres po
líticos prestaram-lhes signifi
cativas homenagens, as quais 
tiveram inicio com uma re
cepção no aeroporto Correia 
Pinto, na tarde de quarta- 
feira.

Banquete no Hotel 
Lajes

A noite desse mesmo dia, 
no Restaurante do Grande 
Hotel Lajes, presentes perto 
de duas centeDas de pessoas, 
entre lideres de diversos 
partidos politicos e dirigen
tes de entidades de classe, 
teve lugar um grande jantar 
oferecido ao6 ilustres visi
tantes.

A sobremesa, o sr. Eucli- 
des Granzotto. principal or
ganizador das homenagens e 
hospedeiro d o s  visitantes, 
concedeu a palavra à sra. 
D. Selva Olinger Meissner, 
que os saudou em nome da 
mulher lageana, destacando 
os méritos alcançados pelos 
mesmos na vida pública. O 
orador seguinte foi o ver. 
Dr. Evilasio N. Caon que. em 
Dome dos presentes, ressal
tou as atividades desenvolvi
das no [cenário politico do 
Estado pelos visitantes, fri
sando a es pontaneidade e 
satisfação dos presentes, que 
sem caráter partidário, ali 
afluiram para tributar-lhes 
aquela manifestação.

Com a palavra o deputa
do Leoberto Leal, em emoti 
va oração, rememorou sua 
trajetória política de homem 
de partido e a sua atuação em 
Sta. Catarina. culminando 
por agradecer, em seu nome 
e no de seus companheiros 
de caravana, aquelas calo 
rosas manifestações, rece
bendo vivos aplausos.

Homenagem no Cen
tro Operário

Os ilustres visitantes foram 
homenageados na quinta- 
feira à noite do Centro Ope 
rário de Lajes, onde se rea
lizou uma sessão solene, a 
qual contou com o compare- 
cimento ’de grande número 
de trabalhadores. Composta 
a mesa, foi concedida a pa
lavra à srta. Helena Castro 
que, em nome da mulher 
operária lajeana, saudou os 
homenageados Seguiu-se na

tribuna o prof. Eurides Wolff, 
orador oficial do Centro, 
que em aplaudido improviso 
enalteceu os méritos dos vi
sitantes. Discursou também o 
sr, João Pellizzoni em nome 
do bairro de Copacabana.

Posta livre a palavra, usou- 
a o deputado Alfredo Cherem 
para agradecer as homena
gens de que fora alvo em 
Lajes e para salientar a a- 
tuação da LBA na solução 
dos problemas assistenciais 
das classes humildes. O Dr. 
Wilmar Dias, com a palavra, 
agradeceu ao povo lajeano 
os sufrágios que aqui rece
beu em 1951, quando foi elei
to deputado estadual, e dis
sertou sobre lemas de inte
resse politico, agradecendo 
também as manifestações de 
apreço que lhe foram tribu
tadas. Por fim o deputado 
Leoberto Leal proferiu elo

quente improviso, destacan
do a atuação do operariado 
nas lutas políticas no Brasil 
e ressaltando a necessidade 
de uma perfeita união de 
todos em torno da solução 
de importantes problemas 
que afligem o Estado de Sta. 
Catarina. Concluiu agrade
cendo as homenagens que 
lhe foram prestadas e ofe
recendo seus préstimos no 
Rio de Janeiro.

Encerrando a sessão o sr. 
João Martins, presidente do 
Centro Operário, agradeceu, 
por intermédio do bachare
lando Galvão Caon, o com 
parecimento dos trabalhado
res e dos homenageados.

O deputado Leoberto Leal 
e seus companheiros de co
mitiva regressaram a Floria
nópolis na sexta-feira pela 
manhã, em avião especial da 
Força Aérea Brasileira.

Matou os próprios netos para 
não passarem fome

O Diário de Noticias, dei 
3orto Alegre, publica, em 
sua edição de ontem, o se
guinte telegrama procedente 
de Curitiba:
CURITIBA, 31 -  _Maria Rosa 
da Silva, com 78 anos de 
idade, confessou-se respon
sável pela morte de duas 
crianças, seus netos, em Cam
pinas dos Crispins, crime 
que estava sendo investiga
do pela Policia-

Disse Maria Rosa que não 
pôde suportar seus netos 
passarem fome. Era muito 
afeiçoada a eles, mas espe
cialmente a Maria Rachel, 
de dois anos. embora quises 
se muito também a Joaquim 
Pedro, de um ano.

Vivia em casa dêles, jun
tamente com o pai das crian 
ças, seu filho, e a esposa 
dêste, sua nora. Viviam em 
miséria extrema e, não raro, 
todos passavam fome.

Ia matar só um
'rosseguindo disse d. Ma- 
Rosa que preparou um 

igau de «farinha» para 
ria Rachel « adicionou 
micida. Deu a comida ã 
nina e pretendia ingeri-la 
seguida, mas foi obstada 

[a nora, que, quase cbo- 
ído, pediu que desse o 
ito do mingau a Joaquim 
dro. mKb duas crianças comeram 
jouco depois morriam, com 
nvulsões enormes, 
daria Rosa, vendo a dor

de seu filho e nora, não te
ve, então, coragem de dizer- 
lhes ser ela a assassina.

Quis suicidar-se
Depois de confessar o cri

me a anciã se dirigiu, cor
rendo para a janela do se
gundo andar, tentanto se ati 
rar ao solo

Entretanto, foi contida por 
policiais, que advinharam sua 
intenção de se matar.

Novo plano de assis
tência médica aos 

municípios
Consoante noticias proce

dentes do Rio, qualquer mé
dico, principalmente aquele 
recem saído das Faculdades, 
tem agora novas e amplas 
perspectivas para o exercí
cio da profissão, nas mais 
oiversas regiões do psís, 
com emprego garantido e 
percebendo a remuneração 
mínima de 8, 10 e até 20 
mil cruzeiros, graças ao no
vo Pleno de Assistência Mé 
dica aos Municípios, ora em 
execução por ordem expres
sa do presidente Juscelino 
Kubitschek.

Este jornal circula duas 
vezes por semana; à 
venda em todas às bancas

Primeiro aniversário do 
govêrno de Juscelino

Dia 31 do mês de ja
neiro próximo passado 
transcorreu o primeiro 
aniversário do govêrno 
do sr. Juscelino Kubi- 
tscheck, como presiden
te da República, realizan
do se grandes festivi
dades e manifestações 
por parte do povo. Go
mo inicio das comemo
rações, às 8 horas da
quele dia o presidente 
e a sua esposa assisti
ram uma missa congra- 
tulatória na Igreja da 
Candelária e, uma hora 
após, Juscelino iniciou 
uma série de recepções 
no Catete. Sucessivamen
te estiveram no Palácio o 
Corpo Diplomático Es
trangeiro, membros do 
legislativo e do judiciá

rio, forças armadas e 
autoridades civis. Por 
ultimo, o presidente da 
República recebeu os 
cumprimentos dos fun
cionários do próprio Ca
tete. Às 4 horas os tra
balhadores fizeram uma 
grande manifestação ao 
presidente e em seguida 
foram abertas as portas 
do Catete para que o 
povo pudesse cumpri
mentar o presidente Jus
celino Kubitscheck. Fa
lando aos jornalistas, o 
Chefe do Govêrno disse 
que pretende comemorar 
o segundo aniversário 
de sua administração 
inaugurando o palácio 
residencial de Brasília, 
futura capital do país.

Ontem, ali por volta 
das 13.30 horas, aproxi
madamente, desenrolou- 
se violenta cena de san
gue na Praça João Cos
ta, no ponto de estacio
namento de automóveis 
de aluguel. Nessa oca
sião, saiu ferido Waldo- 
miro dos- Passos, casa
do, motorista e residen
te nesta cidade, depois 
de uma ligeira luta cor
poral que manteve com 
Dionisio de Tal, seu co
lega. Segundo dados que 
nossa reportagem conse
guiu obter, o caso ocor 
reu mais ou menos da 
seguinte maneira: Wal- 
domiro e Dionisio traba
lhavam em carros de 
praça de propriedade de 
Arlindo Bastos; e ontem, 
no lugar e hora mencio
nados, surgiu uma pe
quena discussão entre 
êles por motivo do ser
viço estando Arlindo Bas
tos também presente. 
Dessa discussão resultou

que ambos se empenha
ram em uma luta corpo
ral, sendo que, ao cabo 
de alguns segundos, 
Dionisio arrancou do re
volver que trazia consi
go e atirou em Waldo- 
miro, tendo o projétil 
ido se alojar em uma 
região que, felizmente, 
não oferece perigo de vi
da; em vista disso, outros 
choferes e pessoas que 
se encontravam presen
tes interviram, tendo 
ainda Dionisio detonado 
mais um tiro, cuja bala, 
oferecendo real perigo 
para outras pessoas, foi 
atingir uma das paredes 
internas do Café Brasil. 
Dionisio de Tal foi pre
so no mesmo instante 
pelo soldado Lucas, en
quanto que o ferido foi 
conduzido para o Hos
pital Nossa Senhora dos 
Prazeres e, depois de con
venientemente medicado, 
recolheu-se à sua resi
dência, estando fora de 
perigo.

No Brasil 23./* d© todos os investimentos 
alemães no estrangeiro

Desde o Io de janeiro de 
1952 até fins de 1956, as au
toridades alemãs concede- 
ram licenças para investi
mentos no total de 1.312 [mi
lhões de marcos em países 
estrangeiros. l)Í68o, aproxi
madamente, 492 milhões 6e 
destinaram a Zona da União

Europeia de ÇPagamentos, 77 
milhões a países que têm 
acordos de pagamento com 
& Alemanha, 383 milhões a 
países que assinaram acórdos 
a base de marcos, 356 mi
lhões a países de câmbio li
vre e 4 4 milhões a demais 
países.
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E n l a c e  V e r a  R i b e i r o  — H e l i o  R o s a
Aconteceu no dia 26 

do corrente, o enlace 
matrimonial da distinta 
Srta. Vera Lúcia Ribei
ro, filha do casal Afonso 
Ribeiro Sobrinho, com o 
Sr. Dr. Hélio Koeche 
Rosa, provecto advoga
do no Foram local e 
Agente do IAPI.

A cerimônia religiosa 
realizou-se na Catedral, 
servindo de testemunhas 
dos nubentes respectiva
mente: Dr. Teimo Ribei
ro e Senhora, Dr. Accá- 
cio Ramos Arruda e 
Senhora, Sr. Plátano Len- 
zi e Senhora: Sr. Protá- 
sio Campos e Da. Alice 
Koeche Rosa Bertuzzi 
Ribas e Senhora, e sr. 
Osmar Couto e Senhora.

O ato civil teve lugar 
na residência dos pais 
da noiva, à Rua Frei 
Rogério, sendo teste
munhas respectivamente: 
Dr. Homero Ribeiro e 
Senhora, Dr. Jaime C. 
Ribeiro e Senhora e Sr. 
José Amarante Ferreira 
e Senhora.

A seguir foi servido 
aos convivas um fino e 
bera dosado «koctaill».

Ao novo par, que se 
acha em viagem de nú
pcias na praia de Cam- 
buriú, os nossos votos

Volta ao ar o progra
ma «Alma Cabocla»

Numa feliz iniciativa 
dos aplaudidos cantores 
Tavinho e Maneca, volta 
ao ar, pelas r ondas da 
Radio Clube de Lajes na 
frequência de 690 kilo- 
ciclos e com novo trans
missor de 1.000 wats, o 
apreciado programa «Al
ma Cabocla», com a- 
presentação, participa
ção e animação dêsses 
dois festejados violeiros 
lajeados, i responsáveis 
pela creação de progra
mas sertanejos na Prin
cesa da Serra. Apre 
sentado das segundas 
aos sabados, a partir de 
terça feira próxima, das 
7 às 8 horas da manhã, 
êsse concorrido progra
ma será ouvido diaria
mente nos mais longín
quos recantos do sul do 
país, graças ao aumento 
de potência da ZWY-3, 
essa emissora popular 
que procura, dentro de 
suas possibilidades, a- 
presentar aos seus inú
meros ouvintes musicas 
e programas do seu in
teiro agrado, executados 
por artistas competentes 
e apreciados.

de uma vida conjugal 
repleta de felicidades. Ao 
nosso estimado com-

panheiro Sr. Afonso Ri
beiro e Senhora, os cum
primentos dêste jornal.

A V I S O
O Expresso Curitiba-Lages Ltda.

No intuito de melhor atenler aos seu9 distintos clien
tes e ao povo em geral, comunica que a partir do 
dia 11 de fevereiro, aumentará de 1 viagem a linha 
Curitiba-Lages, passando a vigorar o seguinte horário:

Partida de CURITIBA As 6,30 e 12,00 horas
Chegadas em LAGES às 16,30 e 21,00 horas
Partidas de LAGES às 6 00 e 12-00 horas
Chegada9 em CURITIBA às 16,00 e 2100 horas

Diàriamente, excepto aos Domingos no horário das 
12 horas. Modernos e confortáveis auto-onibus, tipo 
Pullman de luxo

AGENCIAS:
CURITIBA MAFRA

Agência «Estar» Estação Rodoviária
Rua Presidente Paria, 201

Fone 5 5 4 LAGES
Estação Rodoviária

LITERATURA

A B S O R T O

(Lygia de Andrade Barbosa)
Mergulho . . .
Imersão em si mesmo . . .
O mistério feito música,
asa de pássaro não cativo, página de livro solto 
para a alma ler 
a eterna mensagem 
do amor oculto e esquecido.J

O único amor!
Afago sobre o espelho do tempo, 
procurando a imagem 
que ficou sonhos.

Mergulho . . .
Suspiro . . .
O que ficou, 
o mistério que vem, 
impregnado nas lágrimas 
que chegam . . .

orguihe-se V. também 
c!e possuir um

R E S 3 K 2 S L ‘.T' ■

Quem dirige um International 
sabe que tem sob seu coman
do um caminhão possante para 
enfrentar as mais rudes tarefas 
no transporte de qualquer tipo 
de carga, sob as mais difíceis 
condições de estrada e de tem
po ! Pela sua resistência e pelo 
seu excepcional desempenho, o 
Internationa! é conhecido em 
todo o Brasil como o «rei da 
estrada»

Agora em grande parte fabri
cado no Brasil, o International 
é vendido e servido por mais 
de 200 concessionários IH, pro
vidos de oficinas e estoque de 
peças sobressalentes.

PARA ENTREGA 
IMEDIATA

-.«< * > . « * .  „  lSGES s a n t a  c a t a t o .a :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S. á.
1225

Rua Coronel Cordova, 439
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Em entrevista concedida 
ao representante dos «Diários 
Associados», o presidente 
Juscelino Kubischek teve a 
oportunidade de referir-se a 
vários problemas, últimamen- 
re suscitados.

Sôbre a sua posição em 
face dos pleitos eleitorais, 
em particular das eleições de 
março para a Prefeitura da 
Capital paulista, declarou o 
presidente Kubitschek:

— «O presidente não pode 
interferir ero nenhum pleito 
nem na vida de qualquer a- 
gremiação política»,

Convidado a 6e manifastar 
sôbre o fato mais expressivo, 
na sua opinião, ocorrido no 
primeiro ano do seu manda
do declarou o chefe da Na
ção:

— «O fato que assinala o 
primeiro ano de govêrno é. 
sem dúvida, o restabeleci
mento da paz política no 
Brasil».

Sôbre o fato mais expres
sivo, no terreno administrati
vo, afirmou o presidente:

— «As leis postas em exe
cução, em 1956. representam, 
no campo administrativo, o 
fato maie expressivo do meu 
primeiro ano de govêrno. São 
instrumentos que possibitarão 
ao Executivo realizar o seu 
programa, nos vários setores. 
Dentre essas leis, deve res
saltar a referente aos com
bustíveis líquidos, cujos efei
tos serão notados, em maior

amplitude, dentro dos próxi
mos cinco anos».

Janio enigmático
Durante o banquete ofere

cido em Santos pela Associa
ção Comercial ao presidente 
da República, o governador 
Janio Quadros, assediado 
pelos repórteres políticos, 
informou que até o dia 15 
próximo fará pronunciamen
to em tôrno das eleições mu 
nicipais paulistas a se reali
zarem em 24 de março vin
douro.

Como perguntassem se a- 
poiaria o sr. Pre6tes Maia, 
conforme vem sendo divul
gado, esboçou um sorriso e 
disse: «Aguardem».

Sr. José Alfredo 
Monlenegro •

Festejará mais um aniver
sário natalício, dia 4 do do 
mês em curso, o sr. José 
Alfredo Montenegro, sócio de 
A Pérola de Lajes e elemen
to muito relacionado em nos
sos meios artísticos e sociais. 
Decorador emérito, homem 
simples e cordiaf, o distinto 
aniversariante desfruta, pelas 
suas inúmeras qualidades, da 
estima sincera de todos os 
que o conhecem.

Aos muitos cumprimentos 
que receberá nessa data. 
juntamos os de CORREÍO 
LAGEANO, augurando-lhe 
muitas felicidades.

ouça um
antes de comprar um piano...

Schwartzmann
o melhor som no móvel mais atraentel

•  A presenta  8 8  netas, 3 pedais. < a r- 
,  ' da s  crusadas a  chapa d a  m e ta l. D iv e r

sas m ed eias O uça u m a  da m o n stra < 8 e  
i " '  sem com p ro m isso. ,

REVENOIDOI AUTORIZADO
O

Venda em suaves prestações mensais
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Cel. Cordova s/n Telefone 331 - Lages S-C.

Aniversaria hoje a exma. 
era. Ruth Strugo, digna con
sorte do nosso correligioná
rio Romulo Daminelli, atual
mente resideute na vizinha 
cidqde de Curitibanos. A dis- 
inta aniversariante, pelos 

inúmeros dotes e virtudes 
que otornam o seu carater, 
desfruta de vasto circulo de 
amizades naquele próspero 
município serrano, motivo 
porque recebera muitos cum 
primentos nesta data, sos 
quais juntamos os nossos

com
R efrig era çã o  

mesmo n o s w a o

GELOMAIIC “ 700

E a p r ? ,  paia entrega imediata
GELOMATIC

—  8 0 0  -

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de 5 anos 

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos.

Peca uma demonstração e teremos toda satisfa
z e m  instalar em sua residência o insuperável

G e I o m a t i c

0  novo refrige
rador Gelomatlc 
"700", a quero- 
zene, leva ao tor- 
,ão o confôrlo da grande ci
dade. Funciona sem Interrup
ção, silenciosamente, dura uma 
eternidade e consome apenas
1 litro de querozene por dia. 
Garantido por 5 anos.

7  pés cúbicos

*
Ind. Brasileira de £mbala9*ni S.A. 

■EVENDEDOR AUTORIZADO.

_  8 0 0  -

T r o p i c a
a eletricidade

I

ConcesBionários para Lages:

Nelson Bràscher F 6 r n aJ? d e s
&, Cia. &

Correia Pinto, 136 

LAGES
Rua

Rua Quintino Bocaiuva
80

LAGES

sLançado o concurso “Mis 
Simpatia de Sta. Catarina»

Foi lançado recentemente, 
em todo o Estado, o concur
so «Mise Simpatia de Santa 
Catarina», cujas finalidades 
são a de angariar fundos 
para instituição mais neces 
aitada de cada município e o 
resto dos lucros obtidos, 
cinquenta por cento, ficará 
em depósito para futura cons 
trução íle um estabelecimen

to de ensino no Oeste Cata
rinense. Como se pode cons
tatar, êsse certame encontra
rá por certo, pelas suc.8 fi
nalidades altruíeticas e so
ciais, g^snde ressonância em 
todo o Estado, principalmen
te entre os municípios que 
apresentarem 6uas candida
tas ao título de «Miss Sim
patia de Sansa Catarina».

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Oíi- 
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

Dr. DEOCLECIO RODRIGUES, solte
iro nascido em Florionópolis, 
engenheiro civil, filho de João 
Baptista Rodrigues, e de dona 
Leontina Alves Rodrigues, -e EL1A 
BIANCHINT ARRUDA, solteira, nas
cida em Lajes, professora normalista, 
filha de Nicanor de Castro Arruda, 
de Cremilda Bianchinl Arruda.

Lajes, 29 do Janeiro de 1957.
Faz saber que pretendem casar 

aLDO VICENTINO MAINES, soltei
ro, nascido em Monte Veneto, Muni
cípio de Alfredo Chaves, comercian
te, filho de Germano Maines e de 
dona Julieta Ruhini e HLENA RO
DOLFO. solteira, nascida em Santo 
Amaro da Imperatriz, de ocupação 
dofnéstica, filha de Aristeu Radolfo 
e de dona Bertolina Trieweiler Ro
dolfo.

Lajes, 29 de Janeiro de 1957.

Apenas cinco solda
dos nortistas no ba* 
talhão enviado para 

o Egito
—Não há quase nortista no 

“Batalhão de Suez” Apenas 
cinco soldados nascidos no 
norte fazem parte do contin
gente que o Brasil enviou 
para o Egito: dois cearenses, 
um paraibano, um pernambu
cano e um sergipano. Dos 2o 
Estados da Federação apenas 
7 não estão aií representados, 
todos do Norte. Em compen
sação, há mais de 300 cario
cas, 101 fluminenses; 15 cata
rinenses e 10 ontros Estados 
entram com um ou dois na 
composição do ' Batalhão de 
Suez”-
Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

RADIO LUX
arca*

Estabelecida à Rua Correia Pinto, 32 
(Ao lado do Banco 1NCO)

TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A- 
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 

« C H A M P I O N »

P r e ç o  Cr$ 20.000,00
Facilidades uo pagamento que possibilitam 

a todos adquiri-los
Perfeição — Durabilidade — Distinção
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Está em franco desenvolvi
mento, quasi emvia8de con
clusão. a construção do Poe
to de Criação de Peixes 
(trutas) em Lajes, localizado 
noe fundos da Fazenda Ex
perimental, obra essa que 
pertencerá ao Departamento 
do Caça e Pesca, secção de 
Santa Catarina. A fim de fis
calizar os trabalhos, esteve 
recentemente em nossa cida-

de, procedente de Florianó 
Polis, o sr. Mario Couto, di 
retor do Departamento de 
Caça e Pesca em nosso Es 
tado e com sede naquela ci 
cidade, tendo se declarado 
satisfeito com o andamento 
dos trabalhos. Para encarre 
gado do referido pôsto, foi 
nomeado recentemente o sr 
Ivens Montenegro, já estando 
no exercício de suas funções.

4!,3 graus de calor em Santa Vitoria
Segundo publica o Diário 

de Noticias, de Porto Alegre, 
a onda de calor em Santa 
Vitória, no Estado do Rio 
Grande do Sul, 6obe a 41,3 
graus, contrariando o que o-

correu em dezembro de 
I9âó, caracterizado pelo re
gistro de temperaturas infe
rior às oomumentes observa
das.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

Edital de Concorrência Publica 
para arrendamento do Parque 

Jonas Ramos
ív jj - Ò* 41

De ordem do Sr. Prefeito Municipal torno público que, 
ité às 15 horas do dia 20 de fevereiro do corrente ano, a- 
iha-se aberta a Concorrência Pública para ARREMATAÇÃO 
)0  BAR DO PARQUE JONAS RAMOS.

As propostas devrrào ser entregues na Secretaria da 
♦refeitura Municipal, era envelopes fechados, devidamente 
eladas e assinadas, acompanhadas dos seguiutes documen- 
os:

1) — Prova de idoneidade moral do concorrente;
2) — Prova de Quitação com as Fazendas Municipal,

Cstadual e Federal,
3 ) — Prova de ter feito depósito na Tesouraria da Pre

feitura, da importância de Cr$ 2 o00,00.
As propostas serão abertas no dia, e local acima astipu- 

idos, em presença dos interessados ou de quem os repre- 
entar.

Serão rejeitadas as propostas que não consultarem os 
s interesses da Prefeitura.

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de Janeiro de 
957. • ■, j •'

Felipe Afonto Simão 
Secretário

«Eletro Mundial»
De Plinio Fagundes de Morais

(MATRIZ) em Rio do Sul
(FILIAL) Instalada à Avenida Getulio Vargas ex 3 de 

Outubro, ao lado do Clube 1 de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relés — Enrolamentos de 
motores e geradores de qualquer potência

te iornal circula duas vezes por semana 
4as. e sábados, achando à  venda em to 

das as bancas da praça

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

EDITAL DE PRAÇA
O Dr. Francisco José Rodri
gues de Oliveira, Juiz de 
Direito da 2a. Vara da Co- 
m?rca de Lsjes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei e etc.
FAZ S aBER aos que o pre

mente edital de praça virem 
ou dele conhecimeuro tive- 
rtm que no dia sete (7) de 
Março proximo vindouro serão 
tevadóã enr hasta publica, 
por quem msis der e m-ior 
lance oferecer, alem da ava
liação, às dez horas, no Edi
fício do Forum, os seguintes 
bens imóveis, a saber: Uma 
gleba de campos e matos, com 
a. area superficial de trezen- 
tos e cincoenta mil metros 
quadrados, mais ou menos, 
(350,000,00m2), situada na 
Fazenda dos «Tijolos», na 
costa do Rio Pelotyf, no dis
trito de«Cerro Negro», desta 
comarca, em comum com ter
ras dos herdeiros de José 
Borges do Amaral, confron
tando Jita comunhão com

terras da Familia Pereira, com 
o Rio Pelotas, o com terróS 
de Jeronimo Xavier de Oli
veira, obtida pelos meuores 
abaixo mencionados, em he
rança por felecimento de Jo
sé Borges do Amaral Filho, 
conforme certidões de heran
ça registradas s o b  nrs. 
4.762 4 763 e 4.764, do Cflrto- 
rio do 2a Oficio do Registro 
de Imóveis, desta comarca, c 
•valiada toda a area p e l a  
quantia de vinte e oito mil 
cruzairos (Cr$ 28 000,00), ppr- 
tencente aos menores Hermes 
Flores, Maria Salete e José 
Rogério Borges, requerida 
pelo tutor dos mesmos para 
serem vendidas na forma le
gal. E, assim serão ditos bens 
arrematado« por quem mais 
der e maior lance oferecer, 
alem da avaliação nc dia, ho
ra e local acima designadoè. E 
para que chegue ao conheci
mento de quem interessar pos
sa, mandou que fosse o edital 
publicado na forma legal e

r.fixado no lugar publico de 
costume. Dado e passado, 
nesta cidade de Lajes, ate 
trinta e um dias do mês de 
Janeiro de mil e novecentos 
e cincoenta e sete (31j!/1957). 
Eu, Darcy Ribeiro, Escrivão 
de Órfãos, o datilografei. su
bscrevi e assino.
Francisco Tosé Rodrigues de 

Oliveira
Juiz de Direito da 2a. Vara 
O Escrivão: Darcy Ribeiro

Casas-vendem-s©
Vende-*e duas casas de ma

deira, «itufdas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas de telhas e com agua 
encanada. 5 peças cada uma 
e com lote espaçoso em per
feito estado.

Tratar com o sr. Francisco 
Varela, na sede do distrito de 
Anita Garibaldi.

1 •ué’ :?• \.

fJ

porqu&'deslcse sêfesre, qualquer piso

com
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, dlepositivo adaptado na pró
pria base do apcreír.o, 
aesliza supvemento sebre 

r " qualquer piso, a um simples 
toque, fcidlitapdo a limpe
za e mudança de local. 
Provido de práliço sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado. jsKtlNOSft 
é agora o mais nvunçado 
dos refrigeradores nccio-

' nais. - E, além dfcfe nóvo 
dispositivo, (coni p-atente 

s requerida) SPítIKGtÀ apre
senta ainda:

9,5 pé» cublcos 
Interior em còr cnil luro 
porta aproveitável 
novo lêcho de engole suave 
S anos de garantia 
preço bem mais em conto

-  DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA -
A E L E T R O L A N D I A

Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina
ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito d» Pri
meira Vara da Comarca de 
Loj»s, Estado do Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.

FAZ SABER a todo« que o 
presente edital de citação, 
com o prazo d** trinta (30) 
dias, virem, deie conhecimen
to tiverem ou interessar possa 
que, por parte de Isidoro Sil
va e sua mulher, lhe foi diri
gida a seguinte petição: PE
TIÇÃO INICIAL: - Exmo Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. Va
ra da Comarca. Isidoro Silva 
e sua mulher Maria Candida 
Varela de Chaves, também 
conhecida por .Maria Lucinda 
Varela de Chaves, brasileiros, 
casados, proprietários, reti 
dentes e domiciliados no dis
trito de Anita Garibaldi, nesta 
Comarca, por seu procurador 
abaixo firmado, o advogado 
inscrito na Ordem dos Advo
gados do Brasil, secção deste 
EstadOi sob n° 474, e com es
critório nesta cidude, vêm,'pe
la presente e na forma da 
lei. perante V. Excia. para 
exporem e requererem o se
guinte: 1 - Que são os Supli
cantes senhores e legitimo« 
possuidores de parte da «Fa- 
zenda dos Chaves», no distri
to de Cerro Negro, nesta Co- 
m«rca, imóvel constituído de 
terras lavradias localizadas 
nas encostas do Rio Canoas, 
adquirido pelos Suplicantes 
por herança do finado Cons
tando Antouio ile Chaves, 
c nforme 6e verifica da in
clusa certidão extraída dos 
autos do referido inventário e 
partilha, e tranecrlta no Se
gundo Oficio do Re
gistro de lmovei* da Comar
ca, sob n° 2.669, á ils 4 e 5, 
do livro n° 3-A, de transcri
ções de imóveis; (doc. 3); 2 - 
Que, as terras da atui «Fa
zenda dos Chaves», pertence
ram em sua integridade, a 
Francisco Antonio de Chaves, 
que as deixou, por seu faleci
mento em 1902, á viuva me- 
eira Ana Maria dos Anjos, e 
aos filhos, seus herdeiros, de 
nomes Belmira Brandina de 
Chaves, casada com Pedro 
Bernardo dos Santos, Aman
da Diva de Chaves, casada 
com Manoel da Silva Mota, 
Francisca Pereira de Chaves, 
casada cem Antonio Pereira 
Ferroiano, Maria dos Prazeres 
Chaves, casada com José Ho- 
norato Borge3, Contâncio An
tonio de Chaves, José Fran
cisco de Chaves; Frsncilizio 
Borges de Chaves, Rosena 
Bernardina de Chaves, casada 
com João Martins da Siiva e 
Vidal Pereira de Chaves, tu
do como consta do respectivo 
inventario e partilha julgado 
em 10 de fevereiro de 1902.

or eutença que transitou 
em julgado (dec. 4); 3 - Que 
falecendo a viuva meeira d? 
Francisco Antonio de Chaves, 
d. Ana Maria do Anjos, fo
ram inventariadas as partes 
ideais que possuia e das quais 
era proprietária na aludid.t 
«Fazenda dos Chaves», sendo 
contemplados, na partilha, seus 
filhos referidos no item ante
rior, e tudo como consta do 
auto de inventario e partilha, 
julgado em 1903, por senten
ça que transitou em jutg.ido 
(Doc. 5); 4 - Que, estabelecida 
desta foi ma a comunhão da

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
E d i t a l  de C i t a ç ã o
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«Fazenda dos Chaves», diver
sos herdeiros alienaram a ter
ceiros, 6uas partes ideais, ou
tros transmitiram a sucesso
res, em épocas vários, resul
tando no imóvel dividendo, 
existirem stualmente oi se
guistes condôminos: 1 - Ama- 
bile Turela, casada com Ver- 
gilio Mouring, ele residente 
nesta cidade, representados 
por Artur Tafarel Vargar, re
sidente no imóvel: 2 - Anto
nio Tafarel, também por Ar
tur Tafarel Vargas, residente 
no imóvel; 3 - Afonso Antu
nes de Lima, residente no 
imóvel; 4 - Damésio Antunes 
de Córdova, residente no imó
vel; 6 - João Bazilio Delfes, 
resid.ute no imóvel; 7 - Va
lentin:. Borges da Silva; 8 - 
Ramiro Antonio de Chaves,
9 - Luciano Pereira da Silva;
10 - José Merkell; 11 - Paulo 
Cassemiro dos Santos, 12 - 
Jacy Borges da Silva; 13 - Ma
rio Chave* Mota; 14 - Cassia- 
no Chaves Mota, todos resi
dentes no distrito de Campo 
Belo do Sul; 15 - Antenor Va
rela Ubaldo; 16 - Nelson Va
rela Ubaldo; 17 - Jcão Pedro 
de Chaves: 18 - José Fran
cisco Borges, conhecido por 
José Honorato, estes residen
tes na séde do distrito de 
Cerro Negro; 19 - Sucessores 
de Nicanor Antonio de Cha
ves, residentes no imóvel: 20 - 
Ary Nora Guimarães, repre
sentado por Firmino Ribeiro 
de Chaves, residente na sé
de do distrito de Capão Al
to; 21 - Werner Radats, re
sidente u» séde do distrito de 
Anita Garibaldi; 22 - Sizenan- 
do Joaé Chaves; 23 - José Su
til de Oliveira, smbos resi
dentes nesta cidade; 24 - Os 
Suplicantes Isidoro Silva e 
sua mulner; - 5 - Que pos
suem casa de moradia e ben
feitorias no imóvel dividendo 
os «eguintes condôminos: Ar
tur Tafarel Vargas, que resi
de no imóvel e construiu 
benfeitorias como procurador 
e representante de Amábile 
Turela e Antonio Tafarel, cs 
condôminos, Afonso Antunes 
de Lima, Damasio Antunes de 
Córdova, José de Silva Nery, 
João Bazilio Delfes, e os su
cessores de Nicanor Antonio 
de Chaves, possuem somente 
benfeitorias, constantes de 
paióes, rocios, casas de mo
radia de capatazes e prepos- 
tos, os seguintes condôminos: 
Valentim Borges da Silva, 
Antenor Varela Ubaldo, Nel
son Varela, Ubaldo, Sizenando 
José de Chaves, Cassiano Cha
ves Mota. (Mario Chaves Mo
ta, Jacy Borges da Silv«, Pau
lo Cassemiro doa Santos. Ra
miro Antonio de Chaves, e os 
Suplicantes Isidoro Silva e sua 
mulher; - 6 - Que, o imovol 
dividendo confronta, na sua 
totalidade, atualmente, »o 
Norte, com o Rio Caoôas que 
separa esta Comarca da de 
Campos Novos, a Oeste com 
terras de João Catarina de 
Oliveira, José Leite de Oli
veira, llarino Scares, Dorival 
da Silva Varela, Antonio A’e 
vier de Almeida e Vergilino 
Mariano de Oliveira, por linha 
seca, ao Sul, com terras per
tencentes a José Pereira Soa

res, também conhecido por 
José Lisboa, terras que per
tenceram a Francisco Anto- 
nio Varela, e a Leste com a 
«Foz-nda do« Januários», pe
lo Lageado dos Chaves, ate 
encontrar o Rio Canôas; todos 
os confrontantes mencionados 
residem nas proximidades do 
lmovei dividendo, no distrito 
de Cerro negro, nesta Comar
ca; - 7 • Que, ua confronta
ção do rumo Oeste, da Fa
zenda dos Chaves, ora divi
denda devido ao abandono de 
parte de terras desta, bem co
mo da parte da fazenda lin
deira, desapareceram os ves
tígios da antiga divisa, tendo 
surgido dúvidas qusnto á lo
calização exata dos limites, 
uor não mais existirem todos 
os marcos, fato que torna ne- 
cesiario proceder-se judicial
mente a demarcação, nesta 
linha somente; a linha divisó
ria a ser demarcada tem a- 
proximadamente dois mil me
tros de extensão, formando 
um ângulo mais ou menos 
reto, no centro, correndo to
da em terreno sêco, por en
tre matos e capoeiras, não 
havendo cercas ou qualquer 
outro tipo de fêchos, e sen
do confinantes os citados Ila- 
rino Soares, Jose Leite de 
Oliveira, João Catírina de 
Oliveira, Dorival da Silva Va
rela, Antonio Xavier de Al
meida, e Vergilino Mariano 
de Oliveira, residendes nas 
proximidades do imóvel di
videndo, 8 - Que, o imóvel 
dividendo, «Fazenda dos Cha
ves», tem uma área aproxi
mada de seis milhões de me
tros quadrados (6,ü00.000ms2J 
e é composto de matos, fachi- 
nais, capoeiras, campestre* 
etc., terras apropriadas para 
agricultura, contendo sangas, 
arroios, vertentes, banhados, 
pedra ferro, matas com pinhei
ros industrializáveis e madei
ras de lei, abrangendo serras 
do Rio Canôas, com diversas 
servidões, e benfeitorias de 
condôminos, constantes de ca
sas, paióes, lavouras, ranchos, 
roças, e alguns fechos; 9 - 
Que o iraovr! dividendo é for 
mado por glebas de valores 
diversos e desiguais, não for
mando um todo homogêneo, 
devendo ser classificado em 
áreas distintas e procedida 
avaliação condizente com a 
natureza dessas área«, na for* 
ma do previsto nos arts. 442 e 
443 do Cod. Proc. Civil, caso 
entendam os srs. peritos ne
cessária a classificação e a 
valiação parcelada do imóvel, 
conforme os locais onde exis
tam pinhais ou terras de maior 
valor; 10 - Que, sendo os Su
plicantes proprietários de par
tes ideais m «Fazenda dos 
Chaves», estqo autorizados a 
«exigirem a divisão da coisa 
comum», pelo que preceitua 
o art. 629 do Código Civil e 
t mbem a pedirem a demar 
ração, nos termos do mesmo 
Código, em seu art. 569, moti 
vos p«Ios quais, vêm propor a 
presente ação de divisão cumu- 
'ada com demarcação parcial dr 
imóvel comum, na forma dos 
arts. 415 e 416 do Código de 
Processo Civil da República 
afim de que, demarcada a Fa

zenda, e julgada por sentença a 
demarcação, se prossiga somen
te com o$ condômino?! na dt- 
visão, julgando-se afinal pro
cedente ests, pari que seja 
adjudicada aos Suplicantes, 
perfeitamente definida e hmija- 
da, a parte que por direito 
lhes compete, atribuindo-se aos 
demais condôminos *s P*r e* 
que lhes pertencerem, Diante 
Jo exposto v»m os Suplicantes, 
respeitoea mente p e r á n t e  V. 
Excia. para pedirem e reque
rerem que se digne «m orde
nar a citaçio dos confrontan
tes e condôminos acima men
cionados, bem como das mu
lheres daqueles que cisados 
forem, por mandado, e, por 
editais, na ferma da iei, dos 
condôminos ou confrontantes 
residentes fora desta Comarca 
ou que não tenham domicilio 
conhecido, bem como de qutis- 
quer interessados, e ainda de 
incapazes, que por ventura 
existam e que se julguem com 
direito na presente ação, para 
que contestem, os confrontan
tes da linha a demarcar, que
rendo, no prazo legal, e p»ra 
os demais termos e ates do 
processo, até a definitiva fixa
ção da respectiva linha divi
sória, ficando os condôminos 
citados, para acompanharem os 
termos da demarcação, e a se
guir os da divisão, requerendo 
e «legando o que fôr de *eu 
direito, dentro dos prazos re
gulamentares, e ficando, desde 
então, todos citados para to
dos os termos e «tos do pro
cesso, até final sentença e exe
cução, tudo ne forma e sob as 
penas e cominações legais; Re
quer outrossim, sej» notificado 
o Dr. Representante do Miuis- 
tério Publico, para acompanhar 
a ação, representando quem de 
direito. Requerem mais ainda, 
que pelo próprio teor do man
dado e editais, sejim citados 
os confrontantes e condôminos, 
para abonarem «pro rata», as 
despesas, digo sejam citados es 
confrontantes da linha a de
marcar e os condôminos, para 
abonarem «pro rata» as despe
sas com a demarcação e com 
a divisão, c ao pagament® rn

despêsas que, sendo 
contenciosas, darem causa, ti- 
do na forma do* arts. 447, V 
e 441, VI, do Código de Pro! 
cesso Civil; Protestam os Su
plicantes por todo genem de 
provas, e tendo o imóvel divi 
dendo o valor de Cr$. . . . . 
120.000,00, dão á causa, parà 
feitos fiscais, o valor corrts- 

pondente de Ci$ 120 000,00; E, 
oestes termos, com o* docu
mentos juntos, protestando ain- 
ua pela juntada de outros, na 
devida oportunidade, e para 
que tudo se pree sse na forma 
regulur e segundo a vaDtade 
de da lei, E.D' Lajes, 31 de 
dezembro de 1956. pp. Edezio 
Npry Caon. Inscrição na O A 
B. Sta. Catarina, sub n° 474., - 
DESPACHO: A. Citem-se, por 
mandad. os ccndeminos e coq. 
frontantes do imóvel, lesiden- 
tes nesta Comarcz, e por edi
tai», com o prazo de 30 (trinta) 
dias publicando se na imprensa 
oficial e imprensa local, os in
teressados incertos e desconhe
cidos que por ventura existam. 
Nomeio agrimensor o sr. Ham 
Walter Taggessell, e peritos 
os srs. Henberto Krebs e Al
fredo Floriani, que deverão 
prestsr o compromisso legal. 
Cite-se também o ctt Repre- 
•entante do Ministério Público. 
Lajes, 3 de janeiro de 1957. 
(a) Clevis Ayres Gama, - Juiz 
de Direito da Primeira V ra. - 
Em virtude do que, psssou-se 
o presente edital, por meio do 
qual citam-se a todos es inte
ressados ausente«, incertos t 
não sabidos, para os fins cons
tantes da petição ;.clma trans
crita, pena de revelia. Este 
edital será publicado e afixado 
na forma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, aos 
quatro dias do mês de 
jtndro do ano de mil e nove
centos e cincoenta e sete.- Eu, 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civil e Comércio da 
lr. Vara o datilografei, subs
crevi e também assino. Selos 
afinai.

Clovis Ayrei Gama 
luiz de Direito da la. Vara dl 

Comarca
Waldeck Aurélio Sampaio

Escrivão do Civel

Dr. A R O N  K I P E L
-  A L T A  C I R U R G I A  —

CLINÍCA GERAL, PARTOS SEM DOR, VIAS URINA
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECÓCE DE CÂNCER NA

MULHER

Colposcopia e Colpocitologia. Ondas curtas.
Diatermia

Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Fôrto Alegre 
L interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Porto Alegre

Consultório: Praça João Costa, ALTOS DA 
FARMACIA N.S. DAS GRAÇaS

Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta. Catarina

.

Leia e assine o «Correio Lageono”
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Patrocinado pela Radio 
Diário da Manhã e organiza
do pela Liga Serrana de 
Desportos, terá inicio ama
nhã a tarde no Estádio Mu
nicipal da Ponte Grande o 
Torneio Pentagonal, que 
conta com a participação 
dos clubes Vasco da Gama 
Internacional e Lajes da la 
Divisão e Palmeiras e Fla
mengo da 2a. Divisão.

A rodada de abertura será 
constituída de dois jogos, 
reunindo na preliminar os 
quadros do Internacional e 
do Flamengo, enquanto q ue 
na peleja principal deverão 
degladiar-se os conjuntos do 
Vasco da Gama e do Pal
meiras. São dois cotejos bas
tante sugestivos, e deverão 
oferecer boa movimentação, 
e os mesmos tendem agra
dar amplamente aos nossos 
aficcionados presentes ao 
Fortim da Ponte Grande,

Levando-se em considera
ção as qualidcdes dos con- 
juntos degladiantes na tarde 
de amanhã, optamos pelos 
favoritismos dos clubes In
ternacional e Vasco da Ga
ma. respectivamente no i ‘ e

o ent
As equipes estão com suas 

escalações praticamente de
lineadas e formarão assim 
constituidas: Palmeiras: Buck, 
José e Rogério,-Moaeir, Mau
ro e Max; Alfredo. Geli, Lan- 
chão, Adilson e Wanderley.

Internacional: Remi, Hilá
rio e Zequinha; Henrique, 
Lino e Osmani; Adair, Plinio, 
Alemão, Teimo e Melegari 
. a8c° da Gama: Daniel, 
lide e Edgard, Boanerges,

Elno e Waldir, Raimundo 
(Carlinhos), Cabelo, Johun 
Edu e Tulio.

Flamengo: Sadí, Nenê e 
Alcides; Tenebrio, Aloisio e 
Sansâo; Siqueira, Ari, Lui- 
zinho, Celio e Rui (Elias).

G 1. jogo entre o Interna 
cional e o Flamengo, deverá 
ser iniciado as 14 horas, en 
quanto que o mach de fundo 
entre o Vasco da Gama e o 
Palmeiras será iniciado às 
16 horas.

Finaliza amanhã o torneio encerramento
Varzeano

Amanhã cedo no Estádio 
Velho de Copacabana, 6erá 
encerrado o Torneio Encer
ramento da Yarzea, com a 
realização de duas partidas.

Abrindo a rodada deverão 
jogar às 8,30 horas os con
juntos do Botafogo e do A- 
merica, ambos situados em 
más condições na tabua de 
classificação. De acordo com 
os nossos prognosticos, o 
quadro americano deverá 
vencer este prélio.

No cotejo principal da ro
dada, voltarão a se defron-

tar os conjuntos do União e 
do Az de Ouro, em disputa 
da 2a colocação, pois com o 
empate verificado no ultimo 
domingo entre estes dois ad
versaries foi necessária a 
realização de um segundo 
jogo. para efeito do vice 
campeão do torneio Encer
ramento.

Será um choque ba6tante 
emocionan e, pois Az de Ou
ro e União quando se de
frontam, sempre apresentam 
espetáculos de grande en
vergadura.

Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 
TEMP em tres tamanhos diferentes

Secção esportiva
_____ Red a çà o  de NÉVIO FERNANDES

AS ULTIMAS DO ESPORTE LAJEANO
1 - OtSr. João Carlos Leão 

Diretor de Futebol da la Di
visão da Liga Serrana de 
Desportos, falando a nossa 
reportagem afirmou, que no 
proximo dia 10 deverá ser 
iniciado um torneio quadran- 
gular, que contará com a 
participação do Cruzeiro, 
Átletico A e Iudeoendeote 
da 2a Divisão e do Corin- 
tians campeão do Torneio 
Encerramento da Varzea Nes
tes proximos dias 6erá co
nhecida a tabela do citado 
torneio.

X X X

2 - No próximo dia 9, em 
sesêão extraordinária, o De
partamento Varzeano de Fu
tebol deverá efetuar a en
trega das taças aos clubes 
campeão e vice campeão 
da Torneio Encerramento 
Como se sabe o Corintians 
é o campeão da referida 
competição faltando apenas 
apurar o vice campeão, o 
que se dará amanhã por o- 
casião do cotejo entre o Az 
de Ouro e o União.

XXX

3 - Na próxima segunda 
feira no G. E. Vasco da Ga
ma deverão serem realizadas

informar, que o Aliado3 F. 
C. que a vatios meses en
contra-se afastados das can
chas locais, deverá reapare
cer nesta temporada com 
um quadro bastante jovem, 
pois será integrado pelos jo
gadores juvenis, que recen
temente sagrara-se campeões 
da cidade.

XXX

6 - Seguiu em dias da se
mana que passou para Por
to Alegre o Cronista espor
tivo Armindo Antonio Ranzo- 
lin, nosso confrade da Radio 
Diário da Manhã e do Jor
nal de Lajes, e que era con
siderado uma das maiores 
personalidades esportivas la- 
leanas.

Ranzolin na capita! Gaú
cha deverá fixar residência 
onde se dedicará a serviços 
particulares.

XXX

7 . - 0  Centro Medio Lau- 
vir do S. C- Cruzeiro deve
rá durante o Torneio Penta

gonal Radio Diário gda 
I Manhã figurar a titulo de 
empréstimo no Lajes jF. C , 
sendo desta maneiia um gran
de reforço para a equipe mi
lionária.

PRINCIPE 67. pés 
CONQUISTADOR 8'h 

IMPERADOR IO«

Façam uma visita e veriíiquem em nossa loja os 

insuperáveis refrigeradores BRASTEMP absoluta, 

garantia em vosso lar

ias eleições para a escolha 
da nova diretoria pata o 
biênio 57/58.

Até o momento tres nomes 
estão em cogitações para 
disputar a Presidência do 
Fantasma do Planalto, e que 
são os seguintes.-Osny Wesi- 
phal, Manoel Lino de Jesus e 
Agnelo Arruda Hlbo.

ü nome do primeiro e do 
terceiro candidato são os 
que reunem as simpatias ge
reis dos associados do Cam- 

| peão da Cidade.

x x x

Concessionários exclusivos nesta praça

Mm! DÉ ta, torts Si
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 

Fone, 253 Caixa Posta 27 LAJES, S.C.

5 - O 'r  Osvaldo Costa. Di
retor de Futebol Juvenil da 
Liga Serrana de Desportos, 
idealizou a efetivação de um 
torneio qtiadrangular juv nil 
que contará com u presença 
dos clubes Aliadop, Interna
cional, Vasco da Gama e do 

ijes. Kste torneio em prin
cipio está marcado para o 
lia 10,

XXX

6 . Cornu maior novidade 
dos uhimos dias podemos

XXX

8 - Hoje à tarde estará 
reunido o T ibunal ue Justi
ça Deíporiiva do Departa
mento Varzeano de Futebol, 
quando serão julgados diver
sos atletas indiciados em su
mula na ultima roçada do 
Torneio Encerramento; estes 
indiciados são os seguintes: 
Do Az de Ouro: VVolney Sá 
e W ilson Ribeiro, do União: 
Policaipo Andrade, Terezio 
Motta e Alcides Stefani. E’ 
provave. a suspensão destes 
cinco atletas por 3 jogos o- 
ficiais pois e»tâo incursos 
no Artigo 4o alinea 8 do 
fJD

Negocio de ocasião
Vende se um caminhão Ford 

46 Hercules Diesel comple
tamente reformado sujeito a 
qualquer prova.

Os intere'-sad« s poderá ii- 
iigir-se a rus Correia Pinto 
227
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Reconhecido como entidade oficial o Sin 
dicato dos Madeireiros de Lajes

Por recente ato do 
ministro Parsifal Barro
so, titular da pasta do 
Trabalho, foi reconheci
da como entidade ofi
cial o Sindicato dos Ma
deireiros de Lajes, gra
ças à brilhante atuação 
que vem desenvolvendo

na Princesa da Serra. 
Fundada há pouco tem
po em nossa cidade, gra
ças à larga visão de um 
grupo de madeireiros 
locais, essa entidade de 
classe, que tem como 
presidente o sr. Ari Wal 
trick da Silva, já des-

Finalmente hoje a ultima apura
ção de votos para a escolha de 

«MISS BROTINHO 1957»
Em virtude de delibe

ração, motivada por for
ça maior, da comissão 
de senhoras organizado
ra da campanha para a 
escolha de «Miss Bro 
tinho 1957», ficou trans
ferida para hoje a apu
ração final, proclamação 
e coroação de Miss Bro
tinho e das outras colo
cadas, que ostentarão os 
títulos de «Miss Simpa
tia», «Miss Elegância», 
«Miss Sorriso» e «Miss 
Alegria», a ter lugar ho
je no Clube dos Oficiais 
do 2o Batalhão Rodoviá
rio. Cumpre ressaltar que 
na penúltima apuração 
ficou colocada, em pri
meiro lugar, a srta. Car- 
inen Souto Maior, filha 
do casal tenente coronel 
José Liberato S o u t o  
Maior, vindo após, em

segundo lugar, a jovem 
Maria Aparecida Sam
paio, filha do casal Wal- 
deck Sampaio e candi
data deste bi-semanário 
e da Radio Clube de 
Lajes. Segundo informa
ções que colhemos, fo
ram expedidos numero
sos convites para auto
ridades locais e sócios 
dos clubes Io de Julho 
e 14 de Junho a fim de 
assistirem as solenida
des da coroação de Miss 
Brotinho 1957. Em uma 
de nossas próximas edi
ções publicaremos re
portagem completa a res
peito dêsse acontecimen
to que vem, desde o seu 
lançamento em Lajes, 
despertando a atenção e 
empolgando a sociedade 
da Princesa da Serra.

! fruta de alto conceito 
nas esferas oficiais do 
município e do Estado, 
passando agora para o 
plano federal.

Lott vai processar 
o Deputado Coelho 

de Souza
Segundo noticia o ma

tutino A HORA, de Por
to Alegre, o ministro da 
Guerra, general Henri
que Teixeira Lott, acaba 
de remeter, através do 
Ministério da Justiça, ao 
secretário do Interior do 
Estado do Rio Grande 
do Sul, deputado Arioso 
Jaeger, uma representa
ção contra o sr. Coelho 
de Souza, componente 
da bancada federal do 
Partido Libertador, de
nunciando-o por crime 
de incitamento à divisão 
das Forças Armadas, em 
virtude de um artigo de 
autoria daquele parla
mentar, publicado no 
jornal «Estado do Rio 
Grande», em meados do 
corrente mês. A dita re
presentação encontra-se 
agora, em mãos do pro
curador geral do Estado, 
sr. Fonseca de Araújo, o 
qual ainda não se pro
nunciou a respeito da 
mesma, esperando-se, en
tretanto, que o faça den
tro de poucos dias.

Nota da Delegacia Regional de Polícia
A Delegacia Regional de Polícia desta cidade, 

faz saber, à todos os proprietários de veículos 
motorizados, que o emplacamento dos mesmos, 
que teve inicio em data de 22 de Janeiro do cor
rente, terminará, há 15 de março próximo vindou
ro, devendo os proprietários dos citados veículos, 
que ainda não regularizaram a situação dos mesmos, 
comparecer na DELEGACIA REGIONA1 DE POLI
CIA—SEÇÃO DE TRÂNSITO—, munidos da docu
mentação (certificado de propriedade), para o de
vido emplacamento.

Lajes, 30 de Janeiro de 19o7
Ten. Cel. Jubal Coutinho 

Delegado Regional de Polícia

CORREIO I ã GEâ Nu
ANO XVI Lages. 2 de Fevereiro de 1957 N* 10

Agencias bancarias 
em Brasília

O sr. Jo9é Maria Alki 
mio, ministro da Fazenda, 
aprovou a emissão de Cartas 
Patentes para oito estabele
cimentos bancários, a fim de 
que instalem agencias na ci
dade de Brasília, futura ca
pital do Brasil. São os se
guintes os estabelecimentos 
de crédito beneficiados pela 
decisão ministerial: Bancos 
Nacional de Minas Gerais, da 
Lavoura de Minas Gerais, do 
Kstado de Goiás, de Crédito 
Real, Nacional Comércio e 
Produção, Real Brasileiro e 
Comércio e Indústria de São 
Paulo.

CORREIO.. .  do povo
Vaz KULHA

Fato interessante vem acontecendo em nossa cidade, 
em certos estabelecimentos comerciais que vendem ci
garros Não obstante a recente alta que sofreram os ditos 
cujos os comerciantes (alguns, justiça se faça) só os 
vendem acompanhados de fósforos, por incrível que pare- 
sa O freguês, por exemplo, pede um maço de cigarros. 
O garçon o traz, junto com um caixa de fósforos. O 
comprador, sabenchj que tem duas ou três no bolso, que 
recebe sempre de troco, a recusa. O servidor, então, re
plica que ou leva cigarro com fósforos ou então não leva 
nada, etc. etc., porque, alega ele, o proprietário do esta
belecimento não pode perder essa vultuosa quantia de 
vinte centavos. Pasmem!

filete de água barrenta, fé
tida, que deslisa pela sarge- 
ta e vai estacionar na es
quina daquela via pública 
com a Rua Ministro Pedro 
Toledo, ex-Getulio Vargas. 
Seria de justiça e, mesmo, 
de necessidade urgente, que 
as autoridades responsáveis 
tomassem providências a 
respeito, pois é fácil avaliar 
as consequências que dali 
podem resultar.

Providencias

tomadas
Fomos informados de que 

o ten-coronel lubal Coutinho, 
delegado Regional de Policia 
de Lajes, determinou sérias 
providencias a respeito das 
bicicletas nas calçadas, de
signado alguns investigado
res e soldados para apreen
der tais veículos, conduzin
do os para a repartição com
petente. Depois dessa elogia- 
vel atitude por parte do te 
nente coronel Jubal Coutinho, 
foram aprendidas diversas bi
cicletas, sendo que os infra
tores foram convenientemente 
multados. Nossos parabéns.

Com vistas ás au

toridades sanitarias
Segundo verificamos de 

perto, bem da frente do 
Pavilhão destinado aos tu
berculosos do Hospital N.S. 
dos Prazeres, sito à Rua 
Benjamin Constant, sai um

Bagunça na praça
Dia 25, ali por volta das 

22,30 horas nos foi dado ve
rificar, bem no centro da ci
dade, nas imediações do Bar 
Marrocos, um espetáculo de
primente que deve, a todo o 
custo, ser evitado pela poli
cia. Umas quantas meretri
zes estavam dando sshow» 
na praça, desrespeitando as 
famílias, com a participação 
de alguns rapazes irrespon
sáveis que as instigavam a 
isso. E a coisa virou em gar
galhadas, piadinhas e gritos, 
atraindo a atenção dos tran- 

1 seuntes.

A g r a d e c i m e n t o
Eu, Elvira Subtil de Oliver

ra, venho por meio dêste jor
nal, gradecer penhóradamente 
aos drs. João Costa Netto, Ga
leno Moreira Cesar e Hortên- 
cio Castro, às dedicadas ir
mãs de caridade e enfermei
ras do Hospital Nossa Senho
ra dos Prazeres que, por oca
sião de minha estada naquele 
recinto, quando fui submetida

à uma intervenção cirúrgica, 
me trataram com abnegação 
e desprendimento.

A todos, pois e às demais 
pessoas que me visitaram, meu 
eterno muito obrigado e que 
Deus os abençoe.

Lajes, janeiro de 1957 

(A.) Elvira Subtil de Oliveira

— Edição de hoje: 8 páginas —

Amanhã, Domingo - às 4, 7 e 9,15 horas — no MAR AJO AR A
Mais um grande e sensacional filme, que é um espetáculo de sucesso mundial !

Um Amor Proibido com um elenco de grandes artistas, des
tacando-se os consagrados astros: Yvo 
ne de Cario, Zarachy Scott e Howard 
Duíí - em maravilhoso TECNIGULOR!

Hoje, sábado — às 8,15 horas:

o SABRE E A FLECHA
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Séde em Florianópolis S. O.

Horários de e para L A G E S
HOMINGOG chegadas às 14:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai © Florianópolis
u u  saidas às 14:50 Para Videira - Joaçaba e C hapeco
c r GUNHAS  chegadas às 11,55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

Saidas às 12,15 Para F lorianóp olis- IícrSai - C unhba - Sao Paulo e  Rio
chegadas às 15,10 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Jomvlle - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15,30 Para Porto A legre

TFRCAS chegadas às 09:20 De Porto A legre
saidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranagua

- Santos e Rio
QUARTAS chegadas às 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

’ e Florianópolis
saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e C hapecó

QUINTAS

SEXTAS

chegadas às 09:5 De Chapecó - Joaçaba e Videira 
saidas às 10:15 Para Florianópolis - Itaja i- Joinvile - Curitiba, - P aranaguá

- Santos e Rio
chegadas à 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e C hapecó

SABADOS chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saidas às Í0:l5 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos e Rio
- :• i » , |f ’ ' * - 5 j

*

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.Á.
AGENCIA EM LAGES: - Kus, 15 de Novembro - Fone: -214 «

T  A C às suas ordens
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