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PSD E PTB trabalham harmomcamenteC6NCIIES0 MISS BROTINHO
Importantes declarações do sr. Celso Ramos, presidente do P S D

Acompanhado de seu i r 
mão o deputado Joaquim Ra
mos. chegou a Lajee no eur 
so desta 6emana o sr. Celso 
Ramos, presidente do diretó 
rio estadual do PSD. A vin
da daquele prócer politico 
prendeu se à inspeção das 
obras de construção da esco
la de aprendizagem d o 
SENAI e também à uma visi
ta aos seus irmãos srs. Vi
dal Ramos Junior e Mauro 
Ramos.

Não tendo nossa reporta 
gem podido estabelecer con 
tato com o deputado Joaquim 
Ramos, dado ter o mesmo 
inesperadamente regressado 
ao Rio, acompanhando o sr. 
Prefeito Municipal, em virtu
de da enfermidade de um 
neto deste, poude entretanto 
manter rápida palestra com 
o sr Celso Ramos, abordan
do importantes problemas de 
interesse politico. Essa pa
lestra é reproduzida 6uscin- 
tamente nas linhas abaixo.

Harmonia entre PSD e 
PTB

Declarou-nos inicialmente 
o sr. Celso Ramos - «PSD e

PTB vem agindo harmonio- 
sameote Tenho tido díver 
sos contatos com o Dr. A< á- 
cio Santiago, presidente dc 
PTB. e em conjunto assen 
tamos medidas para solução 
de problemas e atendimento 
de interesses de ambos os 
partidos Tudo corre muito 
bem».

Presidência da A s
sem bléia

Iodagado por nós como es
tava sendo colocado dentro 
do PSD o problema da reno
vação da Mesa da Àssem - 
bléia Legislativa, e em es 
pecial da Presidência daque
la Casa, disse o nosso entre
vistado que seu partido, co
mo também o PIB ficarão à 
margem da eleição, como 
minoria,

*0 deputado Romanowski 
procurou o Dr. Santiago e a 
mim para obter apoio ao seu 
nome para a Presidência. Da
da a recusa do presidente 
do PTB em aceitar esse 
candidato, o PSD também se 
desinteressou pela eleição

»Do Del. Fragoso ao «Correio lageaoo
Do Cel Fragoso ao «Correio Lageano»

Recebemos do Cel. Augusto Fragoso, ilustre co
mandante do 2o Batalhão Rodoviário, o seguinte telegrama: 

»Direção Correio Lageano 
Lajee
Agradeço penhorado referencias meu nome publi

cadas edição dia trinta. (As.) Cel. Fragoso— Cmt. 2o BRV».

O  deputado Leoberto Leal 
agradece o Centro Operário

João Martins
Presidente Centro Operário - Laje, SC 

Aceite querido amigo meus sinceros agradecimentos 
pela fidalga recepção dispensada a mim e meus com 
panheiros pt Peço extender esse agradecimento todos so- 
cios e sociais pujante sociedade que dirige com tanto des- 
cortinio e tão grande coração pt Quero ainda consignar 
que em qualquer ocasião con*idero-me honrado em ser 
representante desse Centro em quantas oportunidades meus 
6erviços forem uteis cordial abraço Leoberto Leal

N O IV O U  0  DR. E D U
Com a sita. Lara, filha do casal sr. e sra. Os 

car Goüçalves, residentes em P. Alegre, contratou 
casamento o Dr. Antonio Edú Vieira, diretor do 
«Jornal de Lajes» e advogado no foro local. Nos
sos cumprimentos.

do mesmo».
Alistamento eleitoral

Prosseguindo suas declara 
ções o lider pessedista ficou 
a questão do alistamento 
eleitoral, que vem preocu
pando sénamente os parti
dos politicoa, informando, 
entretanto, que por sugestão 
do PSD, em diversos Muni
cípios do Estado as Prefeitu
ras estão pagando as foto
grafias aos eleitores. «F66a 
iniciativa - acentuou - e6tà 
sendo hem recebida e certa 
mente atingirá todos os Mu
nicípios, pois est«6 pagarão 
as despesas de fotos, e co
brarão da Unão posterior 
mente, como de lei».

Fria a candidatura de 
Bornhausen

Esclarecendo que a Alian 
ça Social Trabalhista ainda 
não se fixou o nome do can 
didato ao senado em 1958, 
que deverá sair das fileiras 
do PTB. informou, entretaoto. 
o sr. Celso Ramos que a 
candidatura do 6r. Irineu Bor
nhausen, já lançada, esfriou 
repentinamente, em conse
quência da péssima recep 
ção que o ex Governador te
ve ao regressar da Europa.

Voltará a  Lajes 
brevemonte

O sr. Cel60 Ramos retor
nou a Florianópolis hoje pe
la manhã, em avião da TAC, 
tendo comparecido ao aero
porto diversos lideres poli 
ticos locais O presidente do 
PSD estadual Voltará a Lajes 
brevemente para tratar de 
temas políticos.

Cm festa e6teve a tociedsde lagera, sábado próxi
mo passado á noite, com o encerramento do Concurso 
Mí6s Brotinho, em uma animadíssima reunião dançaute, 
realizada no Clube dos Oficiais, do .2° Batalhão Rodoviário’, 
revestindo se do maior Brilhantismo possível.

Presente, estava a Srta. Marlova Banzolin Ferreira, 
Miss Brotinho de Caxias do Sul, além de inúmeras autori
dades civis e militares, e o mundo elegante de nossa ci
dade.

Iniciada a festa propriamente dita. desfilaram com 
seus respectivos pares, patrocinadores do concurso e re
presentantes tôdas as candidatas. Logo após foi encerra
da a votação e iniciada a apuração final, que chegando ao 
seu termino, apontava como Miss Brotinho de Lages |a Srta. 
Lúcia Vieira Branco, candidata da firma Emilio Battistela, 
tom 108 700 votos, diferença da Segunda colocada 'de mais 
de 73.000 votos.

Logo após iniciou se à coroação da Miss Brotinho que 
foi efetuada, pela Srta Marlova Ranzolin Ferreira Mies 
Brotinho de 0 axias do Sul, Foram coladas as faixas, nas 
Misses, Sorriso, Alegria, Simpatia, e miss Elegância, nas 
senhoritas; Carmen Souto Maior, Marlene Waltrick; |Noil- 
ves Araldi e Maria Aparecida Sampaio.

Todas muito elegantes, muito bem trajadas sua bele
za e encantamento vinha de encontro a beleza desta fes
ta bem organizada.

Correio Lageano. apresenta 6eus parabéns a Comis
são organizadora do Concurso, as Mises e a todas que co-

VOt08

mo candidatas compartilharam do mesmo.

Foi a seguinte a colocação das Candidatas.
16 Eneida Almeida 1.230
15 Clarice Kuzer 2.080
14 Esteia Mariza Lopes 3000
13 Zulma Rodolfo 3.050
12 Ivete Morei 3 380
11 Vera Mareia Fiúza 3.890
10 Zilda Lemos Vieira 3 800
9 Cleuza Vieira Camargo 5.350
8 Marta Borges 5.530
7 Vera Lúcia Furtado 6.290
6 Inara Soecas c 7 050
5 Maria A. Sampaio (Mise Elegancia) 2) 990
4 Noilves Araldi (Miss Alegria) 22.480
3 Marlene Waltrick (Mies Simpatia) 23 600
2 Carmem Souto Maior (Mies Sorriso) 34 740
1 Lúcia Vieira Branco (Miss Brotinbo) 108.700 votos

Cam ara Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

R E S O L U Ç Ã O  N» 3/57 
de 6 fevereiro de 1957

Efetiva o Snr. ARY DA COSTA AVILA nas .funções de 
Vereador.
O Presidente da Câmara Municipal de Lajes, no uso de 
suas atribuições, decreta e promulga a seguinte

R E S O L U Ç Ã O :
Art, Io - Fica efetivado nas funções de Vereador a 

esta Câmara, por renúncia do 6nr. MIGUEL BABY SO 
BRINO, o snr. ARY DA COSTA AVILA

Art. 2o - Providencie a Secretaria as devidas comu
nicações.

Art. 3o - Revogam se as disposições em contrário. 
Lajes em 6 de fevereiro de 1957

ass: - LOUKENÇO WALTRICK VIEIRA 
PRESIDENTE

Am anhã - domingo, às 7 e 9,15 horas — no M AR AJO AR A
Robert Taylor - Janet Leigh e George Raft - no sensacional e empolgante romance de amor e pecado - intitulado:

P i  \  I — Um grande filme daecado e Rendençao-  Metro
Uma das maiores produções do ano, sucesso maior que «Sementes de Violência»!

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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UMA 03RA NOTÁVEL NO CAMPO DAS INVENÇÕES
Dois lajeanos os seus autores — Aprovado pelo Banco do Brasil — Calcu 
ía cora absoluta exatidão os dias decorridos e a decorrer — Brevemente

o inicio de sua montagem
O campo das invenções é 

imenso e variado. Quantos 
homens que, no passado, d«- 
dicaram a vida inteira em 
tôrno de uma criação sua 
que, mais tarde, viria trazer 
grandes benefícios à humani
dade em todos os campos de 
atividades? Temos, entre as 
muitas invenções, o radio, a 
bomba atômica, o cinema, o 
radar, o barco a vapor, a a- 
viação, a eletricidade e mui
tas outras que imortalizam, 
pela sua grandeza e utilidade, 
os seus autores. Por essa ra
zão, é com grande prazer que 
registramos, nestas colunas, a

visita que nos fizeram os srs. 
João Pedro Ghiorzi e Clovis 
Varella Ghiorzi, dois lajeanos 
natos e de tradicional familia 
que, com os seus esforços e 
longos meses de estudo, vão 
projetar para bem longe o 
ncme de nossa quorida La
jes com um invento de gran
de utilidade, denominado 
<C()NDIA», ou seja, contador 
de dias. Patenteado sob o 
n° 89330, e de propriedade da 
firma GHIORZI & GHIORZI, 
êsse novo aparelho, único no 
gênero, custou aos seus in
ventores longos meses de es
tudos e de experiências. Des-

Sanhor Pai de Familia
Tendo aparecido nesta cidade- casos de cães raivosos, pa

ra a vossa proteção e principalmente dos vossos filhos, que 
sendo crianças brincam inocentemente com os cãesinhos, apela 
a Associação Lajeana de Assistência aos Menores (A.L.A.N ), 
para que procure o Posto de Vigilânça e Defesa Sanitária 
Animal desta cidade, a fim de vacinar coitra a raiva os cães 
de vossa propiedade. Os cães vacinados ficam protegidos por 
um ano e as vossas crianças brincarão sem perigo,

(Contribuição da A.L.A.M. na proteção das crianças con
tra os cães raivosos).

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

CLINICA GERAL, PARTOS SEM DÔR, VIAS URINA
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE 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 Porto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Porto Alegre

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

Atende chamados noturnos

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

LAJES — Sta- Catarina

creve-lo^minuciosamente, com 
todas as particularidades de 
funcionamento, seria cansati
vo. Para os nossos leitores 
terem uma idéia aproximada 
damos apenas a sua definição; 
aparelho destinado a determi
nar para simples leitura o nú
mero de dias decorridos ou a 
decorrer entre duas datas. 
Em outras palavraB, calcula 
Com exatidão o númpro de 
dias pas6ados ou presentes, 
no espaço de dois anos, ou 
seja, um anterior e outro 
posterior à data de partida. 
Cumpre ressaitar, que o dito 
aparelho, vem revolucionar o 
comércio, a indústria, institui
ções bancárias e outras por
quanto é de utilidade para to
das fias. Ecn exposição no 
Ginásio do lbirapuera, em 
São Paulo, quando esteve pre
sente o sr. Clovis Varei!* 
Ghiorzi, o aparelho de contar 
dias loi também aprovado pe
lo Banco do Brasil, pela *ua 
comprovada utilidade, estando 
aquele l5> estabelecimento de 
crédito interessado a comprar 
grande remessa, que sirva pa
ra todas as 8gênoias: dessa 
notável invenção. Marcado 
para brevemente a montagem 
do referido aparelho, a ser 
efetuada em nossa cidade, 
suas peças estão prontas, de
vendo dentro de pouco tempo 
ser posto à venda. Destas co
lunas, portanto, felicitamos os 
srs. João Pedro Ghioizi e Clo
vis Varela Ghiorzi por tão no
tável e útil realização, alme
jando-lhes ao mesmo tempo o 
mais completo êxito.

Gente Nova
Está de parabéns o casal 

Dr. Nilo Sbruzzi e sua exma 
esposa dna Maria de Lurdes 
Martins Sbruzzi, com o nas 
cimento de sua filha Emilia 
Mnrtms Sbruzzi ocorrido na 
maternidade Tereza Ramos, 
dia Io do corrente. Destas 
colunas felicitamos aos felizes 
pais, e demaia familiares.

antes de comprar um piano

T  Schwartzmann
o melhor som no móvel mais atraentel

§  A p re s e n to  8 8  n o fa s , 3 p e d a is , c o r
d as  c ruzadas  e ch ap a  d e  m e ta l. D iv e r 
sos m o d e lo s  O uça u m a  d a m o n s tro ç fio  
sem  c o m p ro m is s o . ^

(EVENOEDOt AUTORIZADO

r

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.

LITERATURA

Canção do so litá r io
(Lygia de Andrade Barbosa)

Basta a música 
do meu silêncio,
Mansa e imponderável.
Quietude - jato de sonho 
dos que amam . . .
Amam o silêncio . . . 
a paizagem cismadora escrita 
no livro dos Universos, 
transmigram como as aves -
desenhando no espaço um punhado de versos.

Que silêncio de vôo!
Calmaria indestrutível.
(No âmágo do espírito sideral
freme a alma na cólera sagrada
sobre o jugo feroz da arquitetura carnal).

Silêncio . . . e saudade . . . 
cousas parecidas . . . 
é como chorar sozinho . . 
ver coisas extranhas . . ,  
um ráio de luz se extasias, 
se estilhaça como festa de côres, 
num caleidoscópio de fantaria . . .
O lento bailado das folhas verdes . . . 
a anestesia das flores . . .  a fragància 
as lantejoulas das estrelas brancas . . . 
e o vôo do pásssaro na distância . . .
%
Cousas estranhas . . .
Silêncio de música . . .

-  A V ! S O -
Expresso Joinvillense Ltda.

e
Expresso Lageano

Têm o grato prazer em poder comunicar aos seus inú
meros freguezes desta cidade e ao distinto comercio em 
geral, que no empenho de melhor os servir, resolve
ram unir suas Empresas, passando então a girar sob a 
firma

EXPRESSO LAGEANO
e com os endereços em diversas praças, conforme anota
ções abaixo

Rio de Janeiro
Rua: Sacadura Cabral, 197 

fone 23-42-50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha, Lins. 71 

Fone lo-31

Joinville
Av.: Getulio Vargas, 1.295 
Fones 246/63o

Itajaí
Rua; Hercilio Luz, 68 

Fone 387

São Paulo
Rua: Sacramento Blacke, 82 

lone 9-36-88

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305 1

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Lajes
Rua Correia Pinto 272 
Fone 264 - Cx. P. 264

Podemos afirmar sem falsa modéstia que estamos 
condições de satisfazer o mais perfeito 

e ransporte para as cargas que nos honrarem 
com suas preferencias.
de , „ ? r m0S acrescentar Que contamos com um corpo 
rimen^ITc ,ComPetentes também grandemeute expe
de sii-í o e a deligentes e com plena noçãode sua responsabilidade.
não trrãnS°m!!!a0<!0 e?tamos. certos de que nossos frêgueses 
pontualidirio j ' os <je gueixa nos serviços de coleta e 
já nossos -itrr A e.ntrega ^em outro particular e desde
rarím f i r m !  m e n t ° S pela Preferencia que nos honrarem firmamo nos com alta estima e consideração.

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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Emissões de papel-moeda somente com a au
torização do expressa do poder legislativo

Exame ^ I ^  Camara dos Deputados do parecer do sr. Sérgio Magalhães 
quilibrados todos os orçamentos, inclusive os domésticos

i A r  0 relator Sérgio Maga-A Comissão de Economia da 
Camara dará inicio, amanhã 
a discussão do parecer do 
sr, Sérgio Magalhaes do PTB 
do Distrito Federal, ao pro
jeto, apresentado em 1954, 
que estabelece nenhuma 
emissão de papel moeda se
rá efetuada em prévia auto
rização do Congresso Nacio
nal. para cada caso’,

Na sessão de ontem a pri
meira realizada nêsse perio- 
do exiraordinário de traba. 
lho legislativo, vários aspe 
ctos relacionados com o pro
blema foram abordados.

Preliminarmente, porém, 
discutiu-6e a necessidade da 
reforma tarifaria, cujas ba
ses já foram aprovadas pelo 
GATT, tendo o sr. Dauiel 
Faraco. presidente daquele 
órgão feito uma preleção 
sôhre a urgência do assun
to. Falta-nos pouco tempo — 
disse:

A lei que regula o nosso 
Comércio exterior, prorroga
do no apagar das luzes de 
1956, até julho do corrente 
ano, também foi objeto de 
conversações informais du
rante a reunião,
■Emissão R egulada  

Pelo Congresso
— O projeto em exame —

Renda nacional 
(bilhões de cruzeiros)

Papel Moeda 
(bilhões de cruzeiros)

Lucro
(bilhões de cruzeiros) 

Remuneração do trabalho 
(bi!hõe6 de cruzeiros)
Os lucros cresceram em 

maior proporção do que a 
renda nacional, a quantidade 
de papel moeda, e a remu-

lhães — regula o processo 
das emissões de papel moe 
da, estabelecendo um siste
ma de orçamentos semestrais 
formulados pelo Poder Exe 
cutivo e submetidos á apro
vação do Congresso.

Adiania, ainda, em seus 
parecer, cuja discussão será 
iniciada amanhã, para efeito 
de esclarecimentos, que atual 
mente vigoram os dispositi 
vos da lei 449, de l4 de junho 
1937 e do decreto lei 4.792. 
de 5 de outubro de i942. 
que permitem emissões para 
cobertura de déficits orça
mentários ou para expansão 
crédito bancário apesar da 
competência dada ao Con
gresso pela Constituição, no 
6eu art. 65.

E acrescenta: ‘Trata-ae de 
matéria do maior interêsse 
para o país por que o nível 
dos preços subiu ràpidamen-‘ 
te, desequilibrando os orça
mentos familiares, aumentan 
do os lucro6 das emprêsas e 
diminuindo o salario real. à 
proporção que se efetuam as 
emissões de papel moeda. 
Os seguintes dados mostram 
o.prejuizo dos que vivem de 
salarios e ordenados, apesar 
dos reajustamentos periódi
cos:

1955 Relação 1955/19481948

157,9

21.7

15.5

92.6

549,3

69,3

62,5

288,2

3?4

3,2

4.0

3.1
neração do trabalho.
Grupos Interessados 

Em Manter a Inflação
— Há. portanto, — acres-

A  V  I S O
De conformidade com o que estabelece o art, 99 da 

Lei de Sociedades Anônimas, comunicamos aos senhores acionistas que 
se acham à sua disposição, na séde social da Empreza, os seguintes 
documentos relativos ao exercício findo:
a) —Relatório da Diretoria
b) -Balanço e Conta de Lucros e Perdas relativo a 1956
c) — Parecer do Conselho Fiscal

Lajes, 6 de Fevereiro de 1957 
Madeirense Do Brasil S/A

(Indústria e Exportação de Madeiras)
Amadeu Ferreira-Vice — Presidente 

Jacinto Antonio Ferreira — Ritto Diretor

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

No intuito de melhor atender aos seus 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, paseaudo a vigorar o seguinte horário:

Partida de CURITIBA às 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
Chegadas em CURITIBA ha 16,00 e 21.00 horas

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

AGENCIAS:
CURITIBA MAFRA

Agência «Estar» E6tação Rodoviária
Rua Presidente Faria, 201

Fone 5 5 4 LAGES
Eetação Rodoviária

'.enta o representante cario
ca - -  grupos interessados em 
manter a inflação Daí a im
portância do presente pro
jeto. Revogando se as auto 
rizações dadas ao Poder 
Executivo para emitir papel- 
moeda já o processo de in- 
flacionar o meio circulo se 
torna mais trabalhoso, mais 
demorado. Os projetos de a- 
bertura de crédito especial 
terão de indicar a necessá 
ria compensação de receita 
ou então que aguarda a au
torização de emissão de pa
pel-moeda.

E quanto a alegação da 
impossibilidade de evitar a 
emissão sem autorização dc 
Congresso porque as nece6 
sidades se apresentam subi
tamente e a conjutura pode 
se agravar sem o entendimen
to imediato, o sr. Sérgio Ma
galhães responde:

— Em primeiro lugar, o 
regimento das duas Casas do 
Congresso já permitem o an 
damento rápido das proposi
ções. Por outro lado* a ex
pectativa das emissões ante
riores proporciona^ elemeDtos 
para a previsão em tempo 
habil

Acha. por fim o relator, 
ser desnecessário a doação 
do sistema de «elaboração», 
por isso apresenta substituti 
vo determinado a autoriza
ção pura e simples do Con
gresso para qualquer emissão.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
REQUERIMENTOS DESPACHADOS

dia 30 de janeiro de 1957.
N‘ 125 - 17- 1-1757 - Francisco 'Linz Wanderley - Apro

vação dc abertura de rua c d< ação 
de terreno - Cumpra o parecer di 
D.O.V.

Dia 4 de fevereito de 1957.
N‘ 267 - Io- 2-1957 - Adinorá Melo da Rosa - Professora

Municipal - 45 dias de Licença - Sim.
Dia 5 de fevereiro de 1957.

N' 2570 - 16-11- 956 - Adilo Antônio Córdova - Conc^sião
de terreno no Cemitério - Sim.

N' 2697 - 3-12-1956 - António A’uvier Pereira - Licença
par colocar toldo fixo em frente a 
seu estabelecimento 6ito à rua Mal. 
Deodoro - Indeferido.

N' 2815 - 17 12- 956 - Joana Pereira Amarante • Concessão
de Terreno no Cimitério - Sim.

N' 2819 • 18 12-956 - Maria Alves de Carvalho - Aprovação
de pianta e licença para construir 
casa de madeira r.o M. do Pôsto - 
Sim.

N' 2858 - 21-12-956 - Aldo Zequini - Concessão de terreno
no Cemitério - Sim.

N‘ 2944 - 31-12-196 - Arnaldo João Zanotto - Concessão de
terreno no Cemitério - Sim.

N. 133 • 18-1-1957 - Licínio Córdova - Ligação dágua - Sim
N' 182 - 23-1-1957 - Augustinho João Meurer - Aprovação 

de planta e licença para construir - Ar
quive-se.

V 185 - 23-1-1957 - José Custódio Maciel - Ligação dágua 
- Sim.

N' 188 - 24-1-1957 - Renato Furtado Arruda - AprovpçSo ,de 
planta e iicença para construir um pré
dio para Pedro Castagna - Sim.

N* 202 - 26- 1-1957 - Aftino José Pereira - Ligação dagua -
Sitr.

N' 214 - 29-1-1957 - Abastecedora Bleyer Ltda. - Ligação
dágua - Sim,

N' 217 - 29-1-1857 - Dr. Domingos Valente Júnior - Ligação
dágua - Sim.

N- 231 - 30-1-1857 - José Silveira de Souza - Ligação dá
gua • sim.

N‘ 294 - 4-2-1957 - Elcinda Einecke Passos Varela - Trans
ferência de terreno fereiro - Junte a 
planta de acôrdo com o Decreto n° 43, 
de 1956.

Adquiram agora com grandes facilidades de 
pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

PRINCIPE 6 7 » Pés 
CONQUISTADOR 8/= 

IMPERADOR 10'7,2

em  e spaço útil 
f  m perfelçáo té cn ica  
em  acab a m e n to  nobre

im p e r a d o r  /
io,s p‘*

Façam uma visita e verifiquem ©m nossa loja os 

insuperáveis refrigeradores BRASTEMP, absoluta 

garantia em vosso lar

C o n ce ssio n á iio s  e x clu s ivo s  nesta praça

EXPOENTE
MÍXiMO Rua Cel. Manoel Tliiago de Castro, 10 - 

Fone, 153 Caixa Posta 27 LAJES, S.C.
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Transportes Aéreos Catarinense
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Séde em Florianópolis S. C.

Voos
-

H o rá r io s  de e p a ra  L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

\

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas à6 09:5 De 

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 09:55 De 
saides às 10:15 Para

Porto Alegre 
Florianópolis ■ 
- Santos e Rio

Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Fone: -2 1 4

s

- T A  C às suas o rd e ns  ~zzr
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Secção esportiva
_____ Red ação de NÉVIO FERNANDES

Am anhã terá inicio o tor
neio pentagonal Radio Dia- 

rio da Manhã
Conforme foi amphmente 

divulgado, será inaugurado 
amanhã no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o Torneio 
Pentagonal Radio Diário da 
Manhã, com a realização de 
duas partidas que vem sensa- 
cionalizando o mundo espor
tivo local.

Abrindo a rodada, teremos 
as 13,30 horas o encontro en
tre os quadros do Iutermcio- 
nal e do Flamengo, num pré
lio que se apresenta com ca
racterísticas de equilibrado, 
já que o conjunto rubro ne
gro se agiganta quando en
frenta quadros da nossa 1® Di
visão,

Por sua vez o Colorado, 
segundo nossos prognosticos 
leva uma nequena vantagem 
sobre o Flamengo no sentido 
de caocha, ja que seus joga
dores são mais efeitos ao

gramado do Fortim da Ponte 
Ír6nde.
Salvo alterações de ultima 

hora as dua* equipes deverão 
se apresentar assim forma
dos: Internacional: Remi, Hi
lário e Z^quinha; Henrique, 
Aureo e Lino; Adair, Plinio, 
Alemão, Teimo e Melegari.

Flamengo; Sadi. Nené e Al
cides; Tenebrio, Aloisio e 
5>»nsã0; Siqueira, Ari, Lui- 
zinho, Celio e Rui.

Na contenda principal da 
domingueira, deverão defron 
tar-se os quadros do Vasco 
da Gama e do Palmeiras, 
num jogo que se antecipa co- 
mn facil vencedor a equipe 
do Vasco da Gama, isto pro
veniente da sua absoluta su
perioridade sobre o conjunto 
alvi verde.

Sem qualquer menospr?zo, 
o Fantasma do Planalto deve
rá golear o frágil onze da 
S. E. Palmeiras.

As escalações prováveis das 
duas equadra» sera a seguin
te: Vasco da Gerr.a: Daniel, 
Tide e Edgard; Boanerges, 
Elno e Waldir, Raimundo, (’ar- 
linhos, Johan, Edu e Tulio.

Palmeiras: Buck, José e 
Rogério; Moacir, Mauro e Ge- 
li; Alfredo, Niggemann, Lan- 
ehão, Adilion e Wanderlei.

Antes do inicio destes jo
gos serão sorteados os árbi
tros, que deverão recair nos 
Srs. Edgard Werner, Adolfo 
Martins e Osvaldo Costa.

Portanto, solicitamos ao 
nosso distinto publico, que 
compareça amanhã a nossa 
principal praça de esportes, 
com o intuito de incentivar o 
esporte na Princesa da Serra, 
porque os jogos de amanhã 
serão de grandes quilates 
técnicos.

I 1
M E D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1' pavimento - 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

«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.

AS ULTIMAS DO ESPORTE LAJEANO
1 - Um frupo de velhos 

adeptos do Aliados F.C.. estão 
se movimentando no sentido 
do Veterano, retornar as lides 
esportivas, e para tanto estSo 
realizando uma vasta cam
panha de assinaturas, b«-m 
como irão efetivar contínuas 
sessões.

reunião extraordinário do De
partamento Varzeano de Fu
tebol. quando f< ram entregues 
os prémios aos clubes que 
recentemente levantaram o
Torneio Encerramento.

Ao Curintians como cam
peão da citada competição

coube o trofeu Ideal, no 
União Como o Vice Campeão, 
foi ofertada a Taça Fibra.

Alem disto ioram entregues 
os diplomas a diversos cam
peões de competiçõ‘8 espor
tivas, patrocinadas pela mater 
do futebol menor.

XXX

2 - 0  S.C. Cruzeiro da var- 
zea, chegou a um acordo com 
o seu hamonino da localidade 
de Trombudo Central, para a 
realização de um jogo amisto
so que terá lugar naquela es
tancia no proximo dia 24.

XXX

3 - As direções do Lajes e 
do Atlético estão mantendo 
entendimentos para a realiza
ção de um match amistoso 
amanhã cedo no Velbo Está
dio de Copacabana entre as 
suas equipes de titulares.

XXX

Foi realizada hoje a tarde 
da Alfaiataria Cabral, uma

Rio—Os próceres udenistas 
de tendência moderada, vin
culados aos govenos estadua
is ou representantes de for
ças conciliadoros, procura
ram 06 líderes da agremiação 
para lhes hipotecar solidarie
dade em face da pressão 
exercida pelo grupo lanterni- 
sta, que deseja se assenho

rear do cotrôle das bancadas 
da UDN.

A esperada renúncia dos 
líderes deverá ser sustada 
pela fortalecimento da sua 
posição nas últimas horas, 
pois tornou se evidente que 
seus rivais não terão eleme
ntos para elegar uma lideran
ça a seu gôsto.

Colégio Evangélico
Cursos: Pré—primário (Jardim de infancia) 

Primário (Io, 20, 3o e 4o anos)
Matrículas abertas desde Io do corrente Preços 
modicos
R. Fausto Souza, 148—Lajes—SC.

N e g o cio  de ocasião
Vende se um caminhão Ford 

46 Hercules Diesel comple
tamente reformado sujeito a 
qualquer prova.

Os interessados poderão di
rigir-se a rua Correia Pinto 
272

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n- 266

ífpfriqeração 
mesmo no SWao com

GELüMIlTiC “700”

0  novo refrige
rador Gelomatic 
"700", a quero- 
rene, ieva ao ser
tão o conforto da grande ci
dade. Funciona sem Interrup
ção, sllenclosamente, dura uma 
eternidade e consome apenas
1 litro de querozene por dia. 
Garantido por 5 anos

7  pés cúbicos 

de capacidade A .

Um produto / f U L l l f r k
lad. Brasileira d* Embalagens S.A.

REVENDEDOR AUTORIZADO .

E a g o ra , pa ia  en trega  im ediata
GELOMATIC

—  8 0 0  — *

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de 5 anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

Peça uma demonstração e teremos toda satisfa
ção em instalar em sua residência o insuperável

G e I o m
—  8 0 0

a t i c

r o p I c a
a eletricidade

Concessionários para Lages:

F e r n a n d e s  
& Cia.

Rua Quintino Bocaiuva

Nelson Bräscher 
8c Cia.

Rua Correia Pinto, 136 

LAGES

Quintino
80

LAGES
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Diretório do
Conforme havíamos noti

ciado anteriormente, foi or 
ganizado.o diretório distrital 
do Pl'H de Anita Garibaldi. 
Damos agora a nomioata dos 
membros da Comissão lixe 
cutiv» e todas as pessoas 
que compareceram à reunião 
trabslhista realizada na sé- 
de do distrito, compondo o 
mencionado diretório. São as 
seguintes:

José Arcaro, Marçal José 
do Oliveira, Pedro Bernardi
no Martins, Izidoro Barboza, 
Ary Varela Ramos, Ovídio 
Domingos Boeira, João Ta- 
eiano >util, João Francisco 
Borges, Luiz Dias Loureozo, 
Alziro Moreira Branco, Se
bastião Antonio de Oliveira, 
José Maria Macedo, Adão 
José Ribeiro, Orlandino Jo
sé Ribeiro, Bruno Ramos, 
Ativerçâo Madruga, Itor Fi- 
gueiró. Adão Ferreira dos 
Santos, Lauro Varela, Atana- 
zio Rodrigues Barbosa. João 
Maria Sutil, Mario Alves da 
Silva Ari Antoniozzi, Gtaveli- 
no A. Batista, Firmino Silvei
ra Santos, tíebastiao Assun 
ção, Nestor Alves de Olivei
ra, Adamo Tessaro, Lovegil- 
do Pereira, Veregilino Anto
nio Goulart, Pedro Machado 
Sobrinho, Jani Madruga, An
gelin Chinato, Raulino Ma 
chado de Castilhos, Moyses 
Talmo, Ilbetine Salmoria Oli
vet a Pereira da Silva, Bru
no Rodrigues, Darvino Silva 
Oliveira, Jacinto Ziliotto, Jo
sé Andreghetti. Oliveiro S. 
Lima, Valderico Dalamico, 
Luiz Canani, Aristiliano Ne 
ves de Oliveira, Ivandel Pe
reira, Luiz Perreira, João 
Quinatto, Ojaston Fontana, 
Luiz Andreguetti. Eurides 
Varela de Lima, Orlandino 
Cândido de Alacedo. Venan- 
cio Golçalvee da Silva, Alce- 
no José Grumtzky, Horacio 
C. Furtado, Santo Canani 
Pedro Antonio Batista, Nereu 
Rodrigues Assunção, Sleso 
do Amaral Varela, José Ma
ria Branco. Aldo Varela Ra
mos, Antonio Ribeiro, Setem- 
brmo Picini, José Oliees Ca
bral Ramos, Sebasiíão Go
mes e Sá, Justino Goularte, 
Itehor Madruga de Freita6„ 
Idalino Pacheco de Andrade, 
Pedro Andrade Matos, Crisan- 
to Martins de Castilhos. Se
bastião Freitas, Nicolau A. L. 
Vieira, Marcilho Amaral Vare
la, Ary Mougen Ramos, Bruno 
Rodrigues, Ãride6 Rodrigues 
Barbosa, José Francisco Men 
des. Amantino Boeira De 
mertines, Getulio Gregorio 
Rodrigues Helio Pereira, Celio 
Silva, João Maria Pinto, Ju
lio Oliveira de Almeida, Ri

REELEITO AMARAL 
PEIXOTO PARA A 
PRESIDÊNCIA DO

PSD NACIONAL
Rio 7 —Na reunião 

dasta manhã do diretório 
nacional do PSD o em
baixador Amaral Peixoto 
foi reeleito para a presi
dência do partido, sendo 
igualraente reconduzidos 
às duas vice- presidên
cias os srs. Benedito Va
ladares e Cirilo Junior.

PTB de Anita Garibaldi
K l

Marcelino Alves Ferreira - eleito 
Presidente do PTB de Anita Gari

baldi
cieri Del-Sotto. Auro Barbo
za Ramos, Antenor Varela 
Ubaldo. João Rodrigues Fur-

tado, Porfirio A. de Mello, 
João Maria Dutra, Hugo Ri
beiro Delfés. Jouas Ribeiro 
Delfes, Marcelino A’ves Fer
reira .Natalino Rodrigues de 
Almeida, Lourdes Rodrigues 
de Almeida, João Elias Duar 
le, Dorval. M. da Cruz, Abe 
lardo Alves de Moura. Luiz 
João Anloniazzi, Luiz José 
Dutra, Max Kessin

COMISSÃO EXECUTIVA. 
Presidente Marcelino Alves 
de Ferreira; 1' vice, Idalino 
Pacheco de Andrade; 2° Vice; 
Oliveira Perora; 3o vice. Ri 
cieri Del Soio; 4o Vice. San
to Canani-’ Secretario Geral. 
Olivino Freitas; Io secretaiio 
Orlandino Ribeiro; 2o Secre
tario Crizauto Martins de 
Castilhos,- Tesoureiro Geral 
Nieoal Faustino; Io tesourei 
reiro Uoitval Cruz; 2o tesou
reiro Luiz Almeida.

CORREIO IÂ G E A N0
ANO XVI Lages, 9 de Fevereiro de 1957 j N* 12

Fm festas o lar do sr. Áureo Ramos
Acha se em festas o 

lar do sr. Aureo Vidal 
Ramos e de sua exma. 
esposa d. Tereza Ramos 
com o nascimento de 
um galante menino. Na 
pia batismal, onde foi 
levado por seus padri
nhos, o Dr. João Costa 
Neto e sua exma. espo
sa, o menino recebeu os 
santos óleos do Revdo. 
Pe. Ernesto Pereda Cas- 
tillo e o nome de José 
Vidal. Agravado em seu

estado de saúde, a- 
pós assistência médica 
na Maternidade Tereza 
Ramos, José Vidal foi 
transportado para o Rio 
de Janeiro, em avião es
pecial, acompanhando-o 
seus pais, seus avós, o 
sr. Vidal Ramos Junior 
e senhora, e outros pa
rentes. Destas colunas 
enviamos os nossos pa
rabéns à familia em fes 
tas e nossos votos de 
pronto restabelecimento 
de José Vidal.

PRAIA DA SAUDADE 
Município de Itajaí 

PROPRIETÁRIOS: LEONARDO TETTO e JUVENTINO LINHARES
Caixa Postal 169
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PLANTA PE SITUAÇÃO

Preços por lotes em 24 meses
De Nr. 1 á 30

» 31 » 60 
» 61 » 90
» 91 » 120
» 121 » 15 I
» 151 » 180
» 181 » 2 )2

»
»
»
»
»
»

50 000,00 
45.000.00
40.500.00
36.450.1 )>)
32.705.00
29.425.00
26.583.00

NB- — As esquinas tem majoração de 10° „ dos
preços acima

Planta aprovada e reconhecida pela Prefeitura 
„  sob nr. 041.
Transcrito no livro 3 Q. ,\ folha 50 Sob. nr 27545 - 

no hegistro de Imóveis da Comarca de Itajaí

OTIMOS DESCONTOS PARA VENDAS A VISTA
VENDAS DIRETAMENTE COM PROPRIETÁRIO SR. LEO TETTO

INFORMES DANÚBIO HOTEL
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