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I  verdade em lerei Posto em  xeque a d e m a g o g ia  do PL
A eleição da Mesa da Ga

mara Municipal vem servin
do de motivo para comentá
rios e fuchicos nas rodas po
líticas. Isso é normal; não 
constitui novidade. Alguns 
fatos, entretanto, estão sen 
do divulgados falsa e ten 
denci08amente; especialmen
te pela trombetinha «Jornal 
das Moças». Nós que costu
mamos publicar a verdade, 
mesmo quando contra nós, 
damos hoje detalhes daque
les acontecimentos para des
fazer aa intrigas solertemen- 
te feita».

Canditato a presidente
Não é verdade que o Dr. 

Evilasio N. Caon tenha im
plorado ao sr. Vidial Ramos

Junior para ser presidente 
da Camara. Aquele vereador 
nem 6iquer tratou do assun
to com o presidente pesse- 
dista, e muito menos com 
outros lideres do PSD. O sr. 
Vidal Ramos junior foi quem 
convidou o lider petebista. e 
o convite foi formulado por 
intermédio do 6r. José Bag
gio, presidente do PTB. Foi 
uma atitude nobre e elogiá- 
vel do chefe do partido ma
joritário. Dispondo de votos 
suficientes para eleger só- 
zinho a Mesa da Camara, o 
PSD quiz dar uma demons 
tração de lealdade, cumprin
do acordo celebrado em 1955 
de rodizio na presidência da 
Camara. E cumpriu, pois o 
que sucedeu depois não po
de 6er tido como da respon
sabilidade oficial do PSD,

A G R A D E C I M E N T O
A Diretoria da Associação Beneficiente Seara do Bem, 

vem por este meio agradecer à «Rádio Clube de Lajes», à 
«Rádio Diário da Manhã, ao «Jornal de Lajes», ao «Correio 
Lageano», ao comércio lageano, ao «Clube 1* de Julho», ao 
«Clube 14 de Junho», aos patrocinadores, à comissão de senho
ras, aos patrocinadores, aos pais das candidatas ao concurso 
'Miss Brotinho 1957», e a todos quantos, direta ou indireta 
menU, colaboraram para o exito daquele cerUine, cuja resul
tado financeiro será aplicado em obra social da qual Lajes ha
verá de s* orgulhar no futuro.

A DIRETORIA

Notícias da Cúria Diocesana
Visita Pascoal em Caninhas

Hoje dia 16 de fevereiro, Sua Excia. Revma. o S6. 
Bispo Diocesano, deixou a cidade de Lages para iniciar 
a Visita Pastoral na vasta paróquia de Canoinhas. Sua 
Excia. Revma. visitará, além da cidade de Canoinhas, mais 
26 localidades A Visita Pastoral iniciada aos 16 de feverei
ro terminará aos 31 de março.

Novo Diretor de Ensino Religioso
Para ocupar o cargo de Diretor Diocessano do D epar

tamento de Ensino Religioso Sua Excia. Rexma; o Sr. Bis
po Diocessano nomeou o Revmo Pe, Abílio Maria Nardel- 
li, ordenado sacerdote, na Catedral de Lages, aos 8 de 
dezembro de 1956.

Novo Reitor de S- Judas
Tendo o Revmo. Pe. Henrique Barison pedido exone- 

raçãa do cargo de Reitor da Igreja de São Judas, nesta 
cidade, Sua Exma. o Bispo Diocesano, houve por bem 
nomear, para o referido cargo, o Revmo. Pe. Tarcísio 
Dalsenter, que tomará posse da Reitoria da Igreja de São 
Judas, amanhã, dia 17, por ocasião da última Missa.

que afinal foi o principal vi
tima da traição verificada,

A votação para a 
Mesa

O resultádo da votação de
veria ter sido 8 a 5. em fa
vor da chapa PSD-PTB. Ven
ceram, porém, os mais ve
lhos, após a verificação de 
empate. A bancada pesse- 
dista. maciçamente, havia 
6e comprometido com seu 
presidente a sufragar a cha
pa situacionista. Dois verea
dores entretanto não honra
ram a palavra. Mancomuna 
ram 6e com a UDN e trairam. 
Tudo foi adrederaente pre 
parado.

O sr Miguel Babi compro
meteu-se a votar na chspa 
udeni6ta e o sr. Lourenço 
Waltrick a votar em branco. 
Daria o empate, como de fa 
to se verificou, para então 
serem eleitos os mais idosos. 
Venceram: Lourenço mais 
velho do que Evilasio, Aris- 
tides Ramos mais velho do 
que Oscar Schweitzer e Áu
reo Lisboa mais velho do 
que Argemiro Borges Sal
vou se apenas o ver. Dorva- 
lino Furtado. E por duas ra
zões: a primeira para que 
ele levasse a culpa do voto 
em branco, e a segunda por
que a UDN não dispunha de 
vereador mais idoso do que 
o atual 1o secretário, pois 
são mais moços do que ele: 
Dionisio Maestri. Leopoloo 
Medeiros e Arnaldo Waltrick.

Traido o PSD
Bem se pode ver que o 

principal traido foi o PSD e 
o seu presidente. Não seria 
de se estranhar que os ve
readores Miguel Babi e Lou 
renço W altrick votassem 
contra o Dr Evilasio N- Caon 
que afinal n&o é pessedista 
Mas como se explicar a 
derrota dos vereadores Oscar 
Schweitzer e Argemiro Bor 
gee, ambos do PSD. para em 
lugar dos mesmos serem 
eleitos os vereadores Aristi 
des Ramo6 e Aureo Lisboa 
da UDN e do PL. respecti 
vamente? 0  visado não eru 
exclu-ivamente o represen 
tante trabalhista, mas PSD e 
PTB a um tempo. Prova ca 
bal disso: Babbi com remor 
60 renunciou e Loureoço a- 
ceitou a presidência.

O vereador Aureo Ramos 
Lisboa, do PL, apresentou na 
Camara Municipal um projeto 
de lei concedendo auxílios a 
diversas associações assisteu- 
ciais, num total de Cr$ . . . . 
600.000,00. Por ocasião do de
bate do parecer da Comissão 
de Finanças ao mesmo proje
to o ver. Evilasio N. Caon, a- 
poiado em apartes pelos vers. 
Dorvalino Furtado e Roberto 
Ferreira, denunciou o objetivo 
demagógico da iniciativa do re
presentante libertador.

Reconheceu o mérito da 
concessão dos auxílios propos
tos, dado estarem as entida
des mencionadas no projeto 
necessitando de dinheiro para 
obras sociais, mas julgou ele
vada a quantia proposta, da
dos outros importantes pro
blemas a serem solucionados 
pelo município e destacou a 
orientação equivoca e a t é  
mesmo cinica da Frente De
mocrática ao propor tais au
xílios, quando na Assembléia 
Legislativa rejeitou igual pro
posição, apresentada pelo de
putado Osni Regis, só porque 
este é do PSD.

Após estender sua argumen
tação o ver. Caon lançou um 
repto à Frente Democrática, 
dizendo: «Votarei favorável
mente, ainda na atual sessãa 
de Camara, à concessão de 
50% dos auxilios propostos na 
base do substitutivo de minha 
autoria. Consiga a Frente De
mocrática auxilio do Governo 
Estadual às mesmas entidades 
e votarei os restantes 50%».

O ver. Lisboa quiz tirar o 
cavalo da chuva dizendo que 
o PL nada tinha com o que 
fizeram os deputados gover- 
nistas, porque o PL não tem 
representante na Assembléia 
Legislativa. Desculpa essa que 
a ninguém ilude, pois todos 
sabem que UDN, PL, PRP. 
PDC e PSP são uma coisa só 
em Sta. Catarina.

Coube ao ver. Aristides Ra
mos tirar pela garupa o ver. 
Aureo Lisboa, aconselhando-o 
a retirar o p ojeto e enca
minhar outro propondo auxi
lios, mas em quantias menores. 
Espera-se que segunda-feira o 
reprsentantee do PL volte a 
plenário com um novo projeto, 
dentro das bases sugeridas pe
lo vereador petebista.

I M s  p  o Griipo ile Copacáasa
Proposição do ver. Evilasio N. Caon aprova

da na Camara Municipal
A Camara de Vereadores enviou aos srs. go

vernador do Estado e secretário de Educação e 
Saúde telegramas com o seguinte teor:

«Camara Municipal, virtude aprovação unani
me proposta vereador Evilasio Caon, apela Vos- 
sencia sentido aumentar número matriculas gru
po Flodoardo uabral, sito esta cidade, bairro Co
pacabana. Centenas crianças não poderão fre
quentar dito grupe corrente ano consequência fal
ta vagas. Prédio, já pequeno quando construído, 
não comporta maior frequência visto funcionarem 
diáriamente tres turnos. Dada excelente situação 
financeira Estado, segundo proclama governo es
tadual, Camara Vereadores espera Vossencia de
termine maior aplicação verbas fabulosa arreca
dação estadual na instrução e educação seus 
filhos».

Faleceu D. Maria de Castro Arruda
Em avançada Idade, taleceu dia 7 deste, D. Maria de Castro Ar

ruda. tronco de tradicionais famílias de nossa terra. Deixando a lamen
tar seu passamento os filhos, srs. Agnelo, Raul, Edmundo, Eurico, Flá- 
vlo, Nicanor, Teimo, sra. Alfeu Ramos e sra. Alceu Goulart, além de 
uetos e parentes afins, a extinta foi sepultada com grande acorapanha- 

míito.  Ã familta enlutada enviamos nossos pesames.

Hoje, sábado às 4  e 8,15 horas o cine MARA- 
JOARA vai apresentar

« B e l u i l i á o  n i  D a k o t a »
em Technicolor ! ! com: Wanda Hendrix e Joh Bromfield 

Sensacional filme de aventuras no OESTE ! !

Domingo será exibida a maior e a melhor realiza
ção do cinema mexicano

Maria FELIX Pedro ARMENDARIZ

« E N A M O R A D A »
Sob a magistral direção de EMÍLIO FERNANDEZ, 
e a fotografia do «rei da objetiva” que é Gabriel

Figueroa 11
AMANAÃ, DOMINGO às 4, 7 e 9,15 horas no 

_______Marajoara ______ “ENAMORADA”______ ___
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RIO DC JANEIRO, -  Mais 
um grande passo acaba de 
dar o Brasil em direção aos 
seus objetivos de industriali
zação, ao se anunciar boje 
que o govêrno, representado 
pelo Grupo Executivo da In
dústria Automobilística (GEIA), 
acaba de aprovar o plano 
submetido pela bord para a 
fabricação local de caminhões.

Ontem à tarde, logo apôs u 
aprovação pelo gevêrdo,^ o 
Sr. Humberto Monteiro, Ge
rente Geral da Ford no Bra
sil, informou ser o plano Ford, 
ora aprovado, o primeiro pro
grama completo, pois inclui 
tanto caminhões do tipo lave, 
como pesados.

«Essa decisão», disse o Sr. 
Monteiro, «é de grande signi
ficação para o desínvolvimen- 
lo industrial do Brasil, pois 
colocará o nosso Pais na ca
tegoria dos maiores fabrican
tes de caminhões do mundo».

A escolha do motor envol
via problemas técnicos extre
mamente complexos, pois fa
zia a Ford empenho em pro
duzir, no Brasil, os seus mais 
modernos modelos V-8, os 
mesmos com que são equipa
dos os caminhões Ford 1957. 
Evidentemente, motores me
nos atualizidos não estariam 
à altura da tradição Ford no 
Brasil e da grandiosidade do 
emprendimento.

«Nosso programa prevê a 
produção de 8.250 caminhõ°s 
ainda êste ano, Com cêrea dc 
40% de material brasileiro, 
progredindo anualmente para 
até 50.000 caminhões em 1960. 
Nessa época, 90% do pêso 
total do veículo será de ori
gem brasileira, importando-se 
dos Estados Ümdos uns pou
cos ccmponentes que repre
sentarão apenas 10% do pêso 
total do caminhão».

«Não podemos deixar de 
manifestar», disse o Sr. Mon
teiro, «0 nosso profundo re
conhecimento ao Senhor Mi
nistro Lúcio Meira, aos mem
bros do Grupo Executivo da 
Inlústriu Automobilística é às 
autoridades governamentais 
que nos assistiram na elabo
ração do programa».

A execução do plano terá 
inicio imediatamente, devendo 
estar terminada em meados 
de 1960. Na opinião do Sr. 
Monteiro, a consecução do 
programa Ferd só se torna 
pcssivel por haver o Brasil 
alcançado um elevado estágio 
de iDdustrialização, quando a

Uma realidade o Caminhào Ford Brasileiro

A Ford realizará o maior investimento
estrangeiro jamais feito no Brasil

CENTRO DE ENGENHARIA 
DE PRODUTOdisponibilidade de matérias- 

primas, componentes e peças 
é cada vez maior • salientan
do-se ainda o potencial do 
mercado brasileiro para ca
minhões, c u j a  importância 
cada v í z  mais se evidencia». 
«Esse mercado potencial», 
acrescentou o Sr. Monteiro, 
justifica economicamente a 
manufatura, pois, para merca
dos menores a montagem de 
veículos ou a importação de 
produtos montados é mais 
prática do que a fabricação 
local».

O programa de readapta
ção das instalações de mon
tagem da Ford em São Paulo 
prováveimente as mais mo
dernas do mundo, fora do6 
Estados Unidos e inaugura
das em 1953 no bairro do 
Ipiranga — envolve, segundo 
o plano, um investimento di
reto em maquinaria e equipa
mento importado, no valor de 
Ub$16 milhões, que é o maior 
jamais feito por qualquer in
dustria estrangeira no Brasil, 
no campo da manufatura. 
Além dêsse investimento, que 
não implica em desembolso 
de divisas, a Ford brasileira 
está dispendendo Cr$ 377.4 
milhões na compra de terre
nos, construção de edifícios e 
aquisição de equipamento na
cional. Desta forna, o inve»- 
timento total equivale a a- 
proximadamente US$ 21 mi
lhões.

Dezenas de técnicos norte 
americanos estarão à disposi
ção da Ford, no Brasil, au
xiliando a levar a cabo a exe
cução dêste programa de ma
nufatura*. Esse pessoal será 
gradualmente substituido por 
especialistas brasileiros, trei
nados para tal fim no Brrsil 
e no estrangeiro.

AS NOVAS INSTALAÇÕES

As novas atividades de fa
bricação, previstas no plano 
aprovado, serão centralizadas 
nas atuais propriedades da 
Ford nos baiiros do Ipiranga 
e Bom Retiro, S. Paulo — en
quanto uma fundição nova e 
completa será construída em 
área »ituada à curta distância

da capital paulista.

O conjunto industrial do 
Ipiranga será acrescido de 
um novo edifício de dois an
dares, coro área coberta dr
23.000 metros quadrados, des
tinado à usinagem e monta
gem de motores à razão de
25.000 por ano. Além disso* 
as presentes instalações da 
Secção de Estamparia da 
Ford serão substancialniente 
ampliadas a fim de alcançar 
uma produção de aproxima
damente 24.000 cabines de 
caminhão por ano. Essas ca
pacidades estão baseadas no 
horário mrmal de Jrabalbo, 
pondendo-se, através de tra
balho em horas extraordiná
rias ou pelo emprêgo de tur
nos especiais, ser aumentadas 
para até 30.000 unidades por 
ano. Com respeito à monta
gem de veicules, a moderna 
linhas de montagem da Ford 
no Ipiranga, dutada dos mais 
avançados recursos da indús
tria aut >mobilistica, está - em 
condições de comportar a ex- 
uansão prevista no plano, pois 
«ua capacidade é de 30.000 
unidades por ano.

A fundição Ford terá ca- 
nacidade para atender à pro
dução anual de mais de
25.000 motores e utilizará os 
mais atualizados processos de 
tecnologia metalúrgica.

Os dep irtamenfos respon
sáveis pela engenharia do 
produto serão localizados nas 
aluais inataiações da Ford no 
Bom Retiro, que serão devi
damente modificadas para re- 
reber os mais recentes equi
pamentos de provas e de la
boratório — tais como mo
dernos dinarr.ômetros para 
motores e para chassis. Dessa 
maneira, terá o Brasil o seu 
primeiro centro de engenha
ria da indústria automobilisti-
ca.

0 5  VEÍCULOS

Os 37 anos de experiência 
da Ford no Brasil possibilita
ram àquela companhia esco
lher dentre os caminhões de 
sua extrema linha, justamente 
os modelos que naais se pres
tam às [condições brasileiras 
e que são os caminhões mais 
modernos hoje produzidos nos 
Estados Unidos: — a camio
nete F-100, extremamente 
versátil, para uso urbano e 
rural, adaptável para furgão 
ou transporte de passageiros.- 
o caminhão F-350, veiculo de 
tonelagem média, indicado pa
ra uso urbano e transporte de 
cargas até três toneladas,- fi
nalmente, o tradicional F-600, 
cuja industrialização já se 
vem processando desde há

vários anos, ideal para per
cursos longos com cargas pe- 
sadas, inclusive puxando re
boques.

OS MOTORES

Os motores Furd a gasoli
na, com valvulas no ca beçote, 
que serão produzidos no País, 
*ão os modelos V-8, tipo 
1957, com bloco em «Y* que 
representam a última palavra 
no gênero, Como se *abe, a 
Ford Motor Company já pro
duziu meis motores V-8 que 
qualquer o u t r o  fabricante, 
desde 1932, quando teve a 
primazia de iniciar a produoão 
em série dêste tipo de motor 
que é hoje universalmente 
aceito e aclamado.

Redução de 2 bilhões 
no meio circulante
Houve sensível redução do 

meio circulante no mês de 
janeiro último, com os rfs- 
gates, pela Carteira de Re
descontos do Banco do Brasil, 
de importância superior a 
dois bilhões e trezentos mi
lhões de cruzeiros.

De acordo com O quadro 
demonstrativo do papel-moe
da em circulaçio a 31 de ja
neiro passado, fornecido pela 
Caixa de Amortização, a cir
culação em 31 de dezembro 
dn ano findo era d e ...........
80.819.139.249 cruzeiros, e em
31 de janeiro era d e ...........
78.819.011.249 cruzeiros. Hou
ve uma emissão de 300 mi
lhões, muito inferior, portan
to, ao resgate de 2.300.128.000 
cruzeiros.

re írg era ça o
' mesmo no SQ iTso com

GÏL3M1TIC “ 700’

Dr. A R O N  KI PEL
-  ALTA CI R U RGI A  —

CLINICA 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 Pôrto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Pôrto 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.

LAIES — Sta. Catarina

E agora, para e n t i e p  imediata
GELOMATIC

— 800 —

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de 5 anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

C novo refrige
rador Gelomatic 
"700", a quero- 
zene, leva ao ser
tão o conforto 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

de capacidade

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

G e l o m a t i c
— 800 —

T r o p i c a I
- a eletricidade

Um produto  

Ind. Brasileira de Embalagtns S.A. 

revendedor a u to r iz ad o .

Concessionários para Lages:
Nelson Bräscher F e r n a n d e s  

__ & Cia- & Cia.
Rua Correia Pinto, 13G Rua Quintino Bocaiuva

LAGES l a g e s  80
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r - f ao ^°. Supremo Tribunal de Justiça para impedir que tripulan
tes ao navios de guerra, em cruzeiro de instrução, continuem a tra

zer automóveis
RlO • Julgando recentemente 
o reeurBo extroordinário no 
32.050. era que era reco rren 
te a União Federal e recor
ridos Edson Pereira de An
drade, e outros, tripulantes do 
navio-escola ‘‘Duque de Ca

xias” a la Turma do Supre
mo Tribunal Federal, por 
unanimidade,'a acompanhou 
o voto do relator, ministro 
Barros Barreto, a fim dendar 
provimento ao recurso, para 
reformar a decisão do Tribu.

Avicultores brasileiros se 
guirão para os EE. UU.

nal Federal de Recursos que 
concedeu aos recorridos 
mandado de segurança, para 
importarem automóveis.

Entendeu o Supremo Tribu 
nal que os tripulantes do n a 
vio da Marinha de Guerra, 
em cruzeiro de intrução, não 
desempenham comissão de 
caráter efetivo no exterior e, 
consequentemente, não têm 
direito de trazer automóveis.

— Já  foi organizada a dele
gação de avicultores brasile
iros que irá aos Estados 
Unidos realizar uma serie de 
estudos e de observações no 
campo da avicultura. Integran 
a delegaçãe avicultores sele

cionados dentro os lideres 
nas diversas areas en que 
operan, sendo alguns engen
heiros -agronom os. medico— 
veterinários e ocupantes de 
postos *de orientção técnica 
da avicultura nacional.—

Em seu voto, salientou ain 
da o ministro Barros Barreto 
que a jurisprudência do bu 
premo Tribunal, reafirmada 
quando dos julgamentos dos 
recursos de mandado de se 
gurança ns. Vt,73l e 3.888 era 
no sentido de não permitir 
tais importações de |automó 
veis, por serem as mesmos 
manifestamente contrárias às 
leis vigentes.

Carta testam ento de 
Getúlio em  todas as 
escolas de S . Paulo

-  O prefeito Wladirair de 
Toledo Piza. falando aos jor
nalistas credenciados em seu 
gabinete, declarou que pro
mulgará um decreto, tomando 
obrigatória a fixação, em to
das as escolas primárias em 
lugar bem visível, da carta 
testamento de Getúlio Vargas, 
para o que a Grafica Mu 
cipal fará os impressos neces
sários, Prevê arada o mesmo 
decreto—frisou o chefe da 
Comuna paulista —a obrigato
riedade que, em tôdas as 
datas cívica», as professoras 
façam preleções aos alunos 
sôbre a necessidade da nacio
nalização das nossas fontes 
de energias, ou seja, do pe 
tróleo pa hldrelétaica o a atô
mica.

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, passaudo 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 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 Faria, 201

Fone 5 5 4 LAGES
Estação Rodoviária

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

Lei de Sociedades Anónimas, comunicamos aos senhores acionistas que 
se acham à sua disposição, na séde social da Empreza, os seguinte» 
documentos relativos ao exercício findo: 
al—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 Expórtação de Madeiras)
-  Amadeu Ferreira-Vice — Presidente

Jacinto Antonio Ferreira Ritto — Diretor

antes de comprar um piano...

Schw arfzm ann
o melhor som no móvel mais atraente!

§  Apresenta 8 8  notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de metal.  D lvo r -  
sos modelos Ouça u m a  de m onstraçã o 
sem compromisso. %

PEVfNOEDOB AUTORIZADO

e

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.

-  A V I 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.: Getúlio Vargas, 1.295 

i Fones 246/63o

Itajai
Rua; Hercilio Luz, 68 

Fone 387

São Paulo
Rua: Sacramento Blacke, 82 

fone 9-36-88

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

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 
plenamente em condições de satisfazer o mais perfeito 
serviço de transporte para as cargas que nos honrarem 
com suas preferencias.

Devemos acrescentar que contamos com um corpo 
de funcionários competentes também grandemeute expe
rimentados e alem disso deligentes e com plena noção 
de sua responsabilidade.

Desse modo estamos certos de que nossos fregueses 
não terão motivos de queixa nos serviços de coleta e 
pontualidade de entrega. Sem outro particular e desde' 
já nossos agradecimentos pela preferencia que nos hon
rarem firmamo-nos com alta estima e consideração.

Sindicato dos Empr. do Comércio de Lajes

Edital de Convocação
Faço saber aos que os presentes virem ou dele tive

rem conhecimento que de acordo com os Estatutos Sin
dicais, convoco todos os associados deste Sindicato em 
pleno gozo de seus direitos para a Assembléia Geral Or 
dfnária, a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 1957, às 
20 horas, em sua sóde social, sito a Praça Joáo Costa n° 
10, 2o andar, nesta cidade de Lages, em primeira convoca
ção, quando se realizará com qualquer numero de socios 
presentes, com as seguintes ordens do dia:

I o Apresentação, discussão e aprovação da proposta 
orçamentaria para o oxercicio de I9ô7.

2o Discussão e aprovação de Conselho Fiscal sobre 
às peças constantes da proposta.

Lages. 13/2/57
Raul dos Santos Fernandes 

Presidente

M É D I C A

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

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288
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Transportes Aéreos
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Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

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

Rio - São Paalo - 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 às C9:5 De 

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
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
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.
A G E N C IA  E M  L A G E S : - JRua 15 de Novembro - Fone: -214

—  T A C às suas o rd e n s ----- -

1 ♦

,

I
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Dois bons jogos amanhã na Ponte Grande As ultimas do esporte lajeano
T e  r á  5 prosseguimento a- 

manhã a tarde no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, o 
torneio .pentogonal, com a 
realização de duas partidas, 
reunindo na preliminar os 
quadros do Vasco da Gama e 
do Flamengo, e no prélio 
principal estarão em ação os 
quadros do Internacional e do 
Lajes.

No jogo inaugural desta ro
dada, eotre o Vasco da Ga- 
ma e o Flamengo, o mesmo 
deverá ser bastante sensacio
nal pois colocará em ação, o 
lider deste torneio e também 
campeão da cidade, o Vasco 
da Gama, contra o S.C. Fla
mengo, campeão da segunda 
divisão.

É um embate de bons pre
dicados, pois nos dois conjun
tos existem jogadores de mui
to quilate, .* cora muita dose 
de entusiasmo.

Provavelmente os dois qua

dres alinham os seguintes ele
mentos: Vasco da Gama: Os
car, TiJe e Enio; Boanerges, 
Elno e Waldir; Carimbos, Ca
belo, Johan, Edu e Tulio.

Flamengo: Sadi, Nenê e Al
cides; Aloisio, Sansão e Juba 
ou Rubens; Luizinho; Ari, Ru
bens, Celio e Aldori (Elias).

Relatando o match de fun
do, diremos que os elevens 
do Internacional e do Lajes, 
deverão proporcionar um bom 
espetáculo ao nosso distinto 
píiblico, pois os dois quadros 
estão bastantes dispostos em 
apresentar esta regalia ao es
pectador, que como se notou 
no ultimo domingo está vol
tando aos campos.

Mercê de suas ultimas a- 
tuações, o team escarlate é 
considerado frasco favorito, 
isto devido as ultimas más 
atuações do quadro miliona 
rio.

«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 Dínamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relés — Enrolamentos de 
motores e geradores de qualquer potência.

Excursionará am anhã à  
Vacaria o S. C. Cruzeiro
Atendendo um convit« que 

lhe foi formulado pelo Brasd 
de Vacaria, o S.C. Cruzeiro do- 
mandará amanhã com aestino 
aquela cidade gaúcha, onde sal
dará um compromisso amisto
so, contra uma das mais trali- 
cionai» agrewiaçõei sulriogran- 
denses, que é o Brasil.

U Cruzeiro irá com sua for
ça maxima, pois o embate que 
se antepara é bastante difícil, 
mor.nente quando se luta em 
glagas estranhas.

Neste jogo, o estrelado de
verá realizar algumas experiên
cias provenientes de ultimas 
aquisições c o m o  sejam os

players Madureira, Tonico, Tu
lio, Vavã e Zeca. Em Vacaria 
serão realizados dois jogos en
tre os dois quadros, ou seja 
entre os titulares e aspirantes.

O embarque de Expresso 
Atomico está marcado para a- 
manhã as 4 horas da madru
gada, em ônibus especial.

Queremos desejar ao Cruzei
ro, que saiba honrar o bom 
nome do esporte lajeano, afim 
de que o nosso p restigio, como 
uma das maiores forças do fu
tebol de Santa Catarina, conti
nue a ser reconhecida até em 
terrenos gaúchos.

0  Internacional vem se 
mantendo invicto à cerca de 
7 jogos, todos eles produtos 
de grandes atuações, eDquan- 
to isto, O Lajes foi goleado 
irr.piedosamente no ultimo do
mingo no 2“ Batalhão Rodo
viário por 6 á 1:

Ma? como o futebol é iló
gico, não seria surpreza, se o 
alvi azul superasse o colora
do r,o match de amanhã.

Os dois quadros estão pra
ticamente escalados, e deve
rão formôr assim: Internacio
nal: Remi, Hilário e Zequinha; 
Hiiirique, Lino eTeimo; Adair, 
Plinio, Alemão, Pinto e Mele- 
geri.

Lajes: Barrera, Pedrinho e 
Jovito: Alvear, Edio e Car
deal; Rogério, Nereu, Darci, 
Eustalio e Vitor.

Para os jogos de amanha, 
caso o tempo permita, espe
ra-se uma arrecadação, que 
atinja a ces dos hum mil e 
quiohent-is cruzeiro*, o que 
considerari imos muito boa em 
relação as fraquíssimas rendas 
dos j goS anteriores.

1 Na ultima segunda feira, o 
Presidente do Departamento 
Varzeano de Futebol, [Sr. Ne- 
vio Fernandes (também reda
tor desta pagina esportiva), so
licitou demissão em carater ir
revogável de suas funções na 
entidade varzeana*

Idêntica atitude tomou com a 
Supervisão da la Divisão da 
Liga Serrana de Desportos e 1 
também da supervisão de di
versas equipes varzeanas, bem 
como desistiu de 'todas as ati
vidades esportivas radiofóni
cas, numa das maiores atitu
des já Lmadas por este espor
tista, pois como se sabe os es
forços do mesmo no levanta
mento do nosso esporte, não 
vinham tendo boa recepção na 
massa do association local. Sem 
duvida alguma, uma grande 
perda para o nosso esporte.

oOo

2 - Os jogadores Tenebrio, 
Rui e Siqueira, do S.C. Fla
mengo. descontentes com al
guns membros da diretoria do 
campeão da segunda divisão, 
deixaram aquela agremiação, e 
o que se sabe os mesmos de
verão ingressar num clube da

nossa primeira divisão. 
oOo

3 - 0  G.E' Popular, que es
tava ausente do cenário espor
tivo local, por alguns meses 
deverá vottar as atividades, e 
com um grande esquad ão, 
afim de disputar o certame da 
segunda divisão.

oO >
4 - Amanhã cedo no Está

dio Velho de Copacabana, se
rá realizado um interessante 
match amistoso, entre os con
juntos do Az de Ouro e do 
Juventude Catolina Operaria, 
ambos vizande uma esplendi 
da vitoria, e o mesmo tempo, 
terçando as suas possibilida
des para o torneio extra var
zeano, que deverá ser iniciado 
no mes de março.

N egocio  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

Adquiram agora com grandes facilidades de 
pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

PRINCIPE 67, pés 
CONQUISTADOR 87* 

IMPERADOR 107

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 

insuperáveis refrigeradores, BRASTEMP, absoluta 

garantia em vosso lar

H t a s t e j n p  
‘‘ín tp o rm S o p

10,5 pés

EXPOENTE
MÁXIMO

j L

% [
/ i;i l l
V i

C oncessionários  e xclu sivo s  nesta p aça

M ill

Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 - 

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

SWBbT Jr'
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Mais de um bilhão de cruzeiros economizou 
o Ministério da Justiça no ano passado
ImprimiDdo a seu9 pastos 

um regime de austeridade, o 
Ministério da Justiça econo
mizou em 56 cerca de 40% 
das verbas, orçamentárias ou 
não, que lhe foram consigna
das. Dos 3 bilhões de c ru
zeiros, entre dotações do or
çamento e créditos suple
mentares, (|ue lhe cabiam, 
foram gastos, apenas, pouco 
mais de 1,800 milhões de 
cruzeiros, o que significou 
economia da ordem de 1,120 
milhões de cruzeiros. Nesses 
cálculos não estão computa
dos os algarismos referentes 
aos diversos territórios fede 
raie

Tais economias, decorren

tes não apenas do Plano de 
Economia elaborado pelo Go 
verno, mas sobretudo da 
compressão de despesas fei 
tas pelo9 próprios órgãos mi
nisteriais, não afetaram em 
nada; o rendimento doe ser
viços.

Estes, pelo contrário, apre 
sentaram indices de trabalho 
inéditos pelo alto grau de 
eficiência.

O Ministério da Justiça, 
contou em numeros redon 
dos com 2,99 milhões de cru
zeiros da Lei de Ateios, aos 
quais 6e juntaram créditos 
suplementares que andaram 
pela casa dos 440 milhões, 
incluindo se, nesses totais,

Leoberto Leal agradece ao 
P.T.B. local

O demitado Leoberto Leal enviou ao PTB lo
ca! o seguinte telegrama:

«José Baggio 
Presidente PTB - Lajes 

Aceite ilustre amigo e estenda seus valorosos 
companheiros manifestação agradecimento meu e 
meus companheiros excursão pelas demonstrações 
apreço com que nos distinguiu durante nossa vi
sita essa cidade. Cordial abraço

(as) Leoberto Leal»

Record financeiro com 
as «contas em participação”:

PÔRTO ALEGRE (pelo telégrafo'' — A intro- 
duçã i da nova modalidade de investimentos, em 
conta ie participação, em Pôrto Alegre, vem co
lher, nesta cidade, sucesso ainda mais expressivo 
do que os já obtidos no .Rio e São Paulo, onde 
já é aplicada há vários anos.

Os dois empreendimentos lançados, como pio
neiros, na capital gaúcha - Edifício Jaguaribe e 
Edifício Santa Cruz, este do Ranco Agrícola Mer
cantil - despertaram extraordinário interesse entre 
os investidores do sul, que tomaram 60 milhões 
de cruzeiros destinados à construção do primeiro 
em apenas 00 dias e em tão somente 24 horas os 
76 mdhões lançados pelo segundo!

É interessante notar-se que a modalida
de de «contas em participação» não limitou seu 
campo aos pequenos, aos médios ou aos grandes 
investidores. Lançados em títulos de 20 mil cru 
zeiros, integralizáveis em mensalidade de Cr$ . . . 
1.000,00, interessaram igualmente todas as cama
das sociais sendo de registrar que inclusive casas 
de caridade e outras entidades de assistência so
cial (como a Casa do Artista Rio Grandense) a 
plicaram grandes partes de seus fundos nestes 
títulos, cuja rentabilidade corresponde, contratual
mente, a 80% do lucro total do empreendimento 
imobiliário.

as cifras destinadas aos ter 
ritórios: Esses créditos, refe
rentes a 87 pedidos tiveram 
em vista, principalmente, a- 
tender às novas necessidades 
criadas pela majoração de 
vencimentos e vantagens, à 
elevação no cu6to de utili
dades, ao aumento do nu 
muero de pensionistas bem 
como a suprir cortes efetua
dos pelo Congresso.

Tendo em vista, porém, a 
situação econômica e finan 
ceiaa que atravessa o país, 
não apenas o governo (presi 
dido pelo sr. Nereu Ramos 
como ainda o atual deter
minaram observância a um 
plano de economia em todas 
as repartições federais. No 
que tange ao Ministério da 
Justiça, ê8se plano, elabora
do pela sua divisão de Or 
çamento, teve em mira eli
minar despesas supérfluas 
sem atingir o rendimento dos 
serviços. Seu montante não 
foi alem de CrS 27.064 000,00. 
Ao mesmo tempo, por ordem 
expressa do ministro Nereu 
Ramos; os diversos orgãos 
rainisterais observaram cui 
dadoso regime de gastos, ca 
racterizado pela parcimônia 
e pelo equilíbrio. O resulta
do foi magnifico, pois além 
do Plano de Economia, o 
Mini&tério pôde apreseutar, 
ao encerramento do ano fi 
nanceiro, poupanças próprias 
num total de quase um 
bilhão e cem mil cruzeiros.

Para que se tenha idéia do 
critério nacional que presi
diu ás citadas economias as
sinale se que determinados 
órgãos, tradicionalmente ca
rentes de recursos, como os 
penitenciários e os de assis
tência a menores, foram pou 

! pados ao máximo. Os mais 
I atingidos pela restrições fo- 
| ram a Polícia Militar, o 
DFáP, o Departamento de 
Interior e Justiça e a Im 
prensa Nacional, que econo
mizaram, respectivamente 
240. 130, 120 e 50 milhões de 

| cruzeiros

CORREIO LAGcANO-
ANO XVllLages- 16 de Fevereiro de 19571 N' 14

Flagrante contra um comprador * 
de triqo com ágio em Caràzinho

3  (R.G.S.)
Processo na Procuradoria da Republica

P A, — imprensa vem regis 
trando queixas generalizadas 
de triticultores contra certos 
compradores de trigo, no In 
torior do Estado, que exigem 
ágios aos produtores. Essa 
atividade ilicita foi denuncia 
da oficialmente há dias. nes
ta capital e deu motivo a que 
o SET determinasse maioi 
vigilância de parte de 6eus 
funcionários, incumbidos de 
fiscalizar a circulação da sa
fra triticola.

Em consequência, foi apu
rada a participação do com 
prador do Moinho Atlântico 
S.A., sr. Ary Piccoli, em in
quérito dirigido *pelo fiscal 
Lourival Cabral de Melo. de 
Caràzinho. Em consequência, 
o processo foi encaminhado 
ao professor Geraldo Olávio 
Brochado da Rocha, procu 
rador regional da República, 
para os fins de direito.

É o seguinte o oficio do 
fiscal Cabral de Melo à Ins- 
petoria Regional do Serviço 
de Expansão do Trigo:

«Esta fiscalização foi pro
curada pelo sr. Felisbino 
Barlette, para confirmar e 
provar a6 acusações que fez 
perante o sr. diretor do SET 
e Moinhos, por ocasião da 
reunião realizada em Pôrto 
Alegre, no gabinete do Ser
viço de Expansão do Trigo, 
de que, representantes dos 
moinhos só compravam trigo, 
com ágios. Esta fiscalização 
acompanhou o sr. denuncian
te e em presença do com
prador do MOINHO ATLÂN
TICO S.A, 6r. Ary Picoli, e 
mais três testemunhas abai
xo assinadas, entrou em con
tato com o referido |compra 
dor, oferecendo trigo como

se fôra triticultor, recebendo 
a seguinte proposta — trans
portaria o trigo até Pôrto 
Alegre, desánado ao depó
sito da firma Michelon & Fj. 
lhos à rua Voluntários di 
Pátria, 1282, para o Moinho 
Atlântico S.A., do Rio de Ja
neiro, ao preço de tabela, 
mas com Cr$ 15,0U por 6aca 
— de ágio - -  a favor ao 
moinho comprador Decla
rou-nos mais, o referido re
presentante que, éste ágio 
era de acôrdo com o moinho 
mas que êste nã > poderá 
aparecer no negócio do 
AGIOS. Sendo o que me ca. 
bia informar sôbre o caso, 
aguardo dessa chefia, ins
truções para agir diante à 
gravidade do assunto em fo
co. Ainda tenho a vos infor
mar o seguinte: que confor
me denúncia de diversos tri
ticultores, as compras por 
moinhos do Centro, Norte e 
Sul só são feitas mediante 
pagamentos de ágios, com 
exceção dos Moinhos Rio- 
grandensee S.A.».

Além do fiscal Lourival 
Cabra) de Mello, 88 doaram 
a denúucia as seguintes tes
temunhas. J, Raymundo Ne- 
del. Augusto Mokfa, Jovino 
Ribeiro Barlette e Felisbino 
Barlette (com as firmas re
conhecidas em tabelião)

PROVIDÊNCIAS

O procurador da Repúbli
ca, em palestra com a re
portagem, informou que den 
tro de dois ou três dias con
cluirá o exame do processo 
e o encaminhará à justiça 
para os devidos fins.

ACADEMIA DE AC0RDE0N
Mascarenhas de

( A V I S O )

Lajes

A professora MA RI AN A WAGNER avisa 
seus distintos alunos e demais interessados, 
que permanecerá em Lajes, na direção da 
Academia de Acordeon MASCARENilAS, cu- 
jas matrículas estarão abertas a partir de 1' 
de fevereiro corrente.

Rua Joao de Castro, 57 (Próximo ao 
HOTEL LAJES)

’’ • Proteja melhor as suas colheitas!
. • - • -S. %*•-
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