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Irregular a importação do auto. 
movei do «Corvo do Lavradio»A propósito de farto noti

ciário de que teria ocorrido 
grave coDflito entre o Minis
tério da Guerra e o cardeal 
D. Jaime de Barros Câmara, 
o general Henrique Teixeira 
Lott, titular daquela pasta, 
expediu extensa nota pres
tando esclarecimentos a res
peito do assunto. Em certo 
trecho, a aludida nota do 
Ministério da Guerra esclare 
ce o seguinte: A lei n. 2.851, 
de 25 de agosto de 1956. que 
deu nova ortraaizsção ao 
Ministério da Guerra, criou a 
Diretoria de Assistência So
cial, subordinada ao Departa
mento Geral de Pessoal e 
entre os misteres dessa no 
va diretoria, inclui a Assis-

Festejou seu aniversá
rio natalício, dia 25 cor
rente, segunda feira, o 
tenente coronel José Li- 
berato Souto Maior, sub- 
comante do 2- Batalhão 
Rodoviário, aquartelado 
nesta cidade.

Oficial brioso, culto e 
de comprovada capaci
dade, o distinto aniver
sariante desfruta de 
grande prestigio [e largo 
circulo de amizades em 
nossos meios, aqui cons
tituindo familia com 
membro de tradicional e 
conceituada familia há 
longos anos radicada em 
Lajes. Tendo se desincum 
bido elogiosa e brilhan-

Solicitado a pronunciar-se a 
respeito do seu anunciado a- 
põio a Ademar de Barros. co
mo candidato à Prefeitura de 
São Paulo, o sr. João Goulart, 
vice-presidente da República c 
presidente do Partido Traba
lhista Brasileiro, declarou à re-

tência Religiosa. O art. 49, 
parágrafo Io, da mesma lei, 
considera os capelães mi ita- 
res como pertencentes eo 
Pessoal do Exército, todo 
êla movimentado pelo minis
tro da Guerra ou pelo exmo. 
sr presidente da República 
quando se tratar de oficial 
general ou para função pri
vativa dêsse posto «Mais a- 
diante, a nota explica: «Em 
se tratando de lei organica, 
devia o Ministério da Guer
ra promover sua regulamen
tação. Daí haver solicitado o 
pronunciamento da EMFA 
em relação aos capelães mi
litares, face aos dispositivos 
da nova lei A organização 
do Ministério da Guerra, in-

temente das diversas e 
importantes missões que 
lhe foram confiadas em 
várias regiões do país, o 
tenente coronel Souto 
grangeou o respeito e a 
admiração dos seus ca
maradas, mercê de suas 
inúmeras e reconhecidas 
qualidades que lhe eno
brecem o carater.

Registrando a passa
gem de tão auspiciosa 
data, CORREIO LAGEA- 
NO cumprimenta o te
nente José Liberato Sou
to Maior, almejando-lhe 
muitas felicidades, ex
tensivas à sua digna fa
milia.

portagem da Asapres: «Não 
sou eleitor paulista. O PTB 
paulista decidiu considerar a 
questão aberta, a respeito da 
sucessão municipal em São 
Paulo. Entretanto, acredito que 
essa decisão beneficiará o sr. 
Ademar de Barros».

corporaudo em 6ua estrutu
ra êsses capelães, deu fei 
ção mais objetiva ao Servi
ço de Assistência Religiosa 
do Exército e assegurou 
plenitude administrativa ao 
respectivo titular», üessa 
maneira, f i c a  esclarecido 
que o general Lott, ao con
trário de afirmações maldo
sas de certos jornais, sim
plesmente determinou o cum 
primento do que o regula 
mento prevê, que foi baixado 
em data muito anterir à sua 
administração.

Sr. Álvaro Querzoíi
Seguiu viagem para a Capi

tal Federal, via aérea, o sr. Ál
varo Querzolli, dinâmico ge
rente da Construtora Imobi
liária Catarinense (COIMCA 
S/A), com ação nesta cidade. 
O sr. Álvaro, que já desfruta 
de largo prestigio em nossos 
meios mercê de sua gentileza, 
competência e cavalheirismo, 
foi àquela metrópole com o 
objetivo de tratar de vários e 
importantes assuntos junto às 
repartições federais.

Nossos votos de feliz estada 
naquela capital.

Andarilho escoteiro 
de passagem por Lajes

Encontra-se nesta cidade, 
desde alguns dias, o andarilho 
escoteiro Didio Viegas, que se 
dirige para a Capital da Re
publica. Viajando há 17 anos 
pelo Brasil inteiro, num per
curso aproximado de 200 mil 
quilómetros, o andarilho esco
teiro em apreço já viu e obser
vou muita coisa, segundo afir
mou em nossa redação quan
do de sua visita.

Joinville comemora 
seu 107 aniversário
Dia 9 de marco próximo a 

progressista cidade de Joinvil
le, uma das mais importantes 
do Estado, comemora seu 107° 
aniversário de fundação. Ao 
ensejo de tão significativa efe
méride, uma comissão compos
ta de vários membros da so
ciedade joivilense organizou 
um programa para, numa Ho
ra Solene, recordar condigna
mente a memória dos primei
ros imigrantes que há 107 
anos, em 9 de março de 1851, 
fundaram essa importante ci
dade catarinense.

O jornalista Carlos La 
cerda, mais conhecido 
por «Corvo do Lavradio» 
cela s u a  atuação pe
çonhenta na vida nacio
nal, apesâr de vestir pe
le de cordeiro, ridicula
rizando e acusando meio 
mundo, também pratica 
das suas, embora pro
cure esconder suas ações 
menos dignas. A i n d a  
quando de «seu exilio 
voluntário» nos Estados 
Unidos, o parlamentar 
udenista trouxe ao Bra
sil um automovel adqui
rido naquele país. A Al
fândega, entretanto, jul-

Segundo divulga um 
telegrama procedente do 
Rio. as classes produto
ras vão pleitear do go
verno o desdobramento 
do pagamento do impos
to de renda em s e i s  
prestações, ao invés de 
quatro, como determina
ra a repartição compe
tente. O assunto foi a- 
bordado em reunião da 
Federação das Industrias 
do Distrito Federal pelo 
sr. José Pironnett e será

gando irregular a impor
tação desse carro, la
vrou auto de sua apres- 
são e aguardou as pro 
vidências do interessado 
para com ele liquidar a 
questão. Ouvido pela re
portagem carioca a res
peito do caso, o sr. Os
valdo Belo Amorim de
clarou que o referido 
veiculo, de marca «Ply- 
mouth», não será libera
do senão mediante or
dem expressa do Minis
tério da Fazenda ou me
diante mandado judicial 
competente.

examinado pelo Serviço 
Jurídico da entidaee pa
ra, em seguida, ser en
caminhado à Confedera
ção Nacional das indús
trias. A alegação mais 
forte contra o sistema 
de pagamento em vigor 
é a de onerar excessiva
mente as classes produ
toras, que se vêem a 
braços, em certos casos, 
com a falta de numerá
rio em determinado pe
ríodo do ano.

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

Primário (Io, 2o, 3o e 4o anos)
Matrículas abertas desde Io do corrente. Preços 
módicos.
R. Fausto Souza, 148—Lajes—SC. __________

ACADEMIA DE AC0RDE0N

Mascarenhas de Lajes
( A V I S O )

A professora MARIANA WAGNER avisa 
seus distintos alunos e demais interessados, 
que permanecerá em Lajes, na direção da 
Academia de Acordeon MASCARENHAS, cu
jas matrículas estarão abertas a partir de 1* 
de fevereiro corrente.

Rua João de Castro, 7 (Próximo ao 
HOTEL LAJES)

Edíç«o de hoje: 6 pág.

Tenente coronel Souto Maior

Jango fala sobre a candidatura ademaiista

Pagamento do imposto de 
renda em seis prestações

- - - - - - - - - 1 A V I S O  - - - - - - - - - - -
A Diretoria do Clube V de Julho avisa as seus associados que não fará realizar os bailes carna

valescos no corrente ano no seu salão de festas por motivo de ordem técnica

Laejs, 26 de fevereiro de 1957

\
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Segundo divulga um tele

grama procedente da Capi
tal da República, o govêrno 
do sr. Juscelino Kubitschek 
está empenhado em levar 
avante o plano de constru
ção de silos e armagens, ten
do em vista a safra de trigo 
de 1957-58 que será iniciada 
em dezembro vindouro. Da-

Sr. Argemiro Vieira 
Bçrges

Viu passar mais um aniver
sário natalício, dia 25 do cor
rente, o Sr. Argemiro Vieira 
Borges, há tempos radicado em 
nossa cidade onde se dedica ao 
comércio e mantém largo circu
lo de relações.

Aos muitos cumprimentos 
que recebeu nesta, juntamos 
os nossos.

E d i t a l
KPrazo 30 dias)

O Dr. Vilson Vidal Vidal Antu
nes, Juiz Substituto da 4a. 
Circunscrição Judiciária do 
Estado de Santa Catarina, no 
pleno exercido do cargo de 
Juiz de DirPito desta Comar
ca de São Joaquim, etc.

FAZ SABER que por êste 
Juizo e Cartório do Escrivão 
que êste subscreve, promove- 
se os têrmos de uma ação de 
Uzocapião, em que. é reque
rente Leandro Francisco da 
Silva, a qual tem por objeti
vo o imóvel abaixo descrito:

«uma gleba de terras com 
a área superficial de mais cu 
menos setenta mil metros qua
drados (70.000ms2), situad» na 
fazenda «Sete Pinheiros», no 
lugar denominado «Caiambo- 
ra», neste primeiro distrito de 
São Joaquim, confrontando por 
um lado com terras de Mau
rício Pereira de Souza e com 
terras do requerente, por ou
tro lado, com terras dos her
deiros de jose Antério de 
Carvalho, por outro com ter
ras dos herdeiros já referidos 
e terras dos herdeiros de Jo
sé Felix de Carvalho e final
mente por outro lado com 
ditas terras dos herdeiros d>* 
Maria Pires de Lima».

t .  para que chegue ao 
conhecimento de terceiros in
teressados e de quem mais 
interessar possa, é pa ado o 
presente Edital que se afixa
do no lugar de costume e pu
blicado pela impren- e na 
forma da lai, para qm con
testem, querendo, no prazo 
legal.

D ido e passado nesta cida
de de São Joaquim, a s doi 
dias do mês d° Dezembro do 
ano de mil novecento- e cin- 
coents e seis (1956). Eu Sebas 
tiá le Souza Vieira Escrivão 
do Civel o datilografei subs
crevi.

(Selos afinal 
O Juiz de Direi 

Vilson Vidal Antun s.

L a g e a n o  :
Auxiliai a construção Vila
Esperança, onde será cuio
o Lar dos menores d npa-
redos.

da a relativa falta de tempo 
as providências têm carater 
urgente. Nêste sentido o mi- 
uistro Mario Meneghetti en 
tregou exposição ao minis
tro da Fazenda segundo fôra 
assentado entre o presidente

Juscelino e aquele titular. O 
ministro da Agricultura soli
citara ao presi ii ote da Re
pública medidas que permi 
tam maior urgência na exe
cução do plano de silos e 
armazéns.

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

Diâriamente, 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

O  F I M

(Lygia de Andrade Barbosa)
E o sonho que faliu? 
Ah! o olhar doente 
que se põe na distância 
da alma que partiu...

Apêlo do lenço que chora, 
nas mãos que tremem, 
que ficaram vazias, 
no espírito ausente 
que espreita o Infinito 
onde a face sumiu...

O suspiro longínquo... 
éco desmoronado 
do ideal foragido.
A indiferença da voz, 
o olhar vago 
perdido do carinho, 
o silêncio pungido e morto, 
saudade esfacelada 
na antiga amplitude, 
retorcida no adeus 
do amor que mentiu...

Lspcc ativa da procura, cousas que morrem 
ao redor, dentro de nós.
Imprecisão de tudo...
Ah! amigo - o amor partiu...

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

/ ;

O DGD-4 apesar do seu põfte leve, tem 
a potência de um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.
O FC-D é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Poro aquisição •  serviço dêstes equipamentos, procure os concessionários em L A G E S , S A N T A  C A T A R ih A '

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S. 1

3221

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



CORREIO LAGEANO

Flaubert revive a m agia  
de antiga civilização

Salam bô, obra do notável mestre francês re
editada pelas Edições Melhoramentos
Em «egunda edição, «Salambô», de Gustave Flaubert vem 

de ser apresentada pelas Edições Melhoramentos, c um livro 
portentoso, que dispensa maiores méritos e comentários além 
daquêles que dizem de sua apreciação por sucessivas gerações. 
Todavia, à guisa de noticia formal sôbrt o lançamento da edi
tora paulista, sempre se encontram algumas palavras mais para 
ressaltar o valor dêsse trabalho que, até o momento, ainda 
se mostra inexcedíve! em privilégios literários e intelectuais.

Assim, ressucitando das areias africanas, a fabulosa cidade 
de Cartago — palco de tantas paginas importantes na História 
da Antiguidade — com uma reconstituição que caberia mais a 
um judicioso e pertinaz arqueólogo, Flaubert, tio honesta quão 
fielmente-, revive o fausto de uma civilização desaparecida e, 
impregnando de genialidade imaginosa um conteúdo realista, 
cheia de empo gantes detalhes e ".situações, fá-la florescer nova- 
mente, .muito mais rica e tumultuante.

Batista Ramos novo 
líder do P T B

Cora a renúncia do 
deputado Fernando Fer
rari, foi escolhido lider 
do PTB na Câmara Fe
deral o deputado Batista 
Ramos, de èão Paulo. A 
indicação do novo lider 
foi ratificada^pelos parla
mentares trabalhistas em 
recente reunião.

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
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.

Não Uge, à menção especial, o caráter lapidado da forma 
literária e os ingredientes psicológico* 2tribuidos às personalida
des principais do romance, ao tempo que destaca o ambiente e 
o aglomerado de raças, heterogéneo na maneira primitiva e bár
bara de existência.

Afém do vivo colorido que se espalha nas águas lustrais 
do romancista, percebe se a singularidade, rara aliás, de manter 
convenientemente em evidência os caracteres. No momento em 
que contracena a filha de Amilcar Barca, em meio da trama épi
ca, anima-a de um misticismo doentio e estranha paixão, criando 
transes jamais descobertos na literatura mundial.

Pela gama de p .rmenores e beleza dos diálogos, pela predi- 
giosa exumação d« uma época longínqua, ou pelo poder de 
concentrar nessa atmosfera de barbárie, paixões, ódios e intri
gas, Flaubert construideliberadamente, um monumennto gra
nítico, sólida na bast histórica, vigoroso no estilo e imperecível 
na glória literária.

A edição publicada pela Melhoramentos atende, uma vez 
mais, à expectativa. Otimamente traduzida por Aloysio Ferraz 
Pereira, oferecida sob magnífica feitura gr«fica e islustrada com 
belos desenhos de Louis Specker, é um tributo editorial digno 
da obra e de seu tutor.

Faz saber que pretendem casar 
LAURO LADEWIG JUNIOR, soltei
ro, nascido em Tijucas, funcionário 
público federal, filho de Lauro 
Ladewig, e de Maria de Lourdes 
Ladewig, e ZENITA MARIA COSTa , 
solteira, nascida em Florionópolis, 
de ocupação doméstica, filha de 
Francisco Gregório da Costa e de 
Carolina Galliani Costa.

Lajes, 19 de fevereiro de 1957.

Casas-vendem-se
Vende-se duas casas d* ma

deira, situadas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas da telhas e com agua 
encanada. 5 peças cada uma 
e com lota espaçosa em p*r- 
feito estado.

Tralar com o sr. Francisco 
Vareis, na sede do distrito de 
Anita Gsribaldi.

mngeraçao
mesmo rio SQÏÎ30corn
GELÖM3TIC “700”

0  novo re frige 
ra d o r Gelomatic 
"7 0 0 " , a quero- 
zene, leva ao ser
tão  o conforto da g rande c i
dade. Funciona sem In terrup
ção, silenciosamente, dura  uma 
e tern idade e consome apenas
1 litro  de querozene por d ia . 
G ara n tid o  po r 5 anos.

7  pés cúbicos 

de capacidade

Um produto ^lBC3ms 
Ind. Brasileira de Embalagens S.A.

REVENDEDOR AU TO R IZADO .

E agora, para entiega imediata
GELOMATIC

—  800 —

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 l o m a t i c

—  800 —

T r o p i c a I
a eletricidade

Concessionários para Lages:

Nelson Bräscher 
& Cia.

Rua Correia Pinto, 136 
LAGES

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

Rua Quintino Bocaiuva 
80

LAGES

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
L E I  N° 126 

de 21 de fevereiro de 1957.
Cu, V1DAL RAMOS JÜNlOR, Prefeito Muicipal de LagrB,

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou tí 
eu sanciono a seguinte

L E I :
Art. Io - Fica incluída no Plano Rodoviário do Muni

cípio, estabelecido pela Lei n° 78, d* 7 de março de 1950, a 
estrada que, localizada no distrito de São Jose do Cerrito, 
parte da localidsde «Dozelo«, à margem da estrada federal 
BR-36, no Km. 32, e vai alcançnr o Passo do Butiá, nas 
proximidade« da granja do Bei. Walter Hoeschell, e daí vai 
ate a estrada do Amola Faca, à altura du Fazenda dos _Vi- 
c< nte.

Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de feveiro de 1957.

Assinado: - Y1ÒAL RAMOS JÜN.OR 
Prefeito Municipal.
FELIPE AFONSO SlMAO 
Secretário.

LEI N° 124
de 21 de fevereiro de 1957.

Eu, VlDAL RAMOS JÚNIOR. Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 

sanciono a seguinte
LEI:

Art. Io - Fica denominada «HENRIQUE DA SILVA 
RAMÜS» (Lei n* 63, de 28-11-1952,) a terceira rua perpendi
cular à  Avenida Presidente Vaigas, à  esquerda, indo da pon
te sôbre o rio Carahá para o Coral.

Art. 2o - Fic» designada «Dr. WALMOR RIBEIRO» (Lei 
n° 30, de 13 8 1952) a quarta rua perpendicular ao lado es
querdo da avenida Presidente Vargas, que dá acesso ao no
vo Estádio Municipal.

Art, 3o - Fica denominada «FAUSTA RATH» a pri
meira rua perpendicular á Avenida Presidente Vargas, lado 
direito, indo da ponte sôbre o rio Carahá para o Cora! (Lei 
n° 44, de 18 11-1952).

Art. 4o - As placas indicativas terão as seguintes indi
cações: «HENRIQUE RAMOS DA SILVA - Vereador»; «FaUS- 
TA RATH* - Professora Normalista»; «Dr. WALMOR RI
BEIRO - Vereador - Deputado Estadual - Vice Governador».

Art. 5o - Revogam-se as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1957.

Assinado: - VlDAL RAMOS ÍÜNIOR - Prefeito J\ ii  . j 
FELIPE AFONSO SIMÃO - Secretário.

LEI N° 123
de 21 de fevereiro de 1957.

Eu, VlDAL RAMOS JÚNjOR, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. Io - Fica denominada «DUQUE DE CAXIAS» a 
futura avenida que ligará o centro desta Cidade, partindo da 
rua Correia Pinto, ao 2o Batalhão Rodoviário.

Parágrafo único - A placa indicativa terá os seguintes 
dizeres: «Avenida DUQUE DE CAXIAS - Patrono do Exér
cito Brasileiro».

Alt. 2“ - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de f vereiro de 1957.

Assinado: - VlDAL RAMOS JÜNlOR 
Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SLMÃO 
Secretário.

/  -------------------------
L E I  N° 125 

de 2l de fevereiro de 1957.
Eu. VlDAL RAMOS J&NIOR, Prefeito Municipal de Lages, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decreto e eu 
saneio a seguinte

L E I :
Art» Io - A Tabela n- 6, da Lei n° 3/56, de 11 de ou

tubro de 1956, passB a ter a seguinte redação:
«TABELA N° 6 
IMPOSTO DE LICENÇA 

OCUPAÇÃO DO SOLO
Instalaçõ°s provisórias em lugares permitidos pela Pre

feitura, de:
balcões, barracas, mesar, taboleiros, toldos fixos na« 

calçadas, e estacionamento privativo de veículos:
a) • por dia e por metro quadrado Ci$ 1,00
b) - p r més e por metro quadrado Cr$ 20.00 
quiosqui- por metro quadrado - por mês - Cr$ 20,00»
Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos lúnlor - Prefeito Municip.U 

Felipe Afonso Simão - Secretário.
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Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS chegadas às 14:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis

saidas às 14:50 Para Videira - Joaçaba e Chapscó
SEGUNDAS chegadas às li,55 De Chapecó - loaçaba e Videira

saidas às 12,15 Para Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
chegadas às 15,10 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS chegadas às 09:20 De Porto Alegre
saidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

- Santos e Rio
QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

saidas às 15:25 Para Videira * Joaçaba e Chapecó
chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

saidas às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio

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

saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

saidas às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Pane: - 214

— ■ T A C às suas ordens —
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Vasco da Gama virtual cam
peão do torneio pentagonal

Prosseguiu domingo a tar
de no Estádio Municipal da 
Ponte Grande, o Torneio Pen
tagonal, com a realização de 
duas partidas.

No primeiro encontro da ro
dada, o Lajes conseguiu uma 
apertada vitoria sobre o onze 
do Palmeiras Dor 4 á 3.

No primeiro tempo, os es
meraldinos venciam por 2 à 
1. sendo que na tase final, os 
/Milionários reagiram sens i- 
cionalmente, ate alcançar uma 
retumbante vitoria, que a fi
nal de contas veio reabilita- 
lo de suas ultimas apagadas 
exibições.

Eustálio 2, Vitor e Pão de 
Milho consignaram os tentos 
do Lajes, ao passo que Ni- 
gemann, Pilila e Cabelo de 
pênalti anotaram os gols do 
Palmeiras.

Arbitrou esta pugna o Sr. 
Artenis Freitas, com uma sa
tisfatória atuação.

oOo

No encontro principal da 
rodada, o Vasco da Gama a- 
bateu o Internacional pelo es
core de 3 á 2, após ura jogo 
dos mais disputadissimos.

Com esta vitoria o onze 
cruzmaltini está praticamente

vencedor do Torueio Penta: 
gonal, pois lhe resta apenas 
um jogo, que é contra o La
jes.

No periodo inicial o Vasco 
da Gama vencia sem apreen
sões por 2 á 0, sendo que no 
tempo complementar o Colo
rado realizou uma sensacio
nal reação, a qual não impe
diu que o quadro Vascaino 
conseguisse a vitoria final por 
3 á 2.

Oi gols dos cruzmaltinos 
foram marcados por intermé
dio de Meirelles, Edú e Wal- 
dir de pênalti, enquanto que 
Alemão e Tid« (contra) mar
caram para o Internacional.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Edgard Werner, com uma boa 
atuação. A renda somou a 
quantia de Cr$ 1.215,00.

Após os joges de domingo, 
a classificação d o s  clubes 
concorrentes paisou a ser • 
seguinte:
1 • Vasco dá Gama 0 pp
2 - Internacional e Lajes 2 pp
3 - Flamengo e Palmsiras 4 pp

-  A V I S O  -
Expresso Joinvillense Ltda.

. e 1
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 laneiro
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

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 grandemente 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.

Vitoria do Aliados no tor
neio inicio de juvenis

Foi desenrolado domingo 
pela m&nhã no Velho Estádio 
de Copacabana, o Torneio 
Inicio de Juvenis do Torneio 
Extra, que Contou com a par
ticipação dos quadros do Alia
dos, Internacional e do Vasco 
daGama.

No primeiro jogo do tor
neio o Vasco da Gama e o 
internacional empataram por 
0 á 0, sendo que na cobran
ça de pênaltis o Vasco da 
Gama levou a melhor por 
3 à 1 No jogo final, o Aliados 
e Vasco da Gama empataram 
por 1 á 1, com tentos ^de 
Betinho para o Veterano Ha
milton de pênalti para o Vas
co da GamaJ

Ni prorrogação verificou-se 
ainda um empate de 1 á 1.

Esta partida foi decidida so
mente na cobrança de penali
dades maximas, quando o 
Aliados logrou vencer por 3 
a 2.

O quadro vencedor do Tor-

Derrotado o ex
presso atômico

Teve inicio domingo cedo 
no Estádio Municipal da Pon
te Grande, o Torneio Qua
drangular da Segunda Divisão, 
com a efetivação de dois co
tejos.

No jogo preliminar, o Atlé
tico sobrepujou o Corintians 
por 3 á 2, com tentos de Rui 
2 e Siqueira para os Atleti- 
canos e Chico e Valdair para 
os Mosqueteiros. Oscar Fer
nandes dirigiu este encontro 
com uma boa atuação.

No match de fundo da ro
dada o União-Independente 
com alguma surpreza derro 
tou o Cruzeiro por 3 á 0, com 
gols conquistados por inter
médio de Eloir 2 e Alcides. O 
quadro vencedor atuou assim 
delineado: Willi, Lalão e Ne
né; Zanotto, Pocai e Artenis; 
Eloir Negrinho, Jaime (Fernan
do), Sebastião e Alcides,

Conduziu este prélio o Sr. 
Fdgard Schmidt com uma sa
tisfatória atuação.
Az de Ouro e Popular 
empataram nas casas  

populares
No domingo a tarde no Es

tádio do Bairro d is Casas Po
pulares, foi realizado o match 
amistoso entre o.-> quadros do 
Popular loc-il e d.) Az de Ou
ro di varzen, o qual finalizou 
cini um justo empate de 2 
tentos.

Eloir assinalou os d >i* gols 
do Az de Ouro, enquanto 
que Cabral e Emílio conver
teram os tentos do quadro da 
casa.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Manoel Corrêa, com uma re
gular atuação.

Vitória do Flam engo  
em Trombudo Central

Exrursionou dommgo à lo
calidade de Trombu lo Cen
tral, o esquadrão d . Flamen
go, que após uma b nita exi
bição, conseguiu u ■ a esoeta- 
cular vitoria por 4 i 3. que
brando assim a inv • . ibilida- 
de daquele clube C' ra equi
pes lajeanas.

neio jogou assim formado: 
Zuza, Nei e Flavio; Vanei 
Max e Joaquim; Betinho, Adil
son, Lelé (Ervioo), Walter e 
N«nê (Raul).

Derrotado o America 
em São Joaquim

Jogando no ultimo domingo 
na cidade de São Joaquim, » 
quadro do America da noísa 
varzea, foi derrotado freire 
ao Grémio daquela cidad •, 
pelos escore de 2 á 1, aj ós 
um choque dos mais renhi
dos.

M o  Monte Castelo 8/1
Curitibanos Santa Catarina

Assembléia Geral Ordinária
Convocação

São convidados os senhores acionistas a comparece
rem à Assembléia Geral Ordinária, que se realizará no dia 
14 (quatorze) de abril do ano em curso àa 9.30 horas na 
6éde social para tratarem da Beguinte:

ORDEM DO DIA
Io — Apresentação, discussão e aprovação do relató

rio balanço geral, parecer do Conselho Fiscal, 
demonstrativo da conta «Lucroa e Perdas» e de
mais contas da Diretoria,

2o — Eleição da Diretoria para os exercícios de 1957/9 
e fixação doa honorários.

3o — Eleição dos membros do Conselho Fiscal.
4° _  Outros assuntos de interesse da sociedade.

Curitibanos, 8 de fevereiro de 1957
Carlos J. Grippa Leo José Chies

Dir. Presidente Dir.Gerente

A V I S O
Avisamos aos srs. Acionistas que se acham a sua die- 

são, na 6éde social, sita a rua Cel. Vidal Ramos, 176 em 
Curitibanos, listado de Santa Catarina, o Relatório da Di
retoria Balanço Geral. Conta de «Lucros e Perdas». Pare
cer do Conselho Fiscal e respectivos comprovantes, além 
dos demais documentos a que se refere o Artigo 99 do de- 
cretolei n° 2627 de 26 de Setembro de 1940.

Curitibanos, 8 de feveveiro de 1957
Carlos J. Crippa 
Dir. Presidente

Leo José Chies 
Dir. Gerente

S U P E R

Standard Electric

MODÊLO eosi

Possante rádio. Onze válvulas. Sete faixas de ondas: 
i longa, i intermediária e j curtas ampliadas. 
Toca-discos automático de 3 velocidades com 
pick-up de alta fidelidade, 2 agulhas permanen
tes reversíveis. Ampla câmara acústica com 2 
alto-falantes, incorporando “Tom Sinfônico”.

R. S11

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A ELETROLAND1A
Rua Cel. Cordova s/n LAGES Sta. Catarina
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N o t i c i á r i o  P e t e b ê  GORREIO ! AGE ANO
FpolÍ8: - Lajes terá, den

tro em breve, um Pôsto de 
Biologia e Psicultura para a 
criação de trutas, bass, blue- 
gill, espécies de peixes ca
nadenses, facilmente adatá 
veis, já que o clima da re 
gião lhes será propício, ü  
Senador Saulo Ramos vem 
trabalhando junto á Divisão 
de Caça e Pesca para que, 
em abril dêste ano, essas 
espécies de peixes sejam 
transportadas para os açudes 
e rios da região.

XXX

Cresce, dia a dia, o movi
mento na sede do PTB, em 
Florianópolis, onde o Dr. 
Acácio Garibaldi San Thiago, 
Presidente da Comissão Exe
cutiva Estadual, está impri
mindo uma orientação segu 
ra e equilibrada. Dezenas de 
pessoas, lideres sindicais, di
rigentes do PTB e altos fun
cionários comparecem, diá
riamente. ao Gabinete do 
operoso Comandante das hos
tes trabalhistas, no Estado, 
para tratar dos mais diversos 
assuntos.

XXV

O Deputado Olice Caldas, 
lider da Bancada do PTB na 
Assembléia, está à frente de 
um movimento que visa do
tar a localidade de Angelina, 
no Municipio de São José, 
de uma excelente materni
dade. Já foi eleita a primei
ra diretoria da entidade e o 
•Sen. Saulo Ramos, conforme 
informação do Revmo. Frei 
Flaviano Mormann, já conse
guiu que o Orçamento da 
União, para 1957, consignas
se uma verba para auxilio.

x x x

A população de Angelina, 
que anda pela casa dos 15..'122, 
aspira em ver essa localidade 
transformada em Municipio. 
Nêsse sentido, o lider do 
PTB iniciou os necessários 
estudos e já conseguiu a a- 
quiescência de outras ban
cadas. Brevemente Angelina 
será o novo Municipio de 
Santa Catarina.

XXX

O Deput.do João Colodel 
vem recebendo centenas de | 
telegramas de todos os pon 
tos do Estado, a propósito 
de sua corajosa e categórica

posição contra qualquer au
mento no impôsto de vendas 
e consignações. Ainda esta 
semana, dentre êsses tele
gramas, encontrava-se êste. 
do interior do Estado: Dep. 
Colcdel. Assembléia. Floria
nópolis. Querem que meus 
filhos fiquem sem pão, dese
jam esgotar a paciência e a 
resignação do povo, exigin
do lhe que pague mais im 
pô6tos, c mo esse escorchan 
te venda e consignações 
Graças a Deus há deputados 
como V. Excia, que o povo 
saberá aplaudir, porque sa
bem defender os humildes 
Saudações Gaudêncio Dias 
Vieira».

Aumentou em 1956 o comércio exterior
No mês de dezembro últi

mo o comércio exterior bra
sileiro, segundo informações 
colhidas pela imprensa ca 
rioca no Ministério da Fazen
da, elevou-se a 124 milhões 
de dólares na corrente im
portadora e a 140 milhões 
na corrente exportadora. 
Comparando essas cifras com 
as de igual período de 1935, 
houve um acréscimo de 2 
milhões nas nossas compras

e de 18 milhões em nossas 
vendas. Por outro lado, o ba
lanço mercantil de 1956 apre
senta um nivel bastante su
perior ao de 1955, graças a 
uma diminuição de 72 mi
lhões de dólares na impor
tação, ao tempo em que na 
exportação houve um aumen
to de 59 milhões. Houve, 
portanto, um acréscimo de 
247 milhões de dólares em 
1956.

Sr. Nelson de Castro Braescher
Festejará seu aniversário 

natalício, na data de amanhã, 
o sr. Nelson de Castro Braes 
cher, de tradicional família 
lajeana e elemento muito 
conceituado e benquisto em 
nossos meios.

O distinto aniversariante, 
um dos mais apreciados ra
dialistas da Princesa da Ser

ra, é responsável por diver
sas iniciativas de compro
vada importância, motivo 
porque indubitavelmente será 
muito cumprimentado nessa 
data.

CORREIO LAGEANO cum
primenta o sr. Nelson de 
Castro Braescher, almejan
do-lhe perenes felicidades.

Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

L:
Ttuftdpc6'5̂

Or-lniílrocmsiu csle;orla

[0 ■**'« JTOÎ7

PRINCIPE 67. pés 
CONQUISTADOR 

IMPERADOR 101/
72

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 
jo insuperáveis refrigeradores BRASTEMP, absoluta

eu eífíçí útil 
em [e rle lç íu  técnica 
em acabsir.ento cobre

n  m  fÊ
garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesta praça10,5 pé» “ »

E X P O E N T E  
U âXIM 0

Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 - 
Fone, 21 Ci U í  P j í U 27 - LAJES, S.C.

ANO XVI Lages. 27 de Fevereiro de 1957 N* 17

P
Em data recente, o dr. João Goulart, vice- 

presidente da Repiiolica, em cerimônia especial, 
foi agraciado, pelo sr. Carlos Tinoco Rodil, minis

tro do Trabalho d:i 
Venezuela, em no
me do govêrno da 
quele país, com a 
comenda da Ordem 
do Libertador, no 
Grau de Gran Gor
dão. A referida ce
rimônia teve lugar 
no Copacabana Pá- 
lacp, onde se en
contra hospedado 
o titular do Traba
lho da Venezuela. 
Entre as inúmeras 
pessoas que se en

contravam presentes ao ato, destacavam-se^o em
baixador da Venezuela, sr. Leonardo Carrilo, srs. 
Carlos Madriz, primeiro secretario da Embaixada, 
membros da comitiva 8o ministro Carlos Tinoco, 
srs. Mario Cardenas, Roberto Rivas, Juli© Rosa- 
les e Humberto Rumbos, o secretário e o oficial 
de Gabinete do vice-presidente, srs. Eugedio Cai- 
lard Ferrera e Rogério Correia, além de elevado 
número de jornalistas.

Dr. Evilasio Nery Caon
Verá transcorrer mais um 

aniversário, amanhã, o dr. 
Evilasio Nery Caon, advo
gado no Fôro local, diretor 
dêste bi-semanário e verea
dor trabalhista à Camara Mu
nicipal de Lajes onde tem 
se destacado de maneira a- 
cenluada pela sua atuação. 
O distinto aniyersariante 
tem graDgeado, mercê de 
suas inúmeras ; qualidades, o

réspeito e a admiração dos 
seus concidadãos, principal- 
mente dos fracos e humildes 
que vêm nêle um legitimo 
defensor e porta voz de suas 
reivindicações.

Por tão auspiciosa data, 
destas colunas cumprimenta
mos o dr. Evilasio Nery Caon, 
almejando-lhe inúmeras feli
cidades.

Acidentado o dr. Helio Ramos Vieira
Ontem à tarde, quando di

rigia o carro de sua proprie
dade, nas proximidades do 
Posto Grazziotin, o dr. He
lio Ramos Vieira, conceitua
do advogado no fôro local*e 
diretor da Radio Diário da 
Manhã, sofreu um desmaio, 
6endo que o veiculo, após 
ter rodado alguns segundos 
desgovernado, foi chocar-se

a um barranco existente no 
local, terminando por capo
tar, ocasionando algumas es
coriações na testa da pessoa 
em referência. Conduzido ao 
Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres, o dr. Helio lá foi 
convenientemente medicado, 
retirando-se daquele nosocô- 
mio hoje pela manhã já com
pletamente restabelecido.

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S. A.

A V I S O«O

Achara-se à disposição dos acionistas da Ind. 
e Com. de Madeiras Battistella S.A., com sede à 
Avenida Marechal Floriano s/n°. nesta cidade de 
Lajes, Estado de Sta. Catarina, os documentos de 
que trata o art. 99 do Decreto-lei 2.627 de 26 de 
setembro de 1.940.-

[Lajes, 25 de Fevereiro de 1957.- 
A DIRETORIA
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