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Amaral ou Juscelino?
| Redação e Oficinas 
Ria Marechíl DtoJorj294 N . 20

Bebidas servidas a menores
A sucessão do presi

dente JK já começou a 
entrar nas cogitações 
dos políticos. O sr. Tan- 
credo Neves declarou-se, 
em Belo Horizonte, fa
vorável à reforma da 
Constituição para que 
permita a reeleição do 
a t ua l  presidente. Em 
Washington, onde se en
contra, o ex-senador pes- 
sedista Dario Cardoso a- 
firmou que o almirante 
Amaral Peixoto deixará 
a embaixada do Brasil 
nos EE. UU. no fim des
te ano para reassumir 
a chefia efetiva do PSD. 
Estas declarações foram 
interpretadas como indi-

xador será candidato 
Dresidencia da Repúbli
co em 1960.

Sem dúvida o sr. Ama
ral Peixoto é um candi
dato potencial, mas o 
sr. Juscelino Kubitschek 
certamente será o indi
cado, na hipótese de al
teração da Carta Magna, 
no que estão interessa
dos também alguns go
vernadores de Estados. 
Além do sr. Janio Qua
dros, apontado desde já 
como candidato, outros 
não surgiram com maior 
penetração política até 
o momento, a  luta, po
rém, será um reflexo da

em 55. A du
pla JJ poderá voltar às 
urnas para enfrentar a 
corrente udenista.

Não estará longe tam
bém de vir como candi
dato o próprio sr. João 
Goulart ou o gen. Tei
xeira Lott, inegavelmen
te um militar de presti
gio no seio das massas. 
O pleito de São Paulo, 
a ferir-se no próximo 
dia 24, poderá fortale
cer a posição de Janio 
ou indicar Ademar co
mo novamente aspirando 
o Catete. Ê o que o mo
mento político está indi 
cando.

MANDAKIM

F i n i p É  quer ser a Ilha de Capri da hérlea de Sal
Entusiasma Santa Catarina o projeto da 
Praia do Forte confiado a Oscar Niemeyer

Afirma o Prefeito de Florianópolis: «Um dos lugares mais bo
nitos do mudo, entregue à pericia do grande Niemeyer» - Êxito cer
to e valorização extraordinária - Aderbal Ramos entre os promoto
res da iniciativa - A Prefeitura considera sua obrigação colaborar 
na realização do moderno balneário - O dr. Osmar Cunha, prefeito 
da capital catarinense, vibrando de entusiasmo, concita seu povo a 
apoiar a iniciativa - Situada a poucos minutos da capital, a Praia 
do Forte.

Teve erandc reDercussão em todo o sul do país, a noticia de que a Praia do Forte, si- 
a poucos mipu.os de Florianópolis, capital de Santa Catarina, se transformará num dos

belos centros turísticos brasileiros, graças ao tratamen o ur Jurerê para alí im
pensado por Oscar Niemeyer, especialmente procurado pela Imob.l.ana Jurert para
plantar uma praia moderna dotada de todo o conforto. faVnrprerá sua cidade, 0 Dr.
' Exultante com a iniciativa, que tão significa namcn , ‘ seguintes declarações:
Osmar Cunha, prefeito de Florianópolis, prestou-nos, a pr P > ó do país como do

Considero a Praia do Forte um dos lugares f  pZ J  minutos da
lo inteiro. Conta, além disto, com a vantage conforto de um grande balneário
nl catarinense, oferecendo, portanto, à sua populaçao, o conforto
itância de um bairro. . , a Imobiliária Jurerê pela probi-

Na qualidade de Prefcvio de Flonanopolis r inleíJrantcs. Tenho a mais absoluta
■ pela idoneidade e pela capacidade técnica por̂  essa figura incxcedível do ur-
ança na valorização das terras que seruo 111 m gsta valorização, ouso afirmar,
>mo e arquitetura mundiais, o grande star .mpreVníveI.
de tal monta ,ue . de momento, se lorna . ' « ‘m' 2 re” dímenlo?

A prefeitura de Florianopohs colaborar Drcparação e conservação dos acessos e
A Prefeitura de Florianópolis tomara a si a P P  ̂ inidaüva. Faremos isto dentro do 

ntirá, no que concerne ao poder municipal, ® posse do cargo de Prefeito: tornar
rama que nos propuzemos cumprir, quando ornamos p
anópolis a Ilha de Capri da America d® tas da Imobiliária Jurere. Meu <*ntu-

Quero esclarecer que não possuo aço 0 progresso de Florianopo hs c no
n° se baseia na importância desta inicia í despontam nomes de capi a 's a*
ato que tenho desta magnífica Cezar" Ávila e tantos outros. Nomes que
fbal Ramos da Silva, ex-governador do Estado, ^  ^  e „ ser,edade dos objetivos 
l°s aos demais, garantiríam por si so o

çao.

oncluindo: concito todos a se associarem a

lo o que afirmei: com. «• —  “fÍn“m ~
idimento, na certeza de s 
os interesses do povo catarin

Como é do [inteiro 'conhe 
cimento da população lajea- 
na, iniciou-se há alguns tem
pos em nossa cidade uma 
intensa campanha no senti
do de que o Código fde Me
nores fosse j;cumprido fiel- 
mente: Para isso, os últimos 
Juizes de Menores desta Co
marca nomearam diversos 
comissários para fiscalizar es
se setor.

Não querendo, entretanto, 
culpar os comissários de me
nores por ês6® fato, os quais 
merecem os nossos m a i s  
francos elogios pelo esforço 
que [.têm demonstrado em 
cumprir com as obrigações 
assumidas espontaneamente, 
temos notado que em diver 
sos bares da cidade 6ão ven
didas bebidas alcoólicas a 
menores de 18 anos, não

obstante a rigorosa proibi
ção nêsse sentido contida em 
portarias emitidas pelo titular 
do juizado competente. Além 
diB6o; urge uma fiscalização 
mais estensiva por parte dos 
auxiliares diretos do juiz de 
Menores nos bares, 6alões 
de bilhar, meretricio e outros 
lugares para comprovarem, 
de perto, o que ora esta
mos afirmando e aplicar o 
devido corretivo nos inflato- 
res.

Destas colunas, portanto, 
fazemos um apelo a quem de 
direito para que tome provi
dencias nêsse sentido, coibin
do um abuso, ou melhor, um 
péssimo e ilegal hábilo que 
merece a condenação das 
pessoas concientes e escla
recidas.

Encontra se nesta ci
dade, procedente de Cu
ritiba, onde reside, o dr. 
Hercilio Maes, membro 
do núcleo da Legião da 
Boa Vontade daquela Ca
pital onde gosa de des
taque nos meios cultu
rais. O ilustre conferen- 
cista, que veio à Prince
sa da Serra a convite do

R E G R E S S O U  DO RIO 
0  S R . V ID A L  R A M O S

Regressou da Capital 
da República quinta fei
ra. para onde tinha via
jado há alguns dias a- 
traz o prefeito municipal 
de Lajes sr. Vidal Ra
mos Junior. A ida de 
S. S. aquela metrópole 
foi originada por motivo 
de doença de pessoa de 
sua família.

is l
núcleo local da L.B.V., 
pronunciou ontem, no 
Centro Espirita Allan 
Kardec, com inicio ás 
20 horas, importante con
ferência sob o tema «O 
poder do pensamento». 
Para hoje estão progra
madas mais duas confe
rências, uma a ter lugar 
no Grande Hotel Rossi, 
sede provisória do nú
cleo da L.B.V., sob o 
tema «O fim^dos tempos», 
e a outra sera subordi
nada ao tema «Só o 
amor salvará o homem», 
a efetuar-se com inicio 
ás 20 horas no Salão No
bre da Escola Normal 
Vidal Ramos.

Juscelino não 
quer reeleição
Em entrevista concedida à 

reportagem do O JORNAL o 
presidente Juscelino Kubits
chek declarou que não quer 
reeleição, afirmando: «Creio 
inteiramente desnecessário 
afirmrr que não contará com 
meu apôio nenhuma tentati
va de reformar a Constitui
ção objetivando a reeleição 
do presidente da República». 
E após outras mas breves 
declarações, concluiu o sr. 
Juscelino Kubitschek: «Em 
nenhuma hipótese concorre
ría para tornar duvidosa as 
intenções de um govêrno 
cuja vitória representou a 
mais firme e profunda de 
monstração da conciência 
democrática do Brasil.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN
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R E E N C O N T R
(Lygia de Andrade Barbosa)

Ah! a certeza que do erro
vem a dor,
da eclosão do suspiro
o vulto apagado
que um dia há de vir. . .

Quietude almejada, 
tu hás de vir como sempre quiz, 
como sempre quizémos, 
do tudo e do nada!

Virás da dor que hei sentido, 
que sentiste, 
porque fomos, um dia, 
nas longínquas madrugadas, 
dois fantasmas unidos, 
duas almas almejadas.

Viremos, algures, diferentes, 
tu e eu. . .
Inseparáveis, alucinados de purezas, 
vôo eterno e bom.
Seremos o que tivemos vontade de ser. 
Sonho. Bondade. Noite à fora, 
vento descabelado, 
angústia e alegria da hora.

Seremos astros 
contaminados no Infinito.
Seremos o perdão da hora bela.
Poesia da alma arrependida.

Serás o que não fostes, 
meu irmão,
serei o que não pude ser.
Mas - seremos.
Um fado não mais dilacerado, 
lágrimas não mais sofridas, 
e um sonho diferente realizado.

o 0 prefeito auxi
liou o Vasco
Atendendo a u® asPn6*vidttl

s £ p - % r *  übsr.rente ono. Co“  rine„se de

S>ojasrsr.E l e  d .  coloboraçao da 
Prefeitura.

Prefeitura Munir 
de Lages ^

Estado de Santa Catarina]
D E C R E T O  ™

de 6 de março de 1957, 
resolve:

uu u uc muiyu ui
Prefeito Municipal de Lages, resc 

ONCÊDER DISPENSA: _
De acordo com 0 art Q7 J  
Lei n° 71, de 7 de dezemhfl 

A MARIA RlBtlRO Da SILVA d. funçiod?3 
SOR Extranume ráno-diarista da Escola Mista uL 
SLRRARiA DA FAZENDA, no distrito de CAMP? 
SUL

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de março
Assinado: - VIDAL RAMOS JljNinJ 

Prefeito Municipal T 
EEL1PE AFONSO si yjj 
Secretário. ®

Edição hoje: 8 páginas

LAR EM  F E S T A
Encontra-se em festa, des

de 0 dia 18 de fevereiro 
próximo fiDdo, 0 lar do nosso 
colega e particular amigo sr. 
Hilton Amaral, redator do 
Grande Jornal Falado da 
Radio Clube de Lajes, e um 
dos valores do Jornalismo 
radiofônico da Princesa da 
Serra, e de 6ua e6po6a dona 
Yolanda Amaral, com 0 nas 
cimento da bonita garntinha 
SANDRA YOLANDA, ocorrido 
naquela data na Maternidade 
«Tereza Ramos*.
Por tão grato acontecimento, 
destas colunas felicitamos 0 
benquisto e distinto casal, 
enviando lhe os nossos para
béns.

p o r t a r i a

LIDA.
C O N S T R U TO R A  IM O B ILIÁ R IA  C A TA R IN E N S E  L ID A .

* arquitetura
* engenharia
* urbanismo

terraplanagem 
pavimentação 
construções em geral

Varejo e atacado de materiais de construção
* azulejos Imbituba em cores;
* aparelhos sanitários branco e em core«-
* aparelhos de jantar, chá e caíé inquebrá- 

veis Goyana

ESCRITÓRIO E LOJA: RUA CEL. CORDOVA 2SS 
CXA. POSTAL 136 TEL. 377

LOJA. DE SECOS E MOTwftDQ^
CAETANO COSTA (fundos da casa Hoepek no «Dredin Ti

pieuio da rua»)
Desconto de 3 /  a operários e funcionários públicos

de 6 de março de 1957.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 
CONCLDER LICENÇA:

De acordo com o art. 172, da 
de 7 de dezembro de 1949- 

A D1NORA MACEDO DA CRUZ, ocupante 
isolado de provimento efetivo de PROFESSOR, 
constante do Quadro Único do Município (Escola* 
«PROFESSOR TRAJANO», nu dislrito da CIDADE, 
(12) mêses, sem vencimentos, a contar de l°doy— 

Prefeitura Munic.pal de Lages, em 6 d<> março
Assinado: - VIDAL RAMOS JUNlORi 

Prefeito Municipal.

D E C R E T O
de 6 de março de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve'. 
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acordo com o art. 95, §. 
da Lei n° 71, de 7 de dezerol 

A EM1L1A FIGUEIREDO DE MELO do ca 
provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão J, c 
Quadro Ünico do Município (Escola Mista Munici 
do distrito de ÍNDIOS).

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de março I

>\lj
•ratai
argai

Assinado: Yiilsl Ramos Junior 1 
Prefeito MunicipaU 

Felpe Afonso SimM|
Secretário'

D E C R E T O
de 6 de março de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 
CONCEDER DISPENSA:

De acordo com o art, 97, > 
Lei r,° 71, de 7 de df«eg« 

A HILDA SCHM1TZ da função de P R ° ^  
numerário-diarista, da Escola Mista Mv:nicif*al 
BASTIÃO DO CANÔAS, no distrito de PALiMHJ 

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de
Aasinado: - Vidal Ramos

Prefeito MunicgJ 
Felipe Afonso í»®" 
Secretário.

A V I S O
O Expresso Curitiba-Lages i

No intuito de melhor atender aos seua distin
tes e ao povo em geral, comunica que i  
dia ii de fevereiro, aumentará de 1 viâ uj#j_ 
v.uritiba Lages, passando a vigorar o seg j

Partida de CURITIBA às 6,30 e
Chegadas em LAGEá àa 16,30 e - {„
Partidas de LAGES às 6 00 e w -
Chegadas em CURITIBA às 16,00 e 

Diariamente, excepto aos Domingos Dü Bj 
- horas, Alodernos e confortáveis au 

Pullman de luxo
AGENCIAS:

CURITIBA
Pn«ADgência «Estar» EstáÇ

Presidente Faria, 201

2100

maFJÍ

F«ne 5 5 4 Estação
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ialaoço do carnaval oo h  de j* ir a
Segundo publica A HORA, de Porto aiq„ 

dfl República delirou durante as qMatro n o itw d n  p  CapUal 
O carioca entregou-se iuteiramente aos fò Carnaval,
mó. Ao tradicional baile do Municipal c o m n f íe ^ r  6 ^ ° '  
ano. cêrca de 5 mil pessoas, registrando 8̂ P nmg r J este 
CVS 5390.300,00 . À entrada do Teatro, foran p ? , " ! ' la„ 2" 
menos de dez punguistas. que se preparavam ada
durante o baile de gala da segunda-feira «^ôrda» *?glr>> 
estavam fantasiados, enquanto outros trailvám B A1?UD8 
Um dêsses larápios, de nome Carmelo Gaiouch» / ,gor' 
credencial falsa de fotógrafo. Clle’ P°rtava

7.425 pessoas atendidas nos hospitais
O movimento nos hospitais, durante o reinado d* 

Momo como nos anos anteriores, foi dos mais intensos n 
Pronto Socorro e outros hospitais daqui atenderam 7425 
pessoas. O numero de mortos por acidente ou crime ã 
tingiu a 22, contra 33 do ano passado. O Corpo de Bom
beiros registrou 37 chamados, não havendo nenhum ineôn 
dio de grandes proporções. A Rádio Patrulha atendeu cêr
ca de 820 apêi08, enquanto o Juizado de Menores cuidou de 
159 casos, sendo 52 de menores perdidos e entregues a 
seus pais. mais tarde. Duzentos e cinquenta e quatro nes 
soas foram colhidas por automóveis, veriricando-se várias 
mortes. As agressões somaram 2347 e as uuedas diversas 
435. Os casos de alcoolismo também se registraram em 
grande número, tendo sido atendidos nos hospitais 182 fo
liões que se excederam nas bebidas.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Teleíone n* 266

ouça um
antes de comprar um piano...

Ichwartzmann —
o melhor som no móvel mais atraente!

#  A p re s e n ta  8 8 nota s, 3 pedais , c o r 
da s  cruzadas  e ch apa d e  m etal .  D iv e r 
so* m o d e lo s  O uça  u m a  d e m o n s tr a ç ã o  
sem  c o m p ro m is s o .  ,

íE VtN D ED O R  AUTO R iZ AO O

Venda em suaves prestações mensais
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

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

EDITAL DE PROTESTO
célio Ba t is t a  d e  c a s - nhor pr im o  a n t o n io  s e -
TRO, Oficial de Protestos i RAFIM. e apresentada à êste

Não dê esmola: contribua para a Si_AN

em Geral da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da Lei, 
etc.
Faz saber que estão em 

seu Cartório para serem Pro
testados por falta de aceite e pa 
gamento os seguintes títulosl- 

I o) Uma Duplicata emitida 
pela BRASILEIRA DE VlNFIOS 
S/A. lnd. « Com., estabelecida 
em Porto Alegre, na impor
tância de Cr$ 5.554.20, venci
da em 15-10-56, contra o Se

Cartório pelo Banco Nacional 
do Comércio S.A., na pessoa

tendo romo credor a Senhora 
Dona ELV1RA SANFORD AR
RUDA, e como devednr o 
Senh r BELlSARlO Cr RLOS

de seu Gerente Senhor Mário ,RIBEIRO avalisado pelo Se- 
Nabuco Cruzeiro. |nhor MANOEL INAClO PE-

2o) Outra Duplicata emiti- RElRA.
da por WILSON CASTRO & 
lRMAO, estabelecidos nesta

9o) Uma Nota Promissória 
vencid • em 9-4-55, na im-

cidade, na importância de portância de Cr$ 10.950,00, 
Ci$ 2.762,00, vencida em 2-10- tmdo c uno credor a Senhi ra 
56, contra o Senhor PPiMO Dona ELVIRA SANFORi) A! - 
ANTÔNIO SERAFIM, e apre- .RUDA, t como divedor o 
sentada à êste Cartório peio Senhor BELlSÁRlO CARLOS

f p
Í { r " -

retrrgeraçao
mesmo n o  S € n 2 0  com

GtLOMITlC “700”

E a g o ra , paia entrega im ediata
GELOMATIC

—  8 0 0  -

TROPICAL
a eletricidade

I r~ Ê

W É  3

I hJ
m \

r ~ J
novo refrige- l ( r

rador Gelomalic 
''700", a quero
sene, leva 00 ser
tão o conlôrto da g rande ci
dade. Funciona sem In terrup
ção, Jllenclosamente, dura  uma 
eternidade e consome apena l 
1 litro de querozene po i d ia . 
Garantido por 5 ano i.

7  pés cúbicos 

de capacidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de -t anos.

Unidade selada, especial!
C apacidade de 8 pes cúbicos.

£foÇae T i n s S n̂

G e l o m a t i c  
_  8 0 0  -  

T r o p i c a i
a eletricidade

Um produto 
Ind.trasiUira de Embalagens S.A.

«VENDEDOR AUTORIZADOi

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

Sc Cia.
Rua Quintino Bocaiuva

80
LAGES

Nelson Bráscher
8i Cia.

Rua Correia Pinto. 136 

LAGES

Senhor Jarbass Castro.
3o) Uma Duplicata emitida 

pela EMPRESA! RIOGRAN 
DENSE DE MATE S/A, esta 
belecida em Porto Alegre, na 
importância de Cr$ 15.993,60 
vencida em 30-5 56, contra o 
Senhor AMADEU CORREIA, 
e apresentada à êste Cartório 
pelo Dr. Evilásio Nery Caon.

4o) Uma Duplicata emitida 
por João Evaristo Trevisan & 
Cia. Ltda., estabelecidos em 
Curitiba (PR/, na importância 
de Cr$ 15.021,60, veucida em 
18-4-1956, contra o Senhor 
JOEL RAFAEL1 DAUM, e a- 
presentada à êste Cartório pe
lo Credor.

5o) Duas Duplicatas emiti
das por 1GASA Importadora 
Geral de Automóveis S/A, es
tabelecidos em Curitib i (PR), 
vencides em 31-12-55 e 30-lt- 
55, nas importâncias respecti
va mente de Ci$ 2.700,00 e 
Cr$ 890,00, Contra o Senhor 
JOEL RAFAELl DAUN. e 
apresentadas à êste Cartório 
p-lo Senhor BGeslau Ma- 
g ieswski. conforme carta da- 
lad • de 23-1-p.p.

6o) Uma Nota Promissória 
vei cid i em 15 9 56. na impor
tância de Cr$ 10.000,00, tende 
coibo credor e aoresentante o 
Sei hor Dr. JOÃO BATISTA 
TEZZA, e como devedor o 
Senhor BELlSÁRlO CARLOS 
RIBEIRO.

7o) Uma Nota Promissória 
vencida em 9 1-54, na impor
tância de Cr$ 32.900,00; ten.lo 
'■orno credor a Senhora Dona 
ELVIRA SANFORD ARRUDA, 
e como devedor o Senhor 
BELlSÁRlO CARLOS RIBEI
RO avalisado pelo Spnhor 
MANOEL INAClO PEREIRA.

8o) Uma Nota Promissória 
venciua em 10-1 54, na im 
portância de Cr$ 28 000,00.

RIBEIRO av.ilisado pelo Sr.
j o s é  v a r e l a  de l e d o .

10 ) Uma Not« Promissória 
vencida em 9-1-56, na impor
tância de Cr$ 60 800,00, tendo 
como cr dor a Senhora Dona 
ELVIRA SANFORD ARRUDA; 
e como devedor o Senhor BE
LlSÁRlO CARLOS RIBEIRO. 
Nota. - As cinco (5) Netas Pro
missórias acima foram apresen
tadas à êste Cai ó io pelo 
Senhor Dr. JOÃO BATISTA 
TEZZA.

11°) Uma ficha de Registro 
com as caract rísticas de um 
título ípresentada pelo Banco 
do Brasil S.A. , vencida em 
3-12-56 na impor lâocia de 
Cr$ 12 372,50, tendo como 
credor os senhores Erm sio 
Neugebauer & Cia., e como 
devedor o senhor ZeferiDO 
Guzzati.

12°) Uma nota Promissória 
vencida em 30-9-56, na im
portância de CrS 28.735,00 
tendo como credor MIGUEL 
STELL e como devedor o 
Senhor JOÃO ALVES DE 
SA’, r como apresentante o 
Dr. Evilásio Nery Caon.

Pelo presente intimo os 
Senhores PRIMO ANTÔNIO 
SERAFIM, AMADEU COR
REIA. JOEL RAFAELl DAUN, 
BELlSÁRlO CARLOS RIBEI
RO FERINO G U Z Z A T T I ,  
JOÃO ALVES DE SA’ e ZE- 
MANOEL INAClO PE
REIRA avalista, e JOSÊ VA. 
RELA DE LEDO também a-
valista, a comparecerem em
meu Cartório, afim de pflg8f 
o valor dos referidos tituloi 
acima epigrafados, ou dar as 
razões de recusa, notificando- 
os desde jô Protesto caso nâo 
compareçam no prazo legal.

L;-jes, 6 de março de 1957.
Cêllo Batista de Castro 

Oficia! de Protestos.
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CORREIOjtAGEANÇl

Transportes Aéreos Catarinense $.A.
I  I  U I I V M W B  *  W  ^ — M U H 1 j

Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
chegadas às 14:30 De 

saidas às 14:50 Para
chegadas às 11,55 De 

saidas às 12,15 Para 
chegadas às 15,10 De

saidas às 15,30 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - loinvile - Itajai 
e Florianópolis 
Porto Alegre

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

chegadas às 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
- oantos e Rio

“ Florianópolis Parana9uá ' Curitiba - loinvile - Itajai 
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira 

Samõs e°Rio' Ita’a i ' ,0invile ' Curitiba * Paranaguá

T A C Transportes Aéreos Catarinense S A
“ ™ C I *  E M  L “ E S ; -  * » * » c ,  N o « m b r o .  P o o , ; 2 1 4

T AC às suas ordens-----------
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Juizo de Direito da Primeira
0  doutor Clovis Ayres ^ a -  
ma, Juiz de Direito' da pri
meira vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na íórma da lei, etc., 
Faz saber a todos os inte-

ressados que foi requerida e 
se acha em andamento no 
Juizo de Direiro da primeira 
Vara e no Cartório do Civel 
e Comércio, desta Comarca de 
Lajes, a concordata preventi
va do espólio de WALDEMAR 
FRANCISCO DE OLIVEIRA, 
cuja petição inicial é do teor 
seguinte PF.T1ÇÃO INICIAL: 
«Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direi
to da Primeira Y«ra. Q espó
lio de VValdemar Francisco 
de Oliveira, nèste ato repre
sentado por eua inventariante 
d. Qeny Cruz de Oliveira, res
peitosamente vem, por seus 
procuradores infra assinados 
(Doc. n° 1), expor e requerer 
a V. Excia. o seguintes: - I . 
Que Waldemar Francisco de 
Oliveira era, antes de seu fa
lecimento ocorrido em 27/9 
56, comerciante Pstabelecido 
nesta cidade, sendo proprie
tário de duas lojas de tecidos, 
perfumarias, armarinhos e 
miudezas em geral, à praça 
Vidal Ramos Sênior, lojas es
sas denominadas «Casas Oli
veira». 11 - Q je  pouco antes 
de seu falecimento, Waldemar 
comprou uma loji, localizid» 
entre as de sua proprieda- 
dade no edifício Paulo Broe- 
ring, loja essa pertencente a 
Aracy Paim, teDdo por ela
pago a quantia de Cr$............
1.084.484,90, lll - Que logo em 
seguida ocorreu o íaleci nen- 
to inesperado de Waldemar.
E coma se isto não bastasse 
para abalar grandemente seus 
negócios, surge, cancomita- 
roente, a falência de Aracy 
P3im, IV - Que em conse
quência dessa filência, foi o 
referido negócio considerado 
sem efeito relativamente a 
massa, e obrigado o espólio, 
ora requerente, a devolver a 
massa falida mercadorias e 
móveis no referido valor de 
Cr$ 1.084.484,90, como de tu
do tem ciência V. Excia.. V - 
Que êstes fatos acarretaram 
grandes prejuízos, agravados 
ainda, pela diminuição dos 

"negócios em virtude da crise 
atual, que dia a dia mais se 
agrava, licando o espólio-re- 
querente, fmalmente, s e m  
meios pecuniários para saldar 
de pronto seus compromissos, 
embora seu ativo seja supe
rior ao seu passivo. Vl - Que 
com grande esforço e sacrifi- 
eio procurou a viuva inven
tariante, até agora, saldar os 
débitos do espólio, e que o 

em parte. Dado entretaD- 
t°. o grande número, de divi- 
das que últimamente se ven 
ceram, chegou se à conclusão 
de que é àbsolut imente im
possível pagá-las integralmen- 
te Vil - Que ante essa situa- 
Ç®°» p para que se evitem 
Piores danos ao espólio e 
aos próprios credores, sómen- 
*e uma concordata preventiva 
Poderá solucionar as dificul
dades surgidas, evitando, ao 
jnesmo tempo, seja o espólio 
ÇVado à falência, o que se- 

* a 8ua ruina e traria prejui- 
j muito maiores aos credo- 

*• Vlll . Que o direito de 
Propor concordata preventiva 

r slá assegurado ao espólio-re-

cORREIO LA.GEANO

Vara da Comarca

ir
e d i t a

pagina

de Laj93, Estado

!Í!
de Santa Catarina

querente pel0 art . 
cjeto-lei n° 7.661 "  ° ^° ^e"

~ v j o í °  *  - -
a® OHvefra e\erc |a regularmente 

mercio há
conforme ......... ........... .

o co- 
óois anos,

o
mais de

„ . , Prova o doc. n° 2
anexo, b) O espólio-requeren 
-e possue ativo que corres
ponde a mais de 100% de 
seu pa83iv0t segundo se vê 
4os balanços que ora apre- 
senta (does. 3 e 4) spndn a» 
Cr$ 3.199.224,70 o valor do 
ativo e de CrS 2.971.144,80 o 
valor d i passivo, c) jamais es
teve o espólio-requerente ou 
em vida, Waldemar F. de Oli- 
ra, falido ou impetrou concor
data, conforme prova o doc. 
n 5. d) Não tem o espólio-re
querente titulo protestado por 
falta de*pagamento (Doc. n°6) 
e) Waldemar F. de Oliveira 
estava devidamente registrado 
na MM. Junta Comercial do 
Estado (Joc n°2) e seus li
vros estavam devidamente le
galizados, conforme se póde 
dêles próprios verificar, f) Ê, 
com êste, apresentado o últi
mo balanço e o levantado es
pecialmente para instruir o 
presente pedido, incluindo-se 
neles a relação das dividas 
ativas ç a demonstração da 
conta lucros e perdas (does. 
3 e 4), sendo apresentadas 
ainda, o inventário de todos 
os bens, conforme o livro de 
inventário, g) São com o ba
lanço ora levantado, apresen
tadas as listas nominativas de 
todos os credores do espólio 
(doc. n° 4 parte final/. h) São 
com êste apresentados os li
vros obrigatórios do espólio 
requerente, afim de serem en
cerrados pelo sr. escrivão (srt. 
160). i) Finalrnsnte, foi deposi 
tada em mãos do sr, escrivão 
a quantia necessária ao paga
mento de custas e despesas.

a forma do § 2* ,‘do art. 160. 
IX • Que em ^tais condições, 
satisfeitas estão todas as exi
gências legais, sendo, portan
to, lícito ao espólio-requeren
te pleitear o beneficio_ da 
concordata preventiva, o "que 
faz com a louvável e justa^ln- 
terição de evitar sua própria 
falência e ocasionar prejuízos 
muitos maiores aos seus Cre
dores. X - Que assim sendo, 
vem, na fórma da lei, propor 
aos seus credores uma con
cordata preventiva, para que 
lhes pague, por saldo, dentro 
do prazo de dois anos, em 
prestações trimestrais, 60,0 
(sessenta por cento) do valor 
de seus créditos, vencendo-^ 
a primeira prestaçao de [6U 
dias" após a data em que 
tenha sido homologada a 
cordata ora pi oposta, 
rece, ainda, o espólm-rcque- 
rente, obrigar-se a

comissário nomea 1 •
Banco do Brasil

que maior

con- 
Escla- 

■reque-
entregar

ou
ao
depositar no 
conforme V. Lxcia. determi- cia:

„ar, para p .* — »*"J' •  r  " . . .  „ taiporcin-
r X 8 ‘ S r  « 9 O Í O 0 M .
(tríZ, „ tos mil cruzfiroa) por

trimestre, sendo 
importância será entregue 
tnmestralmente se seus negó
cios o permitirem. XI - Que 
a presente propesta satisfaz 
plenamente as exigências do
art- 156 da Lei de Falência, 
mereceodo, pois, , e aCf,jta

- Que face «o exposto, 
pede requer se digne V. Excia., 
dpos cumpriment digo, após 
Cumpridas as formalidades le
gais. haja por bena deferir o 
presente pedido, - dêle noti
ficando-se o representante do 
Ministério Público para que 
se processe a presente pro
posta de concordata segundo 
o disposto no § Io do art. 161 
da lei falencial. XIII - Reguer, 
outrossim, seja pjr V. Excia. 
rubric ido o balanço anual 
(doc. n°3), se estender neces
sário. Termos em que, a. esta 
com os inclusos documentos, 
depositados em cartório os li
vros obrigatório bem como a 
importância necessária ao pa
gamento de custas, e protes
tando apresentar oportuna
mente os comprovantes dos 
pagamentos a qje se refere o 
n° I do art. 174, P. Deferi
mento. (Sobre os sêloi legais 
de petição) - Lajes, 14 de fe
vereiro de 1957. (assinados/: 
Pp. Hélio Ramcs Vieira. - 
Jc^ão RibdS Ramos, Advoga
dos inscritos, respectivamente, 
sob n° 297 e 163, com escri
tórios à R. 15 de Novembro 
n° 33, 1® A., e R. Correia
Pinto n* 225, nesta cidade. 
«RP1MEIRO DESPACHO»: 
«Intime-se a requerente a pro- 
var o seguinte: 1) Data de 
óbito de VValdemar F. de Oli
veira; 2) Data em que foi ini
ciada o inveDtario deite; 3) 
Data em que, no Juizo de 
Orfão8 em que le processa o 
inventario* foi apresentado em 
Cartório o balanço efetuado 
por ordem judicial. Lajes, 18. 
2-57. (a.) Clovis Ayres (Gama) 
PETIÇÃO DE FOLHAS TRIN
TA E UM: «Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da Primeira 
Vara. Qeny Cruz de Oliveira, 
por seu procurador infra assi
nado, respeitosamente vem, a- 
tendendo a respeitável des
pacho de V. Excia., requerer 
a juntada do Incluso docu
mento aos autos do pedid 
de concordata preventiva for
mulado nêste Ju zo p lo es
pólio de Waldemar Francisco 
de Oliveira. Termos em que 
p. Deferimento. (Sobre os sê- 
los legais de petição) Lajes, 
19 de fevereiro de 1957. (as
sinado) Pp. Helio Ramos V iei- 
ra. «DESPACHO DE FL S. 33» 
O espólio de Waldemar Fran
cisco de Oliveira, represen- 
tantedo pela inventariante 
Geny Cruz de Oliveira, p de 
concoidata preventiva n o s 
lermos estabelecidos na pe
tição de fls. 2. O pedido se 
enquadra perfeitamente nas 
condições especificadas no 
artigo 158 da Lei de I aiên- 

Waldemar Francisco de 
Oliveira exercida comércio, 
com firma registrada, ha mais 

dois anos, seu ativo cor- 
Cincoen-

ta por cento do passivo qui- 
rigrário; nunca e não há títu
los protestados contra o e s 
pólio nem os havia contra 
sua pessoa quando de sua 
morte, Seu óbito se verificou 
em 27 de setembro do ano 
transato. A viuva inventarian- 
te promoveu o inicio do in
ventário judicial de seus bens 
no prazo legal de trinta dias. 
O balanço da firma, efetuado 
por ordem do Juízo de Or- 
fãoi desta Comarca, que pro
cessa o inventário, somente 
foi terminado no dia treze do 
corrente mês. O finado nun
ca fôra condenado por qual
quer dos crimes enumerados 
no inicio digo, no incido lll 
do artigo 140 da Lei citada. 
Tinha êle escrituração de seut 
nigócios como determina a 
ei. Não ocorrem, no caso, fa

ce ao exposto, nenhuma das 
circunstâncias impedi;ivas de 
concordata. E estando em ter
mos o pedido, determine seu 
processamento na seguintes 
fórma: 1° mando seja publica
do edital no Diário Oficial do 
Estado e -num dos jornais 
desta Cidade ém que será 
transcrito o presente despa
cho bem como toda a petição 
de fls. 2 e seguintes; 2° de
termino sejam suspensas to
das as ações e execuções 
contra o devedor por créditos 
sujeitos à concordata; 3° - 
marco e prazo de vinte dias 
para os credores sujeitos aos

efeitos da concordata apresen
tarem declarações e docu
mentos justificativos de seus 
créditos; 4° - devido ao fato 
de residirem fora desta Co
marca todos os credores re
lacionados a fls. no título de 
-contas a pagar» e a que, dos 
demais, os três únicos que 
aqui residem não tem o ne
cessário preparo intelectual 
para o desempenho das fun
ções do cargo de comissário, 
nomeio para tal fim o cida
dão Amêlio Sartori Nercolmi, 
residente nesta cidade, que 
deverá ser intimado p.ira 
prestar compromisso no prazo 
de vinte e quatro horas. Ci- 
te-se o Dr. Promotor Público 
desta Vara para acompanhas 
o f«-ito em todos os seus ter
mos. Intimem-se. Lajes, 19 de 
fevereiro de 1957. (a.) Clovis 
Ayres Gama - Juiz de Direito 
da Ia Vara. «E para que nin
guém possa alegar ignorância 
muito especialmente os credo
res interessados, passou-se o 
presente editai, nos termos e 
para os fins constantes do 
Decreto-le n° 7.661 de 2l de 
lunho de 1945 (Falências). 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, Eitado de Santa Ca
tarina, aos vinte e oito dias 
do rnês de fevereiro de mil 
novecentos e cincoenta e se
te. Eu, Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Civei e Co
mércio, o datilografei, subs
creví e também assino. Sêlos 
afinal.

Clovis Ayreç Cama
Juiz de Direito da 1* Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel e Comércio

-  E T A L
(PRAZO 30 DIAS)

O Dr. Vilson Vidal Antunes, José Antério de Carvalho,
Juiz Substituto da 4a. Cir- 
cunscrição Judiciária do 
Estado de Santa Catarina, 
no pleno exercício do car
go de Juiz de Direito des 
ta Comarca de São Joa
quim, etc.
FAZ SABER que por êste 

Juizo e Cartório do Escrivão 
que êste subscreve, promo
ve-se os termos de uma a- 
ção de Uzocapião, em que é 
requerente Leandro Francis
co da Silva, a qual tem por 
objetivo o imóvel abaixo 
descrito:

«uma gleba de terras com 
a área superficial de mais 
ou menos setenta mil metros 
quadrados (70 000ms2), situa
da na fazenda «Sete Pinhei
ros». no lugar denominado 
«Caiambcra», neste primeiro 
distrito pe "̂ 8o Joaquim, m n 
frontando por um lado com 
terras de Maurício Pereira 
de Souza e com terras dos 
requerente, por outro lado,

om terras de herdeiros de 
c

por outro com terras dos 
herdeiros já referidos e ter
ras dos herdeiros de José 
Felix de Larvalho e final- 
meute por outro lado com 
ditas terras dos herdeiros de 
Maria Pires de Lima».

E para que chegue ao 
conhecimenio de terceiros 
interessados e de quem mais 
interessar possa, é passado 
o presente Edital que será 
afixado no lugar de costume 
e publicado pela imprensa e 
ns forma da lei, para que 
contestem, querendo no pra
zo legal.

Dado e passado nesta ci
dade de Sào Joaquim, aos 
dois dias do mês de Dezem 
bro do ano de mil novecen
tos e cincoenta e seis (1956). 
Eu, Sebastião de Souza Viei
ra Escrivão do Civel o dati
lografei e subrevi.

(Selos afinal)

O Juiz de Direito 
Vilson Vidal Antunes.

de
responde a mais de

Qualificação eleitoral
Não inutilize seu titulo eleitoral. Ele 

é exigido para a revoção da inscrição. 
Mantenha-o intacto.
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" b e  que

d0, " m caminlião possante p,,, 
enfrentar as mals rudes tare 
no transporte de qualquer a “
de ! ar?a' abb «  mais difire^ 
condiçoes de estrada e de tem
po í Pela sua r e s i s t ê n c i a ^  
seu excepcional desempenho 0 
International é conhecido ° 
todo o Brasil como o *rei ?

„ “ 111 sranae parte fabrj
cado no Brasil, o Internationa

de 200 c°  6 SCrVÍd0 P°r mais . 200J concessionários IH, pro-
udos de oficinas e estoque dp
peças sobressalentes.

PARA entrega

lAtCPIATA

* * ? • * * *  —  (tlulpam»nt.j, protBrf
concessionários em LAGES, SANTA CATAkJU

Rüq c <>ronel Cordova, 439

e m p r e s a s
e e u n id a s

Anuncia n?vo horá
^ f i t . b a a o s  
^  03 15 hor,

R'~ j Monte Aleg

?' com 
lc*mente Partidas de Curitibanos às 

conforme tarifa
Curitibi

Curitibanos

CanoasLigaçSo BR-2 Bandeirinhas

Rio Canoas

Bandeirinhas

Intervenção fe~ 
deral em 
Alagoas

Segundo entrevista conce
dida aos jornais do Rio o 
deputado Mário Guimarães, 
quando de sua estada naque
la capital, declarou que é
«enfirnfr<Í° gp® ° g°vern°. DO 
n*r! d d .̂ oferecer garantias pára oa deputados votarem 
j «impeacfiment» requerido

o Z V BlU ment9 ^ t á  sendo 
° Pi°ntB a,t0 da situação da
quele tstado, decrete a inter
venção federal, um do. m "

. á n . x V c r e“ à capi'

Problema da falta de 
escolas

Durante a solenidade de 
abertura do corrente ano le- 
Rr*° na Universidade do 
Brasil o presidente Jusceli-
siunif cnr SCí-ek Pronuociou
Z T T *  d" cíJr80> referin- ee a.ncessidade de ser
ciona/Znd0 ° pensam«nto na-
te dó PZ e°  ^envolv imen-
Govemo mostrou-se fo te f 
ramente ao par da crise dõ 
ensino, afirmando que «co 
nheceo drama dos pais afü 
oa que não sabem onde ma 
triculer seus filhos que per

l a r S  T o ^ ^ s  °-a 8 fiMea-. _ ' rar inscrição»

ter I5j“blt8Che°1' 0(Joc!arouCes

Lageanos:
Auxdjaj a construção da Vila

« » r e s"á or„los d°8 m ™ o r M  d« a m p ,

Leia e assine êste 
jornal; circula duas 
vezes por semana, 
as quartas e sába
dos; a venda em 
todas às bancas 

aa praça

E D I T A L
Lupercio de Oliveira 
ciai do Registro Koe£be’ Ofi- 
^  Paz d o S e i r ó  d i t Í SCriva° 
nicipio e comarca dAd r rit0’ niu 
tedo de Santa LaSes, Es
ma da lei “te Catarina' na foP.

nery Medeirosprr a íinenl casar 
teir o, nascido em s°'-
áes, alfaiate, fijh™ °d« 0 r ,e -
SiJva Cardoso e de ,A'lt,onl° da 
Cardoso, e LEON FT f* l í  Ia, e d e•ros 
teiro, nascida em u £ i ^ RRp íj sol
t e ^ 0 doméstica m Z *  d« »  ocu- 
José de Barros é de itr d® Manoel 
eca de Jesus 6 Mana F>anci-

Laie«. 2 de março de 1957.

NINO CARLOSUMACHeÂeDnera iC88ar nascido em L aC  níÍAD9 ' s°Reiro, 
ciiiado e residente ra®canJco, doral- 
Capao Alto, filho de Ot»v?‘StD 1to de 
Machado, e de dona °fh$ ?  Perelra 
Machado, e MAURtt ia 8̂ia Canani 
solteira, nascida em JA. S,TEFAN1. 
Estado do Ri0 CimHentí?nl0 Prado, 
ocupaçfto doniésUM^iihe0 wSul> de 
Steíani Pilho e d^f’ de José 
Castagna Stéfani.6 d “a Vicenza 

J«s. 7 de março de 1957

Caninin cam peão...do Paraná
O conhecido pugilista Caninin que durante algum tetDP . . . m Lajes está aeom

Curitiba. Naquela capite) dirige uma academia de box e vem lutando com raro exito, já tendo J  ra
«campeão do Paraná». ________________ *  ,fnd»

orguíhe-se V. também 
de possuir um

IKTEIIITI0NU
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Inicia-se amanhã o cam
peonato estadual'

Para amanha a tarde estão programaHn, •
[erentes ao certame estadual do ano d- iSU°,nC0 ]ogos re'  
seguiotei: w e que são os
Fm Imbituba: imbituba A. C. x Pauli d , _
Km Sideropolis (Criciúma/: ltauna x Ferroviarln Hl0rian0pclis 
Em São Francisco: Atlético x Operário de JviíSrí* Tubarào 
Em Gaspar: Tup. x Baependi de Jara^uá do C l  
Em Copcordia: Sad.a x Vasco da Gama desta cidade

Sao cinco bons jogos, e o de maior atr.rSo 
os esportistas locais, é aquele que será d e s e w o l íC  t0d°8 
dade de Concordia, em que o Campeão de nos rnV h"? ci' 
G.E. Vasco da Gama, estará terçando armas contra 
um dos bon* conjuntos do Oeste Catarinense. * Sadl8'

Nova diretoria do S.C. Pinheiros
Recebemos do S.C. Pinheiros um atencioso oficio eo- 

municando-nos a eleição da sua nova diretoria, e cujo teor é
o seguinte: 1 ,CUI c

«Lajes, 3 de Março de 1957
limo. Sr.
Diretor do Correio Lajeano
Nesta
De ordem do Sr. Presidente, tenho o prazer em levar 

ao vosso honrado conhecimento, que em data de 27 do mês 
de Fevereiro p.p., foi eleita a nova diretoria que regerá os 
destinos deste clube no periodo 1957/58, e que ficou assim 
constiíuida:

Presidente: Julio Nunes (reeleito)
Vice Pres.: Pedro Mello 
Secret.: Germano Maguldi 
Tesour.: Dioclecio Viero 
Diretor de Esportes: Jonas Ramos 
Orador: Galvão Neri Caon

CONSELHO FISCAL 
Marciano Agostini 
Pedro Granzotto 
José Custodio

Esperando merecer a valiosa cooperação de V. S., apre
sento a V.S. os protestos de elevada estima e distinta con
sideração

Germano Magaldi - Secretario»
Ficamos muito gratos ao S.C. Pinheiros, e desejamos que 

o mesmo alcance muitas glorias no porvir.
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O tiro saiu pela 
culatra

Na Ultima terça feira, pelas 
dê n r 88’ ° ~̂ r‘ Rodrigues
H0h°  IVelra>- Com 22 anos de idade e residente em São Jo
sé do Cerrito, foi caçar pas
sarinho, quando em dado mo
mento a espingarda disparou 
o chumbo pela culatra, atin
gindo a região próxima ao 
oino esquerdo,

A vitima foi imediatamente 
transportada ao Hospital N. 
»ra. dos Prazeres, onde sofreu 
uma operação, sendo que no 
momento, o seu estado é sa
tisfatório

Acidente em serraria
Quarta feira, pelas 6 horas 

da t^rde, o Sr. Antonio Rosa, 
residente em Pinheiio Ralo, 
estava conduzindo madeira 
num trole, quando em deter- 
minado momento, o triiho do 
mesmo quebrou, saltando di 
versas tabuas sobre as suag 
pernas, ocasionando fratura no 
tornozelo esquerdo, verifican 
do-se em consequência disto o 
seu internamento no i Hospital 
N. Sra. dos Prazeres, em es
tado bastante satisfatório.

Tende por local, o Velho 
Estádio de Copacabana, pre- 
Üaram amistosamente no ulti
mo domingo a tarde, os qua
dros de Io de Maio e o Ave
nida, os quais após um cote
jo dos mais movimentados 
empataram pelo escore de 3 
i  3.

Os dois quadros atuaram 
sssim constituiJos: Io de Maio: 
Adolfo, Aroldo e Deco; Aureoi 
Neri e Asteroide; Ceccato, 
Jango, Bide, José e Tioca.

Avenida: Nilo, João e VVil- 
çon; Luiz, Orli e Derlite; Ne- 
reu, Ü.iboit, José Pilila, Pata- 
ra e Sebastião.

Os tentos do t» de Maio fo
ram anotados por intermédio 
de Asteroide 2 e Bide,Enquan
to que José Pilila, Derlite e 
Nereu marcaram para o Ave
nida.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Adilio Santos, com uma péssi
ma atuação prejudicando sen
sivelmente o al vi verde da 
Ponte Grande.

1 - Esteve reunido na ulti
ma quinta feira no Bar Ave
nida, o Departamento Var- 
zeano de Futebol, quando fi
cou decidido que no proximo 
dia 17, será efetivado o Tor
neio Inicio do Extra, reunindo 
os demais esquadrões da nossa 
varzea.

Nesta ocasião, o Sr- Ovaldo 
Xavier, foi eleito presidente 
do DVF, em virtude da de
missão formulada pelo antigo 
presidente, Sr. Nevio Fernan
des.

XXX

2 - No ultimo domingo no 
Estádio das Casas Populares, 
o G. E. Popular conseguiu 
uais uma bonita vitoria, ao 
superar o quadro Nacional 
por 1 a 0, tento consignado 
por intermédio de José,

X  X  X
3 - Amannã c^do no Está

dio Municipal da Ponte Gren- 
de, terá prosseguimento o 
Torneio Extra da Segunda Di
visão, com a realização dos 
seguintes encontros. União- 
lndependente x Corintians e 
Cruzeiro x Atlético.

Duas derrotas consecutivas 
do JOC em 48 horas

Domingo pela manhã no 
Velho Estádio de Copacabana, 
jogaram amistosamente os 
quadros do Az de Ouro e do 
Juventude Operaria Católica, 
o qual veio a finalizar com a

vitoria do alvi amarelo pelo 
alto escore de 7 á 1.

Na terça feira, o JOC so
freu outra derrota desta feita 
para o Corintians por 4 á 3.
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M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1’ pavimento 

sala 2 j

RUA CEL. CORDOVA

Telefone Residência 288

Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

K ___

8  Títü itípe-8'5
V í  0 primeiro em _ua cateaorln

Ai M o rõ^

PRÍNCIPE 6% pés 
CONQUISTADOR 87= 

IMPERADOR 10/2

v

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

garantia em vosso lar13 —— -— ' J  em espaço útil 
/  em períelçío técnica

- - - - - - - - - - - -  em acabamento nobre

Concessionários exclusivos nesta praça
*10,5 péf

EXPOENTE
MÍXIMO

!l*| « .
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 - 

Fone, 253 Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.

Ltda.
LAJES — Sta. Catarina

Geral de Peças e Maquinas
n fQ __ Fundos Praça Vidal Ramos Sênior -  

Rua Cel. Otacilio Costa__________________________
k"—----------------- ----- ---------------------- ao público em geral a firma supra com variado sortimento de pe-
^entro de poucos dias abrirá suas por ^  gefal bem como material de pedreira, compressores, brocas.
?as de automóveis# caminhões e tratores  ̂ de lavar Bendix e variada linha de material em geraL

marteletes, cosinhas american^ ^ ------  _

As ultimas do esporte lajeano

02022004
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0 sub-dclegado confessou a
Resposta michuruca do sr. Vitorino ^

Bomba de efeito retardalo tamos qa®̂  ĉla lavra

prisão ilegal jJQH
. Precisa conhecer a lei

foi a resposta dada pelo 6r 
Vitorino Alves Ferreira, a- 
través de «Jornal de Lajes», 
a uma critica por nós for
mulada à sua atuaçáo como 
6ub delegado de Cerro Ne
gro. Dois meses após, quan
do os leitores já iam esque
cendo o Tenório Mirim, eis 
que ele vem mexer naquela 
coisa que ninguém gosta de 
mexer para não cheirar 
mais, lembrando que o taxa
mos de truculento, arbitrário 
e quejandos. Soubemos que 
andou por Cerro Negro ura 
«bicoehanchã» e levou arti
gos para certos «jornalistas» 
assinarem; por isso acredi

tamos que « .* ]avra

como temoB “ “ “  '" ,cW o  
contar sobre essi 0
sub-delegado da * par'tee,

churrio jornalístico,
Diz O Bub delegado que

prendeu o cidadão Pedro 
Martins por ser este J  í  D 
ceiro, foragido da J ’ 
desrespeitador de familwB e 
por não obedecer a um cha
mado dele Tenório para .r à 
Sub-Delegacia pagar danos 
de roças. De começo dire

ACADEMIA DE ACORDEON
Mascarenhas de Lajes

( A V I S O )

A professora MARIANA WAGNER avisa 
seus distintos alunos e demais interessados, 
que permanecerá em Lajes, na direçãu da 
Academia de Acordeon MASCARENriAo, 
cujas matrículas estão abertas desde 1 
de fevereiro ultimo.

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

Concordata Preventiva do Espolio de 

Waldemar Francisco de Oliveira

Aviso aos interessados
AMELIO SARTORI NERCOLINI, comissário da 

Concordata Preventiva do Espolio de Waldemar 
Francisco de Oliveira, avisa a todos os interessa
dos que se acha a disposição dos mesmos, diária
mente, das 8 as 12 horas e das 14 as 18 horas, 
a Rua Cel. Córdova - Galeria Dr. Accacio - Sala 1.

Amelio Sartori Nercolini
Comissário

mos Que n' n| “ e”  & qualquer,1o a comparecer ^  ga
Sub-Delegacia PBj»ou djvlda6
■ jefação de cont  ̂ só mes
que tenha a P K bronca e 
mo uma autor d̂g#m cabo po- 
metida a fâ â0 ** para esse 
de intimar al8ue r^lacã0 ao 
fim. E ainda com
»r. Pedro Martins. i r jto
o sub delega flagrante
necessário, la para
ou tinha ordem do juiz P<*

' : r O o m o C" T e n o °r8io Mirim

lacão às prisões, vamos dar 
lhe uma lição publicando o 
texto respectivo. Ew ®5,ue, 
diz a Constituição Federal 
em seu art. 141, parágrafos 
20, 21 e 22:

s 20 - Ninguém será preso senão 
em flagrante delito ou. por ordem 
escrita da autoridade competente, 
nos casos expressos era ei 

s 21 - Ninguém será levado a 
jrlsâo ou nela detido sem prestar 
iança permitida por lei.

s 22 - prisão ou detenção de 
qualquer pessoa será imediatamen
te comunicada ao juiz competente, 
que a relaxará, se não for legal, e, 
nos casos previstos em lei, promo
verá a responsabilidade da autori
dade coatora».

Aconselhamos o interessa 
do a comprar sempre nosso 
jornal, pois o curso de alfa 
betização de adultos não fi
cará encerrado com esta li
ção.

Lages. 9 de Março de 1957

—  11
Festejou mais uma data natalicia, MM 

corrente, o sr. Oscar Schweitzer, industrialis

presentante pessej 
Câmara Municii 
I ajes. Elemento 2  
do nas clases co 
doras locais pX 
prestigio e niemb 
nossa melhor soc 
0 distinto aniver 
desfruta da estin 
respeito públicos,' 
ao seu carater e ] 
elevada formação 
tã. Na qualidade 
presentante do pi 
legislativo [munid 
sr. Oscar̂ Schweit: 
se destacada de

ra acentuada, tendo ocupado com brilhanj 
direção daquela Casa no ano de 1956
passado. . . . . , ,

Por tão auspicioso acontecimento, des 
lunas cumprimentamos o sr. Oscar Schi 
almejando-lhe duradouras felicidades exleo 
sua digna familia.

■ r
■ '

* ■ -.v ;

Assembléia Geral
De conformidade com as disposições estatutárias fica 

pelo aviso convidados todos os sócios da Associação dos 
Triticultores de Lajes, para tomarem parte na Assembléia 
Geral ordinária a realizar - se, na sua SÉDE, à Rua Cél. 
Serafim de Moura n° 127, no dia 26 do corrente às 8 horas 
da noite.

1 - Assuntos diversos
3 - Discussão e votação do parecer do Conselho 

Fiscal 6obre o balanço
3 - Tomar conhecimento do relatório do Presidente

Armando Muniz 
Presidente da ATL

Alkmim vai aos Esta
dos Unidos buscar 

dinheiro
O Ministro da Fazen

da, sr. José Maria Alki- 
mim, vai aos Estados 
Unidos dia 19 do cor
rente. Novos financia
mentos são os objetivos 
da viagem do titular da 
Pasta da Fazenda, além 
de outros assuntos de 
interêsse econômico-fi- 
nanceiro que, como de
legado do Brasil, ali tra
tará. Conve sações so
bretudo para abertura de 
n o v o s  entendimentos 
com 0 Banco Interna
cional, fazem partí do 
programa."

Substituirá 0 titular da 
Pasta das Finanças, du 
rante 0 periodo de vinte 
dias, 0 sr. Paes de Al 
meida, presidente do Ban 
co do Brasil.

AGORA ELES TAJVIBEjM TERÁO A JVIINHA 

OPORTUNIDADE;

0  P L A N O  DE F É R I A S  T A C
PARA O BRASH E EXTERiOR 

PASSAGEM. hOTEl

f  li

TRANSPORTES AÉREOS CAI

rs

.. " .
. . . . . . . . _____ - A*

Amanhã, Oomingo is  4, 7, e 9,15 horas o MARAJOARA vai apre*

0 Espadachim
em TECHN1C0L0R ! ! com: Alan LADD e Patrícia MEDINA 

_________________  Basta citar o nome de Alan Ladd,
^Para se dizer que se trata de um filme de
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