
Sta. Catarina procura criar condições para turismo
Um empreendimento sólido, com todos os detalhes maduramen

te pensados e planejados - Oscar Niemeyer enriquecerá o patrimô
nio artístico de Santa Catarina - Acesso fácil, curta distância da 

capital, eletricidade e urbanização moderna, as características da 

Praia do Forte - O Exército Nacional restaurará o vetusto Forte de 

São José - A  Imobiliária Jurerê une seu esforço ao da Prefeitura de 

Florianópolis e ao das emprêsas aeroviárias: transformar Santa
Catarina num centro de turismo!

Ex governador, figura de destaque da política e homem de negócios reconhecido por 
sua grande capacidade, o dr. Aderbal Ramos da Silva está à frente da Imobiliária Jurerê 
Ltda. lançadora da iniciativa de urbanização da Praia do Forte que vem empolgando todo o 
estado de Santa Catarina. •

Proprietária de uma gleba praiana situada a poucos minutos de Florianópolis - à dis
tância de um bairro esta emprêsa deliberou transformá-la no mais sério empreendimento tu
rístico do sul do país. Procurou Oscar Niemeyer para confiar-lhe a urbanização e o projeto 
do grande hotel a ser construído e organizou-se para a realização de uma grande inversão, 
em moldes ainda desconhecidos nos estados sulinos.

Esta iniciativa entusiasmou o povo catarinense e despertou grande interesse nos Esta- 
tados vizinhos, tendo merecido do prefeito de Florianópolis, Dr. Osmar Cunha a afirmação de 
que «se integra no seu programa: o de tornar Florianópolis a Ilha de Capri da América do 
Sul».

Esclarecendo os propósitos da organização que dirige, assim se expressou o dr. Aderbal 
Ramos da Silva, procurado por nossa reportagem:

Florianópolis cinda não dispõe de condições para atrair turistas e fazer do turismo a 
indústria rendosa e conveniente que êle pode e deve ser. O esforço desenvolvido pela Pre
feitura e pelas emprêsas de navegação aérea não tem sido suficiente para vencer o obstáculo 
principal, que é a falta de acomodações.

É verdade que nossa ilha possui as praias mais lindas do Brasil. Mas estas não dis
põem de hotéis, a não ser a de Canasvieiras, nem condições para provocar um surto de
construção residencial.

A iniciativa que tomamos é, pois, um esforço dirigido no sentido de criar, em Santa 
Catarina, condições para o turismo - e se constitui no maior empreendimento até agora lan
çada, com êste objetivo.

Os planos de urbanização estão confiados a Oscar Niemeyer?

A cidade balneária que instalaremos na Praia do Forte será moderna e definitiva. Seu 
planejamento foi entregue ao arquiteto e urbanista Oscar Niemeyer, o que constitui motivo 
de tranquilidade para nós e de satisfação para o povo de Santa Catarina, cujo patrimônio se
rá enriquecido pelo trabalho de um homem cuja inteligência e capacidade o mundo inteiro
homenageia.

Segundo as últimas informações que recebi o Exército Nacional restaurará as ruínas do 
forte ali existente, e que dá o nome à nossa Praia, deixando-o exatamente como era na épo
ca de sua construção.

Por outro lado já está quase terminada, pelo Govêrno do Estado, a estrada que dá a- 
cesso à praia. Os empreendedores contam com o término da obra para breve, da mesma for
ma que esperam o pronto cumprimento da promessa relativa à extensão da rêde elétrica para 
o norte da Ilha, onde se situa a Praia do Forte, e que já foi, aliás, estendida para o sul.

E, concluindo suas declarações, acrescentou o dr. Aderbal Ramos da Silva:

Como se vê, o plano não é uma aventura. Todos os seus detalhes foram estudados 
meticulosamente e tôdas as providências tomadas, para garantir êxito mais completo. Os parti
cipantes que serão chamados terão as mais sólidas garantias pelo capital que empregarem.

0 povo reclama
Nada mais justo que o| 

titulo acima para regis
trar os abusos cometidos | 
p e l o s  funcionários 
da emprêsa de transpor
tes coletivos da cidade, 
ou seja, das denomina
das «circulares». Segun
do fomos informados, os 
referidos ônibus n ã o  
têm mais hora para che
gar e sair dos pontos, fi
cando isso a critério dos 
motoristas. Além do que 
estamos apontando, nas 
aludidas «circulares» é 
permitido que passagei
ros viagem nas portas 
com objetos de grande 
volume, aves, etc., cau
sando sérios embaraços 
ao embarque e desem
barque de passageiros, 
principalmente de senho
ras. E, segundo Restamos 
seguramente informados, 
se alguém tenta recla

mar os funcionários cos 
ônibus mandam c o m 
maus modos e acintosa- 
mente que vá reclamar 
nos escritórios da em
prêsa. Já por diversas 
vezes temos, destas co
lunas, registrado queixas 
contra êsses abusos que 
continuam a se verificar,
não obstante os apelos 
que temos feito aos pro
prietários da dita em
presa no sentido de coi
birem tais ocorrências. 
Os responsáveis, entre
tanto, fazem «ouvidos de 
mercador», continuando
as irregularidades a se 
processar frequentemen
te, o que vem motivan
do os mais veemente 
protestos por parte dos 
que necessitam servir-se 
dêsse meio de transpor
te.

Ainda não descoberta a mor
te do general Correia Lima

Continua envolta em mistério a origem da 
morte do general Augusto F.A. Correia Lima, ocor
rida há mais ou menos um mes atraz. Como foi 
amplamente divulgado pela imprensa do país, a 
quele general foi encontrado agonizante era seu 
quarto após alguns disparos ouvidos pela sua fa- 
milia, vindo horas mais tarde a falecer. Após o
acontecimento, as autoridades policiais e do Exer
cito iniciaram rigoroso inquérito para descobrir 
se fora assassinato ou suicídio, como primeira
mente se supunha. Afastada esta hipótese, resta 
atualmente descobrir então quem o criminoso, 
considerando-se que seu próprio filho, o major 
Fernando Riff Correia Lima, entrou também no
rol dos suspeitos. Até agora, porém, a policia 
ainda não conseguiu descobrir o verdadeiro cri 
minoso, pairando um verdadeiro mistério na mor
te daquele militar.

Concordata Preventiva do Espolio de 
Waldemar Francisco de Oliveira

Sr. João Dias Braescher Acadêmico Galvão 
Nery Caon

Viu passar seu aniversário 
natalício. na data de ontem 
o 6r. João Dias Braescher, 
proprietário da conceituada 
Alfaiataria Braescher. O dis 
ti d  to aniversariante, que é 
membro de tradicional e 
henquista familia lajeana, 
desfruta de largo circulo de 
amizades e relações em nos-

803 meios mercê 6eu cavalhei
rismo, Jovealidade e outras 
qualidades que adornam o seu 
carater.

Destas colunas comprimen- 
tamos o sr. João Dias Braes
cher, almejando-lhe muintas 
felicidades junto à sua digna 
familia.

Regressou de Curitiba, para on
de havia seguido há alguns dias 
atraz, o acadêmico de Direito (ial- 
vâo Nery Caon. nosso colaborador 
e elemento muito relacionado em 
nossos meios socia;s. A viagem do 
prezado bacharelando à capital pa
ranaense ligou-se aos seus estudos 
onde é aplicado aluno do curso de 
jornaiismo.

Nossos cumprimentos ao prezado 
colega.

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, diaria
mente, das 8 as 12 horas e das U as 18 horas, 
a Rua Cel. Córdova - Galeria Dr. Accacio-Sala 1.

Amelio Sartori Nercolini
Comissário
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Srs. Leo Antonio Ribeiro e Ariovaldo 
--------------------Nery Caon-------------------

Seguiram ontem para o Rio de Janeiro, via aerea; o 
srs. Leo Antonio Ribeiro e Ariovaldo Nery Caon, elementos 
multo relacionados e benquistos nos meios sociais, politico' 
e desportivos da Princesa d» Serra Sua vingem à Capital 
da República prende-se a assuntos particulares e relaciona
do! com o partido Trabalhista Brasileiro, do qual são desta
cados próceres. _ , . .

CORREIO LAGEANO d«seja aos srs. Leó Antonio Ri
beiro e Ariovaldo Nery Caon uma feliz permanência naquela 
metrópole.

Acidente em Serraria
No ultimo sábado pelas 9 

horas, Sr. Manoel Machado 
de Souza, com 34 anos de 
idade e residente no Bairro 
Popular, estava traballiando 
na Serraria Melegari, 6ita na 
Ponte Qrande, qaundo 
imprevistamente sofreu um 
acidente, pois as toras na 
qual o mesmo estava labutan

do escapou-lhe dos seu con
trole, tendo uma delas atin
gido o 6eu corpo, originando 
-se com isto ferimentos 
internos pelo corpo, sem con
tudo haver fraturas-

A vitima encontra-se reco
lhida no Hospital N. Sra. dos 
Prazeres.

Acidente com um 
machado

Na vizinha localidade de 
Encruzilhada, o Sr, Augusto 
Ribeiro com 20 anos de ida
de, estava rachando lenha 
em sua ressidencia, quando 
em dado momento o macha
do atingiu a sua perna direi
ta, realizando profundo golpe, 
na mesma,

Est6 acidente verificou-6e 
na manhã de segunda feira, 
e o estado da sua perna con
tinua incerto, devido ao 
tamanho ferimento verifica 
do.

Negocio 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

Lageanos:
Auxiliai a construção da Vila 
Esperança, onde será edificado 
o Lar dos menores desampa
rados.

antes de comprar um piano
-  Schwartzmann

o melhor som no móvel mais atraentel

§  A p r e s o n fa  8 8 n o ta s ,  3 p e d a is ,  c o r 
d a s  c ru z a d a s  e c h a p a  d e  m e ta l.  D iv e r 
so s  m o d e lo s  O u ç a  u m a  d e m o n s t r a ç ã o  
se m  c o m p ro m is so .  ^

HEVENDtDOR •AUTORIZADO

f

Venda em suaves prestações mensais
DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

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

Um bilhão para finançar a aqui
sição de pequenas proprieda

des agrícolas
Um bilhão de cruzeiros se - 1  pesas ccm a aquisição de pe- 

rão aplicados pela Carteira de ! quenas propriedades rurais de 
Colonização do Banco do Bra- J  áreas adequadas à colonização 
sil para estimular a pequena para fins de loteamento e.ven- 
propriedade de acordo com re- da com o custeio das obras
gulamento dessa carteira re
centemente aprovado pelo pre
sidente da República. Através 
de financiamentos oferecidos 
pela Carteira de Colonização 
poderão ser atendidas as des-

LTDA.
D S »

CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA CATARINENSE LTDA.

* arquitetura
* engenharia
* urbanismo

terraplanagem 
pavimentação 
construções em geral

Varejo e atacado de materiais de construção
* azulejos Imbituba em cores;

* aparelhos sanitários branco e em cores:

* aparelhos de jantar, chá e café inquebrá
veis Goyana

ESCRITÓRIO E LOJA: RU A  CEL. C O R D O V A  2Ô5 
CXA. PO STAL 136 TEL.: 377

_______ Loja de secos e molhados
C A E TA N O  C O STA  (fundos da casa Hoepeckno «prédio da rua»)

Desconto de 31/. a operários e funcionários públicos

indispensáveis ao loteamento, 
exploração da pequena pro
priedade rural, aquisição de 
imóveis e utensílios, animais e 
máquinas agrícolas, construção 
de estradas internas e acessos 
a vias de comunicação, despe
sas de manutenção de traba
lhadores e suas famílias até a 
colheita da segunda safra, cus
teio de obras de assistêucia e 
escolha de despesas de orga
nizações cooperativas etc. O 
prazo para amortizações e res
gate de empréstimos serão fi
xados de acordos com a na
tureza e finalidade dos finan
ciamentos, observada em cada 
caso a rentabilidade dos in
vestimentos até o limite má
ximo de vinte anos.

VENDE-SE
Vende-se uma casa à rua A- 

riitiliano Ramos, nova, moderna 
com 170 m2 em terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73.

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.

Faz saber que pretendem casar 
Antonio Ferndo dos Santos, solteiro, 
nascido em Lajes, operário, filho 
de Fcrnado Rodrigues dos Santos, 
e de Alvina Moreira dos Santos, 
e Teresa Rodrigues dos Santos, de 
ocupação doméstica, filha de Osval
do dos Suntos, e de Francisco 
Rodrigues dos Santos,

Lajes, 8 de março de 1857.
Faz saber que pretendem casar 

PEDRO DA CRUZ RIBEIRO, soltei
ro, nascido em l^upema, emprega
do municipal, filho de Sebastião 
Domingos Ribeiro, e de Arciria 
rerelrà da Cruz, e AURA NDNES 
L>A ROSA, solteira, nascida em 
Lajes, de ocupação doméstica, filha 
de idalberto Lucas da Rosa e de 
Dautina Nunes da Rosa,

Lajes. 8 de março de 1957.
Faz saber que pretendem casar 

o primeiro sargento JOÃO BATIS
TA FERREIRA t ORNELES. solteiro, 
nascido em Cachoeira do Sul, mili
tar filho de Raimundo Constante 
Corneles de Maria Tamazia Ferrei
ra, e JULIETA VIEIRA FURTADO, 
solieira, nascida em Lajes, Profes
sora publica, filha de Dorvalino 
Antunes Furtado e de Etelvina Vi
eira Furtado.

Lajes, 11 de março de 1957.
Faz saber que pretendem casar 

Abraham Weiss, solteiro, nascido 
na Polonia, Europa, viajante - 
comerciário. filho de José Weiss 
e de dona Rosa Rost Weiss, e Ju- 
lieta Corrêa, solteira nascida em 
Lajes, de ocupação doméstica, 
filha de José de Lourdes Correia 
e de dona Maria dos Prazeres 
Ferreira,

Lajes, 9 de março de 1957.

Cia. Catarinense de Força e Luz
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária
São cor.\ocados os srs. acionistas para a assembléia geral 

extraordinária desta Cia., a se realizar no dia 18 de Março 
proximo vindouro, às 15 horas, no edifício da sede social, a 
rua Correia Pinto n” 60. nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA

rfirefnJL Í T 111™’ d,scussão c deliberação sôbre o relatório da
? !  Ti, fbala1nço ,?era1- con‘as ^cros e perdas e parecer do 
conselho fiscal, relativos aos exercício de 1956,

2 - Assuntos de interesse social.

Lajes, 18 de Fevereiro de 1957.

Aureo Vidal Ramos - Diretor Presidenfe
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Será patrimônio nacional a casa onde
nasceu Getulio

De acordo com um 
projeto de lei encaminha
do à Camara, no dia 9 
do corrente, de autoria 
do deputado Gomes Ta- 
larico, a casa onde nas

ceu o saudoso presiden
te Getulio Vargas será 
transformada em patri
mônio nacional, como 
uma homenagem ao gran
de estadista desapareci

do pelos relevantes ser
viços que prestou êle à 
nação brasileira. Como é 
sabido, a casa onde nas
ceu o presidente Vargas 
fica situada no municí
pio de São Borja, Esta
do do Rio Grande do 
Sul.

Decorreu animado o Carnaval em Foplís.
Ao contrário do que 

v e m  acontecendo na 
maioria das capitais e 
cidades do país, jo car
naval de Florianópolis 
decorreu animadíssimo, 
segundo noticia A HORa , 
de Porto Alegre, em re
portagem especial. Como 
vem acontecendo todos 
os anos, em 1957 a ca
pital barriga-verde con
servou a sua categoria 
nos folguedos de Momo, 
que é a 3a. em todo o 
país ( I o distrito federal; 
2* Recife). O povo da 
Ilha viu e aplaudiu, ex
tasiado, no domingo e 
terça feira gorda, a pas
sagem pelas diversas e 
principais artérias da ci
dade, dos blocos e esco
las de samba, que en
cantaram pelas ricas fan-

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN|

tasias apresentadas e pe
la sua modelar organi
zação. O desfile dos 
carros ornamentais, le
vados a efeito pelas duas

grandes e tradicionais 
sociedades carnavales
cas S.C. «Granadeiros da

Ilha» e S.C. «Tenentes 
do Diabo» foi o ponto 
alto do carnaval floria- 
nopolitano, merecendo 
entusiásticos aplausos 
das autoridades e da 
enorme massa de povo 
que se encontravam pre
sentes.

-  A V I S O  -

Começará funcionar, dia V de Março 
próximo a ACADEMIA DE P IN O

Dora Elena de Querzoli
Professora Superior de Piano diplomada 
pelo Instituto TIBAUD-PIÃZZINI de Bue
nos Aires.

MATRICULAS: Na s/ residência à Rua Cu- 
ritibanos quase esquiDa Quintino-Bocaiuva, 
diariamente das 14 às 17 horas.

Sr. Marciano Agostini
Festeja seu aniversá

rio natalicio, na data de 
ho j e ,  o sr. Marciano 
Agostini, do comércio 
desta praça. O benquis- 
to aniversariante, 'que 
desfruta de largo circu
lo de relações e amiza
des em nossos meios, é 
um dos mais destacados 
e entusiastas desportis

tas da Princesa da Ser
ra e, além disso, é pres
tigioso procer do parti
do Trabalhista Brasilei
ro em nosso município.

CORREIO LAGEANO 
cumprimenta o sr. Mar
ciano Agostini, fazendo- 
lhe votos de perenes fe
licidades.

Para o transporte de suas cargas 
----------------  prefira o -----------------

EXPRESSO LAGEANO
Que se caracteriza por sua eficiência e rapi
dez, graças à competência do corpo de fun

cionários que possui

AGENCIA EM LAJES:
Rua Correia Pinto, 272 — Fone 264 - Cx. P. 264

e mais as seguintes, localizadas nas cidades e 
endereços abaixo:

Rio de Janeiro São Paulo
Sacadura Cabral, 197 Rua: Sacramento Blacke, 82 

Rua :fone 23-42-50 fone 9-36-88

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins, 71 

Fone lo-31

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

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

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajai
Rua, Hercilio Luz, 68 — Fone 387

AGRADECIDO PELA PREFERENCIA

Adquiram agora com grandes facilidades de 
pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

PRÍNCIPE 67* Pés 
CONQUISTADOR 87* 

IMPERADOR m
Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 

insuperáveis refrigeradores BRASTEMP, absoluta 

garantia em vosso lar

im p e r a d o r
1 0 .S  p é i

EXPOENTE
UtXíMO

~ / \

1 1Concessionários exclusivos nesta praça
\ d

n
.

Mercantil Delia Docca, Broerinn Si.
l |

IflUl UUIIIII UUI1U IIUUUUJ UI UUl luu uiin

Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 -
jr R j  
j 1 i Fone, 253 Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.

Congresso Nacional de Municípios
Realizar-se-á no Rio, dia 27 de abril pròxirr.o, o IV 

Congresso Nacional de Municípios, com a participaç. o de 
altas autoridades da nação e de prefeitos e vereadores de 
quase todas as comunas brasileiras. Nesse sentido, além de 
planejar a hospedagem das pessoas que comparecerão ao 
importante conclave, o Conselho de Turismo da Confedera
ção Nacional do Comércic, está tomando outras providencias 
em colaboração com a A.B.M., visando proporcionar aos vi

sitantes uma permanência agradável na Capital da Repúbli
ca, nos intervalos dos trabalhos técnicos e culturais da gran
de assembléia municipalistu. Entre o extenso programe or

ganizado pela Associação Brasileira de Municípios contam 
uma noite de «ballet», no Teatro Municipal, i hrecida ao* 
congressist-s pelo presidente da República, um tspetículo 
folclórico oferecido pelo prefeito NegrSo de Lima, no Ma-

racanãzinho, um passeio pela guaoabara em navio da Esqua
dro, além de outros atos religiosos e cívicos de grande tx-
pressão.

M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANCAS
Edificio Armando Ramos - 1* pavimento - 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
d e c r e t o

0 Prefeito Municipal de Lages, reiolve:
CONCEDER DISPENSA: , lf .

L)e Rcôrdo com o &rt. 9/, alínea a, da
Lei n° 71, de 7 de dtzembro de 1949:

A FM A DE LlZ ANDRADE da função de PROFESSORextranucíerário-diarista, da Escola Mista Municipal ae SER
RARIA ARALD1, no distrito de 1NÜ1US.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de março de 
Assinado: - Vidal Ramos Junior 

Pr«*feito Municipal.
Felipe Afunso Simão 
Secretário

1957.

Descoberta a quadrilha de falsáncs
Como a imprensa gaú

cha vinha noticiando em 
larga escala, havia uma

quadrilha de falsários a- 
gindo nos Estados do 
Kio Grande do Sul, San-

N- 261 - 1‘ -2 1957

REQUERIMENTOS DESPACHADOS 

de 21 de fevereiro de 1957.
N- 258 - F -2-1957 - Aristorides Mendes - Licença pnra ex

plorar uma pedreira -  Sim, d« acôrdo 
com a informação.

N- 259 - 1--2-1957 - Hugo Mendes Filho - Licença para ex- 
ploiar uma pedreira - Sim, de acôrdo 
com a informação.

N. 260 - 1 -2-1957 - Gilbrair Mendes - licença para explorar 
uma pedreira - Sim, de acôrdo com a 
informação.
Américo Goulart - Licença para explo
rar uma pedreira -  Sim, de acôrdo com 
a informação.

N- 262 - r  -2-1957 - Antônio Goulart - Licença para explo
rar uma pedreira -  Rim, de acôrdo com 
a informação-

N ‘ 263 - 1* -2-1957 - Alcides Goulart - LicenÇa para explorar 
uma pedreira - Sim, de acôrdo com a 
informação

N- 264 - 1" -2-1957 - Manoel Antônio Goulart - Licença para 
explorar uma pedreira - Sim, do acôr
do com a informação.

N' 265 - 1‘ -2-1957 - Hugo Mendes - Licença para explorar 
uma pedreira - Sim de acôrdo cem a 
informação

N- 349 - 11-2 1957 - FraDcisco Fernandes da Silva - Licença 
p.-.ra construir casa de madeira tipo 
padrão n° 5 - Sim.

N* 350 - 11-2-1957 - Anrigio Leal Nunes - Ligação dágua - 
Sim.

N' 359 - 11-2-1957 - Emiliano Ramos Branco - Transferên
cia de casa e terreno de propriedade - 
Complete as informações solicitadas pe
la Secção de Lançamento e Cadastro.

N- 369 - 12-2-1957 - Rodolfo & Formighiére Ltda. - Trans
ferência responsabilidade Engenhe.ro 
conitrução - prédio Escola Paroquial. 
Sim, Á D.O.V.

N' 434 - 16-2-1957 - Cleres Agostinho da Luz - Ligação dá
gua - Sim.

N’ 441 - 18-2-1957 - Osni Morais - Aprovação de pLmta e 
licença pura construir casa de madeira 
tipo p3drâo n° 6 - Sim.

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1957.

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

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

às 6,30 e 12.00 horas 
às 16,30 e 21.00 horas 
às 6 00 e 12-00 horas 
às 16,00 e 2100 horas 

Domingos no horário das 
auto-onibus, tipo

Partida de CURITIBA 
Chegadas em LAGES 
Partidas de LAGES 
Chegadas em CURITIBA 

Diàriamente, excepto aos 
12 horas. Modernos e confortáveis 
Pullman de luxo

AGENCIAS:
CURITIBA MAFRA

Agência «Estar* Estação Rodoviária
Rua Presidente Faria, 201

Fone 5 5 4 LAGES
Estação Rodoviária

Eu, VIDAL RAMOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e 

eu sanciono a seguinte
L E 1 !

Art. I o - Fica aberto, por conta do empréstimo conLaí- 
do por esta Prefeitura com a Caixa Economica f-ederal de 
Santa Catarina, de acôrdo com a Lei n° 55, de 22 de novem
bro de 1955, num CRÉDITO ESPECIAL de setecentos e se
tenta e cinco mil trezentos e noventa e quatro cruzeiros e 
cincoenta centavos (Ci$> 775.394.50), paia atender as dtsp-- 
sas com a Ampliação dos Serviços de Abastecimento 
dágua.

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário 
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1957.

Assinado: - Vidal Ramo* Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

ta Catarina, distribuindo 
cédulas falsas e, com is
so, alarmando o comércio 
e a indústria desses três 
Estados. A policia do 
Kio Grande do Sul, en
tretanto, após diligentes 
investigações realizadas 
em tôrno do assunto, 
conseguiu descobrir dois 
dos responsáveis, condu
zindo-os para a cidade 
de Passo F'undo, onde 
espera descobrir a ver
dadeira origem do der
rame de dinheiro falso 
no Estado fronteiriço. A- 
pesar do otimismo rei
nante entre os responsá
veis pelas diligências a 
pista deve ser encarada 
com reserva, pois pode 
conduzir apenas a um 
grupo de «guitarristas» e 
não à verdadeira sede 
da falsificação.

LEI N° 116
de 21 de fevereiro de 1957

L E 1 N° 117
Eu, VIDAL RAMOS JUNIUR, Prefeito Municipal de Lages, 

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san
ciono a seguinte

L E II
Art. Io - Fica aberto, por conta do saldo do exercício 

anterior, um CRÉDITO ESPECIAL de cento e sessenta e seis 
mil duzentos e noventa cruzeiros (Cr$ 166.290,00), destinado 
j aquisição de um* máquina de escrever e Outros materiais 
para a mecanização da escrita da Prefeitura.

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data da sin pu 
blicação, revogadas as disposições em contrario.
Prefeitura Municipal de Lages, ecn 21 de fevereiro de 1957 

Assinado: - V id»l Ramcs ]únior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

------------EMPRESAS REUNIDAS LTDA. --------
Anuncia seu novo horário de Curitibanos x Lages, com partidas de Curitibanos 

horas e de Lages às 15 horas ciariam ente, conforme tarifa
as 6,30

Congelamento geral 
por dois anos

De autoria do deputa
do Armando Falcão, do 
PSD do Ceará, foi apre
sentado na Câmara um 
projeto que estabelece o 
congelamento geral de 
prêços por dois anos. 
Em entrevista coDcedi- 
da à reportagem cario
ca, a respeito do assun
to, declarou aquêle par
lamentar que o presiden
te Juscelino Kubitschek 
apoia o aludido projeto, 
explicando em seguida 
as razões do mesmo: «A  
elevação contínua do 
custo de vida é um pro
blema que se está tor
nando alarmante pelas 
consequências que pode 
acarretar. Verdade é que 
se vai esgotando grada
tivamente a capacidade 
de resistência do povo 
que é a grande vítima 
da onda altista geral. 
Devemos evitar que a 
resistência s a i a  desta 
área de elasticidade pa
ra o plano das explo
sões».

Secções Curitibanos Ligação BR-2 Monte Alegre Ponte A. do Sul Rio Canoas

Curitibanos — Crí 16,00 Crí 16,00 Crí 26,00 Crí 31.00

Ligação BR-2 16 kms. • — Crí 3,00 Crí 16,00 Crí 21,00

Monte Alegre 21 kms. 5 kms. — Crí 13.00 Crí 18,00

Ponte Alta do Sul 42 kms. 26 kms- 21 kms. — Crí 5,00

Rio Canoas 50 kms. 34 kms. 29 kms. 8 kms. —

Bandeirinhas 65 kms. 49 kms. 44 kms. 23 kms. 15 kms.

Lages 85 kms. 69 kms. 64 kms. -43 kms. 35 kms

Bandeirinhas Lages

Crí 40,00 Crí 53,00

Crí 30,00 Crí 43,oo

‘ Crí 27,00 Crí 4o,oo

C rí 14.0C Cií 27.oo

Crí 9,00 Crí 22,oo

— Crí 12,5o

20 kms. —

A

Vende-se
Vende-se uma máqui

na de escrever «Re- 
mington» portátil, nova, 
a preço de ocasião. Maio
res informações na re
dação deste bi-semaná- 
r io .

Lageanos:
Auxiliai a construção da Vila 
Esp rança, onde serí edific i Io 
o Lar dos .-nenorts desampa
rados.
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.

Voos
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó

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

chegadas às 15,10 De

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

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

Porto Alegre 
Florianópolis 
- Santos e Rio

Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

chegadas às 15:05 De 

saidas às 15:25 Para

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

chegadas às 09:õ5 De 
saidas às 10:15 Para

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

chegadas à 15:05 De 

saidas às 15:25 Para

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó

Joinvile - Itajai

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

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

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

T A C às su as ordens

■ l

i
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Cia. Catar inense de Força e Luz
RELATORIO DA DIRETORIA

Senhores Acionistas:
É com satisfação que. em obediência aos estatutos sociais e disposições legais, submetemos a v. delibe

ração. o balanço e a conta «Lucros e Perdas», encerrados em 31 de dezembro de I9ub.
Lajes, 15 de fevereiro de 1957 

Cia. Catarinense de Força e Luz
AUREO V1DAL RAMOS - Diretor Presidente

ALCIDES REBELLO - Diretor Gerente

Balanço Geral, encerrado em 31 de Dezembro de 1956.
A T I V O  P A S S I V O

1 - INEXIGÍVEL2 - IMOBILIZADO
20 - BENS E INSTALAÇÕES

20.00 - Organização
20.1 - INSTALAÇÕES PARA PRODUÇÃO

20.10 - Terrenos e Servidões 481.796,10
20.11 - Est. e Out. Beufeitorias 34.962,60
20.12 - Reserv. Barrag. Adutora 449.469,30
20.13 - Turb. e Geradores 1.680.330,20
20.15 - Div. Equip. de Usina 14! 293 50
20.16 - Est. Ferro, Rod. e Pontes 19.796,20

20.4 - INSTALAÇÕES PARA
TRANSMISSÃO

20.42 - Est. e Out. Benfeitorias 
2o.44 - Postes, Torres e Acess.
20.46 - Cond. Aereos e Acess.
20.48 - Cond. Subter. e Acess.

20.5 - INSTALAÇÕES DE
DISTRIBUIÇÃO

20.51 - Est. e Out. Benfeitorias
20.52 - Equip. Estação Distrib.
20.54 - Postes, Torres e Acess.
20.55 - Cond. Aereos e Disp. Acess.
20.58 - Transformadores de Linha_

20.6 - INSTALAÇÕES DE 
DISTRIB-CONSUM.

20.63 - Aparelhos em Aluguel
20.64 - Rede de Ilum. Publica

20.7 - INSTALAÇÕES EM GERAL
20.70 - Terrenos e Servidões
20.71 - Est. e Out. Benfeitorias
20.72 - Mob. e Equip. de Escrit.
20.73 - Equip de transporte 
20.77 • Equip. de Comunicação 
20.67 - Ferr. e Equip. de Serviço

4 - DISPONÍVEL 
40 - Caixa
41.1 - Banco do Brasil ç/A.
41.2 - Bacco Inco S/A.

5 - PENDENTE 
50.00 - Pagamento Antecipado

52 - OBRAS EM ANDAMENTO

227.432,40

2.816.647,90

207.727,00 
300.226.50 
360 987,20 
13.894.00

29.395.40
18.427,70

353.751,70
426.410.00
508.104,40

290.106,90
103.327,20

595.908,00
54.392.00
144.569.50

239.087.50 
28 755,00
38.680.00

882 834,70

10 - CAPITAL
11 - RESERVA
11.0 - Reserv. p/ Deprec. Inst.
11.1 - Reserv. p/ Reversão

3 - EXIGiVEL

CURTO PRAZO
30 - Contas a Pagar
31 - Obrigações a Pagar
34 - Dividendos Declarados

LONGO PRAZO 
39 - Div. Div. a Longo Prazo

5 - PENDENTE
55 - Deposito de Consumidores 

0 - COMPlNSAÇÃO 
01 - Caução da Diretoria

10.000 .000,00

1.001.249,70
146.246.40 1.147.496,10 11.147 496,10

2.837.299,10
920.235,10
200.000.00 3.957.534,20

17.637.260,00 21.594.794,20

190 875,40

30 000,00

32.963.165,70

1.336.089,20

393.434,10

1.101.392,00 6.757.830.30

3.352.351,00
133.546,50

1.008.963,50 4.494.861,00

30.000,00

52.0
52.1
52.2
52.3
52.4
52.5 
56 -

Obras e/ And.-Turbina 4.759.133,90 
Obras e/ And.-Barragem 6.398,006,20 
Obras e/ And.-C. de Maq\ 3 284.919,00 
Obras e/ And.-Tubulação 4.463.113,30 
Obras e/ And.-Linhas 46.262.40
Obras e/ And.-Est. Abaixo 723.116,80

CAUÇÃO DE CONSUMIDORES
19.674 551.60

67.892,10 19.772,443,70

6 - REALIZÁVEL 
CURTO PRAZO

60 - Contas a Receber
61 - Obrigações e Emp. a Rec.
62 - Devedores Diversos

LONGO PRAZO 
65 - Almoxarifado 
68 - Titulos de Renda

0 - COMPENSAÇÃO 
01 - Títulos Caucionados

682.215,70 
18.523 50 

803 9"<V0

361.088,40 
42 293 70

1.504 648,60

403.382 10 L.908.030 70

____30.00 ,̂00

32.963 165,70

Aureo Vidal Ramos - Diretor Presidente 

Alcides Rebello - Diretor Gerente 

Salvador Pucci S. - Contador

e
90 - LUCROS E PERDAS

90.0 - RENDA BRUTA DE EXPLORAÇÃO
90.00 - Receita de Exploração 

90.2 - RENDA EXTRANHA A EXPLORAÇÃO 
90.20 • Receita Extranha a Exploração

90.0 - RENDA BRUTA DE EXPLORAÇÃO
90.01 - Despesas de Exploração

90.1 - DEDUÇÃO A RENDA BRUTA DE EXPLORAÇÃO
90.10 - Impostos e Taxas

90.2 - REND \ EXTRANHA A EXPLORAÇÃO
90.21 - Dedução a Renda

90.03 - DEDUÇÃO A RENDA LÍQUIDA
90.30 - Diversos Encargos Sob a Renda Líquida

3.864.369,10 

195,452,50 

4,0,59 821,60

1.928.039,50

483.319,40

1.397.140,70

251,313,00

4.059.821.60

Aureo Vidal Ramos - Diretor Presidente 

Alcides Rebello - Diretor Gerente 

Salvador Pucci S. - Contador

CIA. CATARINENSE DE FORÇA E LUZ
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Nós abaixo-assinados, membros do conselho fiscal da Cia. Catarinense de Força e Luz, examinando o balanço apral 
encerrado em 31 de dezembro de 1956, bem como as contas «lucros e perdas», e demais livros que nos foram apresentados 
tendo achado tudo conforme e exato, somos de parecer que se aprove as presentes coutas e balanço da diretoria.

Lajes, 15 de fevereiro de 1957.
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Espetacular empate do Vasco da Gama na cidade deConcordia - Do
mingo em nossa cidade o famoso esquadrão do oeste catarinense

Teve inicio no ultimo do- 
mir go o certame estadual, com 
a r alização de diversos en- 
oon ros por todo o Estado 

Para os esportistas locais, o 
cotejo que mais lhes interes
savam era o choque de Con

córdia entre o SADIA local e 
o Vasco da Qama desta cida
de.

Realizando uma fenomenal 
exibição o Campeão local al
cançou um grande resultado 
ao empatar com o seu rival

Moléstias de Senhoras
Câncer e Tumores Benignos

Tr. Ruban Menezes Dr. C.H. Wallau
Pes.: Quintino Bocaiuva, Res.: Olava Barreto Viana 

1025 — Tel. 2 4254 52 — Tel. 2 2605
Diagnóstico precoce, cirurgia e curieterapia (radium- 
t rapia) dos tumores benignos e malignos do apare- 

relho genital femenino.

TRATAM ENTO ESPEClAl.IZADO DOS TUMORES DA
PELE

Consultórios: Edif. OsWaldo Cruz, 74 - Das 17 à» 19 bs. 
Hosp São São Francisco, térreo - Das 8 às 11 hs. 
Tel. 59-11 —  PORTO ALEGRE - R.G. Sul

de chave pelo escore de 1 ô 1.
Um resultado que sem du 

vida alguma entusiasmou em 
muito o Fantasma do Planalto, 
que para o cotejo de domingo 
em nossa cidade, c mesmo 
estará mais tranquilo e com 
amplas possibilidade de cLs- 
sificar-s? para futuros jugos

do máximo certame estadual.
Os tentos desla contenda 

foram marcados por interme
die de Zeca para cs locais e 
Tide para os lajeanos.

Queremos desde já concla
mar a todos os esportistas lo
cais. para que compareçam

em massa domingo ao Fortim 
da Ponte Grande, af!m de in
centivar os nossos braves ra
pazes nesta jornada di criva 
contra o famoio esquadrão 
do Sadia de Concordia, o me
lhor conjunto de futrbol da 
atualidade no oeste cataiinen- 
se.

Num jogo tumultuado de incidentes o Popular venceu o JOC
Foi realizado domingo a 

tarde no Estádio das CUsas 
Populares um cotejo amistoso 
entre o G E Popular e o Ju
ventude Operaria Católica do 
Bairro de Copacabana, que 
apos um jogo tumultuado por 
incidentes e que não chegou 
ao seu final" saiu vencedora a 
equipe local por 1 t 0.

Num lance entre as playes 
Sebastião do JOC e Jovito do 
Popular originou-s* o conflito 
em que o player do JOC. foi

barbaramente agredido por 
jogadores e torcedores do Po
pular, numa atitude que não 
coaduna com o* nossos foms 
de cidade civilizada. O Juiz 
da partida Sr. Juarez Garbe- 
lotto, também sofreu uma a- 
gressão por parte de um tor
cedor exaltado do grêmio al- 
vi amerelo.

A continuar a este estado 
de animes, ninguém mais de
verá jogar no Estádio das Ca
sas Populares, pois lá nin-

rcrndes "trabalhadora 
para ci sua fazenda

s rr

i

O DGD-4 . apesar do seu porte leve, tem 
a potência de um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: era, 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.

Para aquisição • serviço distes equipamentos, procure os concessionários em LAGES, SANTA CATARINA:

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S. fl.
Rua Coronel Cordova, 439

guem estará livre de ser e- 
gredido, principalmente a sua 
torcida, que ainda não apren
deu a comportar-se como tor
cida que sabe aplaudir tnn'o 
nas derrotas e vitorias de sua 
equipe prefertda.

Contundente goleada 
sofreu o Internacional 

em Rio do Sul
Excursionou domingo ulti

mo a cidade de Rio do Sul. o 
quadro da Internacional, afim 
de saldar um compromisso a- 
mistoso contra o Juventus lo
cal, atualmente ídirigido por 
Constancio Gutierrez.

Não foi feliz o Colorado 
nesta excursão, pois baqueou 
espetacularmente frente aos 
rioaulenses pelo alto escore 
de 7 a 1, após um placard 
parctal de 3 a 1 na primeira 
fase.

O unico tento dos lajeanos 
foi consignado por intermédio 
de Plínio nos primeiros minu
tos da pugna.

Não foi realizada 
a rodada da Se
gunda Divisão
Estava marcado para do

mingo cedo no EsGdio Muni
cipal <fa Ponte Grande, a se
gunda rodada d® Torneio Ex
tra da 2» Pivisão, a qual 
reuniría dois jogos: Corint:ans 
x Uniào-lndependehte e Cru
zeiro x Atlético.

Mas em virtude do estado 
impraticável daquele estádio, 
o represnntante da LSD. jul
gou por bem adiar esta roda
da para o pr >xitno domingo.

Soberba vitoria do Ju
venil do Aliados sobre 

o Vasco da Gama
Foi desenrolado drmingo 

pela manhã no Velho Estádio 
de Copacabana, um preüo a- 
mistoso entre o<? juvfnis do 
Aliados e do Vasco da Ga
ma, •> qual veiu a finalizar 
com a vitorii do onze vete
rano por 4 á 1, ap’i* 2 á 1 no 
período inicial.

Leia e assine êste 
jornal; circula duas 
vezes por semana, 
às quartas e sába- 
do6; a venda em 
todas às bancas 

da praça
3221
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CORREIO,.. do povo
Vaz KULHA

Depois de algumas semanas de intervalo, esta secção 
volta a aparecer nas colunas deste bi-semanário. Como fr i- 
samos no seu inicio, ela pertence ao povo e tem a finali
dade de registrar suas queixas e reclamações, seus an

seios e aspirações, lutando em prol das boas causas, da 
justiça e da moralização dos costumes. Esse ê realmente o 
seu objetivo e por êle continuaremos nessa luta a que 
voluntariamente nos propusemos.

Carestia
Uma coisa que a popula

ção lajeana sente profunda- 
mente em sua economia do
méstica é o alto custo de 
vida, que dia a dia se agra
va mais, Essa tendência al- 
tista, que se verifica nos 
dias que correm, abrange 
todos os setores de ativida
des, deixando-nos totalmen
te alarmados, Se o fregucs 
reclamar - ao contrário da
quele lema que afirma que

«o freguês sempre tem ra
zão» - corre o imediato pe
rigo de ser ofendido físico e 
moralmente. E apesar do 
angustiante estado de coisas 
que impera em nossos meios 
na Princesa da Serra não 
existe nenhum orgão con
trolador que ponhe freio na 
ambição desmedida de mui
tos.

Animais pelas ruas
Sem duvida alguma, Lajes 

é uma cidade democrática. 
Nas suas ruas, que vivem a- 
pinhadas de gente dia e noi
te, transitam homens, mulhe
res. crianças e. . . animais. 
As autoridades responsáveis, 
numa complacência caracte
rística. cruzam os braços e 
deixam a coisa como está 
para ver como fica. As ve 
zes chegamos a pensar que 
certo camarada tinha um pou
co de razão quando afirmov 
que nossa cidade parece ce
nário de filmes de «cow-

boy». , .

Higiene
Em matéria de higiene, 

Lajes encontra se na estaca 
zero, Diversos são os pro
blemas nêsse sentido e o 
Centro de Saúde, responsá
vel por êsse setor, que faz? 
Cruza os braços, disciplien- 
temente, não querendo en
xergar os abusos que são 
cometidos, como seja falta 
de higiene em muitos esta
belecimentos da praça, pão 
vendido ao freguês sem o 
embrulho conveniente e de 
praxe nas cidades de fisca
lização rigorosa. A êsse res
peito, aliás, nesta mesma 
secção já abordamos o as
sunto em pequeno tópico, 
pedindo providências para 
as autoridades competentes 
no sentido de que o pão 
venha embrulhado já das 
padarias, pois que não é 
justo que o mesmo passe 
assim, de mão em mão, até 
parar no estomago do fre
guês, causando-lhe muitas 
vezes uma indigestão... Mas 
que fazer? O abuso é tão 
grande, a irresponsabilidade 
é tanta que os próprios 
fiscais l a n ç a m  o mau 
exemplo, como no caso da 
creação de porcos no fundo 
do quintal da residência da
quele funcionário do Centro 
de Saúde, que motivou, não 
sómente protestos da vi
zinhança, como também de 
um órgão da imprensa la
jeana em artigo assinado.

Ulisses Guimarães reeleito
*

Na eleição havida anteontem 
com inicio às 15 horas, para a 
Mesa da Camara dos Deputa
dos, verificou-se que o sr. 
Ulisses Guimarães foi reeleito 
presidente daquela Casa, der
rotando Lopo Coelho por 183 
votos contra 92. Na eleição pa
ra presidente, Flores da Cunha 
obteve 1 voto, sendo que vo- 
toram em branco 8 deputa
dos, perfazendo um total de 
284. Votaram 286, entretanto 
duas sobrecartas não aparece
ram. Foram inicialmente com
putados os votos para presi
dente e, quando proclamado 
presidente, o sr. Ulisses Gui
marães recebeu longa salva de

palmas e um forte abraço do 
candidato da oposição, depu
tado Lopo Coelho. Flores da 
Cunha e Godoy Ilha foram 
reeleitos, respectivamente pri
meiro e segundo vicê-presi- 
dentes.

Também reeleito Apo- 
lonio Sales no Senado

Realizou-se também, no Se
nado Federal, eleição para a 
escolha da Mesa. Nessa oca
sião foi reeleito vice-presiden
te o senador Apolonio Sales, 
do Partido Social Democrático, 
já que a presidência é exer
cida pelo vice-presidente da 
República.

M m  de poucos É s  o l i p n t o  oiicial í» i a m  
concurso para a astuta de « B  I I B »

150 mil dólares de prêmio à candidata vencedora - Fabulos troféus 
reservados para as demais concorrentes

Dentro de poucos dias 
será lançado, oficialmen
te, o famoso e concor
rido concurso «Miss Bra- 
sil-Miss Universo», ini
ciativa dos Diários Asso
ciados e patrocinado pe
la municipalidade de 
Lcng Beacli, Estados 
Unidos, e pelos «mailots» 
Catalina.

a candidata vencedo
ra no referido concurso 
receberá um prêmio de 
150 mil dólares em di
nheiro, ura Chevrolet V-8 
Bel-Air e muitos outros 
brindes, enquanto que 
serão reservados fabu
losos troféus para as 
demais concorrentes. Inú

meros outros prêmios 
vantagens serão ofereci
dos para as candidatas 
classificadas até em quin
to lugar.

Finalidade do 
concurso

De alto alcance social 
e humano, a referida 
competição tem conse
guido adesões de quase

e todos os países, e pro- 
põe-se a escolher não 
só a mais linda mulher 
do planeta, como a de 
melhor carater, cultura, 
aparência, «charme» e 
personalidade. Sua fina
lidade última é a de 
constituir um elo de paz 
e de fraternidade entre 
os povos, unidos pelo 
ideal da beleza e da gra
ça feminina.
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i&frigeração mesmo no senão com
GEÜròmiC 700 99

0 j0 !£

0  novo re frige 
ra do r Gelomatic 
"7 0 0 ", a quero- 
zene, leva ao ser
tão o conforto da grande c i
dade. Funciona sem in te rrup 
ção, silenciosamente, dura uma 
etern idade e consome a p ena i
1 litro  de querozene po r dia« 
G arantido  po r 5 anoi.

7  pés cúbicos 

de capacidade y j v

Um produto /itlLj/uk
ind. Brasileira de Embalagens S.A.

REVENDEDOR A U T O R IZA D O ,

E ap ta , paia entrega imedata
GELOMATIC

—  800 —

TROPICAL
a eletricidade

Forta utilizável!
Garantia absoluta de b 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 Bràscher 
& Cia.

Rua Correia Pinto, 136 

LAGES

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

Rua Quintino Bocaiuva
S0

l a g e s

r-

Gera
Rua

1 de i
Cel. Otacilio Costa -

Peças e  M
-  Fundos Praça Vidal Ramos Sênior

laqilinas Ltda.
LAJES — Sta. Catarina

Dentro de poucos dias abrirá suas poitas ao público em geral a firma supra com variado sortimento de pe
ças de automóveis, caminhões e tratores em geral» bem como material de pedreira, compressores, brocas, 

marteletes, cosinhas americanas, maquinas de lavar Bendix e variada linha de material em geral.
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