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«Praia do Forte: um dos lugares mais 
lindos e aprezíveis do mundo»

O presidente da Federação do Comércio de Sta. Cctarina prediz o 
êxito do novo Balneário - Oscar Niemeyer, grande fator do sucesso.

Manifestando-se sôbre a iniciativa que vem de ser lançada em Santa Catarina, visan
do a urbanização da Praia do Forte, um magnífico recanto situado a poucos minutos de Flo
rianópolis, o presidente da Federação do Comércio do Estado e vice-presidente da Confedera
ção Nacional do Comércio, Sr. Charles Edgard Moritz assim se expressou:

A iniciativa é digna de todo o apôio e trará ao povo, dêste e dos estados 'vizinhos, o- 
portunidade para gozar suas férias e passar seus fins de semana num dos lugares mais lin
dos e aprezíveis do mundo»

«Além das inúmeras vantagens e oportunidades comerciais para Santa Catarina, a 
Praia do Forte, entregue à capacidade mundialmente consagrada de Oscar Niemeyer, permiti
rá aos brasileiros conhecerem melhor seu próprio país: o valor do trabalho do grande urba
nista e arquiteto patrício fará presente esta região no interesse e na atenção de todo o Brasil».

A iniciativa da urbanização da Praia do Forte, lançada por figuras conhecidas do 
mundo dos negócios de Santa Catarina, inclusive pelo Dr. Aderbal Ramos da Silva que assu
miu a presidência da Imobiliária Jurerê Ltda. - realizadora do projeto - está empolgando San
ta Catarina e sua capital, que nela vêm um passo decisivo para a projeção turística desta re
gião pelo aproveitamento das praias da ilha, consideradas de inecedível beleza, pela graça de 
sua praia, a magestade de suas montanhas e, inclusive, pelas históricas e pitorescas ruinas, 
que dão o nome à Praia do Forte.

Mais 2.441 kms. de rodo
vias promete Juscelirto

De acordo com o seu program a Parcial de Conclusão 
das Metas, até outubro de 58 o presidente Juscelino Kuòi- 
tsehek inaugurará 2 441 quilômetros das rodovias abaixo 
mencionadas:

Jataialto Araguaia (BR-31), 
com 206 km, a 5-4-57: Vacaria 
Passo do Socorro (BR-2), com 40 
quilômetros, em 7 937, Campo 
Grande-Rio Brilhante—Dourados 
(Bri 16), com 224 quilômetros, em 
7 9-57; Entroncamento (BK-16) Por
to 15 de Novembro (BR-34 com 
213 quilômetros em 7-957; Joinvi- 
le — Itajai (R3-69), com 72 quilo 
metroe em 10-957, Volta Redonda 
— Três Rios (BR-57), com 117 
quilômetros, a 31-1-958: Belo Hori
zonte—São Pauio (BB-55), com 
569 quilômetros, a 1-2 958; Joaça- 
ba — Xanxerê (BR-5H), com 120 
quilômetros, em 4-958. Variantes 
Contornos de João Pessoa com 12 
quilômetros, em 6-958, Colômbia —
Frutal (BR-57), com 42 quilômetros 
(BR-l33)com 418 quilômetros, em6-958: Belo Horizonte- 
Monlevade, (BR-31), com 100 quilômetros, e n 6-958;* Varian
te Cootôrno de Petrópolis (BR-3), com 28 quilômetros, em 
10 658, Rio-Teresópolis, com 70 quilômetros, em 10 958; e 
Jataí-Canal de São Simão, .(BR-31). com j2lü quilômetros, 
em 10-958.

Alertando os pequenos pro
dutores de trigo

Rio — A propósito de ma
nobras baixista que in term e
diários ineecrupulosos ‘costu
mam realizar |e m  prejuízo 
dos pequenos triticultores, o 
Ministério da Agricultura es 
clarece que o novo sistema 
de financiamento adotado pe
lo govêrno objetiva a defesa 
do lavrador. Embora a le r ta 
dos pelas autoridades, al 
guns pequenas horticultores, 
em dificuldades financeiras 
ou de transporte, oferecem o

seu produto a preços baixes, 
ou são tentados a fazê-lo. 
Todavia informa o Ministério 
não ter  recebido até hoje 
nenhuma denúncia concreta  
de produtores, a quem o 
Banco do Brasil, pelo novo 
sistema, paga, diretamente, o 
valor fixado, sem a interfe
rência de que quer seja. 
Assim, o triticultor que en re 
gar o seu produto a preços 
inferiores, o faz por conta 
própria.

Mais uma auto
ridade policial 
das arábias
Já dissemos que, via 

de regra, o indivíduo 
ignorante quando inves
tido em função de ,’man- 
do pensa «ter o rei na 
barriga». Antenor Inácio 
da Silva não faz exce
ção à regra. Inspetor de 
quarteirão da colonia 
São Fco. de Paula e da 
Freguesia dos Domin- 
gues, em Anita Garibal- 
di, tal qual Vitorino Fer
reira ou João Vacariano, 
vem praticando uma sé
rie de desmandos e ar
bitrariedades. Desman
cha casamentos, em- 
bridga-se em bailes, es
panca cidadãos indefesos 
(já surrou doze colonos), 
faz intrigas e ameaças. 
Truculento e arbitrário 
ao extremo. Um «abai
xo assinado», já com 
mais de quarenta assina
turas, está correndo en
tre o povo. Será pedida 
a exoneração de Antenor 
Inácio da Silva a bem 
da tranquilidade do quar
teirão sob seu faccioso 
tacão. Oportunamente 
detalharemos as falca
truas de mais essa au
toridade policial das ará
bias que o sr. Jorge 
Lacerda mantem em La
jes.

A estupidez de poucos 
causa prejuizo a muitos
Indivíduos ignorantes danificam o cal

çamento reiniciado em Lajes
A cidade vem ganhando 

novas feições com o reinicio 
do calçamento, já em adian
tada fase em rua do alto da 
Sta. Cruz. Uma ‘ equipe ex 
periente e que não tem me 
do do trabalho, chefiada pe 
lo sr. Delirio Falquetti, vem 
apresentando ótimo serviço, 
e com grande rapidez. Mas, 
como em todas as boas ini 
ciativas, surgiram também 
ai os «espíritos de porcos». 
Indivíduos boçais, estúpidos, 
mal intencionados e crimi 
nosos veem afastanda os 
obstáculos colocados nas a- 
berturas das ruas. desres
peitando as taboletas, de a- 
visos, e fazendo passar pelo 
calçamento ainda nào solidi 
ficado: carretas, automóveis, 
caminhões e outros veícu
los.

O transito pelos paralele- 
pipedos ainda em fase de co

locação, sem o compressor, 
ocasiona transtorno, pois o 
calçamento acaba ficando 
esburacado ainda antes de 
ser entregue- Isso vem cau 
sando sérios aborrecimentos 
ao sr. Delirio Falquetti que 
se sente sem meios para im
pedir os abusos, pois a Po
licia a quem solicitou apoio 
uão o atendeu. Está desgos- 
toso e manifestou desejo de 
abandonar o calçaménto em 
Lajes, indo para outra cida
de.

Ê indispensável que as au 
toridade competentes tomem 
as providencias cabíveis. A 
população não pode pagar 
pela irresponsabilidade de 
uma meia dúzia de indiví
duos fugitivos das escolas e 
nocivos à sociedade e tão 
pouco não pode licar à m er
cê da falta de policiamento, 
quando necessário

As vestais impúdicas
«O preço da liberdade é eterna vigilân

cia», dizem os udenistas desde 1945, nessa 
melosa pregação com que tentam ludibriar o 
povo. Todo o ato governamental que reper
cute de modo desfavorável ua opinião públi
ca é motivo para pedirem comissões de in
quéritos ou a deposição do presidente da 
República. Ainda há pouco o assassinato do 
deputado alagoano Marques da Silva Tez com 
que as vestais saissem a campo para mais 
uma de suas escaramuças demagógicas. O 
crime foi bárbaro e revoltante e as medidas 
pedidas pelos lanternóides estão corretas.

Mas e os crimes do deputado Tenório 
Cavalcanti, menos bárbaros e revoltantes, 
causaram até hoje algum pronunciamento dos 
brigadeiristas? Não. Sempre apoiaram o pa- 
nanóico de Caxias que tem permanentes ali 
bis para se furtar à ação da Justiça. Na.via 
Dutra um policial foi morto e outro ferido por 
elementos que viajavam no cadilaque do de
putado Tenório. A UDN verberou as menti
ras e as confusões que Tenório engendrou 
para despistar a Policia? Pediu comissão de 
inquérito para apurar as atrocidades do par
lamentar facionora? Não. No dia seguinte ao 
delito, os mais destacados dirigentes da «eter
na vigilância», foram banquetear-se com Te- 
nório na inauguração de uma fortaleza que o 
truculento deputado construiu em Caxias, a 
qual custou 22 milhões de cruzeiros, impor
tância aírontosa na época atual.

Ou eu estou enganado ou essas vestais 
não impúdicas.

MANDARIM

Amanhã as 16 horas no estádio mu
nicipal da Ponte Grande

SADIA X VASCO DA GAMA
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a
LONDRES — 0  presidente 

da companhia *Rio de Janel- 
ro Flourmili* and Granories, 
Limited», advertiu, aos acio
nistas da emprêsa, em seu re
latório anual, que se verifica
rão dificuldades no Brasil, ca
so não for dominada a in
flação.

Ao referir-se às probabili
dades no Brasil para 1957, G. 
Mc. T. Shenpered diz o se
guinte:

«Ao considerar as probabili

dades para 1957, no Brasil, o 
primeiro que devemos per- 
guntar-nos é como pensa o 
governo financiar 0 crescente 
«déficit* nos orçamentos fede- 
raia, estaduais e municipais. 
A resposta a esta pergunta 
talvez possa determinar o al
ce da press3o inflacionária du
rante o ano, apesar de não 
haver dúvidas de que o go
verno fará esforsos para con
tinuar sua atual política de 
restrição de créditos bancá

Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Lajes

Im posto  S indical
D Sindicato dos Empregados no Comércio de Lajes, avi

sa aos Senhores empregadores estabelecidos nesta cidade- 
São Joaquim Curitibanos e Bom Retiro, que a 31 de março 
expira o prazo para o desconto do Imposto Sindical refe
rente a categoria profissional
Sendo o imposto Sindical OBRIGATÓRIO. abrangendo 
empregados sindicalizados e não sindicalizados, o seu 
recohlimento é feito dirétamente pelas firmas empregado* 
ras, ao Banco do Brasil, durante o próxim > mêz de Abril, 
por meio de guias fornecidas por este Sindicato, devendo 
os empregadores, logo após o recolhimento devolver a este 
Sindicato a 2* via da guia acompanhada das relações 
nominas dos empregados contribuintes, de conf «rmidade 
com o que dispõe a jlegislação em vigor.- De acordo com 
o artigo 13 do Decreto 27.048, de 12 de Agosto de 1949, 
que regula a Lei de 5 de Maio do memo ano — Diário 
Oficiai de 27—2—51 pag. 4411 — considera-se UM DIA DE 
TRB\LHO, para os mensalistas a importância equivalente 
a 1/30 avos ( um trinta avos ) do 6álario ajustado entre o 
empregador e o empregado, isto é:- A importância do sá- 
lario mensal dividido por 30 dias Para empregadores — 
multa até 10,000.00.
Para empregados — não poderão ser admitidos nas firmas 
sem que provem sua quitação para com o Impo3to Sindical. 
Os empregadores que até principio de Abril não tiverem 
recebido as guias de recolhimento, deverão procura  las na 
eéde do Sindicato, onde se encontram a inteira disposição 
dos interessados. N.B.- Os interessados deverão procurar 
as guias no seguinte Horário:- das 13,00 as 13.30 e 17,40 as 
18,30 horas diáriamente, na séde do Sindicato ou no Banco 
do Brasil.-

Lajes, Março de 1957.
RAUL DOS SANTOS FERNANDES 

Presidente.

rios. A aprovação da projeta
da reforma das tarifas alfan
degárias pela lei do Congres
so é esperada em breve, e an
tecipar-se que será seguida 
por uma espécie de reforma 
Cambial. Se desaparecerá ou 
não o atual sistema de câm
bio para as importações, quan
do forem postas em vigor as 
duas reformas, é uma conje- 
tura. Acredito, sem que isso 
signifique pessimismo sôbre as 
possibilidades do presente ano. 
que como medida de precau
ção, devo advertir-lhes sõbre 
as dificuldades que se verifi
carão, se não fôr dominada a 
inflação».

M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1‘ pavimento 

sala 2
9

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

T Auxiliai a construção da Vila
L i Q Q f G Q I l O S I  Esperança, onde será edificado

o Lar doe menores desamparados.

Avicultores brasileiros vão observar mé
todos modernos de criação nos E.U.A.

Rio - Una delegação brasi
leira de 20 avicultores está 
sendo organizada para ir aos 
Estados Unidoa, onde, a partir 
de 15 de abril próximo, reali
zará uma série de observações 
»ôbre a avicultura norte-ameri
cana. E*sa iniciativa decorre de 
uma sugestão da CEAN (Co- 
misaão de Estudos da Avicul
tura Nacional), ao Escritório 
Técnico de Agricultura.

Os avicultores brasileiros 
passarão dois mesei naquele 
Pais ora participando de con
venções e exposições avícolas, 
ora percorrendo os mercados 
de aves novaiorquinos e áreas 
de abastecimento de Nova Ior
que. em Washington, ir3o à 
famcsa Estação Experimental de 
Belfsville, devendo fazer está
gios nos Departamentos de 
Avicultura das Universidade* 
de Delawere, Purdite, OornelI e 
também na Rutgers University. 
Visitarão, ainda, as fazendas 
avícolas de Wallace Nicholls, 
Christie, Babcok, conhecidas 
no mundo inteiro pelo volume 
e qualidade dos seus produtos, 
estando previstas, igualmente,

excursões às áreas produtoras 
de frangos nos Estados da 
Goorgia o Arkansas, visitas a 
cooperativas de produção e -co 
mercialização de rações pata

aves, laboratórios particulares, 
fazendas experimentais de avi- 
culturaüe à Comissão Norte Ame
ricana de Aves e Ovos. em 
Chicago.

SUPER

Standard Electric

—  ESCRIT0RI0 DE ADVOGACIA —

10 N. 10 N.

MODÊLO >051

Possante rádio. Onze válvulas. Sete faixas de ondas: 
i longa, i intermediária e 5 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’*.

a  srs

Causas eiveis, comerciais, criminais, trabalhistas e fiscais
Praça João Costa 42 - Io andar - Fone 355

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

/  ELETROLAND1A
IRua Cel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
Rua Cel. Otacilio Costa — Fundos Praça Vidal Ramos Sênior — LAJES — Sta Catarina

Dentro de poucos dias abrirá suas portas ao público em geral a firma supra com variei o 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 m, trial em geral.
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REFRIGERADOR

8,5 pés cúbicos 
de espaço útil

pequeno  
por fora e grande  

por dentro  IGabinete de linhas 

modernas, elegan

tíssimo, construído 

especialmente pa
ra ocupar pouco 

espaço em seu larl 

M a i s  m o d e r n o ,  

muito mais prático I

Com montagem da 
Unidade Selada  
atrás do gabinete, 
seu Kelvinator ofe
rece "espaço refri
gerado até o chão" 
-  proporciona mui
to maior capacida
de de armazena
mento I

G abinete exclucivo"FrioTotal"- com"espaço refrigerado oté o chão''. 
Congelador "Largura Total" •  para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartimento para m anteiga na porta -  conserva a manteiga 
fresca sem endurecê-la.
Prateleira* -  de fino acabamento, com bordos douradas 
V italizador -  con erva legumes e frutas úmidos e frescos como se 
tivessem sido colhiaos na hora.
Prateleira* na porta •  para garrafas, ovos, miscelânea que se 
quer ter sempre à mão.
Bandeja de carne •  com capacidade para 9,5 quilos.
Unidade Selada "Esfera Polar" - econômica, silenciosa. 
GARANTIDA POR 5 ANOSI

FABRICADO NO BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS LIDA. 
D ISTRIBUIÇ ÃO EXCLUSIV \  DA C O M P A N H IA  COMERCIAL BRASILEIRA -  SÃO PAULO

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO

Rua Cel. Cordova s/n — fone 331 LAGES, Sta. Catarina

Conheça e verifique pessoalmente em exposição e vendas na A E L E T R O L A N D I A ,  o seu REVOLU
CIONÁRIO plano de vendas.
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Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S

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

SEGUNDAS chegadas às li,55 De
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

saidas às 15,30 Para
TERÇAS chegadas às 09:20 De

saidas as 09:40 Para

QUARTAS chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
QUINTAS chegadas às 09:õ5 De

saidas às 10:15 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - loaçaba e Videira
Fiorianépolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis 
Porto Alegre
Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio

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

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

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

I

1 A C Transportes Aéreos Catarinense S.Á.
AGENCIA EM LAGES: - Hua 15 de Novembro - Fone: -214

T A C às suas ordens
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Prefeitura Municipal 
de Lages •

Estado de Santa Catarina
m o v i m e n t o  d a  t e s o u r a r i a  d a  p r f f ê u u r a  m uni
C1PAL DE LAJES, DURANTE O MÈS DE JANEIRO DO

CORRENTE ANO
RECEITA ORÇAMENTÁRIA 

Imposto de Licenças 
Imposto sobre Industrias e Profissões 
Imposto sôbre Jógos e Diversões 
Taxa de Expediente 
T iXa de Emolumentos 
Taxa de Fiscalização e Serviços Divtrsos 
Taxa de Estacionamento 
Taxa de Assistência Social 
Taxa de Serviço de Transito 
Taxa de Divulgação e Turismo 
Renda Imobiliária 
Serviços Urbanos
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros 
Receita de Cemitérios 
Alienação de Bens Patrimoniais 
Cobrança da Divida Ativa 
Receita de Indenizações e Restituições 
Contribuições Diversas 
Multas em Geral 
Eventuais

Congresso estuaará o acordo sôbre a base de foquetes teleguiados

Devoluções feitas em janeiro

Receita liquida
Saldo do exercício anteriar

DESPESA ORÇAMENTARIA

Administração Geral
Exação e Fiscalização Financeira
Segurança Pública e Assistência Social
Educação Pública
Saude Pública
Fomento
Serviços Industriais 
Divida Pública
Serviços de Utilidad» Pública 
Encargos Diversas 
Restos a Pagar

Total da Despesa de janeiro 
Saldo par* o mês de fevereiro

Cr$ 389.436,20
« 1.000.00
« 30 844.80
« 5.420 00
« 112.830 00

6.183.00
« 100 00
« 9.055.50
« 41.940 00
< 6.478,0)
« 18 351,30
« 108.33,50
« 8.658,00
« 370 00
« 104.644.P0
« 86.002 70
« 19 040 40
« 40.590,40
« 726,19
« 504.500,00

GiS 1 397.003,90
CrS 404,0(1

Cr$ 1.396.599.90
CrSiil.060.13G.70

Cr$ 2.456.736.60

Cr$ 84.720.50
« 20.463.40
« 4.440,00
« 500.718 30
« 65.777.70
« 7.242,00
« 335.259,70
« 26.430,20
* 215.343,10
C 15.277,80
« 243 903,10

Cr$ 1.519 575,80
Cr$ 937.160.80

2.456 736,60

Riu. — uma Dove Comissão 
Parlam entar de Inquerim se rá 
criada na sessão legislativa 
que se  inicia a 19 corrente. 
Destinar 63 á o novo órgão 
de investigação a estudar a 
a p' litica internacional do 
Brasii e sugerir modificações.

A nova comissão é dada 
ainda, outra incumbência: 
discutir o recente  Acordo 
con os Estados Unidos para 
a instalação de uma base de 
observações de foguetes 
teleguiados em Fernando 
Noronha e opinar pel.i 6ua 
aceitação ou não.

O aut r do requerimento 
para formação daquela insti
tuição é o deputado udenista 
Seixas Doria. de Sergipe. 
Segundo apuarmos o rt-queri-

O cumbo nacionaal 
provem do Paraná e 

São Paulo
A produção brasileira 

de chumbo, relativa ao 
ano de 195õ, atingiu 
3.653.556 quilos, no valor 
de CrS 84.6:12.596,00 con
tra 2.745 00U quilos e 
Crí 80.123,000 00 em 1954.

O Serviço de Estatísti
ca da Produção, do Mi
nistério da Agricultura, 
informa que o chumbo é 
produzido pelos Estados 
do Paraná e São Paulo. 
Em 1955. o primeiro fi 
gurou com 3.204 tonela
das e o segundo com 
450. Dois municípios são 
produtores do volume 
global: Bocaiuva do Sul, 
no Paraná, e Apiaí, em 
São Paulo.

m e n to  já co n tu coro muis dei mento du Cãrnarà, depromo- 
130 essinaturas, número ca ver a instalação da Comis- 
paz de acordo com o Regi ' s ã o  de Inquérito.

Cia. Catarinense de Força e Luz
CONVOCAÇÃO

Assembléia Geral Extraordinária
São convocados os srs. acionistas para a assembléia geral 

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

ORDEM DO DIA

I o - Leitura, discussão e deliberação sôbre o relatório da 
diretoria, balanço geral, contas lucros e perdas e parecer do 
conselho fiscal, relativos aos exercicio de 1956,

2o - Assuntos de interesse social.

Lajes, 18 de Fevereiro de 1957.

Aureo Vidal Ramos - Diretor Presidenfe

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 li  de fevereiro, aumentará de 1 viagem a linha 
Curitiba Lages, passaudo a vigorar o seguinte horário:

Partida de CURiTlRA 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 ks 16,00 e 2100 horas

Diàriamente, excepto aos Domingos no horário ,)as 
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

Prefeitura Municipal de Lajes, 20 de fevereiro de 1957 

Visto

Oscar Amâncio Ramos João Costa Neves
Guárda-Livros Tesoureiro

Mario Lucena 
Dir. da Fazenda Municipal

DECRETO N° 5 
de 8 de março de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas. atribuições’
D E C R E T A :

Art, I o - Passa ao doraíninio Público, para ab-rtura  de 
uma ru a ’ um terreno de propriedade do Sr. FRANCISCO 
LlNS WANDERLEY, com a área de oitocentna metros qua
drados (800 m2), sito no iocal denominado Conta Dinheiro, 
zona suburbana desta Cidade.

Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrario. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1957.

Assinado: - Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Sitr.ão 
Secretario.

ASSISTÊNCIA "m ÜNICI PAL
Movimento do mês de fevereiro de 1957

Consultas

ê

Curativos
MEDICAMENTOS

injeções | Outros

472 26 354 1125

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

Adquiram agora com grandes facilidades c[e 
pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

PRÍNCIPE 67. pés | 
CONQUISTADOR 87*

IMPERADOR 1%

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

garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesia praça

toailíl BA Boa, intrig Si.
Rua Ce . Manoel Thiago de Castro, 16 - 

Fone, 23 Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.
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A HORA, de Porto Alegre, 
em sua edição de 12 do cor
rente. divulga o seguinte:

»Apssar do senador Felin- 
to Muller, lider da maioria 
no Senado, ter imediatamen 
te reptado o sr. Juracy  Ma
galhães, após haver este di
ligente udenisia largando 
contra o governo do sr. Ju6- 
celino Kubitschek a increpa- 
ção do mesmo «uão punir os 
ladrões públicos, nem preteri 
der punir os que eventual
mente lezem o erário da Na
ção», ontem, apesar de do
mingo, o sr. Juscelino K ubi
tschek convocou a Palácio o 
lider Vieira de Melo e lhe 
determinou pessoalmente a 
mais pronta e veemente r e s 
posta às levianas e irrespon
sáveis acusações do senador 
baiano.

Não é esta, aliás, a primei 
ra vez que o Presidente da 
República reage, sem hesita
ção, contra a chantagem do 
«falso moralismo» que a UDN 
explorou com seu c a ra c te 
rístico cinismo no governo 
de Getúlio Vargas. Mostran

do-se como sempre disposto 
a enfrentar corajosamente 
as campanhas insidiosas de 
seus adversários, o sr. Ju s 
celino Kubtscheck deterninou 
ao sr. Vieira de Melo uma 
resposta à altura da p-ovo- 
cação, de que (sem qualquer 
autoridade) o sr. Juracy  Ma
galhães se tornou instrumen
to.
A calúnia é contra a 

justiça
Eis as declarações que, em 

nome do Presidente da Re 
pública, prestou à «Última 
Hora o sr. Vieira de Melo.

— Em primeiro lugar, a 
increpação injuriosa não a- 
tinge ao Govêrno. mas à 
Justiça, porque a ela é que 
compete prender, processar 
e condenar os ladrões. Mas, 
nem por iS60 deixando de 
apanhar a luva táo grossei
ramente atirada pelo Senador 
Magalhães, manifesto a mi
nha estranheza frente ao 
contraste que 6e estabelece 
entre a usada afirmativa e o 
desafio, até hoje sem respos

ta, feita oor mim da tribuna 
da Câmara, para que os nos
sos adversários apontassq^n 
fatos que demonstrassem 
qualquer deslise do Govêrno, 
em sua notória preocupação 
de rea lizar administração de 
cunho moral inatacável,

Çontestando energicamente 
a afirmação injuriosa do Se
nador Juracy  Magalhães, «de 
que no no Govêrno Jusceli
no Kubitschek . nenhum la 
drão dos dinheiros públicos 
irá para a cadeia» — o líder 
Vieira de Melo concedeu as 
seguintes declarações espe 
ciais:

— Ao contrário, o sr. J u s 
celino Kubitcheck, tem segui 
do norma invariável de, logo 
chegue ao sen conhecimen- 
lo. qualquer irregularidade 
praticada em qualquer setor 
da administração, mandar 
imediatamente apurá  lá. não 
tendo sido poucos, por outro 
lado os casos de anulação 
de nomeações recaídas sôbre 
pessoas contra cujo concei
to se hajam arguido funda
das suspeitas».

LTDA.

JM STRU TO RA  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 caíé inquebrá

veis Goyana

ESCRITÓRIO E LOJA: RUA CEL. CORDOVA 265 
CXA. POSTAL 136 TEL.: 377

_______ Loja de secos e molhados
CAETANO COSTA (fundos da casa Ho 'peck no «prédio da rua») 

Desconto de 3‘/. a operários e funcionários públicos

Atropelamento em Monjolinho
Na terça feira as 13 horas, 

verificou-se na localidade de 
Monjolinho um serio acidente 
em que foi vitima o Sr. José 
da Silva Goulart de 56 anos.

Transitava o dito senhor pe-

Novos. A vitima foi imediata- 
mente socorrido pelo motoris
ta do veiculo, e foi conduzido 
ao Hospital Nossa Senhora 
dos Prazeres.

O Sr. José da Silva Gou-

\
*

la Estrada Federal juntamen- | art sofreu fratura da  cabeça
te com um seu companheiro; 
quando foi atropelado por um 
carro particular de firma Ma- 
rundi da cidade de Campos

e ferimentos pela costas e 
clavícula, sendo que o seu es
tado inspira sérios cuidados.

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
Sacadura Cabral, 197 

Rua fone 23-42-50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins, 71 

Fone lo-31

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

São Paulo
Rua: Sacramento Blacke, 82 

fone 9-36-88

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-243C5

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajaí
Rua, Hercilio Luz, 68 — Fone 387

AGRADECIDO PELA PREFERENCIA

ACIDENTE COM TRATOU
Na ultima terça feira dia 12, 

por volta das 15 horas o Sr. 
Articlinio Deiró, de 46 anos 
de idade e originário de Belo 
Horizoute, estava trabalhando 
com um trator, no Klm 45 da 
Estrada Federal Laje* Passo 
do Socorro, a serviço do 2o 
Batalhão Rodoviaiio, quando 
ao puxar algumas madeiras, 
as mesmas se desprenderam

do trator, e em consequeucia 
disto o Sr. Deiró. sofreu gra
ves ferimentos pelas coitas, 
pois inclusive bateu com uma 
alavanca do trator em seu 
rosto.

A vitima encontra-se  inter
nada no Hospital N. Sra. dos 
Prazeres, aguardando resulta
do do Raio X.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n- 266

Não dê esmola; contribua para a SLAN
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Vasco e Sadia a sensação de amanhã Prossegue amanha o tor
neio da segunda divisãoComo é sobej,imente conhe

cido teremos amanhã a tarde 
no Estádio Municipal da Pon
te Grande, o encontro intermu- 
nicioal entre o G. E. Vasco da 
GiOi r local c innpeão e a S.E.R. 
SADIA da cidade de Concór
dia, jogo este relativo ao c e r 
tame estadual.

Este é cotejo que vem po
larizando as atenções do mun
do esportivo locai, pois esta
rão em ação duas verdadeiras 
expressões do soccer catari
nense, cada uma no seu in
tuito de conquistar uma gran
de vitoria, que os possibilita
riam a prosseguir na marcha, 
rumo as finais do maior titulo 
do pebol catarinense.

De acordo com os nossos 
prognosticos, o Fantasma do 
Planslto atoando em nossos 
terreno6 e com o apoio emu- 
siastico de sua torcida, deve
rá vencer esta partida, í s í o  
sem querermos menosprezar 
o elevado padrão técnico do 
onze oeBtino.

Espera-se para amanhã na 
Ponie Grande a fluência de 
um numeroso publico, que <ie- 
verà proporcionar segundo

FLAMENGO E PAL
MEIRAS em empol

gante peleja

nossos cálculos uma a-reca- 
dação equivalente a i nportan- 
n a  do encontro.

O campeão local está prati
camente escalado e deverá

formar assim:

Daniel, T i d e e Neizinhn; 
B nan^ges, Elno e Waldir: Jo 
han, C ibelo, Meireles, Edu e 
T ulio.

*1

Mário Costa Filho
(Ex Residente no Hospital das Clinicas de 

São Paulo)

Ortopedia e Traumatologia
(Deformidades das mãos e pés, fraturas e 

paralisias)

Atende no Hospital Nossa Senhora 
Oliveira em VACARIA

Amanhã cedo na Ponte Gra
de, terá continuidade o Tor
neio Extra da Segunda Divi
são, com a efetivação de duas 
partidas, e que serão desdo 
bradas da seguinte maneira: 
Como choque preliminar, es
tarão cm ação os conjuntos 
do Ünião-Independente e do 
Corintians, num encontro em 
que o Combinado surge com 
as honras do favoritismo.

No prelio principal da ma

tinal, um dos lideres da tabe
la, o quadro do Atlético, es
tará dando combate ao con
junto do Cruzeiro, numa con
tenda, que se antepara como 
de grande movimentação.

Enfim a rodada de amanhã 
da segunda divisão, se apre
senta com reilexos de agradar 
inteir,.mente ao público que 
se locomover ao Fortim da 
Ponte Grande.

Acidente na fabrica de papel Itajaí
O jovem Nicanor Lemos da 

Cruz filho do Sr. Dario Lemos 
da Cruz, residente em Pal 
meiras, estava trabalhando na 
Fabrica de Papel Itajai, no 
corte de toraa, quando em de
terminado in6tante, caiu um

um galho de um pinheiro, o 
qual atingiu o referido ope
rário, que em consequência 
disto sofreu fratura da perna 
direita, estando o mesmo in
ternado no Hospital N. Sra. 
dos Prazeres,

orgulhe-se  V . tam bém  

d e possuir um

D» do prosseguimento a<> 
Toro io Peotagona! R a d i o  
Diari » da Manhã, teremos a- 
manhã a tarde no Estádio d« 
Municipalidades, como preli 
minar do grande match V a s 
co da Gama x Sadia de Con
córdia, o encontro entre os 
quadres do Flamengo e do 
Palmeira», reeditanpo um dos 
grandes clássicos da Segunda 
Divisão.

N ste jr  go, eslará em dis 
puta, da 4a colocação, p>is o 
perdedor do mesmo inevita
velmente estará de posse üa 
incomoda lanterniuha.

Amanhã a tarde no 
estádio velho de Co 
pacabana o torneio 

inicio da varzea
Tendo por local, o Velho  

E-tadio de Copacaban», serão 
realizado amanhã a tarde o 
Torneio Inicio do Extra, quan
do terá  a varzea a abertura 
oficial das atividades no ano 
de 1957. numa competição 
que reunirá as maiores equi
pes do setor menor local.

Este torneio contará com a 
participação dos quadros do 
Az de Ouro, Corintians, J u 
ventude Operaria Católica. 
Nacional e America.

Ao vencedor deste torneio 
caberá  uma linda taço, sen
do que no proximo dia 17, 
se rá  iniciada o Torneio Extra 
relativo a atual temporada

Leia e assine êste 
jornal; circula duas 
vezes pcfr semana, 
às quartas e sába
dos; a venda em 
tôdas às bancas 

da praça

ram oquWçío • wrvlço dtstn •qulpomtntov prann o» eontMilonértoi em LAGES, SANTA CATAS’,! A

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

------------------------- - j L
Quem dirige um International 
sabe que tem sob seu coman
do um caminhão possante para 
enfrentar as mais rudes tarefas 
no transporte de qualquer tipo 
de carga, sob as mais difíceis 
condições de estrada e de tem
po ! Pela sua resistência e pelo 
seu excepcional desempenho, o 
International è conhecido em 
todo o Brasil como o «rei da 
estrada»

Agora em grande parte fabri
cado no Brasil, o International 
é vendido e servido por mais 
de 200 concessionários IH, pro
vidos de oficinas e estoque de 
peças sobressalentes.

PARA ENTREGA 
IMEDIATA

. m u

w s
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Estabelecidas as secções eleitorais
Por ato do Dr. Clovis Ayres da Gama foram fixadas as sec

ções eleitorais do Município, em número de 119. E a seguinte a in
tegra da portaria baixada por aquele magistrado:

"PORTARIA"
0  Dr. Clovis Ayres Gama, Juiz eleitoral tia 21a. ZoDa da Comarca de 
Lajes! Estado de Sarna Catarina, na forma da lei etc.

ATENDENDO a que no novo alistamento eleitoral instituído pela Lei N° 2.550 de 
22/7/955 (art 69) devem ser respeitadas as seccões eleitorais criadas na vigência da le
gislação anterior, conforme decidiu o Egrégio Tribunal Regional Eleitoral dêste Estado
(Resolução Nr. 5.100 de 26/6/956); . . .  „ .

ATENDENDO a que a numeração das secçoes ia existentes também deve ser
respeitada segundo foi estabelecido, na citada resolução;

ATENDENDO, entretanto, a que a a mesma resolução admitiu a criação de no 
vas secções em havendo conveniência;

ATENDENDO a que os lugares em que deverão funcionar mesas receptoras de 
votos de cada secções, tando as antigas como as que agor.i forem criadas, somente po 
derão ser  designadas nas vespera? de cada pleito, conforme é de Lei;

ATENDENDO a que, por forca do artigo 15,§4°, da Resolução Nr.5.245 de 8/2/956. 
do superior Tribuual Eleitoral, a distribuição dos eleitores nas secções pode ser feita 
por ordem alfabética ou numérica dos inscritos.-

ATENDENDO a que é sumamente dificil a distribuição por ordem alfabética, 
principalmente nos centros em que houver mais de uma secção, o que torna accnse-  
lhavel ser adotado nesta Zona o critério da ordem numérica:

R E SO L V E:

I - A distribuição dos eleitores nas secções eleitorais nesta Zona, será  feita 
ordem numérica.-

II - Dividir esta Zona em 119 (cento e dezenove) secções de acordo com o 
guinte critério:

Secções existentes em 3/10/1955, que continuam validadas: 
la. a 8a. Secções - Cidade de Lajes - Centro

« « « - Copacabana
« « « Centro

S. Jorge Coxilha Rica - Distrito da Cidade 
Morrinhos- « « - « « «
Pedras Brancas « « «
Distrito de Anita Gribaldi - Séde

« « « « Lagôa da Estiva
•« « « « Celso Ramos

Distrito de Campo Belo do Sul - Séde

por

6e-

9a. a l l  a. «
12a. a 30a. «
3la. Secção 
32a. «
33a. «
34a a 39a. S e c ç õ es - 
40a. Secção 
41a. Secção 
42a. a 45a. Secção
46a. Secção 
47a. a 48a. Secções - « « «
49a. a 52a. Secções - Distrito de Cerro Negro 
53a. Secção - Distrito de Capão Alto
,54a. « « « «
55a. « • « « «
56a. « - « « «
57a, a 60a. Secções « « «
Ala Secção - Distrito de Palmeira
62a. a 65a. Secções 
6õa. Secoão 
67a.
68a. «
69a. a 73a. Secção 
74a. Secção 
7õa. a 77a. Secções - 
78a. Secção 
79a. a 81a Seccções - * « «
82a. a 87a. « - « « «
88a. Secção - Distrito de Correia Pinto
89a, a 92a. Secções « « «
93a. Secção . Distrito de Painel
í4a. « « «
95a. a 99a. Secções I- «. «

(Nova6 Secções):
íOOa a l02a. Secções - Cidade de Lajes

- Distrito de Bocaina do Sul -

- Distrito de índios ,
- « «
- Distrito de S. José Cerrito -

- Cap. N. S. Prazeres
- Morro de Chapéo
- Séde.
- Vigia
- Encruzilhada
- S. Amonio Pelotas
- Sta. Terezinha
- Séde
- Encruzilhada
- Séde

Fachinal dos Lúcios 
Piurras

■ Oanôas - 2 Irmãos 
Séde 
Macacos 
Séde
Capela S. José Cerrito
Ermida
Sede
Farinha Seca 
Séde
Lageados 
G lafres 
Séde

103a. a 104a. 
105a. a 106a. 
107a. a 109a. 
110a. a 11 lá. 
112a, Secção 
113a. c

114a
115a. Sacção 
116a
117a. »
118a.
119a. «

- Bairro-Praça do Cemitério
- Morro do Posto

« - « « Varzea Orfanato N. S. - Graçás
« - « « - Ponte Grande e Coral - Io Maio
« - « « Conta Dinheiro (Grupo T. Souza)

« « Encruzilhada do S. Caveiras
- Distrito de Palmeira -  Igaras-Fóra do perímetro da Fabric,

de Papel e nas imediações desse.
- Palmeiras e índios - Mato Escuro 

Distrito de Capão Alto - Borel (Casa Campos)
Casa de Pedra 
Tanque 
Serraria  Golin 
São Jorge.

de

Distrito de Painel 
Distrito de Cerro .N egro

« « «

Dado e passado, nesta cidade de Lajes, aos cinco dias do mês de Outubro 
mil e novecentos e cincoenta e seis (5/10/1956).

A. Cumpra-se e publique-se.

Clovis Ayres da Gama 
Juiz Eleitoral da 21a Zona.

Ano XVII Lages, 16 de Março de 1957 N’ 22

a a
A «vendida» quer, entretanto, tirar o ma 

rido da cadeia

No Rio de Janeiro sucedem 
coisas estranhas. Não faz mui
to um homem vendeu a mu
lher e um filho por cincoenta 
mil cruzeiros, para receber o 
preço a prestações. Milton 
Machado Cesar, químico indus
trial, trabalhou durante anos 
em São Paulo, sendo sempre 
despedido dos empregos por 
desonestidade. Há oito anos a- 
trás foi preso como vigarista. 
Teve de cumprir pena, deixan
do a mulher - Conceição - e 
um filho na mais completa 
miséria. Ai começou propria
mente sua odisséia.

Conceição, não sendo mu
lher fraca, empregou-se num 
instituto de beleza, obtendo o 
suficiente para prover as des
pesas do lar e custear a defe
sa do marido perante a Justi 
ça bandeirante. Depois de 
pouco mais de um ano de 
trabalho conseguiu tirar o ma 
rido da cadeira e saia também 
do instituto de beleza com um 
diploma de mestra na arte de 
pentear mulheres.

Mudança para o Rio
Sob a alegação de que precisava 
sair de São Paulo para come
çar outra vida honesta e de 
trabalho, Milton conseguiu con
vencer Conceição a ir para o 
Rio de Janeiro. Lá empregou- 
se como químico e a 'm ulher  
montou um instituto de bele
za. Em pouco tempo, porém, 
Milton desempregou-se e pas
sou a exigir Cr$ 10.000,00 men
sais da esposa. Tanto foi que 
bebeu e comeu todo o institu
to de beleza de Conceição, vol
tando a família à miséria 
Conceição resistiu a tudo e 
empregou se num outro insti 
tuto para sustentar o marido 
e o filho. E chegou mesmo a 
ter novamente um novo salão 
de cabelereiras, que Milton 
outra vez comeu e bebeu.

Conceição encontra 
«comprador»

Finalmente Conceição ren- 
ileu-se. Conheceu o rico por
tuguês Antonio Pereira Ribei
ro e foi viver com ele num a- 
partamento de Copacabana. 
Foram também o filho e o 
próprio marido, Milton, qr e se 
acomodou magniíicamente à 
nova situação. Os três - Con
ceição, Milton e o comerciante 
Ribeiro - por uma- boa tem
porada viveram em paz.

O negócio
No dia .4 de fevereiro dc 

1957, Milton Cesar propôs o 
negócio ao comerciante Ribei
ro: assinaria um recibo trans
ferindo os direitos sôbre a mu
lher e o filho ao português, 
desde que êste pagasse a 
quantia dc 50 mil cruzeiros, a 
serem pagos em prestações de 
20, 10, 10, 5 e 5 mil cruzeiros. 
O comerciante topou e a tran
sação foi realizada. O negócio 
efetuado entre Milton e o co
merciante Ribeiro foi revelado 
no momento em que o vende
dor quir tirar mais dinheiro do 
comprador. O caso foi levado 
perante as autoridades policiais 
pelo comerciante português, 
que, para defesa dos seus di
reitos sôbre a mulher de Mil
ton, apresentou 'às autoridades 
o recibo de compra.

Quer defender o 
marido

Conceição quer, porém, mais 
uma vez promover a defesa de 
marido que se acha preso por 
tê-la vendido. Na Delegacia a- 
pós trocarem novas juras dc 
amor, disse Milton: «Eu a amo, 
apesar de tudo. Por isso você 
não pode me abandonar na 
desgraça. Preciso de cinco mil 
cruzeiros para minha defesa». 
E Conceição respondeu: «Estou 
disposta a dar a você muito 
mais».

PTB contra alterações na política 
do petróleo

A direção nacional do PTB e a grande maioria da sua 
bancada palamentar é visceralmente contrária a qualquer alte
ração da «política petrolífera nacional», declarou à Imprensa, o 
sr. Batista Ramos, líder trabalhista do Palácio Tiradentes.

Afirmou o líder estar autorizado a formular semelhante 
declaração, tendo prèviamente consultado o Presidente do Par
tido. Acrescentou que está também autorizado a, na primeira 
oportunidade, apresentar da tribuna da Câmara as razões da 
atitude do PTB.

A demarche do sr. Jango Goulart foi motivada pelos 
rumores relacionados com o projeto do sr. Adolfo Gentil, do 
Ceará, permitindo a exploração do petróleo brasileiro por ca
pitais privados. O referido projeto contaria já com mais de 

' uma centena de assinaturas.

Amanha, domingo às 10, 16, 19 e 21,15 horas no Marajocrra
Será apresentada a maravilha da CINEMATOGRAFIA

S a p a t i n h o  de c r i s t a l em mágico com LESLIE CARON (Lili) e 
M1CHAKL WILDING - TECNICOLOR

( Eis aqui um filmo para todas as idades
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