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Transitará por Lages o presidente JK
Integram a comitiva os ministros Lott, Nereu Ramos e Lucio Meira, o senador Saulo Ramos, os deputados 
Leoberto Leal e Joaquim Ramos, diversas patentes militares, jornalistas e radialistas — Inspeção às obras da

BR-2 o da ferrovia

Presidente Juscelino 
Kubitschek

O p r e s i d  e n t e  Juscelino 
Kubitschek de Oliveira passa
rá algumas horas em nossa ci
dade no dia de amanhã. Pro
cedente de Rio Negro em via
gem de inspeção às obras da

BR-2 e da ferrovia Bento Gon- 
çalves-Mafra, o chefe do Exe
cutivo Nacional pernoitará ho
je em Taiti, devendo chegar 
amanhã às 8,15 horas em Pon
te alta do Norte e se demora
rá até as 11 horas aproxima
damente em inspeção às obras 
afetas ao 2o Batalhão Rodo
viário, percorrendo diversos 
trechos da rodovia e atingindo 
também a ferrovia.

Pouco antes do meio dia JK 
e sua comitiva atingirão Lajes, 
dirigindo-se diretamente ao 
quartel do 2° Batalhão, onde 
visitarão as instalações e de
pendências e participarão de 
uma conferência técnico-militar, 
almoçando após naquela unida
de. As solenidades a serem 
realizadas no 2° Batalhão te
rão carater estritamente mili
tar.

Dada 'a premencia do tem
po, não‘será postãvel ao povo

ter contato com o presidente 
JK durante sua permanência 
na sédc do 2U Batalhão, po
dendo saudá-lo, entretanto, no 
trajeto do Coral ao Aeroporto. 
O presidente da República pas
sará pelo centro da cidade, 
percorrendo as ruas Correia 
Pinto, 15 de Novembro e Frei 
Gabriel, para embarcar, às 15 
horas, no aeroporto local com 
destino à Florianópolis, onde 
presidirá, na noite de amanhã, 
o encerramento da reunião dos 
governadores da Bacia do Pra
ta.

Afim de incorporar-se à co
mitiva presidencial, seguiu em 
avião especial hoje pela ma
nhã para Mafra o cel. Augusto 
Fragoso, comandante da unida
de militar local. O presidente 
JK e seus acompanhantes se
rão recebidos pelo prefeito Vi- 
dal Ramos Junior e pelas au
toridades civis locais na divisa

do Município com Curitibanos.
JK faz-se acompanhar dos 

ministros Teixeira Lott, Nereu 
Ramos e Lucio Meira, do sena
dor Saulo Ramos, dos deputa
dos Joaquim Ramos e Leober
to Leal, além dc outros parla- 
meptares, dos generais Nelson 
de Mello, Estilac Leal, Urur- 
hay e outras patentes milita
res, bem como de jornalistas e 
radialistas.

Em Lajes a comitiva des- 
membrar-se-á. Aqui permane
cerá e pernoitará o ministro 
Teixeira Lott, que cumprirá na 
tarde de amanhã vasto pro
grama de carater militar, as
sistindo missa às 16 horas na 
Capela São José. Na manhã de 
segunda-feira o ministro ' da 
Guerra seguirá de automóvel 
para Vacaria e Bento Gonça- 
ves, continuando sua viagem 
de inspeção. Embora não con
firmada, anuncia se que o mi-

Nereu Ramos, Ministro 
da Justiça

nistro da Jus tiça, *sr. Nereu Ra
mos, k também ficará em 
Lajes, onde demorar-se-á por 
alguns dias.

l

Consequência da v itó ria  de Adhemar: 
Jango forta lecido dentro do P. T. B.
Jango ordenou aos que se mantinham fiéis a êle que votassem em 
Adhemar — A  adoção da questão aberta foi a única saida — A  

tese defendida por Jango Goulart ficou provada que era a certa
O resultado das eleições 

para prefeito de São Paulo 
vem sendo interpretado pelos 
circulo* da Capital do Esta
do com o fortalecimento po
lítico não 6Ó d > sr. Adhemar 
de Barros, como, também, do 
sr. Jango Goulart, sendo 
que, no caso dêste último, 

’ um fortalecimento mais de 
ordem partidária, já qu6 sua 
influência no trabalhismo na
cional havia sofrido um leve 
abalo nestes últimos seis me 
ses, principalmente no que 
tange à secção paulista do 
partido.

Realmente, o PTB bandei
rante prêso de intensa onda 
de indisciplina e divisionis 
mo. havia se insurgido con
tra a direção nacional à res
peito da posição a ser ado
tada em face das candidatu
ras Adhemar de Barres e 
Prestes Maia ao governo da 
capital paulista. Tal movimen
to de rebeldia íôra insufla
do pelo «major» Milton San
tos e dep. i v e t e Vargas 
Tatch, que haviam, sem maio
res consultas atrelado o P. 
T.B. paulista à cauda do 
candidato do governador Jâ
nio Quadros Contra tal pro 
cedimeoto se insurgiu o òr. 
João Goulart que propugna- 
va pelo apoio ao 6r Adhe
mar de Barros, terminando

por aconselhar a medida in
termediária c h a m a d a  de 
«questão aberta», como solu 
çao para manter a unidade 
partidária. Mas, independente 
de tal disposição, o líder tra
balhista aconselhou aos que 
se mantinham fiéis às suas 
ordens que se aliassem aos 
correligionários do sr. Adhe
mar de Barros, a fim de le
vá-lo à vitória nas urnas.

Com êste seu gesto, joga
va o sr. João Goulart uma 
cartada decisiva na sua car
reira política, que podería, 
conduzí-lo ao desprestigie 
partidário, caso o «eu candi 
dato preferido fôsse derrota 
do ensejando o fortalecimen
to de seus adversários do 
PTB paulista com a *ra Ive 
te Vargas, e outros que. na 
certeza da vitória do candi
dato do sr. Janio Quadros, 
já vinha sendo apontada por 
certos órgãos da imprensa 
< arioca coma a futura orien
tadora do trabalhismo nacio 
nal

"-abe-se que durante a sua 
p rmanência em São Paulo, 
em reunião com os líderes 
pr.ulistas do PTB. Jaogo te- 
iia dito ante a intransigêr.- 
cn dos defensores da candi
datura Prestes Maia dirigiu- 
do se para o sr Newton San 
tos e dep. Ivete Varga*:

«Aceito a luta que vocês 
querem e vamos ver quem é
que vence».

A teee defendida pelo sr. 
Jango Goulart, heje vitorio
sa, ficou provada, com isso, 
que era de fato a mais cor
reta. Rizão pela qual *e a- 
tribui ao resultado das urnas 
paulistas como de grande 
beneficio para a carreira po- 
litico-partidária do líder na
cional do P.T,B.

De (A Hora)

Renuncia de Janio
O sr. Lamaison Porto, depu

tado pessepista no Rio Grande 
do Sul, enviou ao sr. Janio 
Quadros, governador de São 
Paulo, um telegrama com o 
seguinte teor: «Senhor Janio 
Quadros - Palácio do Governo 
- São Paulo - Leal democráti
ca vg respeitosamente declaro 
não reconhecer em V. Excia. 
muitas qualidades que lhe são 
atribuídas pt Entretanto vg 
confesso que ainda creio na 
palavra de V. Excia. vg como 
cidadão vg político egovernador ! 
pt Daí perque espero sua ime- I 
diata renuncia mandato de go- | 
vernador do Estado vg como I 
prometera publicamente vg se j 
fosse eleito senhor Adhemar j 
de Barros vg prefeito de São | 
Paulo pt Deputado Lamaison 
P orlo».

Mimaria t a  Danial I s l
Verá transcorrer mais um a- 

niversário natalício, dia 2 do 
mês de abril próximo vindou
ro, S. Revma. Dom Daniel Hos- 
tin. Bispo Diocesano de Lajes. 
O ilustre prelado, há muitos 
anos residente em nossa cida
de, vem se destacando pela ma
neira justa e serena com que 
conduz o grande rebanho de 
fiéis da Diocese, assim como 
pelas inúmeras virtudes e qua
lidades que compõem o seu 
carater, tornando-o grande
mente estimado e respeitado 
não somente em nossa comuna 
como em todo o Estado.

almejando-lhe as mais perenes

Registrando o acon tecimento, 
destas colunas cum primenta- 
mos o distinto aniversariante, 
felicidades.

Alcança ressonância a no
va campanha da SLAN

Como noticiamos em nossa 
edição passada, a Sociedade 
Lageana de Assistência aos 
Necessitados acaba de cons
truir, na vila para indigentes 
que mantém, um bem instala
do refeitório para êsses mes
mos indigentes. Agora, há pou
cos dias, foi lançada uma cam
panha com a finalidade de an
gariar fundos para a aquisição 
de talheres, louças c outros 
objetos necessários ao refeitó

rio.
Segundo informações que co

lhemos, está a referida cam
panha recebendo o inteiro a- 
poio de muitíssimas pessoas 
que tem comparecido aos lu
gares que indicamos, e, aí ofe
recido espontaneamente a sua 
colaboração. Brevemente publi
caremos uma relação das pes
soas ou firmas que tenham 
colaborado com esta obra de 
assistência aos necessitados.

Organizado o Diretório do PTB em Cerro Negro
(Leia texto na 2a. página)
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Organizado o Diretò 10 ío 
PTB em Cerro Negro

Em recente reunião realiza
da na residência do sr. Ante
nor Varela Ubaldo, em Cerro 
Negro, foi organizado o Dire
tório do PTri daquele distrito. 
A reunião foi bastante con
corrida, e realizados os atos 
preliminares procedeu se à 
eleição para a Comissão Exe
cutiva do Diretório, a qual fi
cou assim constituído:

Presidente - Antenor Vare 
la Ubaldo; I o - Vice-Presiden
te - Otávio Fagundes: 2o Vice- 
Presidente - Fabio Alves da 
Silva; 3o Vice-Presidente - Mau
ro Ramos; Secretário Geral - 
Hélio Oliveira Moraes: I o 
Secretário - Mario Chaves; 2o 
Secretário - Indalécio Montei 
ro; Tesoureiro Geral - Otávio 
Monteiro; I o Tesoureiro - Lori 
Cabral Teixeira

Foram eleitos ainda para o 
Diretório os seguintes cidadãos: 
Dorvalino Mota; João Madru
ga, Ivandel de Oliveira Barbo
sa, Gabriel Dutra, João Fran
cisco Rosa, Elisiário Xavier de 
Oliveira, Pedro Pucci de Oli
veira, Romulo Pucci, Romero 
Pucci, Roni Pucci, Soni de Oli
veira Barbosa, Pedro Borges 
Godoi, Hortencio da Silva, Li- 
bório Rodrigues, Marcos Pico- 
lotto, Alvez Brunetta, Licinio 
Monteiro, Vergilio Madruga, 
José Maria de Oliveira, João 
Maria Pereira, Vidal Varela 
de Oliveira, Ivo Radattez, Ri- 
vel Fagundes, Latário Vieira 
da Silva, Waldemar de Liz, 
Waldomiro Rodrigues, Riva- 
dalvo Fagundes, Manoel Arlin- 
do Alves e as sras. e srtas. 
Maria Fagundes Cordeiro, Gil- 
da Fagundes e Dalva Antunes.

Estiveram presentes à reu
nião de instalação do diretó
rio petebista de Cerro Negro 
os srs. José Baggio, ver. Evi- 
lasio N. Caon, Pedro Granzot- 
to, Dr. Aron Kipel, Pedro Mel
lo, João Pellizoni, Cesar Ribei-

Sr. Antenor Varela Ubaldo orócer 
político de Cerro Negro eleito pre

sidente do Diretório do PTB

ro, Otto Baggio, do diretório 
central, e ainda os srs. i/larce- 
lino Alves Ferreira, presidente 
do Diretório de Anita Garibal- 
di, e o ex-vereador Salvador 
Pucci que retornou às at vida- 
des políticas e que deverá or
ganizar o PTB em Campo Be
lo do Sul.

Novo pavilhão do 
colégio Diocesano
Segundo comunicação que 

recebemos, foi designado o 
dia 7 de abril próximo vin 
douro para ser procedida a 
benção e colocação da pri
meira pedra do novo pavi 
lhão do Colégio Diocesano, 
desta cidade. A cerimônia 
realizar se-á às 9,30 horas da 
manbã daquele dia. Destas 
coluuas nós congratula 
m<>s com a classe estudantil 
de Lajes por essa iniciativa 
que muitos proveitos lhe irá 
trazer num futuro bem pro- 
ximo.

Madeirense do Brasil S.A.
Indústria e Exportação de Madeiras

Assembléia Geral Ordinária
Ficam convidados os senhores acionistas a compare- 

rem à Assembléia Geral Ordinária, a realizar-se no dia 27 
de Abril de 1.957, às 14 horss, na séde 'social, em Vilano- 
va - Município de Lajes, para tratar dos seguintes assun 
tos:

a) Tomar conhecimento e deliberarem sôbre o Rela 
tório da Diretoria e do parecer do Conselho Fiscal, refe
rente ao exercício de 1.956.

d) Deliberar sôbre o balanço geral encerrado em 31 
de Dezembro de 1.956.

c) Proceder â eleição do Conselho Fiscal e Suplentes, 
para o exercício de 1.957.

Lajes, 22 de março de 1.957

Amadeu Antonio Ferreira - Diretor Vice.Presidente 
Velimir Dajc - Diretor Vice Presidente

-  AGRADECIMENTO -
O dr. Jorge Maissonette. que por muitos anos exerceu 

aqui as profissões de advogado e professor, tendo voltad0 
a residir nesta cidade, à Rua Aristiliano Ramos. N° 185, 
vem agradecer as visitas que lhe fizeram os seu6 colegas 
do Fôro, os seus caros compadres e comadres, bem como 
aos seus distintos alunos e diletas alunas e demais pessoas 
de suas relações, a todos hipotecands a sua imperecivel 
gratidão,

Lajes, março de 1957 
(As.) JORGE MAISONNETTE -

Madeirense do Brasil S/A
Industria e Exportação de Madeiras

ASS'£M 3LÉ[A  G ERAL E X TR AO R D IN Á R IA
Ficam convidados os senhores acionistas a compare

cerem à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar se no 
dia 27 de Abril de 1957, às 10 horas, na séde social em 
Vilanova - AAunicipio de Lajes, para tratar dos seguintes 
assuntos:

a) Renúncia de Diretores.
b) Interesses Gerais.

Lajes, 22 de Março de 1957.
Amadeu Antonio Ferreira - Diretor Vice-Presidente 

Velimir Dajc - Diretor - Vice-Presidente

TERRENO VENDE-SE
Vende-se um terreno situado no prolongamen

to da Rua Cel. Córdova, em bairro residencial, 
com a àrea de 15 x 30 metros de esquina. Preço 
de ocasião. Informações nesta redação.

Edital
CÉLIO BATISTA DE CAS

TRO, Oficial de Protestos em 
Geral da Comarca dc Lajes, 
Estado de Santa Catarina, na 
fórma da lei, etc.

FAZ saber que está cm seu 
Cartório, para ser protestada 
por falta de pagamento, uma 
Letra de Câmbio, vencida em 
14-2-57, na importância de 
Cr$ 40.000,00, tendo como 
credor os Srs. Nicclau & Cia., 
como devedor o Senhor S IL
VIO REGUEIRA, c como apre- 
sentante o Dr. GETULIO VIEI
RA, Pela presente intimo o 
Senhor SILVIO REGUEIRA, a 
comparecer em meu Cartório 
afim de pagar o valor da re
ferida Letra ou dar as razões 
de recusa, notificando-o desde 
já do protesto caso não compa
reça no prazo legal.

Lajes, 30 de março de 1957

Célio Batista de Castro 
Oficial de Protestos

Leia êste jornal às 4as. 
e sábados, venda em to

das as bancas

LTDA.

CONSTRUTORA IMOBIUARIA CATARINENSE LTDA.
* arquitetura
* engenharia
* urbanismo

terraplanagem 
pavimentação 
construções em geral

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

* aparelhos sanitários branco e em cores:

* aparelhos de jantar, chá e café 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 Hoepeck no «prédio da rua»)

* Desconto de 3'/. a operários e funcionários públicos

A g u a r d e m
2a feira () 3 S 3 A

para o dia 1* de abril o inicio 
grande liquidação da

da

P I T A L - 2a*íeira
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8,5 pés cúbicos 
de espaço útil

pequeno  
por fora e grande 

por centro!Gabinete de linhas 

modernas, elegan

tíssimo, construído

especialmente pa-
—+• *

ra o cup ar pouco  

espaço em seu larl 

Ma i s  m o d e r n o ,  

muito mais prático I

Com montagem da 
U n id a d e  S o a d a  
atrás do gabinete, 
seu Kelvinator efe- 
rece "espaço refri
gerado até o chão ' 
-  proporciona mui
to maior ccpcrida- 
de de a rm a ze n a 
mento I

Gabinete exclutivo"Frio Total"- com"espaço refrigerado até o chão". 
Congelador "Largura Total" - para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartimento para manteiga na porta - conserva a manteiga 
fre,ca iem endurecé-la.
Prateleiras - de fino ccabamento, com bordas douradas 
Vitalizador -  conerva legumes e frutas úmidos e frescos como se 
tivessem sido colhidos na hora.
Prateleiras na porta • para garrafas, ovos, misce.ânea que se 
quer k r  sempre à mão.
Bandeja de carne - com capacidade para 9,5 quilos.
Unidada Selada "Esfero Polar" - econômica, silenciosa. 
GARANTIDA POR 5 ANOS I

FABRICADO NO eKASIL PEIA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS LTDA. ^  
D ISTRIBUIÇ ÃO EXCLUSIVA DA C O M P A N H IA  COMERCIAL BRASILEIRA -  SÃO PAULO

CO N CESSIO N Á R IO  AU TO RIZAD O
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Transportes Aéreos Catarinense S.A
E U H E32S»r SEâ rasKsrxsEaEau

Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

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

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

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

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Ita ja i 
e Florianópolis 

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para

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

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para

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

Porto Alegre
Florianópolis - ltajái - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapscó 

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

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

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA 12 M LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

— T A C  às suas o rd e n s ------------

■-3E— -E-TESH CSEJnx;

I

V

:1

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



30 3-57

Juízo de D:
O doutor Cio vis Ayres G i- 
ma. luiz de Direito da Pri- 
meir Vara d* Comarca de 
Lag s, Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da lei, etc.

Faz s >ber a todos que o 
presente edital de leilão, com 
o prazo d^ vinte di s, virem, 
dele conhecimento t verem ou 
interessar possa, que no dia 
treze do mês de abril do cor
rente ano (13 4 1957), às dez 
horas, no saguão do edifício 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
der e maiores lances oferecer 
independente das respectivas 
avaliações, os seguintes imó
veis que foram peo^iorados 
na execução promovida por 
PEDRO RiBElRO DE SOUZA 
contra Alcides Antunes e ou
tros, julgjda pr>r sentença que 
transit u em julgado, a sa
ber: UM\ GLEBA de teira* 
com a área superficial de 
24.459 metros quadrados, in
clusive matos e pinheiros ne- 
la existentes, situada no imo-

reito da Prim eira Vara
—  E d i t a l  d e  L e

da Comarca de Lajes
i 1 ã o — -

vel «Lambedor», distrito de 
Índios, desta Comarca, con
frontando com terras de Joa
quim Miguel Sobrinho e de 
Idorvina Marinha de Souza, 
conforme quinhio n. 9 da divi
são do referido imóvel, reque
rida por Pedro Ribeiro de 
Souza, julgada por sentença 
que transitou em julgado, gíe- 
ba esta penhorada à Otaclbo 
Ribeiro de Souza (ou da Sil
va Ribeiro) e avaliada por 
Cr$ 2.300,00. - TRÊS GLE
BAS’de terras, se.ido dua s 
de 35.123 metros quadrados 
cada uma, e uma de 17.438 
metros quadrados todas si 
tuadas em comum no imovU 
denominado «Lambedor», dis
trito de Índios desta Comar
ca, confrontando a comunhão 
com terras de Joaquim Miguel 
Sobrinho e de Idorvina Ma
rinha de Souza, conforme 
quinhão N° 9, em comum, da 
divisão cio mencionado imó
vel, requerido por Pedro Ri

beiro de Souza e julgado por 
sentença que transitou em 
julgado, gleb 1# essas penh >- 
rad is. resoectivamente à João 
Alves de S >uza, Vergilo. sl- 
ves de Souza e Quintino Ri
beiro de Souza, e avaliada as 
duas primeiras ao preço de 
três mil e quinhentos uuze - 
ros cada uma, e a ultima por 
mil e setecentos cruzeiros, e 
tod s co.i» a área total de 
87.684 metros quadrados por 
Cr$ 8.700,00. - TRÊS GLE
BAS <le terras, cada uma de 
23 459 metrosjquadrados; UMA 
GLLBA de 6.021 metros qua
drados; SEIS GLEBa S cada 
uma de 3.823 metros qua
drados; DUAS GLEBAS cada 
uma de 861 nvtro* quadra
dos; CINCO GLEBAS cada 
uma de 860 metros quadra
dos- UMA GLEBA de 1.250 
met os quadrados e UMA 
GLEBA de 1.490 digo, <1e 
1.409 metros quadrados. num 
lotai de dezenove glebas com

a âiea supeifícial total de 
108 017 metros quadrados, si
tuadas no imóvel denominado 
«Lambedor» no distrito de ln- 
dic>s, desta Comarca, consti
tuindo os quinhões em co
mum do pagamento numero 
9 da divisão do referido imó
vel, requerida por Pedro Ri
beiro de Souza, julgado por 
sentença que transitou em 
julgado, confrontando toda a 
comunhão com terra* ae Joa
quim Miguel Sobrinho e de 
Idorvina Marinha de Souza, 
glebas ess, 8 penhoradas à Ju- 
velino Ribeiro de Souza, José 
da Silva Ribeiro, Idorvina Ma
rinha de Souza, Doralina Ma
rinha de Souza, Vidarvina Ma 
ria de Souza, Sebastião Melo 
de Farias, Fbleodoro Melo de 
Far as, Otacilio Melo de Fa
rias, Aluno Melo de Farias, 
Oracidio Melo de Farias, Gen
til da Siiva Ribeiro, Laudeli 
na da Silva Ribeiro, ldalzina 
da Silva Ribeiro, Argemiro da

Dois grandes 
para a sua fazenda

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: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O FC-D é a reprodução fiel do popular 
Farman 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 
dèste tipo.

Paru aquisição •  serviço distes equipamentos, procure os concessionários em L A G E S , S A 'J T A  CA7ARIKA:

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SESsS S .2.
Rua Coronel Cordova, 439

Silva Ribeiro, Natalicio da 
Silva Ribeiro, Alcides da Sil- 

a Ribeiro, Quinúnu da Silva 
Ribeiro, Irene Furlan e Dorval 
Pereira de Oliveira, e ava
liadas ai três glebas de 23.459 
metros á Cr$ 2.300,00 cada 
uma; a de 6.021 metros qua- 
Irados, pela quantia de Cr$ 
600,00; a seis de 3.823 metros 
quadrados à Ct$ 380.00 cada 
uma; as duas de 861 metros 
quadrados e as cinco de 860 
metros quadrados à Cr$100,00 
cada uma; a de 1.250 metros 
quadrados pela quantia de 
Cr$ 150,00 e a de 1 409 m-  
tros quod ados pela quantia 
de Cr$ 180,00, e todas elaa 
que têm a área superficial to
tal de 108.017 metros quadra
dos, pela quantia total de 
Cr$ 10.810,00. - E quem quizer 
artemati r o* bens meuciona- 
dos neste edital, deverá com
parecer no dia, mês, hora e 
local referidos, sendo eles en
tregues a quem mais der e 
melhor Lnce oferecer indepen
dente das aludidai nvaluçõ s 
feitas neste Juizo, depois de 
pagos no ato 0 preço da cT- 
rtmatação, impostos e custas 
devidas. - E para que chegue 
ao conhecimento de todos s 
interessados, passou-se o pre
sente edit d para publicação 
na fórma da lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lages, 
Estado de Santa Catarina, t. j s  

dezenove dias do mês de 
março de mil novecentos e 
cincoentu e sete Eu, W d- 
deck Aurélio Sampaio, Escri
vão do Cive), o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos afioal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Primeira 

Var»
Wuldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

Vende-se
Galpão com um completo 

beneficiamento fabrica de 
moveis e esquadrilhas tendo 
a exo 3 casa com os respecti
vos terrenos.

Ainda 2 casas na Federal e 1 
chacara no Morro do Posto.

Maiores imformações com o 
sr. Adolfo Martins na firma 
J. lldelfonso lrid. Com. ou 
pel telefona 203

Negocio de ocasião
Vende-se um caminhão Ford 

46 Hercules Diesel çntnpls- 
t mente reformado sujeito a 
qualquer prova.

Os interessados poderão di- 
ricir-se a rus Correia Pinto 
272

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

da praça

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN
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Piefeiuia Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O

de 21 de fevereiro de 1957.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
n o m e a r .

De acôrdo com o art. 16, alínea c, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949:

LEVI ANDRADE DE ALMEIDA para exercer o cargo 
isolado de provimento efetivo _de PROFESSOR, Padrão J, 
constante do Quadro Ünico do Município (Escola Mista Mu
nicipal de TURVO, no distrito de CAPÃO ALTOJ.
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1957.

Assinado: - Vida! Rarjms Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simao. 
Secretário.

D E C R E T O
de 18 de fevereiro de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art. 97, alínea a, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949.

A ELOISA AMORIM da função d° PROFESSOR Extia- 
numerário-diarista, da Escola Mista Municipal de CAMPINA 
DOS AMORIM, no distrito do SÀO JOSÊ DO CERRIIO. 
Prefeitura Municipal de Lage», em 18 de 'fevereiro de 1957.

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

D E C R E T O  
de 22 de fevereiro de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
R E M O V E R :

De acôrdo com o art. 72, aiínea 'b, da Lei 
n° 71. de 7 de dezembro de 1949: 

ESMELINDRA DOS ANJOS MORAES, que exerce a 
função de PROFESSOR Extranumerário-diarista, da Escola 
Mista Municipal de RINCÃO DOS MARTINS, ho distrito de 
SÃO JOSÉ DO CERR1TO, para a de SERRARIA DAL.L FAR
RA, no mesmo distrito.
Prefeitura Municipal de Lages, em 22 de fevereiro de 1957.

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

D E C R E T O
de 22 de fevereiro de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
R E M O V E R :

De acôrdo com o art. 72, alínea b, ela Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949:

IVANIR COELHO DE EELO, que exerce a função de 
PROFESSOR Extra nu meráro-diarista, da* Escolas Reunidas 
da SEDE do distrito de CORREIA PINTO, para a de ÁGUAS 
NEGRAS, no distrito de PALMEIRAS.
Prefeitura Municipal de Lages, em 22 de fevereiro de 1957.

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

Movimento da Tesouraria da Prefeitura Mu
nicipal de Lajes, durante o mês de fevereiro 

do corrente ano.
RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Impoito de Licenças C,$
Imposto sôbre Industrias e Profissões
Imposto sôbre jógos e Diversões
Tnxa de Expediente
Taxa de Emolumentos
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos
Taxa Rodoviária
Tnxa de Assistência Social
Taxa de Divulgação e Turismo
Taxa do Serviço de Transito
Renda Imobiliária
Receita de Cemltérioi
Serviços Urbanos
Caução do Serviço de Agua
Quóta de Previdência
Receita de Indenização e Restituições
Receita de Mercados, Feiras e Matadouros
Alienação de Bens Patrimoniais
Quóta Prev art. 20 Const. Federal (Excesso do
Arrecad).

326592.00
836.123.00 
30 802,80
5 720,00

59.692.00 
16.474.20
17.300.00 
19.333.30
9.014,40 

48 270.00 
19.439,90 
1-280,00 

22.876,4'» 
626.40 

1.100.30
2.397.00 
3 808,00
8.829.00

717.923,60

Chegou olfevo
Refrigerador

Gaíomatic

G e lom atic  E létrico  "T ro p ic a l"  
é produto d a  enorm e e xp e
riên c ia  d a G e lo m atic  na fa b r i
cação  de re frig e rad o re s  p a ra  
o B ra s il. Feito especialm ente 
p a ra  as  severas condições de 
nosso c lim a . Dotado de "u n i
d ad e  s e la d a "  p a ra  um a v id a  
in te ira  de bons serviços.

Um produto do

M 5 L
Industria Brasileira de Embalagens S . l .

Revendedor auforizadoi

E agora, para entrega imedata
GELOMATIC

— 800

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de íi anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

Peça unia 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 l
eletricidade

Concessionários para Lages:

Nelson Bràscher F e r n a n d e s  
. & Cia. Sc Cia.

Rua Correia Pinto, 136 Rua Quintino Bocaiuva
80

l a g e s  lag e s

Cobrança da Divida A:iva 87.184.50
Multas em Gerbl 13.457,80
Eventuais 3.600,00
C: nt. ao Montepio dos Funcionários 
Publ. Sta. Cat-r. 8.615,90
S“giiros Associação Servid. Publ. 
Sta. Catarina 1.524,00
Descontas Caixa Econômica Federal 
Sta. Catarina Cr$ 8.920.00

Cr$ 2 270 901.50
Devoluções feitas em fevereiro Cr $ 989,50

Receila Liquida Cr$ 2.269.912.00
Saldo do mês anterior Cr$ 937.160 80

DESPESA ORÇAMENTARIA 3.207 072,80

Administração Geral Cr$ 69 500.00
Exação e Fiscabzação Financeira 48,572.70
Educação Pública 132.966 00
Saude Públ.c» 11.368,60
Serviços Industriais 292.552.00
Serviços de Utilidade Pública 257 997,30
Divida Pública 59.096.90
Encargos Diversos 51,148,40
Créditos - Loi n° 116 170:114.90
Restos a Pagar Cr$ 51.220,00

Extornos em fevereiro Cr$

1.145.526 30 

989.50
Despeia Liquida Cr$ 1.144.536 80
Saldo para o mês de março Cr$ 2 062 536.00

Cr$ 3.207.072.80
Prefeitura Municipal de Lajes, 15 de março de 1957

V Isto
Oscar Amancio Ramos João Costa Neves

Guarda-Livros Tesoureiro

Alerta contra cédulas 
falsas de milcruzeiros, 
séries 262-A e 276-A

G melhor característico 
para 6e saber se uma cédula 
é falsa esta no fáto de pue 
ela é absolutaroente lisa. por 
ter trabalho litográfieo. ao 
contrário das legítimas, fabri
cadas pelo sistema conheci
do pelo nome de «talho do
ce». que apresentam ligeiros 
relêvoa em sua faces.

As autoridades da Caixa 
de Amortização estão alertan
do o público e em especial 
os caixa6 de bancos e esta
belecimentos comerciais, cha
mando sua atenção para as 
cédulas de mil cruzeiros, 
notadamente as das 6éries 
262 - a  e 276 A, das quais 
muitas já foram apreendidas, 
por serem falsas.

As côres usadas pelas no
tas falsas são o azul no anver- 
so e o alaranjado no rever
so. porém em tonalidade 
mais fraca do que as legiii- 
mas.

A direção da Caixa de 
Amortização tomou providên
cias junto às autoridades a 
quem compete o caso.

E D I T A L

Mario Lucena 
Dir. da Fazenda

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone m 26b

Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu 
nicipio e comarca de I.ages, Es
tado de Santa Catarina, na ' for
ma da lei etc.

>iur ptcicuuem
MPnpSnc LÀERTÉ' WALTRIt K 
MEDEIROS, solteiro, nascido e u 
Lajes, comerciante, filho de Det- 
ciiio Medeiros da Silva, e de An i
í\vÂr!c n ?iedeiros e MARIA DEO 
MNP A PAES d ; FREITAS, solteira 
nascida em Lajes, de ocupação 
domestica, üllia de José Paes de 
Freitas, e de Maria da Glória dos 
Santos l reitas.

Lajes, 2S de Março de 1957.
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AS ULTIMAS DO ESPORTE LAJEANO
Foram realizadas na ultima 

terça feira a noite na Sede 
social do Esporte Clube Cru
zeiro as eleições da nova di
retoria para o periodo 1957/ 
58, compreendendo os cargos 
de Presidente e Vice Presi
dente.

Estavam concorrendo ao 
pleito estrelado, nada menos 
de 3 candidatos que eram 
os srs. Lucas Evangelista de 
Freitas. Mozart Pinheiro e 
Nevio Fernandes.

Ao final da apuração, v e 
rificou-se a seguinte vota 
Cão para Presidente:
Névio Fernandes 18 V.
Lucas E. de Freitas 4 «
Mozart Pinheiro 3 «

Para o cargo de Vice Pre
sidente, os resultados foram 
os seguintes:
Mozart Pinheiro 13 V.
Lucas E. de Freitas 7 «
Nevio Fernandes 4 *

Assim foram eleitos Névio 
Fernandes para Presidente e 
Mozart Pinheiro para Vice 
Presidente. A posse dos mes 
mos dar se-á no proximo dia

4, assim como os demais 
membros da diretoria estre
lada, que serão nomeados 
pelo Novo Presidente.

X X X

Tendo em vistas a çhega- 
da a esta cidade no dia ae 
amanhã do Presidente da 
Republica Sr. Juscelino Kubi 
tschek, o cotejo Flamengo 
x Lajes pelo Torneio Radio 
Diário da Manhã, ficou trans
ferido para o proximo do
mingo.

X  X  X

No proximo dia 14 de 
Abril, o quadro do S.C. Cru
zeiro deverá participar de 
uma festa esportiva na loca
lidade de João José do Cer- 
rito.

Nesta oc-tsião o estrelado 
deverá jogar uma partida a- 
mistosa contra o Juventus, 
também participará de uma 
competição de atletismo nas 
modalidades de 100 metros 
rasos. 1000 metros resistên

cia e salto em distancia. Es
tará em jogo o troféu Mo
zart Pinheiro, que foi uma 
homenagem do clube interio- 
rano àquele alto mentor do 
nosso esporte.

X X X

Social esportiva
Aniversaria no dia de ho

je o Sr. Mozart Pinheiro, 
grande figura dos nossos 
meios esportivos e industriais.

Correio Lajeano apresenta 
ao ilustre aniversariante os 
seus mais respeitosos votos 
de efusivas felicidades.

Departamento Var- 
zeano de Futebol

Tabela do Torneio 
Extra

Ia Rodada:

Az de Ouro x America 
Juventude x  Ccrintians

2a Rodada:

Az de Ouro x Corintians 
America x Arco Íris

3a Rodada

Juventude x Arco íris 
Corintians x America

4a Rodada:

Az de Ouro x Arco íris 
America x Juventude

5a Rodada

Corintians x Arco íris 
Juventude x Az de Ouro 
Lajes, 23 de Março de 1957

Dr. Romulo Matos
A D V O G A D O

Praça João Costa, 10 - Sala 9 - 2.° Andar 

LAJES Santa Catarina

Adquiram agora com grandes facilidades de 
pagamento vosso refrigerador 

BRASTEMP em tres tamanhos diferentes

PRÍNCIPE 67, pés 
CONQUISTADOR 8/2 

IMPERADOR 10 %

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 

insuperáveis refrigeradores BRASTEMP, absoluta 

garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesta praça

Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 16 - 

Fone, 23 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.

O presidente Juscelino 
Kubitschek já autorizou 
a entrega à Companhia 
Urbanizadora da Nova 
Capital de 700 milhões 
de cruzeiros para inicio 
das obras de construção 
de Brasilia, a nova capi
tal federal. Foi dada a 
autorização do presiden
te da República por 
intermédio de decreto do 
dia 22 do corrente, no

qual determinou ao 
Ministério da Fazenda 
que dq garantia do Tesou
ro Nacional à operação 
de crédito, até 700 milhõ
es de cruzeiros, represen
tada pela emissão de 
títulos a ser realizada 
pela Companhia Urbani 
zadora nos termos da 
lei que dispõe sobre 
a mudança da Capital 
Federal.

lorneio extra varzeano
Amanhã cedo no Estádio 

VelhJ de Copacabana, terá 
prosseguimento o Torneio Ex 
tra Varzeano. com a efetivação 
d? duas pelejas.
Abrindo a rodad?, jogarão as 

8,30 horas os quadros do Arco 
Íris e do America, num encon
tro que se antecipa de sensa 
cismai.

No prelio principal da mati

nal, defrontar-se-ão 01 conjun 
tos do Coiintians e do Az de 
Ouro, dos grtndes rivais da nos
sa varzea, os quais reviverão as 
grandes Jornada* de 1956"

'Como se nota, a rolada 
varzeana de amanhã, deverá 
ser bastant; interressante e que 
p< r cert > atrairá um bom 
publico ao Velho Areião.

Instalações Sanitarias
Direção de MEDINA - encanador j

Não passe falta d'agua em sua residência 1 . 
Procure a fabrica de artefatos de cimen- í 
to que V.S. encontrará caixas de todos os

tamanhos

Funde-se caixas no local 
Fossas - tanques - caixas d’agua e de gordura 

E OUTROS MATERIAIS SANITÁRIOS

Rua Marechal Deodoro, 271 — Lajes S.C.

tanp ÜKiiáie «Seira ís ttei»
Balancete do ano de 1956

RECEITA
subvenção Federal 250 000.0 )
fenda da Festa da Saia 23 0J00)
dem de um jantar no Clube l° de Julho 9.001)3 0
Subvenção da Prefeitura Municipal 6.000,0"
Donativos diversos 4.500 0"
ítifa de uma cesta 2.500.00
ídem de um bolo l50O0i

Soma
Saldo do ano interior

DESPEZA
impra de madeira
»m de cimento, ferro, cal e areia
io de obra
sspezas diversas
•mpra de pregos
igo ao Cine Marajoara (Festa da Saia) 
em à Grafica 3A 
em à Farmacia Pilar

Soma

CrS 2H6.500 0U
i rS 27 4°9 51)

CrS 323 999,5J

Cr$ 101.014 o )
87 703 Oi)
61.593 0 i
29.405.00

2.975.00
2.000.00

757.00
185 00

CrS 285.632.00
3 CrS 38.367,50

Soma Cr$ 323.999,50
Todos os comprovantes das despezas efetuadas, acham- 

e na Tezouraiia a disposição daj senhoras associadas.
Lajes, em 31 de dezembro de 1956. 

Auta de Castro Silva Lucinda Koeehe Schmidt,
Presidente Tezoureira

Geny Neves Varela - Secretaria
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Janio Quadros derrotou Prestes Maia
O sr. Ademar de Barros veujeu de maneira 

espetacular o pleito para a Prefeitura de São Pau
lo. Lutando contra uma grande coligação de par
tidos e contra forte pressão do governador Janio 
Quadros, tendo apenas o apoio de seu partido, o 
PSP, e o apoio extra-oficial do sr. João Goulart, 
o chefe populista conseguiu, entretanto, recupe
rar-se na paulicéia, o que faz com que volte à ce
na política como um dos grandes trunfos eleito
rais.

O sr. Toledo Pizza, atual prefeito paulista, foi 
o segundo grande derrotado, além do sr. Janio 
Quadros. A votação ridícula que teve o candidato 
Pedroso Horta, a quem apoiava, veio indicar que 
o vice-prefeito eleito junto com Lino Matos não 
tinha a força Política que se anunci ava.

O triunfo do sr. Ademar de Barros foi ruido
samente festejado em São Paulo e recebido com 
regozijo em todos os círculos populistas do país, 
especialraente porque o sr. Janio Quadros, seu fi- 
gadal inimigo, vê diminuídas suas chances políti
cas. Foj o seguinte o resultado do pleito:

Ademar de Barros - 409.590 votos 
Prestes Maia - 373 692 votos
Pedroso Horta - 11.233 votos

Para vice-prefeiio foi eleito o sr. Cantidio Sam
paio, companheiro de chapa do sr. Ademar de 
Barros, que alcançou 208.628 sufrágios.

Náo quer os vencimentos de Prefeito

Em princip;cs de abri! grande li
quidação na casa A CAPITAL

Como se sabe, dia 12 de 
maio vão realizar-se eleições 
municipais era diversas co
munas barriga- verdes Entre

essas, figura também a de 
Santo Amaro da Imperatriz, 
com dois candidatos ao car 
go de prefeito. Um dêles, en
tretanto. fez uma proclama 
ção ao povo para dizer que,

se eleito nas próximas elei
ções, renunciará aos seus 
vencimentos como chefe do 
Executivo municipal, em vis 
ta do desinteresse pessoal 
que lbe impõe a conciência. 
Si eleito, os seus subsidies 
serão distribuídos com todas 
as entidades religiosas e o. 
bras de assistência social do 
município.

Deputado Osni Regis
Encontra-sc cm nossa cidade 

procedente da Capital do Es
tado, o deputado Osni de Me
deiros Regis, representante pes- 
sedista de Lajes à Assembléia 
Legislativa.

Â viagem de S. Excia. à 
Princesa da Serra tem a finali
dade de assistir a chegada do 
presidente Juscelino Kubits- 
chek, amanhã, devendo re
gressar no principio da sema
na próxima.

Juscelino contra a ex
tinção do fundo 

sindical
Informa um jornal do Rio 

que o presidente Juscelino 
Kubitschek é contrário à ex
tinção do Fundo Sindical, a- 
crescentando:

«O presidente da Repúbli
ca entende que os imposto6 
vigentes não devem ser can
celados. Dêsde que o povo 
com êies já está acostumado, 
não se justifica que sejam 
suprimidos. Pensa o presi
dente da República reestu- 
dar completamenteio sistema, 
de maneira iue o dinheiro 
arrecadado através do Fun 
do Sindical tenha emprego 
justo e produtivo».

Sr. Indalicio Pires
Festejará seu aniversário 

natalicio, amanhã, o sr. Inda- 
licio Pires elemento muito 
relacionado e benquisto em 
nossos meios. O distinto ani
versariante é radicado há 
longos anos na Princesa da 
Serra, onde grangeou a esti
ma e o respeito dos seus 
concidadão, mercê de suas 
inúmeras qualidades e do 
seu talento, sobejamente 
comprovado n o s  diversos 
trabalhos seus publicados na 
imprensa 'ajeana

Pela passagem de tão aus
piciosa data, destas colunas 
cumprimentamos o sr. lnda- 
licio Pires, enviando-lhe os 
nossos parabéns

A conceituada casa A CAPI
TAL, situada à Rua Marechal 
Deodoro, no interesse de bem 
servir sua distinta freguesia 
resolveu promover, a partir do 
dia 1° de abril próximo vin
douro, uma grande e sensa
cional liquidação de cascmiras, 
pulôveres, lãs, camisas, ternos, 
sapatos, chapéus, saias, pelu- 
cias, blusas de linho e de mui

tos outros artigos que mantém 
em estoque, proporcionando 
assim à população lajeana a o- 
portunidade de adquirir os 
objetos de que necessita por 
preço muito inferior ao co
mum. Nessa época em que as 
mercadorias sobem dia a dia,

tornando quasi impossível a 
sua aquisição por parle dos 
que percebem menor salário, 
um empreendimento como ês- 
se representa uma verdadeira 
«barbada», senão uma chance 
excepcional que muito vem a 
colaborar ccm a economia par
ticular de cada pe-soa. Por es
sa razão, é eom a máxima sim
patia que encaramos essa fe
liz e oportuna iniciativa da 
Casa A CAPITAL, aconselhan
do os nossos leitores que visi
tem, sem perda de tempo, es
se modelar estabelecimento 
que rivaliza com os deir.ais 
pela excelência dos seus arti
gos e pelo preço vantajoso 
que os vende.

Conferência de governado
res em Florianópolis

Será instalado hoje em Florianópolis, a con
ferência de governadores da Bacia Paraná-Uru- 
guai, com a presença dos chefes do Executivo de 
São Paulo, Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Pa
raná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, a fim 
de discutir problemas de interesse desses três Es
tados. Convidado especialmente para tal fim, o 
presidente Juscelino Kubitschek irá também a 
F l o r i a n ó p o  l i s ,  onde encerrará a aludi
da conferência.

CONVITE - MISSA
Esposa, filhos, genros, nóras e netos do 

saudoso ALVARO NSRY DOS SANTuS, con
vidam aos parentes e pessoas de suas rela
ções para assistirem a Santa Missa de primei
ro aniversário de falecimento de seu inesque
cível esposo, pai, sogro e avô, que mandam 
celebrar em intenção de sua alma, no Altar 
da Igreja de São Judas Tadeu, ao dia 4 de 
abril do corrente, às 7 horas.

Antecipadamente agradecem por mais ês- 
te ato religioso, de fé e conforto.
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- A V I S O -
A diretoria do Clube Io de Julho vem, por intermédio 

deste, fazer ciente às pessoas portadoras de bilhetes da ri
fa do carro FORD, a correr dia 2 de abril próximo vin
douro, em benefício da sociedade, que por motivo de or
dem interna, o mesmo foi retirado da aludida rifa, e, des
sa maneira, segundo entendimentos prévios mantidos, pede 
que sejam trocados seus bilhetes pelos do carro CHK 
VROLET 1956. em benefício da Igreja de São Judas Tadeu, 
nu, então, podem procurar a Tesouraria do Cluba para 
serem reembolsados da quantia paga pelos bilhetes adqui 
ridos. Lajes março de 1957

A DIRETORIA

Jornalista Jorge 
Chalita

Esteve alguns dias Desta 
cidade, tendo partido ontem, 
o jornalista Jorge Chalita, 
alto funcionário do Ministé
rio da Viação e Obras Pú
blicas, no Rio, e diretor da 
Sucursal dos Jornais Sul-rio- 
grandeuses. Excursionando 
há doi* meses pelo sul do 
país, em visita aos jornaÍ6 
que represenla na Capital 
Federal o sr. Jorge Chalita 
só agora regressa ao Rio de 
Janeiro.

ViiiÉtenJsIslÉ
A V I S O

Comunica aos Srs. Acionistas que, na séde so
cial, à ruaCel. Serafim de Moura, N° 202, nesta 
cidade, estão à sua disposição os documentos a 
que se refere o artigo 99 do Decreto-Lei 2027, de 
20-9-1940, referentes ao exercício de 1950. *

Lages, 23 de março de 1957 
Emilio L. Casarin 
Diretor-Presidente

Hoje, sábado ás 4 g B horss o Cine MARAJQÀRA vâs îresfíntpir* 
“MONTANA, TERRA DO ÓDIO,, e m t e c h n ic o l o r u

Coni: Barbara Stanwyck e Ronald Reagan 
Sensacional filme de aventuras no velho oeste americano!!

Amanhã, Domingo às 4, 7 e9,15 horas finalmente teremos" a grande produção-------------- '

cm maravilhoso TECHNICOLOR de LUXO!!

Com: GRACE KELLY - JAMFS q t p t o a d t  „ r n■J AMbb o l E'.v ART e WENDELL COREY
Este é o filme máximo do conhecido «Mestre do Suspense» Alfred H itc W v  n

AGUARDEM; «AS PONTES DE TOKO-BI», «DEPOIS EU CONTO» E «ULISSES»
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