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VISITA DO PRESIDENTE IK
N. 27

Conforme haviamos noti
ciado, chegou à nossa cida
de, no dia 31, pouco antes do 
meio dia, o presidente  Jus- 
celino Kubitscheck, fazendo- 
se acompanhar  dos generais  
Teixeira  Lott, Nelson de Melo 
e Ururaby, dos senadores  
Saulo Ramos e Coimbra Bue- 
no, dos deputados Joaquim 
Ramos e Leoberto Leal, do 
governador  Moisés Lupion, e 
de outras altas autoridades 
da República.

Procedente  de Taiti onde 
pernoi tara o presidente JK e 
sua comitiva inspecionaram 
o andamento das obras da 
BR-2 e do TPS,  chegando à 
cidade para uma visita às 
dependencies  do 2o Batalhão 
e para assistir a uma confe
rência  técnico-militar profe 
rida pelos coronéis coman
dantes  dos batalhões rodo
viários e ferrovias  do Para  
ná e Sta. Catarina e pelo 
gal, Ururhay. Após a visita^e 
um a leritivo, foi oferecido 
um almoço no Cassino dos 
Oficiais à comitiva e as  a u 
toridades e imprensa local. 
Nessa oportunidade o Cel. 
Augusto Fragoso, cmt. do 
2o Batalhão, proferiu brilhan 
te oração,  ressaltando a im 
portancia da visita presiden
cial e dando um relato sus 
cinto das atividades da uni 
dade sob seu comando.

Em agradecimento o presi 
dente Ju<celino destacou a 
importância da execucão  das 
obras  da BR 2 e do TPS e 
disse es tar  maravilhado com 
o que presenciara,  que u l t r a 
passava a sua expectativa,  
felicitando o Exérci to  Nacio 
nal pelo trabalho que vem 
desenvolvendo em prol do 
progresso do Brasil.

O presidente  JK embarcou

I no mesmo dia pra Florianó [em Lajes. Em nossa próxima 
polis com parte da comitiva, edição daremos mais d'*ta- 
enquanto que o gal. Lott e lhes da importante visita pre 

| seus acessores  pernoi taram ' sidencial.

Conseguem êxito os “ Reis do Acordeon”
Constituiu acontecimento ex

cepcional digno dos mais calo
rosos aplausos, a apresentação, 
dia 30 de março próximo pas
sado, dos «reis do acordeon», 
levada a efeito no Cine Tea
tro Tamoio. Nossa cidade já 
por diversas vezes tem assisti
do a estréia de artistas que 
se dizem renomados e que, 
no entanto, na realidade não 
passam de simples amadores, 
apesar da enorme publicidade 
com que se apresentam. Com 
os famosos «Cancioneiros das 
Coxilhas», entretanto, aconte
ceu o oposto, isto é, correspon
deram perfeitamente, com suas 
musicas regionalistas, à ex
pectativa da platéia lajeana, 
que sabe aplaudir valores. 
Contratados especialmente pe
la gerencia do Cine Teatro 
Tamoio, os «Irmãos Bertussi» - 
compreendendo Honeyde e seu

companheiro Adelar - agrada
ram imensamente, reafirmando 
assim o elevado conceito com 
que são tidos nos meios artis- 
tico-musicais do país. Cumpre 
salientar que os irmão Bertussi, 
dois gaúchos que honram sua 
terra e que sabem expressar, 
com fidelidade, os sentimentos 
da alma campeira, vêm atuan
do com sucesso nas melhores 
e mais poderosas emissoras do 
país e, por isso, arrancam me
recidos aplausos de todos os 
que têm a oportunidade de 
ouvi-los. Com essa iniciativa, o 
sr. Constantino Bertuzzi, di
nâmico gerente do Cine Ta
moio, merece os nossos para
béns e fica evidente que dese
ja, quando isso se lhe torna 
possível, apresentar ao público 
lajeano artistas capacitados e 
que correspondam às expecta
tivas.

O POVO
Já  por diver«as vezes, cum

prindo nossa finalidade que 
é a de batalhar  em prol das 
boas causas,  temos registra 
do, nestas colunas, reclama
ções de nossos lei tores e do 
povo lajeano a respei to de 
certas  ocorrências  que aqui 
se verificam E agora, nes 
tes últimos dias, várias quei 
xas têm chegado ajnossa r e 
dação, referindo se ao que 
se observa na Rua Benja 
min Constant, ao lado do 
Hospital Nos6a Senhora dos 
Prazeres,  e que merece enér
gicas providencias por parte

RECLAMA
das autor idades responsáveis.  
Trata-se,  desta vez. como já 
denunciamos em uma de nos
sas edições passadas, de um 
sério desarranjo no esgoto 
do Hospital Nossa Senhora 
dos Prazeres,  o que faz com 
que a água suja. utilizada 
para diversos fins naquele 
nosocômio vá dar  na sarjeta  
daquela rua, deslisando em 
teguida até ir alojar-se na 
esquina das ruas Benjamin 
Constant e Ministro Pedro 
Toledo, causando, além do 
mau cheiro insuportável, uma 
péssima impressão aos trau 
sentes.

Conforme noticiamos anteriormente, a sessão do mês de fevereiro da 
Camara de Vereadores foi bastante movimentada. Publicamos, a seguir, uma 
sintese dos trabalhos desenvolvidos pelos edis lajeanos:

Oriundos do Executivo Municipal

Projetos 
de leis

9

Indicações Discursos Pedidos de 
Informa

ções

Do ver. Kvilasio Nery Caon 6 8 19 2
Do ver. Dorvalino Furtado 2 2 3 l
Do ver. Arnaldo Borges Waltrick 2 1 4 —
Do ver. Aureo Ramos Lisboa 2 3 1 —
Do ver. Aristides B. Ramos 1 1 •t —
Do ver. Leopoldo Medeiros — 2 — —
Do ver. Manoel Antunes Ramos — 2 9 —
Do ver. Roberto Ferreira — í 2 —
Do ver. Ary da Costa Avila — 1 — —
Do ver. Argemiro Borges — 1 — —
Do ver. Lourenço W. Vieira — — 3 —
Do ver. João Pedro Arruda — — 2 —
Do ver. Oscar Schweitzer — - í ____ —

TOTAL 2 2 22 45 3

—  E D I T A L  -
Convocação para Assembléia Geral 

Extraordinária
De acordo com as determinações legais e estatuárias, 

convoco os senhores Associados para a reunião da Assem 
bléia Geral Extraordinária especialmente destinada a r e 
solver 6ôbre a seguinte ordem do dia- 
REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS 
POSTO DE CLASSIFICAÇÃO EM LAJES 
EXPORTAÇÃO - SISTEMA COTAS 
FINANCIAMENTO 
Av^SUNTOS DIVERSOS

Estarão presentes  a essa Assembléia Geral Extraordi- 
dinária, e6pecialmente convidados, o Sr. Dr. ARiSTIDES 
LARGURA, DD. Presidente do Instituto Nacional do Pinho 
Representante  da Carteira Agrícola e Industrial do Baucò 
do Brasil S/A. e o Deputado Federal  Sr. Elias Adaime.

A reunião deverá ser  realizada, na escola Normal 
Vidal Ramos, no dia 28 do corrente, domingo, ás 9 hora- da 
manhã, para a qual pede-se a presença de todos os Asso
ciados, em face da relevância dos assuntos a serem deba
tido*. pois, dizem respei to aos interesses inadiáveis da 
classe, cuja demora em resolve los sómente poderá comí 
nuar a t razer  prejuízos imensos aos Srs. industriais da ma
deira.

Lajes, em 2 abril de 1957 
Ary Waltr ick da Silva — Presidente

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

do saudoso ALVAhO NERY DOS SAN 
TOS, convidam aos parentes e pessoas 
de suas relações para assistirem a Santa 
Missa de primeiro aniversário de faleci
mento de seu inesquecível esposo, pai, 
sogro e avô, que mandam celeb*ar em 
intenção de sua alma, no Altar da Igreja 
de São Judas Tadeu, no dia 4 de abril do 
corrente, às 7 horas.

Antecipadamente agradecem por mais 
êste ato religioso, de fé e conforto.

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

O doutor Cio vis Ayres  da 
Gama, Juiz de Direito da 
la  Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Sta Cata- 
rina, na forma da lei, etc.
FAZ saber  a todos que vi

rem este edital ou do mes
mo conhecimento tiverem 
que, no dia vinte e cinco 
(25) do corrente mes de abril, 
às dez (10) horas, no saguão 
do edificio do Forum, nesta 
cidade, o porteiro doe audi
tórios levará a público, p r e 
gão de venda e arrematação, 
por quem mais der  e maior 
lance oferecer,  acima da a- 
valiação, o seguinte bem 
penhorado à firma Siviero & 
Cozer Ltda. na ação exe cu 
tiva que lhe move a Empre
sa Riograndense de Mate 
S.A.: Um locomóvel marca 
«Lanz», com 34 x 43 x 60 
HP efetivos, fabricado em 
l92ãm importado da Ale
manha em perfeito estado de 
funcionamento, locomóvel 
esse que se acha na Serra 
ria São João, de proprieda
de da executada, na Fazenda 
de São Vicente de Paula, no 
distrito de Anita Garibaldi.

nesta Comarca, o qual foi 
adquirido pela mesma exe
cutada conforme documentos 
que constam dos respectivos 
autos, e avaliado pela quan
tia de cento e quarenta mil 
cruzeiros (Cr$ MO.OOOOO) E 
quem quizer arrematar  o lo- 
cumóvel mencionado neste 
edital, deverá comparecer  no 
dia e hora acima mencio
nados, sendo ele entregue a 
quem der  maior lance, de
pois de pagos no ato o pre
ço da arrematação,  ' impostos 
e custas devidas. E, para 
que chegue ao conhecimen
to de todos, passou-se este 
edital que será  publicado na 
forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Laje6, 
aos dois de abril de mil no
vecentos e cincoeuta e sete 
(2-4-1957). Eu, Waldeck A. 
Sampaio, Escrivão do Civel 
e Comércio o datilografei', 
subscreví e assino. Selos a- 
tinal.

Clovis Ayres da Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel
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Viajou para o Rio o delegado do IAPC catarinense
Viajou cora destino ao 

Rio de Janeiro, dia 31 
do mês de março pró
ximo passsado, o sr. 
Syrth de Aquino Nicol- 
léli, operoso delegado do 
IAPC no Estado de San
ta Catarina e em cujo 
posto vem se destacan
do pelo seu espírito pú

blico. Na Capital Fede
ral, junto ao presidente 
dr. Agenor Pedreira, o 
delegado Syrth Nicolléli 
vai tratar da inaugura
ção da nova sede do 
IAPC e da ampliação de 
emprétimos aos segura
dos do interior na base de 
um amplo plano que

elaborara de acordo com 
líderes sindicais. Como 
se sabe, o sr. Syrth Ni
colléli residiu até pouco 
tempo em Lajes, quan
do se transferiu para 
Florionópolis ao assumir 
o elevado e importante 
cargo que lhe foi confia
do.

A N I V E  R
Festeja seu aniversário 

natalício, na data de hoje, o 
sr. Plínio B. Silveira, dedicada 
funcionário do 2* Batalh<1o 
Rodoviário c presidente do Clu
be Excursionista «Princesa da 
Serra». O prezado aniversa
riante, pelo seu carater reto e 
espírito comunicativo, desfruta 
de largo circulo de amizades 
em nossos meios.

N0 680 8  parabene.

S A R I O S
X X X

Rodeada do carinho e da 
amizade de seus familiares, 
verá t ranscorrer seu aniver
sário natalício, amanhã, a ex- 
ma. sr*. Angelina, digna espo
ra do sr. Vidal Antunes dos 
Santos, res identes  em Capão 
Alto.
Destas culunas cumprimenta
mos a benquista anivesariante, 
com votos de felicidade::.

S

Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 
refrigerador BRASTEMP em dois tamanhos diferentes

I M P E R A D O R

10,5 pés
\

Quem adquire um Brastemp 
IMPERADOR ou CONQUIS
TADOR - adquire o mais mo
derno e perfeito refrigerador 

fabricado no Brasil.

BRASTEMP IMPERADOR
, _ atende, com re"

quxsitos máximos de beleza, luxo, es
paço e utilidade. Permite conservar, 
em temperatura ideal, uma quantida
de muito maior de alimentos, com dis- 
tnbuiçao adequada. E uma autêntica 
joia que será o orgulho do seu lar.

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refneeradores BRASTFMP
absoluta garantia em vossos lares

------ Concessionários exclusivos nesta praça _
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Ilegais as és ia auliiíisi; Senador Carlos Gomei

A HORA, de Port> alegre, 
em sua edição de 28 do cor
rente publica, a respeito da 
verdadeira anda de rifas de 
automóveis que vem se veri
ficando ultimamente no sul do 
país, uma entreviita concedi
da pelo er. Remigin Nodari, 
titular da Delegacia Fiscal do 
vizinho Estado sulino, quando 
aquela autoridade afirma:

— «Não são permitidos tais 
sorteio», de acordo com o que 
determina o decreto-lei n.o 
7.930 de 3 de setembro de 
1945. Essa mesma lei estipula 
que concurso» e sorteios com 
prêmios só podem ser  reali
zados mediante car ta  patente 
fornecida pelo Govêrno de
vendo serem efetuados por 
firmas devidamente registra
das e que devem p a g ^  taxas. 
Porém, no caso des-es sor
teios de automóveis, fechamos 
os olhos. Mas não autor iza
mos a sua realização, por
que são tão ilegais quanto o 
jogo do bicho. Em geral tais 
sorteios eão efetuado.^ por en
tidades assistenciais, que vi- 
sam obter remia* para fins 
filantrópicos, ou por agremia- 
çôes estudantis, que visam a 
realização de viagens após as 
formatura? de fim de ano. 
Seguidamente a Delegacia Fis
cal, aqui, e o Ministério da 
Fazenda, no Rio, são procura
das por pessoas que pedem 
autorização. Geralmente vêm 
procurar-nos com recomenda- 
çàs de deputados, senadores 
e outras autoridades. Por isso 
e dadas as finalidades que ge
ralmente têm êsses concursos 
fecha-se os olhos ante a irre
gularidade e a permissão é con
cedida fverbalmentej. Até 
bispos já têm vindo fazer pe
didos dessa espécie.

Apesar da proibição conti 
da no referido decreto-lei, as 
autoridades competentes, em 
face do carater beneficiente 
com que geralmente se apre 
sentavam os sorteios, concor- 
drivam com sua realização, 
muito embora não dando au
torização escrita e oficial. En
tretanto, tal estado de coisa 
vai se acabar, de acordo com 
as seguintes declarações do 
6r. Remigio Nodari:

— «Dp>de janeiro último fo
ram proibidos terminantemen- 
te tais sorteio* P'azendo obser
var rigorosamente a lei, já 
não se concede mais licença 
alguma. Os sorteios que ain
da exist“m por aí são do ano 
anterior, cuja extração deve
rá ocorrer • no corrente. Não 
mais haverá nenhum sorteio 
semelhante. Já expedimos or
dem determirundo às coleto- 
ria? do interior para que se- 
j im apreendidos todos os au-  
móveis que surgirem como 
prêmios de tômbolas ou o 
que quer que seja no gênero. 
Tambcm, para que não mais 
me procurem solicitando licen
ça, já mondei afixar à porta 
do gabinete um aviso, infor
mando que de maneira nenhu
ma serão atendidos pedidos 
dessa espécie*.

Eleito membro da comissão especial de senadores
O senador Carlos Go

mes de Oliveira, do PTB 
catarinense, foi eleito 
membro da Comissão 
Especial de Senadores, 
constituída para elabo
rar os projetos do Códi

go Eleitoral e do Có digo I resolveu, como ponta de 
Partidário. Coube ao se- j  partida, solicitar subsídi

os e sujestões dos dire
tórios nacionais dos 
diversos partidos políti
cos.

nador petebista a parte 
do Código Partidário.
A comissão integrada 
Dor cinco senadores,

EDITAL
CÉLIO BATISTA DE CAS
TRO, Oficial de Proteitos 
em Geral da Comarca, de 
Lages. Estada de Santa Ca
tarina, na fórma da Lei, etc. 
FAZ «aber que está em seu 

Cartório, para ser protestada 
por filta de pagamento, uma 
Nota Pronisiória, na importân
cia de Cr$ 100.000,00, vencida 
em 3-10-56, contra a EMPRE
SA AUTO VlAÇÃO LAJEANA 
LTDA, representada pelo Se
nhor JOSÉ MARIA SCHU- 
MACKER, e avalisbda pelo 
Senhor MANOEL RAMOS DA 
SILVA, e apresentada à êst* 
Cartório pelo Senhor Dr. JOÀO 
RIBAS RAMOS.

Pelo preiente intimo o re- 
prasentante da EMPRESA AU
TO VI AÇÃO LAJEANÁ LTDA., 
senhor JOSÉ MARIA SCHU- 
MACKER e o avalista Senhor 
MANOEL RAMOS DA SIL
VA, a comparecerem em meu 
Cartório, afim de pagarem o 
valor da referida Nota Promis
sório ou darem a» rtzóes de 
recuso, notificanda-os desdt já 
do protesto caso não compare
çam no prazo legal.

Lajes, 3 de março de 1957 
CÉLIO BATISTA DE CASTRO 

Oficial de Protestos

. . . com pequena entrada,
. * e por mês quase nada !

Rádios de mêsa !
Rádios de cabeceira I

Rádios a luz, bateria e bateria e luz 1 
Eletrolas de mêsa 1

Eletrolas de alta fidelidade1. (High fidelity)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim,

mogno e outros mais !

General Electric - Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Abril,

F E R N A N D E S  & CI A.
Comércio e Representações 

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO!

Em fase final os estudos do salário móvel
O sr. Nirceu da Cruz C é 

sar, diretor do SEPT. infor 
mou à sucursal  de A HORA, 
de Porto Alegre, que até o 
dia 10 de mato dêste ano 
deverão estar  concluídos os 
estudo» vem s e n lo  real iza
dos pelo -.erviço de Estatís
tica e Previdência do Tia- 
balho no sentido de ser  ins- 
utuido o salário móvel em 
todo o pais, esclarecendo 
ainda que o salário em ques 
tão tem por fim acompanhar 
as oscilações no custo «1a 
vida Assim, sempre que 
fôr verificada uma elevação 
qualquer nos prêços dos gê 
neros alimentícios e das uti

Geral de Peças e Mac[uinas Ltda.
— RUA CEL. OTAC1LIO COSTA -

C a ix a  P o s t a l  2 8  — F o n e  2 2 3  — E n d . T e le g r .  INDU

L A J E S — Sta. Catarina

Peças em Geral de: Peças de Tratores: Material p/ pedreira:
Magirus-Deutz 
Sacnia Wabis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
DAstim
Fduge
rood

Allis Chalmers
Caterpilar
Hanomag
Oliver
Fiat

Aços Vulcanus
Compressores
Marteletes
Explosivos
Brocas

DÜRATEX - paia pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

lidades essenciai», os salá
rios vigorantes nas diferen 
tes regiões do pafs serão 
majorados na mesma pro 
porção. E no caso de ocor
rer  baixa no custo de vida, 
igual redução salarial será  
feiia na região em que o fe
nômeno ocorrer.

Daí acredita o 6r. Cesar

Cruz que os salários acom 
panhando a marcha dos p re 
ços, dar-se-á, fatalmente, a 
autocontenção dêstes. Segun
do informou o diretor do 
SEPT, o trabalho deverá es
tar concluído até o dia 10 
de maio. quando será  enc a 
minhado ao presidente da 
República.

Instalações Sanitarias
Direção de MEDINA - eneauador

Não passe falta cTagua em sua residência 1 
Procure a fabrica de artefatos de cimen
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.

Café brasileiro no mercado espanhol
Acaba de ser  publicada 

em Madrid, pela ÉSTADES 
Editorial, Artes Tráficas. uma 
obra muito interessante do 
nosso Minestro de Assuntos 
Econômicos na Espanha, Jor 
naiista Licurgo Costa, trata- 
se de « O CAFE’ BRASILEi- 
HO NO MERCADO ESPA 
NHOL».

Èsse trabalho. muito 
documentado abrange todos 
os aspectos do problema des 
de o do caíé na tradição 
espanhola, até o do contra
bando, e fornece relação de 
firmas espanholas relaciona
das com o comércio do cafá, 
bem como estatísticas de 
muis rltt mftin fléculo.
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.

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

saidas às 14:50 Para Videira - loacaba e Chapecó
SEGUNDAS chegadas às 11,55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

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

e Florianópolis
saidas às 15,30 Para Porto Alegre

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

- Santos e Rio
QUARTAS

QUINTAS

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

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

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

SEXTAS

SABADOS

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

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

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

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Noyem bro - Fone: -2 1 4

: T A C às suas ordens —

t
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3-4-57

Relatório da Sociedade Lageana 

de Assistência aos Necessitados
Referente ao periodo de 15 de novembro 

de 1955 até 22 março de 1957

«RECEITA»
Saldo em caixa da gestão anter ior
Recebido de associados
Idem doações diversas
Idem de Rifas
Ideai Verba Federal
Idem Verba Estadual
Verba deposi tada rm Banco, para a
respect iva aplicação,  ja prevista

«DESPESA»

Pago Armazém aos fichados 
Distribuição semanal  aos fichados 
Comissões diversas  pagas 
Pago Carpinteiro, pedreiro,  cimento 
fretes, madeiras,  serviços etc. 
da construção do refeitório 
Pago aluguel da séde 
Pago passagens e indigentes diversos 
Pago despesas  diversas 
Verba destinada à construção de r e 
feitório e outras  mais despesas ,  des 
pesas  já prevista,  e depositada em 
Bancos:
Banco Nacional do Comércio Í\A. 
Banco do Brasil S.A.
Banco Inco S.A.
Saldo em caixa nesta  data

Lages* 22 de março de 1957

Amélio Nercolini 
Tesoureiro

43.375.00 
7.191 ;20 

21.780 00 
ÍO.OIKI.OO 
25.000.00

12.0S8.80

107.346,20 

52.930 40
172.365.40

47.085.00
24.020.00 

5.417.00

27.847.80 
360.00 

1.735.UO 
1.824 50 108.239.30

22 095.60 
3.034.80 

27.800.00 52.930,40
11.145.70

172.365,40

Joaci  Ribeiro 
Presidente

Wolny Paulo Broering 
Secretár io

Maior consumo de 
carnes de aves

Enquanto no Brasil, o con
sumo de csrnes de aves não 
alcança siquer a 1 quilo *per- 
capitnl» e por ano, nos Esta
dos Unidos, os números reve 
lam mais de 15 quilos por 
pessoa, anualmente (12 quilos 
para as carnes de frangos e 
galinhas e pouco mais de-3 
quilos para a de perús).

Um dos problemas médi
cos dos americanos é o da 
alta ocorrência das doenças 
cardíacas. As carnes de aves 
magras (frangos novos e perús) 
possuem um h ixn teor de 
gorduras. São -utihzadas em 
larga escala nas dietas das 
pessoas propensas a obesida
de e dos hipertensos ou doen
tes do coração.

A carne do peru é excepcio
nalmente nutritiva, com alto 
teor de proteína* e baixa quan
tidade de gorduras.

A carne de frango fornece 
pouco mais de 100 caloria* 
por 100 gramas, enquanto as 
oas outras espécies domésti
cas «bovinos; suínos, etc) for
necem duas ou três vêzes mais. 
Êste detalhe explica a prefe
rência dos médicos pela carne 
do frango na formação de d e- 
ta* dos abesos e cardíacos, 
nos Estados-Unidos.

Além de alimento protêico, 
com teor de gorduras reduzir 
do, as carnes de aves também 
são ricas em sais minerais e 
vitaminas, entre estas princi
palmente a niacina, a rebofla- 
vina e a tiamina, tôdas de 
reconhicida importância para 
garantio da perfeifa nutrição e 
boa *aúde. (Serviço de Infor
mação Agrícola)

LTDA
CONSTRUTORA IMOBiLIÜUlA CATARINENSE LIDA.

* arquitetura
* engenharia
* urbanismo

* terraplanagem
* pavimentação
* construções em geral

Varejo e atacado de materiais de construção
* azulejos Irabituba 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 37. a operários e funcionários públicos

Estado de Santa Catarina
p o r t a r i a

de 18 de fevereiro de 1957.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com a Lei ri» 61, de 23 de novembro 
de 1955, combinada com o art. 162, alínea, e 
e art. 164, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 
1949:

A IVANIR COELHO DE MELO, que exerce a função 
de PROFESSOR Exstranuaierario — diarista nas Escolas Reu
nidas da Séde do distrito de CORREIA PINTO, de quinze 
(15) dias, com vencimentos integrais, a contar dè 15 do cor
rente.
Prefeitura Municipal de Lages, em 18 de fevereiro de 1957 

Assinado: -  VID AL RAMOS JÜNiOR 
Prefeito Municipal.

~  ORTÃRÍÃ 
de G de março de 1957

■Ü Prefeito Municipal de Lages, resolve- 
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com a Lei nr 61, de 23 de novembro de 
1955, combinada com o art. 168, da Lei n 71. de 7 
de dezembro de 1949:

A Daura de Lourdes Regueira de Andrade, que e x e r 
ce a íunção de Piofessor Fxiranumerário-diarista,  na E sc o 
la Mista Municipal de Curial  Falso, no distrito de Painel, 
de noventa (90) dias, com vencimentos integrais, a contar 
de 27 de fevereiro p. pa3sado.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de março de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

d e c r e t o ”
de 7 de março de 1957

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
De acôrdo com o art. 6o, da Lei n' 76, de 3 de 
março de 1950:

Maria Aparecida Andrade para, enquanto durar  o im
pedimento do respectivo titular, exercer,  como Extranume- 
rário-diarista, a função de Professor Substituto;_na Escola 
Mista Municipal de Curral Falso, no distrito de Painel.

Prefeitura Municipal da Lag»s, em 7 de março de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito: Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário.

DECRETO
de 7 de março de 95 7 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
REMOVER:

De acôrdo com o art. 72, alínea b, da Lei n' 71, de 7 
de dezembro de 1949:
Inês Lourdes Macêdo VValtrick, que exerce o cargo 

isolado de provimento efetivo de Professor. J. constante do 
Quadro Único do Município da Escola Mista Municioal de 
Serrar ia Nossa Senhora Aparecida, no distrito de Bocaina 
do Sul, para rs Escolas Reunidas «Professor Trajano», r.o 
distrito da cid de.

Prefeitura Mu uc ips l  de Eages, em 7 de março de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 

Secretário

DECRETO
de 7 de marco de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resol ve:
REMOVER

De acôrdo com o art. 72, alínea b, da Lei n- 71, 
de 7 de dezembro de 1949;

Alice Moreira Rodrigues, ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo, de Professor, Padrão A, constante do 
Quadro Único do Município, da Escola Mista Municipal de 
Olaria, no distrito de índios, para a de Raucho de Táboa, 
no mesmo distrito.

Prefeitura Municipal de Lages, em 7 de março de 1957. 
Assinado:- Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 

Secretário

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n 2tí(>

__
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Sensacional plano de VENDDS do 

inigualável refrigerador KELVI NATOR

■’ -

f # *  m S m m l
compre o refr igerador ^

KELVINATOR — >
8,5 pés cúbicos de espaço útil

•  G aran tia  da funcionam ento

•  G arantia  de construção
•  G arantia  da  " U nidade Selada Esfera Polar"

Veja as sensocionait vantagens de see

G abinete exclusivo "Frio Total" — com
espaço refrigerodo oté o chão.
Congelador "Largura Total" — capocido- 
de para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartimento para m anteiga na porta
-conservo a manteiga fresca sem endurecé-la. 
Prateleiras - de fino ocabomento, com bor
das douradas -  à prova de ferrugem. 
V lta lizador -  para conservar legumes e 
frutos úmidos como se tivessem sido colhidos 
na hora.
Prateleiras na porta -  para garrafas, ovos, 
miscelânea que se quer ter sempre à mão. 
Bande|a da carne -  com capacidade para 
9,5 quilos.
Unlcaoo Selada "Esfera Polar" -  Econô
mico, silencioso. G a ra n tid o  por 5 anos I

FASSKADO NO SSASH P flA  M AVttO T SOCIEDADE INDjfTSIAS FBG9FIFICAS ITDA. -  IMTSIBUIÇÍ3 HCIUSIVA PA COMPANHIA COMMCIAl SXASIUIRA -  S iO  PAUIO

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO W

0 E L E T R O L A H D ü l
Rua Cel. Cordova s/n — fone 331 LAGES, Sta. Catarina

I

*

1

e

*

s

Conheça e verifique pessoalm ente em exposição e vendas na A E L E T R O L A N D I A ,  o seu REv OT
CIONÁRIO plano de vendas.
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Arco Íris e Independente 
empataram em dois tentos

Tendo por local o Estádio 
Velho de Copacabana,  joga
ram amistosamente domingo 
pela manhã os quadros do 
Independente  da Segunda Di
visão e do Arco íris da var- 
zea, que após um prélio dos 
mais movimentados, o m es 
mo veio a f:ndar-8e com o 
escore apresentando um em 
pate em dois tentos.

Este escore beneficiou a 
ambos os contendores , pois as 
a tuações doe mesmos foram 
equivalentes  em todo o de 
senrolar  da porfia

No primeiro tempo, o m ar 
cador estava em branco, s e n 

do que Guri e Yalter  ass ina
laram os gols dos quadro da 
Ponte Grande, enquanto que 
Negrinho e Valdair conver
teram os tentos dos indus
triarias.

As duas equipes a tuaram 
sssim delineadas: Indepen
dente: Lulú, Aloisio (Lalão) e 
Pocai; Artenis, Neri e Otu- 
valdo; Valdair. Negrinho, Wil 
mar, Rauff e Artenis. j

Arco íris.- Nicão, Adolfo e 
limo; João, Miro e Rossoni; 
'■'Up, Valter, Guri, Celio e 
Marin.

Na arbi t ragem esteve o 
Sr. Remi Carlos  de Mello 
com uma boa atuação.

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.

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
Ru Sacadura Cabral, 197 

fone 23-42-50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins, 71 

Fone lo-31

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

São Paulo
Rua: Sacramento Blacke, 82 

fone 9-36-88

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajai
Rua Hercilio Luz, 68 — Fone 387

AGRADECIDO PELA PREFERENCIA

As ultimas do 
esporte lajeano

1 - O quadro do Indepen
dente da Segunda Divisão 
acaba de conquistar para es 
suas fileiras, o arqueiro Lu 
lú, antigo militante do Aba
dos F.l e que ultimamente 
vinha defendendo as cores 
do Flamengo.

X X X

2 - Segundo rumores que 
circulam nesta cidade, o S 
C. Flamengo, deverá perma
necer  na -egunda Divisão da 
LSD. desfazendo assim o seu 
propalado ingresso na la. Di
visão.

X X X

3 - Amanhã a noite em 
sessão 6olene, que contará 
com o comparecimento de 
todos os st-us associados, de
verão serem empossados os 
novos dirigtutes  do S.C. Cru
zeiro, recentemente eleitos.

x x x

4 - O Torneio Extra  da 
Segunda Divisão terá prosse
guimento no domingo com a 
realização do encontro entre 
os elevens do Cruzeiro e 
Indepeedente.

X X X

5 - Os mentores da S. E. 
Palmeiras, vêm manteudo en
tendimentos com os dirigen
tes do Brasil de Vacaria so
bre a realização de um en
contro amistoso do alvi ve r 
de naquela  cidade para  o 
proximo domingo.

Torneio Extra Varzeano
Foi iniciado domingo a 

tarde no Entadio Veiho de 
Copacabana, o torneio extra 
varzeano, que constou da 
realização de apenas um jo
go, já que no cotejo entre ,  
o America e o Az de Ouro i 
o quadro rubro não apare - í  
t e u  ern camoo, perdendo'  
por conseguinte os pontos . 
para o Az de Ouro.

No encontro orincipal da 
rodada, o Corintians levou 
de vencida ao Juventude I 
Operaria Católica por 4 á 0 J 
num marcador  até certo po n j  
to surpreendente para o JOC,

que vinha ultimamente do 
boas apresentações em nossa 
varzea

Com estes resultados, a 
classificação atual do Tornei > 
extra é a seguinte: 
i° Az de Ouro e C«-

rintians o pp
-° America e JOC 2 pp 

NB O. A r - o J n s  ainda não 
estreou neste torneio 

A próxima rodada, consta 
rá dos seguintes jogoa: Arco 
Iris x America e Corintians 
x Az de Ouro, sendo que e s 
te ultimo jogo, é o clássico 
da varzea.

■i

M É D I C A

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

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

r
Falando a reportagem ca

rioca, o sr. Ademar de Bar- 
ros, prefeito eleito de São 
Paulo, a propósito da prorro 
gação de mandatos, cogitada 
por alguns círculos políticos

Dr. Mário Costa Filho §
------------------------------------------------------- iâ

(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

do Rio declarou: «De jeito 
nenhum concordo com o pro 
jeto de prorrogação dos man
datos Contra esta imoralida
de e&tou disposto a chefiar 
um movimento de âmbito na
cional, percorrendo Estados 
e Territórios. Não conheço 
coisa mais imoral em toda a 
nosi-a história republicana». 
Com referência à sua via 
gem aos bstados Unidos, dis
se o conhecido chefe popu
lista: «Vou a convite oficial, 
mas dia 7 já estarei de vol 
ta».

Leia e assine êste 
jornal; circula duas 
vezes por semana# 
às quartas e sába- 
doe; a venda em 
tôdas às bancas 

da praça

A B R I L compra A B R I L

C Â S Â

ALTA C U A L ID A D ã  
E D IS T IN Ç Ã O

(Seccão de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEIA NOSSOS PREÇOS.

f f  1 7 ^  » n n t  «O U P A J

QUALIDADE E DISTINÇÃO
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Sem papas na lingua

Miséria e esbanjamento
Escreve: Estevam BORGES

/
Segundo noticiaram os jornais, no baile infantil do 

Teatro Municipal, do Rio, realizado durante os festejos 
carnavalescos, venceram o concurso de fantasia uma me
nina e um garoto, cujas vestimentas apropriadas foram 
avaliadas em 400 e 140 mil cruzeiros respectivamente, 
ou seja, as duas fantasias atingiram o total de 540 mil 
cruzeiros, em moeda corrente. Tal fato evidencia, de ma
neira clara e incontestável, o abuso a que se entregam 
as toda-poderosas personalidades do nosso mundo político, 
econômico e social que, possuindo dinheiro aos montões, 
arrancado muitas vezes a custa de injustiças, negociatas 
escandalosas e do suor alheio, desrespeitam de maneira 
crua e acintosa as miséria que paira agourenta em mui- 
tissimos lares brasileiros. Como é sabido, as classes me
nos favorecidas da sorte, com a alta constante do custo 
da vidâ lutam com imensas dificuldades para não su
cumbir de fome, visto que o ordenado que percebem é 
nada mais nada menos que vergonhoso. Em todas as ci
dades e capitais brasileiras, nas vilas, nos sitios e nos 
campos a mendicância, a sub-alimentação e a pobresa 
extrema são uma dolorosa realidade que acusa, muda 
mas eloquentemente, os poderes públicos e êsse apodre
cido organismo social que impera em nosso país pelo 
desprezo que lhes votam, não resolvendo seus problemas 
e fazendo de sua desgraça escadaria para galgar posições 
mais elevadas ou enriquecer mais aceleradamente. En
quanto que uma minoria previlegiada ri e se diverte, 
gastando excessivamente em banquetes e festins, centenas 
de milhares de brasileiros sofrem as penas de Caim, co
mo se nascer e viver para êles fosse uma terrível mal
dição. Crianças, no Brasil, criam-se na ignorância, tristes 
e sub-nutridas por falta de recursos dos pais e de um 
decidido apôio do governo; mulheres, nesta terra cantada 
por tantos poetas e descrita por tantos e tão renomados 
escritores como um autêntico paraíso, praticamente não 
têm assistência durante a gestação, alimentando-se mal e, 
com isso, impedidas de dar ao Brasil filhos sadios e for
tes e que poderiam ter um futuro venturoso; anciões, / 
igualmente, vivem pelas ruas a esmolar o pão magro de 
cada dia por falta de uma assistência mais positiva e de 
um sistema social justo, que reconheça a cada um o di
reito de viver decentemente, sem ter precisão de recor
rer à caridade pública, já que as leis impõe-lhes) como 
a cada brasileiro, deveres, responsabilidades e obrigações 
a cumprir. Em vista disso, é revoltante saber noticias de 
esbanjamento, como essa enquanto a miséria excessiva é 
uma triste verdade que se verifica no Brasil.

Naturalmente que reconhecemos o direito que os a- 
fortunados possuem em gastar o que é seu e o que le
galmente lhes pertence; não esqueçam, porém, que diante 
do direito natural êles apenas são administradores do ca
pital, empregando-o, não sómente para o bem próprio, 
mas também para o bem de todos, já que os homens 
tendo as mesmas necessidades devem ter os mesmos di
reitos.

D E C L A R A Ç Ã O
A firma «JULIO FERNANDO R. DE ATHAYDE», com escritórios 

no Edifício Dr. Accacio, sala 2, estabelecida com exploração dos ramos 
Olaria, fabrica de ladrilhos e PAVIMENTAÇÕES vem por. meio deste 
bi-semanário, tendo em vista um AVISC da Prefeitura Municipal de La
jes de 4 de fevereiro de 1957 DECLARAR que Jamais usou de atribui
ções exclusivas da Direjoria de Obras e Viação da Prefeitura limPrri
do suas atividades com fim unicamente comercial: DECLARA, a n m 
se põe à disposição dos supostos queixosos no endereço acima i . n 
de esclarecer definitivamente o assunto.

Lajes, 2 de abril de 1957 
Pela firma:

Julio Fernando ti. Athayde

CONVITE MISSÃ
ANTONINA MACHADO vem por este meio 

convidar aos parentes, e vizinhos e pessoas de 
suas relações para assistirem a missa do segundo 
aniversário da morte do sempre lembrado.

INÁCIO MACHa DO, SEBASTIÃO RIBEIRO
dia 7 do corrente às 9 horas no altar da Cate
dral.

Antecipadamente agradece a todos os que 
comparecerem a esse ato de piedade cristã.

Lajes, 2 de abril de 1957.

O «Corvo do lavra- 
dio» cometeu crime 
contra a segurança 

do Estado
O rinputado Carlos Lacer  J 

da, mais conhecido por «Cor
vo do Lavradio», fez o que 
nem um brasileiro conciente 
e patriota não teria coragem 
de fazer: cometer  um crime 
contra a segurança do seu 
país, tornando públicos a to
das as nações do mundo s e 
gredos sómente conhecidos 
pelo Ministério das Relações 
Exteriores e corpos diplo
máticos a serviço do mesmo. 
O fato ocorreu na Câmara 
dos Deputados, onde infeliz 
mente tem assento, tendo o 
representante  udemsta lido 
naquela Casa um documento 
secreto pertencente ao Ita 
marati. Trata-se de um tele 
grama cifrado, usado por um 
código privativo e exclusivo 
<(o governo brasileiro, e que 
foi usado pelo «Corvo do La 
vradio. no seu primeiro dis
curso como lider da UDN.

Afora os prejuízos de n a 
tureza política, que a levian
dade do deputado carioca 
acarretou, hà ainda o prejuí
zo financeiro da ordem de 
muitos milhões de cruzeiros , 
isto porque o governo terá 
de encomendar  um novo 
código, p repar ido  em pâpel 
especial  e listribui-lo em 
mãos pelo correio diplomáti 
co por todas as embaixadas 
do mundo. O funcionário que 
fará esse serviço, evideüte-  
mente. custará ao país seu 
salário especial  em dólares 
e mais o preço de diárias e 
passagens

Ao tomar conhecimento do 
fato. as autoridades compe
tentes providenciaram para 
que o deputado Carlos La
cerda seja devidamente pu
nido, já que o crime atr ibuí
do a êle está configurado 
na Lei de Segurança do Es 
tado, que prevê a punição 
daqueles  que divulgam docu 
mentos de natureza secreta.

O procurador  geral  da jus 
tiça Militar, o sr. Ivo de A 
quino, enviou à Camara  Fe 
deral um pedido de l icença 
para processar o deputado 
faltoso já que o ministro da 
Justiça; o sr. Nereu Ramos 
entendeu que o assunto é da 
competeDcia da Justiça Mili 
tar,

Sr. Omar (m s
feste jou seu aniversário 
•alicio, dia Io do corrente,  

-ijsgunda feira o Sr. Omar  Go 
mes, p r o b o  gerente 
da agencia local do Banco do 
Brasil e elemento largamen 
te conceituado em nossos 
meios. O distinto an iversa
riante, radicado há pouco 
tempo em nossa cidade, pe
las inúmeras qualidades que 
possue e pela sua invulgar 
capacidade de trabalho, gran 
geou a amizade e o respeito 
da nossa população, mormen 
te das classes conservadoras  
da Princesa da Serra.

Ao ensejo de tão auspicio
sa data, CORREIO LAGEA- 
NO envia ao ilustre aniver  
sariante efusivas felicitações.

N a  c a  £ Ü 2 l:

Emocionante ato de fé: Procis- 
são do Senhor Jesus dos Passos

Impressionante ato de fé religiosa é a tradicional procis
são do Senhor Jesus dos Passos. A bela imagem e levada na 
chamada procissão da translação na noite que antecede a pro
cissão do encontro, da igreja do Senhor dos Passos (Memm 
n p n e i  n n m  ca tedral .

O trajeto entre os dois templos é realizado por milha
res de acompanhantes, à noite, emprestando um belíssimo as
pecto no conjunto, pois igual número de velas atestam o pa
gamento de promessas. A imagem, na transladação é transpor
tada velada, e mais tarde, na mesma noite, faz o mesmo per
curso a imagem de N.S. das Dores, também com grande a- 
companhamento.

Sábado pela manhã, seguindo a velha tradição, os carre
gadores da capital se encarregam de transportar, graciosamen
te, da igreja do Senhor dos Passos para a matriz, na chama
da procissão da mudança, todos os apetrechos para a procis
são do encontro, que este ano será feita dia 7 de abril, do
mingo à tarde e é denominada assim porquê a de N. S. das 
Dores e do Senhor Jesus dos Passsos confluem para um mes
mo ponto, defronte à catedral, onde é feito o «sermão do en
contro». Está presente, nessa procissão, o arcebispo metropo
litano, d. Joaquim Domingos de Oliveira.

Conta-se, a propósito da belíssima imágem do Senhor 
Jesus dos Passos, que, encomendada no século XVIII para um 
templo do Rio Grande, o navio que a conduzia aportou na 
Ilha do Destêrro, e na ocasião de cumprir a derrota, desabou 
forte tempestade obrigando a embarcação retornar três vezes 
ao pôrto. O comandante, observando em tal acontecimento um 
aviso, deixou aqui a preciosa carga, imagem venerada por to
dos.

Venha assistir a procissão do Senhor Jesús dos Passos e 
não se esquecerá jamais dêsse espetáculo involvidável de 
crença e de fé religiosa, este ano nos dias 6 e 7 de abril.
(Serviço de Imprensa do Dept0 de Relações Públicas da Transportes 
Aereos Catarinense).

C O N V I T E
O Sub-Diretório do Partido Trabalhista Brasi

leiro de Copacabana convida aos companheiros, 
simpatizantes do falecido Presidente Getulio Var 
gaseopovoem geral para um CHURR\SCO, que 
fará realizar no dia 7 do corrente, às 12 hs. em 
sua séde à rua Jerônimo Coelho.

Nessa ocasião será inaugurada a nova séde 
à rua Jerônimo Coelho, ao lado da Fábrica de 
Móveis do Sr. João Pellizzoni.

A s listas de adesão encontram-se com os srs. 
José Baggio, João Pellizzoni, Antonio Bispo, Julio 
Nunes, Nicolau Roncáglio, e Mario Círone.

Ass. João Pellizzoni - Presidente
Eustácio Padilha - Secretário Geral
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