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SenadoriSaulo Ramos:

com o Frente t e i i m l i u  t nada com Plinio
Atendendo solicitação de 

nossa reportagem, quando de 
sua passagem por esta cidade 
integrando a comitiva do pre
sidente JK, o senador Saulo 
Rn nos esclareceu a posição do 
PT 5 em face dos últimos a- 
coníecimentos que têem cons
tado da ordem do dia da po
lítica barriga-verde.

Disse não ter conhecimento 
de qualquer acordo do Parti
do Trabalhista com o governa
dor Jorge Lacerda ou com os 
partidos que formam a Frente 
Democrática, acrescentando: 
«O que se tem divulgado não 
passa de boato e de tentativa 
de envolvimento do PTB. Aliás 
não podemos fazer entendi

mentos com os «lanterneiros», 
sob pena de ficarmos estigma
tizados perante a opinião pú
blica».

Indagado sobre as noticias 
de lançamento do nome do sr. 
Plinio Salgado como candidato 
a senador pela Aliança PSD- 
PTB, respondeu: - «Também 
desconheço qualquer gestão 
nesse sentido. A Aliança So- 
cial-Trabalhista continua em 
pé. O candidato a senador, em 
1958, sairá das fileiras do 
PTB, apoiado pelo PSD, na 
forma de protocolo firmado 
pelos dois partidos. Tudo indi
ca que será o atual senador 
Carlos Gomes de Oliveira».

0 discurso de Juscelino Kubitschek
Causou a mais ampla reper

cussão o discurso proferido 
pelo presidente Juscelino Kubi
tschek por ocasião do almoço 
que lhe foi oferecido nesta c i 
dade, dia 31. O chefe do Go

verno falando de improviso e 
dentro das características que 
o situam entre os melhores 
oradores da atualidade brasi
leira, ateve-se a um relato das 
atividades de sua administra-

Ponto para estabeleci
mento de BAZA.R

Aluga-se em ponto muito comercial para 

estabelecimento de armarinhos, calçados e 

principalmente de bazar, otima sala em pré

dio recem-construido, proximo ao Mercado e 

à Agencia Rodoviária, à rua Hercilio Luz, 570.

Tratar à rua Coronel Caetano uosta, 64

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
gas e o povo em geral para um CHURRASCO, que 
fará realizar no dia 14 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.

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

Ass. João Pellizzoni - Presidente
Eustácio Padilha - Secretário Geral

çao
Com franquesa e rara felici

dade JK expôs o desenvolvi
mento de- suas atividades no 
setor econômico do país, des
tacando os empreendimentos 
industriais e o cumprimento 
dos itens de seu programa 
de candidato, especialmente no 
campo de energia elétrica e 
dos transportes, reafirmando 
ao final a sua promessa de fa
zer o Brasil progredir 50 anos 
em seus 5 anos de governo.

Mereceu destaque em sua 
oração o elogio feito às Forças 
Armadas, cuja atuação na con
solidação do regime fez que se 
tornassem credores da admira
ção do povo, e se declarou 
maravilhado pela obra em exe
cução pelo Exército no setor 
de, estradas, chegando mesmo 
a dizer que não tem mais éco 
nos quartéis as vozes dos in
trigantes e dos golpistas, pois 
ali os militares estão únicamen
te voltados para as grandes 
tarefas do futuro da pátria.'

Ê extraordinário o alcance 
das palavras do presidente. Ci
tando números e cifras e dis
cursando com sinceridadde JK 
chamou a atenção dos pró
prios adversários que forçados 
são a reconhecer - e o procla
mam - estar ele empenhado 
ardorosamente em realizar um 
governo útil e preitoso para 
o povo brasileiro.

Jascelino falou como verda
deiro lider e autentico chefe 
de Governo. Sua oração foi 
uma palavra de confiança nos 
destinos do Brasil.

NOTICIAS RQTARIAS

Conferência Poli-Distrital (Dis
tritos 120 - 124 e 141)

Rio Gande do Sul - Paraná e Santa Co arina
Realizada em Curitiba de 28 a 31 de Março 

p. passado.

O Rotary Clube de Lajes fez-se representar nest impor
tante conclave rotario pelos rotarianos Dr. Celio E. Ramos, 
atual Presidente Dr. Wolny Delia Rocca - Secretario Dr. 
Jonas Ramos - Diretor de Protocolo - Mario Nabuco Cruzeiro 
Presidente eleito para O ano 57/58 - Werner Hoeschel - Dire
tor Protocolo eleito e Dr. Cleones V.C Bastos - socio hono
rário e ex-Governador do Disirito 120.

O Rotary Clube de Lajes, teve oportunidade de defender 
uma tese rotaria, sob o titulo «O ROTARIANO INDIVIDUAL
MENTE COMO CHAVE DO SERVIÇO ROTARIO» trabalho 
feito por uma equipe de rotarianos locais e relatado na Con
ferência pelo rotariano Wernel Hoeschel.

O trabalho em referencia, que nos foi obsequiado gen
tilmente, teve a coroá-lo a unanime aprovação da Assemble a.

A Conferência, que contou com grande pumcio de rctr- 
rianos e convidados dos tres distritos, alem de outros do Es
tado de S. Paulo, foi presidida pelo representante de Rota y 
Internacional, o rotariano Sr. Adão Vargas, vindo especialmen
te de Calao, do Perú.

O Rotary Clube de Curitiba, Clube Anfitrião, esteve 
magnífico na recepção aos rotarianos, visitantes, suas famílias 
e convidados, como também magníficas estiveram as assem
bléias, onde alem do trabalho de Lajes, foram apresentados 
outros importantes trabalhos por outras unidades rotarias.

Correio Lajeano -ao registrar prazeirosamente tão impor
tante conclave felicita os rotarianos lajeanos tão bem dirigidos 
pelo ilustre Dr. Celio Ramos.

Santa Catarina, a nova estrela que a 
TAC está projetando nos céus do Brasil

De LORENA, ESTADO DE SÃO PAULO, 
a agencia de Lages da Transportes Aéreos Cata- 
rinéhse S.A. (TAG), recebeu a seguinte carta: 

«Lorena, 26 de Março de 1957
TRANSPORTES AEREOS CATARINENSE S.A. 

LAJES
ESTADO DE Sa NTA CATARINA.
Prezazados senhores: j
Solicito-vos o obséquio de enviar-me prospec- 

tos sobre turismo no Estado de Sta. Catarina e 
informações sobre facilidades de pagamento em 
passagens e hotéis.

Na expectativa de uma breve resposta, subs
crevo-me,

cordialmente,
(Ass.) José Cursino Marcondes 

Rua Paulino Cursino Chagas 64 
Lorena - E.S. Paulo»

Cumpre desta forma, a TAC, suas finalidades, que 
é a luta constante de tornar Santa Catarina cada 
vez mais conhecida no Brasil.

ije ás 4 o I  horas o
Grace Kelly, Willian Holden, Frederyck Marck e 

Mickey Rooney no filme:

As pontes de loko-ri
em technicolor

Amanhã, Domingo às 4, 7 e 9,15 horas, teremos a 
grande produção nacional

Depois eu conto
com Anselmo Duarte — Eliana

Grande Otelo
Ilca Soares

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



N

Carros para motoristas a 
menos de Ci$ 400 mil

RIO, (Meridioníii) - Se 
for aprovada a mensa
gem presidencial que 
dispõe sôbre a venda, 
com 50% de abatimento, 
de carros apreendidos 
pela Alfândega a moto
ristas de taxis, os pro
fissionais do volante po
derão adquirir tais veí
culos por preço não su
perior a 400 mil cruzei
ros.

Segundo declarou, o 
inspetor da Alfândega, 
sr. Armindo Correia da 
Costa, nada menos de 
800 veículos encontram- 
se no momento retidos 
no cais à espera de de
cisão judicial para se
rem retirados. Aos que 
forem ao leilão, poderão 
concorrer os motoristas 
profissionais.

Esclareceu, porém, o

que, em face da prefe
rência pelos carros de 
4 portas para taxis — o 
que não acontece em 
outros países — e de 
elevado custo de alguns, 
visto que a maior parte 
é do tipo considerado 
«de luxo», nem todos a- 
tenderão às pretensões 
dos motoristas.

Casas-vendem-se
Vende-fe duas casas de ma

deira, situadas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas da telhas e com agua 
encartada. 5 peças cada uma 
e com lota espaçoso em per
feito estado.

Tralar com o sr. Francisco 
Varela, na sede do distrito de 
Anita Garibaldi.

Sr. Mario Grant
Verá passar mais uma 

data nataücia, a 8 do 
corrente, o sr. M a r i o  
Grant, capitalista resi
dente nesta cidade. Ele
mento muito benquisto e 
conceituado em nossos 
meios políticos, sociais e 
econômicos, o sr. Mario 
Grant desfruta de eleva
do circulo de amizades 
na Princesa da Serra, 
conquistado em virtude 
do seu dinamismo e das 
inúmeras qualidades que 
possui.

Associando-se às inú
meras manifestações que 
por certa receberá nes 
sa data, CORREIO LA
GEANO cumprimenta o 
distinto aniversariante, 
almejando-lhe muitas fe
licidades.

P e ç a s  em g e r a
Para Automóveis e Caminhões:

Ford - Chevrolet - Dodge - FNM - Wiilys - Austin - Stdudebacker etc. 
Peças de Tratores - Engrenagens Rolamentos - Retentores etc

CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

m u  DE PÍÇI8 í IÜ0IINH ITDl.
Rua Cel. O. Costa (Fundo Praça Vidal Ramos)

Usem o fone 228 e a peça será entregue a domicilio

Chile em Es
tado de Sitio
Foi anunciado, dia 2 

do corrente, pelo gover
no, o Estado de Sitio 
em todo o Chile, como 
consequência do gravís
simo encontro entre es
tudantes e carabineiros, 
do qual resultaram 130 
feridos.

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

da praça

i i -nxrox p t a n M M B m

—  ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA —

Causas eiveis,comerciais, criminais, trabalhistas e fiscais 

Praça João Costa 42 - Io andar - Fone 35

—  E D I T A L  —
Célio Batista de Castro. Ofi
cial d« Protestos em Geral 
deita Comarca de Lajes, Es 
tado de Santa Catarina, na 
fórma da lei ctc.
Faz laber que está em seu 

Cartório, para ser protestada 
por falta de pagamento, um* 
Nota Promissória na importân
cia de Cr$ 12.000,00. vencida 
em 22-8-1955, emitidí pelo 
Senhor José Hermle, contra o 
Sanhor FRANCISCO F. DOS 
SANTOS, avaliiada pelos Se
nhores JORGE DAUNN e JOEL 
RAFAELI .D AUNN, - apresen

tada à êste Cartório pelo 
EVILASIO NERY Ca ON.

Di .

Pelo presente intimo os Se
nhores FRANCISCO F. DOS 
SANTOS, e os avalistas JOR
GE DAUNN e JOEL RAFAELI 
D a UNN, a comparecer em meu 
Cartório, afim de pagar o va
lí r da referida Nota Promissó
ria ou dar as razões de recu
sa, sob pena de protesto caso 
nã<> compareça no praso legal.

Laj-s, 6 de abril de 1957

CÉLIO BATISTA DE CASTRO 
Oficial de Protestos

VFam osa pela  sua p ureza  
desde  
1836

B 5 í « aí : 2

•  faz sabão 
econômicamante I

•  Limpa totolmanta 
pisos, ozulejos e pias

•  Desinfeta chiquei
ros e galinheiros

•  Remove tintas 
e vernizes I

E J I J Í  1  I S Í J  COM' 
a flG U R Í DE UM GIGANTE \ \

^eoreseman a
SEVERO SIMÕES
Caixa Fostal, 104
FIO ANÓ 0LIS

A B R I h, Mês da boa compra A B R I L

C A S A RENNER
(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PR’.-: ' O S .

,noue*

qualidade  e distinção
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pequeno 
por fora e grande 

por CentralGabinete de linhas 

modernas, elegan

tíssimo, construído 

especialmente p a
ra o cupar 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

Gabinete exclusivo"Frio Tota l"- com"espaço refrigerado até o chão". 
Congelador "Largura Tota l" -  para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartim ento para m anteiga na porta -  conserva a manteiga 
fresca sem endurecé-la.
Prateleiras -  de fino acabamento, com bordas douradas 
V lta lizado r -  comervo legumes e frutas úmidos e frescos como se 
tivessem sido colhidos na hora.
Prateleiras na porta -  para garrafas, ovos, miscelâuea 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 PEL * MAVEROV SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS LIDA. 
DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA uA COMPANHIA COMERCIAL BRASILEIRA -  SÀO PAULO

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO

Rua Cel. Cordova s/n — fone 331 I

Conheça e verifique pesaoaltnente eu  exposição e vendas na
CIONÁRIO plano de vendas,

. U i
w í S

1 * i' i Am
ffSm

í í

l
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
r e q u e r i m e n t o s  d e s p a c h a d o s

dia 7 de março de 1957

N" 439 - 18-2-1957 - Vvilly Joâo Brun - Aprovação de plbn- 
ta e licença para construir um prédio 
para João Müller - Sim.

N' 488 - 27-2-1957 - Nicanor Batista Ribeiro - 30 dias de L i
cença - Sim.

N’ 489 - 27-2-1957 - Daura de Lourdes Regueira -'Professora 
Municipal - 90 dias de Licedça -  Sim.

N- 501 - 27-2-1957 - Eugênio Ângelo Reck - Licença para 
fazer melhoramentos em seu prédio à 
rua 7 de Setembro - Sim.

N- 513 - I o-3-1957 - Rita Souza Andrade - Professora Mu
nicipal - 90 dias 'de Licença - Sim.

N' 516 - I o -3 1957 - Dinorá Macédo Schumacker - Professo
ra Municipal - 12 mêses ’ de Licença - 
Sim.

N' 520 - I o -3-1957 • Alcides Amaral Campos - Licença para 
demolir um prédio - Sim.

Dia 8 de março de 1957.
N’ 83 - 11-1-1957 - D nnicilia Antunes Oliveira - Concessão 

terreno Cemitério • Sim.
N' 130 - 17-1-1957 - Friederich Hermann Pothast - Conces

são terreno Cemitério - Sim.
N’ 209 - 28-1-1957 - João Juttel - Concessão terreno Cemité

rio - Sim.
N' 268 - I o-2-1957 - Adorino José de Freitas - Concessão ter

reno Cemitério - Sim,
N' 269 - I o -2-1957 - Pedro Picolotto - Concessão terreno Ce

mitério - Sim.
N- 291 - 4-2-1957 - Sebastião Waltrick Vieira -  Concessão 

terreno Cemitério - Sim.
N‘ 366 - 12-2-1957 - Maria Júlia Antunes - Concessão terre

no Cemiterio - Sim.
N' 389 • 13-2-1957 - João Rodrigues dos Santos - Cooceasão 

terreno Cemitério - Sim,
N' 401 • 13-2-1957 - Celeste Dali ‘Olivo - Concessão terreno 

Cemitério - Sim.
N- 461 - 22-2-1958 - Alcides Peccin - Ligação dágua - Sim.

Dia 9 de março de 1957.
N 547 - 8-3-1957 - Mercedes de Liz Neto - Professora Mu

nicipal - 30 dias de Licença - S'm.

D E C R E T O

de 7 de março de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De acordo com o art. 97, alínea a, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1947:

A ORLANDO XAVIER De PAÚLa  da função de PRO
FESSOR Extranumerário-diarista, da Escola Mista Municipal 
de INVEKNADA DA CADEIA, no distrito da CIDADE. 

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

Prefeito^ Municipal.
Felipe Ãionso Simão 
Secretário

D E C R E T O  
de 7 de março de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De acordo com o art. 97, alínea a, 49 
Lei n° 71, de 7 de dezembro de 19 da: 

A NAS1 MARIA DOS SANTOS, d. função de PROFES
SOR Extranumerário-diarista, da Escola Mista Municipal de 
CAPELA MOSSA SENHORA DAS L HJRDES, no distrito de 
CAPÃO ALTO.

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

Prefeito Municipal.
F> lipe Afonso Simão 
S cretário.

D E C R E T O

de 7 de março de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De .'côrdo com o art. 97, alínea a. da Lei 
n* 71, de 7 de dezembro de 1957:

A MARIA ZILIOTO BORGES da função de PROFES
SOR Extranumerário-Diarista, da Escola Mista Municipal de 
PINHEIROS ALTOS, no distrito de CÊRRO NEGRO.

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

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

A LIDA
CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA CATARINENSE LTOfl.

* arquitetura * terraplanagem
* engenharia * pavimentação
* urbanismo * construções em geral

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

* aparelhos de jantar, chá e café inquebrá

veis Goyana

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

Loja de secos e molhados
0

CAETANO COSTA (fundos da casa Hoepeck no «prédio da rua»)

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

Mercedes Benz - Diesel lança o seu 
caminhão 1.0 30 em 102 dias de trabalho
O mês de março sssinalou 

um acontecimento festivo pa
ra a indústria nacional e mui
to particularmenle para a 
Mercedes Benz do Brasil S/A. 
que viveu horas de grande 
emoção no grande estabeleci
mento fabril de São Bernardo 
do Campo, em São Paulo. 
Cento e dois dias após a inau
guração da fábrica, diretores e 
operários já celebravam o 
lançamento do milésimo ca
minhão D:esi I, dentro de um 
ritimo de produção que é um 
autêntico recorde.

Mil caminhões que deixa
ram as linhas de montagem 
em menos de quatro meses 
de funcionamento; mil veícu
los Diesel, econômicos e re
sistentes, capazes de enfrentar 
as rudes estradas brasileiras; 
mil unidades que irão colHbo- 
rar decisivamente na batalha 
pelo escoamento da nossa 
produção. Uma cifra qoe já 
antecipa, auspicioeamente, de 
quando sera capaz a Merce- 
dez Benz do Brasil S/A, em 
futuro não muito longínq uo 
fiara aliviar a grande crise

n cional de transportes.
O milésimo caminhão Die

sel vem. 'encontrar seus 999 
antecessores credenciados pe
rante o povo brasileiro como 
m ignifico8 instrumentos no 
de bravamento de nosso vas
to território e na propulsão da 
nossa economia. No asfalto ou 
na terra ainda Sulcada pelos 
v girosos carros de boi, nas 
Cidades e no campo, o ca
minhão Diesel vem prestando 
inestimáveis serviço* à co
munidade brasileira. Até mes
mo nos postos avançados da 
civilização êle comparec : co- 
peiando no trabalho abnega
do que os missionários desen
volvem, como «tu Jmente a- 
contece entre parecis * nham- 
biquaras, entre Diamantino e 
U.iarili, no pantanal mato- 
g.os3sense. La, a Missão dos 
J.-suitas tem no caminhão 
M-rcedes B rnz - Diesel o seu 
m lhor amiga e aliado, um 
companheiro valente que não 
t me nem a lama nem as i- 
nu d ções, nem as trilhas 
corrovant' s, nem as matas e 
nem 'TirBiro alguma <u ça im
portuna que lhe atrav» sse o 
c inho. . .

Depoimentos como ê**e or
gulham diretores e op rárii s 
d» Mercedes Benz do Brasil 
S/A, f.izenJo com que se lan- 
c t*o trabalho possuídos 
por entusiasmo redobrado, c i- 
P az de brevemente trazer n >- 
vos e brilhantes marcos a sua 
at vdade, repetindo esta fa
çanha do caminhão Diesel n.

00 J.

D E C R E T O  
de 7 de março de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

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

A URS1L1NA JURACY SILVA da função de PROFES
SOR Extr •num-rário-diurista, da Escola Mista Municiçal de 
voRRO DOS BENTOS, no di-trito de PALMEIRAS.

Prefettura Municipal de Lages, em 7 de março de 1967.
Asainado: - Vi 1 al Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O R T A R I A  ,
de 7 de março de 1957 

CONCECER LICENÇA, rm prorrogação:
DE arôrdo com o art. 156, combinado c>m os arti
gos 162 línea a, e 164. n Lei n° 71, de 7 de de
zembro de 1949:

A NICANOR BATISTA RIBEIRO, ocupaete, do c irgo 
isolado de provimento efetivo de Fl>CAL AJUDANTE, Pa
drão S, constante lo Quadro Único do Munici >io, de trinta 
(30) dias, com vencimentos integrais, a contar de 9 de feve- 
reiro p. passado.

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

Prefeito Municipal
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
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Séde em Florianópolis S. C.

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

saidas às 14:50 Para
Rio - São Pa alo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Caritiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

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

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS
l

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

chegadas às 15:05 De

6aidas às 15:25 Para

chegadas às 09:d5 De 
saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para

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

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

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- 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 T3M LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

T A C  ás suas ordens
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Negocio de ocasião
Vende-6e um caminhão Ford 

•íG Hercules Diesel compl 
t mente reformado sujeito a 
qualquer prova.

Os interessados poderão di- 
rigir-se a rua Correia Pinto 
272

3521

O  FC -D  é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dèste tipo.

Vende-se
Galpão com um completo 

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

Pare oquWçío •  Mrrtço M ttn  »q»l*om«ito*. procare ot eoncwslonírtos em LAüES, 5£ ,TA CAT<" " "  A :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 6. SCCftS S. 2.
Rua Coronel Cordova, 459

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

Maiores imformações com o 
sr. Adolfo Martins na firma 
J. lldelfonso Ind. Com. ou 
pelo telefone 203

Entrega imediata

DGD-4

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

da praça

Não dê esmola:
Contribua para a SLAN

Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
O d ucnr Clovis Ayres Ga
ma. luiz de Di'*itO da Pri- 
meir Vara di Comarca de 
Lagt s, Estado d; S^nta Ca
tarina, na fórma da lei, etc.

Faz s iber a todos que o 
presente edital de leilão, com 
o prazo d- viote dias, virem, 
dele conhecimento tiveram ou 
interessar possa. -que no dia 
treze do mês de abril do cor
rente ano (13-4-1957), àB dez 
horas, no saguão do edificio 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de venda e 
arremataçáo por quem mais 
der e maiores lances oferecer 
independente das respectivas 
avaliações, os seguintes imo- 
veis que foram penhorados 
na execução promovida por 
PEDRO RIBEIRO DE SOUZA 
contra Alcides Antunes e ou
tros, julgada por sentença que 
transitou em julgado, a sa
ber: UMA GLEBA de teir»* 
com a área superficial de 
24.459 metros quadrados, in
clusive matos e pinheiros ne
la existentes, situada no imó

vel «Lambedor», distrito de 
Índio*, desta Comarca, con
frontando com terras de Joa- 
qui u Miguel Sobrinho e de 
Idnrvina Marinha de Suiza, 
conforme quinhão n. 9 da diví- 
«ão do referido imóvel, reque
rida por Pedro Ribeiro de 
Souza, julgada por sentença 
que transitou em julgado, gle
ba P6ta penhorada a Otacllio 
Ribeiro de Souza (ou da Sil
va Ribeiro) e avaliada por 
Cr$ 2.300,00. - TRÊS GLE
BAS'de terras, se ido duas 
de 35.123 metros quadrados 
cada uma, e uma de 17.438 
metros quadrados, todrçs si 
tuadas em comum no imóvel 
denominado «Lambedor», dis
trito de Índios desta Comar
ca, confrontando a comunhão 
coin terras de Joaquim Miguel 
Sobrinho e de Idorvina Ma
rinha de Souza, conforme 
quinhão N° 9, em comum, da 
divisão do mencionado imó
vel, requerido por Pedro Ri

beiro de Souza e julgado por 
sentença que transitou em 
julgado, glebas essas penho- 
rad.ts, rpsoectivumente à João 
Alves de Souza, Vergilio al
ves de SouZa e Quintino Ri
beiro de Souza, e avaliada as 
duas primeiras ao pieço de 
três mil e quinhentos ciuzei- 
ros Cada uma, e a ultima por 
mil e setecentos cruzeiros, e 
tod-<s co n a ár^a total de 
87.684 metros quadrado^ pur 
Ci$ 8.700,00. - TRÊS GLE
BAS de terras, cada uma de 
23 459 metros quadrados; UMA 
GLLBA de 6.021 metros qua
drados; SEIS GLEBa S c.da 
uma de 3.823 metros qua
drados; DUAS GLEBAS cada 
uma de 861 m-troí quadra
dos; CINCO GLEBAS cada 
uma de 86o metro* quadra
dos- UMA GLEBA de 1.250 
mefos quadrados e UMA 
GLEBA d*- 1.490 digo, de
1.409 me:ros quadrados, num 
total de dezenove glebas com

a área superficial total de 
108 017 metros quadrados, si
tuadas no imóvel denominado 
«Lambedor» no distrito de ín
dios, desta Coroarc8, consti
tuindo os quinhões em co
mum do pagamento número 
9 da divisão do referido imó
vel, requerida por Pedro Ri 
beiro de Souza, julgado por 
sentença que transitou em 
julgado, confrontando ioda a 
comunhão com terras ae Joa
quim Miguel Sobrinho e de 
Idorvina Marinha de Souza, 
glebaB 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 do Souza, Sebastião Melo 
de Farias, HGvodoro Melo de 
Far as, Otacilio ,Melo de Fa
rias, Altino Melo de Farias, 
Oracidio Melo de Farias, Gen
til da Siiva Ribeiro, Laudeli- 
na da Silva Ribeirc, ldalzína 
da Silva Ribeiro, Argemiro da

Dois gremdes "frabalftadorc 
para a %m fazenda

s s

O D G D - 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.

Silva Ribeiro, Nstdicio da 
Silva Ribeiro, Ah ides da S 1- 
va Ribeiro, Quiniino da Silva 
Ribeiro, Irene Furlan e Dorval 
Pereir* de Oliveira, e ava
liadas ni tiês glebas de 23.459 
metros á Cr$ 2.3U0,OO cada 
uma; a de 6.021 metros qua
drados, pela quantia de Cr$ 
600.00; a s* is d** 3.823 metros 
quadrados à Ci$ 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 me
tros quad ados pela quantia 
de Cr$ 180,00, e todas ela» 
que têm a área suoerficia! to
tal de 108.017 metros quadra
dos, pela quantia total de 
Cr$ 10.810,00. • E quem quizer 
arrematar o* bens meuciona- 
dos neste edital, devtrá com
parecer no dia, mês, hora e 
loral referidos, Bendo elts en
tregues a quem mais der e 
rr elhor lance oferecer indepen
dente das aludid&i nvaliaçõ s 
feitas neste Juízo, depois de 
pagos no ato 0 preço da ar
remataçáo, impostos e custas 
devidas. - E para que chegue 
«o conhecimento de todos os 
interessados, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na fórma «1a lei. Dado e pas
sado nesta cidade de Lag«s, 
Estado de Santa Catarina, aos 
dezenove- dias do mês de 
março de mil novecentos e 
cincoenta e sete Eu, Wal- 
deck Aurélio Sampaio, Escri
vão do Cive), o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Primeira 

Var»
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

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



64-57

Em cada quintal, um galinheiro
Possui o Brasil um dos 

mais baixos Índices de con
sumo de ovos, no mundo. En
quanto o americano consome' 
420 ovos por ano, o irlandês 
280. o canadense 260, o suí
ço e o inglês 200 (êste últi
mo numero é a média de 
quase todos os país da

Europa), o brasileiro n ã o  
chega a consumir uma cen 
tena de ovos. Contudo, não 
existe razão para isto, pois 
a avicultura não é atividade 
dificil, que só possa ser exer 
cida em granjas montadas 
com todo6 os requisitos técni
cos e onde sejam criadas

I i  C A i
M É D I C A

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

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Associação dos "  '  1 Lajes
A V I S O

A Associação dos Professores de Lajes está fazendo 
unia de campanha levantamento para verificar o número de 
alunos, em idade escolar que não conseguiram matricula 
nos estabelecimentos de Ensino, desta cidade.

Para isso, vem solicitar aos senhores pais, a coopera- 
ç o >ara que a Associação consiga seu6 objetivos.

Os Se hores pais de alunos que estão em idade esco- 
1 r leverâo dirigir se aos seguintes lugares, a fim de 
prestarem as informações.

Direção do Grupo Escolar Belizário Ramos 
Direção do Grupo Escolar Modêlo Vidal Ramos 
Direção do Grupo Escolar Flodoaldo Cabral 
Inspetoria Escolar da 44a. Circunscrição 
Jnspetoria Escolar da 5a. Circunscrição 
Delegacia de En-Jno da 5a. Circunscrição

Lajes, 3 de abril de 1957

Sineval Couto - Presidente

centenas ou milhares de poe
deiras. Os altos Índices es
trangeiros decorrem da pre
dominância da avicultura do 
méstica. t Quase 80% das 
granjas americanas, p o r  
exemplo, não possuem si- 
quer 500 cabeças.- a absolu
ta maioria desta percentagem 
vai até o máximo de 200. A 
criação em iundo de quintal 
é o grande segrêdo do maior 
consumo de ovos pelas po
pulações daqueles países. 
Aqui no Bra6il também po
deremos alcançar melhores 
índices com a difusão da a- 
vicultura doméstica, permi 
tindo, ainda, melhorar o pa
drão de alimentação do po
vo do interior, com a inclu
são do ôvo e a carne de 
frangos nas dietas normais. 
Em tôdas as fazendas, em 
qualquer sítio, no fundo da 
chácara oo mesmo no quin
tal, a criação de galinhas, no 
sentido doméstico, deve ser 
feita com o objetivo minimo 
de proporcionar alimentos 
nutritivo- para a familia. Na 
criação doméstica "não exis 
tem grandes problemas de 
arraçoamento nem de insta 
laçõ.-s. Vale a pena que to 
dos os que dispõem de qual
quer nesga de terra, onde 
possam manter pelo menos 
uma dúzia de poedeiras, fa
çam sua avicultura. O pa
drão de alimentação de nos 
sas populações rurais e su 
burbanas será, em pouco 
t e m p o ,  consideravelmente 
melhorado.

Vende-se
Vende-se uma máqui

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

Usem o fone 228 
Ou visitem a

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
Rua Cel. O. Costa. (Fundos jardim Vidal Ramos'

Dispõe para pronta entrega de

D U R  A T E X
a extraordinária fibra de madeira prensada para decorações 

- moveis - portas forros e todes cs fins.

divisões

Não empena — Não enruga — Durabilidade eterna

-  e d i t a l  -

Sindicato dos Empregados no Comércio 
de Lajes

Pelo presente edital, em cumprimento ao disposto na 
Portaria DNPS n° 3.948 e *8.2,57, que altera dispositivos 
contidos na Portaria 3.291 de 13.10 1954, convoco os asso
ciados dêste Sindicato para a eleição de Delegado-Eleitor, 
de6ta entidade, o qual oportunamente participará das elei
ções para membros do Conselho Fiscal do I.A.P.C - A elei
ção será realizada em 14-4 1957, na sede deste Sindicato 
á rua Praça João Co6ta s/n- Edificio João Cruz Junior, 
das 8 (oito), às 14 (catorze) horas, ficando aberto o prazo 
de 8 (oitoi dias, consecutivos, a coutar da data da publica
ção dêste EDITAL, para a inscrição de candidatos

O pedido de inscrição em três vias, deverá ser instruí
do com os seguintes documentos:

a) - Declaração de próprio punho com letra e firma 
reconhecida por tabelião, de que não incorre nas causas 
legais de inelegibilidade, previstas no titulo V da Consoli
dação das Leis ao Trabalho,

b) - Prova de que a emprêsa a que pertence está 
quite com o I.A.P.C., admitindo-se como tal aquela que, 
mesmo que tenha auto de infração pendente de julgamen
to, e6teja procedendo normalmente aos recolhimentos men
sais,-

c) - No ato de apresentar o pedido de inscrição, o 
candidato exibirá o titulo de eleitor e prova de quitação 
com as obrigações militares. Estes documentos, logo após 
conferidos com as declarações constantes da petição, se
rão restituides aos interessados.

Só poderão votar os associados quites, maiores de 18 
anos, sabendo ler e escrever, contando mais de seis meses 
de inscrição no quadro social do Sindicato e mais de dois 
anos de exercicio da profissão, a menos que ae encontrem 
□as condições previstas no art. 540, parágrafo 2o da C.L T.

No caso de não ser atingido o quorum previsto no 
art. 2o da Portaria 3.948, de 28 2.57, a eleição será realiza
da independentemente de nova convocação às 16 horas, no 
mesmo dia e local, acima mencionadas.

Lajes, 1° de Abril de 1957.

Raul dos Santos Fernandes - Presidente.

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:

São Paulo
Rua: Sacramento Blacke, 82 

fone 9-36-88

Rio de Janeiro
Rua Sacadura Cabral, 197 

fone23-42-50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins, 71 

Fone lo-31

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

Itajaí
Rua, Hercilio Luz, 68

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

— Fone 387

AGRADECIDO PELA PREFERENCIA

^
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Diminuição do custo do produto — Nenhnma dificuldade no escoa
mento da safra do corrente ano — A construção de uma rêde de 

armazéns e silos — Declarações do ministro Mário Meneghetti
«Nossa maior preocupação 

no que d<z respeito ao pro
blema triticola, ri-Mde em au
mentar a produção e diminuir 
o custo do «pr duto». Assim 
6e pronunciou o ministro Ma
rio Meneghetti.

Acrescentou o titular da 
Pasta da Agricultura, abor
dando aspectos relaiconados 
com o escoamento da -afra 
d> corrente ano, qoe inexiste 
qualquer dificuldad , por isso 
que está práticamente assegu
rado transporte para o produ
to nacional.

L)etendo-se, inirialmente, no 
problema do escoamente do 
trigo, disse o ministro da 
Agricultura:

— «Sob esse aspecto, a po 
lítica trítícola tem aoresentado 
aspectos o* mais animadores, 
pois até o dia 29 do corren:e 
f .ram embarcadas, via maiiti- 
ma, 136 mi! toneladas de tri
go. Até fins de abril, de a- 
cô do com o programa da 
Marinha Mercante êsse total 
terá se elevado a 210 mil to
neladas, contra 76 mil em 
igual período do ano piss.do 
Somados êsses númPro* às 150 
rr.il toneladas consumidas no 
Rio Grande do Sul e às 50 
adquirida*, tem-se um total 
de 450 mil toneladas já adqui
ridas e pagas, até março. 
Dêsse modo, e graças, sobre
tudo ao auxilio que a Marinha

Mercante promete, até 15 de 
maio i^tará escoado a lafra 
dêsse ano, que deverá andar 
pela casa das 800 mil tonela
das*.

Após outras considerações 
em torno da safra 1057-58, o

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kõeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
AURÉLIO PAES BRANCO, solteiro 
nasciao em Lajes, opeaário, filho 
de Sebastião Erotides Paes Branco 
e de Marta Luiza Antunes Branco 
e MARIA DOS PRAZERES SANTA 
ANA, soteira, nascida em Lajes, 
de ocupação doméstica, filha de 
Alcides Alves Santa Ana. e de do
na Jorgina Barros Santa Ana,

Lajes, 3 de abril de 1957.

Faz saber que prete >dera casar 
civilmente ROMEU RAMOS LUCE- 
NA, solteiro nascido em Lajes, 
contador, filho de Alziro Batista de 
Lucena e de dona Maria Ramos 
Lucena e ZELIA DE OLIVEIRA 
ARRUDA, solteira, nascida em La
jes, de ocupação doméstica, filha 
de Frontino de Oliveira Arruda e de 
dona Dautina Gonçalves de Arruda

Lajes, 4 de abril da 1957.

Cine Teatro Tamoio S.A.
Assembléia Gecal Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas des
ta sociedade, paaa a assembléia geral ordinária, 
a realizar-se às 14 horas do dia 27 de Abril do 
corrente ano, em sua séde social, à rua Marechal 
Deodoro n- 170, nesta cidade, para deliberarem 
sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

1‘ - Apresentação e aprovação do balanço 
geral, encerrado em 31 de dezembro de 19r>6, re
latório da diretoria e parecer do conselho fiscal.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes, pa
ra o exercicio de 1957.

3. - Assuntos de interesse social.

A V I S O

Acham-se á disposição dos senhores acionis
tas. na séde social, os documentos a que se refe
re o art. 99 do Decreto-lei 2.627, de 26 de setem
bro de 1610

Lajes, 31 de Março de 1.957

Carmosino Camargo de Araújo 
Diretor Presidente

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n1 266

ministre Mario Meneghetti fi
xou as medidas que serão 
poetas em prática pelo 6eu 
Ministéri' :

— «O problema da forma
ção de uma rêde de silos e 
armazrn-i merecerá as noiio- 
r«s atenções. Nesse seDtido, 
foram abertas duas concorrên
cias; uma para construção de 
uma rêde própria do Ministro 
com a capacidade de 250 mil 
tooeladas, e outra, até 150 
nsil toneladas a ser entregue 
mediante financiamento, a fir
mas particulares. Com relação 
à rêde própria, convêm escla- 
ecer que será constituída, tio 

Rio Grande do Sui, de 27 ar
mazéns e 7 silos, c de 8 ar- 
naz -̂Ds ou silos em Santa 

Cat irina, e 5 unidades no Pa
raná

Isso sem falar na rêde do 
Estado, co n capacidade par* 
60 mil toneladas, na das co
operativas e d*s firma* parti
culares. A«si'n Jsendo, até o 
fim do ano, de uma saíra de 
eêrea d ‘ tim ruiloão de tone 
ladasj 400 mil pod rão ser 
rmazenadas e 250 mil serão 

>'■ nsumidas nos 3 E-ta ms su
listas. Restarão, portanto, ,,350 
mil para sererrf colocadas, n 
que, significa, praticamente, o 
■ nexistência do problema de 
-scoamento e colocação do 
produto nacional».

Tal situação, segundo obser
vou o ministro enr continua
ção, determinará facilidade na 
distribuição do trigo brasileio 
com a eliminação no* inter
mediários, além do estabelpci- 
mento da igu Idade de preços 
com o produto estrangeiro. 
por fim, o titular da pasta da 
Agricultura pôs em relêvo o 
mxilio por parte dn Banco 
1o Brasil e manifestou a cer
teza de que dentro de três 
meses, possa a organização 
coi.perativista tritícóla em 
oleou funcionamento, c o m  
vantagens enormes para o 
problema do aba*tecimento do 
p ís, resolver a ‘situação.

AGRADECIMENTO
O Sr IDALINO PA''HE<" O DE ANDRADE, e familia. vem 

por meio dêste órgão noticioso^ tornar público 6ua eter
na gratidão, ao Exmo Sr. Dr. NILSON IDO.NE BIa VATTI. 
médico diretor do hospital Frei Rogério de Anita Garibaldi 
- Lajes S.l , que não poupou esforço, cansaço ou sono, 
passando dia e noite á cabeceira da cama do filho Pedro, 
depois de uma melindrosa intervenção cirúrgica: conse
guindo com o auxilio de Deus e sua alta competência de 
Médico integral, restituir-ihe a saude, quando já à última 
chama de esperança se havia extinguido.

A este grande alma de „médico. atencioso abnegado, 
compassivo e competentíssimo, seu perene agradecimento, 
e jamais será e*quecido, pela familia Pachecos. Quer dei
xar também seu agradecimento, às irmãs e ao vigário, que 
com tanta solicitude acompanharam o doente em to- 
dos os transes.

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

O doutor Clovis Ayres da 
Gama, Juiz de Direito da 
la Vara da Comarca de 
Laje*, Estado de Sta. Cata 
rina na foima Ca lei, etc.
FA£ saber a todos que vi

rem êste edital ou do mes
mo conhecimento tiverem 
que, no dia vinte e cinco 
(25) do corrente mês de abril, 
às dez (10) horas, no saguão 
do edificio do Fórum, nesta 
cidade, o porteiro dos audi
tórios levará a público, pre
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 execu
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 
l925m importado da A le 
manha, em perfeito estado de 
funcionamento, locomóvel 
êsse 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.$ 140.000 00). E 
quem quizer arrematar o lo
comovei mencionado Dêste 
edital, deverá comparecer no 
dia e hora acima mencio
nados, sendo êle entregue a 
quem der maior lance, de
pois de pagos no ato o pre
ço da arrematação, 'impostos 
e custas devida». E, para 
que chegue ao conhecim n- 
tn de todos, passou-se êste 
edital que será publicado ua 
forma da lei. Dado e p s^a- 
do nesta cidade de Lajes, 
aos dois de abril de mil no
vecentos e cincoenta e sete 
(2-4 1957). Eu, VValdeck A. 
Sampaio, Escrivão do Civel 
e Comércio o datilografei, 
subscreví e assiuo. Selos a- 
final.

Clovis Ayres da Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

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

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

. . . com pequena entrada,
. . • e por mês quase nada 1

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira!

Rádios a luz, bateria e bateria e luz I 
Eletrolas de mêsa!

Eletrolasde alta fidelidade! (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  & CIA.
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 80

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAM ENTO!

t
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Torneio Extra Varzeano a- Cruzeiro e Independente 
em empolgante cotejo

Amanhã a tarde no Estádio 
Velho de Copacabana terá 
prosseguimento o tarneio ex
tra varzeano, com a efetiva
ção de duas partidas.

Na preliminar, que está fi
xada para as 13,30 jogaram 
os quadros do Ari-o Iris e do 
America, e no match principal

estarão frente a frente os li
deres da atual competição Az 
de Ouro e Corintians.

Será uma ótima tarde es
portiva, esta que teremos a- 
manhã no Velho Areiáo pois 
reunirá quatro grandes equi
pes de nosso futebol menor.

Será encerrado 
manhã o torneio 
Diário da Manhã

Amanhã a tarde no Estádio 
Municipal da Ponte Grande, 
teremo» a rodada de encerra
mento do Torneio Pentagonal 
Radio Diário da Manhã, com a 
efetivação de apenae um jogo 
que reunirá as equipes do La
jes e do Flamengo.

Tendo poi cenário o Está
dio Municipal da Ponte Gran- 
ae, será realizado amanhã ce
do o cotejo entre os quadros 
do Cruzeiro e do Independen
te, ns quais farão a I a Rodada 
do Segundo Turno do Torneio 
Extra da Segunda Divisão.

Não há prognosticos em 
torno deste embate, pois as

duas equipes se equivalem, 
quer tècnicamente como fisi
camente.

Portanto o choqué Cruzeiro 
x Independente, está fadado a 
agradar Inteiramente a todos 
aqueles, que se locomoverem 
ao Fortim da Ponte Grande 
amanhã cedo.

Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 1 
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

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

I

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

_____  Concessionários exclusivos nesta praça ---------

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro# 16 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES# S. C.
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Reunião de governadores em Florianópolis [CORREIO LAGEANO
Como estava sendo ampla- 

mente anunciado, reuniram-se 
dia 30 de março próximo pas
sado, em Florianópolis, os re
presentantes dos Estados da 
Bacia Paraná - Uruguai, com
preendendo os Estados de Sãp 
Paulo, Minas Gerais, Goiás, 
Mato Grosso. Paraná, Santa 
Catarina c Rio Grande do Sul 
a fim de tratar assuntos de 
importância a êles ligados.

A chegada das comi
tivas

Constituiu acontecimento im
portante para a capital barri- 
ga-verde a chegada dos repre
sentantes dos Estados da Bacia 
Paraná-Uruguai, ocorrida às 
11 horas de sabado passado. 
Segundo o programa estabele
cido, uma companhia da Fôrça 
Militar do Estado cm uniforme 
apurado, tendo à frente o pa
vilhão nacional, aguardava a 
passagem dos ilustres visitan
tes, o que veio a ocorrer às 
11,40 minutos, acompanhados 
do governador Jorge Lacerda e 
tendo feito a pé o percurso 
até o Palácio do Governo.

Reunião no Edificio 
das Secretarias

Depois da recepção em pa
lácio, na qual estavam presen
tes destacadas autoridades mi
litares, civis e eclesiásticas, 
bem como representantes da

imprensa falada e escrita, fins- 
talou-se a reunião no terceiro 
andar do Edificio das Secre
tarias, abrindo a sessão o dr. 
Álvaro de Souza Lima, o qual 
em seguida convidou o gover
nador Jorge Lacerda para pre- 
sidi-la.

Participantes da mesa
Precisamente às 16,30 horas 

foram iniciados os trabalhos 
da Conferência dos Governa
dores, tendo sido a Mesa cons
tituída das seguintes pessoas: 
ministro Souza Lima; governa
dores lido Meneghetti, do Rio 
Grande do Sul: Bias Fortes, de 
Minas Gerais; Ponce Arruda, 
de Mato Grosso; representante 
do governador do Estado de 
Goiás sr. Tarciano Melo e sr. 
Guatacara Borba Carneiro, re
presentante do governador 
Moisés Lupion, do Paraná. 
Cumpre ressaltar, que por mo
tivos de força maior, alguns 
governadores de Estados não 
puderam comparecer no dia da 
instalação da conferência, che
gando entretanto no encerra
mento dos trabalhos.

1° o da renda da União 
para valorização da 

Bacia Paraná-Uruguai
Foi apresentada pelo sr. Bias 

Fortes, governador de Vlinas 
Gerais, uma indicação à V I 
Conferência dos Governa iores,

M i s
—  E D I T A L  -

Convocação para Assembléia Geral 
Extraordinária

De ac.ôrdo com as determinações legais e estaluárias, 
convoco os 6enhores Associado» para a reunião ia Assem
bléia Geral Extraordinária especialmente destinada a re
solver sôbre a seguinte ordem do dia:
KBFOR U  DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS 
POSTO )E CLASSIFICAÇÃO EM LAJES 
EXPORTAÇÃO - SISTEMA COTAS 
FINAN TA MENTO 
ASSUNTOS DIVERSOS

Estarão presentes a essa Assembléia Geral Extraordi- 
dinária, especialra^nie convidudos. o Sr. Dr. \RiSTlDES 
LARGURA, DD. Presidente do Inatituto Nacional do Pinho, 
Representante da Carteira Agrícola e Industrial do Banco 
do Brasil S/A. e o Deputado Federal Sr. Elias Adaime.

A reunião deverá ser realizada, na escola Normal 
Vitial Ramos. no dia 28 d > corrente, domingo, às 9 horas da 
manhã, para a qual pede ae a presença de todos os Asso
ciados, em face da relevância dos assnntos a serem deba
tidos pois. dizem respeito ao» interesses inadiáveis da 
classe, cuja demora em resolve-los sómente poderá conti 
nuar a trazer prejuízos imensos aos Srs. industriais da ma 
deira.

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

no sentido de que seja c r ia d a ------ .
uma taxa de 1% sobre a re- Ano XVII' LaaeS, de Abril de loÒ/ 
coita tributária da União nos
Estados da Bacia Paraná-Uru- j 
guai, para aplicação num pia j  
no de desenvolvimento dessa I 
região. A indicação deverá ser | 
convertida cm projeto que, le
vado à Câmara Federal, deve
rá ser aprovado, posto que os 
Estados integrantes da Bacia 
reunem 80% dos representan
tes do Congresso Nacioeal.

IK presidiu o encerra
mento da reunião
O encerramento da VI Reu

nião dos Governadores foi 
presidido pelo sr. Juscclino 
Kubiischck, presidente da Re
pública, que foi alvo na Capi
tal do Estado de grandes ho
menagens, antecipadamente 
programadas. Nessa ocasião o 
presidente da República diri
giu a palavra ao povo catari
nense, salientando a importân
cia do conclave que se estava 
encerrando.

N’ 28

Cel. Ramão Soares
Esteve em visita a nossa 

redação, em dias de*ta se
mana, o cel. Ramão Soares, 
residente no município de 
Carazinho, Estado do Rio 
Grande do Sul, onde deshu 
ta de largo circulo de rela
ções. Nêstes últimos tempo9, 
foi realizado um interessante 
concurso naquela cidade rio 
grandense para a escolha da 
figura mais popular e Gmpá 
tica, tendo o cel. Ramão Soa
res vencido com larga mar
gem de votos n,ais de uma 
centena de concorrente», o 
que evidencia o conceito 
que desfruta naquele municí
pio gaúcho. Em nossa cidade 
o cel. Ramão Soares também 
desfruta de vasto circulo de 
amizades pela sua maneira 
de ser cavalheiresca e pelo 
6ou espírito aitamente comu
nicativo.

Sr. Paulo de Tarso 
Martelo

Transcorreu, na data de on
tem, o aniversário natalicio do 
sr. Paulo de Tarso Martelo pro
prietário do bar do Clube I o 
de Julho. Apesar de radicado 
há pouco tempo em Lajes, o 
prezado aniversariante já con
quistou elevado circulo de 
relações e amizades em nossos 
meios em virtude do seu ca- 
ter reto e demais caracterís
ticas que lhe são peculiares. 
Em homenagem a essa data, 
seus amigos ofereceram-lhe, no 
Clube I o de Julho, suculenta 
churrascada que decoreu em 
meio a grande alegria e cama
radagem e que contou com a 
participação de vários demen
tas da sociedade lajeana.

Registrando o acontecimen
to, CORREIO LAGEANO cum- 
primenta-o.

Senhores fazendeiros e agricultores
Tratores e máquinas agrículas financiadas para pagamento

em 3 (três) anos

Comércio e Representações G. Socas S.A.
CONCESSIONÁRIA DA

International Harvester Máquinas, S.A.
A INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS S/A., está financiando aos srs. FA 

ZENDEIROS E AGRICULTORES, para adquirirem seus Tratores e maquims agrícolas 
(Trator, arado, grade, plantadeira, semeadeira», automotrizes para trigo, etc.), com o pra
zo de pagamento de 3 três anos,) dentro das condições determina i is pelo MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, conforme Decreto n' 40 260. de 11/11 de 1956.

BASTA portanto que o FAZENDEIRO OU AGRICULTOR, seja regisirado ou se 
registre no MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, para poder comprar a sua maquinaria a 
gricola/'trator arado, plantadeira. etc, pagando a sua compra, SÓ DEPOIS DE RECEBER 
O MA.QUINARIO, em tres anos de prazo, em seis (6) prestações semestrais.

Acresce esclarecer, que o preço do máquinário, está reduzido à quase a metade 
do custo, que sairia se fosse comprado pelas atuais taxas de imporiação (liberação de 
agios).

Logo. os «rs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, pela nova modalidade de finan
ciamento que está apresentando a INTERNATIONAL HARVESTi R AAAQUINAS, S/A., 
poderão adquirir os famosos tratore^ da marca INTERNATIONAL, com seus implementos 
e demais maquinas, por preços reduzidos, à quasi 50% (cincoenta por centol, dos preços 
anteriores.

A firma COMERCIO E REPRESENTAÇÕES g . SOCAS S/A, na qualidade de con
cessionária da International Harvester Maquinas, S.A., Deste Município e na regiàn ser
rana, comunica que está aceitando os pedidos IMEDIAT.AMENTE, pois. os que fizerem 
seus pedidos em primeiro lugar, serão naturalmente os primeiros a receberem suas má
quinas e implementos.

Srs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, procurem, imediatamente, a firma C. e 
R. G. SOCAS S/A., à rua Cel. Cordova, 290 a 3<>2. Da cidade de Lage6. n/ Estado, para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras informações.

Lages, 2 de Abril de 1957

Comércio e Representações G. Socas S. A.

CINE TEATRO TAM OIO
Apresenta DOMINGO às 19 e 21 horas, em belíssi
mo colorido o sensacional filme de aventuras em

«CINEMASCOPE»

U m  s a b  a d o v i o l e n t o
Com Vitor Mature - Richard Egan - Stephen

McNally
Um sábado violento, a história de vidas secretas num 

entrechoque de paixões e ambições

Á0II?1 r r lP m  -  Para 0 dia, 11 - quinta feira - a a- 
^ S ' ^ * * *  VJ^ M I presentação da maior película em 
«CINEMASCOPE», o filme que tem batido todos os re-

cords de bilheteria

Sete noivas para sete irmãos
com Jane Powell - Howard Keel - Jeff Richards - Russ 

iamblyn - Tommy Rali
QUINTA FEIRA DIA 11

Sete noivas para sete irmãos
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