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barlos Lacerda é um chantagista
Violentas criticas do dep. Pitombo contra 

o «corvo»
O deputado Ari Pitom

bo, da bancada do PTB, 
na Camara Federal, pro
feriu veementes criticas 
contra o deputado Car
los Lacerda, atual lider 
da UDN. Da tribuna de
clarou categórico o par
lamentar trabalhista:

«Lamentamos que a 
UDN que é um partido 
que tem elementos de 
reconhecido v a l o r  e 
comprovada honestidade, 
tenha escolhido para li
der um leviano e um 
chantagista, um egresso 
do partido comunista que 
é Carlos Lacerda». Ante 
as palavras ásperas do 
representante trabalhista 
e devido à oposição que 
insistia em aparteá-lo. o 
presidente fêz soar cons

tantemente os tímpanos, 
motivo por que Pitombo 
gritou ainda mais alto: 
«Posso provar que La
cerda é chantagista. Mas 
como não se pode falar 
desta tribuna eu me re
tiro!» Segundos depois, 
gritou em altas vozes: 
«Lacerda é um canalha». 
O plenário ficou em pol
vorosa, tendo o presi
dente feito um apêlo no 
sentido de que todos 
cumprissem o que dis
põe o regimento. Lacer
da restringiu se a dizer 
que tomou parte na Con
ferência da Paz em Pa
ris como jornalista e 
comparou as palavras de 
seu antagonista com a 
linguagem usada p o r  
qualquer pessoa. Mas is
to de maneira calma.

MENSAGEM DE JK AO CONGRESSO
O p re s id en te  Ju sce lin o  en 

v iou m ensagem  ao C ongresso, 
aco m p an h ad a  de exposição de 
m otivos do Ita m a ra ti, so lici
tan d o  a b e r tu ra  de c réd ito  es
pecial de  qu inze  m ilhões de 
c ruzeiros, p a ra  a te n d e r  as des

pesas com a e laboração  do no
vo código secreto . P rovidencia , 
assim , o governo  na confecção 
do código que su b stitu irá  a- 
qu e le  que foi reve lado  por 
C arlos L acerda, na tr ib u n a  da 
C âm ara.

« f o l t a p »
O s afam ados ca rro s  e u ro 

peus da  m arca  «Volkswagen» 
se rão  d o ra v a n te  d is tribu ídos 
em  L ajes, ten d o  obtido  a con
cessão necessária  a conceitua
da firm a  M ercan til D elia Roc- 
ca, B ro erin g  S.A., d e s ta  praça, 
q u e  assim  am p lia rá  as suas 
a tiv id ad es. O carro s  «Volkswa
gen», fab ricados em  W olfsburg, 
na  A Jem anha O cidental, foram  
in troduz idos re c e n te m en te  no 
B rasil e es tão  alcançando  g ra n 
de p ro c u ra  d ad a  a sua a lta

classe e in igualável aperfe içoa
m ento  m ecânico que ap re sen 
tam . São considerados os m e
lhores carros pequenos do 
m undo, em  d u rab ilidade  e a l
cance de velocidade. A M er
cantil Delia gRocca, B roering  
S.A., ob tendo  essa concessão, 
galga m ais um  im p o rtan te  pas
so nas suas bem  lançadas in i
ciativas. A p rim eira  un idade 
receb ida  já  foi aqui vend ida 
ao conhecido clinico Dr. Alceu 
P o rto  A legre.

Ponto para estabeleci
mento de BAZAR

Aluga-se em ponto muito comercial para 
estabelecimento de armarinhos, calçados e 
principalmente de bazar, otima sala em pre 
dio recem-construído, proximo ao Mercado e 
à Agencia Rodoviária, à rua Hercilio Luz, 570.

Tratar à rua Coronel Caetano Costa, 64.

Lott: o silencio é mais que ouro
A bordado pelo nosso rep o r

te i  d u ra n te  o aperitiv o  o fere
cido no 2° B atalhão  à com iti
va p residencial que  nos visi
tou  dia 31, o gen era l T eixeira  
Lott, m in istro  da G uerra , ex - 
cusou-se de pronunciam ento  
de ná tu reza  política, dizendo:

Tem nova diretoria 
o Centro Espírita 
«Allan Kardec»

Segundo comunicação que 
recebemos* foi eleita e empos
sada, dia 31 de março próxi
mo passado, a diretoria que 
regerá o* destinos do Centro 
Espirita «Allan Kardec» du
rante um ano, ficando assim 
constituída: presidente - Ten. 
Cel. )ose Libeiato S o u t o  
Maior; vice presidente - Nel
son Nerbass: 1° secretario - 
Nilton Cordoao da Silva (re
eleito); 2» secretario - Romu 
Io Ramos Borges; tesoureiro - 
João /VUrquetti: bibliotecário - 
Janyr Godinho; D. A. NECES 
S1TÀDOS -  João de Castro 
Neto; procurador Thomaz A- 
quino Córdova e Sá. Para o 
Conselho Fiscal foram eleitas 
fts seguintes pesioas: João 
Gualberto da Silva. Nicanor 
Arruda e Osvaldo Vieira de 
Camargo.

Agradecendo a comunica
ção rec»bida, formulamos os 
melhore» votos de êxito à di
retoria recem empossada.

Dr. Moacyr Guimarães
Estabeleceu-se com um 

consultório médico em nos
sa cidade, há poucos dias, 
o dr. Moacyr Guimarães, 
formado pela Faculdade de 
Medicina da Universidade da 
Baia. Procedente de Floria
nópolis, o distinto ^facultativo 
inicialmenle exerceu sua pro
fissão no 2 Btl. Rodoviário 
como chefe da Formação Sa
nitária ,Regimental, empres
tando até agora sua preciosa 
colaboração naquela unidade 
militar Especialista em olhos 
- tratamentos. operações, 
receitas de óculos, etc. - o 
dr. Moacyr Guimarães, com 
seu consultório à Praça João 
Costa, n° 10, 1' andar, vem a 
preencher lacuna em no»sos 
meios pela sua especialisa- 
çâo.

Destas colunas cumprimen
tamos o distinto médico, al
mejando-lhe pleno êxito em 
nossa cidade.

Noticia não confirmada,
procedente de Florianópolis, 
da como tendo sido eleito 
presidente da Assembléia
Legislativa o deputado Ruy 
Hülse, da UDN.

«Depois de tudo  quanto  tem  
acontecido, como você deve 
te r  conhecim ento  a trav és da 
im prensa  e do rádio, eu a- 
p rendi que o silencio vale mais 
do que ouro».

O m in istro  e n tre tan to  d is
correu  sobre os objetivos de 
sua v isita  ao sul do pais em

inspeção às obras afetas às 
unidades m ilitares dizendo de 
sua boa im pressão em torno  
do andam ento  das m esm as e 
tam bém  do em penho do p re
sidente JK  em acelerar a sua 
conclusão, não deixando faltar 
os recursos financeiros neces
sários.

“Sete noivas para sete irmãos"
Cumprindo uma exce

lente programação nes
ta última temporada, o 
Cine Teatro Tamoio a- 
presentará amanhã aos 
seus espectadores um fil
me que vem despertan
do os mais lisongeiros 
comentários por onde 
quer que seja exibido e 
que bateu todos os re
cordes na história do 
maior cinema do mundo, 
o Radio City Music Hall, 
de New York, «Sete noi
vas para sete irmãos», 
produção em cinemas- 
cope, da MGM, com ja- 
ne Powell e Howard 
Keel. O enredo dessa

vibrante e feliz comédia 
musical prende-se ao de
licado tema de rapto de 
mulheres, tal como tem 
acontecido através da 
história, desde as Sabi- 
nas até o caso que a pe
lícula focaliza, em que 
são vitimas moças nor
te-americanas. Ao lado 
da ternura e da poesia 
do enredo, essa produ
ção da MGM apresenta 
a beleza de magníficos 
números musicais e bai
lados empolgantes. É um 
filme que deve ser assis
tido por todos quantos 
apreciam o «bom cine
ma».

-  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, 
desta entidade, o qual oportun&mente participará das elei
ções para membros do Conselho Fiscal do I.A.P.C - A elei
ção 6erá realizada em 14-4 1957 na sede deste Sindicato 
á rua Praça João Costa s/n° Edifício João Cruz Junior, 
das 8 (oito), às 14 (catorze) horas, ficando aberto o prazo 
de 8 (oito) dias, consecutivos, a contar 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 do 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, esteja procedendo normalmente aos recolhimentos men-
ggjg.

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 restituidcs 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 exercício da profissão, a menos que se encontrem 
nas condições previstas no art. 540, parágrafo 2o da C.Ll.

No caso de não ser atingido o quorum previsto no 
art. 2° da Portaria 3.948, de 28.2.57, a eleição será realiza
da independentemente de uova convocação às 16 horas, no 
mesmo dia e local, acima mencionadas.

Lajes, 1° de Abril de 1957.
Raul dos Santos Fernandes * Presidente.
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. . . ccm pequena entrada,
. . • e por mês quase nada 1

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira1.

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

Eletrolas de alta fidelidade I (High fidelity)
. . das mais afamaJas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim.

mogno e outros mais !

General Electric - Philips - Teleíunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece nèste mês de Abril,

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

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAM1 NTO 1

GRAVE ASSALTO EM ENCRUZILHADA

ANIVERSÁRIOS
Aniversariou no dia 4 do 

corrente o jornalista Este 
vam Borges, redator dêste 
bi semanário, e ei imento 
muito estimado nos meios so
ciais e culturais de nossa 
cidade. O nosso aniversa 
rianta é um batalhador pelo 
jornalismo lajeano, onde 
vem grangeando cada vez 
mais um conceito sólido de 
homem de letras, dado os 
seus dotes de cultura, inteli
gência e dedicação à ardua 
profissão de bem informar.

Por esta data congratu- 
lamo.nos com o Sr. Estevam 
Borges augurando-lhe uma 
existência profícua e feliz.

Viu passar seu aniversário 
natalicio; dia 6 do corrente, 
o sr. Ivens dos Passos Lobo 
Montenegro, comérciario
ta praça e destacado espor
tista na Princesa da Serra. O 
prezado aniversariante, inte
grante das fileiras do PTB 
l&jeano desfruta, em nossos 
meios, de grande circulo de 
relações e amizades.

CORREIO LAGEANO cum
primenta o sr. Ivens Monte
negro, almejando-lhe perenes 
felicidades.

Transcorre no dia de bo
je o aniversário natalicio do 
Sr. Sebastião Fernandes, pes
soa muito relacionada nesta 
cidade, e progenitor do nosso 
repórter Névio Fernandes.

Desejamos ao aniversarian
te, votos de constantes feli
cidades.

EDITAL
Lupercio de Oliveira Koechc, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu 
nicipio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

em Carazinho, Estado do Rio Gran
de do Sul. OSVALDO LEHNEN, 
solteiro, nascido no Estado do Rio 
GranJe do Sul, comércio, residente 
nesta cidade filho de J a c o b 
Lenhen e de dona Carolina Lehnen, 
e NELCl IVONE MÜLLEK, solteira, 
nascida no Estado do Rio Grande 
do Sul. de ocupação doméstica, re
sidente em Carazinho. filha de João 
Frederico Miiller e de dona Maria 
Helena Müller.

Lajes, 5 de abril de 1957.
Faz saber que pretendem casar 

PERSIFAL BORGES DE LEDO sol
teiro, nascido em Lajes, mecftnino, 
filho de José Varella de Lêdo, e 
de dona Zulmira Borges de Lêdo 
e MARIA DE LOURDES ARALDI, 
sote ru, nascida em Vacaria. Rio 
Grande do Sul. de ocupação do
méstica, filha de Aristides Araldi 
e de dona Berenice Andreani.

Laje», 5 de abril de 1957,
Faz saber que pretendem' casar 

ANTONIO RODRIGUES MAGOADO, 
solteiro, nascido em Lajes, lavra
dor, filho de José Pacifico Rodri
gues, e de dona Enedina Alves Ma
chado. e DONZILHA ALVES DE 
SOUZA, solteira, nascida em L .jes, 
de ocupação doméstica: filha de 
Idalino Alves de Souza e de dona 
Natalia Alves Ferreira.

Lajes, 8 de abril de 1956
Faz saber que pretendem casar 

CLOVIS GÓSS, {solteiro, nascido 
em Lajes, marcineiro, filho de Cus
todio Dias Góss, e de ;dona Alice 
Moreira Matos, e IRONDINA DOS 
SANTOL, solteira, nascida era São 
Francisco do Urnbú, Comarca de 
Campos Novos de ocupação do
méstica, Manoel Benaveuuto dos 
Santos, e de dona Ervalina Fran- 
cisca dos Santos.

Lajes. 5 de abril de 1957.

No ultimo domiDgo, precisa
mente âs 18 horas, na locali
dade de Encruzilhada, veri
ficou-se um hediondo assalto, 
na qual duas pessoas perde
ram a vida.

Iam para a sua casa o Sr. 
Argemiro Barboza, acom 
panhado de seus filhos Adol
fo Barboza e Altamiro Bar
boza. quando em dado mo
mento foram assaltados a ti

ros e facadas por tres indi
víduos cujos nomes são igno
rados,

Verificou-se 'no momento 
serio conflito, e na qual re
sultou a morte do Sr. Arge
miro Barboza, e ferimentos 
em seus filhos, que conduzi
dos ao Hospital N. Sra. dos

Prazeres veio o sr. Adolfo 
Barboza a falecer na madru
gada de segunda-feira, sendo 
que o sr. Altamiro )encontra- 
se fora de perigo.

Segundo conseguimos apu
rar as vitimas e os assaltan
tes. já vinham de longas in
trigas.

AUTO GERAL GERSON LUCENA S/A
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 - divisões 

- moveis - portas forros e todos os fins.

Não empena Não enruga — Durabilidade eterna

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA
Editai de Convocação

Convidamos os senhores acionistas, a se reunirem em 
sua Séde Social, à Avenida Marechal Floriano. n* 373, nes
ta cidade de Lajes, Estado de Sta. Catarina, às 16 horas do 
dia 29 de abril de 1957, para em Assembléia Gerai Ordiná
ria deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA
r  Exame e discussão do Balanço, Relatório e Contas 

da Diretoria.
2' Parecí r do Conselho Fiscal.
3‘ Eleição da Diretoria que irá administrar a ge6tão 

social no triênio de 1957/59.
4. Fixação dos honorários da Diretoria, e respectivas 

gratificações anuais.
5. Eleição dos membros efetivos e suplentes do Con

selho Fiscal, para o exêrcício de 1957, e fixação 
dos seus honorários.

6. Assuntos de interêsse geral.
Lajes, 8 de abril de 1957.

Antonio Gil Ramos Lucena

Ernani Rosa

A B R I L
i

A B R I L

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

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

QUALIDADE E DISTINÇÃO

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



T
correio lag::a O

5»

v

3 página

. & s m s m i m m e i ãê m ifâ

Sensacional plano de VENDAS do

inigualável refrigerador K E L V I N A T O R
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compre o refr igerador

KELVINATOR
8,5 pé* cúbico* da mpaço útil

•  G a r a n t i a  d a  f u n c io n a m  • a t o  

t f j f J Ü J  •  G a ra n tia  d a  c o n s t r u ç ã o
•  G a r a n t i a  d a  " U o ld a d a  S a lad a  Bafara P o lar*

Ve$a a vantagem éa im

Gabinete exclusivo " H o  Totol" -  com
ejpaço refrigerado oté o chõo.
Congelador "largura Tefal" -  copocWo- 
òe para 18,5 quilo* de alimeatoe. 
Compartimento poro moatelgo aa porta
— conservo a manteiga fresco sem endurecd-la. 
Prateleira* - d * Fino acabamento, com bor
dos dourodas -  à prova de ferrugem. 
V ltallzador -  poro conservar legumes e 
frutas úmidos como se tivessem sido colhido* 
na hora.
Prateleira* no porta -  para garrafas, ovo*, 
miscelânea que se quer ter sempre à mdo. 
Bandeja de come -  com capacidade poro
9,5 quilos.
Unidade Selada "Esfero Polar" -  Econô
mico, silenciosa. Gorontldo por 3 ono»l

n

f AMICAOO no MUSIl
i. i^ a.

nu **vnoT soci.oa» hojjtr-as neeotrtnau ttes. - mst*i*uMo «auw» *» comum* coancui 

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO

Conheça e

J E L E T R OL B H D I H
Rua Cel. Cordova s/n  — fone 331 LA G 33, Sta. Catarina

verifique peaeoalment© e n ? cposiçío e veadas na \  • i ^ T R O L A ^ I A / O  seu REVOLU-
C IO ^  ’j RIO plano de vendas.
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.

Voos
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

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

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

chegadas às 15,10 De

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

saidas às 15,30 Para Porto Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:ó5 De 

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saides às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - 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 - Itaiai
e rlonanopolis
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 EM LAGES: - Kua 15 de Novem bro - Fone: -2 1 4

i

— - T A C às suas ordens z = —-

____ •f»

ií |  >

ipr_____ _

t S « : r. í v t  Qt
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Estradas para Santa Catarina
500.000.000,00 
nosso .000,00 cruzeiros de verba para a construção de rodovias em 

nstciao Um catarinense que tem trabalhado pela sua terra
Durante a visita que o 

presidente JK fez a Lajes, 
inspecionando obras dos 2»s 
batalhões ferroviário e rodo 
viário, nossa reportagem te
ve a oportunidade de entre
vistar alguns membros da co 
mitiva presidencial, dentre 
èles o deputado Leoberto 
Leal, uma inteligência moça 
a serviço de Santa Catarina. 
Naquela oportunidade, o re 
presentante barriga verde, do 
PSD, afirmou que havia re
cebido um telegrama do mi
nistro Lúcio Meira, titular ds 
pasta da Viação e Obras Pú
blicas, comunicando lhe, jun

to com uma relação anexa 
dos serviços em execução e 
a serem executados no cor
rente ano de 1957, que o 
Departamento de Estradas 
de Rodagem inverterá no 
corrente exercício a soma de 
500 000 000,00 na construção 
de rodovias em Santa Cata
rina

Além de outros, 65 
kms. para Lajes

Dentro da verba acima re
ferida, compreende-se cento e 
vinte quilômetros para Lajes,

além de muitos metros de 
obras especiais a serem exe 
cutadas, na ordem seguinte: 
trecho Lajes Joaçaba. a car
go das firmas SÜTEGE 
LTDA e FEKKACO LTDA ; 
mais um de Lajes a Joaça
ba, estrada do Trigo, a ser 
iniciada em 1957. OBRAS L)E 
ARTE ESPECIAIS: trecho La 
jes-Joaçaba sôbre os rios 
Passo Fundo. Amola Faca, 
Lajeado, GoDbeira e Canoas, 
os quais ficam dentro das di 
visas do município e mais o 
do mesmo sôbre os rios Ja 
cutinga e Iraní, a serem íni 
civdas no csrrente ano.

Obras de arte 
especiais

Na parle dns obras espe
ciais, conseguidas pelo depu
tado Leoberto Leal junto ao 
Ministério de Viação e Obra» 
Públicas entende-se aproxi
madamente 117 metros de 
construção sôbre os rios an 
teriormente mencionados 
Dessa maneira, podemos 
concluir que o deputado Leo
berto Leal, do Partido Social 
Democrático de Santa t ’ata- 
rina. está correspondendo 
plenamente à expectativa 
dos seus conterrâneos.

1

;Deputados tam
bém brigam. .  .

Cêrca de 50 disparos foram 
efetuados durante o incidente 
ocorrido na boite «Mangueira 
P.dace», resultando dos mes
mos morrer o motorista Ma- 
nutl Aparicio da Silva - é o 
que revela um telegrama pro 
C"denle de Maceió. Estado de 
Alagoas: Participaram do con
flito es deputados Luiz Cou- 
tinho e Claudenor Lima, ten
do o mesmo sido causado por 
um desentendimento entre os 
irmãos Bastinho e Luiz Sa- 
dmha com o invesligador Gil
berto Buorque, chefe do poli 
ciamenlo da Assembléia Le 
gislativa daquele Estsdo e qu^, 
oa ocasião, acompanhava o 
deputado Luiz Coutinho. Foi 
aberto inquérito na Secretaria 
de Justiça.

“ ““ “ “~ -

Associação dos Professores de Lajes
A V I S O

A Associação dos Professores de Lajes está fazendo 
uma de campanha levantamento para verificar o número de 
alunos, em idade escolar, que não conseguiram matri< ula 
nos estabelecimento- de Ensino, desta cidade.

Para isso, vera solicitar aos senhores pais, a coopera 
ção para que a Associação consiga seus objetivos

Os Senhores pais de alunos que estão em idade esco
lar, deverão dirigir se aos seguintes lugares, a fim de 
prestarem as informações.

Direção do Grupo Escolar Belizirio Ramos 
Direção do Grupo Escolar Moriêl > Vidal Ramos 
Direção do Grupo Escolar Flodoaldo Cabral 
Iospetoria Escolar da 44a. Circunscrição 
lnspetoria Escolar da 5a. Circunscrição 
Delegacia de En-ino da 5a. Circunscrição

Lajes, 3 de abril de 1957

Sineval Couto - Presidente

M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANCAS
Edifício Armando Ramos - 1' pavimento - 

sala 2

RUA CEL. Cü RDOVA 

Telefone Residência 288

P e ç a s  em g e r a l
p ara Automóveis e Caminhões:

Ford - Chevrolet Dodge - FNM - Willys - Austin - Stdudebackeretc. 
Peças de Tratores - Engrenagens - Rolamentos - Retentores etc-

CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

ü r h  d e  nçts e i m u i s  l t d i .
Rua Cel. O. Costa (Fundo Praça Vidal Ramos)

Usem o fone 228 e a peça será entregue a domicilio

Caso do telegrama secreto do Itamarati:

Dois a seis anos de prisão 
para o «Corvo do Lavradio»
Em v irtu d e  da le itu ra , feita 

pelo depu tado  uden ista  Carlos 
Lacerda, de um  te leg ram a s e - ' 
ereto  do M inistério  das Rela-1 
ções E xteriores, o presiden te  I 
Juscclino  K ubitschek  promo-1 
veu um a reunião  no Palácio do \ 
C atete , da qual partic iparam  | 
os m in istros da Ju stiça  e do 
E x terio r e os líderes do go v er
no no C ongresso, além  de ou 
tros, para  tr a ta r  da denuncia 
con tra  o fam igerado  «Corvo 
do Lavradio». Segundo re v e 
lam  os jo rna is  do Rio, o d epu
tado uden ista  está  su jeito  à

Juizo de Direito da 
Comarca

pena de dois anos de prisão, 
sendo que já  se encontra  no 
Palácio T iradentes a rep resen 
tação do procurador geral da 
Justiça  M ilitar, Ivo D’Aquino, 
acom panhada do pedido de li
cença para processá-lo por cri
me contra a segurança nacio
nal. O referido  docum ento, di
rigido ao p residente  da Ca- 
m ara, deputado Ulisses G uim a
rães, deveria  ser lido naquela 
Casa do Congresso, devendo 
ser despachado im ediatam ente 
para a Comissão de Justiça.

Primeira Vara da 
de Lajes

O doutor Clovis Ayres da 
Gama, Juiz de Direito /da 
!a Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Sta Cata- 
rinana forma da lei, etc.
FAZ saber a todos que vi

rem êste edital ou do mes
mo conhecimento tiverem 
que. no dia viDte e cinco 
(25) do corrente mês de abril, 
às dez (1<>) horas, no saguão 
do edifício do Eorum, 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 Ernpr-e- 
sa Riograndense de Mate 
S.A.: Um locomovei marca 
Lanz», com 34 x 45 x 60 

HP efetivos, fabricado em 
i925m importado da Ale 
manha, em perfeito estado de 
funcionamento, locomovei 
êsse que se acha na S e r r a 
ria São João, de proprieda
de da executada, na Fazenda 
de São Vicente de Paula, no 
Üstrito de Anita GirihalJi,

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 nêste 
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 conhectmj n • 
tn de todos, passou-se êste 
edital que será publicado na 
forma da lei. Dado e passa
do nesta cidade de Lajes, 
aos dois de abril de mil no
vecentos e ciucoenta e sete 
(2-4 1957). Eu, Waldeck A. 
Sampaio, Escrivão do Civel 
e Comércio o datilografei, 
subscreví e assiuo. 4elos a- 
final.

Clovis Ayre3 da Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

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 C orreia Pinto, 272 — Fone 264 - Cx. P . 264

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

Rio de Janeiro
R ua S acad u ra  C abral, 197 

fone23-42-50

Curitiba
Rua: Dr. L am enha Lins 71 

Fone lo-31

Joinville
Av.: G etulio  V argas, 1.295 
Fones 246/63o

São Paulo
Rua: S acram ento  Blacke, 82 

fone 9-36-38

Porto Alegre
Iíua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajaí
Rua Hercilio Luz, 68 — Fone 387

AGRADECIDO PELA PREFERENCIA
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Santa Catarina Paraná e Rio Grande do Sul:

260 mil toneladas de trigo produzidas por 
êsses três Estados sulinos

Segundo dados colhidos pe
la reportagem de A HORA, 
junto ao dr. José Albuquer
que Andrade, da Comissão 
Coordenadora de Embarque 
de Trigo, até o dia vinte e 
cinco de janeiio; haviam sido 
embarcadas 58.376 toneladas 
ae trigo. Daquela data, até o 
dia quatfo de abril em curso, 
ou seja, duraate dois meses 
de funcionamento da Comissão 
e de gestão do dr. Albuquer
que Andrade, substituído a 3 
do^corrente mês pelo sr. Mi- 
raceno Barreto Trindade, os 
embarques e praças progra
madas pela Comissão, com na
vios já em operação, somaram 
a 176.692 toneladas.

Total da safra, cotas e 
embarques

O total da safra, segundo 
estimativa oficial, é de oito- 
centas mil toneladas, das 
quais uma cota de 260.000 
toneladas foi atribuída aos 
Estados produtores (Paraná, 
Santa Catarina e Rio Grande

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-seraaná- 
rio.

do Sul) e uma outra de 540 
mil toneladas, aos dmnais Es
tados. Discas 540 mil tonela
das de trigo a serem escoa
da-", 95.000 o foram por ferro
via e rodovia, diretamente dos

três Estados produtores, res
tando, assim, para embarque 
marítimo 445 mil toneladas, 
das quais foram embarcadas 
e programadas 235,000 mil to 
oeladas.

Cíne Teatro Tamoio .$Â.
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas des
ta sociedade, para 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
l* - Apresentação e aprovação do balanço 

geral, encerrado em 31 de dezembro de 1956, re
latório da diretoria e parecer do conselho fiscal.

2 - Eleição do Conselho Fiscal e suplentes, pa
ra o exercício 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 2.927, de 26 de setem
bro de 1910

Lajes, 31 de Março de 1.957
Carmosino Camargo de Araújo 

Diretor Presidente

CONSTRUTORA IMOBILIÁRIA CATARINENSE LTDA.
arquitetura
engenharia
urbanismo

* terraplanagem
* pavimentação 

construções em geral

Varejo e atacado de materiais de construção
* azulejos Imbituba em cores;
* aparelhos sanitários branco e em cores;
* aparelhos de jantar, chá e café inquebrá

veis Goyana

ESCRITÓRIO E LOJA: 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 31/. a operários e funcionários públicos

Prefeitura M unicipal 
de  Lages

Estado de Santa Catarina
D E C R E T O  N° 6 
dt 8 de março de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. Io - Fica transferida para o local dtnomioado RIN
CÃO DO PÉRl, no distrito de SÃO JOSE’ DO CERRlTO. 
Escola a Ntista Municipal da FAZENDA DOS MACHADOS; 
no mesmo distrito.

Art. é° • Este Decreto entrará em vigor na data da 6ua 
publicação, revogada* as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Junior 

Prefeito Mumripal 
Felipe Afooso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 8 de março de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
A D M I T I R :

De acordo com o art. 2o. da Lei N° 76, de
3 de março de 1950.

MARIA DE LOURÜES ALVES DA SlLVA para, como 
Extranumerario-diarista, exercer a Função de PROFESSOR 
na Escola Mista Municipal de RINCÃO DO PERl, no distri
to de SÃO JOSÉ DO CERRlTO.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1957.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 8 de março de 1957.

O Prefeito Municipal de Lege-, resolve:
R E M O V E R :

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

TLODORO MARIA ALVES D\ MOURA, que exerce a 
função de PROFESSOR DOS M ARIANOS. n<> distrito de 
CÊRRO NEGRO, para a de ARROlO DO TIGRE, no mesmo 
distrito.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário,

DECRETO N° 8 
de 8 de março de 1957.

O Prefeito Municipal de Lage*, no uso de suas atribuições,
DECRRETA:

Art Io - Fica transferida para o local denominado AR
ROlO DO TIGRE, no distrito de CF.RRO NEGRO, a Escola 
Mista Municipal de FREGUESIA DOS MAR1ANOS, no mes- 
dístrito.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1957 
Aísinado.' - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Feüpe Afons» Simão 
Secrtlário.

D E C R t  TO 
de 8 de março de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
N O M E A R :

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

MARlA MADALENA VARELA para exercer c> cargo iso
lado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão J, cons
tante do Quadro Ünico do Município (Escola Mista Municipal 
de PASSO FUNDO, no distrito de CORREIA PINTO).

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1957.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior - Prefeito Municipal 

Feüpe Afonso Simão - Secretário.

§ i  t m i s  f u n i s
i
P ' ADVOGADO

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

ic-s
Iglà

m1
i

LAJES Santa Catarina
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TORNEIO EXTRA VARZEANO
Prosseguiu domingo o Tor

neio Extra da varzea, com a 
realização de duas partidas.

Abrindo ■ rodada, jogaram 
pela manha os quadros do 
Az de Ouro e do Corintians, 
ambos ocupando a liderança 
invicta da tabela, os quais 
após um matcb dos mais dis
putados, veiu o cotejo a en

cerrar-se com a vitoria do 
Az de Ouro pelo escore de 1 
á 0, escore assinalado na se
gunda etapa.

No outro cotejo que e6tava 
para a tarde, o Arco íris ven
ceu o America por ausência 
deste no local da disputa.

Com estes resultados a co

locação dos concorrentes pas
sou a ssr a seguinte:

Io Az de Ouro e Arco Íris 0 pp 
2o Juventude e Corintians 2 pp 
3* America 4 pp

A próxima rodada, do cer
tame consta dos seguintes jo
gos: Juventude Católica Ope
raria x Arco íris e Corintians 
x America.

AS ULTIMAS DO ESPORTE LAJEANO
1 - Em virtude do mau tem

po reinante em nossa cidade 
no ultimo domingo, não fo
ram efetivados os jogos Lajes 
x Flamengo pelo Torneio Pen
tagonal Radio Diário da 
Mânhã e Cruzeiro x Indepen
dente pelo Torneio Extra da 
Segunda Divisão.

X X X

2 - No proximo domingo, 
deverá excursionar a cidade 
de Vacaria no Rio Grande 
do Sul, a equipe do Lajes F. 
C„ que naquela cidade dará 
combate contra o Rrasil uma 
das mais pujantes equipes de 
futebol dos pampas.

X X X

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.

BRASTEM P 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- É uma autêntica 
jóia que será o orgulho do seu lar.

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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RIO —  Foi en tregue  dia 2, 

pelo nosso govérno, à Em bai
xada dos Estados Unidos, o 
plano brasileiro  dc «imigração 
triangular» , pelo qual deverão 
ser adm itidas no país cêrca de 
500 fam ílias italianas e holan
deses, além  de localizarem -se 
num erosas fam ílias nacionais 
em  colônias a elas especial
m ente  destinadas.

Era o últim o dia para a en 
trega de tal plano den tro  do 
objetivo de ob ter o financia
m ento para a «im igração trian  
guiar» que conta com um  cré
dito de 15 m ilhões de dólares 
votado pelo Congresso dos Es
tados Unidos.

O FINANCIAM ENTO
G raças a esforços conjuga 

dos do Itam ara tí e do INIC, 
foi possível, em bora tom ado 
com grande atrazo, o assunto, 
te r  o plano sido term inado  
den tro  do prazo fixado. E é 
im portan te  isso porque os fi
nanciam entos por conta de tal 
crédito  som ente serão concedi
dos a países que apresen tem  
planos concretos da coloniza
ção e recolonização com im i
g ran tes ou elem entos nacio
nais.

O financiam ento  destina-se  
a estabelecer colônias agríco
las e pode ser pago, a longo 
prazo, com m atérias p rim as e 
produtos alim entícios que fa 
zem  parte  do p rogram a de es- 
l 0cagem de segurança dos Es- 
t£)dos Unidos.

O TRIA N CU LO
A denom inação «triugular»  

dada ao sistem a estrib a-se  nos 
três  fatores: o d inheiro  am e
ricano, a te r ra  do país que re 
cebe o im igran te , terceiro , o 
im igran te  ou colono que pode 
ser e strange iro  ou nacional.

O financiam ento  inclui a 
com pra de te rra , a construção  
da casa e dos petrechos a g rí
colas, bem  como tudo  que  se 
relacione com a instalação  do 
im igran te  ou colono, de m a
neira  a fixá-lo à te rra .

O colono, por sua vez, irá  
pagar, a longo prazo, tudo  o 
que receber.

Nas te rra s  m ais próxim as 
das g randes capitais, a in s ta la 
ção de um a fam ília de 5 pes
soas foi calculada em  400 mil 
cruzeiros, quando se estu d o u  
o assunto.

A ENTREGA
A en treg a  do plano b ra s i

leiro de im igrarão  tr ia n g u la r  
foi feita  no gab inen te  do p re 
siden te  do In s titu to  N acional 
de Im igração e Colonização, 
m in istro  F ernando  R am os de 
A lencar e com sua  presença, 
pelo m in istro  lim a r P enna 
M arinho, chefe do D e p a rta 
m ento  de Serviços C onsu lares 
e de P assaporte , do I ta m a ra tí 
e re p re sen tan te  dêste  no C on
selho do INIC. R ecebeu, em 
nom e da E m baixada A m eri
cana, o conselheiro  econôm ico 
desta, sr. H orw ard  C ottan .

O PLANO

A PRÓXIMA. VISITA DO PRESIDENTE 
DE PORTUGAL AO BRASIL

\  próxima visita do presi
dente da república, General 
Craveiros Lopes, ao Brasil, é 
hoje assinalada nalguns jor
nais, tôda a imprenaa publica, 
em telegrama do Rio de ía- 
nei^o, informações sôbre a re
percussão que o caso teve na 
imprensa Brasileira.

Embora não esteja ainda 
constituída, como é natural, a 
comitiva acompanhará o che
fe do Estado Portuguê» na 
Sua visita ao Brasil, 8ab“-se 
já que algumas personalida
des farão parte dela por obri
gação dos seus cargos. Estão 
nèsse caso, por exemplo, o 
Ministro dos Negócios Estran
geiros, Prof. Pauio Cunha, 
que decerto se fará acom
panhar por sua esposa; o Dr. 
Carneiro de Freitas, chefe do 
Protocolo do Estado; e algJns 
m 'mbros da Casa Militar do 
General Craveiro Lopes, da 
qual faz parte o seu filho, ca
pitão Craveiro Lope*. O em
baixador do Brasil, Dr. Álvaro 
Lins, acompanhará também, 
sem dúvida, o presidente na 
sua visita.

O general Craveiro Lopes

visitou já oficialmente, como 
chefe do Estado de Portugal, 
a Espanha e a Inglaterra, ês- 
te último país no ano passa
do. Recorda-se as visitas dos 
chefes do estado Brasileiro a 
Portugal têm sido frequentes. 
Os dois últimos presidentes 
da República do Brasil. Dr. 
Kubitsch-k de Oliveira e Dr. 
Café Filho, estiveram em 
Portugal, o primeiro como 
presidontê eleito. Nessa quali
dade visitaram antes de to
mar posse das suas altas fun
ções, Portugal os presidentes 
Brasileiros Afonso Pena e 
Epitácio Pessoa, Hermes di 
Fonseca estava nesta cidade, 
quanio a República foi pro- 
clam ida. A revolução que 
destituiu a monarquia portu
guesa ocorreu a 3 de 
Outubro, dia em -que 
Presidente brasileiro ofereceu 
a bordo do couraçado «Minas 
Gerais» um banquete ao rei.

O General Craveiro Lopes 
será o segundo presidente da 
república a visitar oficialmen
te o Brasil. O primeiro foi o 
Dr. Antônio José de Almeida.

Ano XVII Lages. 10 de Abril de 1957 N- 29

— 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 ura CHURRASCO, que 
fará realizar no dia 14 do corrente, às 12 hs. em 
sua séde à rua .lerônimo 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. 
João Pellizzoni, Antonio Bispo, Julio Nunes, 
Nicolau Roncáglio, e Mario Cirone.

Ass. João Pellizzoni - Vice-Presidente 
Eustácio Padilha - Secretário Geral

E D I T A L

O plano que foi en treg u e  
consta  de q u a tro  itens:

a) am pliação de núcleos de 
colonização es tran g e ira  já  ex is
te n te s  —  Patos (M inas) e Pe- 
d rin h as  (S. Paulo), com im i
g ran tes  italianos, C aram bei c 
C astro land ia  (Paraná) e Ho 
lam bra  (S. Paulo), com im i
g ran tes  holandeses.

b) am pliação de núcleos de 
colonização nacional, onde se 
rão  localizados tam bém  fam í
lias de im ig ran tes  no rdestinos 
G uam á (Amazonas), Bela V ista 
(Pará), A ndara i e I t u v e r á  
(Bahia) e Sapucaia E stado do 
(Rio);

c) instalação  de novos n ú 
cleos de colonização e s tran g e i
ra, com eçando pelo a p ro v e ita 
m ento  da Fazenda S an ta  H e
lena, p róx im a a M arilia, São 
Paulo;

d) —  in crem en to  de p eq u e
nos núcleos como o de Liscio, 
São Paulo.

O plano p revê  a inclusão de 
húngaros no p rog ram a de im i
gração trian g u la r  de 1958, 
além  dos que  v irão  p a ra  o 
Brasil no co rren te  ano, fora 
de tal plano.

CÉLIO BATISTA DE CAS
TRO. Oficial de Pmtestos 
em Geral da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fórma da lei 
etc.
Faz saber que está era seu 

Cartório para ser protestada 
por falta de pagamento uma 
duplicata, na importância de 
CrS 75.000,00, vencida em 
1-3-57, emitida por SIV1ERO, 
PENSO & Cia. Ltda , contra

José Ildefonso Ind. Com. e 
Rep.

Pelo presente intimo o 
Senhor JOSÊ ILDEFONSO 
IND. COM. e RE?., a com
parecer em meu Cartório, 
afim de pagar o valor da r e 
ferida duplicata ou dar as r a 
zões de recusa, sob pena de 
protesto caso não compareça 
no prazo legal.
Lajes, 10 de abril de 1957 
CÉLIO BATISTA DE CASTRO

Senhores fazendeiros e agricu ltores
Tratores e máquinas agrieulas financiadas para pagamento

em 3 (três) anos

Comércio e Representações G. Socas S.Â.
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 máquinas agrícolas 
(Trator, arado, grade, plantadeira, semeadeiras, automotrizes para trigo, etc.J. com o pra
zo de pagamento de 3 (très anos,) dentro das condições determinadas pelo MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, conforme Decreto n- 40.260 de 11/If de 1956.

BASTA portanto que o FAZENDEIRO OU AGRICULTOR. 6eja registrado ou se 
registre po MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, para poder comprar a sua maquinaria a 
gricola (T rator arado, plantadeira. etc, pagando a sua compra, SÓ DEPÜIS D£ RECEBER 
O MAQUINARIO, 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 HARVESTER MAQUINAS, S/A., 
poderáo adquirir os famosos tratores da marca INTERNATIONAL, com seus implementos 
e demais maquinas, por preços reduzidos, à quasi 50% (cincoenta por cento), dos preços 
anteriores.

A firma COMERCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A.. na qualidade de con
cessionária da International Harvester Maquinas, S.A., neste Município e na região ser
rana, comunica que está aceitando os pedidos IMEDIAT EMENTE, 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 302, na cidade de Lages, n/ Estado, para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras informações.

Lages, 2 de Abril de 1957.

Cine Teatro Tamoio
Um divertimento encantador que vem recolhendo aplausos 

de entusiasmo em todo o mundo]
Em maravilhoso colorido e pela magia do 

CINEMASCOPE

S e U  n o i v a s  p a r a  s e t e  i r m ã o s
com Jane Powel - Howard Keel - Jeff Richards 

Russ Tamblyn e Tommy Rali

— Aguardem para dom ingo —
à s  19 e  21 h o r a s  e m  CINEMASCOPíl o b e l i s s im o

musical da metro

A lenda dos beijos perdidos
com Gene Kelly - Van Johnson - Cyd Charisse e !:

Elaine Stewart
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