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JOSÉ P. BAGGIO

Depois de demorada reunião 
de seu Diretório Nacional, o 
Partido Libertador, tendo em 
vista os descontentamentos que 
se alastraram em suas fileiras, 
distribuiu a seguinte nota à 
imprensa carioca:

«O Partido Libertador, pe
sando bem as responsabilida
des da hora tão delicada na 
vida da República; sendo um 
partido pequeno que, isento do 
choque das variadas correntes, 
pode preservar o interêsse de 
sua fidelidade a princípios e 
compromissos, como tanto con
vém ao país, na fase excepcio
nal que atravessamos; depois

de refletir maduramente sôbre 
os fatos e circunstancias que 
têm retratado, nestes últimos 
dias, uma situação muito con
fusa no cenário da política, re
solve para melhor servir à 
causa publica que, de modo 
geral, se confunde com a cau
sa da oposição, íservi-la isola
damente e não em blocos po
líticos, onde se sacrifica mui
tas vezes ou se é forçado a 
sacrificar a futuração das cor
rentes e a necessidade da me
dida que as deve reunir no 
caminho da retidão, que o Par
tido Libertador deseja, acima 
de tudo, acautelar».

Cuidado com o tarado !
Um verdadeiro tarado vem causando sustos e pondo em 

perigo a população local, ao conduzir em alta velocidade pe
las avenidas dos bairros e até mesmo pelas ruas centrais da 
cidade, uma barata equipada para corrida de automóveis, a 
qual leva o n' 44. Trata-se do indivíduo Astrogildo Vaz, moto
rista nas horas vagas e investigador de policia nas horas de 
folga. Cuidado com ele !

Ponto para estabeleci
mento de BAZAR

Aluga se em ponto muito comercial para 
estabelecimento de armarinhos, calçados e 
priacipalmente de bazar, ótima sala em pré
dio recem-construido, proximo ao Mercado e 
à Agencia Rodoviária, à rua Hercilio Luz, 570 

Tratar à rua Coronel Caetano Costa, 64.

HO LI
Estão programadas para hoje reuniões internas do PL, 

em convenção regional, e que contarão com a presença dos 
srs. dr. Raul Pila, chefe nacional do partido, deputados Mario 
Lima Beck, Braga Gastai e Artur Bachini, do Rio Grande; e 
srs. general Vieira da Rosa e dr. Gaspar Coutinho, de Santa 
Catarina, além de outros proceres da política catarinense e 
gaúcha.

O encerramento da Convenção, em sessão solene, deverá 
proceder-se amanhã, quando também haverá homenagem às 
pessoas presentes.

LAGES. 13 de Abril de 1357 Redação e Oficinas 
Raa Maiechíl D»oJirj294 N. 30

Viajou para o Rio 
o Sr. Vidal Ramos

Seguiu para a Capital Fede
ral, em meados desta semana, 
o sr. Vidal Ramos Júnior, pre
feito municipal de Lajes. A 
viagem de S.S. àquela metró
pole prende-se a assuntos re
lacionados com o interesse do 
município, devendo regressar 
nestes próximos dias

Dois desastres de a- 
viação nestes últimos 

dias
No espaço de poucos dias, 

dois desastres de avião abala
ram a opinião pública, verifi- 
cando-se um em Bagé, Estado 
do Rio Grande do Sul, e outro 
na Ilha de Anchieta, Estado de 
São Paulo. O passivo desses 
dois desastres, verificados ulti
mamente, é de aproximada
mente sessenta pessoas, com
preendendo quarenta para o 
primeiro - avião da VARIG - 
e o restante para o aparelho 
pertencente à Real-Aerovias. 
Foi um episódio doloroso que 
consternou a todos, porquanto 
a maioria das vitimas eram 
elementos conhecidos nos lu
gares em que residiam.

Edição de hoje: 
10 páginas

Legionários visitam a SLAN
Numerosa caravana de le- 

gionáriOB da «Boa Vontade», 
organizada pelo Núcleo da 
Boa Vontade visitou a Vila 
SLAN, em companhia do sr. 
Joaci Ribeiro, presidente des 
sa entidade. Como era do 
seu propósito, a referida ca 
r„vana visitou tode6 as de
pendências daquele núcleo 
residencial mantido pela So
ciedade Lajearia de Assis
tência aos Necessitados, ten
do os integ-antes da mesma 
saido bem impressionados 
com o que viram e ouviram 
durante sua visita. Segundo 
declarações de pessoas que 
estiveram no local naquela 
data, a SLAN cristãmente 
vem solucionando o proble
ma da mendicância em nos
sa cidade, e cuja obra bem 
poucos conhecem, mas que 
deve ser visitada por todos, 
para ser aquilatado o quan
to essa sociedade de benefi- 
ciência já realizou e o quan
to pode ser ainda realizado 
com o apôio decidido de to
dos. Efetivamente: com ape 
nas 450 sócios contribuintes 
que rendem Cr$ 8.990,00 men
sais, mais Cr$ 12.000 00 por 
ano de auxilio da Prefeitura, 
Cr$ 10,000,00 anuais do go-

vêrno do Estado, além de 
Cr$ 10.000.00 por ano do go- 
vêrno federal, a SLAN man
tém aproximadamente 102 fa
mílias, inclusive os morado
res da vila, num total apro
ximado de 500 pessoas, im
portando isso numa despesa 
obrigatória mensal de CrS 
18.000,00, não contando com 
outro tanto para eventuais, 
como mendigos em trânsito, 
medicamentos, consertos nas 
ca»as, etc.

Muitas outras coisas foram 
observadas durante a visita 
da caravana de "legionários 
do Núcleo da Legião da Boa 
Vontade, de Lajes, que, se
gundo sua expressão, não 
pôde silenciar ante a belesa 
da obra que vem sendo er
guida pela Sociedade La- 
geana de Assistência aos 
Necessitados, lançando tam
bém um apelo às pessoas de 
sentimentos humanitários que 
colaborem oara a conclusão 
do refeitório da SLAN, en
viando materiais de copa e 
cosioha para A ELETRO- 
LaNDIA, no Edifício Arman
do Ramos, ou Alfaiataria 
Chie, sita à Rua 15 de No
vembro.

A g r a d e c i m e n t o
A Diretoria do A6ilo Vicentino da Velhice desampa

rada de Lages, mantido pelo Conferência Vicentina desta 
cidade, por intermédio deste Jornal, vem de público, ex
pressar seu profundo reconhecimento e gratidão à Vva. D. 
Leontina Moreira Cesar, pelo valioso donativo de C$ 
50.00l'0,00 que, num belo gesto de desprendimento, genero
sidade e filantropia, fez ao nosso Asilo, para prosseguimen
to das obras de ampliação, atualmente em construção.

Lages, 9 de abril de 1957.
Joaquim Melim Filho 

Presidente

-  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. 
João Pellizzoni, Antonio Bispo, Julio Nunes. 
Nicolau Roncáglio, e Mario Cirone.

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

Hoje, sabado às 4 e 8 horas o Marajoara vai apresentar:
.  1  com Maureen H’oara e«África de f o y o» Macdo„ai<i EnHNlcoLoR,,

Amanhã, domingo às 4. 7 e f  O S ^ M P ^ S  ° OI9Ulh° * ;  aI" ar
■ I I  \  /  55 com Kirk Douglas - Silvana Mangano - Anthoni Quim e

■ ■ o I I W  | — Rossana Pedesta
w  1— I V -/ V - /  I— Egte é q fUme destinado a bater todos os «records» em todo mundo !!

«ULYSSES» «ULYSSES» «ULYSSES» «ULYSSES»
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Vivo 14 horas após o enterro
ZITACUAJO, México, 20 - Um «morto saiu ho

je de seu túmulo, lançando-se nos braços de sua 
mãe, cujo «sexto sentido» permitiu devolve-lo ao 
mundo dos vivos, horas depois do enterro.

Vizinhos e trabalhadores que atenderam aos 
angustiantes apêlos da senhora Amalia Duran ca
varam a sepultura, retirando o ataúde de Jesus 
Duran, o morto, de 35 anos de idade, 14 horas 
depois de ter sido enterrado, eucontrando-o vi
vo e conciente.

Os médicos haviam declarado «morto» a Je
sus, na terça-feira, ao constatarem que «deixara 
de respirar e seu corpo esfriou».

Nessa noite, foi velado e ontem pela tarde 
enterrado em em funeral ao qual compareram 
parentes e amigos. Pela noite, entretanto, a mãe 
despertou com «a sensação de que meu filho es
tá vivo». Depois de muitas vacilações, as autori
dades concordaram em que a sepultura fosse a- 
berta.

Quando o ataúde foi aberto. Jesús levantou-se 
e, chorando, lançou-se nos braços de sua atribu
lada mãe.

Sr. Edmundo José de Bastos
Encontra-se nesta cidade, a serviço do seu cargo, o sr. 

Edmundo José de Bastos, inspetor da Cia. Antartica Paulista 
filial de Joinville, e elemento muito benquisto e conceituado 
em nosso Estada, principalmente em Lajes onda desfruta de 
vasto circulo de amizades. O Sr. Edmundo Bastos, popular
mente conhecido como «Velhinho da Antartica», veio à Piin- 
cesa da Serra acompanhado pelos srs. Germano Kurt Treis* 
sei, diretor-gerente da firma, e Emilio Guasco.

Cine Teatro Tamoio S.A.
Assembléia Geral Ordinária

Meam 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 ir 170, nesta cidade, para deliberarem 
sobre a seguinte

ORDEM DO DIA
1* - Apresentação e aprovação do balanço 

geral, encerrado em 31 de dezembro de 19ó6, 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.
AVI 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 1910

Lajes, 31 de Março de 1.957
Carmosino Camargo de Araújo 

Diretor Presidente

m I s S M ü S I ?

A D V O G A D O
Praça João Costa, 10 - Sala 9 - 

2.° Andar

E D I T A L  D E  P R O T E S T O

LAJES Santa Catarina

CÉLIO BATISTA DE CAS 
TRU, Oficial de Protestos 
em geral da Comarca de 
Lajes. Estado de Santa Ca
tarina. na fórma da lei, etc. 
FAZ saber que eatão em 

seu Cartório para serem pro 
testadas por falta de paga 
mecto e aceite os seguintes 
titulos:

l°j Uma Nota Promissória 
na importância deJOrS 1.750,00, 
vencida em 30 6 1952, em ti
da pelo Sr. AMBRÓSIO JOÀU 
MONDADORI contra o Sr. 
CELIO FIÚZA DE CARVA
LHO. e apresentada à êste 
Cartório pelo Dr. GETÚLIO 
ANTUNES VIEIRA.

2o) Uma Nota Promissória 
na importância de Cr$. . . . 
16.605.00, vencida em 30 6- 
1955, emitida pelo Sr. TAR- 
G1NO RIBEIRO DA ROSA 
contra o sr. LEOPOLDINO 
PATRÍCIO DO NASCIMEN
TO. e endossada ao Dr. ELl- 
SIÁRIO DE CAMARGO BRAN
CO.

3o) - Uma Nota Promissó
ria na importância de Cr$ 
1.200,00 vencida em 19-5-1955, 
emitida pelo Sr. Dr. ELISIÁ-
rio  de  Ca m a rg o  b r a n 
co contra o Senhor DOMIN
GOS INÁCIO e seu avalista 
Senhor TARGINO RIBEIRO 
DA ROSA.

4o) Uma Duplicata na im 
portância de Cr$ 3.406,50. 
vencida em 10-3-57 emitida 
pela firma BERTUZZI, RI
BAS & CIA. contra o Senhor 
OSMARINO ROSA residente 
nesta cidade.

5°) Duas duplicatas nas 
importâncias de Cr$ 4.160,00 
e Cr$ 3.266.00 vencidas em 
22 9-55 e 22-2 56 ambas emi
tidas por CONFECÇÕES SÃO 
JORGE de MANOEL MAN
EIO SOUZA, contra o Sr. 
ANTÔNIO P A I M BRAES 
CHER, e apresentadas à ês
te Cartório pelo Banco Na
cional do Comércio S.A., na 
pessoa de seu gerente Se 
nhor MÁRIO NABUCO CRU
ZEIRO.

6o) Uma Duplicata na im 
portância de Cr$ 2.740,50, 
vencida em 25-9-56 emitida 
por Comércio e Ind. GER
MANO STEIN S,A.. contra o 
Senhor SILV1NO SCHMIDT, 
e apresentada à êste Cartó 
rio pelo Banco Ind. e Coro 
de Santa Catarina 3. A , na 
pessoa de seu gerente Se
nhor Agnelo Arruda.

7o) Uma Ficha de Registro 
com os característicos de 
um titulo, na importância de 
Cr$ 1.326,00, veucida em 5- 
8 56, emitida pela firma J H. 
CANTOS S. A. contra o Se
nhor SEBASTIÃO ARRUDA, e 
apresentada à êste Cartório 
pelo BANCO DO BRASIL 
S.A., na pessoa de seu ge
rente Senhor Ornar Gomes.

80 Uma duplicata na im 
portância de CrS 6.12950, 
vencida em 15-10 56, emiti 
da por CARLOS SCHROE- 
DER S.A., contra o Senhor 
MIGUEL SAMMARIVE, e a- 
piesentnda à êste Cartório 
pelo Banco Ind. e Com. de 
Santa • atarina S.A., na pes
soa de seu gerente Senhor 
Agnelo Arruda.

9o) Uma Duplicata na im
portância de Cr$ 1.597,00, 
vencida em 12 6 56, emitida 
pela FAIíhICA DE LICORES 
VIENENSES de Josef Kunz

& Cia. Ltda., contra o Sr. JO
SÉ PERON & FILHO, e apre 
sentada à êste Cartório pelo 
Banco Nacional do Comér
cio S.A„ na pessoa de seu 
gerente Senhor MÁRIO NA
BUCO CRUZEIRO.

10°) Dois Protocolos de A- 
presentação na imporiáncia 
$c Cr$ 1.605,00, cada um, 
vencidos em 31 8-56 e 30-9- 
í)6, emitidos por SANSON 
VASCONSLLHOS COM. Ê 
IND. DE FERROS S/A.. con
tra EMPREZA AUTO VIA- 
ÇAO LAJEANA LTDA., e a 
presentados à êste Cartório 
pelo Banco Indústria e Co
mércio de Santa Catarina 
3,A., na pessoa de seu ge
rente Senhor AGNELO AR
RUDA.

11°) Uma Nota Promissória 
na imoortância de Cr$. . • . 
10.000.00, vencida em 27-6- 
1956, emitida por FRANCIS-

O ALBUQUERQUE SILVA 
contra o Senhor DONATO 
RIBEIRO, e apresentada à 
êste Cartório pelo Banco Na
cional do Comércio S.A. na 
pessoa de seu Gerente Se
nhor MARIO NABUCO CRU
ZEIRO.

Pelo presente «Edital» inti
mo os Senhores CÉLIO FTU- 
ZA DE CARVALHO. LEO- 
PULDINO PATRÍCIO DO 
NASCIMENTO, DOMINGOS

IN Á C IO  e Jseu avalista TAR- »  
QINO RIBEIRO DA ROSA 
OSMARINO ROSA, ANTÔ
NIO PAIM BRÀSCHER, SIL- 
VINO SCHMIDT. SEBASTIAO 
ARRUDA, MIGUEL SAMMA- 
RIVE. JOSÉ PERON & FILHO, 
e m p r r e s a ia u t o  VIAÇAO 
LAJEANA LTDA e DONATO 
RIBEIRO, a comparecerem 
em meu Cartório afim de pa- 4, 

garem o valor de seus res
pectivos títulos, ou darem as 
razões de recusa, notifican
do-os desde já do protesto 
ca60 não compareçam den 
tro do prazo legal-

Lajes, 13 de abril de 1957,

CELIO BATISTA DE CASTRO 
Oficial de Protestos

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 .

Não dê esmola: 
‘contribua para a SLAN

LUSTRENEf»
ê t t e s  5  A p e r f e i ç o a m e n t o *  
E x c l u s i v o s  — PATENTEADOS!

ENCERADEIRA
ELÉTRICA

l&STRÉNg
Comparado... ro vela - ,e  intomporavor

COM APENAS CR$ 680.Ü0 MENSAIS I 
SEM ENTRADA E ShM MAIS NADA 

em

FERNANDES &  C IA .
Comércio e Representações
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REFRIGERADOR

8,5 pés cúbicos 
de espaço útil

pequeno  
p o r fora e grande  

por dentro!Gabinete de linhas 
modernas, elegan
tíssimo, construído 
especialmente pa
ra ocupar pouco 
espaço em seu larl 
Ma i s  m o d e r n o ,  
muito mais prático I

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

G abinete exclu*ivo"Frio Tota l"- com"espaço refrigerado até o chão". 
Congelador "Largura Total" •  para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartim ento para m anteiga na p o rtj -  conserva a manteiga 
fresca ;em endurecê-la.
Prateleira* -  de tino ccabamento, com bordas douradas 
V ita lizado r -  con erva legumes e frutas úmidos e frescos como se 
tivessem sido colhidos no hera.
Prateleira* na porta -  para garrafas, ovos, misceâi.ea que se 
quer ter sempre à mão.
Bandeja de carne -  com capacidade para 9,5 quilos.
Unidade Selada "Esfera Polar" - econômico, silenciosa. 
GARANTIDA POR 5 ANOSI

FABRICADO NO BRASIL PELA MAVEROY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS LTDA. 
DISTRIBUIÇÃO EXCLUSIVA DA COMPANHIA COMERCIAL BRASILEIRA -  SÃO PAULO

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO
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Assistência aos pequenos produtores rurais
RlQ — As últimas ’ proví* 

dências do Guvêrno Federal, 
que culminaram com a cria
ção da Associação Brasileira 
de Crédito e Assistência Ru
ral fA.B.C.A.R), dizem bem 
dos propósitos em que se en
contram os responsáveis pela 
alta administração d1’ país, de 
fortalecerem o espirito de 
cooperação para solucionar 
nosso problema de produção.

Realmente, o trab lho rea
lizado em Minas Gerais pela 
AC AR, no Nordeste pela 
ANCAR e o inicio das ativi
dades da ASCAR do Rio 
Grande em beneficio dos pe
quenos produlores, já é dt 
molde a consagrar o sistema 
adotado para prester assistên
cia aos agricultores e suas fa
mílias, através dos métodos 
de extensão segundo os quais, 
alem da orientação técnica 
para o aperfeiçoamento d > 
trabalho agrícola e o seu fi
nanciamento, os especialistas 
de economia domestica desen
volvem problemas visando a 
integração da mulher nas li
des de sua fazenda, notada- 
rrmnte no melhoramenio das 
habitações, da alimentação e 
da higiene.

Ora. não há dúvida alguma 
que, reunindo a essas entid .- 
des o Banco do Brasil, o B n- 
co do Nordeste, a Comissão 
d • Vale do São Francisco e 
outras entidades numa asso
ciação única, está o Governo 
assegurando unidade de co
mando e surnandu esforços 
para para melhor atender às 
populações rurais.

Aliás, justament- a g o r a  
quando se cuida da estrutu
ração definitiva do Serviço 
Social Rural, as providência 
recomendadas pelo Governo 
assumem caráter da mais a- 
tualtzada oportunidade, vez 
que o S.S.R. se propõe a en
caminhar estudos visando so
luções adeqmdas para o im
portante problema da fixaç?.o 
do homem à sua gleba.

Estamos Certos de que a 
tí.refa não é fá ;il como à pri
meira vista parece, pois nuo 
possuímos técnicos em núme
ro suficiente para at-nder uo 
crescente comércio traba
lho que o desenvolvimento 
dêssis órgãos requer, uma vez 
que as turmas de agrônomos 
e veterinários, de técnicos 
agrícolas ve de especialistas de 
Economia Doméstica são ain
da muito reduzidas entre nós.

Alas, por outro lado, deve
mos realçar a mentalidade 
que se vai formando no seio 
dos que laboram na extensão 
agrícola, „ qual permite a es 
perança de q le, através do 
treinamento intensivo ( m cujo 
programa merece destaque es 
prcial ) Escritório Técnico de 
Agricultura ET A que vem de- 
seuvolvendo um papel doroi 
nantej com a organização de 
cursos e estágios de treina
mento dentro e fora do país, 
graças ao que já se encon
tram em plena realizaçáo 19 
vários projetos ligados ao de
senvolvimento agrícola do 
pais.

Resta, agora, que a escolha 
dos elementos encarregados 
da direção da ABCaR. feita 
pela capacidade profissional e 
técnica, pela vocação para a es

pecialidade e, sobretudo, que 
a nóvel entidade se mantenha 
inteiramente alheia às com- 
pofições poiitico-partidárias, e 
fuja completamente às inju- 
çõea de natureza religiosa, 
porque se assim não aconte
cer, veremos a impossibilida

de de, no interior se conci
liarem todos os interessas pa
ra a execução do pregrama 
de um fomento à produção 
como é preciso, inclusive co- 
como anunciou o Presidente 
da República em discurso 
recente.

M E D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - r  pavimento 

sala 2
RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

AUTO GERAL GERSON LUCENA S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Editai de Convocação
Convidamos os senhores acionistas, a se reunirem em 

sua Séde Social, à Avenida Marechal Floriano, n* 3.3, nes
ta cidade de Lajes. Estado de Sta Catarina, às 16 horas do 
dia 29 de abril de 1957, para em Assembléia Geral Ordiná
ria deliberarem sôbre a seguinte

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

da Diretoria.
2‘ Parecer do Conselho Fiscal.
3- Eleição da Diretoria que irá administrar a gestão 

eocial 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

orgulhe-se V. também 
de possuir um

O ü iü N A T IO N flL
m m m m s k s k k ' m

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

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

P A R A  ENTREGA 
IMEDIATA

'O

Pora oqulsiçõo e serviço distes equipamentos, procure os concessionários em L A G E S , S A N T A  C A T A I? .!  V

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S. A.
Rua Coronel Cordova, 439
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

--------  EDITAL DE PRAÇA ---------
O Doutor Clovis Ayres G a- 
ma, Juiz de Diroito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.
FAZ sab*r a todos o* que 

0 presente Edital de Praça, 
Cora o prazo de vinte dias, 
virem, delo conhecimento ti
verem ou interessar possa que 
no dia quatro do mês de maio 
do corrente ano (4-5-1957), às 
dez (10) horas, no saguão do 
Edificin do Forum, desta cida
de, o porteiro dos auditórios,

E

ou quem luas vezes fizer, le
vará a público pregão de ven 
da e arrematarão, por quem 
mais der e melhor lance ofe
recer, acima da avalbçSo de 
vinte e oito mi! cruzeiros 
(Ci$ 28.000,00), feita neste 
Juizo, o seguinte imóvel pe- 
nhorado à GEN1PE MOREIRA 
BRANCO, nos autos da exe
cução que lhe move Luiz Ca- 
semiro de Freitas, a saber: 
UM TERRENO, situado nesta 
cidade, à Rua São Joaquim, 
confrontando, de um lado,

com vinte metros, com terre
nos de Eliiiário Alves de Tal, 
na linha lateral á direita, de 
outro lado, com vinte metros, 
com João Maria de Tal, na 
linha lateral à esquerda, nos 
fundo», com dez metros, com 
terrenos de Aristotelino Mo 
reira e terreno* do executado, 
e na frente, com dez metros, 
com a mencionada Rua São 
Joaquim, terreno esse adqui
rido pelo executado Genipe 
Moreira Branco, por compra 
feita a Prefeitura Municipal de 
Lajes.- E, quem quizer arre
matar oimovel acima descrito, 
deverá comparecer, no dia, 
hora e local acima menciona
dos, sendo ele entregue a 
quem mais dér e melhor lan
ce oferecer acima da aludida 
avaliação, e depois de pa
gos, no ato, em moeda cor
rente, o preço da arremata- 
ção, impostos e custas judi
ciais.- E para que chegue ao 
conhecimento de todos, pas
sou-se o presente edital que 
será publicado e afixado na 
forma da lei.-Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Estado 
de Santa Catarina, aos doze 
dias do mês de abril de mil e 
novecentos e cincoenta e sete 
(12-4 57). - Eu, Waldeck Au
rélio Sampaio, Escrivão do Ci- 
vel, o datilografei, subscreví e 
também assino.-

Clovis Ayres Gama
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do do Civel

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

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

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

-  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 28.2,57, 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 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 Costa s/n° Edifício João Cruz Junior, 
das 8 (oito), às 14 (catorze) horas, ficanlo 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
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 restituidos 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 se encontrem 
nas condições previstas no art. 540, parágrafo 2o da C.L.T.

No casi de não ear atingido o quorum previsto no 
art. 2® da Portaria 3.943, 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.

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
-  RUA CEL. OTACILIO COSTA -

Caixa Postal 28 — Fone 228 — End. Telegr. INDU
L A J E S  ------ Sta. Catarina

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

Allis Chalmers
Caterpilar
Hanomag
Oliver
Fiat

Aços Vulcanus
Compressores
Marteletes
Explosivos
Brocas

DURATEX ' para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
portaria

de 8 de março de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

ALTERAR:
A Escala de Férias dos Funcionários desta Prefeitura, 

para o corrente exercicio, na parte que se refere ao Admi
nistrador do Cemitério, Padrão S, ODILON OUTÜBRINO 
OLIVEIRA COUlO. marcando-as para o mês de MARÇO.

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

Prefeito Municipal

D E C R E T O  
de 16 de março de 1957:

O Prefeito Municipal de l,nges, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acôrdo com o art. 95, § Io, alínea a, 
da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949: 

A ANA ALICE RIBEIRO FIGUEIREDO do cargo iso
lado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão J. cons
tante do Quadro Único do Município (Escola Mista Munici
pal de BAIRRO NOSSA SENHORA DAS GRa ÇaS, o dis
trito da CIDADE)

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de março de 7957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 15 dc março de 1957.

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

De acordo com o art. 2°, d3 Lei l° 76, 
de 3 de março de 1950:

MARIA NELIS PERUZZO para exercer a função de 
PROFESSOR Extranumeráno-diarista, na Escola Mista Muni
cipal de SERRARIA PRATENSF, no distrito de PAINEL. 

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de março de 1957.
Assinado: - Vidal Ramos lúnior 

Prefeito Municip.il.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 15 de março de 1957.

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

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

MARIA DE JESUS COELHO para exercer a função de 
PROFESSOR Extranumerário-diansta. na Escola Mista.,Muni
cipal de ALAGO ORANDE, no distrito de PALMEIRAS. 

Prefeitura Municipal de Lages, e n 15 de março de 1957.
Assinado: - Vid.il Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.'
Felipe Afonso.Simão 
Secretário.

P O R T A R I A  
de 9 de março ‘de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acordo com a Lei n° 61, de 23 de novembro 
de 1955. combinado com o art. 162, alínea a, e 
ait. 164. da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949, 

A MERCEDES DE LlZ NETO, que exerce a função de 
PROFESSOR Extranumerário-diarista, na Escola Mista Mu
nicipal de CAPÃO VERDE, no distrito de CAPÃO ALTO, 
de tiinta (30), dias, com vencimentos integrais, a contar de 
8 do corrente

Prefeitura Municipal de Lages, em 9 de março de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Mumci pa

P O R T A R I A  
de 8 de março de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

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

A MARIA NUNES DE AS3UNÇAO MaCÊDO, qu* exer
ce a fúnçJo de PROFESSOR Extranumerárlo-díarista, na Es
cola Mista Municipal de MARRA DO MANUEL GRANDE, no 
distrito de ANITA GARlBALDI, de vinte (20) dias, coro ven 
clmentos integrais. contar de 7 do corrente.

Prefeitura Municipal d« Lages, em 8 de março de 1957.
Assinado; • Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

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



5 T ágína

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

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:39 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
Florianópolis - Itaiai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - P a ra a a ja á  - 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 09:55 De 

saidas às 10:15 Para

chegada^ à 15:05 De

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

saidas à6 10:15 Para

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
A G A N C IA  S M  L A G E ~ : - R ua 15 de N o ve m b ro  - Fone: -2 1 4

: T A C às suas ordens ~

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
- Santos e Rio

Curitiba - Paranaguá
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Deputados e senadores contra a 
prorrogação de mandatos

I ': iP lf ! ;-r- d' - ia,ielro <••**?»• * •
menda de autoria do deputa
do Antonio Horácio, quê es
tabelece a prorrogação dos 
mandatos. «Conciêntes das 
responsabilidades do Poder 
Legislativo na preservação 
do regime», deputados de to
das as correntes partidárias 
estão subscrevendo uma de
claração contrária â emenda 
de prorrogação dos manda
tos, que diz textualmente o 
seguinte: «Os deputados fe
derais infra assinados, sem 
distinção partidária, conciên
tes das responsabilidades do 
Poder Legislativo na preser
vação do regime e coerentes 
com os princípios que infor 
mam sua6 atitudes, vêm ex
pressar a sua discórdia a 
qualquer iniciativa que, di
reta ou indiretamente, resul 
te em prorrogação de um 
dia sequer dos mandatos que 
lhes foram conferidos pelo 
povo brasileiro».

Ferrari renunciará em 
1957 se fôr aprovada 

a emenda

Subiu à Tribuna da Câ
mara o deputado Fernando 
Ferrari, ex-lider do PTB na
quela Casa do Legislativo 
para tecer considerações em 
tôrno da emenda que prorro
ga os mandatos. Após muitos 
apartes de solidariedade à 
sua atitude, o deputado Fer
rari concluiu seu discurso, 
afirmando: -Usarei todos os 
meios regimentais para que 
não vença essa idéia incons
titucional. E, se vencer, a

te deputaao não estará mais 
nesta Casa, pois terá dado 
o seu mandato por termina
do». 0  ex-lider do PTB fez 
também apelo ao deputado 
Antonio Horácio para que re
tire a emenda.

A fórmula Capanema
0 6r. Gustavo Capanema, a 

quem o PSD confiara, há 
mais de um ano, a elabora
ção de uma fórmula de coin
cidência de mandatos, pre
parou naquela época um es
quema que foi snbmetido à 
aprovação do seu partido. 
As atenções, entretanto, fo
ram desviadas para outros 
assuntos, mas o esquema 
Capanema ganhou adeptos e 
hoje é tido como uma fór
mula capaz de unir os de
putados interessados na coin
cidência dos mandatos sem 
prorrogação.

Senado também con
trário à prorrogação
De acôrdo coro noticias 

vindas do Rio, o Senado, pe
la maioria absoluta dos seus 
membros, repele com vio
lência a idéia de prorroga
ção dos mandatos dos atuais 
parlamentares, contida no 
projeto de emenda constitu
cional do deputado Antonio 
Horácio cuja justificativa é 
a da coincidência dos man
datos dos deputados e sena
dores com o do presidente 
da República. Diversos sena
dores se pronunciaram a res
peito, condenado a referida 
emenda.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n- 266

Senhores fazendeiros e agricultores
Tratores e máquinas agrícolas 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 máquinas agrícolas 
(Trator, arado, grade, plantadeira, semeadeiras. automotrizes para trigo, etc.), cotrT o pra
zo de pagamento de 3 (três anos,) dentro das condições determinadas pelo MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, conforme Decreto n- 40.260. de 11/U de 1056.

BASTA portanto que o FAZENDEIRO OU AGRICULTOR, seja registrado ou se 
registre, no MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, para poder comprar a sua maquinaria a 
gricola (Trator arado, plantadeira. e tc , pagando a sua compra, SÓ DEPOIS DE 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, 06 srs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, pela nova modalidade de finan
ciamento, que está apresentando a INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S/A., 
poderão 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 \MENTE, 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 Lages, n/ Estado, para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras iolormações.

Lages, 2 de Abril de 1957

E i  « A  burlada a íci È  d a l Ü É  do trabalhador
RIO — O deputado José 

Taiarico (PTB-DF), denun
ciou na Câmara Federal, vio
lações de Direitos Constitu
cionais e de dispositivos de 
proteção ao trabalho, por par
te de várias emprêsaS, inclu
sive de companhias estrangei
ras, as quais com o propósito 
de impedir que os trabalhado 
res atinjam 10 anos de ser
viço, e assim não conquista
rem estabilidade, vêm dispen
sando aqueles que chegam a 
8 a 9 anos de serviço.

Nêsse sentido, formulou nm 
requerimento de lnfotmações

. . . com pequena entrada»
. . * e por mês quase nada 1

Rádios de mêsa !
Rádios de cabeceira !

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

Eletrolas de 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

PAGAMENTO!

ao Ministro do Trabalho, in
dagando:

1° - diante da demissão su
mária de Inácio Ribeiro Nu
nes da Esso Standard (8et>>r 
do Aeroporto do Galeão), com 
9 anos e 4 mêses de serviço 
efetivo, e estando êsse empre
gado amparado pelo artigo 
543 da Consolidação das Leis 
do Trabalho (candidato ó 
cargo eleijvo no Sindicato 
dos Trabalh dores n«s Fm-

prêsas Comerciais de Minérios 
e Combustíveis Minerais do 
Rio de Janeiro), quais as pro
vidências adotadas pelos ór
gãos competentes da referida 
Secretaria de Estado?

2° • qual a causa apurada 
pela Fiscalização do Departa
mento Nacional do Trabalho
ou s motivos alegados pela 
em resa na dispensa dèste
-n recado?

\  Fam o sa p e la  sua p u reza  
'd e s d e

1836

• Faz sabão
econômicamante1

•  Limpa totalment* 
pisos, azulejos e pias

•  Desinfeta chiquei
ros e galinheiros

•  Remove tintas 
e vernizes I

on h
SEVéRC r IMÕES 
Coix «tal, 104

0 OLISFio

”ERRFNO VENDE-SE
o nn terreno situado no prolongamen- 

el. Córdova, em bairro residencial, 
com a área de 15 x 30 metros de esquina. Preço 
de ócasiíio. orm «eões nesta redação.

Vendt 
to da Ru

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



Membros do tribunal não importarão Cadillac
O Sr. Apolômo Sales, nó exercício da presidência do se

nado, promulgou, ia tarde do dia lü, o dispositivo vetado 
(emenda Cadillac) no projeto que se transformou em lei que 
modificou a legislação do imposto de consumo. texto pro
mulgado, reza que membros do Congresso Nacional e do Su
premo Tribunal de recursos podem, independentemente de licen
ça prévia, importar automóvel para o seu uso pessoal, pel# 
câmbio livre e até 2 mil. dólares.

Segundo declarações daquela alta Casa do Judiciário, ne
nhum dos seus membros «e utilizará deasa facilidade que a lei 
lhes concede, isto é, não importarão automóveis pelo processo 
acima mencionado.

Médicos também ACADÊMICO POMPEU RIBEIRO
querem automóveis
Segundo divulga telegrama 

procedente de Sâo Paulo, o 
presidente do Sindicato dos 
Médicos daquela capital, dr. 
Francisco Soares de Araújo, 
telegrafou ao presidente da Re
pública, reivindicando para os 
médicos as mesmôs facilidades 
na importação de automóveis 
aos parlamentarei concedidas 
pelo Congresso,

Encontra se em nossa cidade, gosando férias, o aca 
dêmico da Faculdade de Ciências Políticas e Econômicas, 
da Universidade do Paraná, sr. Pompeu Ribeiro, nino ao 
nosso amigo e correligionário sr. fidmundo Ribeiro, reti 
dente nesta cidade. O distinto jovem, pelo seu esforço e 
dedicação ao estudo, aliados ao seu cavalherismo e tina 
educação, desfruta de largo circulo de amizades em nossos 
meios e classe universitária de Curitiba. v

Ao sr. Pompeu Ribeiro, que se encontra hospedado na 
residência dos 6ous dignos progenitores, formulamos os 
melhores votos de feliz permanência em Lajes.

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
CONQUISTADOR

- adquire o mais 
moderno e perfeito refrige
rador 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. 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 - LAIES, S. C.

*

\
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Grande dia esportivo em 
São José do Cerrito

Será efetivado no dia de 
amanhã na localidade de São 
José do Cerrito, um grande 
dia esportivo, que contará com 
um movimentado torneio atlé
tico e uma partida de futebol, 
entre os quadros do Juventus 
local e do Cruzeiro desta cida
de.

Nesta ocasião será disputada 
a Taça Mozart Pinheiro, numa 
homenagem a este prestigioso 
desportista de nossa cidade.

A delegação do Cruzeiro 
deixará a nossa cidade em 
ônibus especial, que sairá as 
7 horas da manhã, com uma 
delegação formada por 30 pes
soas. A reportagem do Cor
reio Lajeano farse-se-á acom
panhar nesta ocasião o estre
lada, e na próxima edição des
te bi-semanario, estaremos de
talhando amplamente e s t e  
grande acontecimento esporti
vo de São José do Cerrito.

Terá prosseguimento ama
nhã cedo no Estádio Munici
pal de Copacabana, o Torneio 
Extra varzeano, ocasião em que 
serão disputadas duas pelejas.

No encontro preliminar es
tarão se defrontando os con
juntos do Corintians e do Ame
rica, num cotejo em que o on
ze mosqueteiro surge com as 
honras do favoritismo. No jo
go principal da manhã dcfron- 
tar-se-ão os elevens do Arco

íris e do Juventude Católica 
Operaria. O Arco íris é um 
dos lideres do certame, en
quanto os catolicos surgem na 
segunda colocação ao lado do 
Corintians.

Desta maneira a rodada var- 
zeana de amanhã, antecipa-se 
bastante sensacional, pois es
tarão em ação os melhores 
quadros do nosso futebol me
nor.

0 Lajes aluará rs- 
manliã em Vacaria

Como foi amplamcnte divul
gado jogará amanhã a tarde 
na vizinha cidade de Vacaria, 
o esquadrão do Lajes F.C., que 
nesta ocasião estará se defron
tando com o forte conjunto do 
Brasil local, considerado na 
atualidade uma das grandes 
forças do futebol gaúcho. E 
grande a responsabilidade do 
Milionário neste jogo pois es
tará defendendo o bom nome 
do pebol lajeano, e ao mesmo 
tempo procurará quebrar a in
vencibilidade de 3 jogos do 
clube gaúcho contra clubes da 
Princesa da Serra.

Neste serio compromisso o 
Lajes, deverá contar com a 
sua força maxima, com Eus- 
talio: Pedrinho, Nereu, Car
deal, Vitor e muitos outros.

AS ULTIMAS DO 
ESPORTE LAJEANO

\

e você ganha confiança em si

. . » ro u P . ,  R e n n e r

Tranquilidade e confiança em si mesmo, na 
maioria das vezes, se relacionam com o fato 
de saber-se bem vestido Tenha consciência 
de uma aparência correta e sinta-se a von
tade tanto em suas relações profissionais como 
pessoais
Da matéria prima ao acabamento, a roupa 
RENNER e elaborada para dar-lhe o máximo 
de qualidade e distinção, por preço acessível

Para Renner 

o importante 

é que você fiquef 

satisfeito

Revendedor em lojes : HELIO MOREIRA CESAR & CIA. LTDA.
Roo Cel. Córdova 
Cd. Corojá

A. J. RENNER S. A.
Indústria do Vestuário 

Pôrto Alegre
f

v
let.iu

••«tnt-P.A.

1 - Deveria realizar-se a- 
manhã a tarde o prelio Cru
zeiro e Independente pelo Tor
neio Extra da segunda Divisão. 
Tendo em vista do estrelado 
ir saldar um compromisso a- 
mistoso em São José do Cer
rito, resolveu a diretoria do 
Cruzeiro fazer a entrega dos 
pontos ao team industriario.

XXX
2 - Ao que conseguimos a- 

purar o S.C. Pinheiros, deverá 
voltar as atividades dentro de 
poucos dias, e ao que tudo in
dica o mesmo deverá disputar 
o torneio estimulo patrocinado 
pela Liga Serrana de Despor
tos.

XXX
3 - A Radio Diário da Ma

nhã, que muito tem prestigia
do os esportes locais, vai pa
trocinar dentro de alguns dias, 
a realização de um interessante 
torneio de Bola ao Cesto, nu
ma atitude bastante elogiavel 
daquela simpatica emissora.

Novo «Conselho Di
retor» do Rotary Clu

be de Lajes
Foi eleito o novo CONSE

LHO DIRETOR do Rotary 
Clube de Lajes para o perío
do de 1957/58, que ficou cons
tituído dos seguintes elemen
tos rotarianos: presidente - Ma
rio Nabuco Cruzeiro; vice presi
dente; Abdon Siqueira; Io 
secretario - dr. João Preto de 
Oliveira; 2* secretario - Car
los Jofre do Amaral; tesourei
ro; Álvaro Ramos Vieira; di
retor de Protocolo - Werner 
Hocschl. Diretores sem pasta: 
dr. Celio Belisário Ramos, Ma
rio Vargas e Werner Hocscbl-

Destas colunas cumprimen
tamos o novo Conselho Dire
tor do Rotary Clube de Lajes, 
almejando pleno êxito em sua 
missão.
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Facilidades aos fazendeiros e agricultores CORREIO LAGEANO
Com o advento do sr. Jus- 

celino Kubitschek na presi
dência da República uma era 
nova comecou para o Crasil, 
visando sua independência e- 
conômica e o bem estar do 
seu povo. Diversas medidas 
estão sendo empregadas em 
todos os setores de atividades. 
Entre êsses, naturalm ente, não 
podería deixar esquecido o a- 
gricola. Fundamental na eco
nomia brasileira, a agricultura 
está recebendo especiais aten

ções por parte do governo, vi
sando estim ular a produção 
concedendo assistência ampla 
e completa a todos os que se 
dedicam a essa nobre tarefa. 
Nào poderiamos, ao abordar 
êsse ponto, esquecer a cultura 
do trigo, que está sendo in
tensificada e protegida pelo 
poder público, principalm entc 
nos Estados sulinos, onde ela 
encontra am biente mais favo
rável. As noticias publicadas a 
êsse respeito, pelos jornais,

comprova o que estamos afir
mando e nos dão a certeza dc 
que, num futuro bem próximo, 
a produção em nosso país não 
constituirá mais um problema.

Aliando-se a essa batalha, 
que é a de conceder facilida
des aos agricultores para seu 
desenvolvimento econômico, di
versas firmas comerciais vêm 
concedendo vantagens aos m es
mos para a aquisiçãa de m á
quinas agrícolas, proporcionan- 
do-lhe a oportunidade dc p ro 
duzir mais e, com isso, obter 
maiores rendimentos. Entre es
sas firmas conta-se a Com ér
cio e Representações G. Socas 
S.A., concessionária da In te r
national H arvester Máquinas, 
S.A. Segundo o plano estab e le
cido, e que concede reais fa
cilidades aos srs. fazendeiros e 
agricultores, a referida firm a 
está financiando aos mesmos a 
aquisição de tratores e m áqui
nas agrícolas (trator, arado, 
grade, plantadeira, semeadeiras, 
autom otrizes para trigo, etc.) 
com o prazo de pagamento de 
três anos, dentro das condi
ções determ inadas pelo Minis
tério da Agricultura, conforme 
decreto sancionado em 1956, 
Para isso basta que o fazen
deiro ou agricultor seja regis
trado ou se registre no referi
do Ministério, pagando sua 
compra de máquinas só depois 
de as receber em seis p resta
ções semestrais.

Como se pode observar, é 
um plano magnifico que vem 
de encontro às aspirações de 
todos aqueles que, imbuídos 
de um espirito progressista e 
voltado para o bem estar de 
sua terra , procuram  mecanizar 
a agricultura para produzir 
mais e, consequentem ente, ter 
um lucro mais certo e eleva
do.

SiMiiA dl Ié s Ii í  de t a le s  
Carpiitarias e Tararias, de Lages

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

Extraordinária
De acôrdo com as determinações legais e estaluárias, 

convoco os senhores Associados para a reunião da Assem
bléia Geral Extraordinária especialmente destinada a re
solver sôbre a seguinte ordem do dia:
REFORMA DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO DE GUIAS 
POSTO DE CLASSIFICAÇÃO EM LAJES 
EXPORTAÇÃO - SISTEMA COTAS 
FINANCIAMENTO 
ASSUNTOS DIVERSOS

Estarão presentes a essa Assembléia Geral Extraordi- 
dinária, especialraente convidados, o Sr. Dr. ARiSTIDES 
LARGURA, DD. Presidente do Instituto Nacional d) 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 
Vidal Ramos, no dia 28 do corrente, domingo, às 9 horas da 
manhã, para a qual pede se a presença de todos os Asso
ciados, em face da relevância dos assnntos a serem deba
tidos, pois, dizem respeito aos interesses inadiáveis da 
classe, cuja demora em resolve los sóraente poderá conti 
nuar a trazer prejuízos imensos aos -Srs. industriais da ma
deira.

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

Grande «GINKANA» automobilística promovida 
pelo Aero Clube de Lajes em homenagem à 
Santos Dumont a realizar-se dia 28-4-1957

Ano XVII Lages, 13 de Abril de 1957 j N‘ 30

Movo plano de vendas estabele
cido pelacasa “ Fernandes&Cia”

A firm a FERNANDES & 
CIA Comércio e R epresenta
ções, estabelecida em Lajes a 
Rua Quintino Bocaiúva, 80, 
desde sua fundação vem t r a 
balhando decididam ente para o 
progresso de Lajes c o con
forto de sua grande freguesia. 
F requeutem ente a aludida fir
ma comercial; no intuito de 
possibilitar aos seus fregueses 
facilidades na aquisição do v a
riado estoque de m ercadorias 
que m antém , organiza planos^ 
de vendas, como vem  de acon
tecer agora com os famosos 
produtos «LUSTRÊNE”, com
preendendo enceradeiras e li
quidificadores, da Fábrica de 
Enceradeiras L ustrêne S.A.,

com 25 anos de atividades no 
Brasil e onde desfru ta  de ele
vado conceito. Com apenas 
680 cruzeiros m ensais, pagá
veis em 10 prestações, qual
quer pessoa de recursos me
dianos poderá ad qu iririr uma 
enceradeira elétrica Lustrêne, 
que agrada ao gosto mais exi
gente, atendendo as suas ino
vações, seu novo acabam ento 
e sua linda côr; igualm ente 
pode ser com prado, por 280 
cruzeiros m ensais e pagáveis 
em 10 prestação, um  liquidifi
cador L ustrêne, o qual atinge 
o máxim o aperfeiçoam ento e 
que se caracteriza por um a sé
rie de vantagens que qualquer 
pode com provar.

Novo código do liamarati sómente 
apôs 6 meses de trabalho

Sóm ente criptógrafos do qua
dro do Itam arati e que sejam  
brasileiros de nascim ento tra 
balharão na confecção dos no
vos códigos diplomáticos, já 
que os até então usados foram 
prejudicados com a revelação 
do telegram a 295 (procedente 
da em baixada brasileira em 
Buenos Aires) pelo deputado 
Carlos Lacerda, em audiência 
pública, na Cam ara Federal.

O m inistro das Relações Ex
teriores dispõe de um quadro 
de criptógrafos (reduzido mas 
eficiente) que lida quase que 
exclusivam ente com te legra
mas cifrados e correspondên
cia diplomática de carater se
creto, na Sccção de C riptogra
fia.

15 milhões de cruzei
ros e mais de seis me

ses de trabalho
Segundo apurou a rep o rta 

gem  carioca jun to  a um a fon
te do Itam arati, nada menos 
de seis m eses serão necessá
rios para que os novos códi
gos estejam  prontos, A té lá 
continuarão sendo usados os 
atuais. O presidente JK , nesse 
sentido, acaba de autorizar a 
liberação de um crédito de 15 
milhões de cruzeiros para sua 
confecção, restando  ainda s a 
ber-se onde e como funciona
rão os criptógrafos e quais os 
escolhidos,

----------------- P R O G R A M A  ----------------
às 9,00 Horas - Santa Missa campal no aeroporto, celebrada por sua Revraa. D. Daniel 

Hostin, Bispo da Diocese.
* 10,00 » - Inicio da «GINKANA», partindo os concorrentes da rua Marechal Deodo

ro (em frente ao prédio da A Capital), com o seguinte intinerario: praça 
João Costa, rua 15 de Novembro, praça João Ribeiro, rua Frei Cabriel e 
Aeroporto.

* lün° * ' ^r,trega d08 prêmios aos vencedores e CHURRASCO.
» 14,00 » • Sorteio de valiosos prêmios e vôos de passeio.

Magníficos prêmios aos vencedores conforme discriminação abaixo:
AO Io colocado: De acôrdo com sua preferência um dos 3 seguintes prêmios: um 

par de businas «FERRIX», um peneu marca «FlRESTONE» ou um 
farolete lateral.

AO 2 colocado: De acôrdo com a sua preferência, um doe dois prêmios acima espe- 
cificados e não escolhidos pelo 1' colocado.

* b o c a d o :  O prêmio não escolhido pelos dois primeiros colocados.
*r> co col° cad°'- Um jôgo de chaves «Soquete». no valor de Cr$ 800,00.
AU 5 colocado: Um calibrador de prassão e um espelho retrovisor.
A acompanhante do V colocado: Uma belíssima colcha de seda.
A acompanhante do 2' do colocado: Um côite de vestido de lã, magnífico 
. acompanhante mais elegante: Um jôgo completo para penteadeira, deslumbrante.

ni?  Ai R9 . CLV,BE AQRãDECE ÀS SEGUINTES FIRMAS PATROCINADORAS: Be 
s a y M erÇaQtíl Delia Rocca Broering S.A., Casi, Eduardo, Carlos Hoepckt-
p k n  h! V íie' ra do Amaral, Com e Ind., Distribuidora Comercial Lage ana Ltda.. Ind 
S AT n a l l  ‘̂ adeira® Ba‘tl8tella S.A,, Werner Carvalho S.A.. Com. João Duarte Silva Jor 
S'AG rD ,c À n e r0P 1A Eletrolândia) e Casa Almeida.
das 13 às 18 h o r a ^  15°,0° ‘ C°m ° 8r- 0MAR G0MES (Agência do Banco do Brasil)

Nota: Oa candidatos anteriormente inscritos deverão renovar suas 
inscrições com a maior urgência, sem despesas.

Convocação
Convidamos os srs. Acionistas a se reunirem, 

em Assembléia Geral Ordinária, às 10 lirs, do dia 
27 de abril de 1957, em nossa séde social, à rua 
Cel. Serafim de Moura, N1 202, em La<*es a fim 
de deliberarem sôbre a seguinte

ORDEM DO DIA:
a) Leitura, discussão e votação do Relatório 

da Diretoria, Balanço Geral, Demonstrativo 
de Lucros e Perdas, Parecer do Conselho 
riscai e contas da Diretoria, relativos ao 
exercicio de 1956;

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, 
seus suplentes e fixação de sua renumera-çao;

^  F*xaÇ̂ o de gratificação do diretor-adjunto; 
dj Gutros assuntos de interesse social.

Lages, 9 de abril de 1957

Emilio L. Cassarin 
Dario A. Todeschini 
Ovidio S. Todeschini 

Diretores
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