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Correio Laqeano entrevista:

Primeira m iihr calariaease M u  n  EngenM
Nascida em Lajes, a dra. Conradine Taggesell estudou para adquirir co
nhecimentos gerais -  Aprecia a música, literatura e pintura — Possui cur
sos de extensão universitária — Culta agradável, e simpática, a nossa en

trevistada deixa o interlocutor á vontade
— Reportagem de Estevam BORGES —

Nos d in  que correm, quan 
do mil e ,um problemas nos 
atribulam a existência, a mu
lher deixou de ser simples
mente uma filha de Eva pa
ra enfrentar, co u o sexo o 
posto, os múlti ilos afazeres 
em que se divide a ativida 
de humana, resolvendo pro
blemas complexos e colhen
do ^merecidos aplausos dos 
seus compatriotas. Madame 
C urie, Leonor Koosevelt Ma 
dame Jolliot Curie, Gabriela 
Mistral, ílelen Keller e t&o 
tas e tamas outras foram ou 
são mulheres que vêm se 
destacando na ciência, na li 
teratura, na poesia na pin 
tura e em inúmeras outras 
atividad s, deixando p u r a  
traz muitos marmanjos com 
pinta de artistas de cinema 
e que, n o obstante, nada de 
útil têm produzido em pro
veito da humanidade.

Foram essas as reflexões 
que fiz jcnos ao dirigir-mos à 
resideDcia da dra » onradme 
Taggesell - a primeira mu
lher ca*arinense formada em 
Lngenl at ia  - com a finalida
de de entrevista-la.

pergunta nossa, respondeu 
que estudou para adquirir 
conhecimentos gerais, tanto 
no tjrreno da ciência como 
em outros que se relacionem

turma, graças à sua inteli
gência e como uma homena
gem orestada a ela pelos 
seus colegas. Naquela opor- 

, o orador oficial fi

Filiação e primeiros 
estudos

Conndine Taggesell nas
ceu em Lajes. Filha do dr. 
Hans Walter Taggesell (um 
digno representante aa raça 
germânica e que chegou em 
Lajes precisamente no dia 8 
do junho de 1924, vindo di
retamente de Berlim para 
nossa terra) e de dona Hride 
gard Nerbass Taggesell, ini
ciou os seus estudos na Prin
cesa da Serra, tendo feito o 
curso do humanidades no Gi
násio Santa Rosa e concluí
do o cientifico no Colégio 
Diocesano. Feito isso, matri 
culou-S' ua Faculdade de 
Engenharia da Universidade 
do Paraná, com sede em Cu
ritiba. vmdo a colar grau no 
dia 23 de março de 1957. 
Após ura breve periodo de 
repouso, realizou alguns cur 
fi' 8 de extensão universitá
ria, com a finalidade de a- 
perfeiçoar se na carreira que 
escolheu, distinguindo-se co
mo primeira mulher catari- 
ueDse a formar-se em En 
gtnharia e que constitue um 
orgulho particular para Lajes, 
ja honrada com uma outra 
representante do sexo opos
to. dra. Wilma Machado Car
rilho, que se formou em me
dicina.
Estudou para adquirir 
conhecimentos gerais

Km primeiro lugar, a dra. 
Conradine Taggesell, a uma

com a cultura. E p lo que 
pudemos observar, a nossa 
entrevistada aproveitou mui
to durante os seus longos 
anos de estudos e onie se 
destacou pela sua facilidade 
de assimilação e outros ca
racterísticos dignos de nota. 
Nâo obstante atualmente ter 
se dedicado com afinco ao 
estudo da literatura técnica, 
a dra. Conradine não dispen
sa os clássicos e o cultivo 
de linguas. tendo mesmo em 
outros tempos se dedicado 
ao ensino das mesmas.

Sua verdadeira paixão, en
tretanto, esta na música clás 
sica e no canto (genero líri 
co), apreciando imensumen- 
te os mais famosos autores. 
A pintura para ela se classi
fica em terceiro lugar, con
fessando francamente que 
não gosta da escola moder
nista por não entende la e. 
principalmente, não senti-la,

Distinguida na soleni
dade de colação de 

grau
Imensamente satisfeita por 

ter feito um curso dessa na
tureza, a Engenharia, a nos
sa entrevistada, de acordo 
com uma velha praxe exis
tente naquele estabelecimen
to de ensiDO superior; foi 
honrada com a incumbência 
de fazer o juramento pela

nalizou o seu discurso com 
as seguintes palavras, e que 
dizem bem do valor, da de
dicação e do talento dessa 
moça que honra a terra que 
lhe serviu de berço: «Senho
res: ao finalizarmos, encare
mos a vossa aquiescência 
em conosco associardes nes 
to homenagem que hora 
prestaremos. Homenagem a 
esta nossa quase irmã, co
lega Conradine Taggesell. 
Militando ao nosso lado du
rante es es anos, esta moça 
chega de maneira brilhante 
ao final do curso, e nos ofe
rece com isto uma prova ca
bal e insofismável de quanto 
pode a vontade».

Planos para o futuro
Para concluir esta rápida 

e modesta reportagem sobre 
essa moça que se inicia na 
vida prática numa carreira 
de largos horizontes e pro
missora, devemos dizer que 
ela pretende exercer a pro 
fissão provavelmente no Es 
tado do Paraná, onde reside 
seu noivo, o jovem enge
nheiro Clion Dorla, autor pa
ranaense de Literatura Técni
ca e assistente da Faculda
de de Engenharia da Univer 
sidade do Paraná.

Destas colunas agradecemos à 
dra. Conradine Taggesell pela sua 
gentileza era conceder-nos esta en
trevista.

Novo tipo
Novo tipo de baterias foi 

lançado, em princípios de mar
ço, pela grande firma Interna
tional Harvester Máquinas, S/A, 
com filial em Porto Alegre.

Trata-se de uma feliz e uti- 
lissima inovação no gênero, e 
que indubitavelmente encon
trará a mais franea e comple
ta aceitação em todos os luga
res em que for posta à ven
da.

Uma das características dês- 
se novo produto - Batería ti
po «SC» Seco Carregadas» - é 
permanecer rigorosamente inal
terada, seja qual fôr o tempo 
de armazenagem, não havendo 
portanto necessidade de recar
gas periódicas,- dêsde que o 
comprador siga fielmente as 
instruções a respeito.

Podem as baterias IH tipo 
«SC» ser preparadas para uso 
imediato, em qualquer ocasião 
e por qualquer pessoa. Para 
isso basta ser retirado o selo 
de vedação contida em todas 
elas e adicionado um liquido 
intitulado «Eletr-o-vita» que 
vem separado. Assim, de for-

de baterías
ma imediata, a batería estará 
pronta para ser usada, pois 
vinte minutos após adicionado 
o liquido ativador, a bateria 
poderá ser utilizada como si 
tivesse saido da fábrica naque
le instante. Uma das inúme
ras vantagens que oferece ês- 
se novo tipo de baterias é a 
garantia real de 12 meses, fei
ta pela nota de venda e n° de 
bateria.

Em Lajes as baterias tipo 
«SC» Seco-Carregadas estão 
sendo vendidas pela firma Co
mércio e Representações G. 
Socas S/A. estabelecida à Rua 
Cel.jCórdova, concessionária da 
International Harvester Máqui
nas, S/A . onde serão presta
dos todos os esclarecimentos 
necessários às pessoas interes
sadas em adquirir êsse novo 
tipo de baterias que está ten
do a mais franca aceitação nos 
lugares onde foi posto à ven
da, pois com esta nova fórmu
la termina o problema de com
prar baterias novas porém ja 
cansadas.

— EDITAL —
CÉLIO BATISTA DE CAS
TRO, Oficial de Protestos em 
Geral, da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na fôrma da lei, etc.

FAZ saber que está em seu 
Cartório para ser protestado 
por falta de provisSão de fun
dos, um cheque sob n° 195714 
série C, emitido por JOSÉ 1L- 
DEFONSO contra o Banco In
dústria e Comércio de Santa 
Catarina S.A., à favor do Se
nhor Paulo Hasse, na impor

tância de Cr$ 100.000,00 e a- 
presentada à êste Cartório pe
lo Dr. Evilásio Nery Caon.

Pelo presente intimo o se
nhor JOSÉ ILDEFONSO, a 
comparecer em rrieu Cartório, 
a fim de pagar o valor do re
ferido cheque, ou dar as ra
zões de recusa, noiificando-o 
desde já do protesto caso não 
compareça no prazo legal. 
Lajes, 16 de abril de 1937

Célio Batista de Castro 
Oficial de Protestos

H c f t  da liislria  de Serrarias 
e Taiarias, de lages

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

Extraordinária
De acordo com as determinações legais e estatuárias, 

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

Estarão presentes a essa Assembléia Geral Extraordi- 
dinária espedalmenle convid idos o Sr. Dr. ARiSTIDES 
LARGURA, OD Presidente do Inatituto Nacional do Pinho, 
Representante .Ia Carteira Agricola e Industrial do Banco 
do Br&sil S/A e o Deputa lo Federal Sr. Elias Adaíme.

A reunião deverá ser realizada, na escola Normal 
Vidal Ramos no dia 28 d > corrente, domingo, às 9 horas da 
nanhã, para a qual pede se a presença de todos os Asso
biados, em face da relevância dos assnntos a serem deba
tido*. pois, dizem respeito ao» interesses inadiáveis da 
•lasse, cuja demora em reaolve-los sómente poderá conn 
mar a trazer prejuizos imensos aos Srs. industriais da ma- 
ielra.

Lajes, em 2 abril de 1957 
Ary Waltrick da Silva — Presidente
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Observando a falta que fazia em nossa cidade de um 
técnico em consertos de refrigeradores, o sr. Joaci Ribeiro, 
Proprietário da firma comercial A ELETROLANDIA, sita à 
Rua Coronel Córdova, resolveu preencher essa lacuna, en
viando para Porto Alegre, à sua custa, lim jovem capacitado 
e inteligente para fazer um estágio na Fábrica de Geladeiras

«Springer» e assim resolver 
um problema que s  ̂ fazia 
sentir em Lajes.

O escolhido, nêsse caso, 
foi o jovem João P e d r o  
Ghiorzi Júnior, filho do sr. 
Pedrinho Ghiorzi que, pela 
sua comprovada capacidade 
em mecânica e eletricidade 
correspondería plenamente à 
expectativa daquela concei
tuada casa comercial, repre
sentada pelo seu proprietá
rio.

Estágio de um mês 
na capital gaúcha

Graças aos seus esforços 
e facilidade de assimilação, 
assim como pela capacidade 

Sr. João Pedro Ghiorzi Jr. d°s professores que o ini
ciaram nessa nova profissão' 

ministrando-lhe eficientemente as lições praticas e teóricas 
necessárias, em um mês apenas o sr. João Pedro Ghiorzi Jú
nior aprendeu as diversas espécies de consertos de geladeiras 
domésticas, tanto na parte mecânica como na elétrica, ficando 
dessa maneira apto para desempenhar seus misteres com se
gurança e perfeito conhecimento. Cumpre ressaltar que atual 
mente em Lajes a A ELETTOLANDIA é uma firma que 
dispõe de um profissional competente nesse ramo.

Assistência completa à sua freguesia
Dispondo de uma oficina completa e bem aparelhada, A 

ELETROLANDIA é a casa do gênero em Lajes que pode 
vender geladeiras, garantir e dar assistência absoluta aos seus 
numerosos fregueses, porquanto, alénp do profissional que se 
encarrega da parte técnica, conta com todos os aparelhos e 
materiais necessários a todas as espécies de consertos, como 
seja estufa elétrita, solda autogena. bomba de vácuo e «tes- 
ter», para motores etc. A referida casa aceita, portanto, con
sertos para qualquer espécie de refrigeradores domésticos e 
mantém em estoque todas as peças necessárias.

-  AGRADECIMENTO —
Pais. irmãos, tios e demais pessoas do sempre lembrado 

RAUL ARRUDA GARCIA
falecido tragicamente a 15 do corrente, ainda profunda
mente consternados com a perca que acabam de sofrer, 
externam seus agradecimentos aos amigos e pessoas de 
suas relações i,ue se fizeram presentes aos atos de enco- 
mendação e sepultamento, aos que enviaram flores, car
tões ou telegramas ou que vieram pessoalmente ou de 
qualquer form 1 trouxeram suas confortadoras palavras de 
sentimento e aos que acompanharam o féretro até sua últi- 
tima morada; agradecem também, sensibilizados, aos dois 
padres da igreja N Sra. do Rosário, ao 2' Btl. Rodoviário 
e à Empresa Auto Viação Lageana pelo precioso auxilio 
que lhes prestaram espontaneamente naquela dolorosa o- 
casião.

A todos os nossos sinceros agradecimentos.
Lajes, 17, de abril de 1957

O faturamento da fábrica 
de asfalto da Petrobrás em 
Cubatão, nos mêses de ja
neiro e fevereiro do corrente 
ano, foi equivalente ao de 
todo o primeiro semestre 
de 1056.

As últimas vendas do pro
duto as destinaram, em maior 
escala, aos Lstados do Nor
deste, que receberam, em 
dois embarques, 543 tonela
das dBS quais 250 serão uti
lizadas nas obras do aero
porto de Aracaju. O restan
te - parte da encomenda de 
1.000 toDeladas feita pela 
Bahia - será empregado no 
aeroporto de Salvador. Ainda 
nêste mês, a Petrobrás des 
pachará, por via marítima, 
para Fortaleza, 333 tonela-
____ ________________________

a produção de
das de asfalto destinadas às 
obras de pavimentação da 
rodovia BR-22, no trecho que 
liga a capital cearense à ci
dade de Sobral. Outras par
tidas estão 6endo enviadas, 
por via férrea, para regiões 
muis próximas. Para o De 
partamento de Estradas de 
Kodagem de Minas Gerais 
foram há pouco, despacha
das cêrca de 4.000 toneladas.

Com o término da estação 
chuvosa e o reinicio dos tra
balhos de pavimentação ro
doviária em São Paulo e em 
outras regiões vizinhas, espe
ra se que as entregas de as 
falto produzido em Cubatão 
alcancem volume bem maior 
que o previsto. Estima-se 
mesmo que as vendas de as

falto da Petrobrás serão, ês- 
te ano. três vezes superiores 
ás de 1956, podendo 6ua pro
dução atiugir 90.000 tonela
das.

Anivrsário
Festejou seu aniversá

rio natalício, dia 15 do 
corrente, o jovem Anto- 
nio Abel Picinini, compe
tente funcionário do 
Banco Nacional do Cc- 
mércio e filho do indus- 
trialista Silvio Picinini e 
de sua esposa sra. Ber- 
tha Picinini, residentes 
nesta cidade.

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, plantadetra, semeadeiras. automòtrizes para trigo, etc.), com o pra
zo de pagamento de 3 (três anos,) dentro das condições determinadas pelo MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, conforme Decreto n' 40 260. de 11/11 de 1956

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. etc., pagando a sua compra. SÓ DEPOIS Dl RECEBER 
O MAQUINAR IO, em tres anos de prazo, em seis (6) prestações semestrais.

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

Logo, os 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 centol, 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 IMFDIATAMENTE, 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, d/ Estado, para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras informações.

Lages, 2 de Abril de 1957

A B R I L
i

Â W  Estas

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Mês da boa compra ‘1’dt
CASA RENNER

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs
I " I ^

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS. QU ALID AD E e  d i s t i n ç ã o
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8,5 pés cúbicos de espaço útil

• Garantia de funcionamento

• Garantia de construção
• Garantia da  " Unidade Selada Esfera Polar'

Veja as sensacionais vantagens de seu

Econô-

FABRICADO NO BRASIL F ILA  M AVIR OY SOCIEDADE INDÚSTRIAS FRIGORÍFICAS ITDA. -  DISTRIBUIÇÍO EXCLUSIVA DA COMPANHIA COMIRCIAl BRASILEIRA

C O N C E S S IO N Á R IO  A U T O R IZ A D O

Rua Cel. Cordova s/n

Conheça • verifique pessoalmeate em exposição e vetiia3 na A E L E T R O L A N D I A .  o seu REVOLU
CIONÁRIO plano de vendas.

fone 331 LAGES, Sta. Catarina
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Fortunato Marin Cia
Beneficiamento em ger
Organização especializada em beneficiamento de pinho

SERRARIA PROTRIA
Beneficiamento em 

geral de madeiras 
aplainadas, para a s 
soalhos, forros e pa
redes, madeiras bru
tas para construçções 
de todos tipos e bitola.

VENDAS NO VAREJO E ATACADO

— Serviço rápido e eficiente 
Souza (próximo ao SENAI) - -
I 391 Telg. «ARCOIR1S»

Vista parcial Interna das bem

Fpolis: Renato Barbosa
Eu chegava do Rio jueta- 

mente Daquela tarde - fria de 
agosto. Uma lestada tremen
da fazia misérias pelas rua* 
da cidade.

A figupira da Praça entre
gar* os pontos, arriando os 
galhos, irritada com tanta 
águ* e tanto vento.

De dentro de um automó
vel sáem dois olhos azuis e 
uma vóz amiga fala assim.'

- Entre t  venha tomar um 
drink lá em casa. Precisamos 
conversar muito.

I'ra Luiz Fiúza Lima.
Conduziu-me áque'e lar a- 

colhrdor e amável da rua Ra- 
fa-l Bandeira. Serviu whisky 
honesto, que paga «elo, que 
passa pela Alfandêga e que 
tem nota de venda.

Porque andam uns whiskies 
sôltos por esta cidade, in
clusive pelas suas boites e 
contros elegantes, que dão 
dor de cabeça até nossa bar
baridade inqualificável que o 
rueu amigo Armando Simone 
Pereira mandou plantar de
fronte ao Palácio, e azia em 
caixinha de bicabornato.

Luiz queria me expôr 
um assunto que êle havia 
ernneada.

Êle; sózinho, sem mais nin
guém, sem revistas ameri-

C3O80.
Era o Plano de FériasTAC.
Enquanto falava torrencial- 

mente, riscando organogramas, 
aquele olhar profundamente 
inteligente e bom se fixava 
nas minhas reações fisionô
micas.

Confesso: - descrí, de co- 
mêço.

Eu sempre ouvira dizer que 
férias sãa iuxo dc gente rica.

Pobre transforma aquilo em 
dinheiro, quando póde.

Classe média, no Brasil, 
possue a vocação do «ofri- 
mento.

Luiz lançou o seu Plano de 
Férias, que reputo iniciativa 
cuja finalidade sltamente so- 
ci.il supera qualquer idéia de 
lucro.

Eu o examinei, há pouco, e 
detidamente, com o Magnífi
co R eifr  e com o Diretor da 
Faculdade de Direito do Pa
raná, não no que possa repre
sentar para a economia da 
companhia, mas no que expri- 
rn' como recuperação econô
mica do pequeno trabalhador, 
do funcionário, dos barnabés 
de luxo deste país, que somos 
nós, professores universitá
rios; de magistradas, cujos 
vencimentos, ainda que majo- 
rndos, ficam muito abaixo da 
linha-de-flutuação inflacionis- 
ta

Empreguei um rapaz mo

desto, amigo de meu filho, 
como corretor do Plano.

Em 48 horas, em Florianó
polis, colocou mais de Cem 
contos de contia 0 >.

E’ ou Dio é uma atitude vi
toriosa, essa, que jamais po
derá ser detida?

Mario Teixeira Carrilho 
a d v o g a d o

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 

Telefone n‘ 266

. . . com pequena entrada.
. . . e por mês quase nada I

Rádios de mêsa I
Rádios de cabeceira I

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

Eletrolasde alta fidelidade! (High fidelity)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia, marfim,

mogno e outros mais !

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

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

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO!
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O caminhão Mercedez-Benz 
- Diesel é o caminhão da vi- 
da longa, verdade conhecida 
e decorada pelos rootoristss 
do mundo inteiro. Também 
no Brasil, graças aos técnicos 
que trabalham na fábrica de 
S&o Bernardo do Campo, Mer
cedes-Benz - Diesel manterá 
esta sua gloriosa tradição. 
Zelando nos laboratórios pe- 
1 i qualidade de rodo o mate
rial utilizado na fabricação 
dos veiculos, êles fiscalizam 
severamente a resistência de 
todas as peças saídas das 
hnhas de montagem, conde
nando inapelávelmente qual
quer matéiia prima que não 
se enquadre dentro das altas 
exigências estipuladas pela 
direção do estabelecimento.

Mas o motorista esperto sa
be que um caminhão depen
de de muito mais após a sua 
venda, necessitando de manu
tenção psrfeita e uma com
pleta estocagem de peças so- 
bressalentes para não preocu
par o seu proprietário. Por is- 
so mesmo, a Mercedez-Benz 
do Brasil S/A instalou em 
suas vastas dependências um 
enorme depósito, fonte de a- 
bastecimento que futuramente 
servirá todos os seus clientes 
brasileiros, possibilitando a 
permanente assistência aos 
seus veiculos, tem qualquer 
dificuldade.

Nr cspitulo da manutenção 
* fabrica foi mais longe, tra- 
çand um ambicioso plano 
que já se encontra em anda- 
meto. Em São Bernardo do

Campo irão estagiar mecâni
cos de todo o país, envi dos 
pelos representantes de Mer
cedes-Benz - Diesel, a fim de 
se aperfeiçoarem nos segre
dos do caminhão da vida lon
ga e poderem garantir o fun
cionamento de uma têde na
cional de manutenção, amparo 
e triunfo com que contará 
muito brevemente o motoris
ta Diesel do Brasil.

O idea! da Mercedes-Benz 
do Brasil é oferecer ao siste
ma nacional de transportes

um veículo que não dê pr o 
cupações ao seu motorista, 
fornecendo-lhe a certeza dt 
se saber permanentemente 
amparado e defendido por um 
motor de tradição internacio
nal, mais resistente e mais 
econômico, bem como por um 
serviço de manutenção con - 
ciente, orientado por profissio
nais habilitados em suas ofi— 
nas de São Bernardo do Cam 
po. Mercedes-Benz - Diesel 
não esquece nunca os seus 
motoristas.

AUTO GERAL GERSON LUCENA S/A
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA

Edital 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 Sti 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 

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

GONSTRUTORA IMOBILIÁRIA CATARINENSE LTDA.
* arquitetura * terraplanagem
* engenharia * pavimentação
* urbanismo * construções em geral

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

veis Goyana

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

______ Loja de secos e molhados________
CAETANO COSTA (fundos da casa Hoepeck no «prédio da rua»)

* Desconto de 3 / .  a operários e funcionários públicos

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
DECRETO N° 7 

de 8 de março de 1957,
O Prefeito Municipal de Lage«, no uso de suas atribuições

D E C R E T A :
Art. Io - Fica d-sdobrnda, durante o corrente exercício, 

a Escola Mista Municipal de VADOCAS, no distrito de ANI
TA G ARlBALDl.

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

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

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Símão 
Secretário.

REQUERIMENTOS DESPACHADOS 
dia 14 de março de 1957

N' 483 - Belisâria Backes Cardoso - Licença para mudar ca
sa de madeira - Cumpra o parecer da D.O.V. - 
Rcq. de 26 2-1957.

T 484 - Antônio Cardoso - Licença para mudar casa de 
madeira - Cumpra o parecer da D.O.V. - Req. de 
26-2-1957.

Dia 20 de março de 1957
N- 472 - 22 2 1957 • ldalbtrto Lucas da Rosa - Licença pa

ra construir um galpão de madeira - 
Junte a autorização do proprietário do 
terreno.

!í, 480 • 26-2-1957 - LÉO KLOCK - Licença para fazer au
mento em seu prédio sito à rua Ruy 
Barbosa - lunte a planta.

N- 544 - 7-3-1957 - Silvano Rack - Aprovação de planta e 
licença para construir um barracão de 
madeira à rua Florianópolis - Indeferido, 
à vista da informação.

N‘ 600 - 14-3-1957 - Ubirajara Almeida Valin - Licença para 
demolir um prédio e construir um muro 
- Sim. A D.O.V. para fornecer o alinha
mento para a construção do muro.

N' 612 - 15-3-1957 - Aureliano de Lir Córdova - Ligação dá
gua - Sim.

N' 640 - 19-3-1957 - Jaime Antunes dos Santos - Transfe
rência de terreno foreiro - Junte a plan
ta assinada.

N‘ 620 - 18-31957 - Auzemir Sommer - Professora Munici
pal - 30 dias de Licença - Sim.

PORTARIA
de 15 de março de 1957.

O Prefeito Municipal d^ Lages, resolve:
A L T E R A R :

A ESCALA DE FÉRIAS dos Funcionários desta Prefei
tura para o corrente exercício, na parte que se refere ao ZE
LADOR DO CEMITÉRIO, FIRMINO RIBElRO DA SILVA, 
marcando-as para o mês de m3rço corrente.

Prefeitura Municipal de Lag< s, em 15 de março de 1957 
Assinado: Vidal Ramos Júnior

Prefeito Municipal.

PORTARA
de 19 de março de 1957.

O Prefeito Municipal d« Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA, em prorr gaçào;

De acórdo com o art. 156, combinado com os ait*. 
162, alínea a, e 164, da Lei n° 71, de 7 de de
zembro de 1949:

A AUZEMIR SOMMER, ocupante do cargo isolado de 
provimento efetivo d« PROFESSOR, Padrão J, constante' do 
Quadro Ünico do Município (Escola Mista Municipal de SÂO 
JOSÉ, no distrito de ANITA UARlBALD), de tiinta (30) dias, 
com vencimentos integrais, a contar de 16 do corrente 

Prefeituro Municipal de Lage*. em 19 de março de 1957 
Assinado: - Vidal Ramoe Júnior 

Prefeito Municipal

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

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
N O ME A R:

De acórdo com o art. 16, alfnea c, da Lei n° 7L 
de 7 de dezembro de 7949:

ENY WALTR1CK para exercer n cargo isolado de pro
vimento efetivo de PROFESSOR, Pad.-So M, constante do 
Quadro Ünico do Município (Escola Mista Municipal de SER
RARIA NOSSA SENHORA APARECIDA, no distrito de BO
CAINA DO SULJ

Prefeitura Municipal de Lage», em 15 de março de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.
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Transportes Aéreos Catarinense S .A .
Séde em Florianópolis S. C.

Voos da
Horaris de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

Ria - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Vidaira - Joaçaba e Chapecó

chegadas às 11,55 De 
saldas à6 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

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

Rio - Saito3 - Paranaguá - Curitiba - Joiavile - 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:ò5 De 

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

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

saidas às 10:15 Para

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

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

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

- T A C às suas ordens -
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Segundo divulga A HORA 
de Porto Alegre, em janeiro 
do corrente sno c.s combus
tíveis líquidos em geral so
freram a majoração de qua
se 10(‘%. E a lei que esta
beleceu este aumento dos 
preços dos combustiveia (N° 
2 975\ em um dos 6eus arti 
gos isentou da referide ma
joração os combustíveis lí
quidos empregados nas ativi
dades rurais l al isenção, en
tretanto, não se tem verifica 
do, razão porque a diretoria 
da Federação das Associa 
ções dos Triticultores do Rio 
Grande do Sul, reunida, de 
bateu o assunto e enviou te 
legramas solicitando provi
dencias para a regulamenta 
ção da lei em apreço aos 
sr8. ministro da Agricultura 
e presidente do Conselho Na 
cional do Pe*róleo.

Telegrama ao minis
tro da Agricultura
Foi enviado ao sr. Mario 

Meneghetti, titular da pasta 
la Agricultura o seguinte te 

legrama: «A FEATRIGO reu
nida em carater permanente, 
afim de esíuaar, através dos 
seus departamentos especia 
lizados, o custo da produção 
da safra do tr go de 1957, e 
verificando a necessidade 
imediata da regulamentação 
da Lei N° 2 975/56, apela ao 
espirito público de Y. tx c i■» 
no 6entido de intervir junto 
ao Conselho Nacional do Pe
tróleo. A triticultura brasilei 
ra necessita de uma solução 
urgente a fim de poder co 
laborar com o eminente mi 
nistro no barateamento do 
custo de produção».

Distinção concedida ao ministro Macedo Soares
São Paulo, 1" - A Grande 

Cruz da Ordem de Isabel, a 
Católica, foi conferida ao Èm- 
baixador José Carlos de .Ma

cedo Soares, ministro das Re
lações Exteriores do BrasfJ. 
nos termos do decreto assina
do pelo general Franco por

ocasião do Io df obril. 18* 
aniversário do fim da guerr9 
civil espanhola.

Usem o fone 228 
Ou visitem a

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
Rua Cel. 0. 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 —  Durab.lidade eterna

Selo comemorativo 
da visita do gen. 

Craveiro

São Paulo. Io - Para assina
lar a visita do presidente Cia- 
veiro Lopes ao Brasil, o mi
nistro Lucio Meira determi
nou ao Departamento d s 
Correios e Telegrafes emitir 
um selo comemorativo, com » 
efigie do presidente de P irtu 
gal. Ressalta-se que essa ho
menagem é sempre prestada 
aos chefes de tstado que visi
tam o nosso país.

Esse selo entrará em circu
lação na data da chegada do 
presidente Craveiro Lopes ao 
Rio.

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

OSVALDO ANTONIO STUAN1. sol
teiro, nascido em Flores da Cunha, 
marcineiro operário, filho de Ângelo 
Stuani e de Adelia Araldi e LÜCY 
MIRANDA 6olteira, nascida em Bom 
Retiro, ne6te Estado, de ocupaçáo 
doméstica, filha de Antonio Miranda 
e de Eulalia Flora de Oliveira.

Lajes, 12 de abril de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
WALD1R MARIN. solteiro, nascido 
em Tangará, neste Estado, contabi
lista, domiciliado e residente nesta 
cidade, filho de Benjamin Marin e 
de dona Petronilla Battistella Marin; 
e DORA VARELLA NEVES, sol
teira, nascida em Lajes, de ocupa
çáo doméstica, domiciliada e resi
dente em Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, filha de Ader- 
ba! Schmidt Neves e de dona Euli- 
na Varelja Neves.

Lajes, 12 de abril de 1957.

'az saber que pretendem casar 
DRINO MEURER, solteiro, nasci- 
em Aguas Brancas, Bom Retiro, 

de Estado, contador, filho de 
t ar Joáo Meurer, de dona Adelia 
ael, e NAURI VEBBER DF. OLI- 
;1R A, solteira, nascida em Lajes, 

ocupaçfio doméstica, filha de 
dinho de Oliveira, e de dona 
ria Luiza Webber de Oliveira.

Lajes, 11 de abril de 1957.

j

*

Adquira uma IH “sêco-carregada" 
e V. terá uma bateria realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

I

A bateria IH "sêco-carregada” é 
mantida sêca e selada até o mo
mento de entrar em uso. Vinte 
minutos depois da simples adição 
do líquido ativante, a bateria está 
pronta para entrar em ação, isto é, 
apenas o tempo necessário para 
instalá-la no seu veiculo.
Sua bateria  usada tem  valor. E ntrecue-a 
com o  p a r te  do  p a g a m e n to , q u a n d o  
adqnirir sua nova bateria  IH  “ »<co. 
ca rregada

I
I
I
I
I
I
I
J

I
!

A

» i•l

A vendo nos concessionários IH em Lajos i

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A
Rim  Coronal Cordóva, 439

40007
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174-57 CORREIO LAGEANO

PRONTO 0 PLANO PARA ELIMINAR GARLOS LACERDA
U lider da maioria na Câ

mara, sr. Vieira de Melo. 
confirmou a um jornal do 
Rio que os os dirigentes doe 
partidos situacionistas já es
tabeleceram um plano para 
eliminar o «Corvo do Lavra- 
dio-. Foi êle estudado em 
conjunto e cuidadosamente 
pelos representantes de to
das as agremiações. Aduziu

mais o deputado que •não.tados não foi feito para pro- 
permitiremos que a chicana teger os crimes contra a se- 
e sofismas gar.ntam a .mu- RUraDÇ do E6tado>) 
nidade de Lacerda, respon
sável por um ato de extrema 
gravidade, tanto mais grave 
porquanto foi, prévia e ofi 
cialmente advertido, das con 
sequências de sua atitude 
A inviolabilidade dos depu-

Proibidas entrevistas
Segundo noticias do 

Rio informam que o ge
neral Lott reteirou

Ponte presidente Kubitschek
São Paulo, Io - lnforma-s'e 

que por determinação do pre
sidente Stroesner, do Para
guai, a ponte internacional

que ligará esse país ao Brasil, 
situada no município de Guai- 
ra, terá s denominação de 
Presidente Kubitschek.

os seus subordina
dos a proibição a qual
quer entrevista à im 
prensa. Consta que o ti
tular da Pasta tornou e s 
sa atitude em face do 
noticiário em tôrno da 
visita de um grupo de 
oficiais à Câmara.

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 fabricad.o no Brasil.

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisitos máximos de 
b< eza,luxo, espaço e utilidade.

Permite cons9rvar,em tempera
tura ideal, uma quantidade 
muito maior de alimentos, com 
distribuição adequada.

É uma autêntica jóia que será o or
gulho do seu lar.

>

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

------  Concessionárois exclusivos nesta praça ___

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S. C
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—  TORNEIO EXTRA VARZEa NO -
Prosseguiu domingo ultimo no Estádio  ̂ elho de Copaca

bana, o Torneio Extra da varzea com a movimentação de duas 
partidas.

N o primeiro encontro da rodada, o Conntians venceu o 
America por ausência deste no local da competição.

Ressalte-se que é esta a terceira vez. que o quadro ame
ricano faz «Forfait» no torneio extra varzeano. No match de 
fundo, o Arco íris que ocupava a liderança da tabela, junta 
mente com o Az de Ouro, caiu diante do Juventude Operaria 
Católica por 2 á 1, numa das primeiras surpresas do atual 
torneio,

Com estes resultados a situação do torneio, passou a ser 
seguinte:

1 - Az de Ouro (Lider invicto) 0 pp
2 - Arco íris. Corintians e JOC 2 pp
3 - América 6 pp

Cruzeiro t  Jiientns
Foi desenrolado domingo a 

tarde na vizinha localidade de 
São José do Cerrito o prelio 
amistoso entre os conjuntos do 
Juventus local a do Cruzeiro 
desta cidade, na qual regis- 
trou-se um justo empate de 3 
tentos, placard dos mais jus
tíssimos, isto levando em con
ta a pariedade de forças das 
duas esquadras.

No primeiro tempo, o mar
cador se apresentou em empa
tado por 2 á 2, tendo neste

período, o quadro estrelado se 
apresentado em melhores con
dições técnicas. Na fase derra
deira, o quadro juventino se 
asenhoreou em grande parte 
da cancha, tendo o placard fi
nal se fixado nos 3 á 3.

Os gols do team alvi azul 
foram marcados por intermé
dio de Luzardo, Ozair e Tulio, 
ao passo que Nereu 3 e Lovi 
assinalaram os tentos dos lo
cais.

Os dois quadros jogaram as-

e você ganha confiança em si

Renner

It
a

t

r

s e  a  r o u p a  é

T ranqu il idade  e confiança em si mesmo, na 
maioria das vezes, se re lacionam  com o fato 
de saber-se bem vestido T enha consciência 
de um a aparência  corre ta  e sinta-se a von
tade tan to  em suas relaçòes profissionais como 
pessoais
Da m atéria  prima ao acabam ento, a roupa 
RENNER e e laborada para  dar-lhe o máximo 
de qualidade e distinção, por preço acessível

Para Renner 

o importante 

é que você fique 

satisfeito

Revendedor em Lajes : HÉLIO MOREIRA CESAR & CIA. LTDÃ.
R ua Ccl. Córdova 
Ed. Car ĵa

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

Pôrto Alegre

lüb 114
l 'p*nt-P m

sim constituídos: Juventus; Ber. 
tolino, Etore e Eli; Tide I, Ti 
de II e .Milton: Negrinho (Ne
reu), Alfredo, Lovi, Loi e Ce- 
lio.

Cruzeiro: Daniel, José e Moa- 
cir; Darci, Lauvir e Deco; Di- 
da, Gonçalo (Geli), Ozair, Lu
zardo e Tulio.

Merecem destaques especiais 
as atuações de Etone, Tide II, 
Nereu, Lovi e Loi no bando 
do local, e Daniel José, Lau
vir, Luzardo e Tulio no quadro 
estrelado,

Na abitragem esteve o Sr. 
Osvaldo Costa, com uma boa 
atuação, tendo sido substituído 
nos T  finais por Mauro Fa
rias* com uma atuação de des
taque.

Com o empate verificado 
nesta partida, será necessária 
a realização de um outro jogo 
para decidir a Taça Mozart 
Pinheiro, que possivelmente 
será disputado nesta cidade, 
em epoca oportuna.

Contundente revez so
freu o Lajes em 

Vacaria
C< nforme foi amplamente 

noticiado, excursionou domin
go ultimo a cidade de Vaca
ria no Rio Grande do Sul o 
-.uadro do Lajes, que sofreu 
um dos seus maiores revezes 
do- últimos tempos, pois foi a- 
bat.do por 6 tentos á 1, um 

. piacard que refletiu a má per
to mance do quadro Milior.a- 
•io neste amistoso inter-esta- 

duaL
Com este jogo o quadro 

juucho, completou o seu .4° co- 
lejo invicto contra equipes la- 
eanas, pois anteriormente ha

via empatado com o Cruzeiro 
por 0 á 0 vencido o Pinheiros 
por 4 á 1, o Flamengo por 3 á 
0, e agora o Lajes por 6 á 1.

Vencido o Indepen
dente em Curitibanos

Jogaram amistosamente no 
ultimo domingo na vizinha ci
dade de Curitibanos, os qua
dros do Independente local e 
do seu homonio desta cidade, 
o qual após os 90’ de luta, 
veiu a finalizar com a justa 
vitoria dos locatários por 5 á 1.

Lar em festa
Encontra-se em festa, 

desde o dia 13 do cor
rente com o nacimento 
da bonita garotinha CE
CÍLIA, o lar do sr. Mar
cos Ghiozi Sobrinho, ra- 
dio-telegrafista da Varig 
atualmente residindo em 
Uruguaiana, Rio Grande 
do Sul, e de sua esposa 
dona Lelia Fagundes 
Ghiorzi.

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

da praça
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CORREIO LAQEANO
ILUTERO VARGAS

Ano XVII Lages, 17 de Abril de 1957 | N" 31

inienios i o s  mu
De regresso dos Estados 

Unidos, onde representou o 
Brasil na ONU, o deputado 
petebista Lutero Vargas as
sim se manifestou a respeito 
da prorrogação de mandatos:

Protesta o bairro da Ponte Grande 
contra o atropelamento e consequente 

morte de um menor

A partir do dia 1* de julho 
próximo, de acôrdo com a lei 
n‘ 2.710, a nova tabela de 
vencimentos dos oficiais das 
Forças Armadas é a seguinte: 
General de Exército, 52 mil 
cruzeiros; General de Divisão, 
46 mil; General de Brigada, 
42 mil; coronel, 32.300 cruzei
ros; tenente coronel, 27.900 
cruzeiros; major, 26.100 cruzei
ros; capitão 22.750 cruzeiros; 
primeiro tenente, 20.125 cru
zeiros; segundo tenente, 17.500 
cruzeiros; ' sub-tenente, 13.500 
cruzeiros; 1' sargento, 11.340 
cruzeiros; segundo sargento, 
9.975 cruzeiros; e terceiro sar
gento, 8.670 cruzeiros.

Em declaração aos jornalis
tas cariocas, o deputado Cha
gas Freitas, do PSD do Distri
to Federal, afirmou que vai 
apresentar uma emenda ao 
projeto de classificação de car
gos, concedendo aos servido
res públicos civis vantagens 
idênticas às dos militares, visto 
enfrentarem as mesmas difi
culdades dos oficiais das For
ças Armadas.

Lageano:
Auxiliai na construção da Vila 
Esp rança, onde será edificado 
o Lar doe menores desampa
ra i s.

Consoante noticias divulga
das, e cujo acidente foi pre- 
sehciado por muitos, o menor 
Raul Arruda Garcia perdeu 
tragicamente a vida num atro
pelamento que sofreu bem em 
frente á igreja de Nossa Senho
ra do Rosário. Essa lamentável 
ocorrência, como era natural, 
despertou a consternação de 
todos, porquanto os progenito- 
res do pequeno acidentado são 
pessoas muito relacionadas e 
benquistas naquele futuroso 
bairro, e, ainda, originou a in
dignação dos habitantes da ci
dade pela maneira brutal com 
que verificou-se o desastre.

Em vista disso, uma comis
são de moradores do Bairro 
Ponte Grande dirigiu-se aos 
srs. delegado regional de Poli
cia, prefeito Municipal, coman
do do 2° Batalhão Rodoviário 
c redação dêste bi-semanário a 
fim de solicitar dos mesmos o 
devido apôio à campanha que 
desejam inicir visando um me
lhor policiamento para aquela 
zona de Lajes, tendo mantido 
mesmo'entendimentos na uni

dade militar aqui aquartelada 
para que sejam escalados so l
dados da mesma com a finali
dade de vigiar c policiar o 
rânsito de suas viaturas. A 

referida campanha conta, tam
bém, com o apôio popular que, 
em abaixo-assinado, solidariza- 
se com ela pedindo providên
cias reais e imediatas às auto
ridades competentes, princi
palmente por ser aquela arté
ria, a Estrada Federal, de gran
de movimento tanto por parte 
de veículos como também de 
pedestres e levando-se, além 
disso, em consideração o fato 
de existir um estabelecimento 
de ensino à beira da mesma, 
onde se deu o fatal atropela
mento.

Solidários desde já com ês- 
se justo movimento, destas co
lunas apelamos ao povo lajea- 
no para que, independente
mente de credo político ou re
ligioso, empreste a êle sua co
laboração no sentido de que 
esse doloroso fato não mais se 
repita na Princesa da Serra.

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

------------  P R O G R A M A ------------
às 9,00 Horas - Santa Missa campal no aeroporto, celebrada por sua Revma. 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 intinerário: praça 
Joio Costa, rua 15 de Novembro, praça João Ribeiro, rua Frei Cabriel e 
Aeroporto.

» 12,00 » - Entrega dos 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 òusinas «FERRIX», um peneu marca «FIRESTONE» ou um 
farolete lateral.

AO 2* colocado: De acôrdo com a sua preferência, um dos dois prêmios acima espe
cificados e não escolhidos pelo L colocado.

AO 3° colocado: O prêmio não escolhido pelos dois primeiros colocados.
AO 3° colocado: Um jôgo de chaves «Soquete», no valor de Cr$ 800,00.
AO  5o colocado: Um calibrador de pressão e um espelho retrovisor.
A acompanhante do 1‘ colocado: Uma belíssima colcha de seda.
A acompanhante do 2 do colocado: Um CÔrte de vestido de lã. magnífico 
A acompanhante mais elegante\ Um jôgo completo para penteadeira, deslumbrante.

O AERO CLUBE AGRADECE ÀS SEGUINTES FIRMAS PATROCINADORAS: Ber- 
tuzzi Ribas & Cia., Mercantil Delia Rocca Broering S.A., Casa, Eduardo, Carlos Hoepcke 
S.A.. Nelson Vieira do Amaral, Com e Ind., Distribuidora Comercial Lageana Ltda.. lnd. 
e Com de Madeiras Battisfella S.A., Werner Carvalho S.A.. Com. João Duarte Silva Jor. 
S.A., Joaci Ribeiro (A Eletrolândia) e Casa Almeida.

INCRIÇÕES: Cr$ 150 00 com o sr. OMaR GOMES (Agência do Banco do Brasil) 
das 13 às 18 horas.

No desejo de colaborar nessa homenagem a? «Pai da Avia
ção», a firma FERNANDES & CIA. fez a entrega de um lindo apa
relho de rádio d~ cabeceira marca «Phyllips” para ser oferecido à 
acompanhante do Io colocado no certame.
Nota: Os candidatos anteriormente inscritos deverão renovar sues  
inscrições com a maior urgência, sem despesas.

«Sem uma prévia consulta ao 
eleitorado a prorrogação dos 
mandatos será absurdo, um 
abuso, um desrespeito, um a 
tentado inominável à vontade 
livre do povo brasileiro. So
mente o eleitorado pode de
cidir soberanamente a tortuosa 
questão em foco. Não cabe aos 
políticos prorrogar mandatos a 
seu bel-prazer. E se isso ocor
rer contará, sem dúvida, com 
a repulsa popular. Considero 
perigosa para o regime essa 
iniciativa e não creio que tal 
medida seja levada a sério pe
los homens responsáveis pelos

nossos destinos políticos.
Fomos eleitos por um pe

ríodo c ultrapassá lo será des
merecer toda a prova de con
fiança de que somos manda
tários. Somos delegados do po
vo para um quadriênio e pror- 
roga-lo por um dia sequer se
rá ludibrio, uma verdadeira 
apropriação indébita do diplo
ma de representantes do povo. 
Repugna pois, a todo o cida 
dão bem informado, êsse des
respeito ao eleitorado que di
minuirá, sensivelmente, a con
fiança das massas nos seus le
gisladores».

C on vocação

Convidamos os srs. Acionistas a se reunirem, 
em Assembléia Geral Ordinária, às 10 hrs, do dia 
27 de abril de 1957, em nossa séde social, à rua 
Cel. Serafim de Moura, N1 202, em Lages, 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 
Fiscal e contas da Diretoria, relativos ao 
exercicio de 1956;

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal; 
seus suplentes e fixação de sua remunera
ção;

c) Fixação de gratificação do diretor-adjunto;
d) Outros assuntos de interesse social.

Lages, 9 de abril de 1957

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

Diretores

Negocios de ocasião
Por motivo de viagem, VENDE-SE, a preço de oca 

sião, as seguintes benfeitorias: na cidade que mais crescí 
em Santa Catarina, TUBARÃO, um bonito, moderno e ben 
construído «obrado com calçamento, àgua, luz e esgoto si
tuado numa esquina a beira do rio, no mais belo angult 
do Rio lubarão, com vista para todos os lados da cidade 
e apenas a uma quadra da ponte.

O sobrado contém na parte térrea um POSTO Dí 
^.j ^P^INA, de nome São Cristovão - o mais tradicional da 
cidade - com 3 bombas, capacidade para 30 mil litros de 
combustível Ótimo escritório, quarto para funcionário, depó 

lubrií,cante8> grande garagem que pode ser trans
!ór£ riP nma0flC1Da’ 0Utra grande sa,a alugada para escri-
ímnaJlr.1* ^ J BmP.reaa' e ca8arão nos fundos aluado para icupDrtaate rôç.au.stiuta./ácD da pQ6iis
enm r ?  Pf1™®1' 0 aodar' b8“  dividida casa para moradia 
com 1 7 peças, inclusive espaçosa àrea de ar livre na fren
“ S  cc0a' \ ? r  r " ae - « « ' - - l o . .  4 2 5 £  5 qu.r.c,»!c”
□arte su^er o? Y * ?  ® maÍ8 dePendencias; há ainda na parte superior um lanternim com grande sala.

X X X

resideiK^as1*̂ mJedinrioAr BAo RAi )^  um ediIíoio com 2 
posto de uasolmn h ’ x onde f*ca situado também um 
S e :  m S s e  ia*! T *  S\°  Crist0' a ‘>, contendo o se- 
tricas para óleo D iese li  on^f010’ de d x 5- 2 bombas elé- 
tária com banheiro ^L’ 1 ?ocnPre8sor Wayne. instação saoi- 
um lado e s S  com t lKg 8' a™urado “ °8 fundos e em 
cada lado com 24 mt° m/m 6 ctm8 > 1 lote de terra de 

Os interessado* “ / / “;■ ,água- e calçamento total, 
rüo dirigir se por cart» Qualquer um dos negócios pode- 
v doe ? . . ! i , Pc . l » P „ S . , : í  - M. Antonio
derSo obter iníotmarõea Ia  ̂ ’ fUBARAO - ou também po- 
Blayer . em Laje"rmaÇÕe8 * reepeíto c°m o sr. Jorge 'Neves
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