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U m importante gesto de filantropia:

Doados 7 milhões de cruzeiros para obras 
de assistência social do municipio

Despertou graDde simpatia 
e vivos aplausos o gesto do 
estimado capitalista há lon
gos anos aqui residente, o 
sr. Tito Bianchini, declarando 
numa concorrida reunião efe
tuada no Instituto de Educa
ção desta cidade, que está 
firmemente resolvido a con
cretizar seu desejo há muito

acalentado, de doar ao mu
nicipio de Lages, um estabe
lecimento para fins sociais e 
de caridade.

Nesta reunião, que teve 
lugar no dia 22 de Março úl
timo, numa das salas da Es
cola Normal Vidal Ramos, 
na qual estiveram presentes 
o sr. Vidal Ramos Junior, 
Prefeito Municipal, o sr. Dr 
Francisco de Oliveira, Juiz 
da 2a. Vara, diversos médi 
cos e presidentes de grande 
numero de sociedades, espe
cialmente convidados pelo 
sr. Mario Augusto de Sousa, 
velho amigo do er. T i t o 
Bianchini, e Presidente da 
Alam, este foi portador do 
pensamento e des declarações 
do seu amigo, expondo aos 
presentes as finalidades da 
reunião. E 'ao concluir, disse 
que o sr. Tito Bianchini, co 
locava nas mãos dos presen
tes a resolução 6ôbre a me 
lhor for na de servir a ci ta- 
de e o municipio, indicando 
lhe a instituição mais neces
sária e urgente, pois, dentro 
de suas possibilidades fman 
ceira6 de sete milhões de 
cruzeiros, êle se propunha a 
construir e a doar ao muni
cípio. como prova de seu a 
feto e gratidão ao povo la- 
geano.
Depois de alguns esclareci
mentos do sr. Dr. João Costa,

presidente da S. Medica, e 
ligeiros debates entre os pre
sentes, ficou unanimemente 
aprovada a ideia de ser 
construido um novo e mo 
derno edifício, onde será fu- 
turameote instalada, a Assis
tência Municipal.

Em seguida foi lavrada 
uma ata por todos os pre
sentes assinada, inclusive pe
los doadores sr. Tito Bian
chini e exma. esposa dona 
Domingas Bianchini.

Nesta ata fica esclarecido, 
que o sr. Tito Bianchini fi 
nanciará o edifício até a im
portância de sete milhões de 
cruzeiros, sendo de respon - 
sabilidade da Prefeitura Mu 
nicipal a instalação e manu
tenção do mesmo.

Registrando esse feliz e 
importante acontecimento, 
que põe em evidencia o ele
vado espirito humanitário e 
cristão que caracteriza o 
distinto casal o qual apa
rece nas fotos anexas - des-

Em reiteradas vezes temos 
denunciado por estas colunas 
atos reprováveis de emprega
dos - motoristas e cobradores - 
da emprega Auto Viação La- 
geana Ltda. Ainda na semana 
em curso chegaram-nos recla
mações contra alguns choferes 
e cobradores por tratarem os 
passageiros com a mais re
quintada boçalidade e estupi
dez; as buzinas continuam a

Vieram a Lajes para assis
tirem os festejos da *Páscoa, 
entre outros cujos nomes não 
nos foi possível anotar, os se
guintes estudantes, membros 
de tradicionais e conceituadas 
familias locais: srtas. Lucia 
Branco, Miss Brotinho 1957 de 
Lajes; Marta Borges, Cleusa 
Ramos, Edy Vieira, Jucelda 
Matos, Dalva Bertuzzi, Eleida 
Schweitzer, Vera Lucia Fiúza, 
Zilda Vieira, Angelita Arruda, 
Vera Lenkul e Mara Regina 
Ribas, procedentes de diversas

-as colunas fazemos votos 
para que esse dignifieante 
gesto de filantropia sirva de 
exemplo a muitos outros no 
sentido de que os problemas 
sociais e de caridade da 
Princesa da Serra 6ejam re
solvidos breve e satisfatoria
mente.

enervar a população; o atraso 
nos horários se tornou norma; 
o estacionamento de arrepio e 
as arrancadas violentas, sem 
estarem os passageiros acomo 
dados, tornam-se proezas a 
merecer elogios. A  tudo isso 
os dirigentes da empresa as
sistem omissos. E sintoma de 
falta de organização e de falta 
de responsabilidade.

capitais como Florianópolis, 
Porto Alegre e Curitiba. Srs. 
Helio Beller, Ayres Souza, Ro
gério Pinto, Aldo Vieira, Acca- 
cio Ramos Arruda Filho, Re- 
née W. Arruda, Alaor Schwei
tzer, Ayrton Ramos, José M. 
Comelli, Oscar Schweitzer Fi
lho, Paulo Henrique Furtado, 
Ruy Ávila, Armindo Ranzolin 
Filho e Rogério Ramos, tam
bém procedentes das capitais 
mencionadas e onde se prepa
ram para diversas carreiras li
berais.

6

ESTUDANTES VISITAM SUA TERRA

Amanhã - domingo no Marajoara
O  filme mais premiado de 19561 10 prêmios1.

Marlon Brando e um grande conjunto de artistas con
sagrados, na mais sensacional e im

pressionante produção

Sindicato de ladrões

19 de abri l
«A  poucos homens é dada a 

suprema ventura de um jul
gamento da opinião pública 
contemporânea», disse Getulio 
Vargas no Senado, em 1946. 
Nascido a 19 de abril, o pran
teado presidente via passar a 
sua data festiva entre as con
gratulações dos amigos e o re- 
gosijo do povo brasileiro. Há 
quase tres anos que é desapa
recido. As paixões estão sere
nando, o raciocínio e as pala
vras de seus inimigos e calu
niadores estão menos peçonhen
tas, as injúrias de que foi viti- 
mr estão batidas como as fo
lhas secas das velhas árvores 
no outono. Getulio está sendo 
julgado no grande tribunal da 
opinião contemporânea.

Na grandiosidade de sua vi
da ‘ e na magnitude de seu 
ideal, os inimigos do Brasil 
buscam a inspiração e, com 
remorso de terem cometido o 
pior dos delitos, em seu «ci
nismo filosófico», abraçam como 
suas as causas que ele defen
deu e que eles combatiam, 
tornam se patronos de iniciati
vas que a ele custaram a vi
da e que eles quizeram derru
bar, como a Petrobrás. E, co
mo São Paulo, vão passando

pela estrada de Damasco ra 
ouvir uma voz que os convo
ca para uma luta mais patrió
tica e mais humana, a ouvir 
voz de Getulio Vargas em <e- 
fesa dos humildes e dos des
protegidos e em favor do Bra
sil. Não podem mais andar de 
lanterna em punho em busca 
da lama que não podia exis
tir na água cristalina que foi 
a vida do grande mártir. De 
algozes se tornam agora pro- 
sélitos, porque Getulio os ven
ceu pela força do ideal e pelo 
exemplo de uma vida sem 
mácula.

Ontem nada se fez por Ge
tulio Como festejá-lo se a da
ta coincidiu com a da morte 
do mais justo entre os justos, 
do mais sábio entre os sábios, 
do mais puro entre os puros, 
d’Aquele que vencer seus per
seguidores pelo martírio da 
Cruz, pela nobreza da alma, 
pela bondade do coração, pela 
reconciliação do homem com 
Deus? Na devoção a Cristo o 
povo evocou piedosamente Ge
tulio Vargas e por ele orou 
para que seja perdoado pelo 
suicídio e possa assentar-se no 
Alto entre os bemaventurados.

NEREU VAI REPRESENTAR 0 BRASIL
O ministro da Justiça, dr. 

Nereu Ramos, vai se afastar 
daquela pasta por trinta dias, 
devendo ser' • substituído I na 
mesma pelo titular do Ministé
rio das Relações Exteriores, 
sr. J.C. de Macedo Soares. O 
eminente catafinense vai re
presentar o Brasil nas soleni- 
dades de posse do presidente 
Somoza Filho, em Nicaragua. 
Em seguida o sr. Nereu Ra
mos viajará para os Estados 
Unidos.

No Itamarati
A  fim de tratar de assuntos 

relacionados com sua viagem, 
na qualidade de chefe da de
legação brasileira às cerimô
nias de posse do presidente da 
Nicaragua, o ministro Nereu 
Ramos esteve no Palácio do 
Itamarati, conferenciando com 
o ministro das Relações 
Exteriores, sr. J.C. de Macedo 
Soares. Nessa oportunidade, o

sr. Nereu Ramos tratou tam
bém, com este último, de di
versos assuntos relacionados 
com o seu Ministério, uma vez 
que o titular do Exterior res
ponderá pela Pasta da Justiça 
durante sua ausência.

10 INVENTOS POR DIA N O  BRASIL
Cêrca de dez inventos por 

dia são patenteados no Brasil. 
Nos últimos anos, teve grande 
desenvolvimento a atividade 
dos inventores patrícios, ao 
que parece estimulados pela 
expansão econômica do país.

Indicam as estatísticas do 
IBGE que, entre 1938 e 1955, 
triplicou o número de patentes 
de invenção depositadas no 
Departamento Nacional de 
Propriedade Industrial elevan- 
do-se de 2.207 para C.768.

—

PARTICIPAÇÃO DE NASCIMENTO
Evilasio Nery Caon e Marisa Therezinha Baggio 

caon participam aos parentes e pessoas de suas relações 
o nascimento de seu filho DAGCHJHilO, ocorrido dia 10 
de abril na Maternidade Tereza Ramos.

Lajes, abril de 1957.

|
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Realizou-se no domingo últi
mo no Bairro de Copacabana 
um churrasco organizado pelo 
Sub-Diretório do Partido Tra
balhista Brasileiro e oferecido 
aos trabalhadores daquela lo
calidade. Com a presença de 
grande número de pessoas e 
num ambiente de cordialidade 
e alegria foi inaugurada a no
va Séde Social à rua Jerôni- 
mo Coelho. Além dos compo
nentes da executiva e filiados 
ao Sub-Diretório comparece
ram também elementos do Di
retório Municipal.

Nessa ocasião diversos ora
dores se fizeram ouvir, os 
quais discorreram sôbre as 
realizações que o PTB, vem 
desenvolvendo naquele prós
pero arrabalde; entre êstes sa
lientamos os srs. Dr. Evilásio 
N. Caon, Galvão N. Caon, Pe-

\

Sr. João Pellizzoni - Vice-Presi
dente do PTB de Copacabana

dro Mello, João Martins, Abra- 
mo Scariott, Julio Nunes, 
João Pellizzoni e mais outros.

Fam osa pela  sua pureza 
desde  
1836

R0pres0nlam0

SEVERO SIMÕES
Coixo estai,  104

FLOkIANÓ! OLIS

•  Faz sabão 
econômicam9nte

•  Limpa totolmentd 
pisos, azulejos e pias

•  Desinfeta chiquei
ros e galinheiros I

•  Remove tintas 
e vernizèsI

Leia e assine o «Correio Lageano

N Ã O  C O M P R E  U M A  B A T E R Í A  " C A N S A D A "

Adquira uma IH “sêco-car regada" 

€ V. terá uma batería realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

A

A batería IH "  sêco - ca r regada "  é 
mantida séca e selada até o mo
mento de entrar em uso. Vinte 
minutos depois da simples adição 
do liquido ativante, a bateria está 
pronta para entrar em ação, isto é, 
apenas o tempo necessário para 
instalá-la no seu veiculo.

Sua bateria uaada tem valor. Entrefue-a 
como parte do pagamento, quando 
adquirir sua nova bateria IH  “ mco* 
e arregudm ” .

A venda noc concessionários IH om Laje* i

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A
Rua Caronal Cordóva, 439

•' i
*0007

vence as eleições 
Pará

Foi proclamado, dia 9 do 
corrente, pelo Tribunal Regio
nal Eleitoral do Pará, o re- 
. ultsdo oficial do pleito reali
zado naquele Estado a 17 de 
evereiro para preenchimento 
da vaga de senador, decorren
te da renuncia do atual go
vernador, Magalhães Barata.

O resultado oficial do plei
to foi o seguinte: Lameira 
3 i t e n c o u r t ( PSD-PTB) - 
61.364 votos; Cléo Bernardo 
(PSB) - 38.368 votos; em bran
co - 7.815 votos; nulos 7.196, 
Suplente: Prulo Fender (P8D- 
° T B )  -155 242 votoe; Geraldo 
Palmeira (PSB) 36.529 votos; 
em branco - 17.284 votos; nu
los • 5.592.

Vence, dessa maneira, o 
candidato social-trabalhista 
com uma vantagem da 22.996 
votos. A diplomaçào estava 
marcada para o dia 15.

no

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

Faz saber que pretendem casar 
em Porto Alegre, FIDENCIO JOÃO 
PICCOLI, solteiro, nascido em Ve- 
ranópolis. Estado do Rio Grande do 
Sul, comerciante, filho de Vicente 
Piccoli e de Justina Bordignon, © 
NAYR PICCOLI, solteira, nascida 
em Caxias do Sul, Estado do Rio 
Grande do Sul, comerciária, filha 
de Agostinho Picooli e dê Ida De- 
tanico Piccoli.

Lajes, 15 de abril de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
ARNOLDO ALBINO MARTINS viu
vo por falecimento de Hortencia 
Pereira de Sousa Martins, brasilei
ro, nascido em Angelina, neste Es
tado. industrialista, filho de Jacinto 
Albino Martins, e de Maria Barto- 
lomeu de Melo, e ISMEN1A PEREI
RA DO AMARANTE, brasileira, sol
teira, nascida em São Joaquim, 
neste Estado, de ocupação domés
tica, filha de Ovldio Pereira Ma
chado e de Alzira Amarante Ma
chado.

Lajes, 17 de abril de 1957,

Faz saber que pretendem casar 
ABITINO DA COSTA SILVA, sol
teiro, nascido Lajes, operário, filho 
de Cândido Silva, e de Lucla da 
Costa Varela, e INÊS COELHO MA- 
LUCHE, solteira, nascida em Lajes, 
de ocupação doméstica, filha de 
Wenceslau Coelho Maluche e de 
Julieta Artur da Silva Mtiluche.

Lajes, 15 de Abril de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
AGUINELO MUN1Z DA SILVA, sol
teiro, nascido em Lajes, pedreiro, 
filho de Aristides Antunes da Sil
va, e de dona Apolinaria Antunes 
Muniz e TEREZ1NHA DE SOUZA, 
solteira, nasciaa em Urubici, neste 
Estado, de ocupação doméstica, fi
lha de José Neves de Souza, e de 
dona Geromina Rebelo do Nasci
mento,

Lajes 15 de abril de 1957.

* jãli

Faz saber que pretendem i 
CARMOS1NO RIBEIRO PAES, s 
ro, nascido em Lajes, marcii 
filho de Orgel Paes de Farias, 
dona Dorvalina Ribeiro de y Ai 
de e HORTENCIA CORDOVA 
OLl\ E1RA, solteira, nascida^eii 
les, de ocupação doméstica, 
de Laurentino Mariano de OH\ 
e de Maria Arcellna Meadei 
Cordova.

Lajea. 15 de abril de 1 95
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REFRIGERADOR

8,5 pés cúbicos 
de espaço útil

pequeno  
por fora e grande  

por dentro lGabinete de linhas 

modernas, elegan

tíssimo, construído 

especialmente pa

ra ocupar pouco 

espaço em seu farl 

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

Gabinete ex«luslvo"Frio Total"- com"espaço refrigerado até o chão''. 
Congelador "Largura Total" - para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartimento para manteiga na porta - conserva a manteiga 
fresco em endurecé-la.
Prateleira* - de fino acabamento, com bordas douradas 
Vitalizador - comerva legumes e frutas úmidos e frescos como se 
tivessem sido colhidos na hora.
Prateleiras na porta - para garrafas, ovos, miscelânea que se 
quer ter sempre à mão.
Bandeja de carne - com capacidade para 9,1 quilos.
Unidade Selada "Esfera Polar" - econômico, silenciosa.
GARANTIDA POR 5 ANOS I

FA BR IC A D O  N O  BRASIL PELA M AV ERO Y SO C IED A D E INDÚSTR IAS F R IG O R lr lC A S  LTDA. 
D IS T R I B U I Ç Ã O  E X C L U S IV A  DA C O M P A N H IA  C O M E R C IA L  B R A S IL E IR A  -  S Ã O  PA U L O

CONCESSIONÁRIO t AUTORIZADO

fone 331 LAGES, Sta. CatarinaRua Cel. Cordova s/n

verifique pessoalmente em exposição e veadas na A  E L E T R O L A N D I A ,  o seu REVOLU
C IO NÁRIO  plano de vendas.
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
iier^T-jz a E t i V  . VBTZ. zAL. —

Séde em Florianópolis S. v / *

o o s
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

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

chegadas às 1 1,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Floriaióoolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Saitos - P a ra iagu á  - Curitiba - Joiaviie - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto A legre

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:o5 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 A legre  
Florianópolis - Itajai 
- Santos e Rio

Joinvile - Curitiba - Paranaguá

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 EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Fone: -214

: T A C às suas ordens — ■
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h conhecida de todos, e por diversas vezes te- 
J?0" f e“ u“ cla<|0 é8Se fato- a irresponsabilidade de, 
c “ 8 motoristas, que dirigem seus veículos dentro do 
perímetro urbano era velocidade acelerada, acima da 
permitida por lèi. Diversos acidentes têm resultado 
disso, como este ultimo ocorrido cora um menor nas 
proximidades do Posto Coral. Necessário se torna que 
as as autoridades responsáveis tomem a» mais enér
gicas providências e empenhem seus maiores esforços 
no sentido de coibir tamanho absurdo e desrespeito 
à vida humana. Não se pode conceber, de sã eoncien- 
cia, que belas ruas da cidade andem livres os cele- 
rados do volante, atropelands homens e 'mulheres de 
todas as idades e ainda por cima continuem a gosar 
de uma liberdade que não merecem, E precisso, repe 
timos mais uma vez, que as autoridades competentes 
estudem um meio de policiar o trânsito de Lajes, 
trancafiando na cadeia e processando os infratores 
para a perfeita e completa, segurança de nossa popu
lação. Nossa cidade, pela iotensidade do transito em 
suas ruas principais e aas que sorvem de escoadouro, 
necessita de guardas de trânsito com a finalidade de 
dirigir o mesmo e evitar os acidentes que apesar de 
lameniáveis, já se tornaram comuos. Nêsse sentido, os 
dirigentes políticos locais tomem as devidas provi
dencias junto ao governo do Estado, encarecendo-lhe 
essa urgente precisão para que a ordem seja mantida 
e a segurança dos pedestres garantida. Aqui, pois, f i 
ca o nosso veemente apêlo.

Para o transporte de suas cargas 
— ---------------prefira o --------------------

EX PR ESSO  LAGEANO
Que se caracteriza por sua eficiência e rapi
dez, graças à competência do corpo de fun

cionários que possui

A G E N C IA  EM  LAJES:
Rua Correia Pinto, 272 —  Fone 264 - Cx. P. 264

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

Rio de Janeiro
Rua Sacadura Cabral, 197

fone23-42- 50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins 71 

Fone lo-31

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

São Paulo
Rua: Sacramento Blacke, 82 

fone 9-36-88

Porto A legre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajaí
Rua, Hcrcilio Luz, 68 —  Fone 387

AG R AD EC ID O  PELA PREFERENCIA

. . . com pequeno entrada,
. . . e por mês quase nada 1

Rádios de mêsa !
Rádios de cabeceira I

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

Eletrolasde alta fidelidade! (High fideliiy)
. . das mais afamadas marcas, era 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  & C A.
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 8U

VENDEM O S SEMPRE O  MELHOR E FACILITAM OS O
P A G A M E N T O !

Atletas paralíticos chegarão ao Rio
Dezoito integrantes da mun- 

àialmente famosa equipe atlé
tica dos Pan Am Jets embar
carão de Nova York p*ra o 
Rio de Janeiro, devendo cbe- 
gar ao Brasil até o fim do 
mês de abril.

Todo* os membros da ori 
ginai-equipe são funcionários 
do departamento de contabi
lidade da Pan American World 
Airwayc, em N<.va York. A 
companhia os empregou em 
cooperação com a campanha 
nacional de proteção a< s fisi
camente incapacitados e a efi
ciência dos mesmos tem sido 
C' mprovhda nio sómente no 
trabalho Como também nos 
esportes.

De acôrdo com o piogra- 
ma que está sendo elaborado 
pela Panuir do Bra-il, os 13 
atletas e cinco arompat hantes 
visitarão alguns horpitais do 
Rio, dando exibiçõts dt lan
çamento de dardo, arco e IL - 
xa. e tênis de mesa, tudo 
praticado eut cadeiras úe ro
da.

A grande atração do con
junto, que é o quadro de 
basketb dl em cadeira* de ro
das. será exibida no estádio 
do Alaracanãzinho.

Os Pan Am Jets serão divi
didos em duas formações,

uma das quais chamar-se-á 
«Jatos da Panair». Além do 
jogo de basketb.*ll,Je6tão tam
bém prevista* exibições de 
ballet e outros divertimentos 
para preencher o progiamadn

noite.
A equipe dos Pan Am Jet9, 

após exibir-se no Rio, vo.irá 
pára São Paulo, a fim de jo
gar para a pLtéia da capital 
paulista, ainda em abril.

TERRENO VENDE-SE

Vende-se um terreno situado no prolongamen
to da Rua Cel. Córdova, em bairro residencial, 
com a área de 15 x 30 metros de esquina. Preço 
de ocasião. Informações nesta redação.

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

Ford - Chevrolet - Dodge - FN M  - W illys - Austin - Stdudebacker etc. 

Peças de Tratores - Engrenagens - Rolamentos - Retentores etc.

CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

m  m u .G E R A L  DG  P E Ç A S  G 1 1 1 1
Rua Cel. O. Costa (Fundo Praça Vidal Ramos)

Usem o fone 228 e a peça será entregue a domicilio
-

. wZ 5TÍ

Instalações Sanitarias
♦

Direção de M EDINA - encanador

Não passe falta d 'agua em sua residência! 
Procure a fabrica de artefatos de cimen
to que V.S. encontrará caixas de todos os 

'  tamanhos

Funde-se caixas no local
Fossas - tanques - caixas d’agua e de gordura

e  o u t r o s  m a t e r ia is  s a n it á r io s

Rua Marechal Deodoro, 271 — Lajes S.C.

; 1 1  U I  CARRILHO
M É D I C A

-

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

sala 2

hUA CEL. CORDOVA

! Telefone Residência 28S

y u t ; u  u u i m u u u  -----------  ̂ ^  .
Não dè esmola; Contribua para SLAN
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1$ " 
Ação criminal contra a falsidade 

de iniormes na declaração de renda
Foi baixada uma or

dem, pelo diretor da 
Divisão do Imposto de 
Kenda, determinando aos 
delegados regionais ou 
seccionais do mesmo tri
buto que encaminhem à 
Procuradoria Geral da 
República para a compe
tente ação criminal, os 
documentos que compro
vem falsidade de infor

mação, para efeito de 
sonegação do Imposto de 
Renda, quer se trate de 
pessoas, falsidade de ba- 
anço, ou de escrita ou 

de qualquer documento 
de contabilidade. Além 
disso, serão declarados 
inidôneos, para os fins 
previstos na legislação 
do Imposto de Renda, 
na forma da lei, os atuá-

rios, contadores, peritos 
ou ^guarda-livros que te
nham assinado documen
tos falsificados.

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

da praça

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 — Durabilidade eterna

Juizo de Direito da Primeira Vara 
da Comarna de Lajes

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor ('lovis Ayres Ga
ma, Juiz de Di «ito da Pri
meira Vara da Comarca de 
L jes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

FAZ sab»r a todos o* que 
0 presente Edital de Praça, 
Com o prazo de vinte dias, 
virem, dele conhecimento ti
verem ou intereasarpossa que 
no dia quatro do mês de maio 
do corrente ano (4-5-1957), às 
dez (10) horas, no saguão do 
Edifício do Forum, desta cida
de, o porteiro dos auditórios, 
ou quem luas vezes fizer, le
vará a público pregão de ven 
da e arreroatação, por quem 
mais der e melhor lance afe- 
recer, acima da avaliação de 
vinte e oito mi! cruzeiros 
(Cr$ 28.000,00), feita neste 
Juizo, o seguinte imóvel pe- 
nhorado i  GENlPE 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 Eliaiário Alves de Tal, 
na linha lateral á direit», de 
outro lado, com vinte metrcB, 
com João M*ria de Tal, na 
linha lateral à esquerda, nos 
fundo», com dez metros, com

terrenos de Aristnteliiio Mo
reira e terreno* do executádo, 
e na frente, com dez metroí, 
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 o imóvel acima d-scrito, 
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 arremat •- 
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 C tarina, aos doz; 
dias do mês de abril de mil e 
novecentos e cincoents e sete 
(12 4 57). - Eu, Waldeck Au
rélio Sampaio, Eicrivâo do Ci- 
vel, o datilografei, subscreví e 
também assmo.-

Clovis Ayres Gama
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do do Cível

MarinFortunato

Beneficiamento
Organização especializada em beneficiamento de

SERRARIA P R O T R IA
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 (oróximo

ARCOIR1S

aem montadas oficinas do 
M GERAL DE MADEIRAS

Travessa Cruz
L A G E S  Caixa Postal 391

«BBNEF1

Santa Catarina

fc

f
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Transferida a conferência nacional de imVgração e colonização
RIO - Reuniu-se a comissão 

técnica de asaessoramenfe d<t 
Cqttferència Nacional de Imi
gração e Colonhaç<*o, certa 
tame que deveria realizar-se 
em conjunto com o IV Con
gresso Brasileiro de Municí
pios, marcado para o dia 27 
de abril próximo nesta Capi
tal. A reunião, convocada pe
lo ministro Fernando Ramos 
de Alencar, presidente do

1 slituto Nacional de Imigra
ção e Colonização, estiveram 
Dretentes os srs. Luiz Carlos 
Mancini, diretor técnico do 
1 NIC, Julio César jla Fontoura, 
chefe da Divisão de Planeja
mento, Padre Fernando Bas
tos D’Avila, Darey Ribeiro, 
Castro Barreto, Arthur Hehl 
Neiva e Artur César Ferreira 
Reis. "• * " .

Durahte os debate,' foram 
"

ventilados problemas de pro
fundidade que levaram os 
membros di comissão técnica 
a optar pelo adiamento da 
Conferêocia, de tçodo que a 
mesma possa ser organizada 
rm tempo mais dilatado, que 
permita a preparação de do- 
cumentos:'par« discussão obje
tiva e ^metodicamente elabora- 
r&dos. .

Novos ébcoOtros foram pro-

gramsdos pelos técnicos, vi
sando ao lançamento des ba
ses gerais d» Conferência, ha
vendo ficado estabelecido, des
de já, que a mesma versará 
os seguintes temas: coloniza
ção, imigração e migraçõep in
ternas. *'

Por sugestões do professor 
Darcy Ribeiro foram designa
dos o sr. Arthur Neiva e o 
padre Fernando D’Avila para

elaborar o futuro t^mário da 
Cenferêttcia, nas bases acima 
referidas.

Dos rpsultados da reunião 
de técnicos foi informada a 
Associação brasileira de Mu
nicípios, que se manifestou de 
pleno acfirdo com o INIC. As
sim, o IV Congresso Brasilei
ro de nrfunicipios vai ser rea
lizado sem a participação da- 
que órgão.
■ ---------------------

i l W -
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Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 
refrigerador BRASTEMP em dois tamanhos diferentes
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BRASTEMÊ3-1 IMPE RADOR

citélf^Uteites  
be iew . tuxQ,., espaço e. uti

1  •*. t  u  t-  n  r .  T l l
i , Permití conservarem tempera

lúra ideal, uma quantidade 
muito maiot de alimentos, com 
distribuição adequada

m JZ, um a- autêntica jóia que será o or-
^ . g « ^ o nii4 p ils e g IJ{ p r ^ t ? v

íar» Aj* « <« •

r t . .  1.1*1 uvta u.

a  * *

Facam uma visita e verifiquem 'em nossa lo,a os insuperave.s re r,geradores BRASTEMP,
absoluta garantia em vossòs lar=s

t" .Concessionários exclusivos nesta praça

e m g |§ . A.
c I l'  M anoel Thiago de Castro. ísS^Fon e. 253'-  Caixa Postal 27 - LAJES* £  C.

».y, ■ ■
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Completou suas 15 primaveras felizes, dia 14, a distinta 
srta. Cremilda Salete Ribas, dileta filha do sr. Antonio W al- 
mor Ribas, proprietário da conceituada Farmacia Popular, e de 
tua exma. esposa dona Maura Cunha Ribas, figuras de pro
jeção na sociedade local. A  prezada aniversariante, que des
fruta de largo circulo de relações em nossos meios, recepcio
nará amanhã, no Grande Hotel Lajes, o elevado número de 
pessoas ligadas a ela e as que foram convidadas especialmen
te pelos seus progenitores, devendo isso constituir-se em gran
de acontecimento social na Princesa da Serra.

Destas colunas cumprimentamos a distinta aniversariante, 
fazendo-lhe os mais sinceros votos de felicidades e venturas.

tais diraft o «s nan Reoner
A tradicional e concei 

tuada Casa Kenner, es
tabelecida no Ediíicio Ca
rajá, à Rua Coronel Cór- 
dova, de propriedade da 
firma Helios Moreira Cé
sar & Cia. Ltda. resol
veu, nêste mês de abril, 
fazer descontos especiais 
de todo o seu estoque 
à sua numerosa fregue
sia no intuito de propor
cionar-lhe a oportunida
de de adquirir artigos 
bons e afamados a pre
ços verdadeiramente e-

conômicos. Dispondo de 
um variado sortimento 
de roupas feitas, tecidos 
e demais artigos para 
homens, assim c o m o  
também mantendo uma 
secção exclusivamente 
de senhoras, essa con
ceituada casa comercial 
de nossa Draça e s t á  
apta para satisfazer to
dos os gostos e a prêços 
vantajosos. Visitem a 
Casa Renner e compro
vem pessoalmente o que 
estamos afirmando.

Convocação
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, N ‘202, em Lages, a fim 
de deliberarem sobre 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 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

O coronel Janary Nune-, 
| presidente da Petrobrás du
rante uma reunião promovida 
prla União Estadual de Estu
dantes, do Rio, afirmou que 
os trustes iniei nacionais vao 
realizar uma grande ofensiva 
contra o petróleo brasileiro. 
Km face da situação criada 
pelo Canal de Suez cresceu 
muito o interesse, principal
mente na Europa, «specialmen- 
te quanto à localização de no
vas e substanciais reservas 
de Petróleo na América do 
Sul, principalmente no Brasil. 
Em consequência disso, disse 
textualmenle o presidente da 
Petrobrás: «É cada vez maior 
o número de vice-presidentes 
que visitam o nosso país. Os 
problemas da Petrobrás vão 
ser consideravelmente agra
vados. A onda ainda não che
gou ao climax, mas aumen
tará e dificilmente deixaremos 
de enfrentar obstáculos muito 
mais sérios que os atuais na 
defesa ||do monopólio estatal 
de petróleo no Brasil». Na 
parte final dos debate*, o co
ronel Janary Nunes definiu 
ainda seus pontos de vista 
com relação i  imprensa bra
sileira, atacando violentamen
te os órgãos entreguistas

ALAM debate o ca
so do menor atrope

lado
Em sua reunião de segunda 

feira última, data em que foi 
itropelado o menor Raul A r
ruda Garcia ocasionando-lhe 
morte instantânea, a Associa
ção Lageana de Assistência 
aos Menores (A LA M ) discutiu 
o problema em todos os seus 
aspectos, tendo mesmo já to
mado algumas providencias no 
sentido de coibir ocorrências 
dessa natureza. Nesse sentido, 
corre pela cidade um Memo
rial de Protesto do Povo de 
Lajes às Autoridades consti 
tuidas, de responsabilidade de 
uma comissão especial e 
que se fará presente em todas 
as questões que disserem res
peito ao bem estar da coleti
vidade.

O Papa saudará o 
Brasil amanhã

Segundo noticiam os jornais, 
amanhã, às 12 horas, o Papa 
Pio X II dirigirá uma saudação 
ao Brasil em português, com 
sua benção ao povo brasileiro 
por ocasião da páscoa. A  sau 
dação do Sumo Pontífice será 
irradiada pela Agencia Nacio
nal, numa audição especial do 
programa «Voz do Brasi» por 
intermédio de uma grande re 
de de emissoras de todo o 
pai.

Acadêmico V. Branco
Regressou de Curitiba, onde 

foi aprovado no Concurso de 
Habilitação ao primeiro ano 
do Curso de em Ciências 
Jurídicas e Sociais da Fa
culdade de Direito da Univer
sidade Católica do íParaná, 0 
Sr. W ILM AR  VIEIRA BR AN 
CO, elemento muito estimado 
e relacionado em nossos meios 
sociais e culturais.

CORREIO LAGEANO
Ano XVIl) Lages. 20 de Abril de 1957 | N* 32

“ “AGRADECIMENTO -
PROTES1X) SDÜ° P u  V ^O ^D ^L A JE S  ̂ ^ S ^ A  UTORP
DADES CONSTITUÍDAS, vera por meio; deste a- 
gradecer á população lajeaoa, às autoridades que 
compreendendo o alto significado de nossa mis- 
são, deu nos seu inteiro e irrestrito apoio.

Outrossim, levamos ao conhecimento do gra- 
to povo desta terra, ansiosos^ que estão poi verem 
realizadas suas reinvindicações, que a Comis
são permanecerá permanentemente aloita, consti
tuindo para isso uma Diretoria, que se fará pre
sente em todas as questões que disserem respeito 
ao bem-estar da coletividade.

Pela Comissão

Documentos perdidos
Perdeu-se nas proximidades do Posto Coral, uma 

Cateira Nacional de Habilitação de n° 23.831, pertencen
te ao sr. Alcides Sandini, e outros documentos de pro
priedade de um caminhão marca GM C, de placa 30-32-04, 
de Curitibanos.

Gratifica-se bem a quem encontrar os referidos do
cumentos nesta redação.

Smenfe l ü S M S E P - .
ê s t e s  ^  A p e r f e i ç o a m e n t o s  
E x c l u s i v o s  — P A T E N T E A D O S  I

e n c e r a d e ir a

e l é t r ic a

, LUSTRÍNE
Comparado- r .» , io , .  intoopo|0í#i

.. . C O M  A PE N A S  CR$ 68000 M EN SA IS  1 

SEM ENTRADA E SEM  M A IS  NA]

em

FERNANDES & CIA.
Comércio e Representações
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