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A  20 M INUTO S D A  CAPITAL CATARINENE

Oscar Niemeyer 
moderna cidade

vai construir a mais 
balneária brasileira

4

k

O  autor do projoto do edifício da O N U  visitou Florianópolis — Maravilhado com 
a  beleza e a  extensão da práia  — Moderno hotel de turistas, urbanização requintada, 
capela, ginásio, escolas, creche e mercado — «Pela primeira vez no Brasil um balneá
rio não pertencerá a pequeno grupo»» — Vendidos já 30 milhões em quotas de partici
pação do empreendimento — Entrevista coletiva de Oscar Niemeyer à imprensa . do

sul do pais

Florianópolis, 22 (Especial) -  Foi dado, no E9tado de 
SaDta Catarina, um dos primeiros grandes passos em pról 
do desenvolvimento da indústria nacional do turi«mo. Um 
grupo capitalista, composto de catarinenses e gaúchos to 
mou ao 6eu encargo a construção do mais moderno bal
neário talvez do mundo e contratou os serviços do consa
grado Oscar Niemeyer, para projetar um hotel e super
visionar a urbanização da Práia do Forte, pitoresco recan
to ao norte da Ilha. Local de belezas naturais privilegia
das, 6ituada a 20 minutos de automóvel do centro de Flo
rianópolis, a Praia do Forte conta, ainda, com as ruinas de 
um forte construído pelo portugueses. A antiga fortaleza, 
segundo promessa já recebida, será reconstruída pelo Exér
cito Nacional e passará a constituir mais um motivo de a- 
traçào Há a considerar, ainda o belo contraste que naque 
le local formam o mar, a areia e as montanhas; tanta be
leza natural, aliada ao gênio criador de Niemeyer, desde 
Já garantem que a Práia do Forte 9e tornará aquilo que 
pretendem os seus lançadores: a mais bela e luxuosa cida
de balneária do pais e uma das melhores do mundo.

Niem eyer fala aos 
jornalistas

O consagrado arquiteto bra
sileiro chegou a Florianópolis 
nas primeiras horas de segun
da-feira, viajando em automó
vel e acompanhado pelo Eng° 
Afrânio Barbosa da Silva, che
fe do serviço de eletricidade e 
hidráulica da secção de urba- 
nanismo de Brasília. Conside
rado hóspede oficial pelo go
verno estadual, Niemeyer, f i
cou alojado num apartamento 
do Lux Hotel e pela manhã, 
acompanhado pelo Dr. Aderbal 
Ramos da Silva, iniciador do 
empreendimento e mais uma 
grande comitiva composta de 
dirigentes da Imobiliária Jure- 
rê Ltda., jornalistas e pessoas 
de projeção do comércio e in
dustria catarinense e gaúcha, 
rumou para o local onde será 
construído o balneário. Ao 
meio-dia foi-lhe oferecido um 
almoço; à tarde Niemeyer foi 
recepcionado pelo Clube de 
Engenheiros de Florianópolis e, 
à noite, o Governador Jorge 
Lacerda rccebeu-o no Palácio 
da Agronômica, onde lhe ofe
receu um jantar do qual par
ticipou, também, o Dr. Ader
bal Ramos da Silva.

Falando à imprensa e rádio 
do sul do país, no bar do Lux 
Hotel, Oscar Niemeyer fez as 
seguintes declarações:

- «Estou satisfeito por visi
tar Santa Catarina e por po
der colaborar para o progres
so desta terra. A Práia do 
Forte, é muito bonita e a á- 
rca é' enorme. Dentro . de 60 
diás enviarei o projeto e a 
maquete. Não posso deixar de

felicitar os catarinenses pelas 
práias tão belas deste Estado.

Práia que não perten
cerá a  um pequeno 

grupo
Continua suas declarações o 

homem que projetou no mun
do inteiro a arquitetura brasi
leira:

- Com os cuidados que se
rão tomados nos projetos, o 
lugar será dos balneários mais 
bonitos do mundo. Tive con
tacto com o engenheiro Anito 
Petry, que estuda a parte de 
urbanismo e verifiquei que sua 
orientação nesse setor é das 
mais acertadas. Pela primeira 
vez, no Brasil, uma práia não 
pertencerá a um pequeno gru
po. Será preservada para to
dos, de maneira indiscrimina
da; na faixa «não edificandi», 
■que haverá em todo o períme
tro de quasi quatro mil me
tros, existirão parques, locais 
para hotéis, lugares de recreio 
e de esportes.

Passo marcante em di
reção ao progresso
Solicitado por repórteres e 

locutores, Niemeyer continua 
falando sôbre a Práia do For
te:

--■ Interessante serão a inde
pendência completa entre a 
circulação dos pedestres e dos 
veículos, bem como as constru
ções complementares previstas, 
escolas, ginásio, mercado, cre
che, etc. .

E finalizando sua explana
ção sôbre o empreendimento,

diz Osear Niemeyer:
- Com relação ao hotel bal

neário, minha preocupação se
rá que a construção se har
monize com o local, de forma 
a não prejudicá-lo na sua be
leza mas constituindo, antes, 
um elemento que possa enri
quecê-lo. Destinado ao turismo, 
terá todos os atrativos das 
construções d e s s a  natureza. 
Não quero encerrar minhas 
declarações à imprensa e ao 
rádio desta bela terra sem 
ressaltar outro elemento que a 
companhia construirá no local, 
uma capela destinada aos pes
cadores, cuja colônia perma
necerá alí. Dentro da poucos

dias mandarei um projeto des
sa, capela. Congratulo-me mais 
uma vez com os catarinenses, 
desta vez não só pelas bele
zas naturais do Estado, mas 
também pela existência, aqui, 
de.homens evoluídos e pro
gressistas, capazes não só de 
lançar, como de apoiar, pres
tigiar e levar a bom têrmo 
um empreendimento como a 
Práia do Forte. .

Estado e prefeitura co
laborarão

Os iniciadores da Práia do 
Forte, desde já, contam com 
a promessa formal tanto do

Governador Jorge Lacerda co
mo do prefeito Osmar Cunha, 
que empregarão todos os re
cursos possíveis no sentido de 
prestigiar e colaborar com o 
empreendimento. O primeiro 
terminando a construção da 
estrada de acesso e extenden- 
do até o local a corrente elé
trica; o segundo, tratando dos 
assuntos atinentes à munici
palidade e com ligação com o 
o novo, moderno e suntuoso 
balneário, que já está desper
tando as atenções até no es 
trangeiro, como atestam os 
inúmeros pedidos de informa
ções chegados de Buenos A i
res e Montevidéu.

Ao ensejo da passa
gem da data consagrada 
aos contabilistas, dia 26 
do corrente, êsses pro
fissionais de nossa cida
de, tendo à frente os 
srs. Roland Hans Kumm e 
Bernardino Gevaerd, res
pectivamente presidente 
e vice presidente da As
sociação dos Contabilis
tas de Lajes, promove
ram animado jantar no 
Grande Hotel Lajes, o- 
corrido sabado último. 
Com a presença de altas 
autoridades civis do mu
nicípio e mais de cem 
contabilistas, o ágape 
decorreu em meio a gran
de alegria, cordialidade 
e animação, dado o ca
valheirismo e fina edu
cação dos que nêle to
maram parte, tendo fei
to uso da palavra à so- 
bre-mesa o prof. Evaldo 
Pereira Henkemaier que 
proferiu brilhante ora 
ção em nome da turma 
abordando importantes 
problemas nacionais e 
referindo-se ao aconte 
cimento que ora se de
senrolava.

Destas colunas congra

tulamo-nos com os con
tabilistas de Lajes pela 
passagem dessa tão si 
gnificativa efeméride, e 
felicitamos sua diretoria

pela iniciativa em pro
porcionar a seus asso
ciados momentos de ab
soluta fraternidade da 
classe.

----------------------------------/-----------------------------------

Festejado o aniversário da srta. 
Cremilda Salete Ribas

Recepção aos inúmeros convidados no Gran  
de Hotel Lajes — Presente a maioria dos seus 

familiares
Constituiu acontecimento 

social de grande envergadu 
ra a passagem do aniversá
rio natalicio da distinta srta 
Cremilda Salete Ribas, dile
ta filha do sr. Antonio Wal- 
mor Ribas, proprietário da 
Farmácia Popular, e de sua 
exma. esposa dona Maura 
Cunha Ribas. Em regosijo à 
data, seus progenitores ofe
receram ao seu vasto circu
lo de relações e amizades, 
domingo ultimo, uma lauta 
mesa de frios e bebidas no 
Grande Hotel Lajes e à qual 
compareceram as figuras 
roni9 representativas do nos
so mundo social. Coro os sa
lões repletos, ás 22 boras 
daquele dia foi executado o 
tradicional «parabéns a você», 
ocasião em que foram apa
gadas as velas que enfeita 
vam 0 bôlo de aniversário;
em seguida, a aniver arian

> * £ *

te dançou sucessivamente 
uma valsa com seu progeni- 
tor, sr. Antonio Walmor Ri
bas, tios Ulisses Ribas e Lau
ro Ribeiro Júnior, finalizan
do a mesma com seu avô sr. 
Antonio Ribas Filho. Duran
te essa festividade, á qual 
compareceram, além de nu
merosos convidados, os fa
miliares da aniversariante, 
bouve animado programa 
de danças, extendendo-se o 
mesmo até altas horas da 
madrugada, tendo os seus 
progenitores se desdobrado 
no sentido de cumular as 
pess<>as que se fizeram pre
sentes da mais requintada 
gentileza e amabilidade.

Regtstrando o acontecimen
to, deita» colunas mais uma 
vez cumprimentamos a srta. 
Cremilda Salete Ribas, for 
ínulando-lhe votos de uma 
veuturosa existência.
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I ™« a Enlace Matrimonial

O comércio evoluiu muito 
com a mircha do tempo, al
terando completamente as 
técnicas de oferta e venda 
dos produtos. Da fase herói
ca e desbravadora do masca
te aos nossos dias, passando 
per todas as gerações de cai- 
xeiros-viajantes que conduzi
ram os progressos da indús- 
tfia ao coração do país, níl- 
ma nova mentalidade nasceu 
e se desenvolveu, prestigiada 
e estimulada pelas grandes or
ganizações publicitárias, pela 
imprensa e pelas classes pro
dutoras,

O espirito aventureiro do 
mascate errante, a intimidade 
quase familiar do «cometa» 
jovial e conversador, o vende
dor desaparelhado e importu- 
do que perambulava de porta 
em porta, tudo isto desapa
receu. cedendo lugar ao pro
fissional rspecialmente prepa- 
parado para «revelar» ao com
prador potencial todas as reais 
qualidades de um produto.

Por isso mesmo a Mercedes- 
Benz do Brasil S/A n3o des
cuida 'ia sua equipe de ven
dedores. Apesar de fabricar 
um caminhão essencialmente 
econômico, de motor Diesel, 
preparado para resistir às es
tradas brasileira», e que não 
suja, não faz fumaça, desafia 
a água, dificilmente tem 0 
seu motor fundido e gasta três 
vêzes menos do que um vei
culo movido à gasolina no 
seu abastecimento, a Merce
des-Benz faz questão de pos
suir um pesssoal técnicamen
te habilitado a indicar, explicar 
e defender perante o motoris
ta nacional esta serie de van
tagens. Ainda recente mente 
foi organizado um curso de 
três meses para vendedores 
de caminhões, em São Paulo, 
com extraordinária ressonân
cia, reunindo 150 inscrições. 
Aulas, conferências, filmes, vi
sitas em companhia de vende
dores experimentados, oportu
nidades para visitas mdivi-

Orfanato N. Senhora das Graças
EDITAL

De ordem do Sr. Provedor e de acordo com os esta
tutos, convoco a Irmandade de No6sa Senhora das Graças, 
para uma assembléia geral no dia quatro de maio do cor
rente ano, às dezessete e meia horas, no salão paroquial 
desta cidade, a fim de ser procedida a eleiç&o da Direto
ria, para o exercido de 1957 - 1959.

A , . î
Lajes, 27 de abril de 1957.

Otávio Rafaeli 
Secretário

duais, instrução técnica - tu
do, enfim, foi providenciado 
Dara fornecer a melhor habi 
litriçã > ruofissional possível 
êsses 150 candidatos. Aliá« 
os representantes d i Merce
des-Benz em São Paulo pla
nejam empregar os dez pri
meiros colocados nesse cur
so, tao logo êle seja concluí
do.

Com esta iniciativa a Mer
cedes-Benz conjuga sua tra
dicional arte dt bem produzir 
na indústria automobilística 
com a moderna arte publicitá
ria de bem vender, numa as
sociação que beneficiará ain
da mais o motorista brasilei
ro e a popularidade sempre 
crescente do caminhão Diesel 
no pais.

Sr. Herculano Perei

ra dos Anjos
Viu passar seu aniversário 

natalício, dia 29 do 
c o r r e n t e  mês. o sr. 
Herculano Pereira dos Anjoa. 
intendente do distrito de São 
José do Cerrlto, onde é pres
tigioso chefe pessedista e 
elemento muito relacionado 
e benquisto. O distinto ani
versariante, na legislatura 
passada, foi vereador à Ga
mara Municipal de Lajes pe
lo PSD, tendo-se destacado 
naquela Casa pela sua atua
ção em defesa dos interesses 
do distrito e do povo que 
representava.

Seguiu para ' a cidade de 
Carazinho, Rio Grande do 
Sul, a fim de contrair núp
cias com a srta. NeJcy Ivo
ne, dileta filha do sr. João 
Frederico Muller e de sua 
esposa dona Maria Helena 
Vluller, residentes naquela 
próspera cidade gaúcha, o 
sr. Osvaldo Klein Lehner, fi
lho do sr. Jacob Lehner e 
de sua digna consorte dona

Carolina Klein Lehner, resi
dentes em Sarandi. As ceri
mônias realizaram se dia 29 
do corrente mês de abril, 
devendo o novel casal seguir 
para esta cidade, onde fixa 
rá residência.

Destas colunas cumprimen
tamos o distinto par, alme
jando-lhe um futuro próspe
ro e venturoso.

PRIMEIRA M ISSA  REZADA EM  BRASÍLIA
Está marcada para o dia 3 

de maio a celebração da 
primeira missa do Brasil, que 
deverá ser assistida pelo pre
sidente Juscelmo e p-la imen
sa caravana que o acompanha

rá à futura Capital Federal 
naquela data ontem o Chefe 
do Governo viajou para São 
Paulo, onde inaugurou a usina 
de Peixoto.

^ni

Dr. Mário Costa Filho
(Ex Residente no Hospital das Clinicas de 

São Paulo)

Ortopedia e Traumatologia

(Deformidades das mãos e pés, fraturas e 
paralisias)

_ " Í  f

Atende no Hospital Nossa Senhora ík 
Oliveira em V A C A R IA  *

8GK35E 3
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CONSTRUI ORA 1MOBILIÁRIA CATARINENSE LTD\
mu 1 - • vn i

arquitetura
* engenharia
* urbanismo

terraplanagem  

pavimentação 

construções em geral

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

* aparelhos sanitários branco e em cores:
* aparelhos de jantar, chá e café inquebrá

veis Goyana

ESCRITÓRIO E LOJA: RUA CEL. C O R D O V A  265 
CXA. POSTAL 136 TEL.: 377

_______Loja de secos e molhados_______
CAETANO  COSTA (fundos da casa Hoepeck no «prédio da rua»)

” ‘/f ■ * I ! ;* n  | '  I t  ^  t , f

* Desconto de 3 / .  a operários e funcionários públicos

i cvauria. -
i í&iíSi 5 »  ̂

Smenfe LUSTRENEf ».
•  * t e *  A p u l t l ç o o n e n l o »  
Exc l us i v os  — PATENTEADOS I

ENCERA DEU!A 
ELÉTRICA

• im m â m
C « m p o r a i o . „  r e v e le - s e  incompapovei

C O M  A PEN AS CR$ 68000 M E N S A IS ! 

SEM ENTRADA E SEM  M A IS  N A D A  

em

FERNANDES &  CIA.
Comércio e Representações
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8,5 pés cúbicos 
de espaço útil

pequeno  

por fora e grande 

por dentro!Gabinete de linhas 

modernas, elegan

tíssimo, construído 

especialmente pa

ra ocupar pouco 

espaço em seu larl 

M a i s  mod e r no ,  

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 excluelvo-Frle Total"- com"espaço refrigerado atéochão". 
Congelador "Largura Total" -  para 18,5 quilos de alimentos. 
Compartimento paro manteiga na porta -  conserva a manlerga 
fresca sem endurecê-la.
Prateleira* - de fino ccobamento, com bordas douradas 
Vltalizador -  con erva legumes e frutas úmidos e frescos como se 
tivessem sido colhidos na hora.
Prateleira* na porta -  para garrafas, ovos, miscelânea que se 
quer ter sempre á mão.
Bandeja cie carne -  com capacidade para 9,5 quilos.
Unidade Selada "Esfera Polar" - eccnâmica, silenciosa.
Ga r a n t id a  por 5 a n o s  i

FABRICADO NO B*- ASIL PELA MA VEROY SGUEOADE INDUSIRIAS FRIGORÍFICAS LTD*. 
D ISTR IBU IÇ ÃO EXCLUSIVA DA C O M P A N H IA  COMERCIAL BRASILEIRA -  S Ã O  PAULO

CONCéSSIONÁxlO M £ c AUTORIZADO

iiwIlÉIÜWWUtltj')
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
_____________________ .... ..

9& m Êaam K *Bn v--- -*rurm r r  iítr.1 T-Tiri*

Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

checadas às 14:33 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - 3no Paalo - Caritibi - Itajai e Florianópolis 
Vii»irn - Joa^aba 9 Càapocó
Chapeoó - Joaçabn e Videira
Florianópolis - Iiaicri - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio -Saitos - P a r a i a j i í  - Çaritiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis 

saidas às 15,30 Para Porto Alegra

chegadas às 11,55 Da 
saldas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:43 Para

chegadas às 15:05 De
saldas às 15:25 Para

chegadas às 09: >5 De 
saldas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De
saidas às 15:25 Para

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

Porto A lsgre
Fioriaió  polis - Itajai -Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos • Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joa?aba e Chapacó  

Chapecó - Joaoaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio

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

Chapscó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - P a ranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA EM L»AGEd: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

T A C às suas ordens

—r  1  m

I  J  J
Í k

_____

í  *

:  ”3
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Imposto de renda: reforma para facilitar a cobrança
h r p l  Rp I I 08 de lmpôsto sô- I zados visando à simplificação 
t)re aJRenda, scrao reorgani-| dos métodos de trab "alho. nes-

11551

ia ia cislnp ciiil

se sentido, foi criada pelo 
presidente Juscelino, (em ato 
assinado na pasta da Fazenda, 
comissão de sete membros, 
que terá o prazo de 180 dias 
par* execução da tarefa que 
lhes foi cometida.

Todos os membros da Co
missão, cujo presidente será 
o diretor da Divisio do Im
posto sôbre a Renda, ficarão 
dispensados de outras ativida
des no serviço público, até 
conclusão do trabalho. Reali
zação, por outro lado, pes
quisas necessárias à análise 
dos serviços aludidos, parti
cularmente, no que afeta ao 
recebimento e revisão das 
declarações dos contribuintes 
t das guias de recolhiment , 
ao lançamento, ao controle d 
arrecadação e inscrição da dí
vida antiga para cobrança 
executiva e, por fim, à fisca 
lização interna e externa, in
clusive arrecadação na fonte

Todas as sugestões resiil 
tantes do trabalho da Comis
são, inclusive as relativas a 
pessoal, serão consubstancia
das em ante-projeto de lei 
dando nova estruturação ã 
I)1R e suas delegacias. Esta-

. . . belece, ainda o decreto Exe-
res nas indústrias da construção civil, de olarias, de ceramicas, de ser- nilft mHoe «a Arcr3..e
rarias. de carpintarias, de marcinarias. de móveis de madeira em ge- ^ 11 °  4U , a
ral, e enfim todos aqueles enquadrados no 3° grupo mencionado no serviço publico auxiliara' 1 
art. 577 da Consolidação das Leis do Trabalho. a Comissão.

Edital de Convocação
Na conformidade das disposições legais e es

tatutárias, convoca-se os membros da Associa
ção para a reunião da Assembléia Geral Extra
ordinária, a ser realizada no próximo dia 1* de 
maio, às 9,30 horas, na séde do Centro Operário 
de Lajes, a-fim-de deliberarem sôbre a seguinte: 

ORDEM DO D IA
I o - Preenchimento de cargos vagos na Dire 

toria.
2o - Designação de data para a reunião de 

Assembléia Geral para transformar a 
Associação em Sindicato.

3o - Assuntos diversos.

Lajes, 12 de março de 1957.
A  DIRETORIA

AVISO - As deliberações serão tomadas pelos membros da As
sociação, porém poderão comparecer à reunião todos os trabalhado-

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

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabece ira !

Rádios a  luz, bateria e bateria e luz 1 
Eletrolas de m êsa!

Eletrolas de alta fidelidade! (High íidelity)

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  & C!A.
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 80

VEND EM O S SEMPRE O MELHOR E FAC ILITAM O S O
PA G A M E N TO  1

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
c o r t a r i a

de 26 de março de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER L1CENCA, em prorrogação:

De acordo com a L»i u° 61, de 23 de novembro 
de 1955, combinada com os art.s 156, 162 alínea 
a, e 164, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 
7949:

A MARIA NUNtS ASSUNÇÃO DE MACEDO, que e- 
xe:ce a fuuçSo de PROFESSOR Extranumerário diarista, na 
Escola Mista Municipal da BARRA DO MANOEL GRa NDE, 
no distrito de A N U A  GARlBALDl, de trinta (30) dias, com 
vencimentos integiais, a contar de 25 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 26 de marco de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

D E C R E T O

de 3 de abril de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA: T

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

A AN1CE FACINA DE CARVALHO da função de PRO
FESSOR Extranumerário-diarista, da Escola Mista Municipal 
de RAPOSO, no distrito da CIDADE.

Prefeitura Municipal de Lages, em 3 de abril jde 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 3 de abril de 1957 

O Prefeito MunlcipM de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

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

A AIDÊ ZERMA da função de PROFESSOR Extranu- 
merário-diarista, das ESCOLAS REUNIDAS de CAPELA DE 
SÃO PEDRO, no distrito de ANITA GARlBALDl.

Prefeitura Municipal de L ges, em 3 de abril de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretírio.

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

Ford - Chevrolet - Dodge - FNM  - W illys - Austin - Stdudebacker etc- 

Peças de Tratores - Engrenagens - Rolamentos - Retentores etc-

CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

cem DE PEEn E Itit l l iU ITII.
Rua Cel. O. Costa (Fundo Praça Vidal Ramos)

Usem o fone 228 e a  peça será entregue a  domicilio

D E C R E T O
de 3 de abril de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art. 97, alínea a, da Lei 
n» 71. de 7 de dezembro de 1949:

A MARIA NIEHUES da função de PROFESSOR Extra- 
numerário-diarista. da Escola Mista Municipal de CASA 
VERMELHA - ALTO DA SERRA, no distrito de PALMEI
RAS.

Prefeitura Munic:pal de Lag-s, em 3 de abril de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prafeito Municipal 
Ffliue Afonso Símio 
Secretário

P O R T A R I A  
de 3 de abril de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 162, alinaa a, combinado com 
o art 164, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949:
A MARIA DE LOURDES OLIVFIRA. ocupante do car

go isolado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão 
A constante do Qu. drO Ünico do Município (Escola Mista 
Municipal de FAZENDA DA CAPELA, no distrito de COR
REIA PINTO), de oito (8) dias. com vencimentos integrais, 
a contar de 2 do co rmte.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 3 de abril de 1957. 
Assinado: - Vidal R-rnnos Júnior 

Prefeito Municipal.

P O R T A R I A
de 3 de abril de 1957,

O Prefeito Municinal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o ait. 162, alínea &, e m- 
binado com o art. 164, da Lei n# 71, de 7 
de dezembro de 1949:

A IVAND1NA ARRUDA MUNIZ, ocupante do cargo iso
lado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão A, cons
tante do Quadro Único do Municipio (Escola Mista Munici
pal d. ESCURINHO, no distrito do CAPÃO ALTO), de oito 
(8) di <s, com vencimentos integrais, a coutar de 2 do cor
rente

Preteitura Municipal de Lages, em 3 de abril de 1957. 
Assinado: - Vidal Rarnos Júnior 

Prefeito Municipal.
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Parecer favoravel na Camara dos deputados para processar Lacerda
Em consequência do discur

so pronunciado pelo «Corvo 
do Lavradio» na Câmara Fe- 
< eral, dia 27 de março do 
corrente ano, quando o mes
mo divulgou telegrama secre
to do Itamarati, foi apresenta
do naquela Caba do Congres
so pelo deputado Martins Ro
drigues, relator, na Comissão 
de Constituição e Justiça 
um projeto de resolução pa

ra processá-lo, tendo o artigo 
Io o seguinte teor: «E conce
dida licensa solicitada pelo 
Procurador Geral da Justiça 
Militar para processar crimi- 
nalnuente o deputado Carlos 
Lacerda, por infração do ar
tigo 27 da lei n° 1.802, de 5 
de janeiro de 1953*.

Juatificando sua atitude, o 
sr. Martins Rodrigues decla
rou a reportagem carioca.

«Cona pfeito, todos sentem 
que o discurso pronunciado a 
27 de março pelo deputado 
Carlos Lacerda e do conheci
mento que teve o país da 
violação do Código de que 
«e utilizam o Itamarati e os 
órgãos de dvfeSa nacional pa
ra as suas comunicações Si
gilosas, a Nação ficou divi
dida, abalada e suspensa; e, 
nêsie Estado da espirite, a-

guarda o ‘ pronunci .mento 
1a Câmara «ôbre o pedido de 
licensa, iud-igando a » pinião 
pública, antre aflita e incrédu
la, se a Extensão das prerro
gativas parlamentares v h í  ao 
ponto de fechar es portal à 
investigação do Judiciário so
bre fato de tal natureza, cuja 
relevância excuaado c encare, 
cer, cobrindo com o manto da 
irresoonsabilidade absoluta o

parlamentar acusaoo, que es- 4
caparia, liminarmenle, a qual
quer inv"stÍgaçâo sobre o de
lito que lhe é imputado. Opi
namos, |.ois, pela conceÇão 
de licens«, na confiança de 
que, eutrgue o pr<>ces-o à de
cisão da Justiça roonetente, 
agirá ela com aquela isenção 
que soem qualificar os seus 
dtos pr nunciamentoc». *

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

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisitos máximo 'e 
beleza, luxo, espaço e utilidade.

Permite conservar.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.

Quem adquire um Brastemp
IMPERADOR

ou
CONQUISTADOR

- adquire o mais 
moderno e perfeito refrige
rador fabricado no Brasil.

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, 158 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES. S.C.
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30-4-57

O Internacional venceu o 
Palmeiras num jogo 

inacabado

Vitória ' do FLAME|\IG0 no 
clássico Fia-Flu

Foi realizado domingo pe
la manhã no Estádio Munici
pal da Ponte Grande, o anus 
toso entre os quadros do In
ternacional e do Palmeira-, o 
qual,veio a encerrar-se còm 
a justa vitoria do Internacio
nal pelo escore de 2 á 1.

Este jogo não chegou ao 
seu final, devido a um ligei
ro desentendimento entre os 
atletata Rogério do Palmeiras 
e Plímo do Internacional, o 
qual culminou com a expul
são do atleta colorado.

Houve inva9ão de diversos 
elementos, tendo o quadro 
palmelrense se retirado da 
cancha, quando eram decor
ridos 25’ do 2o periodo.

Na primeira fase o alvi 
verde vencia por 1 á 0, ten

to assinalado por intermédio 
de ( abelo de pênalti.

O Internacional marcou os 
seus tentos na 6egunda fase 
por intermédio de Juca e Pli 
nio.

Eis como atuou o quadro 
vencedor: Remi, Tide e Juca 
(Zequinhai; Aureo, Cardeal e 
Lino. Coró (Saul) rnpis tar
de Juca, Plinio, Melegari, 
Pinto e Keny

Na arbitragem esteve o Sr. 
Moacir Schimidt com uma re
gular atuação.

Lageano:
Auxiliai na construção da Vila 
Esp' rnnça, onde será edificado 
o Lar d s menores desampa
radas.

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

Faz saber que pretendem casar 
JOSÉ MARIA DA SILVEIRA, sol 
teiro, nascido em Lajes, lavrador, 
filho de Manoel Antonio da Silvei
ra e de dona Maria Angelina da 
Silveira, e IVANDINA CHAVES 
MARQUES, solteira, nascida em 
Lajes, de ocupaçao doméstica, filha 
de tíelmiro Marques de Godoi, e 
dona Belmira Pires da Silva.

Lajes, 29 de abril de 1957.

Faz sabor que pretendem casar 
SAUL GOUOl DOS SANTOS, nasci
do em Lajes, operário, filho de Ro- 
seno José de GoJoy e de dona 
Maria José dos Santos, e DINÁ 
MEDEIROS, solteira, nascida em 
Lajes, filha de José Jacinto Medei
ros e de dona Daura Lastro.

Lajes, 29 de abril de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
Dr. NESTOR KOTUHERGEn KO. 
solteiro, nascido em Jcaçaba, nes
te Estado, engentieiro agronomo, 
filho de Leonip Kotchergeuko, e 
de dona Ana Kotchergeuko, e ZE- 
LLA VIEIRA DE ARRUDA, solteira, 
nascida em Lajes, de ocup ção 
domestica filha de Jose 

;do Carmo Vieira e de dona Anna 
Vieira de Mello, '

Lajes, 29 de abril de 195?

Sr. Doutel Andrade
Festeja hoje seu aniver

sário natalício o sr. Doutel 
Vieira de Andrade, criterioso 
intendente do distrito de Pai
nel, onde, a par de sua qua
lidade de chefe político pes 
sedista, desfruta de largo cir
culo de relações e amizades, 
mercê do seu cavalheirismo 
e outras qualidades que a- 
dornam o seu carater.

Nossos cumprimentos pela 
passagem de tão auspiciosa 
data.

Coro uma tarde ftia, rea , 
lizou se domingo a tarde no 
Fortim da Ponte Grande o 
prelio amistoso entre i s con 
juntos do Flamengo e do 
Fli.mmeuse, a qual mareava 
a estreia do quadro tricolor1 
em canchas locais.

Depois de um cotejo bas 
lante disputado, o rubro ne
gro levou a melhor pelo pla- 
eard ajustado de 2 á 0, após 
um escore de 1 á 0 na fase 
inicial.

O centro Aljori foi o es- 
corer da partida assinalando 
:>s dois tentos da partida aos 
17’ da Ia. fase e 25’ da eta 
pa derradeira.

As grandes figura6 desta 
contenda foram: Remi, Nenê, 
\ri. Ceho, Aldori e Hqueira

,no bando vencedor e Evaldo. 
Zequinha e Nereu no lado

I tricolor
Desta maneira não foi fe 

liz o Fluminense etn sua es
treia, esperando porem me
lhor sorte em seus futuros 
compromissos.

Na preliminar deste jogo, 
defrontaram-se os quádr s 
do Atlético e do Cruzeiro, 
tendo o mesmo finalizado 
com a vitoria do Atlético 
pelo escore minimn, gol as
sinalado por intermédio de 
Fulvio aos 2’ da etapa com
plementar

Na arbitragem deste cote
jo esteve o Sr. Artenis Frei
tas, com uma atuação apenas 
regular.

Comércio e Repesenfações 6. Sacas S/A.
A V I S O

Achara-se à disposição dos srs. acionistas na 
sede social, à rua Cel Córdova, 290 a 304, na 
cidade de Lajes, o relatório, o balanço e a con
ta’ de lacros e perdas, referentes ao exercício 
findo de 1958, apresentados pela Diretoria, e o 
respectivo parecer do CoDsêlho Fiscal, como tam
bém, toda a documentação inerente às opera
ções sociais do periodo decorrido.

Lages, 31 de março de 1957.

Dr. Nevvton Ramos Guilherme S. Socas
Dir. Pres. Dir. Ger.

(  Lourival Lisboa
Dir. Secret.

tanp Missial És Máá 
isislrias ilalirp, u i 

í É iM  altlrie» -■
; I ••

Edital de Convocação
Por este meio convida-se todos os trabalha

dores nas indústrias de siderurgia e fundição, de 
material elétrico em geral, e em oficinas mecâni
cas em geral. Dara uma reunião a ser realizada 
no próximo dia 1°  de maio, às 10,00 horas, na 
séde do Centro Operário de Lajes, afim de de
cidirem sobre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 - Fundação de uma Associação Profissio

nal enquadrando todos os operários men
cionados no quadro do art. 577 da Con
solidação das Leis do Trabalho, no 14° 
grupo.

2 - Aprovação dos Estatutos e eleição da
primeira Diretoria.

Lajes, 12 de abril de 1957
A  Comissão Organizadora

comérco e R e p re se n te s  6. Socas S.A.
Assembléia Gerai Ordinária

Senhores fazendeiros e agricultores
Tratores e máquinas agrícolas financiadas para pagamento

em 3 (três) anos

Comércio c Representações G. Socas S.A
CO NCESSIO NÁR IA  DA

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

ZENDEIRGS E AGRICULTORES para adquirirem seus Tratores e máquinas agrícolas 
íTr«m r arado trrade plantadeira, semeadeiras. automotrizes para trigo, etc.), com o pra
zo de pagamento de 3 três anos.) dentro das condições determinadas pelo MINISTÉRIO 
DA AG M ULTURA coeforne Decreto n’ 40 26») de U/ll de 11)56

BASTA portanto que o FAZENDEIRO OU AGRICULTOR seja registrado ou se 
registre no MINISTÉRIO DA AGRICULTURA para poder rumprar asua  maquinâria a 
vricola Grator arado, plantadeira. etc, pagando a sua compra, SÓ DEPOiS D í  RECEBER 
n m a c i ITINARIO em ires anos de prazo, em seis (6) prestações semestrais.
U Acresce esclarecer que o preço do máquinário, esta reduzido à quase a metade
do custo, que sairia se fosse comprado pelas atuais taxas de importação (liberação de

agios^ I „c ars FAZENDEIRO^ e AGRICULTORES, pela nova modalidade de fisan- 
LA aoresentando a INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S/A..

ciamento que e âmogo8 trator*- da marca INTERNATIONA!., com seus implementos
e0demai8amaqumas. por preços redhzidos, à quasi 50% (cincoenta por centol, dos preços 

anteriores ro M I  RCI<> E REPRéSENT \ÇÕKS G. SOCAS S/A , na qualidade de qon
International Harvester Maquinas. S.A. neste Município e na região ger

Fessionártà <T& Internatlo,,a. ^  pedido8 iMt"Dl ATa MENTE, pois. os que f.zerem
íeus’ pedidoi em primefro lugar, serão naturalmente os primeiros a receberem suas má

quinas e e AGRICULTORES, procurem, imediatamente, a firma C. e
d n «nrÀ<?S/A à rua Cel Cordova. 290 a 302 na cidade de Lages, n/ Estado, para 
feus pedldos de T f j t .m *  INTERNATIONAL, ttu para outras mtormaçõea.

Laves. 2 de Abril de 1957.

São convidados os srs. acionistas para a as- 
iembléia geral ordinária, que deverá realizar-se, 
ls 16 horas, do dia 5 de maio de 1957. na séde 
iocial da COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G.SO- 
:AS S/A., nesta cidade, afim de tomarem conhe- 
ãmento do relatório da diretoria e parecer do 
:onselho fiscal, bem como deliberarem sòbre a 
ipoTiinte:

ORDEM DO DIA:
1*) *- Aprovação das contas da administraçao, re_ 

latjvas ao exercício de 1956.
2’) - Estudo, exame, discussão e aprovaçao do 

balanço geral o demonstração da conta de 
lucros e perdas, referentés ao exercício 
de 1Õ56.-* -

3 ) . Eleição dos membros efetivos e suplentes
do conselho fiscal tpara o exercício de 1957.

4 ) - Assuntos de interésse geral.
Lajes„ 23 de abril de 1957.

Dr. Newton Ramos Guilherme S. Soei
Dif.r Pres. ........ Dit*. Gerente
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No Rio o IV Congresso dos municípios CORREIO í AGEANO
Cora a presença do pre

sidente Juscelino Kubi- 
tschek, ministros de Es
tado, prefeito do Distri
to Federal, representan
tes do Judiciário e do Le
gislativo, altas autorida
des civis, militares e e-

clesiasticas e cerca de 
três m i 1 congressistas 
instalou se no dia ‘28 rio 
corrente o IV Congres
so Nacional dos Municí
pios. Era nome dos con
gressistas reunidos falou 
o sr. Artur Teixeira,

—  Resultado e agradecimento —

O AERO CLUBE desta cidade torna público que os ven
cedores da «ginkana» automobilística, realizada domingo últi
mo, dia 28.4.57, foram os seguintes:

I o - lugar - Sr. Plátano Lenzi e sua acompanhante, srta. 
Leila Ramos Vieira; 2o lugar - Dr. Élio Lessa Sá Earp e sua 
acompanhante sua exma. sra. d. Cilda Sá Earp; 3 lugar - Sr. 
Jncy Guidalh e sua acompanhante, srta. Aracy Pinto de Ar
ruda; 4* lugar - Sr. Evaldo Pruner e sua acompanhante, sua 
exma. sra d. Matilde Pruner; 5o lugar - Sr. Plínio Luersen e 
sua acompanhante, srta. Terezinha Viero.

Além dos prêmios referentes à «ginkana», foram distri
buídos, também, prêmios às acompanhantes mais elegantes, 
com a seguinte colocação:

I o lugar - Srta. Edela Jaeger; 2o lugar - Sra. Eny Pilar 
Macedo; 3' lugar - Srta. Herta Nascheweng Costa.

A diretoria desta Entidade agradece aos concorrentes e 
suas acompanhantes, pelo alto espirito esportivo com que fo
ram realizadas as provas, estendendo êste agradecimento ao 
público em geral, pela cooperação e apôio recebidos, bem co
mo às firmas que tornaram possivel a realização da «ginkana», 
com a oferta de prêmios, e que foram as seguintes:

Com. de Automóveis João Buatim S. A., Bertuzzi Ribas 
& Cia., Mercantil Delia Rocca Broering S.A', Casa Eduardo, 
Carlos Hoepcke S.A., Nelson Vieira do Amaral, Casa Almeida, 
Distribuidora Comercial Lajeana Ltda, Fernandes & Cia .Werner 
Carvalho S .A , Ind. e Com. de Madeiras Battistella S. A. Com. 
e Ind. João Duarte Silva Jr. S.A. e sr. Joaci Ribeiro (Eletro- 
lândia).

Ao mesmo tempo, o AERO CLUBE externa seus sinceros 
agradecimentos a todos que a xxiliaram nas festividades, co
laborando na fiscalização das provas, concorrendo para a boa 
ordem reinante no decorrer das mesmas, emprestando objetos 
necessários, ou atendendo outros setores de sua especialidade, 
de modo especial aos seguintes: Revmo. Frei Bernardino Bor- 
tollotti, Irmãs do Colégio Santa Rosa, Tte. Cel. Jubal Coutinho, 
Associação de Escoteiros, funcionários da Agência local do 
Banco do Brasil S.A., Joalheria Wolny, srs. Ulderico Canalli e 
Alíredo Buatim, ben como à imprensa falada e escrita desta 
praça, representada pela Rádio Clube de Lajes e as seguintes 
folhas: Jornal Catarinense, Jornal de Lajes e Correio Lagea- 
no.

Em virtude do grande sucesso alcançado pela «ginkana», 
o AERO CLUBE pretende realizar outra, em data a ser opor
tunamente escolhida.

A Diretoria

prefeito de Uberaba, que 
é também o presidente 
da Associação Mineira 
de Municípios.

Era seguida o prefeito 
Negrão de Lima, já a 
clamado presidente do 
Congresso, proferiu uma 
oração, fazendo também 
discursos os srs. Osmar 
Cunha, presidente da 
Associação Brasileira de 
Municípios, e Osório Nu
nes, dirigente da Comis
são organizadora do cer
tame. Por fim o presi
dente Juscelino Kubits- 
chek proferiu uma impor
tante oração, focalizan
do principalmente as
suntos referentes ao mu- 
nicipalismo.

EDITAL
CÉLIO BATISTA DE CAS- 
T n O. Oficial de Protestos 
em Geral da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tarina, na fôrma da lei, 
etc,

Faz saber que estão em 
sen Cartório, para serem pro
testadas por falta de paga
mento seis (6) Notas Promis
sórias, no valor de Cr$. . . . 
20 oOO.OO, cada uma, vencidas 
em 2H 11 .56. 28- 2-56, 28-1
57, 28 2-57, 28-3 57 e 28-4-57, 
tôdas emitidas pelo senhor 
NELSON CAETANO M ACHA
DO, contra o Senhor JOSÉ 
lLDEFON>0 Ind. Com. e Re
presentações.

Pelo presente intimo o 
senhor JOSÉ ILDEFONSO 
Ind. Com e Representações, 
i comparecer em meu <’ar- 
tório, afim de pagar o valor 
das referidas Notas Promis
sórias, ou dar as razões de 
lecusa, notificando-o desde 
já do protesto caso não coro 
pareça no prazo legal.

ÉLIO BATISTA DE CASTRO 
Oficial de Protestos

D E S P E D I D A
A familia Adriano de Almeida, na impossibilidade de 

despedir-se pessoalmente, vem por intermédio dêste jornal 
estender um abraço especial a todos os seus amigos e o- 
ferecer a todos sua residência em Blumenau onde fixará 
morada. Nesta oportunidade agradece as atenções que lhe 
foram prestadas durante a enfermidade do Sr. Adriano e 
de modo todo especial ao Dr. Accacio que, com tanto es
forço, carinho e boa vontade, soube tratar do doente.

Lages, abril de 1957 

Familia Adriano de Almeida

Ié M  (ma Lm SJL
— EDITAL -

Levamos ao conhecimento dos senheres acionist 6 
oue, por motivo de fôrsa maior, fomos obrigados a trans
ferir a data da realização da ASSEMBLÉIA GERAL ORDI
NÁRIA pare 15 DE MAIO DE 1957. no mesmo local e Or
dem do Dia. constantes dos Editais publicados, no Jornal 
«Correio Lajeano» de n°s *9 30 e 81, de 10, 13 e i7 do 
corrmte mês, respectiv*mente.

Lajes, 27 de abril de 1957.

Antonio Oill Ramos Lucena.
, trnani Rosa.

Brasileiro, em média, 
consome 137 litros de 
cachaça e seis de leite

Cada brasileiro, entre 21 
sessenta anos de idade, con
some 137 litros de aguarden 
te de cana de açúcar, por 
ano. E’ o que revela o lnsti 
tuio Brasileiro de Geografia 
e Estatística, o qual infor 
mou, ainda, que a produção 
nacional de cachaça, em 
1956, elevou-se de 41 mil a 
150 mil litros, tnquanto o 
brasileiro consome 137 litros 
de aguardente, anualmente 
não vai além de meia dúzia 
de litros, o leite que conao 
me, em idêntico periodo.

Negocio de
oportunidade

Vende-se nove terre
nos juntos, formando uma 
área de quasi 8.000m2, 
em frente ao quartel do 
Batalhão. Facilita-se o 
pagamento. Tratar na 
Rua Correia Pinto, n. 
104.
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Sr. Vidal Ramos Júnior
É motivo de grande e justa 

satisfação registrarmos a pas
sagem do aniversário natalicio, 
na data de amanhã, do sr, Vi- 
ial Ramos Júnior, prefeito mu
nicipal de Lajes e membro de 
tradicional e conceituada fami
lia lajeana.

O distinto aniversariante, 
que tem dirigido os destinos 
do município de Lajes por di
versas vezes, vem tendo uma 
atuação brilhante na adminis
tração municipal, quer pela sua 
larga visão e operosidade, quer 
pela gentileza, amabilidade e 
outras qualidades que o ca
racterizam, grangeando, por 
• sso, o respeito e a estima 
dos seus munícipes.

Destas colunas, ao apresen
tar-lhe os nossos cumprimen
tos aproveitamos o ensejo pa
ra augurar-lhe uma longa e 
fehz existência para alegria de

sua excelentíssima familia e 
de sua terra natal, que ainda 
muito espera de sua operosi
dade.

Aquisição de máquinas agrícolas 
na firma G. Socas S/A

Como noticiamos em uma 
das nossas edições passadas, 
a Comércio e Representações 
G. Socas S/A, estabelecida 
nesta praça à Rua Coronel 
Córdova, estabeleceu um 
plano de vendas de maqui- 
oária agrícola, no sentido 
de contribuir com sua parce- 
ia para maior desenvolvimen
to da agricultura e propor
cionar aos fazendeiros e a- 
gricultores maiores facilida- 
dades nessa nobre e digniíi- 
cante tarefa que é o amanho 
da terra. Financiadas para 
pagamento em três anos. as 
máquinas e tratores agríco
las da famosa marca Interna

tional são uma das melhores 
existentes no genero. Segun
do informações que colhemos, 
já adquiriram máquinas a- 
grícolas como automotrizes 
tratores para agricultura, se- 
cadeiras plantadeiras. aduba- 
deiras e outras, sob o reg i
me de pagamento em três 
anos. os srs. Helios Moreira 
Cesar, Teimo Ramos Arruda, 
Albino Mateus Grauzotto, P e 
dro Paulo Lisboa, tendo tam
bém a Prefeitura comprado 
algumas. Vemos assim que 
esse valioso plano está al
cançando receptividade em 
nossa cidade e no interior.

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

sião, as seguintes benfeitorias: na cidade que mais cresce 
em Santa Catarina, TUBARÃO, um bonito, moderno e bem 
construído sobrado cOéii calçamento, água, luz e esgoto, si
tuado numa esquina a beira do rio, no mais belo angulo 
do Rio Tubarão, com vista para todos os lados da cidade 
ei apenas a uma quadra da ponte.

O sobrado contém na parte térrea um POSTO DE 
GASOLINA, 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
sito para lubrificantes, grande garagem que pode ser trans
formada em oficina, outra grande saia alugada para escri
tório de uma empresa e casarão nos fundos alugado para 
importante recaucbutagem de pneus.

No primeiro andar, bem dividida casa para moradia 
com 17 peças, inclusive espaçosa àrea de ar livre na fren
te da casa. área grande nos fundos 4 salas. 5 quartos co- 
íinha com fogão a gaz e mais dependencia6; há ainda na 
parte superior um lanternim com grande sala.

X X X

EM ITAJAÍ, N a  BARRA DO RIO, um edifício com 2 
residências, medindo 6 x 9 ,  onde fica situado também um 
posto de ga olina. de nome São Cristováo. contendo o se
guinte: marquise lage c/ cimento, de 6 x 5, 2 bombas e lé
tricas para óleo Diesel, i compressor Wayne. instação sani
tária com banheiro, 2 fogões amurado nos fundos e em 
um lado, esgoto com tubos de 40 ctms., l lote de terra de 
cada lado com 24 mt° m/ro. água, e calçamento total.

Os interessados por qualquer um dos negócios pode- 
rfio dirigir se por carta ao seu proprietár o - sr. Antonio 
V. dos santos C aíxa Postal 43. TUBARÃO - ou também po
derão obter informações a respeito com o sr Jorge Neves 
Blayer, em Lajes.
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