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Inauguração da luz em Encruzilhada Pe.verá che? °r hoje em
Lajes o ccnsu l d a  A lem an h a

T71 4 Á  m  i > n n  r l  n  _n  n n  U  .— •! A  * ____Estiveram presentes às solenidades o prefeito Vidal Ramos Júnior 
e outras autoridades — Suculenta churrascada naquela localidade

Domingo último seguiu 
para Encruzilhada, dis
trito de Palmeiras, uma
comitiva composta dos 
srs. Vidal Ramos Júnior, 
vereador Lourenço Wal- 
trick Vieira, vereador 
Oscar Schweitzer, bel. 
Argeu Furtado, Lauro 
Ramos, vereador Dorva- 
lino Furtado, João Gual- 
berto da Silva Filho, Val- 
do Costa Ávila e dr. Ma
rio Teixeira Carrilho, es
pecialmente convidada 
para inaugurar a insta
lação da luz daquela 
próspera localidade.

Ao chegar em Encru
zilhada, a comitiva foi 
condignamente recepcio
nada em frente a ma
triz p o r  escolares e 
grande número de pes
soas que se encontravam 
presentes. Fizeram uso 
da palavra, na ocasião, 
o menino João Machado 
Loson, padre Eloi, vigá
rio daquela paróquia e 
srs. Hortencio Pereira e 
dr. Mario Teixeira Car
rilho, os quais se referi
ram ao acontecimento e 
fizeram elogiosas refe
rencias aos srs. Vidal 
Ramos Junior, prefeito 
municipal de Lajes, Al
fredo D i n e r, infiuente 
chefe político local e a- 
bastado madeireiro, Pe
dro Gomes de Campos, 
intendente do distrito de 
Palmeiras e vereador 
Manoel Andrino de Liz 
pelo muito que têm fei
to em prol dos interesses 
do povo daquele região.
Churrasco oferecido à 

comitiva
Após ouvir a palavra

dos vários oradores, a 
comitiva do sr. Vidal 
Ramos Júnior e o povo 
em geral foram obsequia- 
dos com um suculento 
churrasco, decorrido em

meio à grande alegria e 
cordialidade. Á sobre
mesa fizeram uso da pa
lavra os srs. Vidal Ra
mos Júnior, prefeito mu
nicipal. e Lourenço Wal- 
trick Vieira, presidente 
da Camara de Vereado
res, agradecendo as ho
menagens que lhes foram 
prestadas e às manifes
tações de carinho de 
que foram alvo.

Após fazer uma visita 
às instalações da luz que 
fôra inaugurada naquele 
dia, a comitiva regres 
sou a Lajes ótimamente 
impressionada com o que 
lhe foi dado observar 
naquela próspera locali
dade que muito tem co
operado para a grande
za econômica do muni
cípio.

Continua a discussão sobre 
o processo de Lacerda

Contiua em pauta, dêsde al- sões diplomáticas brasileiras
guns tempos, a discussão na 
Câmara dos Deputados no sen
tido de que seja concedida por 
aquela Casa a licença para 
processar o deputado Carlos 
Lacerda. Como é sábido, esse 
parlamentar udenista leu, da 
tribuna da Camara, um tele
grama cifrado do Itamarati, 
revelando assim o código se
creto usado pelo Ministério 
das Relações Exteriores em sua 
correspondência com as mis-

em outros países e ocasionan
do uma série de inconvcnien 
tes que já se fazem sentir. Ao 
que tudo indica, e segundo 
declaração de diversos lideres 
de partidos políticos com as
sento na Camara Federal, a li
cença para processar o líder 
udenista será concedida como 
uma medida de moralização 
política e para o bem estar do 
povo brasileiro.

Serviço de Expansão do Trigo
A V I S O

O Serviço de Expansão do Trigo avisa que dispõe 
para revenda, semente frontana classificada e imunizada.

Os interessados deverão dirigir-se à Associação Rural 
de Lajes.

Está marcada para hoje à 
noito a chegada em Lajes 
do dr. Braeunert, cônsul de 
primeira classe da República 
Federal da Alemanha, e 
residente em Curitiba, onde 
fica a 6ede do seu consulado. 
A viagem de S. Excia. à 
Princesa da Serra tem por 
finalidade entrar em contacto 
c m as autoridades locais 
visando manter ligaçãoes 
comerciais e culturais mais 
estreitas. O dr. Braeunert 
deverá permanecer aqui até 
o dia 17, quando regressará 
no -eu automóvel para a Ca
pital paranaense.

Visita às autoridades
Segundo o programa ela

borado, às 9 horas de ama 
nhã o ilustre visitante fará 
uma visita especial ao Fórum 
local, seguindo-se após 
visitas ao prefeito municipal 
e à Camara de Vereadores. 
Ás 12 horas ser-lhe-á ofere
cido um churrasco pelo Clu
be Ia de Julho e que conta
ra com a presença des auto
ridades locais e convidados

especiais; às !õ horas do 
mesmo dia S. Fxcia deverá 
fazer uma visiia ao Comande 
do 2o Batalhão Rodoviário 
aqui aquartelado e â Vila 
Militar dessa unidade

Jantar do Rotary Clube
O Rotary Clube do Laje.- 

tabmém paticipará das home- 
nagems que 6erão pre»tadas 
ao cônsul da Alemanha, ofere
cendo-lhe um jantar no Gran
de Hotel Lajes e que corta 
rá com a presença de seus 
associados e autoridades es- 
pecialmente convidadas 
Encerra-se as6im o programa 
de festividades dedicadas 
ao ilustre visitante, o primei
ro cônsul a visitar nossa ter
ra após a 2a Guerra Mun
dial e o terceiro num espaço 
de aproximadamente trinta 
anos.

As listas de adesões encon 
tram-se no Clube 1° de Ju
lho e com o dr Hans Walter 
1 aggesell, um dos organiza
dores do programa de home
nagens ao dr. Braeunert.

Sr. Syrth de Aquino Nicolléli
Procedente do Oeste Catari

nense, encontra-se nesta cida
de, em função do importante 
cargo que exerce no Estado, o 
sr. Syrth Giovani de Aquino 
Nicolléli, delegado regional do 
1APC em Santa Catarina.

O distinto visitante, que é 
vereador à Camara Municipal 
de Lajes pelo Partido Traba
lhista Brasileiro, já tendo ocu
pado sua presidência durante 
o ano de 1 , é elemento

muito relacionado c conceitua
do em nossos meios, razão 
porque sua estada na Prince
sa da Serra é motivo de justa 
satisfação para seu elevsdj cir
culo de amigos, correligioná
rios e admiradores.

Destas colunas enviamos um 
cordial abraço ao nosso preza
do amigo, almejando-lhe uma 
feliz permanência em nossa 
terra.

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA —

Causas eiveis, comerciais, criminais, trabalhistas e fiscais
Praça João Costa 42 - Io andar - Fone 355

IK S .

Colaborando para que os rá- 
dio-ouvintes do sul do país 
estejam sempre bem informa
dos, A. J. Renner S.A. - In
dústria do Vestuário, fabrican
tes de Renner, a boa roupa 
ponto por ponto está patroci
nando, através das ondas mé
dias da Rádio Guaiba de Pôr- 
to Alegre, recentemente inau
gurada, um completo informa
tivo do país e do mundo. Con
tando com o noticiário dos 
três jornais pertencentes à 
mesma empresa, Correio do 
Povo, Fôlha da Tarde e Fôlha 
Esportiva, a nova emissora rio- 
grandense, por isso mesmo, es
tá credenciada a informar com 
precisão tudo o que ocorre de 
importante em todos os cantos 
da terra.

Em razão disso que Roupas 
Renner, que primam por pa
trocinar programas de alta 
qualidade, adquiriram o espa
ço dos noticiosos da Rádio 
Guaiba, que obedecem aos se
guintes horários:

Diariamente, dns 7,00 às 7,30, 
«Rádio Jornal Guíba». As se

gunda-feiras é transmitido 
também, um suplemento es
portivo. Inclusive aos domin
gos é transmitido o «Corres
pondente Renner», nos seguin
tes horários: 7,55 - 12,55 -
18,55 - e 21 horas. De segun
das a sábados, às 9,00 - 10,30 - 
12,00 - 14,30 - 16,00 c 18,00 
horas vão para o ar «Rádio- 
Manchetes Fôlha da Tarde» 
que aos sábados e domingos 
são transmitidas em edição es
pecial logo após a irradiação 
das pugnas esportivas. Das 
22,35 às 23,15 horas, de segun
das a sábados, é irradiado o 
«Rádio Jornal Correio do Po
vo», que aos domingos obede
ce o horário de 23,30 a 23,55.

A nova Rádio Guaiba dc 
Pôrto Alegre, que pertence a 
Empresa Viuva Caldas Júnior 
Ltda. pode scr captada, em 
ondas médias, na frequência de 
720 quilociclos. A partir de 
junho vindouro também passa
rá a irradiar em ondas curtas, 
25 metros (11.865 megaciclos) 
e 49 metros (5.965 megaci
clos).
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Prefeitura M unicipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

ia m
De odrem d« Sr. Prefeito Municipal faço público, para 

conhecimento dos interessados que de acôrdo com a Lei N° 
llO, de 25 de setembro de 1956 scha-se aberta, até às 15 ho
ras do dia 28 de maio do corrente exercicio, a Concorrên
cia Pública para a venda dos seguintes terrenos do Patri
mônio Municipal, sitos na zona Urbana desta cidade:

21) - Um lote com a área de 300.00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, confrontando ao 
Norte (15,00) Rua Projetada, Sul (15,00) Patrimônio munici
pal, Leste (20,00) Patrimônio Municipal e Oeste (20,00) Pa
trimônio Municipal.

22) - Um lote com a área de 300,50 m2, sito no local 
denominadó CONTA DINHEIRO, zona B, confrontando «o 
Norte (29.20) Rua Projetada, Sul (29,35) Patrimônio Munici- 
P«l- Leste (10,60) Patrimônio Municipal e Oeste (11,00) Rua 
Projetada.

23) - Um lote com a área de 399,00 rr,2. sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, confroDtando «o 
Norte )34,00) Bibiano JoSo da Rosa, Sul (33,80) . com quem 
de direito, Leste (10,00), Rua Projetada e Oeste (10,00) com 
quem de direito.

24) - Um lote com a área de 313,88 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B. confrontando ao 
Norte (33,00) Patrimônio Municipal, Sul (31,50) Patrimônio 
Municipal, Leste (9,60) Rua P ojetada e Oeste (10.00) Patri
mônio Municipal.

25) - Um lote com a área de 363,00’m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, confrontando ao 
Norte (22.65) Antonio A. de Sá, Sul (22,65) Patrimônio Muni
cipal, Leste (16,85) Rua Projetada e Oeste (15,60) Antonio A. 
de Sá.

26) - Um lote com a área de 205,87 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, confrontando ao 
Norte (17.30) Patrimônio Municipal. Sul (17,30) Patrimônio 
Municipal, Leste (12,00) Rua Projetada e Oeste (11.80) Patri
mônio Municipal.

27) ) - Um lote cem a área de 251,00 m2, sito no local
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, confrontando ao 
Norte (22,90) Patrimônio Municipal, Sul (20,00) Patrimônio
Municipal, Leste (11,90) Patrimônio Municipal e Oeste (12,00) 
Rua Projetada.

28) - Um lote com t área de 239,00 m2, sito no local
denominado CONTA DINHEIRO, zona B. confrontando ao 
Norte (20,10) Patrimônio Municipal. Sul (20,10) Patrimônio
Municipal. Leste (12,00) Rua Projetada e Oeste (11,90) Patri
mônio Municipal.

29) - Um lote com a area de 234,90 m2, sito no local
denominado CONTA DINHEIRO, zona B. confrontando ao 
Norte (21,40) Patrimônio Municipsi, Sul (18,60) Patrimônio
Municipal, Leste (11,80) Patrimônio Municipal e Oeste (12.00) 
Rua Projetada.

30) - Um lote com a area de 222,00 m2, sito no local
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, confrontando ao 
Norte (18,70) Patrimônio Municipai. Sul (18,70) Patrimooio
Municipal, Leite (12.00) Rua Projetada e Oeste (11,80) Patri- 
mônia Municipal.

Os preços minimos de alienação são os seguintes:
Lotes n°s 22,26.28 e 30 - Cr$ 20,00 por rr.etro quadrado;
Lotes n°s 21,23,24,25,27 e 29 - Cr$ 30,00 p/ metro qua

drado.
As propostas, que não poderão ser, apresentadas por 

pessoas que já possuem terrenos adquiridos ao Município e 
ainda não edificados, serão abertas no dia 28 de maio do 
corrente exercício-, às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, 
em presença dos interessados ou de quem os representar, e 
deverão estar devidamente seladas, em envelopes fechados, 
n.i8 quais declarem o preço máximo que oferecem ptlo Imó 
vel acima declarado, bem assim como quaisquer outros es
clarecimentos sôbre o assunto.

D“rante o prazo de 20 dias. a contar da data deste 
tDlTAL, deverão ser encaminhada^ à Secretaria da Prefei
tura as reclamações de quem se julgar com direito aos ter
renos Ora em concorrência.

..............  .  )
O proponente cuja proposta for aceita dev rá efetuar < 

pagamento dentro do prazo de dois- (2) dias.
Prefeitura Municipal de em 8 de maio de 1957

FELIPE AFONSO SIMAO 
(l Secretário

i r

Senhores fazendeiros o agríCüítores
Tratores e máquinas agrícolas financiadas por pagamento

em 3 (três) anos

Comércio e Representações G. Socas S.A.
CONCESSIONÁRIA DA

Internationa! Harvester Maquinas, S.A.
A INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS S/V. está financiando aos srs. FA

ZENDEIROS E AGRICULTORES, para adquirirem seus Tratores e maquinas agrícolas 
(Trator, arado, grade, plantí-deira, semeadeiras. auíomotrizes para trigo, etc.) ° P r®:
zo de pagamento de 3 ttrês anos,) dentro das condições determinadas pelo MIINlb 1 kitiu 
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 ftrator arado, plantadeira. etc, pagando a 6ua compra, SO DEPÜiS DE KhuhtíhK 
O MAQUINARIO, em ires anos de prazo, em seis (6) prestações semestrais.

Acresce esclarecer, que o preço do máquinário, está reduzido à quase a metade 
do cu6to, 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 5<>% (cincoenta por cento), dos preços 
anteriores.

A firma COMERCIO E REPRESENTAÇÕES G. ^OCAS S/A, na qualidade de con
cessionária da International Harvester Maquinas. S.A., neste Município e na regiS" ser
rana, comunica que está aceitando os pedidos IMEDIAT sMENIE, pois. os que fizerem 
seus pedidos em primeiro lugar, serão naturalmente os primeiros a receberem suas m á
quinas e implementos.

Srs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, procurem, imediatamente, a firma C. e 
R G. SOCAS S/A , à rua Ce! Cordova, 290 a 302 na cidsde de Lages, n/ Estado, para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras informações.

Lages, 2 de Abril de 1957

Aindatêste ano vão ser 
construídas, pela Fundação 
da Casa Popular 400, habita 
çõe6 populares na Cidade 
Industrial (Município de 
Comagem), em Minas Gerais; 
56 na cidade de Santo Ângelo, 
no Rio Grande do Sul, e 100 
em Nova Lima e 50 em Ca 
r tinga Minas Gerais. A re
solução foi tomada pelo 
Conselho Central da Funda 
ção, reunido snb a presiden 
cia do sr. Ademar Vidal que 
na mesma ocasião con edeu 
verba para a coDStrução de 
outras 34 casas em Mutupi 
Baia, e uiais 40 em Subu 
rim, Pernambuco.

N O I V A D O
Conlraram casamento, na 

data de ontem, o jovem João 
de Oliveira Borges, filho do 
sr. Ernesto Borges de >ouza 
e de sua digna consorte sra. 
Rosina Antunes de Oliveira, 
e a distinta erta. Terezinha 
Paes. dileta filha do sr. Ar- 
velino Paes e de 6ua exma. 
esposa

Desta& colunas enviamos 
os nossos cumprimentos aos 
no vos, almejando-lhes uma 
existência risonha e ventu
rot a.

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

FAZ saber que estão em seu Cartório para 6erem pro
testadas por falta de aceite e pagamento contra o senhor 
LEOVANIR LISBOA os aeguintes títulos.

Io) Uma Duplicata n° 44.259, vencida em 31-12 56, na 
importância de Crff 2.077,10. emitida por ARBAMEs S.A. 
Material Elétrico, Metais e Ferragens, e apresentada à êste 
Cartório por intermédio do Banco do Brasil S.A., na pes
soa de seu gerente Senhor Omar Gomes

2o) Uma Ficha de Registro n° AP 5761, vencida em 
28 7-56, na importância de Cr$ 6.131.80, emitida por THO- 
M AZ DE AQUINO & Cl A. LIDA., e apresentada à êste Car
tório por intermédio do Banco do Brasil S.A., na pe6soa 
de seu gerente Senhor Ornar Gomes.

3o) Uma duulicata n° 997, vencida em 31-8-56, na im
portância de Cr$ 6 366,60, emitida por WEsTON - Indústria 
Central Elétrica Lida., e apresen ada à êste Cartório pelo 
Banco Nacional do Comércio, na pessoa de seu gerente 
Senhor Mário Nabuco Cruzeiro

4o) Uma Ficha de Registro n° 11/405604, vencida em 
30-9-55, na importância de Cr$ 4 411.70. emitida por C.A- 
PUANO, LONGULO & CIA. LTD.V, e apresentada à êste 
Cartório por intermédio do Banco Nacional do Comércio 
S.A., na pessoa de seu g-rente Senhor Mário Nabuco Cru
zeiro.

Pelo presente intimo o 6enhor LEOVANIR LISBOA, a 
comparecer em meu Cartório, afim de pagar o valor dos 
títulos - epigraíad08 ou dar as razões de recusa, notifican- 
do-o deste já do protesto caso Dão compareça no prazo 
legal.

Lajes, 15 de maio de 1957

CÉLIO BATISTA DE CASTRO 
Oficial de Protestos

Negocio de ocasião
Vende-se ura terreno.’ com 

2 metros de frente por 28 
m tros de fundo, inclusive 
um depósito con-truido de 
material, em frente ao Moi
nho Ipiranga. Ver e tratar 
com o Snr Rau na casa 
Hoepcke. ,* I *.

Mano í sixeira Carrilho
t

A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hereilio Luz, n°372

Telefone n- 266
~~ ! ----—» U
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Homenageado o Gal. Lott no Clube dos Sub-tenentes e Sargentos
Quando de sua estada nesta 

cidade, ocorrida dia 31 dt- 
março próximo passado, inte
grando a caravana do presi
dente Juscelino Kubitschek, o 
general Henrique Teixeira 
Lott foi homenageado no 
Clube dos Sub-Trnentes e 
Sargentos, tendo o sub-tenen- 
te Hercilio Ribeiro pronuncia
do o seguinte discurso de 
saudação ao ministro da Guer
ra:

«Exm° Sr. Ministro da Guer- 
ra-General Henrique Teixeira
Lott

FiXm°s. Srs. Oficiais Gene
rais

Sr. Gel. Augusto Fragoso- 
Nosso presado Cmt.

Sr. Ten. Cel. José Liberato 
Souto-Maior

Meus Camaradas:
Quis o destino por-me em 

contacto com V. Excia. nesta 
tarde de júbilo maior, como 
porta-voz do* sub-tenentes e 
sargentos do 2® Batalhão Ro
doviário, para saudar e apre
sentar as boas vindas a V. 
Excia. e também, aproveitan
do esta opòrtunidade para a- 
gradecer de viva voz o am
paro e os benefícios que nos 
tem concedido, porém, não 
devo ocultar a minha satisfa
ção por êste ensejo tão feliz.

Exmo. Sr. Ministro, aqui es
tá reunida uma parcela dos 
sub-tenente» e sargentos d<-»- 
(a Unidade, pois, as noss.s 
mis-ões e as distâncias que 
separam aa Companhias e as 
Secçõea d* Sede do Btl., não 
permitiu que aqui estivesse- 
mos em massa, porém, os que 
aqui estão por benevolência 
de nosso ilustre e pre*ado 
Comandante Sr Cel. Augusto 
Fragoso, representam toda a 
claise que aqui serve e que 
jubilosos e de braços abertos 
recebem V. Excia., desejando 
uma feliz estada em nosso 
meio nesta terra de Correia 
Pinto, que é um pedaço de 
nosso Brasil.

Confesso mesmo, que nos
sos corações vibram de ale
gria, possuídos de um eleva
do sentimento de gratidão pe
la obra inexaurível que V. 
Excia. vem realizando em be
neficio dêstes que anonima
mente trabalham pela grande
za da Pátria querida, e, tam
bém, porque reconhecemos em 
V. Excia. o Chefe, o Ministro 
de Estado, o Amigo e o Guia 
de Luz que ilumina o caminho 
que devemos seguir para o 
cumprimento do sagrado de
ver que é de trabalhar para o 
bem comum e para que te 

nhamos um Brasil mais rico e 
mais forte.

Esta casa, simples e modes
ta, como é a nossa classe, 
sente-se honrada e jubilosa em 
receber pels vez primeira a 
visita da mais alta autoridade 
do Exército e de poder, muito 
embora por poucos m nutos, 
hospedar V. Excia., cercado 
de altas patentes do nosso 
Exército e de tantos elementos 
de tão lúzida comitiva.

Nem sempre encontramos 
na vida instantes de satisfa
ção. Ela é mesmo o contras
te nas emoções. Nos lazeres, 
ou na luta cotidiana, encon
tramos todavia motivoa de en- 
encantamento para o espirito, e 
êste é a presença de V. Excia. 
em nossa casa como hospede 
de honra.

Nenhuma beleza iguala a ir
radiação do pensamento quan
do êle é luminoso cm todas 
as direções. 0, é assim que 
temos em V. Excia., o Chefe 
que irradia 0 seu pensamento 
luminoso em todas as direções, 
atingindo sem distinção, desde 
os menos aos mais favoreci
dos da sorte, dando n que ca
da um merece, dentro do prin
cipio de que o direito de um 
vai até onde se inicia o de ou

tro.
A obra que está realizada, é 

para nós um tesouro inesti
mável, pois, veio de encontro 
«os nossos anseios » temos 
certeza de que foi inspirada 
no conc»*itc filosófico de que 
«a justiça é a constante e per
pétua vontade de dar a coda 
um o seu direito», que V. 
Excia. aquieaceu aos vários 
benefícios do Código de Ven
cimentos e Vantagens dos Mi
litares, a Lei de estabilidade 
ao9 sargentos com mais de 10 
anos de serviço, a que criou 
dois quadros de Oficiais QOA 
e QOE, permitindo desta for
ma que o Sub-Tenente e o 
sargento" ingressem no ofi- 
cialato atingindo na ativa o 
posto de capitão e se nío fos
se essa inspiração e êsse pen
samento luminoso de V. Excia., 
nío teriamos conseguido es
tas conquistas e nem teria- 
moi obtido outros benefícios 
que já são inúmeros.

Exmo. Sr. Ministro, os sub- 
tenentes e sargentos dêste 
Btl., estão profundamente emo- 
cionados com a presença de 
V. Excia. e sentem-se orgulho
sos em possuir um Chefe que 
dentro dos mais são principios 
da justiça e do direito n lo  es
quece de seus humildes servi
dores que lilenciosos dão o 
máximo de seus esforços para 
uma Pátria melhor, procuran
do aucultar hem de perto as 
necessidades de cada um e 
nem mestno após uma viagem 
longH e exausta, deixa de visi
tar a casa dêstes seus infe- 
rioree para um contacto diréto.

Quizera eu, dispor de mais 
tempo para continua: divagan
do sóbre a grandiosa obra 
que V. Excia. vem realizando 
em favor de toda a família mi
litar, que em outros tempos 
era esquecida e que hoje, gra
ças • lúcida visão de um Che
fe esta fanulia e*tá sendo lem
brada e já se acha '*m pltno 
gozo de seus direitos.

Nlo quero de forma slgu- 
ma tomar o precioso tempo de 
V. Excia., que por certo tem 
vários outros programas a 
cumprir e que, também, após 
uma longa viagem necessita 
de repouso.

Nossas famílias, também 
sentem-ee orgulhusas e imen- 
sameote gratas a V. Excia., 
pela lei que deu estabilidade 
aos sargentos e por tantos

outros* benefícios e apresen
tam por*nossoLsinterroédio os 
mais profundos sinceros e res
peitosos agradecimentos.

Exmo. Sr. Ministro: espera
mos e temos certeza mesmo 
de V. qu« Excia. continue n se 
firme propósito de olhar para 
êstes que já não são mais 
anônimos e que trabalham por 
um só ideal que c o de bem 
servir a esta PátriB querida, a 
êste Brasil gigante,

a êste Brasil uno 
e indivisível que muito neces
sita de nossos esforços.

Excia., nosso presado Co
mandante Sr. Cel. Augusto 
Fragoso, simbolo de virtude e 
de civismo, que não exitou em 
deixar as doçuras do aconche
go do lar, para o cumprimento 
da missão que lhe foi imposta 
nesta Unidade, dirá a V. Excia. 
com mais precisão de oosso 
consciente devotamento ao 
serviço, de nossa honesta e 
expontânea cooperação na 
grandiosa missão de nosso 
Batalhão.

A. V. Excia. e às demais 
autoridades os nossos agrade
cimentos f pela deferência de 
tão honrada visita a nossa 
casa e em sentido especial a 
V. Excia. ^Sr. Ministro.j como 
prova de nns>a gratidão [.pro
metemos continuar com úmais 
amoi e (..devotamento *tr«ba- 
lhaodo para o engrandecimen- 
to geral da Nação t com o 
pensamento voltado ao alto, 
implora a Deus que projête 
sobre V. Excia. um raio de luz 
par« iluminar essa longa ca
minhada afim de que possa 
continuar a grande obra ini
ciada para felicidade de todos 
os brasileiros. Disse»

Agradecendo a homenagem 
que nessa acasiào lhe foi pres
tada, o general Teixeira Lott 
enviou ao sargento João Al
ves liibas, presidente do Clu
be dos Sub-Tenentes e Sar
gentos, o seguinte telegrama

«2205 ASS. pt AGRADEÇO 
AOS PREZADOS CAMARA
DAS SUB TENS. E SARGEN
TOS DO 2° BATALHÃO RO
DOVIÁRIO POR INTERMÉDIO 
PRESIDENTE SEU CLUBE vg 
GENTILEZA HOMENAGEM 
ME FOI PRESTADA OCASIÃO 
MINHA ESTADA NEhSA UNI
DADE pt

GEN LOTT
MINISTRO DA GuERRA»

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

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira 1

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

Eletrolas de alta fidelidade 1 (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 Maio

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

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO 1

M A I O

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Mês da boa compra
CASA

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de là - Taüleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS.
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I '&.7V I vmaur*

Transportes Aéreos Catarinens
ZS&31

S éde em  F lo rianópo lis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMIN3D3

SEGUNDAS

checadas às 11:33 De 
saídas às 14:5) Para

Rio - SãD Pailo - C i-itíb i - Itajai e Florianópolis 
'/idVira - Joacnbi e Chapecó
Chapecó - loaçaba e Videira
Florianópolis - Itcrjai - Curitiba - São Paulo e Rio 

Rio - Saalo# - Paranaguá - Curitiba - joinvile - Itajai 
e Florianópolis 

saídas às 15,30 Para Porlo Alsgre

chegadas às 11,55 Dá 
saídas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saídas às 03:43 Pari

chegadas às 15:05 De

saídas às 15:25 Pari
chegadas às 09:ó5 De 

saídas às 19:15 Para

chegadas à 15:05 De

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

saídas às 10:15 Para

Porlo Alegre
Floria íópolU - Itajai - Joiavila - Curitiba - Paranaguá
- Saatos ® Rio
Rio - Santo» - Paranaguá - Curitiba - Joiavile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joapaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
FioriaaópoÚs - Itajai- Joiavile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos ® Rio

Rio - Santo» - Paranaguá - Curitiba - loinrile - Itajai
© Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joapaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Pone: -2 1 4

T A C às suas ordens

S2
2E

2:
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P re ía itu ra  M unic ipa l 
d e  L ages

Estado de Santa Catarina
ASSISTÊNCIA MUNICIPAL

Movimento do mês de abril de 1957

Consultas
.

Curativos
MEDICAMENTOS |

injeções | Outros

315 31
\

199 856

Prefeitura Municipal de Lages, em 
30 de abril de 1957

Movimento da Tesouraria da Prefeitura Mu
nicipal de Lajes, durante o mês,de março do

corrente ano.
r e c e it a  o r ç a m e n t a r ia

Imposta de Licenças Cr$
Imposto s/ Industrias e Profissões «
Imposto s/ Jógos e Diversões «
Taxa de Expediente «
Taxa de Emolumentos «
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos «
Taxa Rodoviária «
Taxa de Assistência Social «
Tax* de Divulgação e Turismo «
Taxa de Serviço de Transito «
Renda Imobiliária «
Receita de Cemitérios <
Serviços Urbanos <
Caução do «Serviço de Agua <
Quóta de Previdência «
Receita de Indenizações e Restituições «
Alienação de Bens Patrimoniais «
Quóta Prev. art. 20 Const. Federal (Exces
so Arrecadação) «
Cobrança da Divida Ativa «
Multas em Geral «
Eventuais «
Descontos Caixa Econômica Federal Sta.
Catarina «
Contribuição ao Montepio dos Funcioná
rios P. Sia. Cat. *
Seguros Associação Serv. Públ. de Sta. Cat.
Contribuição do I.A.P.l. i *
Contribuição do I.A.P.E.T.C.

140.488.00
661.640.00 
32 678,00
5.720.00

38.250.00
12.674.00
90.495.00 
10 678.50
8.770.00 

36.484,! o 
22.044,6o

1 758.00 
131.408,30

1.044.00 
5.396,80
6.841.00 

12.937,80

200.000.00
66.172,70
20.862,90
25.842.40

8.920.00 

8.615,90

31.133.40 
1 168.00

Devoluções feitas em março

Receita Liquida 
Saldo do mês anterior

DESPESA ORÇAMENTARIA 
Adminiatração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública e Assistência Social 
Educação Pública 
Saúde Public»
Fomento
Serviços lndústriais 
Divida Ativa
Serviçcr de Utilidade Publica 
Encargos Diversos 
Crédito Especial - Lei N° 116

Extorno

Cr$ 1.583 547.80 
Cr$ 8,960

Ct$ 1 583.458,20 
Cr$ 2.063.536.00

Ci$ 3645.994,20

Cr$ 188.064,00
57.400.00 
3.291,80

168.029,50 
207.806 00
55.250.00 

145 986,80
78.050,60 

449.714 10 
115.61*0,10 
567.269.00

Cr$ 2.036.551,90 
Cr$ 460.00
Cr$ 2 036.091,90 
CrS 1.609.902,30

U sem  o íone 228
O u  v isitem  a

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
Rua Cel. O. Costa. (Fundos jardim Vidal i amos''

Dispõe para pronta entrega de

------------- D U R A T E X  -------------
a extraordinária fibra de madeira prensada para decorações - divisões

- inoveis - portas forros e todos os fins.
%

Não empena — Não enruga — Durabilidade eterna

Detpesa Liquida 
Saldo para o mes de nbr:l

Cr$ 3 645 994,20
P r e f e i t u r a  M u n i c i p a l  de Lages. 15 de abril de 1957

Visto t
Oscsr A-nãoçlo

0ua,dí M .To Lucen. • Dir. da F»ze,.,1,

P O R T A R I A  
de 30 de março ae 1957.

Prefeito Municipal de Lages, resolve:
NCEDER LICENÇA. ^ Lej n. 61> de 23 de novembro

Nova diretoria da Associação 
dos Municípios

Erasilera

Presidente: Celso de Melo 
Azevedo - Minas; vice - pre- 
sideme: Ives de Oliveira • 
Bahia; Io Secretário: Alfredo 
Hoffmaieter - Rio Grande do 
"Ul; 2* Secretário: Dionísio

Kloster Sampaio - Paraná; Io 
Tesoureiro: Antônio Joaquim 
Moraes - Pareiba; 2° Tesou
reiro : Hé'io Valeecer - 
Distrito Federal.

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

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

cionários que possui ,
AGENCIA EM LAJES:

Rua Correia Pinto, 272 — Fone 264 - Cx. P. 2G4
e mais as seguintes, localizadas nas cidades e 

endereços abaixo:
Rio de Janeiro

Rua Sacadura Cabral, 197 
íone 23-42-50

Curitiba
Rua: Dr. Lamenha Lins. 71 

Fone lo-31

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

São Paulo
Rua: Sacramento Backe, 82 

fone 9-38-88

Porto Alegre
Rua: S. Pedro, 375 

Fones 24966-24305

Blumenau
Rua: Boa Vista s/n° 

Fone 1.3o2

Itajai
Rua, Hercilio Luz, 68 — Fone 387

PELA PREFERENCIAAGRADECIDO

de 1955, combinada com o art. 168, da Lei n° 
7], de 7 de dezembro de 1949:

A IOLANDA DA SILVA WALTR1CK, que exerce a 
função de PROFESSOR Extranumerário-diarista, na Escola 
Mista Municipal de PINHEIRO MARCADO, no distrito de 
BOCAINA DO SUL, de novent ■? (90) dias, com vencimentos 
integrais, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 30 de março de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal
P O R T A R I A  

O Prefeito Municipal de Lages, r e s o l v e .
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 16S, da Lei n 71, de 
7 de dezembro de 1949:

A PATROCÍNlA a SILVEIRA SOARES, ocupante do car
go isolado de provimento efetivo de PROFESSO0. Padrã " A, 
roustante do Quadro Omco <lo Município (Escola Mis‘a Mu
nicipal de BARRA DO SUBIU), do distrito de CERRO NE
GRO), de novenia (90) dias, com vencimentos integrais, a 
contar de Io do corrente.

Prefeitura Municipal de Lage«, em 2 de abril de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

Aniversário
Festeja hoje seu anivereá 

rio natalício a exraa. sra. do
na Rosena Waltrick 1 aon, 
digna consorte do dr Edézio 
Nery < aon. ex dire
tor dêete bi semanário e pro
veem advogado no fôro local.

A distinta df.ma. que des
fruta de largo circulo de a- 
m zades na Princesa da Ser
ra, apresentamos r»s nossos 
cumprimentos, cora votos de 
muitas felicidades.

Dr. Accacio Ramos 
Arruda

Verá passar seu aniversá
rio nataiício, na data de a- 
:na, hã. o ar. Accacio Ramos 
Arruda, abalisado médico e 
elemento de projeç.iô em 
nossos meios políticos e so
ciais.

Por tão grata efeméride, 
CORREIO LAGEANO cumpri
menta 0 distinto aniversa
riante, formulando-lhe os 
meihores voto» dt felicidades.

EDITAL
Lupcrcio de Oliveira Koecbe, 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 
CÍCERO ALVES DA tdLVA, soltei
ro, nascido em Lajes, filho de 
Belizario Alves da Silva, e de dona 
Maria Constância de Cordova, e 
OLDETi DE SOUZA NETO, solteira, 
de ocupação doméstica, filha de 
t ezario de Souza Neto, e de dona 
Maria Nunes Neto,

Lajes, lt* de maio de"1957.

Faz saber que pretendem casar 
JOSE ZANCHETA DO AMARAL, 
solteiro, nascido em Laies, lavra
dor, filho de Joaquim Antonio do 
Amarãt, e de dona Carolina Zanche- 
ta do Amaral, e MARIA DOS ! HA 
ZERES PEREIRA DA SILVA, soltei
ra. de ocupação doméstica, filha de 
Marcirio Pereira da Silva, e dona 
Etelvina Corrêia da Silva,

Lajes, 10 de maio de 1937. .

Faz saber que pretendem casar 
SERASTIÀO SETKM BRINO MEN
DES, solteiro, nascido em Campos 
Novos, neste Estado, motorista, filho 
de Lucas Mendes da Silva, e dona 
Daria Mendes da Silva, e CARMEN 
BATTISTELLA, solteira, nascida cm 
Marau, Estado d > Rio Grande do 
Sul de ocupação doméstica, filha de 
Luiz Battistella. o de dona Irma 
Ronchetti Battistella,

Lajes, 18 do nulo de 1957
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Dia 19 as eleições do Maranhão
O Tribunal Superior Eleitoral do Maranhão aprovou, 

dia 9 do corrente, o relatório geral para o pleito na es
colha de governador e vice-governador do Estado, mar
cando o dia 19 do corrente para início das eleições su
plementares começando nas sedes das comarcas.

As votações serão realizadas parceladamente em vir
tude da falta de juizes para presidir todas as secções em 
número superior a cem.

A eleição prosseguirá nos demais domingos e quintas 
feiras.

Prêmio Nobel de Paz 
de 1957 para Rondon

Segundo inmformação pro
cedente da Suiça, o dr. Ar
naldo Steizer, professor da 
Universidade de Zurich e 
Presidente do Iostituto Suíço 
de Estudos Internacionais, 
dirigiu-se ao Comitê Prêmio 
Nobel a fim de apoiar, em 
nome do referido Instituto, a 
moçáo do Professor Pittard 
em favor da candidatura de 
Kondon.

Material destinado à 
construção da Usina 
Elétrica para Brasília

Está sendo esperado no 
Rio um grande carregamen
to de maquinas agrícolas e 
material vindo dos EEUU. 
e destinado à construção da 
usina eléirica de Brasília. 
Segundo iníormou o presiden, 
te da companhia urbanizado 
ra da capital, esse material 
deverá estar no Rio dentro 
dos próximos dois meses.

Tte. João Noronha
Transcorre amanhã o ani

versário natalício do tenente 
João Nepomoceno Noronha, 
oficial do Exército e n. sso 
prezado correligionário. Ele
mento de grsnde atuação 
em nossos meios, o tenente 
Noronha desfruta de largo 
circulo de relações e amiza
des, motivo po qu" será mui
to cuprimentado nessa data. 
Nossos parabéns ao prezado 
aniversariante.

Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 
refrigerador BRASTEMP em dois tamanhos diferentes

\

Quem adquire um Brastemp 
IMPERADOR

ou
CONQUISTADOR

- adquire o mais 
moderno e perfeito refrige

rador fabricado no Brasil.

I M P E R A D O R

10,t> pés

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisites máximos de 
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.

j

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refrigeradores BRASTEM P,
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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T o r n e i o  E s t í m u l o
Prosseguiu domingo o Tor

neio Estimulo patrocinado 
pela Liga Serrana de Des
portos, com a realização de 
doas partidas,

Abrindo a rodada, jogaram 
os conjuntos do Internacional 
e do Flamengo, verificando- 
se a vitoria do oolorado por 
4 á 1.

Os dois quadros atuaram 
ass.m constituídos: INTER
NACIONAL: Remi, Tide e 
Aureo; Henrique, Hilário e 
Cardeal; Zequinha, Teimo, 
Pinto, Plínio e Melegari.

FLAMENGO: Buck (Martins 
Melo), Ivo e Alcides, Luizi- 
nbo Marque ti e Nelson,- Si
queira, Ari, Sansão (Caon) 
Celio e Elias.

Os tentos dos rubros fo
ram anotados por intermédio 
de Teimo, Pinto, Melegari e 
Alcides (contra), enquanto 
que Celio de pênalti assina
lou o gol de honra dos ru
bros negros.

Na arbitragem deste en
contro funcionou o Sr. Arte- 
nls Freitas, com uma atua
ção apenas regular

No match principal da ro
dada, defroataram se os qua
dros do Palmeiras e do Cru
zeiro, que após um transcor
rer dos mais movimentados, 
o mesmo veio a finalizar com 
a vitoria do onze periquito 
por 2 á 1, isto depois de es
tar interiorizado no marca
dor na primeira fase por 2 
á 1.

Wanderlei e Pilila golea
ram para o Palmeiras en- 
qnanto que Lancbão anotou 
o teuto estrelado.

O dois conjuntos jogaram 
assim formados: PALMEIRAS: 
Sadi, Moacir e Rogério; Mau
ro. Geli e ^ão Joaquim.- Pi- 
iila, Adilson, Alfredo, Rui e

Wanderlei.
CRUZEIRO: Blezi, Cláudio 

e Julião; José. Lauvir e De 
co, Reinaldo (Gonçalo) mais 
tarde Aires, Juba, Lanchão 
Tulio (Ozair) e Dida.

Atuou como referce o Sr. 
Edgard Werner, com uma a- 
tuação bastante eficiente, ten
do expulsado justamente do 
gramado o atleta Ozair do 
estrelado por reclamações 
Nas laterais atuaram Osval
do Xavier e Artenis Freitas.

A renda da domingueira 
beirou a casa dos Cr$ . . . 
1500,00, uma arrecadação 
muito boa, dando uma de
monstração, que os nossos 
esportistas estão voltando a 
frequentar a nossa principal 
praça de esportes.

Após os resultados da 6egunda rodada do Torneio Es
timulo, a classificação dos clubes disputantes passou a ser 
a seguinte;

1* Pinheiros, Palmeiras e Internacional 
2‘ Vasco da Gama e Fluminense 
3‘ Cruzeiro, Flamengo e Atlético

0 pp
1 pp
2 pp

porque deslisa sobre qu alqu er piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aasliza suavemente sòbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, (acilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para (ixó-lo no 
local desejado, SPRINCER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  S.S p é t  c u b k o i
•  brtorlor em  côr a iu l logo
•  p o rto  oprovoltpvol
•  oo«o lèch o  d«  an g o la  íu o v a
•  S anoa d a  g o ra n d o
•  p re ç o  b a e i m a u  ae i co a to

Az de Ouro 6 America 4
Domingo pela manhã no 

Estádio Velho de Cobacabaoa 
foi efetivado um encontro 
amistoso entre os elevens 
do Az de Ouro e do Ameri
ca, ambos pertencentes a

mssa varzea.
Desenvolvendo uma me

lhor atuação, o Az de Ouro 
levou a melhor pelo louco 
escoro de 6 á 4.

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

A  E L E T R O L A N D I  A.
Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Dr. Mário Costa Filho
------------------------------ --- ----------------------------------------- ------------------------------------------------------ .  te

(Ex Residente no Hospital das Clinicas de

[#

m

São Paulo)

Ortopedia e Traumatologia
(Deformidades das mãos e pés, fraturas e 

paralisias)

Atende no Hospital Nossa Senhora 
Oliveira em VACARIA

BATERIAS FORD
para qualquar produto da linha Ford

ARRANQUE INSTANTÂNEO I 
LUZ SEMPRE FORTE I 
LONGA DURAÇÃO!

Nós tratamos da sou Ford "om família" I

SATERIAS •  PEÇAS LEGÍTIMAS FORO « FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECÂNICOS TREINADOS FEIA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

itonira
Matriz

Rua Mal. Deodoro, 305 
Fone 255 - C. Postal 43 
End Teleg. BUATIM 

LAJES

im

Filiais
BOM RETIRO 

CURITIBANOS 
ENCRUZILHADA 
Santa Catarina

I
M É D I C A

4 « r »r f «A »- , , +*4 %/-’» * Vjf » '
DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edifício Armando Kamos - T pavimento 
sala 2

RUA CEL. CüRDOVA 

Telefone Residência 288
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Faleceu o Dr. Carmosino Camargo de Araújo v

Brinde especial vem de ser oferecido, a partir do próxi
mo dia 24 do corrente aos tele-ouvintes e rádio-ouvintes de 
todo o Brasil pelos concessionários dos afamados refrigerado
res da conceituada marca BRASTEMP, um dos melhores e 
mais completos no genero.

Trata-se do contrato especial feito entre os concessioná
rios desses produtos de todo o país e a cantora de lama in
ternacional EDITH PIAF, muito justamente cognominada e 
conhecida como a «Cantora da França». Como é do conhecimen
to do público apreciador da boa arte, essa artista já se con
sagrou, pelos seus magníficos dotes e estilo próprio, perante 
as maiores pláteias do mundo, sendo conhecida e admirada 
em nosso país por força de uma temporada anterior, há cerca 
de dois anos, quando teve acasião de exibir-se no Rio de Ja
neiro e em São Paulo.

A organização do programa
Segundo estamos informados, Edith Piaf deverá apresen- 

tar-se atráves do Canal 5, para irradiação simultânea com a 
Rádio Nacional, de São Paulo, obedecendo ao seguinte pro
grama:

24 de maio - Sexta feira
26 de maio - Domingo
27 de maio - Segunda feira
31 de maio - Sexta feira
2 de junho - Domingo
3 de junho - Segunda feira

Um presente BRASTEMP
Os ouvintes que gostam do bel-canto não devem, pois 

deixar de sintonizar seus receptores nos dias c horários acima 
mencionados na Rádio Nacional para comprovar as altas qua
lidades e apurado dom artístico de Edith Piaf, a festejada 
«Cantora da França», num oferecimento exclusivo dos conces
sionários de todo o Bresil dos refrigeradores BRASTEMP, o 
o mais moderno e perfeito fabricado no Brasil e, portanto, um 
dos mais preferidos. BRASTEMP atende, com requisitos máxi
mos de beleza, luxo, espaço e utilidade, permitindo conservar, 
em temperamento ideal, uma quantidade muito maior de ali
mentos, com disbribuição adequada.

Smente IUSTRÊNE
• t i a s  5  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 i - N T E A O O S  t

- às 22:05 horas
- às 21:30 horas
- às 22:05 horas
- às 22:05 horas
- às 21:30 horas
- às 22:05 horas

ENCERADEIRA
ELÉTRICA

IVSTRÊMS
Comparada. ..  ravola  t c  Incomporavai

. . COM APENAS CR$ 680X0 MENSAIS 1 
SEM ENTRADA E SEM MAIS NADA 

em „ i
FERNANDES & CIA.

Comércio e Representações

Causou profunda cons
ternação em nossa cida
de a noticia do faleci
mento do dr. Carmosino 
Camargo de Araújo, a- 
balisado e humanitário 
médico e elemento de 
projeção em n o s s o s  
meios políticos e sociais. 
O desenlace ocorreu al
guns minutos antes das 
12 horas do dia 13 do 
corrente, segunda feira, 
motivado por per- 
tinaz enfermidade que o 
prostou de cama há um 
mês atraz, sendo que o 
seu estado sómente ha 
via se agravado horas 
antes de êle falecer.

Ao seu sepultamento 
compareceu elevadíssi
mo número de pessoas, 
pertencentes a todas as 
camadas sociais, tendo 
feito uso da palaVra, à 
beira do túmulo, os srs. 
coronel Aristiliano Ra
mos, dr. Armando Ra
mos de Carvalho, em 
nome dos médicos locais, 
bacharel W a 'l t e r H. 
Hoeschl, pelo Partido Li
bertador de cujo diretó
rio regional o extinto 
era presidente, dr. tívi- 
lasio Nery Caon, em no
me da Câmara de Ve
readores, dr. Azevedo 
Trilha, por um grupo de 
amigos, e por fim o dr. 
João Araújo, despedin
do-se do colega e ami
go.

Dados biográficos
ü dr. Carmosino Ca

margo de Araújo nas
ceu em 30 de setembro 
de 1894 em Bom Jesus, 
Estado do Rio Grande 
do Sul. Filho de Laurin- 
do Golçalves Vieira de 
Araújo e de dona Balbi- 
na Barbosa de Camargo, 
formou-se em Medicina 
pela Faculdade do Rio 
de Janeiro, tendo clini 
cado durante muitos anos 
em nossa cidade, onde 
desfrutava de largo cir
culo de relações e ami 
zades. Revolucionário em 
diversas campanhas, nes 
tes últimos tempos vinha 
dirigindo com destaque 
o diretório regional do 
Partido Libertador de 
Santa Catarina, do qual 
era uma das figuras mais 
proeminentes no Estado.

Deixa o dr. Carmosino 
Camargo de Araújo os 
seguintes filhos: dona 
Maria Helena de Camar
go Régis, esposa do dr 
Osni de Medeiros Regis, 
ex-prefeito municipal de 
Lajes e atualmente de
putado estadual; e Car 
mosino Camargo de A- 
raujo Filho, casado com

dona Helena Vieira de 
Camargo, além de al
guns netos.

Associando-se às inú
meras manifestações de

pesar por tão dolorosa 
perda, CORREIO LAGEA- 
NO envia à familia en- 
lutada as mais sentidas 
condolências.

CORREIO LAGEANO
Ano XVIl] Lages. 15 de maio de 1957 | N* 39

Revolucionário plano de vendas 
da casa FERNANDES & CIA.

Diversas características dis
tinguem os afamados rádios da 
mundialmente conhecida mar
ca «Philips», tornando-os por 
isso os mais preferidos do pú
blico, quer pelo seu alto pa
drão, quer pela sua audição 
processada nas mais ótimas 
condições. Ultimamente, após 
demorados estudos por parte 
de técnicos especializados, os 
novos e modernos receptores 
oferecem vantagens e inova 
ções consideráveis, como se
jam 5 vávulas «Noval» com 7 
funções, 2 faixas de ondas, pos
sibilidade de funcionamento 
em corrente continua e alter
nada, mostrador e frente or
namental de «Lucite», a nova 
matéria plástica de alto grau 
de reflexão, alto falante de 5» 
com o famoso imã «Ticonal», 
chave de tonalidade de 2 po
sições, 2 antenas, ferroceptor 
para ondas médias e antena 
de placa para ondas curtas. 
Afora essas vantagens, suas j 
instalações e manejos são fa - j 
cílimos, ao alcance de qualquer l 
pessoa, e sua sonoridade bem 
como os demais característicos 
que os tornam um dos primei- : 
ros entre os melhores, credi
tam-lhe merecidos elogios e, 
como já frisamos anteriormen
te, a preferencia do grande 
público que os sabe apreciar 
convenientemente.

Reconhecendo o alto valor e

a utilidade de tais aparelhos, 
a casa FERNANDES & CIA.. 
Comércio e Representações, 
estabelecida à Rua Quintino 
Bocaiúva n 80, providenciou 
na sua aquisição o mais urgen
temente possível, mantendo as
sim seu elevado conceito e a 
sua tradicional e já conhecida 
praxe de bem servir a sua 
distinta freguesia. Desta ma
neira, e com a finalidade de 
possibilitar a qualquer pessoa 
adquirir um rádio da famosa 
marca Philips, a referido firma 
comercial organizou um revo 
lucionário plano de vendas a 
bons preços e boas condições 
de pagamento, um «negócio de 
de pai para filho», como se 
costuma dizer vulgarmente. 
Com apenas quinhentos e no
venta cruzeiros de entrada e 
mais nove prestações de igual 
quantia todas as pessoas po
dem adquirir um rádio Philips 
e, assim além de ouvir diaria
mente boa música” e ótimos" 
prpgramas radiofônicos, ainda 
poderão estar perfeitamente 
informadas do que vai pelo 
Brasil e pelo mundo. Não dei
xem* pois, de fazer uma visita 
à casa FERNANDES & CIA. 
para comprovar de perto o 
que estamos afirmando e se 
inteirar das facilidades da a- 
aquisiçâo dos afamados rádios 
Philips bem como de outros 
artigos exigidos para o confor
to do seu lar.

Festa da Saia, dia 24, no Cine Marajoara
Segundo comunicação re 

cebida pela comissão da Fes 
ta da Saia, desta cidade, dia 
24 do corrente virá de Rio do 
Sul uma caravana de senho
ras. integrantes do Clube das 
Mães, daquele Município, com 
a finalidade de levar a efei
to dia 24 do mês em curso, 
no Cine Teatro Marajoara 
nm extenso programa de fes 
tividades exclusivamente pa 
ra senhoras, senhoritas e 
meninas, devendo a renda a- 
purada naquela noite rever
ter em beneficio de um or 
fanato a ser construído na- 
ruele vizinho município.
Composta a caravana 

de 24 figuras
A caravana de Rio do Sul 

se fará representar em nú
mero de vinte e quatro figu
ras. inclusive artistas e a- 
companhantes. devendo co
mo frisamos, se apresentar 
no Marajoara naquela data 
com um bem elaborado pro
grama à feição da tradicio
nal Festa da Saia, realizada 
anualmente em Lajes

Iniciativa digna dos mais 
francos elogioos, deve me

recer o mais irrestrito apôio 
e colaboração rios meios fe
mininos da Princesa da Ser
ra, quer pela sua nobre f i 
nalidade, que é construir 
um lar para aqueles que já 
em tenra idade tiveram a 
desventura de perder seus 
progenitores, como também 
por uma questão de gentile
za e solidariedade da6 mães 
lajeanas às 6uas colegas da
quela próspera comuna.

Um apelo à mulher 
lajearia

De6de já solidários com 
essa feliz iniciativa dos Clu
bes das Mães de Rio do Sul, 
e que está recebendo o va
lioso apôio da comissão da 
Festa da Saia desta cidade, 
destas colunas apelamos pa 
ra a mulher lajeaua que 6e 
faça presente no Cine Tea 
tro Marajoara, não sómente 
para colaborar na campanha 
para construir o aludido or
fanato. ccmo também a fim 
de comprovar pessoalmente 
a capacidade artística das 
suas colegas de Rio do Sul 
e. assim, viver momentos de 
recreio e de alegria.
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