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Melhoria no I A P C
Importante entrevista concedida pelo delegado Syrth de Aquino Ni- 

colleli a reportagem do CORREIO LAGEANO
Por ocasião de sua estada. -------- « «  ouc* ooiout

em Lajes, o sr. Syrth de A- 
quino Nicolléli, delegado do 
IAPC em Santa Catarina, so 
licitado pela nossa repor
tagem, concedeu importante 
entrevista a este bi semaná
rio sobre suas atividades à 
testa daquela autarquia. Ve
reador à Camara Municipal 
de Lajes pelo Partido Tra
balhista Brasileiro, já tendo 
ocupado a presidência da
quela Casa em 1955, o sr. 
Syrth de Aquino Nicolléli é 
elemento muito conceituado 
e relacionado em
nossos meios, desfrutando 
nas esferas políticas de nos
sa terra um lugar destacado.

Inicialmente perguntamos 
ao sr. Syrth Nicolléli como 
havia recebido sua nomea
ção, tendo S. S. satisfeito a 
curiosidade do repórter com 
as seguintes palavras:

— Recebí a nomeaçáo c o 
mo nma homenagem que o 
PTB prestou à terra lajeana, 
convidando um dos seus fi
lhos para dirigir os destinos 
do IAPC no Estado. Como 
trabalhista desenvolverei a- 
quêle programa preconizado 
por Getulio Vargas e que o 
sr. João Goulart, como seu 
herdeiro pulitico e chefe na
cional do meu partido, está 
empenhado em realizar, ape
sar das incompreensões e 
dos óbices que temos de re
mover.

Sabedores de que havia es
tado na Capital da Repúbli
ca a serviço da autarquia 
que dirige em Santa Catari
na, perguntamos ao sr. Syrth 
Nicolléli quais os resultados 
obtidos nes6sa viagem, tendo 
S.S. respondido:

-  Em primeiro logar, e 
pondo a modéstia de lado, 
devo informar que consegui 
aumentar a dotação de Cr$ 
1.300.000.0C para a concessão 
de empréstimos em dinheiro
para Cr$ 3.400.000,00, o que 
representa uma conquista 
vantajosa para o IAPC de 
Santa Catarina. Além disso, 
ficou combinado com os al
tos dirigentes da autarquia 
que dirijo em meu Estado

CINEMA
Domingo no Tomoio o filme 

«O Egípcio»
O Cine Teatro Tamoio a- 

presentará amanhã, à# 4, 7 e 
9.15 horas o sensacional e 
já consagrado pela c > ítica 
mundial filme «O Egípcio», 
onde a imponência e a misé
ria, o esplendor e a sensua
lidade do velho Egito estão 
reseucitados numa realização 
ousada e espetacular, inter
pretada por um elenco de 
astsos de renome internacio
nal, destacando se Jean >Sim- 
mons, Victor Mature. Gene 
Tierney, Micbael W ilding, 
Bella Darvi, Peter Ustinov e 
onde debuta Edround Purdom, 
apresentado em Cinemasco- 
pe da 20 Th, Oentury Fox. 
33 séculos de espetáculo vi
bram numa obra divina, on
de a história de um homem 
que farto das mulheres e 
traído pelo# homens buscm 
a verdade nos deuse# pa
gãos e a tudo renunciou, 
marcando sua vida pelo pe
cado e pela traição a fim de 
perpetuar-6e através dos seus 
séculos por um grande amor.

A respeito des6a colossal 
produção do cinema corte 
americano, tranicrevemos

empréstimos aos empregados 
que 6ejam estabelecidos com 
capital superior a vinte mil 
cruzeiros e cinco anos de a- 
tividade6 com o aval de dois 
empregadore#, na6 mesmas 
condições.

Continuou o delegado do 
IAPC, narrando as suas ati
vidades no Rio:

- Serão concedidos, tam
bém, empréstimos aos em
pregados estáveis, i6to é, 
com dez anos de casa. Du
rante o mês de junho será 
instalada a Carteira de Em
préstimos Simples, o que era 
feito sómente na capital; a- 
gora, entretanto, levarei ao 
interior, inauguraodo-a em 
minha terra natal primeira
no Estado, com exclusão de 
Florianópolis, a receber tal 
serviço). O IAPC, até agora, 
dava assistência médica aos 
seus segurados na capital, 
tendo agora inaugurado o 
serviço assistencial a êles e

em seguida o comentário de 
um grande crítico de cinema, 
publicado nos principais ma 
gazines do mundo; «Diante de 
nossos olhos o antiguíssiino 
Egito #erá revivido com to
da a sua pompa e todo o seu 
mistério através da magia 
do Cinema6cope, que torna 
O EGÍPCIO (The Fgyptian). 
uma das mais categorizadas 
obras já realizadas nos estú
dios de Hollyood, que nos 
brinda um espetáculo de 
grande gala com um grande 
e «all 6tar» elenco chefiado 
por Jean Simmons, Victor 
Mature, Gene Tierney, Mi- 
chael Wilding, Bella Darvi, 
Peter Ustinov e do novo e 
sensacional astro', Edmund 
Purdom, dirigidos vigorosa
mente por Michael Curtíz, 
neste grandioso filma da 20 
Century Fox,

Como o leitor pode ver, é 
um filme que vale a pena 
ser assistido, e que o t ine 
Tamoio apresentará às 4, 7 
e 9,15 horas, na qualidade de 
um dos melhores da tempo
rada.

seus dependentes no interior. 
Dentro de mais alguns dias 
será instalado o Serviço de
Assistência Médica em Lajes, 
o que representa, mcontes- 
tavelmente, grande conquista 
para nossa terra.

- Necessário 6e tornã frisar 
- concluiu o sr. Syrth Nicol
léli - que Santa Catarina não 
foi contemplada com um 
centavo siquer para inver
sões imobiliárias; no entanto, 
para o próximo exercício tu
do faremos junto ao DNPS a 
fim de conseguirmos verba 
para e6se fim.

Após ter realizado uma 
longa viagem de inspeção 
por todo o Estado, examinan
do «in loco» as deficiências 
existentes e procurando sa
ná-las dentro de sua compe
tência, o nosso entrevistado 
regressou a Florianópolis em 
fins desta semana.

ir-st-á s
Será iniciada na próxima 

segunda-feira a terceira ses
são ordinária do Tribunal do 
Juri. Tres processos serão 
submetidos a julgamento. O 
primeiro em que é acusado 
Waldomiro Castro de Lima, 
como autor da morte de Nica- 
nor Chaves e por ferimentos 
em José Leontino Ribeiro, fa
to esse ocorrido em Lagoa da 
Estiva, em maio do ano pas
sado. Sua defesa será patroci
nada pelo Dr. Evilasio N.Caon, 
funcionando como assistente 
da Promotoria o Dr. Getulio 
Vieira.

O segundo réu a ser julga
do é Ângelo Colombo, autor 
da morte de Carlos Canani, 
crime esse cometido em Anita 
Garibaldi em fins do ano pas
sado. Seu defensor será o Dr. 
Mario Carrilho, intervindo co
mo assistente da acusação o 
Dr. Evilasio N. Caon. Por fim 
será julgado João Barbosa, 
também conhecido por João

Ferreira dos Santos, por ter 
assassinado Hortencio Rodri
gues de Anhaya, em Correia 
Pinto. Sua defesa estará a 
cargo do Dr. Mario Carrilho.

Os trabalhos serão presidi
dos pelo Dr. Francisco de Oli
veira, funcionando como re
presentante do Ministério Pú
blico o Dr. Azevedo Trilha, 
Promotor da 2a Vara.

São os seguintes os jurados 
que funcionarão nessa sessão 
de julgamento: Moisés da Sil
va Vieira, Otávio Figueiredo 
de Liz, Evaristo Duarte, Hu
go Borges de Melo, Marciano 
Agostini, Helios Moreira Cesar, 
Longino Lenkmull. Curt Apel, 
Luiz Waltrick Filho, Guilher
me Socas, Edmundo Castro 
Arruda, Pedro Gerber, Curt 
Fiúza de Carvalho, Arnoldo 
Heidrich, José Yared, Carlos 
Egidio Wagner, Pedro Vanoni, 
Ozório Lenzi, Eliziário Coelho, 
Mario Bianchini e Ivo Bian- 
chini.

Uma história tão empolgante e bravia como as ondas do mar em noite de tempestade 
____ # Amanhã, domingo, às 7 e 9,15 horas no MARAJOARA

e m
tecnicolorA nave da r e v o l t a
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Não Percam
de íorma alguma, esta produção 

estupenda da Columbia
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Prepara-se a Petrobrás para 
iniciar uma perfuração pioneira 

em Alagoas
Dentro de algum dias, a 

Petrobrás dara início a mais 
uma perfuração pioneira, pre- 
cisamente a ‘ primeira a rea
lizar-se em 1957.

A nova perfuração que as
sinalará o comêçtu das ativi
dades de pesquisas da Petro
brás na região de Alagoas, 
será feita na localidade do 
Tabuleiro doe Martins, a cinco 
quilômetros a Noreste de 
Maceió.

A sonda a ser ali empre 
gada tem capacidade para 3 
mil metros de profundidade 
e já ae acha em condições 
de iniciar, a qualquer mo
mento, o 6eu trabalho.

Trata-se de moderno e efi 
ciente equipamento há pouco 
adquirido pela Petrobrás e, 
cujo transporte à capital a 
lagoana começou a 6er feito 
em novembro do ano re 
cém findo.

Agradecimento
Carmosino Camargo de Areujo Filho e familia, dr. 

Osni de Medeiros Regis e familia, vêm por êste meioa gra- 
decer aos dignos sacerdotes, ás autoridades, associações, 
partidos políticos colégios e a todos os que assistiram e 
compareceram aos atos fúnebres de seu pranteado pae. 
sogro e avô

CARMOSINO CAMARGO DE ARAÚJO

manifestando-se também gratos aos que enviaram coroas 
flôres e telegramas.

Lajes, 15 de maio de 1957

Novo Procurador 
Geral do IAPC

Perante o sr. Agenor Pe
dreira, Presidente da autar
quia, tomou posse no cargo 
de Procurador Geral do 
IAPC., o Dr. Aben Athar 
Netto. em substituição ao Dr. 
Fernando Abelheira, recen 
temente nomeado para o 
cargo de Consultor Jurídico 
do M.T.I.C.

A’ cerimônia, que contou 
com a presença de todos os 
diretores, chefes de Divisão 
e grande número de servi
dores e pessoas gradas, in 
clusive o representante do 
titular da pasta do Trabalho, 
Gastão de Almeida, compa 
receram também os srs. Caio 
Tácito, sub chefe da Casa 
Civil da Presidência da Re
pública, Piinio Travassos 
Procurador da República 
Bulcão Viana, Procurador 
da Justiça do Trabalho 
Fausto Cardoso e muitas ou 
traa autoridades.

Falaram vários oradores 
tendo o novo Procurador 
Geral agradecido.

v ã W a e m  M o o8m s///

II» »

porque desfiisa sôbre q ualquer piso

com

i • >.

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
6 agora o m ais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  S.S pé» cúbicos
•  tatorlor em côr o iot lago
•  porta aproveita*»!
•  novo tacho do engate seav»
•  I  anos do garootla
•  preço bom mots m » poeta

?

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

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

BATEJtiUS FORD
pa ra  q u a lq u e r  produto da l in h a  Ford

ARRANQUE INSTANTÂNEO I 
LUZ SEMPRE FORTE I 

_  LONGA DURAÇÃO I
Nós tratamos da seu Ford "em fam flia"l

BATERIAS • PEÇAS lEGlTIMAS FORD e FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
• MECÂNICOS TREINADOS PELA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

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

LAJES

■ni

Filiais
BOM RETIRO 

CURITIBANOS 
ENCRUZILHADA 
Santa Catarina

Acidentes em serrarias
Na ultima quinta feira por 

volta das 16 horas na Serra
ria Sul Catarinense Ltda. em 
Pedras Brencas, estava o Sr. 
João Sebastião Bizzoto. de 30 
anos, casado trabalhando no 
serviço de corte de um pinhei
ro, quando em dado momento 
caiu um galho do pinheiro no 
pé direito, verificando-se pro
fundos ferimeutos.

A vitima encontra-se reco- 
hida no Hospital N. Sra. dos 
^razeres, fora de perigo de

vida.

Outro acidente verificou-*e 
no distrito de índios, quando 
o Sr. Antonio Ribeiro, de 38 
anos de idade, casado e resi
dente naquela vila, ao tentar 
virar a tora com um macha
do, o fio deste atingiu o pé 
esquerdo cortando diversas 
veias, e ocasionando a su.i 
remoçlo imediata para o Hos
pital N. Sra. dos Prazeres.

Este acidente verificou-se 
na ultima sexta feira.

EDITAL
Luperclo de Oliveira Kõeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comar a de Lajes, Es
tado de Santa atarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
JOECINAUR1 NI NES DE CAMPOS, 
solteiro, nascido <m Lajes, alfaiate, 
filho de Heleodo. .' Anjos de t.am- 
)os, e de Guilherraina Felisberto 
Nunes de Campos e DIVA MARIA 
CANDIDA, solteira, nascida em La- 
es de ocupação doméstica, filha 

de Manoel Antonio Cândido e de 
Maria Arcelina Mttchdo.

Lajes, 14 de maio de 1957.

Faz saber que pretendera casar 
JOÃO DE OLIVEIRA BORGES, 
so.teiro, nascido em Itatmbésinho- 
)cu  Jesus - operário, filho de 

Er sto Borges Maciel e de Roslna 
Al enes de Oliveira e THEREZI- 
NHA DA SiLVA PAES, solteira, nas
cida em Lajes de ocupção domés
tica, filha <te Avelino Paes de Fari
as, e de dona Gertrudes Franclsca 
da Silva,

Lajes, 14 de maio de 1957.

■ saber Que pretendem casar 
STEFANC PAOLO TEALD1, solteiro, 
nascido em Mondoví — Italia -  
mecânico, filho de Paolo Tealdt 
e de dona Baravale Marguerita 
e MARIA ELOí ALVES CORRÊA 
sob ira, nascida em Lajes, de ocu
pação doméstica, filha de João Al- 

j ves Corrêa e de dona Alvina Arau- 
,jo  t orges Corrêa,

Lajes. 14 de maio 1957.

Faz saber que pretendem casar VI- 
CPOR LUIZ CARNEVALH, solteiro

; nascido em Nova Prata" Estado do 
| Grande do Sul, escriturarjo, 
i Iilho de Ampilio Carnevalli, e de 
dona Margari Travi Carnevalli 
DUICEMA CORDOVA MUN1Z. 
solteira, nascida em Lajes, de ocu 
paçáo doméstica, filha de Fortuna to 
Ovidfo do Amaral Muniz. e de dona 
Horizontlna Cordova Muniz,

Lajes, 14 de maio de 1957.

o*Laz aue Pretendem caair 
SEBASTIÃO BONIFÁCIO DA SILVA 
solteiro, nascido em Lajes. lavra 
dor filho de Antonio Amando da 
Silva, e de dona Maria Bonifácia 
Goularte e ERMINDA L1Z HARO 

.  . solteira, nas-
clda em Lajes; de ocupação domés
tica filha de Dimas Lopes de Haro 
e de Sebasüana da Cruz Haro.

Lajes, 15 ma o de 1957.
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Quem adquire um Brastemp IMPERADOR, CONQUISTADOR ou 
PRÍNCIPE, adquire o mais moderno e perfeito refrigerador fabricado

no Brasil

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

------------Concessionários exclusivos nesta praça --------------

Dinastia da qualidade B R A S T E M P
y

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

I M P E R A D O R

10,5 pés
C O N Q U I S T A D O R

8,5 pés

P R Í N C I P E
6,5 pés

Brastemp Conquistador, tamanho mé
dio, foi projetado e executado com todos 
os detalhes aperfeiçoadíssimos que fize
ram da Brasmotor uma das indústrias 
mais altamente especializadas do país.

O Brastemp Conquistador é um autênti
co prodígio de aproveitamento de espa
ço interior, com linhas externas do mais 
impecável bom gosto.

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisitos máximos de 
beleza, luxo, espaço e utilidade.

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

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

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua CeL Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.

m
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Transportes Aéreos Catarinense
Séde em Florianópolis S. C.

Voos
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS chegadas às 14:30 De 

SEGUNDAS
saidas às 14:53 Para

Rio - São Paulo - Ciritiba - Itajai e Florianópolis 
ViiaLra - Joaçaba e Chapacó

chegadas às 11,55 De 
saida6 às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

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

Rio - Sxatos - Paranaguá - Curitiba - Jomvile - Itajai 
e Florianópolis 

saidas às 15,30 Para Porto Al® gre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 03:13 Para

chegadas às 15:05 De

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

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

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

saidas às 10:15 Para

Porto Aiagre
Florianópolis - Itajai -Joinvile - Curitiba - Paranaguá 
- Santos e Rio

Joinvile - ItajaiRio - Santos - Paranaguá - Curitiba 
e Florianópolis 
Videira - Joaçaba a Chapacó
Chapacó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos a Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
a Flonanopolis
Videira - Joaçaba a Chapacó
Chapacó - Joaçaba a Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5.A.
AGENCIA EM LAGES: - R ua 15 de Novembro -  Fone: - 214

T A C às suas ordens

\

TT
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A população do Rio de
eurPr®endida na 

arde do dia 16 de abril com 
um espetáculo original e ines
perado: o TROTE dos estu 
dantes da Faculdade Nacio
nal de Direito. Embora as 
brincadeiras dos estudantes 
cariocas com os calouros já 
façam parte da tradição hu 
morististica da Capital. o 
desfile dos futuros advoga
dos surpreendeu pela sua no
ta diferente, sua mensagem 
emocionante de fé e espe
rança nos destino6 do Brasil 
e a sua indústria automobi
lística.

Desprezando o toque car
navalesco dos anos anterio
res, a rapaziada organizou 
um cortejo capaz de levar 
até o homem da rua a ce r 
teza de que o nosso pais 
progride ràpidamente, levan
tando um parque industrial 
que brevemente trará as pri 
meiras soluções para nossa 
angustiante crise de trans
porte. Quiseram os moços 
da velha Escola da Praça da 
República, berço de tantas 
glorias e movimentos cívicos, 
abrir os olhos do povo para 
a verdade auspiciosa que a 
Nação não pode mais igno
rar: estamos caminhando pa-

le ia  os caietos brasileiros
ra a nossa completa eman
cipação, a passos largos, 
produzindo um número cada 
vez maior de veículos e e co 
nomizando quantidade cada 
vez maior de preciosas divi
sas.

Tendo como balisa a es
trela de três pontas da Mer
cedes Benz, cujo caminhão 
Diesel comandava o préstito 
nacionalista, a massa de es
tudantes percorreu diversas 
ruas centrais, sob entusiás
ticos aplausos, encerrando 
sua passeata num vibrante 
comício de esclarecimento 
popular sôbre a marcha ace 
lerada de nossa indústria 
automobilística.

A 8 dimensões de nosso 
parque especializado, o nu
mero de técnicos e operários 
que já recruta a produção 
já alcançado - o milésimo ca
minhão saido das linhas de 
montagem da Mercedes-Benz, 
em São Bernardo do Campo, 
foi citado como exemplo pro
missor - a economia que o 
motor Diesel representa pa
ra o país e para o motorista, 
foram alguns dos pontos de
batidos por calouros e vete
ranos durante o MEETING 
que fechou êste TROTE di
ferente e patriótico da Facul

dade Nacional de Direito.
A mocidade brasileiro pro 

vou que está ao lado de sua 
jovem indústria auiomobilis 
tica.

Negocio de
oportunidade

Vende-se nove terre
nos juntos, formando 
uma área de quasi 
8.0Um2 em frente ao 
quartel do Batalhão. 
Facilita-se o pagamento. 
Tratar na Rua Correia 
Pinto, n. 104.

Negocio de ocasião
Vende-se um terreno com 

12 metros de frente por 28 
metros de fundo, inclusive 
um depósito construído de 
material, em frente ao Moi
nho Ipiranga. Ver e tratar 
com o Snr. Rau na casa 
Hoepcke.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

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

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira 1

Rádios a luz, batería e batería e luz 1 
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  & C I A .
Comércio e Representações

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO!

Peças em geral
Para Automóveis e Caminhões:

Ford - Chevrolet - Dodge - FNM - Willys - Austin - Stdudebacker etc- 
Peças de Tratores - Engrenagens - Rolamentos - Retentores etc-

CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

C U I L  D E  P E Ç A S  E M A Q H I N A S  L T D A .
Rua Cel. O. Costa (Fundo Praça Vidal Ramos)

Usem o fone 228 e a peça será entregue a domicilio

Preíeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
P O R T A R I A

de 2 de abril de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve*
CONCEDLR LICENÇA:

De acôrdo com a Lei n° 61, de 23 de novembro de 
1955, combinada com o art. 168, da Lei n° 71, de 
7 de dezembro de 1949:

A ESMELINDRA DOS ANJOS MORAES, que exerce a 
função de PROFESSOR Extranumerário-diarista, na Escola 
Mista Municipal de SERRARIA DALL FARRA, no distrito 
de SAO JOSE DO CERRITO), de noventa (90) d;as, com 
vencimentos integrais, a contar de Io do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de abril de 1957. 
Assinaao: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal
d e c r e t o ' -

de 30 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 IVANIR COELHO DE MELO da função de PROFES
SOR Extranumerário-diarista da Escola Mista Municipal d* 
ÁGUAS NEGRAS, no distrito de PALMEIRAS.

Prefeitura Municipal de Lagei, em 30 de abril de 1957 
Assinado: -  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe A Io d s o  Simão 
Secretário,

REQUERIMENTOS d e s p a c h a d o s
Dia 21 de março de 1957.

N‘ 62 - 9-1-1957 - Pe. Odilon Hackenhaar - Alinhamento 
terreno Escola do Rosário - Sim.

N- 541 - 7-3-1957 - Anatnlicio Atuide dos Prazeres -  Licen
ça para construir muro em seu terre
no à rua Lauro Müller - Sim.

N' 563 - 9 3-1957 - lzac Azi - Licença para construir casa de 
madeira tipo padrão n° 6 na Várzea -  
Sim.

N" 588 - 12-3 1957 - Fortunato Pereira dos Santos -  Aprova
ção de planta e licença para construir 
casa de madeira tipo padrào n° 4 - Sim.

N' 598 - 13-3-1957 - Domicilia 'Antunes Fontoura - Licença 
para fazer melhoramentos em seu pré
dio no C. Dinheiro -  Sim.

N* 606 - 14-4-1957 - Edésio Nery Caon - AprovaçSc de plan
ta e licença para construir casa de ma
deira tipo padrão n° 5 - Sim.

N" 609 - 14-3-1957 - Ceslau Wanvginah Aprovação de plan
ta e licença para coDStruir casa de ma
deira na Copacabana - Sim.

N- 619 • 18-3-1957 - José Maria Machado - Licença p&ra 
construir casa de madeira tipo padrão 
n° 6 Sim

N' 624 - 18-3-1957 - Renato F. Arruda - Aprovação de plan
ta e licença para construir um prédio 
para Arno Pedro Reck - Sim.

Dia 25 de março de 1957
N' 672 - 27-3-1957 - Jo«6 Maria da Silva - Ligação dágua - 

Sim.
Dia 26 dt março de 1957

N' 550 - 8-3-1957 - S. A. Moidho Cruzeiro lnd. e Comércio
Retificação de lançamentos -  Junte os 
documentos necessários para a transfe
rência do terrano.

N- 571 - 11-3-1957 - Alfredo Luiz dos Santos - Aprovação 
de planta e licença para construir casa 
de madeira - Sim.

N- 689 - 25-3-1957 - Maria Nunes Assunção Marido - Pro
fessora Municipal - 30 dias de Licença 
- Sim.

N‘ 695 - 25-3-1957 - NiCanor Batista Ribeiro - Funcionário 
Municipal - 30 dias de licença • Sim, a 
contar da data da entrada do requerí 
mento.

N* 696 - 26-3-1957 - Hilário Waldrigues - Licença para de
molir um prédio - Sim, após pagamento 
do que fôr devido.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 

Telefone n* 266
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De acordo com o noticiário 
de vários jornais, com um ti
ro no coração, o coronel Luiz 
Pereira Moreira suicidou-se 
em plena sala em que traba
lhava no Ministério da Aero
náutica. Era ele subdiretor 
das finanças da diretoria de 
Intendencia daquela pasta, e,

como de hábito, chegou cedo 
à repartição. Ao regressar do 
almoço, executou seu treslou- 
cado gesto. Sómente quinze 
minuto» depois foi encontrado 
morto. Desconhecem-se ainda 
os motivos que o levaram a 
este gesto de desespero.

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edital de Leilão
O Doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito da Primei
ra Vara da Comarca de La
jes, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.

FAZ saber a todos os que o 
presente Edital de Leilão, com 
o prazo de vinte dias, virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa que no dia 
oito do mês de junho do cor
rente ano (8-6-1957), às dez 
horas HO), no saguão do 
Edifício do Fórum, desta cida
de, o porteiro dos auditórios, 
ou quem suas vezes fizer, 
levará a público pregão de 
vends e arrematação, por 
quem mais der e melhor lan
ce oierecer, independente da 
avaliação de vinte e oito mil 
cruzeiros (cr$ 28.000,00). feita 
neste Juizo, o seguinte imó
vel penhorado i GENIPE MO
REIRA BRANCO, nos autos 
da ex«*cução que Ibe move 
Luiz Casemiro de Freitas, a 
saber: UM TERRENO, situado 
nesta cidade, á rua *São Joa
quim. confrontando, de um la
do, com vinte metros, com 
terrenos de Elisiário Alves de 
Ral, na linha lateral á direita, 
de outro lado, com vinte me
tros, com Jeão Maria de Tal, 
na linha lateral à esquerda, 
nos fundos, com dez metros.

com terrenos de Aristotelino 
Moreira e terrenos do execu
tado, c na frente, com dez 
metros, com a mencionada 
Rua São Joaquim, terreno es
se adquirido pelo executado 
Genipe Moreira Branco, por 
compra feita a Prefeitura Mu
nicipal de Lajes, - E. quem 
quizer arremstar o imóvel aci
ma descrito, deverá compare
cer, no dia, hora e local aci
ma mencionados, sendo ele 
entregue a quem mais dér e 
melhor lance oferecer inde
pendente da aludida avalia
ção, e depois de pagos, no 
ato. em moeda corrente, o 
preço da arrematação, impos
tos e custas judiciais. - E pa
ra que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital que será pu
blicado e afixado na forma da 
lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos dezessete 
dias do mês da maio do ano 
de mil novecentos e cincoen- 
ta e sete. (17-5-1957.). Eu, 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civel, o datilogra
fei, subscreví e também assi
no.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 

Waldeck Aureljo Sampaio 
Escrivão do Civel

Juizo de Direito da Segunda Vara da Comarca de Lajes - 5.ta. Cat.
“Edital de Citação»

O Dr. Francisco José Rodri
gues de Oliveira, Juiz de Di
reito da 2o 2a. Vara da Co
marca de Lages, Estado d« 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.

FAZ saber aos que o 
presente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que, 
por êste iuizo e Ctrtório, es
tá se procedendo to  arrola- 
mento e partilha doa bens 
que ficaram por falecimr-nto 
de Vitorio Maganin, e tendo 
o inventariante declarado au- 
zente o herdeiro Daniel Ma
ganin, residente em lugar in
certo e nio sabido, pelo pre
sente cita e chama-o à com
parecer neste Juizo, por si 
ou procurador legalmente abi- 
litado, no prazo de trinta (30) 
dias, a contar da primeira 
publicação no Diário Oficial do 
Estado, para falar nos têrmos 

do referido arrolamento, sob 
pena de revelia. E para que 
chegue âo conhecimento de 
quem interessar possa, man
dou que se passasse o pre- 
•ente edital que será publi
cado na forma da lei, afixado 
no lugar público de costume 
ficando Cópia nos autos. Dado 
e passado nesta cidade de 
Lages, aos quatorze dias do 
mês de março, digo, maio de 
mil novecentos e cincoenta e 
»ete (14-5-1957). Eu, Darcy 
Ribeiro, Escrivão de Órfão*, o 
datilografei, subscreví e assi
no. (Selo ex-causa)

Franciscõ Oliveira 
O Escrivão: Darcy Ribeiro

Somente IUSTRÊHEf »'

ENCERADEIRA
ELÉTRICA

E s t e s  £  A p e r f e i ç o a m e n t o »  
E x c l u s i v o s  —  P A T E N T E A D O S !

GARANTIDA 

POR 2 ANOS

ÍU S TR E M E
«

Com parado-, ravala-sa tncomparavai

-jI

I

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

da praça

. COM APENAS CR$ 680,00 MENSAIS 1 
SEM ENTRADA E SEM MAIS NADA 

em
FERNANDES & CIA .

Comércio e Representações

E I R E I R A  A R C O - I R I S
DE

Organização especializada em beneficiamento de pinho
SERRARIA PROTRIA

i

Fortunato Marin Cia. Ltda.

Beneficiamento em geral de madeira
m

IÍ

VENDAS NO VAREJO E ATACADO

Serviço rápido e eficiente i

Beneficiamento em geral de madeiras aplainadas, para assoalhos, forros e paredes, madeiras brutas
para construções de todos tipos e bitolas. , 4

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SENAI)
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarina
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H3 P i l e  Bpandel Asúltímasdo esporte lajeano
Amanhã terá prosseguimen

to o Torneio Estimulo, agora 
em *ua terceira rodada com a 
realização de duas partidas, as 
quais pelo rumor que circula, 
deverão serem bastante dis
putadas, isto devido a grande 
garra que ostentam os dispu
tantes da rodada.

Como primeiro encontro da 
rodada teremos o choque en
tre os quadro do Flamengo e 
do Atlético, ambos ostentando 
a ultima colocação com 2 pp, 
mas anciasos por colher uma 
ampla reabilitação.

Não há favorito para este 
encontro, pois no momento 
estas duas equipes embream- 
se em suas forças.

O inicio do jogo Atlético e 
Flamengo está fixado para as

13,30 horas, com uma tolaran- 
cia de 15 minutos.

No cotejo principal da do
mingueira, atuarão os conjun
tos do Pinheiros e do Flumi
nense, num embate que reu
nirá o lider e o vice lider.

O Pinheiros ocupa a lide
rança juntamente com o Pal
meira* e o Internacional, e 
vai lutar imbuido de todas as 
suas energias para a manu
tenção deste honroso posto.

Por sua vez o Fluminense 
que se encontra juntamente 
com o Vaaco da Gama na se
gunda colocaçãoi irá terçar 
armas, cam o fito de derrubar 
o lider da tabela, e ao mes
mo tempo lutar pela conquis
ta de mais dois pontos na ta
bela.|De acordo com o regula

mento da Liga Serrana de Fu
tebol, este cotejo está com 
seu inicio previsto para as 
15,45.

Portanto daqui fazemos um 
apelo a todo* os esportistas 
locais, para que compareçam 
em grande quantidade ao For- 
tim da Ponte Grande, para 

que com sua 
presença êm mais amparo aos 
degladiarites de amanhã da 3a 
rodada do Torneio Estimulo.

1 - No proximo domingo 
dia 26, será iniciado o Torneio 
Estimulo da categoria de ju
venis, o qual contará com a 
participação dos quadros do 
Vasco da Gama, Internacio
nal, Lajes, Aliados, Flamengo 
e Cruzeiro.

t
2 - Tide o eficiente zaguei

ro central, que durante muito 
tempo defendeu as cores do 
G.E. Vasco da Gama, acaba 
de transferir-se para o S. C

Internacional, por quem alias 
já atuou domingo no match 
contra o Flamengo.

3 - Não teve aceitação nos 
clubes locais, a idea Ja Fede
ração Catarinense (Je Futebol, 
em colocar Lajes na divisão 
Especial de Profissionaii.

Tudo fi oou resolvido na reu
nião de quarta feira d* LSF, 
« assim continuará tudo nor* 
malmeate.

GRANDE PROVA CICUSTICA
Sob o patrocínio da Firma 

Fernandes & Cia e uma orga-

Senhores fazendeiros e agricultores
Tratores e máquinas agrícolas financiadas por pagamento

em 3 (três) anos

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

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

ZENDEIROS E AGRICULTORES, para adquirirem 6eus Tratores e máquinas agrícolas 
(Trator, arado, grade, plantadetra, semeadeiras, automotrizes para trigo, etc.), com o pra
zo de pagamento de 3 (três anos,) dentro das condições determinadas pelo MINISTÉRIO 
DA AGRICULTURA, conforme Decreto n‘ 40.260 de 11/11 de 1956.

BASTA portanto que o FAZENDEIRO OU AGRICULTOR, seja registrado ou se 
registre no MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, para poder comprar a sua maquinaria a 
gricola (trator arado, plantadeira. etc., pagando a sua compra, SÓ DEPOIS DZ RECEBER 
O MAQUINARIO, em tres anos de prazo, em seis (6) prestações semestrais.

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

Logo, os 8rs. FAZENDEIROS e AGRICULTORES, pela nova modalidade de finan
ciamento, que está apresentando a INTERNATIONAL HARVESTER MAQUINAS, S/A., 
poderão adquirir os famosos tratores da marca INTERNATIONAL, com seus implementos 
e demais maquinas, por preços reduzidos, à quasi 50% (cincoenta por cento), dos preços 
anteriores.

A firma COMERCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A., na qualidade de con
cessionária da International Harvester Maquinas. S.A., neste Município e na região ser
rana, comunica que está aceitando os pedidos IMtDlATAMENTE, pois, os que fizerem 
seus pedidos em primeiro lugar, serão naturalmente os primeiros a receberem suas má
quinas e implementos.

Srs, FAZENDEIROS e AGRICULTORES, procurem, imediatamente, a firma C. e 
R. G. SOCAS S/A.. à rua Cel. Cordova, 290 a 302, Da cidade de Lages, d/  Estado, para 
seus pedidos de Tratores INTERNATIONAL, ou para outras informações.

nização da Radio Clube dt | Rua Benjamim Constant, Pra-
L*jes, teremo* amanhã ced 
pelas principais ruas de nos
sa cidade a prova ciclista de
nominada a Prova do* Cam
peões, a qual contará com a 
presença dos campeões de 
Florianopolis, Itajai, Blumenau 
Rio do Sul, São Joaquim 
Joinvile, Joaçaba, alem de 
corredores desta cidade.

Para esta sen*acional prova 
ciclistica, virá especialmente a 
esta cidade o Sr, Luiz Fiúza, 
Presidente da Federação Atlé
tica Catarinense.

A prova terá um percurso 
de 60 KLM nos seguintes tra- 
letos: Saida da Praça Joio 
Costa, Rua Marechal Deodoro, 
Avenida Marechal Floriano.

ça João Ribeiro, Rua Barao 
do Rio Branco, Rua Ariitiliano 
Ramos, Rua Correia Pinto e 
cheguda na Praça João Costa, 
num total do 60 voltas.

Aos primeiras colocados 
caberão valiosos preroios, en
tre os quais cheque nos va
lores de 5, 3 e 1 mil cruzeiros 
reepectivamente ao primeiro, 
segundo e terceiros colocados.

Queremos louvar daqui os 
esforços desenvolvidos pelos 
esp r;istas Domingos Silva e 
Teixeira Junior, os quais não 
:êm medido esforços para o 
bom desenvolvimento desta 
gr nde competição ciclistica.

O inicio desta Dtova está 
fixado para as 9,30 da manhã

\ Famosa pela sua pureza 
desde
1836

•  Faz sabão
econômicom?ntel

Lages, 2 de Abril de 1957.

ÍM A I O Mês da boa compra
E N NCASA

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs 

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS.

QUALIDADEE DISTINÇÃO
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Candidata lajeana no concurso 
«Miss Santa Catarina»

Segue viajem hoje, com destino a Florianópo
lis, a distinta srta. Ingrid Knopick, fino ornamen
to da sociedade local e que, naquela capital, re
presentará a beleza da mulher lajeana no impor
tante concurso para a escolha de Miss Santa Ca
tarina, a qual, Dor sua vez. concorrerá ao título 
de Miss Brasil.

Especialmente convidada pela comissão organi
zadora do referido certame em Santa Catarina, a 
distinta srta. reune muitas qualidades e atrativos, 
tornando-a uma das candidatas com grandes pos
sibilidades de ostentar o título de Miss Santa Ca
tarina.

O aludido concurso realizar-se-á nos dias de 
hoje e amanhã em Florianópolis, com a presença 
de todas as candidatas dos demais municípios ca
tarinenses e das figuras mais representativas do 
mundo social barriga-verde.

Destas colunas cumprimentamos a srta. Ingrid 
Knopick, fazendo calorosos votos que ela saia vi
toriosa nêsse importante certame.

Agradecimento
Carmosino Camargo de Araújo Filho e familia, dr. Os- 

ni de Medeiros Regis e familia vêm, por meio dêste bi-se- 
manário, agradecer penhoradamente ao corpo médico des
ta cidade, e de modo especial aos drs João Costa Neto e 
Aristóteles Waltrick pela extremada dedicação com que a- 
tenderam seu pae, sogro e avô

CARMOSINO CAMARGO DE ARAÚJO 
falecido dia 13 do corrente mês.

Dia das 
mães

A família é a base da 
formação e da sobrevi
vência racial, o marco 
da harmonia social e a 
fôrça propulsora do rí- 
timo e da firmeza das re
lações humanas. S u a  
imagem é simbolo de a- 
feto e confiança no futu
ro e a sublimação dêste 
simbolo está na figura 
da «MAE», aquela que é 
o anjo tutelar de todos 
os lares.

Porisso, é o - «D I A 
DAS MÃES - como não 
poderia deixar de ser, 
uma efeméride consa
grada às expansões de 
júbilo ou da saudade fi
lial, uma data reservada 
às demonstrações de nos
sas enternecidas grati
dões às meigas e pacien
tes construtoras do mun
do doméstico.

Se considerássemos os 
sacrifícios, as responsa
bilidades, as constantes 
preocupações, que, in- 
coscientemente, temos 
causado às nossas mães, 
não acharíamos uma 
maneira de externar o 
nosso profundo e imorre- 
douro reconhecimento.

Feliz, na mais ampla 
acepção da palavra, é o 
filho que ainda neste 
significativo dia, tenha 
sua carinhosa mãe e 
possa depositar um bei
jo em sua venerável 
fronte, ou, quando sepa
rados pela distância, - 
como ora acontece co
migo e outros, endere- 
çar-lhe uma mensagem.

Justo, torna-se, pois, 
que nêste significativo 
dia, façamos uma breve 
pausa em nossas ocupa
ções cotidianas, a fim de 
elevarmos até o halo de 
luz que ora acaricia es 
tas frontes veneráveis, a 
sombra devota de nosso 
pensamento enternecido.

Lajes, 15 de maio de 1957 Lajes, 12-5-57

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

Churrasco no Clube 1* de 
Julho ao cônsul alemào
Consoante publicamos em 

nossa última edição, visitou La
jes, a titulo de entrar em con
tacto com as autoridades lo
cais, o dr. Braeunert, cônsul de 
primeira classe da República 
Federal da Alemanha e resi
dente cm Curitiba.

Dentre as diversas homena
gens prestadas àquela ilustre 
personagems, destaca-se um 
churrasco que lhe foi ofereci
do no Clube 1° de Julho e ao 
qual compareceram figuras de 
projeção em nossos meios po
líticos, econômicos e sociais. 
Dentre as autoridades locais 
convidadas especialmente para 
o ágape, anotamos a presença 
do sr. Vidal Ramos Júnior, 
prefeito municipal; Cel. Au
gusto Fragoso, comandante do 
2o Batalhão Rodoviário; drs. 
Clovis Ayres Gama e Francis
co José Rodrigues de Oliveira, 
respectivamente juizes da la. 
e 2a. Vara da Comarca de La
jes; Dom Daniel Hostin, bispo 
Diocesano; dr. Azevedo Trilha, 
promotor da Primeira Vara, al

guns eclesiásticos c represen
tantes da imprensa

A sobre-mesa fez uso 
da palavra os sr. Lupercio de 
Oliveira Kocche, em nome do 
Clube 1" de Julho, tendo cita
do as famílias Koeche, Góss, 
Brascher, Nerbass e Stupp, ra- 

i dicadas a longos anos em La- 
j jes e oue tomam parte ativa 
na vida interna da cidade e do 
municipio; em seguida, fize- 
ram-se ouvir frei Paulo de 
Assis, diretor do Jornal Cata
rinense e dr. Hans Walter 
Taggesell, um dos principais 
organizadores das homenagens 
prestadas ao cônsul alemão. 
Como um dos principais ora
dores falou o dr. Braeunert, o 
homenageado, que agradeceu 
às manifestasões de opreço e 
consideração de que foi alvo.

O apetitoso churrasco se 
prolongou até as 13,30 horas, 
aproximadamente, tendo sido 
encarregados de prepara-lo os 
srs. Ary Braescher e Dante 
Marotto, saindo-se satisfatoria
mente dessa incumbência.

CORREIO LAGEANO
Ano XVIlj Lages, 18 de maio de 1957 J N* 40

Sucesso alcançado no RIO pela Comis
são do Sindicato dos madeiieiros

Conforme noticiamos há al
guns tempos, seguiu para o 
Rio de Janeiro uma comissão 
representada pelos srs. Ary 
Waltrick da Silva, dinâmico 
presidente do Sindicato dos 
Madeireiros de Lajes, e Ladir 
Cherubini, influente madeirei
ro local, com o objetivo de 
tratar junto ao Instituto Na
cional do Pinho de importan
tes assuntos ligados ao ramo.

Agora, conforme telegrama 
recebido, sabe-se que a refe
rida comissão, como era o de
sejo de todos, conseguiu gran
des sucessos na Capital Fede
ral junto aquela autarquia,

sendo que a Junta Deliberati
va do INP acaba de aprovar 
liberação de 30,J;o dos estoques 
individuais até abril, aumen
tando mais 4% nos meses se
guintes.

Está, pois, de parabéns a 
prestigiosa classe dos madei
reiros lajeanos, os quais tanto 
contribuem para a prosperida
de econômica do municipio 
com essa importante conquista 
conseguida graças aos esforços 
dispendidos pela comissão tão 
brilhantemente representada 
pelo srs. Ary Waltrick da Sil
va e Ladir Cherubini.

Banco Indústria e Comércio 
de Santa Catarina S /A

C O N V I T E
A Diretoria, Administração e funcionários do 

Banco Indústria e Comércio de Santa Catarina 
S/A «INCO» - têm a grata satisfação de convidar 
as autoridades, acionistas, comerciantes, indus
triais, fazendeiros, Bancários e o povo em geral, 
para assistirem o ato inaugural, do primeiro pa
vimento, de sua nova séde, rua 15 de novembro, 
esquina Corrêa Pinto, que terá lugar dia 29 do 
corrente (quarta feira) ás quinze horas (3 horas 
da tarde). .

NOTA: não haverão convites pessoais.

Serviço de Expansão do Trigo
| A V I S O

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

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