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Suntuoso prédio, um dos maiores do Estado 
— Presentes autoridades, convidados e altos 

dirigentes daquele estabelecimento

Conforme estava progra
mado, realizou-se ontem,'oom 
inicio às 20 horas, a Festa 
da Saia no palco do Cine Ma- 
rajoara, levada a efeito pelo 
Clube das Mães de Rio do 
Sul. com a finalidade de an
gariar fundoa para a cons
trução de um orfanato na
quela cidade.

Com a casa superlotada, 
as senhoras que tomaram 
parte nessa festividade apre
sentaram bem executados 
números de danças, canto, 
etc., arrancando prolongados 
aplausos da platéia e rece
bendo merecidos elogios so
bre o 6eu trabalho.

No intervalo, a comissão 
da Festa da Saia ofereceu 
às dignas visitantes dois nú 
meros de canto, magistral
mente executados pelas eras. 
Vicentina Hoeschl e Yara de 
Camargo Braescher.
Recepcionadas pela 

comissão da Festa da 
Saia

A caravana composta das 
integrantes do Clube das 
Mães, de Rio do Sul, chegou 
a Lajes àa 11 hora9 aproxi
madamente viajando em di
versos automóveis. Antes de 
chegar a esta cidade, foram 
condignamente recepcionadas 
pela comissão da Festa da 
Saia, sendo-lbes oferecido, 
por gentileza da sra. Lina 
Arruda, esposa do sr. Agne-

lo Arruda, um cafezinho na 
chacara dèsse casal. Após 
terem percorrido as princi
pais ruas da cidade, as visi
tantes foram obsequiadas 
com um almoço no Restau
rante Napoli, quando foram 
saudadas pela srta. Zenaide 
Costa, tendo agradecido a 
sra Solauge M. Ramos, ora- 
dora oficial do Clube das 
Mães daquela vizinha e 
próspera cidade. Fizeram uso 
da palavra, também, diversas 
senhoras de Lajes e de Rio 
do Sul.

Programa para hoje
Segundo estamos informa

dos, a caravana visitante de
verá hoje, na parte da ma
nhã, fazer visitas a vários 
pontos da cidade, sendo 
obsequiadas com outro al
moço no Restaurante Napoli, 
seguindo após para Rio do 
Sul-

Destas colunas queremos 
felicitar as integrantes do 
Clube das Mães de Rio do 
do Sul pelo êxito que alcan
çaram nesta cidade, apresen
tando trabalhos dignos de a- 
plausos e dos mais sinceros 
elogios, assim como endere
çar também os nossos para
béns à comissão da Festa da 
Saia de Lajes pela sua valio
sa cooperação, contribuindo 
para que as senhoras da vi
zinha cidade alcançassem o 
sucesso esperado,

Candidata de Lajes 
classifica-se em 2' 
lugar no concurso 
«Miss Santa Catarina»

Conforme vai noticiado em 
outro local desta edição, rea
lizou-se em Florianópolis a 
escolha de Miss Santa Cata 
rina 1957, com a participa
ção de diversas candidatas 
dos vários municípios do 
E s t a d o  ^Especialmen- 
te convidada para represen
tar Lajes naquele certame, 
6eguiu para Florianópolis, 
ü»s vésperas do concurso, a 
srta. Ingrid Knopick repre
sentando a graça, a distinção 
e a beleza da mulher la- 
jeana.

Segundo o programa pré
viamente estabelecido, o Io 
desfile das «misses» teve lu
gar na piscina da Escola de 
Aprendizes Marinheiros, quan
do as candidatas se apresen
taram de «mailot»; no mesmo 
dia, sabado à noite, houve 
novo desfile do Clube 12 de 
Agosto, em traje de passeio; 
a prova l.final ocorreu nos 
salões do Lira Tenis Clube, 
domingo, quando todas as 
candidatas se apresentaram 
em traje de gala. Proclama
do o resultado, saiu vence
dora no concurso, como a- 
firmamos na outra noticia, a 
srta. Teresinha Dutra, repre 
sentante do Clube 12 de 
Agosto, de Florianópolis.
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No próximo dia 29, às 15 
horas, será inaugurada a no
va agencia do Banco Indús
tria e Comercio de Santa 
Catarina S.A., nesta cidade. 
Localizada no pavimento tér
reo e na «obre loja do sun
tuoso edifício levantado à es
quina das Ruas 15 de No
vembro e Correia Pinto, a 
nova sede do «INCO», embo
ra ainda não inteirameDte 
concluída, vem chamando a 
atenção da população por 
sua imponência e pela bele
za das linhas arquitetônicas.

O ato inaugural contará 
com a presença das autori
dades locais, de convidados 
e de altos dirigentes daque
le estabelecimento bancário, 
destacando-se tres diretores 
e o superintendente, sr. Ge- 
nésio Miranda Lins. Construí
da especialments para a- 
branger os sempre crescen
tes serviços do «INCO», a 
nova séde possui todas as 
instalações adequadas e se 
situa entre uma das mais 
modernas em todo o pais. O 
prédio é o mais alto da cl 
dade e veio dar um novo 
aspecto à praça João Costa.

O fato é motivo de satis
fação popular, visto que La

jes se sentirá enriquecida 
com um moderno edificio. A 
construção da nova sede, em 
prédio próprio, foi um acer
tado passo da direção d<> 
«INCO», sempre encorajada 
pelo esforço do sr Agnelo 
Arruda, seu benquisto geren- 
te, que presta assim mais um 
grande serviço à sua terra.

Homenagem das clas
ses produtoras

Atitude que vem repercu
tindo muito bem é a tomada 
pelas classes produtoras lo
cais, representadas pela As
sociação Comercial, o Sindi
cato dos Madeireiros e pela 
Asaociaç&o Rural, de ofere
cer aos dirigentes e funcio
nários do «INCO», um ban. 
quete que terá lugar no Res
taurante do Lajes Hotel, à 
noite de 29. Esse banquete é 
uma homenagem ao grande 
estabelecimento bancário que 
tanto tem contribuído para 
o progresso do Estado, le
vando o crédito ao comércio, 
à lavoura, à pecuária e à in
dústria, e facilitando aa tran
sações comerciais através de 
uma organização perfeita em 
Sta. Catarina.

Do sr. João Batista Ferreira Júnior, diretor do 
DDSA, o prefeito Vidal Ramos recebeu o seguinte 
telegrama, com referencia à raiva que está amea
çando sèriamente em todo o município e às me
didas que vão ser tomadas nesse sentido:

«OF. urgente
Sr. Prefeito Municipal de Lajes S.C.

RIU, 22 - N‘ 966 - Comunico-vos ter tomado 
conhecimento atravez Deputado JOAQUIM RA
MOS acontecimentos vacinação antirábica nesse 
Município pt Determinei ida urgente essa cidade 
Inspetor Chefe da I.R. desta Divisão nêsse Estado 
afim esclarecer situação pt Remeti hoje 1410 do
ses vacina fabricação IBA dêste Ministério único 
estoque disponível nessa Diretoria e solicitei re
messa 10.000 doses de Pôrto Alegre diretamente 
noêso nosso serviço nessa localidade pt Solicito 
informações após ida referido Funcionário pt 
JOÃO Ba TISTA  FERREIRA JÚNIOR - Diretor 
DDSA.»

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.

Amanhã domingo - às 4, 7 e 9,15 horas * no • Marajoara
Um dos maiores sucessos de todos os tempos ! Um dos mais famosos romances de aventuras heróicas !

0 P r i s i o n e i r o  d e  Z e n d a
com a interpretação magistral de um conjunto de artistas, destacando-se;

Stewart Granger, Deborah Kerr e James Mason, e ainda milhares de figurantes, soldados e o povo!___________
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Elias Adaime 
o deputado 

mais eficien
te de 1956

Aproi)Ó3ÍtO <1 a estolha dos 
deputados mais eficientes de 
1956, feita pelos jornalistas 
credenciados no Palácio Tira* 
dentes, transcrevemos uma 
noticia publicada pelo Correio 
do Povo. de Porto Alegre, em 
sua edição de 21 de maio 
do corrente:

«0  Comitê de Imprensa da 
Gamara dos Deputados fez 
entrega ontem, do3 diplomas 
aos vinte deputados urais efi
cientes da sessão legislativa 
de 1956. Os parlamentares di
plomados foram escolhidos 
num pleito realizado em 15 
de dezembro do ano passado, 
em que tomaram parte, como 
votantes, muitos dos jornalis
tas credenciados no Palácio 
Tiradenles. A cerimônia rea
lizou-se no Sallo da Biblio
teca da Camara, com a pre
sença do presidente Ulisses 
Guimarães. que fez a entrega 
dos referidos diplomas.

Os deputados diplomados fo
ram os seguintes por ordem 
de votação: Elias Adaime, 
Aurélio Viana, Afonso Arinos, 
Carlos Lacerda, Mário Mar
tins, João Agripino, José Jo- 
fili, Vieira de Melo, Ültimo de 
Carvalho, Neiva Moreira, Sei
xas Doria, Rogê Ferreira, Fer- 
nendo Ferrari,-Prado Kely, Oli
veira Brito. Sérgio Magalhães, 
Oliveira Franco, Campos Ver
gai, Dagoberto Sales e Abguar 
Bastos.

Agradecendo a entrega dos 
diplomas o deputado Prado 
Keli pés em realce a função 
que a imprensa exerce junto 
ao Parlamento, cuja ação fi
caria muito restrita ao âmbi
to do «Diário do Congresso».

fòmenfe lUSTIÔEt̂

LUSTRENE
Compoíoa».. rav«4a-»a lacomparovai *

COM APENAS CR$ 68000 MENSAIS!
SEM ENTRADA E SEM MAIS NADA  

em
FERNANDES & CIA.

Comércio e Representações

Quem não anuncia
se esconde

[Solução para o
mecanizaçãoea

Ftlnm muito em raecaniza- 
çâo da lavouia brasileira, t. 
o temü é letilmente de gran
de oportunidade pela sua im
portância para o Brasil, pais 
com imensas possibilidades B* 
gricolas, caso se disponha a 
renovar, modernizar e raclo- 
naliz.T seus métodos de tra
balho no campo. Ao lado des- 
6a necessidade imperativa sur
ge o fantasma da crise eco
nômica, do crédito modesto 
para os ruralistas. estrangu
lando a ambição dos fazen
deiros e detendo a marcha 
ideal dessa mecanização. A 
verdade é que uma fazenda 
média requer diversidade de 
equipamento, além de tôda a 
a espécie de implementos, 
exigências que implicam na 
aplic; çâo de grandes soma6 
e no dispêndio de uma ele
vada verba para manutenção 
dêsse equipamento.

0 problema, contudo, não é 
exclusivameme nacional. Ou
tros países já enfrentaram si
tuações semelhante*, idênti
cos impasses, com rara feli
cidade. Um dos instrumentos 
decisivos na solução dêsaes 
problemas foi o aparecimento 
de um tipo revolucionário de 
trator, imaginado, criado e 
lançado pelos alemães, após 
cuidadosos estudos, vaiculos 
capaz de desempenhar uma 
extensa série de tarefas agrí
colas. Trato-se do IN1MUG, 
aprovado oficialmente pelo 
nosso Ministério da Agricul-

impasse entre a 
crise econômica
tura, em severts testes Icva- 
des a cabo nas I azendasEx- 
Otnm< nt?is de Campinas e 
Ipanema, em São Paulo. Ex- 
tremamente econômico (gra
ças ao seu motor Diesel de 
alto rendimento) e dono de 
uma versatilidade incomum - 
ara, gradeia, cultiva, semeia, 
planta, irriga, pulveriza, per
fura e ceifa, inclusive com 
combinada - o UN1MOG con
centra e realiza o tr.ibalho de 
várias máquinas agrícolas

Com sua tomada de fôrça 
trazeira, dianteira e lateral 
com polia, levantadores tra- 
zeiros e dianteiros (executa 
operações dupla simultânea
mente), fôrça de tração até 40 
toneladas em reboques e 1,1/2 
toneladas em própria carroce- 
ria, tração nas quatro rodas e 
travas nos dois diferenciais, o 
UN1MOG vence qualquer ter
reno e dá conta de uma infi
nidade de operaçõei. Pela sua 
economia, versatilidade e ca
pacidade, trata-se ,.de veículo 
que interessa a todos os nos
sos agricultores, reprssentando 
uma solução ideal para o im
passe entre a necessidade de 
uma lavoura mecanizada e os 
tentáculos da crise. A Merce- 
des-Bsnz do Brasil S/A está 
apta a fornecer infcrmaçõts 
detalhadas sôbie o UN1MOG 
e a proporcionar demonstra
ções aos interessados, em sua 
fábricá de São Bernardo do 
Campo, São Paulo,

VANIA FATIMA participa aos parentes e amigos de seus 
pais AMÉLIO e OLGA TE RESINHA NERCOLINI, o 
nascimento de sua irmãzinha

VANISE APARECIDA,

ocorido dia 21 de maio de 1957, na Maternidade Tereza 
Ramos.

s

*

y

*

M A D E I R E I R A  A R C O - Í R I S
DE

Fortunato Marin Cia. Ltda.

Beneficiamento em geral de madeira
m Organização especializada em beneficiamento de pinho

SERRARIA PRO'PRIA
VENDAS NO VAREJO E ATACADO

Serviço rápido e eficiente
Beneficiamento em geral de madeiras aplainadas, para assoalhos, forros e Daredr»c j -

^ aes* cadeiras brutaspara construções de todos tipos e bitolas.

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SENAI) __
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarin
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“ Eleita Miss Santa Catarina 1957”
Acontecimento social |de re

levada importância ocorreu na 
capital do Estado, sabado e 
domingo, datas marcadas para 
a escolha de Miss Santa Cata
rina 1957, que por sua vez 
concorrerá ao titulo de Miss 
Universo, representante máxi
mo da graça e da beleza fe
minina de todo o mundo.

O pleito, que esteve muito 
concorrido, e contando com a 
presença de todas as candida- 
datas do Estado, autoridades e 
elementos de projeção nos 
meios sociais barriga-verdis, foi 
realizado nos salões do Lira 
Tenis Clube, quando foi eleita

Miss Santa Catarina 1957 a 
distinta e formosa srta. Tere- 
sinha Dutra, representante do 
Clube 12 de Agosto, de Flo
rianópolis.

A representante da mulher 
catarinense ao concurso Miss 
Brasil 1957, é filha do dr. Aní
sio Dutra, juiz de Direito de 
Tubarão, pessoa vastamente 
relacionada em todo o Estado. 
Teresinha, que conta dezoito 
sorridentes primaveras,'reside 
atualmente, em São Francisco 
do Sul, cidade em que nasceu 
Maria José Cardoso, eleita no 
ano passado Miss Brasil.

Limite máximo para 
financiamento Imobi

liário nos Institutos
O diretor geral do Depar

tamento Nacional de Previ
dência social, o sr. Nobel Gaz- 
zoni, assinou portaria, dia 22 
do corrente, elevando para 800 
mil cruzeiros o limite máximo 
de financiamento imobiliário 
concedido pelos institutos de 
Previdência Social. Pela nova 
portaria, foram mantidos os 
juros de 7 por cento ao ano, 
para financiamento até 350 
mil cruzeiros, e de 8 por cen 
to entre 35) mil e 500 mil 
cruzeiros, foi fixado o juro de | 
9 por cento ao ano.

Charles G. Tennent, 
E.U.A, eleito pres, de

Charles G. Tennent, horti
cultor em Asheville, Carolina 
do Norte, E.U.A., foi eleito 
Presidente do Rotary Interna
cional para o ano rotário de 
1957-58 durante 48.a Conven
ção desta organização interna- 
tional, que terminou hoje, após 
cinco dias de sessões. A ins
crição de mais de 8.000 rota- 
rianos e convidados, represen
tava 9.300 Rotary Clubs com 
um total de 442.000 sócios, ho
mens de negócios e profissio
nais de 99 paises.

Rotarianos da Inglaterra, Ja
pão, Suiça e E.U.A, foram e- 
leitos membros do Conselho

de Carolina do Norte, 
Rotary International

Diretor do Rotary Internacio
nal para os anos rotários de 
1957-59.

Nos discursos da convenção 
bem como nos debates em 
grupos, deu-se ênfase às múl
tiplas oportunidades que têm 
os rotarianos, em tôdas as par
tes do mundo livre de traba
lhar para a concretização de 
um dos principais objetivos de 
Rotary —  compreensão inter
nacional, boa vontade e paz.

A Convenção de 1958 de 
Rotary International realizar- 
se á em Dallas, Texas E.U.A,, 
de l '°  a 5 de junho.

PHILIPS Tenha mais um radio
EM SUA C A S A ...

I

. . .  E QUE SEJA P H ILIP S  !

Fernandes & cia.
COM. E REPR.

Distribuidores PHILIPS para esta cidade apresentam sensacional oferta ven-
> • «

dendo rádios PHILIPS com apenas

CR$ 590,00 mensais
Com os receptores «PHILIPS» V. terá mais sonoridade em seu lar, maior satisfação

pelo bom emprego do seu dinheiro

V I S I T E

F e r n a n d e s  & Cia.
COM. REPR.

! 0 crediário mais elástico ia cidade
• -

... E compre agora mesmo o seu novo aparelho

P H I L I P S !

^(SVVL C0WU) .
0 (ím m &fM & l

"^úyo C oK ksJw A  i Mi-ó 1
R Á D IO

PHILIPS
DE B A TE R ÍA
BR 346-V

'
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
BSH3S5SE3EHIS3

Séde em Florianópolis S. C.

Voos
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai - Curitiba - São Paulo o Rio 
Rio - Santo* - Paraiagná - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis 

saidas à6 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11.55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 00:55 De 
saidas 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 Alegre
Florianópolis - Itajai - Joiavile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

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

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

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itaiai
e Flonanopolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaauá
- Santos e Rio ^

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

—  ■ T  A C  às suas ordens -
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N- 998 - 29 4-1957

N- 1003 - 30-4-1957

N- 1011 - 2-5-1957

N' 902 - 7-4-1954 -

N ‘ 962 - 25-4-1957

F* 967 - 25-4-1957

N' 981 - 16-4-1957

N’1026 - 24-5-1957

N- 1029 - 6-5-1957

Prefetura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
REQUERIMENTOS DESPACHADOS 

Dia 7 de maio de 1957.
- Construtcra Comercial Ltda. - Forneci

mento de plantas planimétricas - Sim, 
após pagamento do que fôr devido.

- Eduardo Kurtz Albuquerque - S fm 
após pagamento do que iôr devido. - 
Transferência d» terreno foreiro.

- Delmo Padilha - Lançamento de um 
MERCADINHO à rua Correia Pinto - 
Junte a Licença do Centro de Saúde.

Dia 9 de maio de 1957 
Artur Ramos Lisboa - Ligação dágua 
Sim.

- Rosa Chaves Silva - Ligação dágua - 
Sim.

- Delcino Medeiros da Silva - Ligação 
dágua - Sim.

- Amândio Gabriel de Souza - Ligação 
dágua - Sun..

- Rocha & Cia. Ltda. - Lançamento de 
Farmácia - Junte a Licença do Centro 
de Saúde.

- Delmo Padilha - Cancelamento de muf- 
ta - Indeferido.

DECRETO N° 19 
de 23 de abril dt 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. I o - Fica aberto, por conta da arrecadação do cor
rente exercício, um CRÉDITO ESPECIAL de SETENTA MIL 
CRUZtlROS (CrS 70.000,00), para terminar a construção do 
prédio da INTENDÊNCIA do distrito de CAPÃO ALTO.

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

Prefeitura Municipal de Lages, *m 23 de abril de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 23 de abril de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
R R M O V  EK;

De acôrdo com o art. 72, alínea b, da Lei 
n° 7 i, de 7 de dezembro de 1949:

AUZEM1R SOMMER. ocupante do cargo isolado de pro
vimento efetivo de PROFESSOR, Pãdrão J, constante do Qua
dro Ünico do Município, da Escola Mista Municipal de SÃO 
JOSE. no distrito de ANITA GAR1BALD1, para a d« BAIRRO 
NOSSA SENHORA DAS GRa Çà S, no distrito da CIDADE.

Prefeitura Municipal de Lages, em 23 do abril de 1957. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 2 de maio de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acôrdo com õ art. 95, § I o, alínea a, 
de Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949: 

A JUL1ETA ARTUR DA SlLVA MALUCHE do cargo 
iiolado de provimento efetivo d<> PROFESSOR, Padrão A, 
constante do Quadro Único do Município (Escola Mista Mu
nicipal d* FAZENDA DOS MALUCHE, no distrito de ÍN
DIOS) _ 0

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 ae maio de 19o7 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 9 de maio de 1957

O Prefeito Municipal de Lages, reaolve:
A D M I T I K:

De acôrdo com o art. 6o, da Lei n° 7g, 
de 3 de março de 1950:

FI DA NUNES PEREIRA para, como Extranumerátio- 
diarista exercer .  função de PROFESSOR AlLYlLlAR da 
Classe B da Escola Mista Municipal de RlO DESQUITE, no 
distrito de PALMEIRAS desdobrada pelo Decreto n° 21, de 9

dC p/jfeitura1 Municipal de Lages, em 9 de maio d« 1957.
Assinado: - Vidal Ramos Junior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

Jango afirma que não 
foge à luta

Durante a convenção ope
rária do Diatrito Federal, rea
lizada há algun6 dias na Ca
pital de República, o sr. João 
Goulart, vice-presidente da 
República e que se encontra
va presente, declarou o se
guinte:

«Antes pensava que o meu 
silêncio podería contribuir 
para as reivindicações dos 
trabalhadores, principalmen
te para as 6uas grandes con
quistas. Os inimigos que me 
acusam nada conseguirão, 
porque a maior Justiça é o 
tribunal do povo, diante do 
qual me encontro. É o único 
tribunal légítimo que reco
nheço. E’ o povo, é êle que 
vai julgar as acusações que 
me fazem gratuitamente meus 
adversários. O m?u silêncio 
não constitui covardia. Os 
meus adversários estão en
ganados. Nunca me senti 
frágil na luta. Nunca me a- 
covaraei. E também nunca 
fugi de qualquer luta, no 
pior terreno que ela ee pos
sa apresenta. E agora aceito 
a provocação no terreno que 
os meus adversários deseja
rem e tentarem provocar».

Eleição no Centro Catarinense oo Rio
Realizou se na tarde 25 de abril a eleição da Direto

ria do ('entro Catarinense para o biênio 1956/57.
Concorreram duas chapas, uma presidida pelo gene

ral Olímpio Falconieri da Cunha e outra pelo engenheiro 
Libero Osvaldo de Miranda, Jornalista membro do Conse
lho Administrativo da Associação Brasileira de Imprensa e 
secretario geral do Conselho de Segurança Nacional do 
Ministério da Viação, vencendo a ú;titu„, ;.cr 
larga maioria.

Damos a seguir a lista completa dos outros eleitos:
]• Vice-Presidente 
2' Vice-Presidente 
Secretário Geral 
]• Secretário 
2' Secretário 
1‘ Tesoureiro 
2' Tesoureiro 
1 Bibliotecário 
2‘ Bibliotecário 
1 Orador 
2- Orador 
Procurador

Homenagens ao pre
feito Osmar Cunha, de 

Florianópolis
O Conselho N acionei da 

União Nacional de Estudantes, 
reunido em sessão da quil, 
participaram os presidentes de 
tôdas as Uniões de Estudan
tes do Brasil, prestou signifi
cativa homsnagem ao sr. Os
mar Cunha, Prefeito de Floria
nópolis e presidente ae Honra 
dà Associaçfio Brasile-.ra de 
Municípios. Fizeram-se ouvir 
vários oradores, que - ressal
taram 0 aprêço e o reconheci
mento dos universitários 
brasileiros pelo muito que o 
homenageado tem feito em 
prol dos estudantes e pela 
sua atuação â frente do movi
mento municipalista do pais.

O prefeito Osmar Cunha 
receb«u, ainda, um convite da 
Superintendência da Valoriza
ção Ecnômica da Arazôoia pa
ra uma visita á Bacia Amazô 
nira, em junho, tendo sido, 
igualmente, convidado para ir 
a Madri e Haia, êste ano.

Ceneral Haroldo Moreira Gomes 
Dr. Max Tavares D’ Amaral 
Dr. Eufrasio Póvoas de Siqueira 
Sr. Mauro Pinho Gomes 
Sra. Wanda Gísela Currlin 
Sr. Oswaldo Bittencourt Corrêa 
Sr: Nelson Caetano Vieira 
Sr. Nelson Gama do Nascimento 

1‘ Tte Octavio Francisco Pinheiro 
Prof. Amoldo S. Thiago 
Cônsul Edmundo Radwanski 
Sr. José Rodrigues da Fonseca 

CONSELHO FISCAL
Senador Francisco Benjamim Galloti 
Senador Carlos Gomes de Oliveira 
João Geraldo Kuhllmann. Professor 

SUPLENTES
Almte, Lucas Alexandro Boitex 
Dr. Aristides Largura 
Deputado Wanderley Junior 

DEPARTAMENTOS
Jurídico
Social Cult. Recr. 
Inform, e Propaganda 
Estudantil 
Assistência Médica

Dr. Mário Miranda Lins 
Sr. Laércio Cunha e Silva 
Sr. Antonio A. Nóbrega Fontes 
Sr. Walson Simões Biòigary 
Dr. Rayter Demaria Boiteux

Ministério da Guerra 5a Região Militar

2* Batalhão Rodovário
Repartição Alistadora

AVISO
O Chefe da Repartição Alistadora do 2o Batalhão Ro 

doviário, avisa aos interessados que os conecritos insubmis
sos das classes de 1934, 1935, 1936 e 1937, anistiados pelo 
decreto n° 27 de 1956, deverão se apresentar para incorpo
ração entre 7 a 20 de junho do corrente ano, e caso dei
xem de se apresentar no citado prazo, retornarão à si
tuação de insubmissos.;

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 

Telefone n‘ 266

Geral de Peças e Maquinas Ltda.
— RUA CEL. OTACILIO COSTA —

Caixa Postal 28 — Fone 228 — End. Telegr. INDU

L A J E S  -----  Sta. Catarina

Peças em Geral de: Peças de Tratores: Material p/ pedreira:

Scania Wabis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
Austim 
Dodge 
Ford

Allis Chalmers
Caterpillar
Hanomag

Oliver

Fiat

Aços Vulcanus
Compressores
Marteletes

Explosivos

Brocas
Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP '

DURATEX - para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS
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Divaldo Pereira Franco fará conferência em Lajes
Lajes vai ter mais um vez, 

a satisfação de acolher a vi
sita ilustre do consagrado 
conferencista baiano, Divaldo 
Pereira Franco, que chegará 
a esta cidade, domingo pró
ximo, dia 2 de junho, e será 
recepcionado no Àeroporto 
«Correia Pinto».

No mesmo domingo, às oi
to horas da noite, Divaldo 
pronunciará sua primeira 
conferência no Centro Espí
rita «Allan Kardec», que se
rá irradiada pela Rádio Diá
rio da Manhã, gentilmente 
cedida pela sua direção, pa
ra que todos tenham a opor
tunidade de ouvir esse jó- 
vem de vinte e sete anos, 
considerado um dos maiores 
pregadores dos Evangelhos 
de Jesus, segundo a doutrina 
espírita

Para segunda-feira, dia e 
de junho, está programada 
mais uma palestra, cujo lo
cal será anunciado com an
tecedência.

Encerrando esse ciclo de

conferências, Divaldo Perei
ra Franco, pronunciará a úl 
tima, terça feira, dia 4, no 
Cine-Teatro Marajoara, ás 
20 horas, entregando o brilho 
de sua colaboração à Asso
ciação Lejeana de Assistência 
aos Menores - ALAM - num 
espetáculo de gala, porquan 
to, na mesma noite, termina 
da a conferência às vinte e 
uma horas, será encenada no 
palco, a magnífica peça de 
Pedro Bloch. OS INIMIGOS 
NAO MANDAM FLORES, pelo 
Grupo Dramático «Thiago de 
Castro» cuja renda será em 
benefício da ALAM.

Verbo fluente e seguro, 
inspirado e missionário, por 
diversas vezes já tem em
polgado auditórios do Minis
tério da Edução, Escola Mi
litar, Faculdades de Medici
na, Direito, Engenharia, su
perlotando salões, teatros, 
como o São Pedro, em Porto 
Alegre, o desse jovem sem 
diplomas.

Além de missionário da

palavra, Divaldo Pereira 
Franco dirige em Salvador, 
Baia, mais de uma dezena de 
obras de caridade: «A Man
são do Caminho» (40 meni
nos abrigados), «Casa das 
Meninas. (32 meninas), dis
tribuição gratu.ta de medica
mentos a tuberculosos, refei
ções diárias à 150 famílias 
pobres, lições evangélicas 
nos lares humildes, créche, 
ambulatório, etc., fazendo da 
caridade cristã ;um verdade-

ro sacerdócio

No Marajoara Divaldo 
Pereira Franco abordará pal
pitante tema sob o título 
«COM OS BRAÇOS ABER
TOS», relacionado com a o- 
bra de redenção dos meno
res Jabandonados, 
irradiado pela Radio Clube 
de Lajes e que está encar
regada em outras ocasiões 
de transmitir as conferências 
do jovem baiano._______ _ _ _

J o a l h e r i a  W o l n y
de Paulo Wolny Broering

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
GARANTE O QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro n- 23 - LAJES, Santa Catarina

1| ♦
Adquira uma IH “sêco-carregada"
e V. terá uma bateria realmente

i
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

A batería IH " sêeo-carregada” é 
mantida sêca e selada até o mo
mento de eatrar em uso. Vinte 
minutos depois da simples adição 
do liquido ativante, a batería está 
pronta para entrar em ação, isto é, 
apenas o tempo necessário para 
ínstalá-la no seu veiculo.

Sua bateria usada tem valor. Entregre-a 
com o parte do pagamento, quando 
adquirir sua nova bateria IH “ »êco- 
carregada  * *.

í

40007

A venda nos concessionários IH em Lajes :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. S0C8S S/fí
Rua Coronel Cordóva, 439

à-ÀJv».'»ak .,>•* ,

\

Juizo de Direito da Pri
meira Vara da Co

marca de Lajes

Edital de 
Leilão

O Doutor Clovis Ayres G 
rr.a. Juiz de Direito da Prim - - 
ra Vara da Comarca de La- 
jf*s, Estsdo de Santa Catari
na, na forma da lei. etc.

FAZ saber a todo9 os que o 
presente Edital de Leilão, cotu 
o pr«zo de vinte dias, virern, 
dele conhecimento tiyerem ou 
interessar possa que no dia 
oito do mês de junho do cor
rente ario (8 6-1957), às dez 
horas (10). no saguáo do 
Edifício do Forum, desta chia 
de, o porteiro dos auditórios, 
ou quem suas vezes fizer 
levará a público pregão de 
venda e arrematacáo, por 
quem ma s der e melhor lan
ce oferecer, indepenoente da 
avaliação de vinte e oito mil 
cruzeiros (cr$ 28.000,00), feita 
neste Juizo, o seguinte imó
vel penhorado 1 GENIPE MO
REIRA BRANCO, nos autos 
da ex«*cuçáo que lbe move 
Luiz Ca6emiro de Freitas, a 
saber: UM TERRENO, situado 
nesta cidade, i  rua São Joa
quim, confrontando, de um la
do, com vinte metros, com 
terrenos de Ellsiário Alves de 
Ral, na linha lateral á direita, 
de outro lado, com vinte me
tros, com Jaão Maria de Tal, 
na linha lateral à esquerda, 
nos fundos, com dez metros, 
com terrenos de Aristotelioo 
Moreira e terrenos do execu
tado, e na frente, com dez 
metros, cotn a mencionada 
Rua São Joaquim, terreno es
se adquirido pelo executado 
Genlpe Moreira Branco, por 
compra feita a Prefeitura Mu
nicipal de Lajes. - E. quem 
quizer arrematar 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 arremataç&o, impos
tos e custas judiciais. • E pa
ra que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
nesente edital que será pu- 
ilicado e afixado na formada 
ei. - Dado e passada nesta 

cidada de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos dezessete 
dias do mês ds maio do ano 
de mil novecentos p cinco*-'» 
ta e sete. (17-5-1957). Eu. 
Waldeck Aurélio Samp m, 
Sscrivfio do Civel, o datilgra- 
ei, subscrevi e também assi
no.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio
Escrivão do Civel

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.
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Prossegue amanhã com 
dois jogosoTorneio Estimulo

Dando sequencia ao Torneio Estimulo patrocinado pela 
Liga Serrana de Desportos, teremos amanhã a tarde, a reali
zação de mais dois jogos, agora em sua 4a rodada, e na qual 
serão protagonistas Cruzeiro e Internacional na preliminar e 
Vasco da Gama e Palmeiras no match de fundo.

No choque aparitivo entre colorados e estrelados, conside
ramos o Internacional como o franco favorito, isto devido a 
sua maior categoria, muito superior à do Cruzeiro, e que so
mente agora ingressou na divisão principal.

No embate de fundo, o Vasco da Gama, que no ultimo 
domingo levou de vencido o Brasil de Vacaria por 5 á 1, go
za as delicias de um favoritismo antecipado, sem contudo 
desprezarmos a categoria do alvi verde, que poderá muito bem 
surpreender ao onze campeão da cidade.

Para os jogos de amanhã os integrantes da rodada pro
vavelmente alinhem os seguintes jogadores: Cruzeiro: Blezi, 
Cláudio e Julião; José; Lauvir e Deco; Luzardo, Juba, Darci, 
Dida e Lanchão.

Internacional: Remi, Tide e Zequinha; Henrique, Aureo e 
Lino; Adair, Plinio, Pinto, Teimo e Melegari.

Vasco da Gama: Daniel, Neizinho e Ná; Boanerges, Elno 
e Waldir; Raimundo, Roberto, Meireles, Edu e Tulio.

Palmeiras; Sadi, Moacir e Rogério; Mauro, Geli e São 
Joaquim; Pilila, Adilson, Alfredo, Nigemann e Wanderlei.

Antes da realização destes jogos, a classificação oficial 
dos clubes concorrentes ao Torneio Estimulo é a seguinte:

1° Palmeiras, Internacional e Pinheiros 
2° Vasco da Gama 
3o Flamengo e Cruzeiro 
4° Fluminense 
5° Atlético

PP
PP
PP
PP
PP

As ultimas do 
esporte Isjsano

1 * Amanhã cedo no Velho 
Estádio de Copacabana, será 
realizado um match amistoso, 
entre os conjuntos do Ameri
ca e do Corintians, a m b o s  
componentes da nossa varzea. 
Este Jencontro vem sendo a- 
guardado com muito interesse 
pelos aficcionados dos dois 
clubes.

2 - Ao que conseguimos a- 
purar o G. EL Vasco da Gama, 
no intuiio de preparar a sua 
equipe para o certame oficial 
da cidade, está mantendo en
tendimentos com os play.rs 
Eustalio do Lajes e Aureo do 
Internacional, afim de ingres
sarem em suas fileiras.

3 - No jogo de amanhã con
tra o Internacional, deverá es
trear no comando do ataque 
estrelado o colored jogador 
Darci, e que por muito tem
po militou no soccer de Ca
xias do Sul.

4 - 0  onze do Lajes F.C. a- 
tuando no ultimo domingo no 
vizinho município de Urubici, 
contra o Madureira local, foi 
derrotado pelo escore de 3 á 
2.

Sr. Ibraim Simáo
Festejará seu aniversário 

natalicio, na data de amanhã, 
o sr. Ibraim Simão, fiscal de 
Coletorias Federais e radicado 
há muitos anos em nossos 
meios.

O distinto aniversariante,

pelas inúmeras qualidades que 
o caracterizam, tornou-se ele
mento muito relacionado e es
timado em nossos meios, re
cebendo, por certo, ao ensejo 
do transcurso do seu natalicio 
muitos cumprimentos.

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

1

Rádios de mêsa I v
Rádios de cabeceira I

Rádios a luz, batería e bateria e luz l 
Eletrolas de mêsa l

Eletrolas de alta fidelidade l (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 Represen ações

Quintino Bocaiuva 80

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAMENTO l

Instalações Sanítarias
Direção de MEDINA - encauador

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

tamanhos

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

E OUTROS MATERIAIS SANITÁRIOS

Rua Marechal Deodoro, 271 — Lajes S.C.

\ Famosa pela sua pureza 
desde

i eoreien on * 

SEVERO SIMÕES 
Caixa * estol, 104

FLOaIANÓ. OtlS

NEGOCIO DE OPOTUNiDADE
Vende-se nove terre

nos juntos, formando 
uma área de quasi 
8.00m‘J em frente ao

quartel do Batalhão. 
Facilita-se o pagamento. 
Tratar na Rua Correia 
Pinto, n. 104.

M A I O Mês da boa compra
CASA

A I O

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

(Secção de senh oras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs 

Todo o esoque com descontos
VISITE-NOS E VEIA NOSSOS PREÇOS.

a? „ p.o* wqup̂ j 

QUALIDADE E DISTINÇÃO
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NOTAS <£ COMENTA'RIOS

Imunidade-responsabilidade
— Escreve: Estevam BORGES —

Ao contrario do que era es
perado em todo o país, a mui 
nobre Câmara dos Deputados 
negou a licença solicitada para 
que fosse processado o lider 
da oposição, sr. Carlos Lacer
da. A decisão dessa casa do 
Congresso Nacional foi conhe
cida precisamente às 2 horas 
e 12 minutos do dia 16 de 
maio do corrente ano de 1957, 
se porventura os jornais que 
noticiaram o fato não estejam 
enganados. Diretor do jornal 
carioca Tribuna da Imprensa, 
figura principal do chamado 
«Clube da Lanterna», o bema- 
venturado Carlos Lacerda sem
pre esteve com tudo em suas 
mãos, lançando a calúnia, pre

gando o golpe, chamando todo 
o mundo de ladrão sem que 
lhe seja aplicado o devido cor
retivo por isso. Acontece que 
quando o «valiente» deputado 
carioca, eleito pela maravilho
sa cidade de São Sebastião do 
Rio de Janeiro e adjacências, 
pressente que a coisa para o 
seu lado não anda muito côr 
de rosa resolve fazer uma 
viagenzinha para qualquer um 
dos países do globo terrestre, 
principalmente para os Esta
dos Unidos, onde é figura sim
pática e benquista. Isso acon
teceu diversas vezes quando 
as pessoas atacadas por êle 
recorreram ao Judiciário com

a finalidade de puni-lo. Agora, 
nestes últimos meses, o Procu
rador Geral da Justiça Mili
tar, sr. Ivo D’Aquino, pediu 
licença à Câmara para proces
sar o deputado Carlos Lacer
da por crime cometido contra 
a segurança nacional. Os de
bates naquela casa do Con
gresso foram longos e renhi
dos, prolongando-se por vários 
dias. O povo brasileiro aguar
dou com ansiedade a decisão 
do Legislativo, esperando que 
o mesmo concedesse a referi
da licença para que o parla
mentar faltoso, responsável 
por tantos males e prejuízos 
causados à nação, recebesse a 
merecida punição como uma 
medida de moralização e hi- 
hiene política. Qual não foi, 
porém, a supresa do país in
teiro ao receber a noticia de 
que fôra negada a concessão 
da licença por não atingirem a 
maioria os deputados que se 
mostravam a favor da mes
ma! . . . Dessa maneira, o lí
der da oposição, não obstan
te a sua proverbial e conhe
cida irresponsabilidade, conti
nua acobertado pelas imunida- 
des parlamentares para conti
nuar a sua política destruti
va, ofendendo e acusando céus 
e terras, fazendo uso da men
tira e da intriga para conse
guir o seu objetivo. Episódio 
tris í>simo, deixa êle margem 
para que julguemos os parla
mentares que votaram contra 
a concessão da licença como 
temorosos de abrir preceden
tes, caso o deputado carioca 
fosse processado, e assim um 
dia ou outro cies próprios es
tarem nas barras de um tri
bunal respondendo por cri
mes de barganhas, negociatas 
e ações indecorosas possivel
mente cometidas. Naturalmen
te somos obrigados a reconhe
cer que um representante do 
poVo deVe ter todo o amparo 
e a segurança necessárias para 
o livre exercicio do mandato 
que lhe foi conferido. Confun 
dir, entretanto, liberdade com 
abuso, imunidade com irres
ponsabilidade já são outros 
quinhentos. Se um deputado, 
como Lacerda, pode levantar 
as mais sérias calúnias e fazer 
afirmações destituídas da ver
dade encoberto nas imunida- 
des parlamentares, sem que 
lhe seja aplicada a mais leve e 
insignificante punição, então 
estamos caminhando a passos 
largos para a decadência mo
ral e a perversão dos costu-

COR[REI!DlLiaÁ11E,AlNO
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— C o n vi t e —
As Associações, Comercial, Rural e o Sin

dicato da Industria de Madeira, têm o prazer de 
convidarem seus associados - para homenagea
rem a Direção do Banco industria e Comércio de 
Santa Catarina, por ocasião da inauguração de 
sua sêde, com um banquete a realizar-se no 
Grande Hotel Lages dia 29 do corrente às 20 
horas.

A lista de adesão acha-se a disposição dos 
interessados na portaria do Grande Hotel Lages.

Ass: Antonio Araldi 
Pres. da Associação Comercial

Afonso M. Ribeiro 
Pres/ da Associação Rural

Ary Waltrick da Silva 
Pres. do Sindicato da industria 

de Madeira

Serviço de Expansão do Trigo
A V I S O

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

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

M rtopaM É  Sa n  k e ík s
« Cia ratai-a a nia los capes

Conforme noticiamos 
em nossa edição anterior, 
realizou se domingo últi
mo, pelas principais ruas 
da cidade, uma sensa
cional e animada corri
da de bicicletas, que con
tou com a participação 
das figuras mais proemi
nentes do ciclismo barri- 
ga-verde. Saiu vitorioso, 
nessa ocasião, o lajea- 
no Argemiro Silva de 
Oliveira, numa conquista 
que muito orgulhou nos
sa cidade, já que o ven
cedor competiu com o 
campeão estadual Wal- 
mor Schroder, que se co
locou em segundo lugar. 
A terceira colocação cou
be a um representante 
da Capital do Estado, 
Paulo Santos, tendo fica
do em quarto lugar o 
lajeano Waldir Cobrem.

Segundo estava previs
to, os vencedores da re
ferida prova, que cons
tava de 30 voltas de dois 
quilômetros cada, rece
beram como prêmios um 
cheque de 5 mil cruzei
ros e uma bela taça ao 
Drimeiro colocado; um 
cheque de 3 mil cruzei
ros e uma medalha, ao

segundo colocado; um 
cheque de 1.500 cruzeiros 
e uma medalha, para o 
terceiro colocado; e um 
jogo de farolete e dinâ- 
ino para o quarto colo
cado. Foi patrocinadora 
exclusiva de todo esse 
certame a conceituada 
firma comercial de nos
sa praça FERNANDES 
&  CIA., Comércio e Re
presentações, «o crediá
rio mais elástico da ci
dade» que, numa inicia
tiva digna dos mais ca
lorosos aplausos e sin
ceros elogios, tornou pos
sível a efetivação deuma 
competição dessa natu
reza, quando um lajeano 
saiu vencedor entre sé
rios concorrentes no Es
tado.

Denominou-se a aludi
da prova dos campeões 
«Prefeitura Municipal de 
Lajes», merecendo mais 
uma vez ser destacada 
a firma Fernandes & Cia, 
pela decidida colabora
ção emprestada e que 
tornou, dessa maneira, 
nossa cidade conhecida 
nos meios ciclisticos ca
tarinenses.

Encontra se já há al
guns dias em visita a 
nossa cidade, acompa
nhado de sua exma. es
posa e filha, o sr. Almi
rante Waldemar Sa 
Earp, digno oficial de 
nossa Marinha de Guer
ra.

Descedente de uma das 
mais antigas e tradicio 
nais farailias brasileiras, 
S. Excia. exerceu, entre 
outras altas funções, a 
de comandante dos com
boios aliados que duran
te a ultima guerra se di
rigiam de nosso país à 
costa da África. Durante 
o govêrno Café Filho,

foi S Excia. Presidente 
da Comissão de Ma
rinha Mercante, ocasião 
em que, devido a sua 
grande capacidade de 
trabalho, muito contri
buiu para o escoamento 
da produção tritícula do 
nosso Estado e do Rio 
Grande do Sul. S. Excia. 
acha-se hospedado em 
casa de seu filho, eng. 
Helio de Sá Earp, fiscal 
do D.N.E.R. na constru
ção da Estrada do Tri 
go-

Desejamos ao digno 
oficial, feliz e longa per
manência em nossa ci
dade.
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. CINE TEATRO TAMOIO apresenta
HOIE ás 16 e 20 HORAS

Em SUPERSCOPE o sensacional filme de aventuras
no FAR-WEST

Assassinos a sangue frio
com JOHN ERICSON e MARY BLANCHARD

Amnhã, domingo, ás 16 -  19 e 2i horas
A emocionante Película argentina baseada na neca teatral

de JORACY CAMARGO

Deus lhe pague
com ARTURO de CORDOVA e ZULLY MORENO

0  GRANDE "DESC0NHÊCÍDÕ-
AGUARDEM PARA QUINTA FEIRA - o grandioso filme 
documentário sobre as diversas regiões do Brasil
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