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São José do Cerrito
—  Escreveu: DORVALINO FURTADO —

O distrito de São Jo
sé do Cerrito é uma ter
ra extremamente boa.

Dir-se-ia que Deus na 
sua grandiosa criação, 
aquinhoou-a com as ter
ras mais ubérrimas e 
exuberantes do mundo, 
reservando para êle a 
gente mais dinâmica e 
trabalhadora. AIí, o sói 
causticante, a natureza 
rude, ou qualquer outro 
fenomeno, não faz arre
fecer o ânimo forte, a 
disposição de luta daque
le povo.

Dado a sua perseve
rança no trabalho agrí
cola na faina de todos 
os dias, de sói a sói, no 
seu continuo labutar, 
deu ao povo do Cerrito 
o sentimento puro, os 
costumes austeros e o 
desejo de progresso dos 
antigos e atuais colonos 
que habitam o seu solo. 
Quando' surgiu em seu 
território as estradas que 
a administração Munici
pal lhe deu, a lavoura 
tomou novo impulso, in
tensificando se a triticul- 
tura, sua principal rique
za. Desenvolveu-se com 
intensidade o plantio dos 
cereais, da alfafa, do 
fumo e muitas outras 
variedades agrícolas. Re
solvido o problema ro
doviário, facilitou o 
transporte rápido e a ci
dade viu seu mercado 
abarrotado, cognominan- 
do-a de seu celeiro. 
Ano após ano, dado ao 
amparo dos poderes pú
blicos, a lavoura e, prin
cipalmente, a do trigo, 
vai se desenvolvendo de 
modo mais rápido, pois, 
existe no Gerrito triticul- 
tores que ja cultivam a- 
reas de trinta ou mais 
alqueires de terra». Dis
põe também de um dos 
maiores rebanhos suinos 
do município, com ten
dência a desenvolver-se 
ainda mais. O seu co
mércio e industria (ma
deira) é bastante desen

volvido. No terreno da 
instrução pública, pos- 
sue regular numero de 
escolas, um grupo Esco
lar e uma escola com
plementar anexa; é ver
dade que nesse terreno, 
necessita muito mais da 
boa vontade e do auxi
lio dos poderes públicos, 
no sentido de melhorar 
mais, ampliando o nú
mero de unidades 
escolares. Os habitantes 
de São José do Cerrito 
muito devem de seu de
senvolvimento ao seu di
nâmico 'Prefeito. Sr. Vi- 
dal Ramos Junior. O re
flexo de sua profícua a- 
dminisiração já se fêz 
sentir em todo o vasto 
território do distrito. 
Construiram se diversas 
pontes, balsas, multipli
caram-se o numero de 
escolas, ampliou-se o 
plano rodoviário, estão 
sendo construídas as no
vas e reconstruídas as 
autigas estradas, É tam

bém pensamento do Go
verno Municipal criar na 
séde do distrito um de
posito de sementes, e 
maquinas agrícolas para 
empréstimo aos lavrado
res; assim os mesmos

terão assistência direta 
e eficiente que muito 
benificiciará principal
mente o pequeno agri
cultor. Nós, de São José 
do Cerrito, nos sentimos 
satisfeitos e agradecidos 
porque compreendemos 
que a preocupação do 
nosso ilustre administra
dor é de bem servir aos 
seus munícipes. O grande 
plano administrativo que 
traçou, e que vem cum
prindo à risca, não usa 
métodos demagogos, não 
faz alarde, não cola- 
ca pedras fundamentais, 
mais realiza; ficará por
tanto, no reconhecimen
to de todos os lajeanos 
a sua imorredoura grati
dão.

MmiiplÉ osr.li
Foi contemplado com uma 

bolsa de estudos nos Estados 
Unidos e México, concedidas 
anualmente pelo consulado 
norte-americano e distribuí
das pelas federações do co
mércio dos Estados, o sr. 
Raul dos Santos Fernandes, 
presidente do Sindicato dos 
Empregados do Comércio de 
Lajes.

A referida bolsa, a primei
ra concedida para o estudo 
do sindicalismo naquele pais 
a um lajeano, tem a duração 
de três meses, devendo nês- 
se espaço de tempo o con
templado, sr. Raul dos San
tos Fernandes, percorrer as 
cidades de Wasington, Phi- 
ladelfia, Nova Iorque, Detroit,

Campanha do
cobertor do pobre
Quasi todos os anos 

em nossa cidade é pro
movido a campanha do 
cobertor do pobre, com 
a finalidade de angariar 
fundos para a aquisição 
de agasalho às pessoas 
necessitadas e que se
riam, de outra maneira, 
obrigadas a enfrentar os 
rigores do frio por fal
ta de recursos.

Desta vez, os artistas 
da Radio Clube de L a 
jes, Nho Tico, Tavinho, 
Maneca e o sanfoneiro 
Souzinha iniciaram a 
campaoha de uma ma
neira divertida, isto é, 
fazendo uma eleição pa
ra «prefeito» e «vice- 
prefeito do «arraiá». Ca
da voto vale um cruzei
ro e a renda total será 
revertida em beneficio 
do cobertor do pobre.

Dr. Helio Sá Earp
Esteve visitando nossa 

redação, onde demorou- 
se por alguns instantes 
maDtendo agradavel e 
cordial palestra, o dr 
Helio Sá Earp, engenhei- 
ro-chefe do escritório de 
fiscalização do DNER, 
com sede nesta cidade.

O distinto visitante é 
filho do almirante Wal- 
demar Sá Earp, que há 
pouco tempo esteve em 
Lajes em visita, é mem
bro de uma das mais 
antigas e tradicionais 
famílias brasileiras.

NEGOCIO DE OCASlAO

V E N D A  DO RESTAURANTE BRASIL
Situado em local privilegiado, ambiente selecionado, com 

fre^uezia feita há 11 anos, vendo o já conhecido e afamado 
Restaurante Brasil, localizado na Praça João Costa, esquina 
M 1. Deodoro e Cél. Cordova, por motivos a serem explicados 
[ v oalmente aos interessados. Tratar diretamente com o seu 
proprietário José Gerente, no mesmo local.

Chicago, San Francisco, Oak 
Ridge e a cidade do México, 
capital do país que lhe em
presta o nome.

Viajará em dezembro
Segundo comunicação feita 

pelo sr. Hipólito do Valle Pe
reira, presidente da Federa
ção do Comércio de Santa 
Catarina e que esteve visi 
tando o Sindicato dos Em
pregados do Comércio de 
Lajes, na semana passada, a 
viagem do sr. Raul Fernan
des efetuar se á em dezem 
bro do corrente ano, junta
mente com o outro contem
plado com idêntica bolsa, de 
Rio do Sul. Consoante decla
rações feitas à nossa repor- 
tagam pelo sr. Raul dos San 
tos Fernandes, no corrente 
mês de junho deverão seguir 
para os Estados Unidos, com 
o fim de realizar estud s -o- 
bre sindicalismo naquele país, 
quatro representantes de sin
dicatos, compreendendo-se 
três de Florianópolis e um

de Blumenau, obedecendo o 
mesmo programa estabeleci
do pelo consulado america
no.

Uma inteligência a  
serviço de sua classe

Embora moço ainda, o sr. 
Raul Fernandes já tem gran- 
te folha de serviços presta
dos aos comerciári06 de nos
sa cidade, o que todos são 
unânim s em cu i » cer. Fun
dada em 19 de agosto de 
1953, a Associação doa Em
pregados do Comrrcio de La
jes passou a Sindicato em 
outubro de 1955 conservan
do-se o sr Rauí Fernandes, 
por vontade dos seus asso
ciados, < a presidência da 
entidade há quatro anos, car
go êsse que desempenha 
com dinamismo e tirocínio. 
empregando os seu6 melho
res esforços no sentido de 
que essa sociedade de clas
se seja, como é, uma das 
mais representativas e con 
ceituadas do Estado.

Srrenfe IUSTRÉKEf ».

«
ÍUSTREME
Comparote— '•»•><••• I «compota» •<
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t e ^ s o c m i
D O R

— JOSÉ MARIA SALLES —

Bendita seja a dor que nos redime,
De faltas certamente cometidas,

No decurso de nossas curtas vidas,
E o senso da razão em nós imprime.

Bendita seja a dor, bela, sublime,
Que purifica as almas corrompidas,

No turbilhão das ansias insofridas,
E os anseios do mal nelas comprime.

Bendita seja a dor que nos castiga,
Nos fere e nos oprime e nos tortura,

Santificando a humana creatura.

Que meu astro bem alto lhe bendiga,
A graça imensa que obtive um dia,

De amar Jesus - o Filho de Maria!

J o a í h e r i a  W  o 1n y
de Paulo W olny Broering

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
GARANTE O QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro n- 23 - LAJES. Santa Catarina

C O M  G /I& Q A/t //!

CURIOSIDADES

Lembre-se
Que as flores do eucalipto 

são consideradas exelente ali
mento para as abelhas.

X X X

Que foi vendida em Lon 
dres a espingarda de Ale
xandre «Selkirk», em cujas a- 
venturas se baseou o celebre 
romance de Daniel Defoe, «Ro- 
bison Crusoé».

X X X

Que foram descobertos nos 
Montes Urais, na Rússia, sete 
minas riquíssimas de diamante 
da melhor qualidade.

Brusque vai ter um 
selo comemorativo
Vai ser emitida pelo 

Departamento dos Cor- 
e Telégrafos uma série 
de selos postais come
morativos do transcurso 
do Centenário da funda
ção de Brusque, progres
sista município catari
nense. (Nesse sentido, co 
mo é de justiça, o pre 
sidente Jusceliuo Kubits- 
chek vai sancionar 
um projeto de lei.

BATERIAS FORD
p a ra  q u a lq u e r  pro d uto  d a  l in h a  Ford

ARRANQUE INSTANTÂNEO  I 
LUZ SEMPRE FORTE!

_  LONGA DURAÇÃO!
^  Nó* tratamos de seu Ford "em fa m flia " l

BATERIAS •  PEÇAS LEGÍTIMAS FORD •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECÂNICOS TREINADOS PELA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

( M M  i s  M m i r  Joio M i n  8.1,
Matriz

Rua Mal. Deodoro, 305 
Fone 255 - C. Postal 43 
End. Teleg. BUATIM 
LAJ3S

Filiais
BOM RETIRO 

CURITIBANOS 
ENCRUZILHADA 

Santa Catarina

Sequestro de bens de 
servidores públicos
Pelo presidente Jusce- 

lino Kubitschek foi san
cionada lei determinan
do que ficam sujeitos a 
sequestro e à sua perda 
a favor da Fazenda Pú
blica, os bens adquiridos 
pelo servidor público por 
influencia, ou abuso, do 
cargo ou função em que 
tenha aquele incorrido.

Protesta a Associação Co
mercial de Curitibanos

A propósito d" um artigo publicado na revista Segu
rança Trabalhista, que se edita no Rio de Janeiro o qual 
contém afirmações e conceitos que não correspondem em 
absoluto à verdade que se verifica naquela próspera co
muna senana, o sr. Affonso Dotti, presidente da Associa
ção Comercial de Curitibanos enviou ao diretor da referida 
revista o seguinte oficio:

«Curitibanos, 24 de maio de 1957
Ilmo(s) Snr.(s)
Diretor da Revista SEGURANÇA TRABALHISTA
r io  d l  j a n e i r o .

Esta Associação tomou conhecimento, estarrecida, doe 
dizeres grosseiramente insultuosos contioos em um artigo 
publicado à pág, 31 do n° 5 (maio e juobo) dessa revista, 
contra esta região; insultuosos contra os indu6triais de ma
deira; insultuosos contra os italiânos e 6eus descendentes. 
Insultuosos e inverídicos, pois são evidentes, gritantemente 
falsos.

Começa o êrro em incluir Curitibanos no Oeste Ca 
tarinense. Grosseira inverdade dizer que o Oeste ( ata-i- 
nense continua ainda um desafio à civilização brasileira: - 
qualquer pessoa honesta que percorra essa região admitirá 
que ela ao par do Norte do Paraná, serão as regiões do 
Brasil onde a civilização e o progresso mais rápidamente 
penetram. Falso que os fiscais de trabalho 6ejam silencia
dos a bala, subornados a força ou entreguem-se ao álcool, 
sa vo se já estão viciados, pois também não é verdade que 
seja o álcool o ^perigo da região». Injustas e mentirosas 
as acusações contra os «italianos e 6eus filhos»; nenhum 
brasileiro ignora o quanto o Brasil deve a estes e outros 
colonos. Falso ao extremo uma afirmativa de um fiscal cio 
I.A.P.I.: - êle já desmentiu em Caçador ter feito semelhante 
afirmativa e houve quem assistisse a conversa entre o re
dator e o fiscal ao qual se refere, embora sem citar o no
me. Muita9 outras injustiças contém o artigo, mas não que
remos nos estender mais. Quiz o redator, ou diretor, que 
esteve nesta região, apresentar-se como herói que viajou 
por uma região imensamente perigosa de salvagens? Ou, ao 
contrário, «os italianos e 6eus descendentes» não deram 
suficiente apoio a sua «revista»?

Deveria haver no Brasil leis que proibissem jornalis
mo dês8e Jaez. De qualquer modo é preciso que os ho
mens de bem ergam seu protesto, e isto está sendo feito 
nos demais municípios injustiçados e nós o fazemos aqui.

Gostaríamos que publicassem a presente como um di
reito de resposta, mas talvez como não consigamos obtê lo, 
vamos publicar a presente em um jornal de grande circu
lação, para que alguma pessôa desp evenida que leia essa 
«revista» não faça juizo errôneo desta região.

Atenciosamente
Associação Comercial de ruritibanos 

AFFONSO DOTTí 
Presidente»

Apartamento para alugar
Atenção! Atenção! senhores interessados: aluga-se un 

ótimo apartamento na rua Emiliano Ramos n° 2U4 com 1 
peças, tratar no local com o proprietário.

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

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira !

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

Eletrolas de alta fidelidade! (H igh fidelity)
. . das mais afamadas marcas,, em finos móveis de emh,.iQ ™ «•

mogno e outros mais ! ’ mbuia’ marfim,

General Electric -  Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Junho ^

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

Quintino Bocaiuva 80

VENDEM OS SEMPRE O  MELHOR E FAPTT TTaiv/r/-\o ~  
____________________________PA G AM ENTO  1 A CILITAM OS O
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Dinastia da qualidade B R A S T E M P
Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes

C O N Q U I S T A D O R

8,5 pés
I M P E R A D O R

10,5 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 pais.

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

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.

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 ---------------

Mercantil Delia Rocca, Broering S . . A
Rua Cel. M anoel Thiago de Castro 158 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C

IM IftB B B W
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RE.FE ITÜR A . . MUNI CI PAL U E L A J E S
ESTADO DE S A N T A  fcA T A E IN A

21-5-1957 

6 5-1957

N 1116 

N 1131
i

N 618 

N- 791

REQUERIMENTOS DESPACHADOS -  -
dia 20 do maio de 1957.

27-3-1957 - N ir Pereira - Aprovação de plnola e 
licença para construir uma garnge - 
Sim.
Faliciano JnCometti - Transferência de 
terras -  Sim.
Paulo Müller - Aprovação de planta e 
licença para construir casa de madei
ra - Sim.

Dia 21 de maio de 1957
- 17-5-1957 - Elpídio Jo«-é de Farias - Professor Mu

nicipal - Licença Prêmio - Sim.
- 20-3-1057 - Astiogildo Vaz - Pont» de Estaciona

mento - Aguarde vaga.
Dia 22 de maio de 1957.

- 30-3-1957 - Jovelino TelleS de Souza - Aprovação
de planta e licença para conatruir casa 
de madeira - Sim.

- 12-4-1957 - Euclides Gumes Campos - Aprovação
de planta e licença para construir - 
Sim.

- 8-5-1957 - Guilherme Stumpf - Aprovação de plan
ta e licença para construir - Sim

- 9-5-1957 - José Maria Machado - Lirenca para
construir casa de madeira tipo padrão 
n° 3 - Sim
Manoel de Freitas - Licença para cons
truir casa de madeira tipo padrão n° 6 
Sim.
Dimas Costa - Providência* contra a 
Firma Com. e Indústrias de madeiras 
Batistela S.A. Arquiv^-se em vista 
da informação da D.O.V.
Nereu Silva Macedo -  Licença para fa
zer melhoramentos «m seu prédio - 
Sim.
Otávio Córdova Ramos - Licença para 
fazer melhoramentos em : eu prédio - Sim 
João Vieira Borges - Retificação de 
lançamentos - Sim, após pagamento 
do que fôr devido.

Dia 23 de maio de 1957-
18-3-1957 - Waldomiro Córdova Ramos Licença 

para construir um galpão de madeira - 
Sim.

2-4-1957 - S. A. Moinho Cruzeiro ind. e Comércio 
- Colocação de meio fio à rua Serafim 
de Moura - Após pagamento do que 
fôr devido encaminhe-se à D.O.V. pa
ra fornecer o alinhamento.

24-4-1957 - Aprígio "Gualberto Oliveira - Licença 
para fazer melhoramentos em seu pré
dio - Sim.

2-5-1957 - Maria Olga Silveira - Ligação dágua -

N- 718

N ‘ 1028 

N- 1028

N- U H  

N 1119

N‘ 767

N ‘ 868

N' 1048 

N- 1056

N- 1059 - 9-5-1957

N- 1066 - 10-5-1957

N- 1107 - 16-5-1957

Sito.

'im
N’ 1014 - 2-5-1957 - S< bastião C a g r a n d e  - Ligação dágua;

N- 1016 - 2-5rl957

N- 1017 - 2-5-1957

N- 1039 - 6 5-1957 -

N* 1055 - 9-5-1057 •

N- 1058 - 9 5-1957 -
N’ 1060 - 10-5-1957 -

4
N‘ 1070 - 11-5-1957 -

20- 5-1957

21- 5-1957

N- 1073

N1 1075

N’ 1076

N- 1076

N- 1077

N- 1102

N* 1103

N- 1104

N* 1106 
N- 1115

1 1-5-7957 

11-5-1957 

13-5-1957 

13-5-1957 

13-5-1957 

15-5-1957 

15-5-1957

15- 5-1957

16- 5-1957 
20-5-1957

N- 1121 - 20-5-1957 -

N- 1146 - 22-5-1957

N* 1151 - 22-5-1957 -

N- 1163 - 23-5-1957 -

N- 1154 - 23-5-1957

Iracema Vieira Furtado - GoDcessão de 
ti-rreno no Cemitério - Sim.
Ari tides Bati*ta Ramos - Licença para 
fazer melhoramentos em seu prédio - 
Sln
C n-trutora Comerciai Ltd i. - Licença 
para colocar grade no prédio do Dr. 
Acacio Ramos Arruda - Sim.
Willy João Brun - Ligação dágua 
no prédio de Alcides Alegreti - Sim. 
José Gerente - Lig; ção dágua ■ Sim. 
Constâncio Oliveira - Ligação dágua - 
Sim.
João Celeatino de Godoy - Licença pa
ra fazer melhoramentos em 6eu prédio, 
Sim.
Bernardo Jasper Júnior - Licença para 
construir um galpão de Madeira - Sim. 
João YVendhausen Rocha -  Ligação 
dágua - Sim.
Licença para fazer melhoramentos era 
seu prédio - Atílio Peruzzo - Sim.
Atílio Peruzzo - Licença para fazer me
lhoramentos era seu prédio - Sim. 
Ângelo Fontana - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio - Sim. 
Waldir José Tristão - Concessão de 
terreno no Cemitério - Sim.
Aloisio Boeira Roveda - Concessão de 
terreno no Cemitério - Sim.
Horacides Pereira Machado - Conces
são de terreno no Cemitério - Sim. 
Egidio RoS8i - Ligação dagua - Sim- 
Oscar Moreira de Melo - Concessão de 
terreno no Cemitério -  Sim.
Joio Celestino de Godoy - Licença pa
ra construir casa de madeira tipo pa
drão n° 4 - Sim.
Mileto Rodrigues da Costa - Transfe
rência de terreno de propriedade - 
Prove que cumpriu a Lei n° 15, de 
1948.
Sebastião Jo*é Vieira - Alinhamento 
de terreno - Sim, após pagamento do 
que fôr devido.
Longino José Lehmkui - Ponto de Es
tacionamento privativo de veículos - 
Indeferido.

Etelvino Ambrósio Vincensi - Lança
mento d° Oficina e Fábrica de conser
tos de calçados - Sim, após pagamento 
do que fôr devido.

EDITAL
Lupercióde1 Oliveira Kóeche, Ofi
cia? do Registro Civil e Escrivão
do Fai dc primeiro dte ri to. nu 
ntcipio e comarca dc l ajes, bs 
tafio dr Santa Catarina, na lor- 
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

BKRJLLO ANTUNES L)h ANDhA- 
DK solteiro, nascido em Lajes, ser- 
rador, filho dc I'lauto Antunes de 
Andrade, e de dona S fvel.na. Ma
ria Ribeiro. e CAKOIJNA PALHA 
NO BORGES, solteira, nascida em 
São Joaquim, neste Estado, de. o- 
cupação doméstica, filha de r ra í- 
cisco Palbano Borges, e de dona 
Maria Antunes Borges.

Lajes, 5 de junho de 19j7.

Faz saber que pretendem casar 
CELESTINO DA SILVA WOL1E, 
solteiro, nascido em Lajes, lavra
dor, filho de Henrique da Silva 
Wolff, e de dona Angela Ansel".o 
de Sousa Wolff, e TEREZ1NHA Dr. 
JESUS WOLFF DA SILVA, soltei
ra. nascida em Lajes, dc ocupação 
doméstica, filha de Leonel Moreira 
da Silva, e dona Maria José da 
Silva wolff.

Lajes, 4 de junho, de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
JOSÉ GIACOMOZZ1, sqlteiro, nasci
do em Arrozeira, neste f
comerciante, filho de Francisco 
Giacoraozzi, e de dona Anastacia 
Stopiak Giacomozzi, e ALMEDCR1- 
NA DOS SANTOS, solteira, nasci
da em Alto Perimbó, Bom Retiro, 
de ocupação doméstica, filha de 
Ireno José dos Santos, e de dona 
Antonia Francisea da Anunciação.

Lajes, 8 de junho de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
DORVAL MACEDO, solteiro, nasci
do em Lajes, comerciante, filho de 
Antonio Soter Macedo, e de dona 
Otilia Sell Macedo, e MARLI CE
LESTINA CORDOVA, solteira, nas
cida em Lajes, filha de Odilon Wal- 
trick de Cordova e dona Clotilde 
Branco Cordova 

Lajes, 6 de junho de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
HENRIQUE PEREIRA DOS SAN
TOS, solteiro, nascido em Lajes, 
operário.filho de Alzira Pereira dos 
Santos, e DALILA DO PATRO
CÍNIO CEVI, solteira, nascida em 
Lajes, de ocupação doméstica, fi
lha de Arnaldo Cevei, c de dona 
Maria Brandlna da Silva Mota.

Lajes, 10 de junho de 1957.

V- • ' ,r • , • , ' v ; V ' - - ..... 031............ rrá:M A D E
E25L.T ..

D E

, Fortunato Marin Cia. Ltda.
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Beneflciamento em geral de madeira
I

Organização especializa i m  beneficiamento de pinho
SERRARIA PRÓPRIA C.*»

***

VENDAS NO VAREJO E ATACADO

Serviço rápido e eficiente

Beneficiamento em geral de mádèlrãs "tiplainadasr para txssoalhos, forres e paredes, madeiras brutas
para construções de todos tipos e bitolas.

--------------  Travessa1 Gruz^e Souza ‘ (próximo ao s f m a ij  _ •
L A G E S  Caixa Postal 391* Tèlg. «ARCOIRIS» Santa Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de

E d i t a l  de C i t a ç ã o
Lajes

O Doutor Glovis Ayres Ga
ma. Juiz de Direito da Pri
mair a Vara da Comarca de 
LajíS, Estado de Santa Ca- 
tarioa, na torma da lei. etc.

iz saber a todos quantos 
êsi* edital de citação, com 
pr zo de trinta dias. virem, 
d< e conhecimento tiverem e 
in eressar possa, que por êste 
meio cita a JOÃO MARIA 
RIBEIRO, atualmente em lu
gar incerto e não sabido, pa
ra em vinte e quatro horas, 
contadas do término do prazo 
dêste Edital, pagar ao Supli
cante Dorval José Vieira, a 
quantia de vinte mil cruzeiros 
(Cr$ 20.000,00), acrescida dos 
Juros legais, honorários de 
advogado e demais despezas, 
provenientes da execução que 
êste promove contra àquela, 
cuja petição inicial é do teôr 
seguinte. - P E T I Ç Ã O  INI
CIAL: -  Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da 1* Vara da Co

marca. -  Dorval José Vieira, 
brasileiro, casado, criador, re
sidente e domiciliado nesta 
cidade, por seu procurador a-

baixo firmado vêm, respeito- 
samente, perante V. Excia. 
para dizer e afinal requerer o 
seguinte: - 1) -  Que, e credor

de João Maria Ribeiro da 
importância de vinte mil cru
zeiros (,Cr$ 20.000,00), repre
sentada p < i i i i  i Pro-

—  ESCRIT0RI0 DE ADVOCACIA —

II II

Causas eiveis, comerciais, criminais, trabalhistas e fiscais

Praça João Costa 42 - I o andar - Fone 355

Adquira uma IH “sêco-caTregada” 
e  V. terá uma bateria realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

A bateria IH " sêco-carregada” é 
mantida sêca e selada até o mo
mento de entrar em uso. Vinte 
minutos depois da simples adição 
do líquido ativante, a bateria está 
pronta para entrar em ação, isto é, 
apenas o tempo necessário para 
instalá-la no seu veículo.

6 u a  b a t e r i a  u s a d a  t e m  v a l o r .  E n t r r ( u e - a  

c o m o  p a r t e  d o  p a g a m e n t o ,  q u a n d o  

a d q u i r i r  su a  n o v a  b a t e r i a  I H  ‘ • • ê c o -  

carregada'
J

A venda nos concetilonários IH em Lajas :

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

40007

missória, assinada pelo deve
dor e vencida em 5 de Ja
neiro do corrente ano,- - 2} - 
Que, êsse titulo de crédito, 
não sendo pago no vencimen- 
to, foi levado a protesto, ’  in
timando, por editais, o deve
dor João Maria Ribeiro, bra
sileiro, caeado, comerciante, e 
que atualmente se encontra 
em lugar incerto e não sabi
do, 3) - Baldado6 assim os 
esforços do Suplicante em ha
ver amigavelmente o que lhe 
é devido, vêm propôr a pre
sente ação executiva, contra 
o mencionado devedor, com 
fundamento no art. 298, Xlll, 
do Cód.Proc.Civil, o qual de
ve ser pois, compelido a pa
gar o capital, juros de mora, 
custas e honorários de advo- 
jado »  base de vinte por 
cente; 4) - Nestas cmdições. 
vem o Suplicante respeitosa
mente requerer se digne V. 
Excia. em ordenar a citação 
Io devedor João Maria Ribei
ro, brasdeiro, caaado, comer
ciante, residente em lugar in
certo e não sabido, por edi
tais, na forma da lei, para 
que pague, no prazo de vinte 
e quatro horas o valor da di
vida, juros, honorários de 
advogado e custas, e não o 
fazendo sejam-lhes penhorados 
tantos de bens quantos bas
tem para o pagamento inte
gral do débito, ficando desde 
então citado para todos os 
têrmoe e atos desta açãe, in
clusive para contestar, que
rendo, tudo n* forma e sob 
as penas da lei: Requer ou- 
trosstm, que não atendendo o 
devedor ao pagamento, e| re
caindo a penhera em bens 
imóveis, seja citada, por man
dado sua mulher, d. Sebas- 
liana Alves de Morais, resi
dente no distrito de Capão 
Alto. desta Comarca, para to
dos os termos da ação, e tam
bém para constesta-la, que
rendo, e para acompanhá-la, 
até final, sob as penas da 
lei, Dá-se a presente ação o 
valor de Cr$ 20.000,00, e pro
testando por todo gênero d» 
provas, por ser de direito, e 
com os documentos juntes, 
E. D. Lajes, 3 de Abril de 
1957 (a) Edézio Nery Caon. - 
DESPACHO: - A., como pede. 
Lajes, 11 de Abril de 1957 (a) 
Clovis Ayres Gama. Assn» 
sendo, passou se o presente 
edital de eitaçáo dê Joio Ma
rta Ribeiro, o qual fica tam
bém citado, de que, caso não 
efetue o pagamento pedido, 
no prazo constante desde edi
tal, ser-lhe-ao penhorados 
tantos de seus beDs quantos 
bastem à garantia integral da 
dívida, devendo contestar a 
açflo nos dez dias seguintes, 
qu' rendo. - O presente edital 
se A publicado na forma da 
) i - Dado e passado aos do- 
Z' '>ins do mês de Abtil do 
t. de mil novecentos e cln- 
ci enta e «ete, digo, Dado e 
p s edo nesta cidade de La- 
j< s aos doze dies do mês de 
Ah d do ano de mil novecen- 
ti «» cincoenta e sete. - Eu, 
w  Ideck A. Sampaio. Escrl- 
 ̂ to Civei; o datilografei, 
s acr vi e também asaino.

Clovis Ayres Gama 
tiiiz de Direito da 1* Vara

Waldeck A. Sampa.o 
Escrivlo oo Civei

►
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Já chegou ao Rio o Gene' 
ral Craveiro Lopes

Chegou «o Rio de Janeiro, 
a bordo do BARROSO, navio 
de nossa marinha de Guerra, 
o general Craveiro Lopes, pre
sidente da Repúblic i de Por
tugal Várias homenagens es
tão sendo prestadas, i elas au
toridades e entidades brasilei
ras, ao estadista português, 
devendo o mesmo visitar os 
Estados de São Paulo e Rio 
Grande do Sul nestes próxi
mos dias.
Jurcelino condecorado

O presidente Craveiro Lopes

cumpriu, desde sua chegada 
várias etapas do programa 
oficial de sua permanência no 
Rio, cnm uma visita protoco

lar de meia hora ao presiden
te Juscelino Kubitschek, no 
Palácio do CaWe. O preti 
■ lente lus ', que chegou ao Ca- 
tete às 19,30 horas, outorgou

ao presidente JK a mai« ele
vada condecoração que Por
tugal concede ao um chefe 
de Estado estrangeiro - a Or
dem das Tres Bandas.

Nova lei de 
imprensa

A Comissão de justiça da 
Camara dos Deputados apre
ciou o projeto de lei dispondo 
sobre o caso em que o ofen
dido poderá optar entre o fo
ro do lugar em que se edita o 
órgão incriminado de ofensivo 
e o foro de quaisquer lugares 
de sua divulgação. O deputado 
Prado Kelly, relator, apresen
tou parecer considerando essa 
proposição inconveniente.

Sr. Francisco Wilmar Branco
Viu passar sua data natalicia, ontem, dia 11, o sr. Fraa 

cisco Wilmar Branco, funcionário de nossa  ̂ casa de ra ia o, 
onde desfruta da amizade e da consideração dos seus co egas.

Ao ensejo dessa preciosa efeméride, auguramos ao nosso 
prezado amigo e companheiro de trabalho as melhores e 'ci 
dades, com votos que essa data se estenda por muitos anos.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

Janio Quadros pede:

Carlos Lacerda que se cale
Devidamente credenciado pelo governador de São Pai. o, 

sr. Janio Quadros, o sr. Castilho Cabral fez pessoalmente i m 
apelo ao líder da UDN na Camara dos Deputados, sr. Cailrs 
Lacerda, para que não discursasse naquela Casa do Congres ■> 
nem pusesse a perder as coisas de uma ou outra maneira q n  - 
quer. . .

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

radio
E QUE SEJA PHILIPS !

Fernandes & C ia ■ r

COM. E REPR. í
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

N pelo bom emprego do seu dinheiro

V I S I T E

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

m  mais
u i E compre agora mesmo o seu novo aparelho

P H I L I P S !

CmMJWJb [ MÍTi XjtMÀÍMSJtíji {
RÁDIO

PHILIPS
DE BATERÍA
BR 3 4 6 -V

*

w

X

*

■»

>

*
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Prosseguiu domingo a tar
de no Estádio AJunioipal da 
Ponte Grande, o Torneio Es
timulo «ia LSD, com a efeti
vação de duas partidas.

No match preliminar o Atlé
tico venceu com méritos ao 
S.C. Cruzeiro pelo escore de 
4 á 3, com tentos consigna
dos por intermédio de Vavá, 
Asteroide, Aldo e Madureira 
para os atleticanos e Darci 2 
e Aires para os estrelados. 
Na arbitragem deste jogo fun
cionou o Sr. Àrtenis Freitas 
com uma atuação apenas re
gular, com algum prejuízo 
para o grêmio estrelado.

Nesto jogo foi expulso de 
campo o playerJuba do Cru 
zeiro por reclamações ao ar
bitro.

No prelio de fundo da ro
dada verificou-se a surpresa 
do dia. pela goleada imposta 
pelo Va>co ao Internacional 
pelo escore de 4 á 0.

Foi uma vitoria bastante

merecida do clube da Cruz 
de Malta, pois o mesmo de
monstrou maior volume de 
jogo do que o colorado, cu
jo goleiro Rem: falhou la
mentavelmente na tarde de 
domingo, em pelo menos 3 
gols do Vasco da Gama.

Os dois quadros atuaram 
assim formados: Vasco da 
Gama: Daniel, Meireles e 
Neizinho: Augusto, Boaner- 
ges e Gico; Dionei Johan, 
Eustalio, Edu e Carlinbos.

Internacional: Remi, Tide 
e Zequinha; Cardeal, Aureo 
e Lino; Jango. Teimo, Plinio. 
Pinto e Melegari.

No primeiro tempo, o Vas- 
I co da Gama já vencia pelo 
I escore de 2 á 0, e os tentos 
foram anotados” por intermé
dio de johan 2, Edu e Eus
talio.

Como arbitro desta conten
da funcionou o Sr. Edgar 
Werner. dom uma atuação 
bastante a contento.

Galeno F„ C.
Defrontaram-se na tarde de 

sabado no estádio do Batalhão 
h% equipes do Galeno F.C- x 
Gomarabica F.C. times estes 
formados pelos diaristas do 
serviço de saúde e de Reparti 
ções daquela caserna.

A primeira faze terminou com 
a vitória da turma da Gomara
bica pelo elevado escore de 
4 x 1 ,  isto com a grande aju
da do forte vento da tarde de 
sabido. i

Na segunda fase a turma do 
Galeno jogando a favor do 
vento, e com os esforços de 
seus jogadores numa reação es
petacular marcaram nada menos 
de 6 tentos que veio garantir 
sua vitória pelo escore de 7x4.

Nesta partida no quadro do 
Gomarabica vimos grandes fi
guras como Leão, Silveira, O- 
limpio, e tomaram parte ainda 
neste eDContro os e<p«rtistas ou

C AM PE O N A TO  VAR- 
ZEANO  DE FUTEBOL

Foi iniciado domingo a tar
de no Estádio Velho de Co
pacabana, o certame var- 
zeano da presente tempora
da, com a realização de 
duas partidas.

Na preliminar o Corin 
tians e o Avenida empata
ram pelo escore de 3 á 3, 
enquanto que no jogo prin
cipal o Az de Ouro derro
tou o America pelo marca
dor de 3 á 2.

Classificação
Varzeana

Com estes resultados a si
tuação do campeonato var- 
zeano é a seguinte:
1 Az de Ouro e JUC 0 pp
2 Avenida e Corintians 1 pp
3 America 2 pp

Empatou o Palmeiras 
em Curitibanos

Aproveitando a folga que 
lhe concedeu o Torneio Es
timulo, o quadro principal do 
Palmeiras excur6Íonou a ci 
dade de Curitibanos, onde 
conseguiu um honroso em
pate frente ao Independente 
local pelo escore de 3 á 3.

Os gole dos locais foram 
consignados por intermédio 
de Jair 3. ao passo que Pili 
la, Rui e Wanderlei anotaram 
os tentos dos lajeanns.

Com este resultado a colocação 
disputantes ficou sendo a seguinte.

oficial do» clubes

1 - Pinheiros 0 pp

2 - Palmeiras 1 pp

3 - Vasco da Gama, Internacional e Flamengo 2 pp

3 - Fluminense 3 pp

5 - Atlético 4 pp

6 - Cruzeiro 6 pp

A próxima rodada constará dos seguinte» jogos: 
Cruzeiro x  Flamengo e Palmeiras x Pinheiros

M  CLUBE DE LAJES S /A .
Assembléia Geral Ordinária

C O N V O C A Ç Ã O
A Diretoria convida os Srs. acionistas, para a Assembléia 

Geral Ordinária a realizar-se na séde - Edf. Marajoara - Lajes 
no dia 25 de Junho de 1957, a fim de tratarem da seguinte 
ordem do dia:

I - Aprovação do Balanço Geral do Ativo e Passivo Con
ta de Lucros & Perdas, Relatorio da Diretoria e Pa
recer do Conselho Fiscal.

II - Eleição do Conselho Fiscal para o corrente exercício.
II I  - Ratificação de transferência de ações non/inativas e

outros assuntos de interesse social.
João Dias Braescher - Dir. Pres.
Carlos Jofre do Amaral - Dir. Ger.

Usem o fone 228 
Ou visitem a

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

Dispõe para pronta entrega de

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

- moveis - portas forros e todos os fins.

Não empena — Não enruga — Durabilidade eterna

7 x Gomarabica F. C. 4
sejam Marinho, Cícero e Aqui- 
no. No Galeno vimos diversos 
veteranos como seja» Éclair, 
Ribeiro. Enedino e Romulo.

Marcaram para oGaleno F.C. 
Ribeiro 3, Éclair 2, Adaír e 
Carlinho, e para o Go narabi- 
ca, Elias, Leão, GUI e Tulio.

Os quadros jogaram 
assim constituidos:
GALENO: F.C, Paulo (Mario)

Moacyr, e OrivJ; Carlinho-Ca- 
sarin e Ludmr, Romulo Ri
beiro, « Éclair, Decosta Adair, 
e (Enedino).

GOMARABICA F.C.: Olím
pio, Silveira e Eliseu, Gill, Leão 
e Aquino; Cicerr Gilberto, Ma
rinho, Eliis e Tulío.

Juiz. Nelson Passos ccm regular atuação.

t a f t  í M o  ie  M s
No Estúdio Velho de Copacabana, teve prosseguimento 

domingo pela manhã o Torneio Estimulo de Juvenis, com 
o desenvolvimento de duas pelejas.

No primeiro cotejo da manhã, o Lajes não teve dificu
ldades em*superar o Aliados pelo alarmante escore de 7 á 1.

No embate principal da rodada, o Internacional não 
leve tamhem dificuldades em derrotar o Cruzeiro pelo 
marcador de 4 á 0,

Após estes resultados, a colocação do Torneio Mirim
é a seguinte:

1 - internacional e Lajes 0 pp
2 - Flamengo 2 pp
3 - Aliados e Vasco da Gama 3 pp
4 - Cruzeiro 4 pp

Para o proximo domingo estão fixados os seguintes 
jogos- Cruzeiro x Flamengo e Vasco da Gama x Aliados.

Clube V, de Julho
EDITAL DE C O N V O C A Ç Ã O

A Diretoria do Clube I o de Julho, convoca os tSenhores 
associados, para a Assembléia Geral Ordinaria e a Eleição da 
nova Diretoria do Clube, para o periodo de I o de Julho de 
1957 á I o de Julho de 1959, a realizar se no 3o domingo do 
me7 dia 16 de Junho de 1957 ás 10 horas, na sua séic social 
à rua Correia Pinto.

A Diretoria.

- Instalações Sanitarias
♦

Direção de M EDINA - encanador

Não passe falta cTagua em sua residência I 
Procure a fabrica de artefatos de cimen
to que V.S. encontrará caixas de todos os

tamanhos

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

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

Rua Marechal Deodoro, 271 — Lajes S.C.

H  b í  ■ ■
M É D I C A

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

sala 2

RUA CEL. CüRDOVA 

Telefone Residência 288

(

\ ■ .
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Acontecimento de grande 

significado e relevada impor
tância teve lugar, dia 28 de 
abril do corrente ano, na sede 
do próspero distrito de Capão 
Alto, quando o estimado casal 
Vidal Antunes dos Santos - 
dona Angelina Antunes de 
Medeiros, tronco de tradicional 
familia lajeana, comemorou 
suas bodas de ouro.

Presentes quasi toda a fami
lia do casal c convidados es
peciais, dos quais destacamos 
os srs. vereadores üorvaltno 
Furtado, dr. Evilasio Nery Caon 
e Argemiro Borges de Almei
da, sr. José Baggio e Frei Ade
lino, afora elevado número de 
pessoas residentes naquele dis
trito, foi celebrada, na capela, 
uma missa em ação de gra
ças pelo mesmo frei Adelino 
quando então procedeu-se a 
cerimônia do casamento de 
ouro.

Churrasco na residen 
cia do casal

Ao meio dia, na residência 
do distinto casal, foi oferecido 
a todas as pessoas que se en-

ceu as inúmeras qualidades do 
sr. Vidal Antunes dos Santos 
e de sua exma esposa, tecendo 
também considerações sobre o

que vem se cxtendendo até os 
nossos dias. Ele, como chefe de 
familia modelo, conceituado 
entre os seus concidadãos e

Ocasião em que o padre Frei Adelino procedia a tradicional benção, 
na capela de Capão Alto, assistida por familiares do casal e convida

dos àquela festividade.

elevado conceito que são tidos, 
juntamente com sua familia, 
naquela região e em nossos 
meios politicos e sociais.

que, nessa qualidade, exerceu 
cargos de responsabilidade co
mo chefe politico destacado 
(até hoje se conservando no 
posto), juiz de Paz, intendente 
municipal durante vários anos, 
membro do diretório distrital 
do Partido Social Democrático 
e, por último, encarregado do 
banheiro da Prefeitura Muni
cipal onde se aposentou - é 
credor da amizade e do res
peito de todos aqueles que 
conhecem sua vida de perto; e 
ela - essa digna matrona afeita 
às lides do lar, como mãe e 
esposa, dona de um coração de

Flagrante do sr. Vidal Antunes dos Santos e de sua exma. esposa dona 
Angelina Antunes de Medeiros após as cerimônias religiosas.

contravam presentes uma ape -1 
titosa churrascada, transcorri- 
da em meio a grande anima- | 
ção e cordialidade. À  sobre
mesa fez uso da palavra, diri
gindo, num eloquente e signi
ficativo improviso, uma sauda
ção ao estimado casal, bem 
como à sua prole, o rev. Frei 
Adelino que se encontrava 
presente. Agradeceu, em nome 
da familia, o vereador Dorva- 
lino Furtado que, em formosa 
e significativa oração, enalte-

Duas vidas que devem  
ser imitadas

Nascidos e criados em Ca
pão Alto, o sr. Vidal Antunes 
dos Santos e sua esposa dona 
Angelina Antunes de Medeiros, 
dêsde, que uniram seus des
tinos há cinquenta anos atraz 
têm servido como exemplo às 
gerações vindouras, tanto pela 
educação que souberam trans
mitir à sua prole como pela 
sua vida pacata e laboriosa

Regressa hoje do Rio 
o prefeito Vidal Ramos

Deverá regressar hoje 
da Capita! da República, 
para onde viajara em 
fins da semana próxima 
finda, o sr. Vidal Ramos 
Júnior, prefeito munici
pal de Lajes e que fora 
àquela metrópole a fim 
de tratar de importantes 
assuntos relacionados 
com a administração 
desta comuna.

Sr. Hipóhto do Valle 
Pereira

CINE TEATRO TAMOIO S.A.
EDITAL DE C O N V O C A Ç Ã O

Assembléia Geral Extraordinária
De ordem da Diretoria desta sociedade, ficam 

convocados os senhores acionistas, para compare- 
serem a séde social da mesma, sita a rua Mare
chal Deodoro, 170, nesta cidade de Lages, estado 
de Santa Catarina, para reunião de Assembléia 
Geral Extraordinária, a realizar-se no dia 29 do 
corrente, as 14,00 horas, para tratar dos seguin
tes sssuntos.

ORDEM DO DIA:
1°) Eleição para o cargo de Diretor Presidente 
2 ) Alteração dos Estatutos Sociais 
3o) Assuntos de interesse social.

Lages, 4 de junho de 19õ7 
Cine Teatro Tamoio S A.

Constantino Bertuzzi 
Diretor Gerente

Esteve nesta cidade, 
dando-nos também o 
prazer de sua visita, o 
sr. Hipólito do Valle Pe 
reira, presidente da Fe
deração do Comércio de 
Santa Catarina, membro 
do diretório estadual do 
Partido Trabalhista Bra
sileiro em Florianópolis 
e elemento muito rela
cionado e benquisto nos 
meios comerciais, políti 
cos e sociais do Estado.

S.S. veio a Lajes em 
visita oficial ao Sindica
to dos Empregados do 
Comércio, desta cidade, 
demorando-se aqui até 
meados da semana pas
sada.

ouro e de uma generosidade 
que não encontra rivais - 
prototipo daquela que v 
sempre para o esposo e filho . 
consubstanciando o mais 
e sublime sonho que e o 
«mulher ideal«.

A  familia
Te u o benquisto casal, nes

ses cinquenta anos de união 
que foram comemorados, na 
data já mencionada, os seguin 
tes ilhos: Aristides Antunes 
d is Santos, casado com dona 
Ov n :<na; dr. Wilson Vidal A n 
tunes, casado com dona Maria; 
Dario A ntunes dos Santos, ca
sado com a sra. Aymée; VVal- 
mor Antunes dos Santos, casa
do com dona Amélia; dona 
Orestina, casada com o sr. 
Artur Furlani; sra. Lindaura, 
esposa do sr. Antonio Antunes

de Souza; dona Maria Deuca- 
cina, casada com o Piof. 
Vergilio Mendes Euriques; sra 
Violeta Odete, esposa do sr. 
Aroldo Mortari. e mais dois fi
lhos solteiros - Onorina e Isau- 
ro Antunes. Além disso, existe 
na familia mais vinte e seis 
netos, filhos dos srs. e exmas 
esposas acima mencionados.

Necessário se torna salientar 
que, pelos exemplos recebidos, 
a familia do ilustre casal des
fruta de largo conceito e vasto 
circulo de amizades nos meios 
em que vive, tornando-se, por 
isso, respeitada e admirada por 
todos os que a conhecem.

Destas colunas, pois, ao en
sejo de tão grato quão signifi
cativo acontecimento, formu
lamos ao distinto casal os nos
sos melhores votos d« feücida- 
dades, extensivos aos seus fa
miliares.

No clichê vemos um grupo de pessoas, em frente da capela, la d e e  do 
o distinto par que comemorava, naquela data, seu 50° aniversário de

união.
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

Edital d© Concorrência Pública para a ven
da de uma MOTONIVELADORA

AD e ” rdem do Prefelt0 Municipal torno público que 
até às 15 horas do dia 21 de junho do corrente ano. acha

,Pública Para a venda de urm MOTONIV ELADORA «ADAM**» 512 usada motor marci 
IOTEBSATIONa L UD 14. a óleo D le..,, , qu‘ pa“ c,m cabl 
ne, escarifi* ador e lamina. ^

Ae propostas deverão ser entregues na dr
Prefeitura Municipal, em envelopes fechados devidamentt 
seladas, e serão abertas no dia, hora e local acima estiDu

‘eoU r e a  PreeeDC‘  d“  ou de quem ô . r.pÇe

MIL CRÍzEIROMCrt 5 < K O00)m,ní'” ° d<! QU1NHENT0S
interesse*” d ^ P r a M t u "  pr0p',' ta'1 ’ ue nS°  consultarem 01

A M OTONIVELADORA poderá eer examinada diária 
meme. durão,, a . boraa de expediente, na P raloR urí Sü.

junho d„957Pr" el,,lr‘  M"“ic" >11 Cagee, ,m  .• d«

FELIPE AFONSO SIMAO 
Secretário

Neste número:

Protesto a Associação Co 
m a í1? de Ctiritibanos(Le.a texto na 2a. página)
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