
CORRE LAGEANO
Ano XVII DIRETOR - GERENTE 

JOSÉ P. BAGGIO
REDATOR - CHEFE

e s t e v a m  BOItGES LAGES. 19 ae junho de 1357 | Redação e Oficinas FCNE
| Rn MirecbiJ D»oíin294 397 N. 49

A visita do general 
Craveiro Lopes, esposa 
dona Berta Craveiro Lo

pes, e comitiva está sen
do o assunto mais pal
pitante de todos os cir- 
culos políticos, econômi
cos e sociais de todas as 
capitais, cidades e luga
rejos do país. A im
prensa falada e escrita 
se mobilizou, em todos 
os sentidos, para fazer 
uma ampla cobertura 
das ocorrências verifica
das durante a estada do 
ilustre visitante à terra 
que seus antepassados 
descobriram e que, mais 
tarde, após acontecimen
tos políticos desenrola
dos na primitiva Terra 
de Vera Cruz, passou a 
ser uma nação indepen
dente mas irmã, ligada 
aos mais fortes laços de 
amizade e de tradição

do lendário e simpático 
Portugal.

Após «descobrir» sua 
terra no Rio de Janeiro, 
e ser alvo das mais si
gnificativas e sinceras 
homenagens jamais pres
tadas a um visitante de 
sua categoria em nosso 
país, o presidente luso 
viajou hoje para Porto 
Alegre, que se prepara 
para tributar-lhe a mais 
calorosa recepção, de 
conformidade com o pro
grama oficial elaborado. 
Recebido no Aeroporto 
Salgado Filho, de acor
do com o mais rigoroso 
protocolo, o chefe da 
nação portuguesa passa
rá em seguida revista às 
tropas formadas ao lon
go da Avenida Farrapos, 
com contigentes do Exér
cito, Aeronáutica e Bri
gada Militar.
No Palácio Piratini e 
no Clube do Comércio

Às 18,30 horas de ho
je haverá, no Salão No
bre do Palacio Piratini, 
uma recepção à Colonia 
Portuguêsa. O presiden
te Craveiro Lopes e co
mitiva farão pequeno re
pouso na residência go
vernamental, no Palácio. 
Em seguida realizar-se-á 
um grande e majestoso 
banquete no Clube do 
Comércio, oferecido aos

ilustres visitantes
Regressa amanhã ru 
mando para Belo Ho 

rizonle

Faltaria-nos espaço pa
ra descrevermos, com 
minúcias, o longo itine
rário do general Fran
cisco Higino Craveiro 
Lopes durante sua estada, 
em visita oficial, na ca
pital gaúcha. Ápós as 
inúmeras homenagens 
que deverá receber, a 
partir de hoje, naquela 
metrópole, o ilustre es
tadista deverá regressar 
amanha às 15 horas, via 
aérea, rumando com sua 
comitiva para Belo Ho 
rizonte.

Este jornal circula 
duas vezes por sema 
na, às 4as. e sábados

P r o g r a m a  - C o n v i t e
A Diretoria do Clube Io de Julho tem a grata satisfação em con 

vidar os Snrs. Sócios e Exmas. famílias para os Bailes que fará reali 
zar nos seus salões, em comemoração ao seu 6U aniversário, nos dias 
6 e 7 de Julho.

Dia 6, sabado, Baile de Gala.
Dia 7, domingo, soirée.

Para abrilhantar as festividades, a Diretoria contratou uma das 
mais afamadas Orquestras Espetáculos, em tournée artística pela Ame
rica do Sul.

«SUSPIROS DE ESPANHA»

«Breno Sauer». > *
TRAJES:- Dia 6 - De Gala 

Dia 7 - Passeio
MESAS: - As mesas para o Baile de Gala estarão a venda na 

Alfaiataria Brascher, a partir do dia 17 de Junho 
e para a Soirée à partir do 1 de Julho.

A DIRETORIA

Retardado, pelo Tribunal deCon- 
tas, o registro do credito legal

O presidente Jusceli- 
no Kubitschek transmi
tiu, dia 12 do corrente, 
a seguinte recomendação 
para o ministro da Fa
zenda, que foi divulgada 
dia 12 pela imprensa ca
rioca: «Solicito o obsé
quio de suas providen
cias no sentido de ser 
efetuada, imediatamente, 
a entrega à Justiça Elei
toral da dotação da lei 
à mesma atribuída para 
a realização de novo a- 
listamento no país. Te
nho informações seguras 
de que o êxito do traba
lho depende da imedia
ta entregados recursos 
para esse fim destina
dos, sem o que o go
verno poderá tornar-se 
responsável pela incom
pleta realização dos a- 
listamentos em tempo 
hábil.

Responde o sr. José 
Maria Alkimin

Foi a seguinte a res
posta do titular da pas- 
da da Fazenda: «No mes
mo instante em que re- 
cebi a sua recomenda
ção, pelo telefone do 
serviço radiotelegráfico 
da Aeronáutica, sobre o 
pagamento ao TSE, co- 
inuniquei-me com o mi
nistro Rocha Lagoa. In
formo que o crédito só 
foi registrado pelo Tribu
nal de Contas na sessão 
de 11 do corrente e a 
comunicação ao TSE se 
verificou por oficio dia 
13. De acordo com o en
tendimento telefônico o 
TSE requisitou o paga
mento em oficio de on
tem. Autorizei hoje, dia 
15, providencias para o 
pagamento imediato».

Jânio e Adhemar de braços 
dados nos Campos Elíseos

Segundo divulga des
pacho vindo de São Pau
lo, a nota de maior des
taque da chegada do 
presidente de Portugal 
a São Paulo foi o eu- 
contro dos srs. Janio Qua
dros e Adhemar de Bar- 
ros, no Aeroporto de 
Congonhas, da Capital 
Bandeirante. Pela pri
meira vez os dois ferre
nhos políticos viram se, 
pessoalmente, um ao ou
tro.

A chegada do sr. Adhe
mar de Barros ao local 
onde se realizaria a re
cepção do general Cra
veiro Lopes causou preo 
cupação geral. Isto por
que o protocolo não per
mitia a entrada do pre
feito na pista de aterra
gem, onde só seria per
mitida a presença do 
governador e esposa, ge

nerais, brigadeiros e res
pectivas esposas. As de
mais autoridades repre
sentativas aguardariam 
o presidente e o gover
nador no pavilhão ofi
cial para cumprimentos, 
após a revista à tropa. 
No entanto, não se sabe 
porque motivo, o gene
ral Haskett Hall, rom
pendo o protocolo mili
tar, organizado ali pelo 
general Penha Brasil, to
mou o prefeito pelo bra
ço e com ele penetrou 
na pista do aeroporto, 
provocando, então, o 
inesperado encontro en
tre os dois adversários 
políticos.

Ao contrario do que 
os presentes pensavam, 
governador prefeito tro
caram cumprimentos cor
diais, mantendo depois 
demorada palestra.

Sr. Protasio Campos
Vê passar seu aniversário 

natalício, na data de hoje, o 
sr. Protasio Campos, capitalis
ta e elemento de grande proje
ção em nossos meios políticos 
e sociais.

Pessoa grandemente concei
tuada na Princesa da Serra,

valoroso integrante das filei
ras do Partido Social Demo
crático, o benquisto aniversa
riante de hoje vè passar esta 
data rodeado de numero"OS a- 
migos e correligionários de to
das as classes sociais.

f.
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Crônica

Clelia

Uma saudade Longínqua
Sr. Cesar Wagenfhür

Quando ele voltar, há de a- 
brir os olhos, surpreendido, e 
à sua admiração, responderei 
com um sorriso levemente iro- 
nico. . .

Sei quanta coisa pensará na
quele segundo de contempla
ção, vendo-me feliz, adivinhan
do a alegria de viver em meu 
olhar brilhante e em meu ris
co cascateante.

Sim, porque ao partir ele 
deixou atrás de si uma figura 
encurvada ao peso de uma dor 
imensa e as lagrimas de a

margura que chorei então, ain
da se ouviam quando seu vul
to era um ponto indeciso entre 
o horizonte e a escuridão in
decisa.

E as trevas desceram sobre 
minha vida.

Mas na voragem sem fim 
dos minutos que passam, re
cordações se esmaecem e en
fim chegou o dia em que pu
de pensar no meu antigo amor, 
sem provocar um turbilhão 
de lagrimas.

Ele voltou agora. E pude sor
rir com meu olhar, sentindo a- 
penas uma saudade longínqua

e quase apagada de tudo que 
senti e que hoje é cinza, pó c 
nada mais. . .

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

Faz saber que pretendem casar 
WILSON GOMES, solteiro, nascido 
em São João Batista, neste Kstado, 
comerciário, filho de João Vicente 
Gomes, e de dona Alice Soares

Viu passar eeu aniversário 
natólício, ontem, o sr. Cesar 
Wagenfhür, competente Rádio 
Técnico de nossa cidade e 
pertencente ao «cast» da Rá
dio Clube de Lajes.

Militando nessa popular « 
conceituada emissora há mui
tos cnos, o distinto aniversa
riante tem larga folha de ser-

Gomes. e VALDECY ELISA LETTI, 
solteira, nascida em Antonio Prado, 
Estado do Rio Grande do Sul, de 
ocupação doméstica, filha de João 
Letti, e de dona Elisa Golin Letti,

Lajes, 12 de junho de 1957.

viços a ela prestados, quer 
como artista, quer na parte 
técnica.

Animador dos programas cai
piras, transformando-se depois 
em Virgolmo e seu incrível 
boneco juquinha, o sr. Cesar 
Wagenfhür, ou Nbo Tico, co- 
como é mais conhecido, pos- 
sue um grande número de 
fãs na cidade * no interior.

A êle, pois, ao ensejo dessa 
tão significativa efeméride, 
enviamos os nossos parabéns 
com votos de duradoura* fe
licidades.

PHILIPS Tenha mais um radio
EM SUA CASA. . .

. .. E QUE SEJA PHILIPS !

Ferna C i a .
COM. E REPR.

Distribuidores PHILIPS para esta cidade apresentam sensacional oferta ven
dendo rádios PHILIPS com apenas

Com os recpetores «PHILIPS» V. terá mais sonoridads 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.
^ 0Yvt C t fk c O  
6

COM. REPR.

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

P H I L I P S !

C tm A t/búO  i  M Í 3

RÁDIO ^

PHILIPS
DE BATERÍA
BR 3 4 6 -V *

___
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P R Í N C I P E
6,5 pés

‘"■•'TCTüraHi

Dinastia da qualidade
arai— n n  '•^M aaaneR.'‘aPCi.‘ •

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

BRASTEMP IMPERADOR

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 prodigio de aproveitamento de espa
ço interior, com linhas externas do mais 
impecável bom gôsto.

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

i

Mercantil Delia Roce*, Broering S. A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, Caixa Postal 27 - LAJES, S.C

a 3'um ior-fcwk.
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
i r r r r r rsiBMtdl .qt

Séde em Florianópols S. C.

oos
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saidas às 14:53 Para

Rio - São Parlo - Curitibi - Itajai e Florianópolis 
Videira - Jooçobn e Chapocó

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

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo © Rio 

Rio - Snito* - Paranaguá -VCuritiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis 

saida6 às 15,30 Para Porto Alegre

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 09:õ5 De 

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saida6 às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saides às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinyile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- nantos e Rio

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

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5 .A.
AGENCIA EM  LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone1 -2 1 4

T A C às suas ordens =
1 a í  - m • > íT tr o '  • : i  oi :<

s ' C l t *

. C< K r
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Caiu a exigência de «próprio punho» na 
outorga de instrumento de procuração

Jns rumento de procuração, 
que ki tinha valor quando 
pas8ido -de próprio punho», 
confirm e reza o art. 
1.289 do Código Civil, passa
rá a valer «desde que tenha 
a assinatura do outorgante».

Uma lei do Congreso alte
rando a redação do referido 
artigo do Código foi sancio
nada pelo presidente 
Juscelino Kubitschek. Pelo 
lovo  diploma legal, ês-  
se dispositivo do Código te
rá, agora, a seguinte redação:

«Art. 1289 - Tôdas as pes
soas maiores ou emancipadas, 
no gôzo dos direitos civis, 
6ão aptas para dar procu
ração mediante instrumento 
particular, que valerá desde 
que tenha a assinatura do 
outorgante.

§ Io - O instrumento parti
cular deve conter designa
ção do Estado, da cidade ou 
circunscrição civil em que 
fôr passado, a data, o nome 
do outorgante, a individuação 
de quem seja o outorgado e 
bem assim o objetivo da ou
torga, a natureza, a designa
ção e extensão dos poderes 
confetivo da outorga, a na
tureza, a designação e e x 
tensão dos poderes conferi
dos.

§ 2o - Para o ato que não 
exigir instrumento público, o 
mandato ainda quando por 
instrumento público seja ou

torgado. pode subslabelecer- 
se mediante instrumento par
ticular.*

§ 3o - O reconhecimento da 
firma no instrumento particu
lar é condição essencial à 
6ua validade, em relação a 
terceiros.»

Dispunha o art. 1.289 de 
quatro parágrafos, mas um 
dêles foi cancelado, em vir
tude da alteração, estabele
cia que, concorrendo no 
mesmo instrumento dois ou 
mais outorgantes, será es
crito por um e assinado por 
todos.

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

ótimo apartamento na rua Emiliano Ramos n° 204, com 11 
peças, tratar no local com o proprietário.

Gerai de Peças e Maquinas Ltda.
-  RUA CEL. OTACILIO COSTA —

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

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

Peças em Geral de:

Scania W abis 
Internacional 
Chevrolet 
F.N.M.
Austim
Dodge
Ford

Motores

DURATEX

Peças de Tratores: 
Allis Chalmers 
Caterpillir 
Hanomag 

Oliver 

Fiat

Material p/ pedreira: 
Aços Vulcanus 
Compressores 
Marteletes

Explosivos 

Brocas
elétricos desde 3 /4  até 50 HP

para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

Coosolidador da l i o  iuso-brasileira
Ao desembarcar em solo 

brasileiro foi entregue ao Pre
sidente da República de Por
tugal, General Craveiro Lo
pes. a seguinte mensagem da 
Casa do Jornalista do Brasil 
- «No histórico momento em

que V. Exa. pisa terras do 
Brasil, nesse mesmo chão 
natal da Bahia de onde a ci
vilização que Portugal nos 
deu se irradiou por todo o 
território nacional, querem 
os jornalistas brasileiros, 
congregados na Associação 
Brasileira de Imprensa e pe

la Voz do seu Presidente, 
saudar efusiva e respeitosa- 
tnente em V. Exa. o portador 
ilustre de um novo penho da 
amizade fraternal da Nação 
portuguêsa e novo consoli- 
dador da indissolúvel união

das duas Pátrias, reafirman
do-lhe a segurança da coo
peração entusia6tica de to
dos os homens de imprensa 
do Brasil para cumprimento 
dos gloriosos destinos da 
comunidade luso-brasileira. 
- Herbert Moses, Presidente».

--------------------------------------------------------------------------------------- ,

J o a i 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

l i  B D O  U I !
M É D I C A

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

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

A v â v . v v iy .iy iy ; tV « v .tv > V A V ^ .

JÍ2V~):
g

i»
i l
§M
i
m

<-B|j
§p

1
m

M A D E I R E I R A  A R C O -
D E

Fortursato 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 paredes, madeiras brutas
para construções de todos tipos e bitolas.

Travessa Cruz e Souza (próximo o SENAI) —
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarina
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Prefe itura de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Edital de Concorrência Pública
De ordem do Sr. Prefeito Municipal torno público, para 

conhecimento doe interessados que, de acôrdo com a Lei n° 
110, de 25 de jetembro de 1956, serão vendidas e;n hasta 
pública, na Secretaria da Prefeitura, no dia 4 de julho do 
corrente ano, às 15 horas, os seguintes terrenos do Patrimô
nio Municipal, sitos nas zonas Urbanas e Suburbana desta 
Cidade:

45) - U;r, lote com a árta de 400,00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Nort«> (28,40) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao Sul (28,80) com terreno do Patrimônio Munici
pal; a Leste (14,00) com uma rua orojetada e a Oeste (14,40) 
com terreno do Patrimônio Municipal.

46) - Um lote com a área de 393,80 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona suburbana, com as se
guintes confrontações.- ao Norte (12.00) com uma rua projeta
da; ao Sul (12,00) com terreno de quem de direito; a Leste
(33.80) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste (33.50) 
com terreno do Patrimônio Municipal.

47) - Um lote com a área de 325,50 m2, sito no local 
deno amado CONTA DINHEIRO, zona B. com as 
seguintes confrontações: ao Norte (29,35) c<>m terrena do Pa
trimônio Municipal; ao Sul (29,60) com terreno d-> Patrimônio 
Municipal; a Leste (11,00) com terreno do Patrimônio Munici
pal e a Oeste (11,00) com uma rua projetada.

48) - Um late com a área de 373.00 m2. sito no local 
denominado VARZEA, znna suburbana, com as seguintes 
coritro tacões: ao Norte (25,00) com terreno de Maria Cordo- 
va; ao Sul (25,00) com terreno do Patrimônio Municipal; a 
Leste (15.00) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste
(15.00) com uma rua projetada.

49) - Um late com a area de 259 50 m2 sito no local 
denoirfinado CONTA DINHEIRO zona B, Com as seguintes 
confrontações; ao Norte (14,00) com a estrada que liga o 2° 
Btl. Rdv. ao Passo Fundo; ao Sul (11,30) com terreno do Pa
trimônio Municipal; a Leste (20,00) com terreno do Patrimô
nio Municipal e a Oeste (21,20) com terreno de quem de di
reito.

50) - Um lote com a área de 208,70 m2, sito no local de
nominado CONTA DINHEIRO, zonn suburbana, com as se- 
guint s confrontações: ao Norte (8,00) com terreno do Patri
mônio Municipal; ao Sul (8,00) com uma rua projetada; a 
Leste (28,80) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oes
te (24,80) com terreno do Patrimônio Municipal.

51) - Um lote com a área de 299,90 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zon.- B, com as segointes 
conlr mtr.ções: ao Norte (28,00) com uma ru* projetada; ao 
Sul (18,00) com terreno do Patrimônio Municipal; a Leste 
(12,50) com cerreDo do Patrimônio Municipal e a Oeste (9,00) 
com uma rua projetada.

52) - Um lote com a área de 141,44 m2, sito no iocal 
denomin ido CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguinte» 
confrontações: ao Norte (12,25) com uma rua projetada; ao 
Sul (13,25) com terreno do Patrimônio Municipal; a Leste
(10.80) com terreno de Raul Godois e a Oeste (12,00) com 
terreno de quem de direito.

53) - Um lote com a área de 396,00 m2, sito em local 
próximo ao Cemitério Cruz das Almas, zona B, cora as se
guintes confrontações: ao Norte (13,70) com uma rua proje
tada; ao Sul (14,10) com terreno do Patrimônio Municipal; a 
Lesta (29,00) com terreno de João Jorge e a Oeste (29,00) 
com terreno de quem de direito.

54) - Um lote com • area de 301,50 m2, sito no local 
denominado VARZEA, zona suburbana, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (20,20) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao Sul (20,00) com uma rua projetada; a Leste
(15.00) com uma rua projetada e a Oeste (15.00) cora terreno 
de Henrique Machado.

55) - Um lote com a área de 327,50 m2, sito no local 
denominado VARz/EA, zona suburbana, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (20,40) com terreno de Enedino de 
Tal; ao Sul (20,20) com terreno do Patrimônio Municipal; a 
Leste (15,60) com uma rua projetada e a Oeste (16,70) com 
terreno de Henrique Machado.

56) - Um lote com a área de 254,82 m2, sito no Iccal 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (11,00) com uma rua projetada; ao 
Sul (10,00) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste 
(24,40) com terreno do Patrimônio Municipal e a Leste (24,30) 
com tf-rreno do Patrimônio Municipal.

57) - Um lote com a área de 124,80 m2. sito em local 
próximo à Indústria de Madeiras BatiiteD, zona B, com as 
seguintes confrontações: ao Norte (11,30) coin terreno de Ro- 
land Hans Kumm; a Noroeste (10,00) com terreno do Patri
mônio Municipal; ao Sudoeste (13,00) com terreno de Oscar 
Pezzi e a Leste (12,60) com terreno de Ely Antonio Batis- 
tela.

58) - Um lote com a área de 91,91 m2, sito no local de

nominado MORRO DO POSTO, zona B, com as seguintes 
confrontaçães: ao Norte (6,45) com a Estrada Lajes-São José 
do Cerrito; ao Sul (6,90) com a Rua Nova; a Leste j(l5,05) 
com terreno de Leopoldo Ferreira e Oeste (13,45) com uma 
rua projetada

59) - Um lote com a área de 9,00 m2. sito na antiga 
Rua Porto Uniãa, zona A, com as seguintes confrontações: 
ao Nortr (0 68) com terreno de HUario Granzotto,- ao Sul 
(0,25) Cum terredo de Artur Lisboa; a Leste (19,34) com ter
reno de Edezio Nery Caun e a Oeste (19,33) com a antiga 
Rua Porto União.

60) - Um lote com a área de 302,20 m2, sito no local 
denomi iad) CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (27,00) com uma rua projetada; ao 
Sul (25.30) c<>m terreno d- Benicio de Tal; a Leste (11.30) 
com teireno de quem de direito e a Oeste (12,00) com terre 
no de quem de direito.

61) - Um lote com a área de 398,50 m2, sito nò locai 
denominado CONTÂ DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Noite (16,30) com terreno de quem de di
reito; ao Sul (14,80) com terreno de Firmino Ramos Macha
do; a Leste (26,30) com terrenos de Rosalina Bum Goedert e 
de quem de direito e a Oeste (24,90) com terreno do Patri
mônio Municipal

62) - Um lote com a área de 329,50 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as spguinte* 
confrontaçõ s: ao Norte (13,50) com terreno de quem de di
reito; ..o Sul (13,50) com terreno de Firmino Ramos Machado; 
a Leste (24,90) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oes
te (23,90) com terreno de Orlando Melegari,

Ò s preço3 m ínim os de alU naçâo são os segu in tes:
Lotes nos. 46, 54 e 55 - CrS 10,00 por metro quadrado;
Lotes nos. 48, 50. 52, 61 e 62 -  Cr$: 20,00 por metro qua

drado;
Lotes nos. 45, 47, 49. 51, 53, 56, 57, 58 e 60 - Cr$ 30,00 

por metro quadrado;
Lote n° 59 - Cr$ 40,00 por metro quadrado.
Durante o prazo de 2o (vinte) dias, a contar da data 

deste Edital, deverá » ser encaminhadas à Secretaria da Pre
feitura as recíamações de quem se julgar com direito aos ter
renos ora em concorrência.

O proponents cuja proposta fôr aceita deverá efetuar o 
pagamento dentro do prazo de dois (2) dias.

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de junho de 1957.
FELIPE AFONSO SÍMÃO - Secretário.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Teleíone rr 266

CONTINUAM AS 
MESAS REDONDAS

Presentes srs. Mario Augus
to de Souza, presidente, dr. 
Francisco J > sé Rodrigues de 
Oliveira, Armando Castro, re
presentando a Legião da Boa 
Vontade, dr. Oily Machado 
Furtado, Cesar Góss, acadê
mico Odilon Vieira da Luz, 
tenente coronel Jubal Couti- 
Dho, Carlos Noé Soares Cou
to, Pompeu Sabatini, Mosart 
Pinheiro e Estevam Borges 
realizou-se, segunda feira úl
tima, mais uma mes> re
donda para tratar dos proble
mas relacionados aos meno
res de nossa cidade. FiZer2 m 
uso da palavra, na ocasião, a- 
bordando o probhma do me
retrício e fazendo diversas 
considerações a respeito, os 
srs. Mario Augusto de Sou*a, 
dr. Orly Furtado, Armando 
Castro, Odilon Vieira da Luz, 
Carlos Couto, dr. Francisco 
Oliveira e tenente coronel Ju
bal Coutinho, tendo a reunião 
se encerrado precisamente às 
21.30 horas.

Segundo entendimentos fei
tos, vai ser nome da uma co
missão para estudar o pro
blema do meretrício em todos 
os seus ângulos para, depois, 
ser apresentado um relatório 
completo das conclusões a 
que chegou a referida comis
são a respeito do momentoso 
a -sunto.

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kõeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Faz saber que pretendem casar 

FLÔRO MARTINS, solteiro, nascido 
em Tupaciretan, Estado do Rio 
Grande do Sul. funcionário público 
estadual, domiciliado e residente 
em Tupaciretan, à Rua Aquino, 715, 
filho de Pedro Martins, e de dona 
Fausia Moraes, e MARIA THOMA- 
ZIA DA CONCEIÇÃO PIRES soltei
ra, nascida em Lajes, de ocupação 
doméstica, fi ha de Indalicio Coe
lho Pires e de dona Maria Aurora 
Bràscher Pires.

Lajes. 12 de junho de 1957,

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

Rádios de mêsa I
Rádios de cabeceira I

Rádios a luz, bateria e bateria e luz !
EJ et rolas de mêsa !

Eletrolas de alta fidelidade 1 (High fidelity)
. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de ernbuia. marfim !

mogno e outros mais !

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

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

Quintino Bocaiuva 80 • *
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO! U

- Astoria - Telespark
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Houve sd goleadas na rodada de domingo
Perante um publico bastante rubro negro reâdcjuiriil *v»aic l nnn n Çr n  P/\cén i \Ta<vw1«La O r\ :_ 1    «« .

diminuto, teve sequencia no 
ultimo domingo o Torneio Es
timulo da Liga Serrana de 
Desportos, que contou com a 
realização de duas pelejas.

No encontro preliminar o 
Flamengo inflingiu um rotun
do revez ao Cruzeiro pelo pla-
card de 7 á 1, um marcador 
dos mais elevados para o Ex
presso Atomico, que afinal d« 
contas não realizou uma atua
ção de todo má.

Com este triunfo, o quadro

mais
animo para os futuros com
promissos, e conseguindo com 
isto uma posição bastante van
tajosa na tábua de classifica
ção.

No primeiro tempo o prelio 
estava empatado em um tento, 
e os gQls da contenda foram 
consignados por intermédio de 
Caon 3, Aldori 2, Marquetti e 
Ari para o Flamengo, enquan
to que Dida assinalou o gol de 
honra dos estrelados. Na arbi
tragem deste confronto funcio

nou o Sr. Osvaldo Costa com 
urnq-boa atuação. ' >

No cotejo principal da «tapa, 
o Pinheiros, atual líder da ta 
bela goleou ao quadro do Pal
meiras pelo escore de 6 á L, 
num escore bastante surpren- 
dente, pois esperavamps mais 
do quadro periquito, que de
monstrou neste cotejo a au
sência de diversos titulares.

Com. este triunfo, o esqua
drão de Julio Nunes deu mais 
um passo em direção ao titu
lo máximo.

- * i
Negrinho 3, Zeca, Dczinho e , passo que ‘ Rui consignou o 

Pão' de Milho (penal) anotaram | tento de honra da esquadra 
os tentos dos vencedores, ao palmeirénse.

Teremos amanhã, quinta feira, dia conside
rado santificado, no Estádio Municipal da Ponte 
Grande mais duas sensacionais partidas entre 
as equipes: Flamengo x Pinheiros e Palmeiras x 
Fluminense.

fOüÂO A GÁS LIQUIDO EHGARRAFADO

•  O novo fogão a gás líquido engarrafado GERAL 
ê um complemento Indispensável as residências 
modernas e confortáveis.

0 O novo fogão a gás liquido engarrafado GERAL é 
uma expressão de economia.

0  A palavra GERAL registra a virtude de um fogão: 
G, garantia; E, eeonômia; R, resistência; A, acabamento; 
L, linha

DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região
_ ____ ____  _ ____ _ ____ «ív 8 ^B E R T U Z Z I ,  R I B A S  & CIA.

COMERCIO — ATACADO — VAREJO — REPRESENTAÇÕES
Rua 15 de Novembro, 306 - L A G E S ,  SC. — Fones, 295 - 298
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Reuniu-se o organismo recentemente criado pelo Presidente da Re

pública — Discutidos assuntos relacionados com o seu Jfunciona-
mento

Rio, (Agência Nacional) - 
Instalou-se no Gabinete do 
Ministirio da Agricultura, e 
começou a funcionar imedia
tamente a Comissão de Or
ganização da Tritieultura Na
cional, recentemente criada 
por decreto da Presidência 
da Kepública.

A nova Comi68ão, presidi
da pelo Ministro Mário Me- 
neghetti, é composta dos di
retores dos Serviços de Eco
nomia Rural e Expansão do 
Trigo, da Carteira de Crédi
to Agrícola e Industrial e de 
Crédito Geral do Banco do 
Bnsil, do presidente da Co
missão Nacional de Armazene 
e Silos, representantes do 
Ministério da Fazenda e de 
cada Federação de Coopera
tivas Tritícolas

O ministro da Agricultura

aludiu à importância do ato 
governamental que instituiu 
a COTRIN, para promover a 
constituição de uma coope
rativa especificamente tríti- 
cola em cada zona, bem as
sim a construção de silos e 
armazêus, inclusive 6eu fun
cionamento.

Tomou a nova Comissão 
conhecimento do trabalho já 
realizado pelo Serviço de 
Economia Rural no tocante à 
fundação de novas cooperati 
vas e reestruturação das en
tidades congêneres existen
tes Afirmou o sr. Smith Braz 
que o Ministro Mário Mene- 
ghetti não é apenas o Minis
tro do trigo, mas sim do 
cooperativismo, sistema capaz 
de resolver o sério proble 
ma da reorganização, defesa

e racionalização da produção 
agronecuária do País

Foram discutidos, depois, 
diversos assuntos relaciona
dos com o funcionamento da 
COTRIN, manifestando seus 
membros o propósito de não 
transformá-la num órgão bu- 
rocratizado..

T m  m m  l i r A r i i  o Clube I' de Julho
Em Assembléia Geral Or

dinária. realizada dia 16 do 
mês em curso, foi eleita a 
nova diretoria do veterano 
Clube 1° de Julho para o pe
ríodo 1957/1858, ficando as
sim constituida: presidente - 
Willy João Bun:  vice presi
dente - Aldo Neves; Io secre
tário Johnny Fiescher, 2o 
secretário - Palmiro Vieira 
de Jesus- tesoureiro - Alfeu 
Grazziotin; orador - Nilton 
Neves; bibliotecário - Ary

Braescher.
O Conselho Fiscal, eleito 

na mesma data para o pe
ríodo acima referido ficou 
integrado p e l a s  seguintes 
pessoas: Celio B. de Castro, 
Eurico D. Batista e Heinz 
Joachim Rau.

As solenidades de posse da 
diretoria recentemente eleita 
terão lugar na sede do Clu
be Io de Julho na data que 
lhe empresta o nome às 19 
horas.

Confederação nacional dos 
servidores públicos

O secretário geral da União 
Nacional de Servidores Pú
blicos (CNSP^ revelou que 
será realizada, neste mês de 
junho, uma reunião do fun
cionalismo, com a presença 
de delegações das Associa 
ções de classe de todo o Bra
sil. Na oportunidade serão 
discutidas as reivindicações 
dos servidores da União, pla
no de reclassificação de car
gos e funções e criação da

Confederação Nacional 
Servidores Públicos.

dos

Informou, ainda, o sr. Edgar 
Ferreira que, objetivando a 
preparação da grande as 
sembléia vário* emissários 
da UNSP seguiram para o 
nordeste, norte e sul do país 
devendo êle mesmo viajar 
dia 15 dêste mês para a re 
gião nordestina com o mes
mo propósito.

Prisão especial para 
prefeito e vereadores

Os governadores dos terri 
tórios, prefeitos municipais e 
vereadores, quando sujeitos â 
prisão e antes da condena
ção definitiva, terão doravan
te direito à prisão especial, 
tal como os governadores ou 
interventores de Estado e o 
prefeito do Distrito Federal, 
seus respectivos secretários 
e chefes de policia. O assun
to era regulado pelo inciso 
2, do artigo 295 do Código 
de Processo Penal, que pas
sa a ter a redação 6eguinte, 
de acordo com a lei 'sancio
nada pelo presidente Jusce- 
lino Kubitscheh dia 15 do 
mes corrente:

«Os governadores ou in
terventores de Estado e ter 
ritorios, prefeito do distrito 
federal e seus respectivos 
secretários, prefeitos munici 
pais, vereadores e chefes de 
polícia».

Já se encontra no Rio 
«Miss Santa Catarina 

1957»
Consoante telegrama envia 

do pelo sr. Antonio Augusto 
Fontes, presidente do Centro 
Catarinense na Capital da 
República, a referida entida
de recebeu no Aeroporto a 
srta Terezinha Dutra, recen
temente escolhida Miss Santa 
Catarina 1957 num certame 
que polarizou as atenções da 
sociedade florianopolitana e 
dos demais municípios do 
Estado.

Como se sabe, a represen
tante máxima da beleza da 
mulher catarinense tomará 
parte, no concurso para a 
escolha de Miss Brasil 1957 
a ter efeito nestes próximos 
dias no Hotel Quitandinha

«Ônibus entre Porto Alegre e Curitiba»
9  Expresso Lajes de Transportes Ltda- e o Expresso Curitiba 

Lajes Ltda., levam ao conhecimento de seus clientes e passageiros em 
geral, que no dia l 0- de julho do corrente ano, inaugurarão conjunta
mente uma nova linha de Ônibus, entre: CURITIBA e PÔRTO ALEGRE, 
perfazendo o referido percurso em 16 horas.

A referida linha terá seu ponto de almoço nesta cidade, partindo 
simultâneamente para Porto Alegre e Curitiba às 13 (treze) horas, 
diáriamente inclusive aos domingos.

Partidas de Curitiba às 4 horas e de Pôrto Alegre ás 3,15 horas.
Êstes serviços serão feitos em nóvos e luxuosos Ônibus, recente

mente adquiridos pelas empresas.
Informações:

i i . t ..

fone 24£ta^ °  Ródoviária’ sita á Rua Manoel Thiago de Castro, 77,

O povo reclama

Cadi dia mais abusos poi parta dos 
ondutores das “circulares”ci

Apesar das criticas que te
mos formulado destas colunas, 
que refletem o pensamento da 
opinião pública, os condutores 
dos onibos de transporte 
coletivo, popularmente deno
minados circulares, continuam 
a praticar abusos com relação 
aos passageiros, demonstrando 
uma groseria e uma falta de 
educação sem par. Dentro das 
referidas circulares, por parte 
de certos «pirralhos», as pes
soas que se utilizam desse meio 
de transporte são públicamen
te desrespeitadas por qualquer 
motivo, sem que os dirigentes 
da umpresa tomem providen
cias no sentido de coibir esse 
péssimo e lamentável costume. 

E, por mais que o passageiro

tenha razao, os motoristas, 
a quem estão afetos a ordem 
e a boa marcha das coisas 
dentro dos veículos, dão intei
ro apoio aos condutores, sendo 
capazes, mesmo, de sovar um 
ou outro passageiro que por
ventura reclame [contra a fal
ta de respeito manifestada pa
ra consigo.

Mais uma vez, pois, destas 
colunas endereçamos aos diri
gentes dos ônibus de transpor
te coletivo veementes apelos 
para que, como é do seu de
ver, tomem providencias seve
ras para que tais fatos 
não se repitam.

Do contrário 
novamente.

cá estaremos

CORREIO LAGEANO
Ano XVIlj Lages, 19 de junho de 1957 | N* 49

Brasília terá dez milhões de 
dólares para ajudar sua contrução

Segundo despachos proceden
tes do Rio, concluiram-se 
as negociações para o emprés
timo de 10 milhões de dólares 
pelo EXIMBANK à Companhia 
Urbanizadora da Nova Capital.

O decreto do presidente da 
República, q u e  autoriza a 
NOVACAP a fazer o emprésti
mo, também já foi baixado. A 
garantia será dada pelo Tesou
ro Brasileiro. O financiamento 
foi aprovado também pelo De
partamento de Estado do go
verno americano.

Falando à reportagem do 
Rio o sr. íris Meimberg, dire
tor comercial da NOVACAP 
teve a oportunidade de escla
recer as finalidades do em
préstimo:

«Utilizaremos êsses recursos 
para a construção da Usina 
Hidrelétrica de Paraná; para a 
compra das estruturas metáli

cas destinadas aos 16 edifícios 
em que se localizarão os Mi
nistérios e as demais reparti
ções importantes do governo, 
em Brasília.

Disse depois que o dinheiro 
será usado também na aquisi
ção do equipamento necessário 
para essas obras e no finan
ciamento da usina.

«Todas as formalidades já 
foram cumpridas. Falta agora 
a assinatura do acordo. Os 
contratos já estão sendo ela
borados.

Os 16 edifícios, em Brasília, 
serão entregues quatro meses 
após o desembarque das estru
turas no pôrto de Santos».

Informou por fim o sr. íris 
Meimberg que o prazo de pa
gamento do empréstimo será 
de quinze anos. com juros de 
5 e meio por cento.

Regressou hoje de Curiti
ba, para onde tinha seguido 
há alguns dias atraz em via
gem de estudos, a dra. Wil- 
ma Machado Carrilh \  abali
zada médica de nossa cida

de e filha do dr. Mario T ei
xeira Carrilho, desembarga
dor aposentado, e de 6ua 
exma. esposa dona Irinéia 
Machado Carrilho, residentes 
nesta cidade.

Precisa-se de Contador
r.m .C,’SdL, , mae<|2fr.C0n,adOr 0° " pet' 0 ' e ’

EMPREGO DE FUTURO

Tratar na Madeireira Arco-íris, sita à Ti avessa 
Cruz e Souza (Próximo ao SENa I) - Caixa Postíl 391

l a j e s  -  s t  a . c a t a r i n a
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