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Tentrin
Via de regra o cida

dão semi-analfabeto ou 
de pouca cultura quando 
investido em função nú- 
blica elevada, especial
mente dentro do quadro 
policial, pensa ter o rei 
na barriga. Principia por 
se tornar importante e 
acaba praticando violên
cias e desmandos. Tal 
sucede com João Mendes, 
também conhecido por 
Vacariano, Inspetor de

Conferenciaram com 
o governador do Es
tado os srs. Ary Wal- 
trick da Silva, Oscar 
Schweitzer e Anuncio 

Spadini

Estiveram em Florianó
polis, já tendo regressa
do. os srs. Ary WaTrick 
da Silva, presidente do 
Sindicato dos Industriais 
de Madeiras da Região 
Serrana, ver. Oscar Sch
weitzer, vice-presidente, 
e Anuncio Spadini, se
cretário dessa valorosa 
entidade de classe. A fi
nalidade da viagem dês- 
ses três importantes in
dustriais lajeanos foi en
trar em entendimentos 
corn o governador do 
Estado para que seu re
presentante, junto ao Ins
tituto Nacional do Pinho, 
seja uma pessoa residen
te em nosso município, 
conforme aprovação de 
outros sindicatos congê
neres. Para preencher 
êsse elevado cargo, de 
grande importância para 
a industria madeireira de 
Santa Catarina, foi indi
cado o nome do sr. La- 
dir Cherubini, o qual, pe
la sua capacidade, dina
mismo e larga visão, 
muitos benefícios te m  
prestado a essa valorosa 
classe que vem impulsio
nando, de maneira incon
testável, a economia de 
nossa terra. Em face da 
exposição dos três mem
bros da diretoria do Sin
dicato dos Industriais de 
Madeira da Região Ser
rana, o governador Jor
ge Lacerda prometeu en
vidar todos os seus es
forços no sentido Je a- 
tender seu justo pedido.

Quarteirão da localidade 
de Morro do Chapéu, no 
distrito de Campo Belo 
do Sul. Pessedista antes 
dos últimos pleitos, João 
Vacariano virou a casa
ca e foi aquinhoado com 
a Inspetoria. A exemplo 
do que faz Vitorino Al
ves Ferreira em Cerro 
Negro, tal um Tenório- 
sub-mirim, v e m  perse
guindo os adversários 
políticos, ameaçando-os 
e coagindo-os pelas mais 
variadas formas.

Uma das atitudes de 
João Vacariano, entre 
muitas outras, que está 
alcançando reflexo des
favorável em Campo Be
lo do Sul é a persegui
ção que moveu contra 
uma professora primária 
de Morro do Chapéu, pe
lo fato do marido da

mesma ser do PSD. Va
cariano movimentou to
da a sua força de auto
ridade truculenta e de 
tal forma perseguiu a 
professora e seu esposo 
que o casal foi obrigado 
a abaüdonar a localida
de, por medo de que o 
Inspetor acabasse prati
cando séria violência. 
Resultado: a escola fe
chou e os alunos estão 
com o ano perdido.

É mais um caso a me
recer a atenção dos di
rigentes da Frente De
mocrática e do Governa
dor Jorge Lacerda para 
que tomem as atitudes 
necessárias ao sossego 
da população do Morro 
do chapéu afastando do 
cargo de Inspetor o ar
bitrário e t r u c u l e n t o  
João Vacariano.

Maria Aparecida, uma das mais 
fortes candidatas ao título 

“MISS BROTINHO 1957“

No clichê vemos a bonita, simpática e distin
ta. jovem Maria Aparecida Sampaio, filha do ca
sal Waldeck Aurélio Sampaio - d. Dinah Sampaio, 
candidata do CORREIO LAGEANO E RADIO CLU
BE DE LAJES ao título MISS BROTINHO 1957. 
No próximo número, publicaremos reportagem 
completa a respeito desse «brotinho» que, por di
versas razões, reune grandes possibilidades de 
sair vencedor nêsse certame.

‘Jornal das Moças’
«Jornal de Laje6». vulgarmente batizado como «Jor

nal das Moças», constantemente publica reportagens com 
o Governador do Estado, com seus secretários de Gover
no e com outros cupinchas de menor coturno, estampando 
rasgados elogios, ilustrados com clichês em que o Dr. An- 
tonio Edú é figura indispensável. À primeira vista parece 
que isso tudo é decorrência do fato do diretor daquele 
hebdomadário ser udenista. Nós. porém sempre desconfia 
vamos que algum jabaculê existia atrás do pano, pois o 
Dr. Totonho é mais «vivaldino» do que muitos pensam. Ele 
recebe d i n h e i r o ,  e d i n h e i r o d o  bom, do Governo 
do Estado. Esse mesmo dinheiro que trabalhistas e pe6se- 
distas recolhem ao fisco estadual através de pesadas mul
tas e que o povo em geral paga através de impostos. A 
prova disso, e também de que «Jornal das Moças», agindo 
assim está dando triste exemplo de rematada cretinice es 
tá em um artigo publicado em «O Estado», da Capital, do 
seguinte teor:

“ Graça” Cara
A imprensa, escrita e falada, não vive nem se ali

menta de vento, nas de publicações. Jornal e rádio que 
não vendam espaço e tempo mas suas colunas e nos seus 
borários, ou vendem silencio, ou fazem chantagem, ou 
vivem de expedientes ainda piores.

Não condenamos as folhas e as rádios que cobram 
os serviços que prestam aos que delas 6e querem valer. 
Essa é a regra, dentro da qual sempre vivemos

O que temos condenado, aqui em Santa Catarina, nes
te e no passado govêrno, é a hipocrista de alardearem 
que sempre contaram com o apôio gratuito da imprensa 
f ilada e escrita

Ee6a cabeluda mentira é que niDguém engole
Tanto o 6r. Irineu Bornhausen usou e abusou do erá

rio para fazer a cobertura política do seu partido, como o 
sr. Jorge Lacerda também lhe vem 6eguindo a mesma 
trilha.

Tudo quanto os jornais e rádios daqui ou do Rio di
vulgam foi pago e está sendo pago. a muito bom dinheiro.

O atual govêrno, mais do que o anterior, tem sido fre
guês de caderno até de pequenos semanários do interior 
de tiragem sub ridícula.

As verbas palacianas, de publicações de auxilios, de 
eventuai6, esgotam se logo, mal acabam de ser suplemen
tadas. Vários milhões já se foram nessa cobertura política 
do situacionismo.

Para pequena amostra vai o seguinte, colhido ao 
Diário Oficial de 8 do corrente, no regi6tro de empenho« 
durante apenas cinco dias, de 8 a 13 de outubro do cor
rente ano, feitos no Tribunal de Contas pelo Juiz Heitor
Stoeterau:

«Jornal de Lajes» — Antônio Edú Vieira 30.000,OU
«Diários A«sociad08» — R. Rodrigo Silva 25.000,00
Radio Diário da Manhã 40.000,00
«A GAZETA» 30.000.00
Diretor Diário da Tarde 10000,00

Total de cinco dias 135 000.00

É sabido que outras folhas, daqui e do Rio, e outras 
emissoras, daqui e de fóra. vêm recebendo mensalmente 
polpuldas subvenções, através de empenhos indiretos.

E depois de tudo is60, o governador tem o desplante 
de jurar, nos seus discursos, que todo o apóio publicitário 
que lhe dão é em troca de nada!!!

O povo que o julgue.

ENLACE MATRIMONIAL
•

Realizou-6e boje o enlace matrimonial dt s distintos 
jovens Vera Rodolfo e Wilmar Delia Rocca. Da Catedral 
desta cidade. Foi oferecido, aos coovidadoe, condigna re
cepção no Grande Hotel Lajes

Nossos cumprimentos ao feliz casal.
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VERBAS DO ORÇA
MENTO DA UNIÃO 
PARA O EXERCÍCIO 

DE 1957
Para o prosseguimento das 

< bras de construção do Tronco 
Principal do Sul, ferrovia que 
muito beneficiará o município 
de Lajes, o 2o Batalhão Rodo
viário foi contemplado com a 
veiba orçamentária de 100 mi- 
Ihõe* de cruzeiros para o exer
cício financeiro de 1957. O tre
cho afeto ao 2o Batalhão Ro
doviário está compreendido en
tre o Rio Ponte Alta do Norte 
e o Rio Pelotes, numa exten
são de 166 km aproximada
mente.
VISITA DE UNIVER

SITÁRIOS
Esteve em visita ao 2o Br 

talhão Rodoviário, nos dias 6 e 
7 do corrente mês, utba cara-| 
vina de 14 alunos do 5o ano 
da Escola de Engenharia da 
Universidade do Rio Grande do 
Sul, sediada em Pôrto Alegre. 
Nessa visita, os futuros enge
nheiros civis tiveram oportuni
dade de percorrer alguns dos 
trabalhos de construção atribuí
dos ao 2o Bitalhão Rodoviário, 
principalmente no que diz res
peito à pavimentação asfáltica 
da rodovia BR-2, onde pude 
ram colher observações de in
teresse para a sua vida profis
sional. Os estudantes, que em
preendem uma ampla viagem 
de estudos através de todo o 
Brasil, for m consideradoe hos

pcdos do 2o Botalhílo Rodoviá-
fi".

VARIANTE LAJES 
RIO PELOTAS

A Variante Lajes-Rio Pelo
tas, cuj) projeto foi aprovado 
recentemente pelo Conselho Ro 
doviário Nacional, está sendo 
construída pelo 2o Batalhão 
Rodoviário.-Sua extensão total 
será aproximadamente de 70 
km. com características técnicas 
de estrada de la classe A 
previsão de sua completa con
clusão, inclusive a pavlmentaçfio 
asfáltica, é para o ano de 1960. 
A terraplenagem já se encontra 
em pleno andamento em um 
trecho de 18 km, próximo ao 
Rio Pelota*, dos quais 8 km 
já sí enco itram eonclutdos.

PAVIMENTAÇÃO AS- 
FALTICA DA RODO

VIA BR-2
- Até 31 de dezembro próxi

mo passado, o 2o Batalhão Ro
doviário realizou 51,5 km con
tínuos de pavimentação ásfál- 
tica na rodovia BR-2, no trecho 
compreendido entre Ponte Alta 
do Norte e Rio Canoas. Os tra
balhos ds pavimentação pros
seguem simultaneamente para o 
Norte, na direção de Santa Ce
cília, e para o Sul, na direção 
de Lnjes. É provável que o 
Prastdente da República, em 
data a ser tixada, venha inau
gurar o trecho já asfaltado.

C O N V I T E
Luiz Waltnck Filho e Família convidam aos p a 

rentes e pessoas amigas p i r a  assistirem a missa de 
mês em sufrágio da alma de sua -empre lembrada 
mãe MARIA L. RlBEIR )  cV aLI RICK, a ser  celebrada 
na IGREJA DE SÀO JUDAS TADEU qo dia 14 do cor 
rente, às 7.15 horas.

Antecipadamente agradecem

Lajes, 11 de janeiro de 1957

S A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandensi

—=V A BIG—
Tem o prazer de anunciar os novos horários e tarifas

Aviões mixtos em todos os seus voos em LAJES 
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
TERÇA FEIRA

lí),no Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.
17,00 Para Florianópolis.

QUARTA FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto
8,20 Para Joaçaba, Xapecó, Erechim, P. Fundo, P. Alegre.

QUINTA-FEIRA
1 ),00 P k  i Flori 11 ópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

SEXTA-FEIRA
14.10 - Para Caxias e Porto Alegre.

SÁBADO
Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo

DOMINGO
Para Caxias e Pôrto Alegre.

e Rio.

. P R E Ç O
IDA Ida e Volta

Caxias 43320 78160
Curitiba 1.10360 1.99310
Erechim 60740 1.09610
Florianópolis 56040 1.01060
Joaçaba 39080 70530
Passo Fundo 739-0 1.13430
Porto Alegre 69220 1.24880
Rio de Janeiro 2.58860 4 66210
Pão Paulo 1.86000 3 35540
Xapeco 56500 1,01930

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e 
extrangeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 — Fones 241-

LEITOR AMIGO: prestigie a imprensa de tua terra lendo, assi
nando e divulgando o CCRkEIO LAGEANO, 

que se publica duas vezes por semana, às quartas e sabados.
T S U  SS.«Xd*-i- 23X’. .TäHÄi

n r * comi a z . para
DURATEX reduz para 40%  o custo dos trabalhos feitos com madeiras

As maiores industrias que utilizam madeira em todo o mundo estão empregando DURATEX, para elevar a qualidade e 
baixar o custo de sua produção. Extraordinária chapa de íibia de madeira prensada, DURATEX é 2 a 3 vezes mais re
sistente que a madeira comum e, inteiramente isenta de veios, nós e imperfeições, é mais facil de serrar, curvar, pregar 
e colar. Em tipos e espessuras padrcnizatícs.rSc iacla e i f o  fmpens. Apresentada em 5 modernas cores, é inàtacavel

por insetos.

Maxima resistência, beleza e economia para móveis, divisões, forros, embalagens, construções, casas pré-
fabricadas - forros, assoalhos e acabamento em geral

1

t  •
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Foram reduzidos os preços 
de 642 medicamentos, segun
da portaria baixada pelo pre- 
siden e da Comissão Federal 
de Abastecimento e Preços 
(COFAP), coronel Frederico 
Mindello. A referida portaria, 
baixada «ad referendum» do 
Plenário do órgão controla
dor dos preços está assim 
redigida: «O presidente da 
Comissão Federal de Abaste
cimento e Preços, usando da 
atribuição que lhe confere o 
artigo 35, da lei n- 1.522, de 
26-12-5!, e considerando a 
complexidade de fatores que 
se relacionam com a deter
minação dos preços de me
dicamentos; os quais depen
dem de inúmeras providen
cias por parte deste órgão, 
inclusive entendimentos com 
outros setores administrati
vos. para uma solução equâ

nime entre produtores, Vare
jistas e Consumidores; Con
siderando que. a Comissão 
Federal de Abastecimento e 
Preços, reconhecendo o mo
mento angustiante de vida 
que atinge a todas as classes 
sociais tudo vem empreen
dendo para um resultado sa
tisfatório no que lbe diz res
peito; Considerando que após 
entendimentos com o Sindi
cato dos Produtos Farmacêu
ticos, foi conseguida uma re
solução de 642 produtos me
dicamentosos: Resolve: Art. 
Io - Enquanto se ultimam os 
estudos e providências em 
andamento, ficam, de acordo 
com as fontes produtoras, re 
duzido8, em sua origem, os 
preços constantes de relação 
anexa. Art. 2o - Esta portaria 
entrará em vigor na data da 
sua publicação».

Embarcaram para Suez os 
soldados brasileiros

Partiu para Suez, dia 9 às 6 
horas da tarde, o contingen
te brasileiro que integrará 
as Fòrças de Emergência 
das Nações Unidas no Orien
te Médio. Ü9 acordo com in
formações dadas por fontes 
autorizadas do palácio pre
sidencial, as tropas, quasi 
quinhentos homens, viajaram

a bordo do «Custódio, de 
Mello» com destino a Beirut 
no Líbano. Um grupo avan
çado, de 40 a 50 homens, 
viajará antecipadamente em 
um transports aéro norte-a
mericano, que virá especial- 
mente busca-lo dentro de 
poucos dias.

A G R A D E C I M E N T O
A fatnilia Casagraade, sensibilizada, vem por êste meio 

agradecer penhoradamente ao dr. João Costa Netto, seu mé
dico, pelo desvelo, atenção e cuidado com que atendeu sua 
mãe, sogra e avó MYGD\LSNA CIH3LI CASAGRYNDE, fa
lecida dia 6 do corrente mês, durante o tempo de tratamento 
e os momentos que passou em agonia; da mesma maneira 
externam sua profunda gratidão aos revmos. padres Frei Ade
lino e outros que assistiram a êsse ente querido nos seus últi
mos momentos, ministrando-lhe os confortos religiosos, bem 
como acompanhando-o até sua última morada; agradece, tam
bém, às senhoras do Apostolado da Oração pela solicitude e 
organização da respectiva presidente sra. Nadir Andreazza, a 
companhando o feretro até o cemitério local com todas as ce
rimônias de praxe dedicadas a uma colega de congregação; 
e, efim, torna pública a sua gratidão a todas as pessoas que 
enviaram coroas, cartões, flores e telegramas e que estiveram 
presentes ao sepultamento de sua inesquecível mãe, sogra e 
avó.

Lajes, janeiro de 1957

I Dr.  A R O N  K I P E L
— A L T A  C I R U R G I A -

CLINICA GERAL PARTOS SEM DÔR, VIAS URINA
RIAS, DIAGNOSTICO PRECOCE DE CÂNCER NA

MULHER

Colposcopia e Colpocitologia. Ondas curtas.
Diatermia

Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, a LTOS Da 
FARMACIA N.S. DAS GRAÇa S

Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta. Catarina

O im possível acontece

Queria embargar, pur divida, o sepultamentii do seu amigo
em levar o corpo para sua 
casa, caso não lhe fosse paga 
a dívida. Não foi possivel, 
ao que se 6abe, apurar qual

o uebuuu que seria aaao ao 
corpo, não fôra a interferên
cia de outras pessoas que 6e 
achavam presentes.

Fugiu da cadeia para matar os sete jurados

O jornal «Correio do Sul», 
editado na cidade de Irati. 
Estado do Paraná, em um 
furo de reportagem pública o 
6eguinte: em data de 9 do 
mês de dezembro próximo fin
do, em Itapará, deste muni 
cipio, faleceu Pedro Panas6i 
antigo morador daquela loca
lidade. Seu vizinho, amigo e 
companheiro de nome José 
Czekan8ki, era credor do fi
nado na importância de ceuto 
e oitenta cruzeiros Cr$ 180,00. 
Durante a guarda que foi pres
tada ao extinto, tudo correu 
normalmente, porém, na ho 
ra de ser dado sepultura ao 
corpo, José Çzekanski, seu 
credor, embargou seu sepul 
tamento, ameaçando mpsm

Amanhã: churrasco de 
funcionários da Radio 

Clube
Como primeiro paaio pari > 

inauguração do auditório e no 
vos transmissores da Radi- 
Clube de Lajes, será realizadi 
amanhã, possivelmente no Bair
ro Guarujá, uma grande chur 
rascada para funcionários des 
sa popular emissora, que den
tro de poucos dias, isto é, ; 
partir de 18 do corrente, si 
transformará na mais potente 
emissora do interior de Santa 
Catarina.

E D I T A L
Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lages, Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casai 
AYRES BORGES DO AMARAL 
solteiro, filho de Rosalvo Borget 
do Amaral, e de dona Eulina Ro 
drigues do Amaral, e EvllLIA XA 
VIER SOBRINHA, solteira, de ocu 
pação doméstica, filha de Adolfr 
Xavier da Silva, e de Ana Maria 
Ribeiro da Silva.

Lajes, 8 de janeiro de 1957

Faz saber que pretendem casar 
VALDEMAR DE JESUS SOUSA, sol
teiro, nascido em ''ão  Joaquim, o- 
perário, filho de Hercilio Toraaz de 
Souza e de dona Ana Guilhermina 
de Jesus e NILVA ROSA DE SOU
SA, solteira, nascida em em ltupo 
ranga, de ocupação doméstica, filha 
de Galdino Manoel de Sousa e de 
dona Rosa Cristina de Sousa.

Lajes, 10 de janeiro de 1957.

Uma noticia procedente do 
Rio informa que sete jurados 
da cidade de Itaguaí, que con
sideraram culpado de homicídio 
o réu Onofre Teodoro Tomás 
ástão com suas vidas em peri
go. Quando esperava remoção 
para a Penitenciária de Nite
rói. o criminoso arrombou a 
adeia pública e fugiu. Resul 

laram inúteis, segundo se sa
ne. os esforços das autoridades 
Para capturá-lo, embora tome 
parte das diligências, além da

confrontando ao norte com uma 
rua projetada, ao Sul cora ter- 
<eno de Benjamin de Tal, a 
Leste com terreno de Joio 
Vieiis Waltrick e a Oeste com 
erreno do mesmo executado. - 
Estes dois terrenos foram ad- 
quiriuos pelo executado Leo- 
)oldo Waltrick, da Prefeitura 

iccal, conforme carta de afora
mento devidamente registrada, 
valiado por Cr$ 8.000,00.

DOIS LOTES DE TERRA, 
de ns. 36 e 55, do loteamento 
do executado Leopoldo Wal. 
trick sito no lugar denominado 
«Varzea», suburbio desta cida
de, confrontando, o de D. 36, 
ao Norte com uma rua proje
tada, ao Sul, e Leste, com ler- 

1 renos do executado, • a Oeste 
com terreno de |oàa Vieira 
Waltrick, o de n, 55, ao Norte 
com terreno da Prefeitura de 
Lajes, ao Sul com uma rua 
projetada, a Leste com terreno 
de Sérgio de Tal, e Oeste ain
da com terreDO da Prefeitura 
de Laje9. Estes dois lotes fo
ram adquiridos pelo execulsdo, 
da Prefeitura Municipal deita

policia, circa de um terça da 
população masculina da cida
de. Um único propósito anima 
o espirito do fugitivo: conti
nuar livre para vingar-se dos 
sete cidadãos que o condena
ram a 28 anos de reclusão, 
Em sua mente rudimentar, acha 
que não teve culpa da morte 
do vigia português Augusto 
Fernandes Lajes, pois obede
cia a ordens do -patrão» Valde- 
mar Ribeiro da Cruz, o man
dante.

cidade, conforme carta de afo
ramento devidamente regisfa- 
da, avaliados a Cr$ 8.000,00 
cada um. - E quem quizer a- 
rematar, separada nu conjunta
mente, os bens mencionados 
neste editei, deverá comparecer 
no dia, més hora e local refe
ridos, sendo eles entregues a 
qu*m mais der e melhor lance 
oferecer sôbre as aludidas ava
liações feitas neste juizo, de
pois de pagos no ato o preço 
da arrematação, impostos e 
custas de vidas. - E para que 
chegue ao conhecimento de to
dos os interessados, passou-se 
o presente edital para publica
ção na forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, aos 
onze dias do mês ae laneiro 
de mil novecentos e cincoenta 
e sete. - Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi c também 
assino. - Selos afinal.

Clovis Aires G*ma 
Juiz de Direito da la Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio

Esciivão do Civel

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

CONCURSO DE CREDORES DE 
LEOPOLDO WALTRICK

EDITAL DE PRAÇA
(Continuação da 6a. página)

Lageanos:
Lembrai-vos que o Lar 

dos menores da Vila Es
perança será sempre 
uma porta aberta para 
a salvação dos que ali 
procuram abrigo e pro
teção.

Casa vende-se
Vende-se uma cisa à rua A- 

ristiliano Ramos nova, moderna 
com 170 m2 em terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73.

«Eletro mundial»
í

De Plinio Fagundes de Morais
(MATRIZ) em Rio do Sul

(FILIAL) Instalada à Avenida Getulio Vargas ex 3 de 
Outubro, ao lado do Clube 1* de Maio

1 Fabricante dos afamados Dínamos P.F.M. - lns-
i

talações Elétricas em carros geral — Testes 
: para regulagem de relés — Enrolamentos de 

motores e geradores de qualquer potência
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Transportes Aéreos Catarinense S.A
lÉIMII II II rwriW n r

Séde em Florianópolis S. C.

DOMINGOS

SEGUNDAS

Horários de e para L A G E S
chegadas às 14:30 De 

saidas às 14:50 Para
Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó

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

chegadas às 15,10 De

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

saidas às 15,30 Para Porto Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

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

chegadas às 09:ò5 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saidas às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá

- Santos e Rio

chegadas às 15:05 De 

saidas às 15:25 Para

Joinvile - Itajaichegadas à 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba
e Florianópolis 

saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

saides às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A,
AGENCIA EM LAGE?: - bus. 15 de Novem bro - Fone: -214

T  A C às suas ordens
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iVlais d e  quarenta b ib liotecas in d íge
n a s  funcionam  no Brasil

Ao encerrar-se 1956 - in
formou à A.N. o diretor do 
Instituto Nacional do Livro - 
o número de bibliotecas indí
genas registradas no cadas
tro dêsse órgão subia a 44 
divididas em 6ete Estados. 
Todos êsses estabelecimen
tos funcionam em Postos in
dígenas subordinados ao Ser
viço de Proteção aos índios.

O Estado que liderou as 
estatísticas foi o Paraná, com 
15 bibliotecas, seguido de 
Mato Grosso, com 13, Per 
nambuco 6, Amazonas 4, 
Goiás, 3, Pará, 2; e Sào Pau
lo, 1 - Das três bibliotecas de 
Goiás, uma funciona na Ilha 
do Bananal e tem o seguin
te nome: «Biblioteca da Po 
pulação Indígena Geiúlio 
Vargas»; no Pará existe uma 
«Biblioteca dos Mundurucús»; 
em Pernambuco, uma dos 
«Xucurús», e curta dos 
«Pancarús»; no Amazonas, 
há uma «Biblioteca do Pôstc 
Tugunas.

Biblioteca Escolar
— Uma referência especial 

- concluiu o 6r. Santos Pe

reira - merece o Posto In 
dígena Dantas Barrêto, se 
diado em Aguas Belas, Per
nambuco, no qual os indíge
nas estudam nas Escolas 
Reunidas General Rondon. 
Está em pleno funcionamento, 
ali, a Biblioteca Escolar Pi-

mentel Barbosa, única no 
gênero dentre as 44 às quais 
o Instituto Nacional do Livro 
tem o prazer de remeter, 
anualmente bom número de 
livro6 para a redenção do 
homem brasileiro através da 
cultura.

RADIO LUZ
Estabelecida à Kua Correia Pinto, 32 

(Ao lado do Banco 1NCO)

TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A- 
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 

« C H A M P I O N »

P r e ç o  Cr$ 20.000,00
Facilidades no pagamento que possibilitam 

a todos adquiri-los
Perfeição — Durabilidade — Distinção

Todos os modelos da llnna Orbiphon 
de rOdios do oito closse. opresentam 
ca ra c te rís tico s  técnicos oscepcionais 
e ocobomento primoroso Os rddios 
O r b ip h o n  distinguem  - se pe lo  seu 
alcance, seletividade e durabilidade 
Os rdd ios Orbiphon constituem  um 
elemento dc decoraçoo cm qualquer 
ambiente de bom gosto

DISTRIBUIDORES NESTA PRAÇA 
OSNY PIRES & CIA. Ltda.

Praça Jotto Costa, 31/38 - Fone 263 - Caixa Postal, 35 
LAJES Santa Catarina

O K I H I H O S  • mais awança‘,° «•“a,idade

Adhemar candidato a 
prefeito de São Paulo

Em sua reunião efetu
ada dia 8 à noite, o 
Partido Social Progressis
ta homologou a candi
datura do sr. Adhemar 
de Barros lider dessa a- 
gremiação politica, à 
prefeitura da cidade de

São Paulo. Segundo 
determinações da lei 
eleitoral em vigôr no 
poderoso Estado bandei 
rante, o pleito será 
realizado em março do 
corrente ano.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

Edital de Conimiência Pública
De ordem do Senhor Prefeito, faço saber a quem ín 

teressar possa, que se acha aberta peio prazo de vinte 
(20) dias a partir desta data, concorrência pública para a 
exploração da Balsa do Passo do Martendal, no Rio Ca
noas, na estrada que vai de Aiaçá, distrito de Cerro Negro 
a Abdon Batista no Município de Campos Novos.

As propostas deverão declarar preços alas passagens 
e preço do arrendamento.

Os proponentes deverão apresentar suas propostas a 
té às quinze (15) horas do dia vinte e um do corrente 
mês (21-1-1957), serão julgadas na mesma hora, na S*cre a- 
ria da Prefeitura Municipal, na presença dos interessados 
ou quem os representar.

Aceita a proposta, o concorrente classificado cm pri
meiro lugar, será convidado a demro do prazo de cinco 
dias apresentar se para o fim de ajustar os termos da mi
nuta do contiato que terá duração mínima de três (3) anos.

Reserva se a esta Prefeitura o direito de rejeitar to
das as propostas, caso as mesmas nõo convenham aos in
teresses do Município.

Secretaria da Prefeitura Mun cipa! de Lajes, em 2 de 
janeiro de 1957.

Felipe Afonso Simâo 
Secretário

P O R T A R I A  
de 31 de dezembro de 1956.

U Prefeito Municipal de L;ges, resolve:
CONCEDER LICENÇA, em prorrogação:

De acordo com o art. 156, combinado com os arts. 
162, alínea a, e 164, da Lei n° 71, de 7 de dezembro 
de 1949:

A N1CANOR BATISTA RIBEIRO, ocupante do cargo iso
lado de provimento efetivo, de FISCAL AJUDANTE, Padrão S, 
constante do Quadro Ünico do Municipio, de quinze (15) dias, 
com vencimentos integrais, a contar de 21 do corrente.

Prefeitura Municipal de Lages, em 31 de dezembro de 1956 
Assinado: « VlDAL RAMOS JUNIOR 

Prefeito Municipal

D E C R E T O  N° 84 
de 31 de dez mbro de 1956

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

Art. Io - Ficam transferidas, das dotações 9-74-3 e 9-7^-3 
para a dotação 9-74-1, as importâncias de Cr$ 7.578,00 « Cr$ 
6.900.00 respectivamente.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 31 de dezembro de 1956 
Assinado: - VlDAL RAMOS JUNIOR 

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SlMÃO 

Secretário

D E C R E T O  N° 85 
de 31 de dezembro de 1956

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

Art. Io - Fica aberto, por çonta da anui ição na dotação 
3-10-1, um CRÉDITO de TRINTA E SEIS MIL E QUINHEN
TOS CRUZEIROS (Cr$ 36.500,00) para SUPLEiWENTAR a do
tação 9 44 1 do Orçamento vigente,

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

Prefeitura Manicipal de Lages, em 31 de dezembro de 1956 
Assinado: - VlDAL RaMOS JUNIOR.

Prefeito Municipal 
FELIPE AFONSO SlMÃO 

Secretáiio
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
CONCURSO DE CREDORES DE LEOPOLDO WALTRICK

E D I T A L  D E  P R A Ç A
O doutor Clovis Ayres Cla
ma, Juiz de Diieito da la
Vara da Comarca de La
jes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc.
1'uz saber  a todos que o 

presente edital de praça, com 
o prazo de vinte (20) dias, 
virem, dele conhecimento tive
rem ou interessar possi, que 
no dia dois do mês de feve
reiro proximo v i n d o u r o  
(2-2-957), ás dez (10) horm, 
no saguão do edifício do Fó
rum desta cidade, o porteiro 
dos auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, levará a púbiico 
pregão de venda e arremata
ção por quem mais der e 
maiores lances oferecer sôbie 
as respectivas avali çõe6, '  os 
seguintes bens que foram 
penhorados à LFOPOLDO DE 
OLIVEIRA WALTRICK (ou 
Leopoldo Waltrick)  e sua 
mulher nas varias ações exe
cutivas que lhe* foram movi 
d»s, tendo sido instaurado 
concurso de credores, que foi 
julgado procedente por sen
tença que transitou em jul
gado, a saber: - 1) - UMA 
CASA toda de material, co
berta de cimento armado com 
tres portas na frente e quatro 
janelas, com todas as suas de
pendência*, e respectivo terre 
no medindo 13 (treze) metros 
de frent“, por 9 (nove) metros 
nos fundos, por 32 (trinta e 
dois) metros de cada lado, 
dividindo de um lado, com 
terreno do dr. Celio Belisário 
Ra moí; de outro lado, com 
terreno de Celko Rosa; de 
outro lado, com terreno do 
sr Bispo de Lajes, ou suces
sores, e na frente cem uma 
rua projetada que sai na rua 
Correia Pinto, nesta cidade. - 
A casa foi Construída pelo 
executado Leopoldo Waltrick. 
e o terreno foi pelo mesmo 
adquirido do sr. Teimo Ra
mos Burger, conforme escri
tura pública devidamente re
gistrada sob n. 16.730, no 
Cartório do Oficial Cid Simão 
Rodrigues, desta cidade. O 
imóvel é todo fechado por 
muro, com exceção da p^rte 
frente que dá para a referida 
rua projetada, avaliados por 
C-$ 250 00n,00.

2) ■ UMA CASA construid. 
de material e madeira, com 
todas as suas dependências 
sendo as quatro paredes ex
ternas de material, h.bitável 
em cima, funcionando em 
baixo uma oficina de benefi- 
ciamento de madeira, e res
pectivo terreno situados no 
lugar «Conta Dinheiro», su
búrbio desta cidade, confron
tando ao Norte e Leste, com 

terrenos do Sr. Spiecker; ao 
Sul, com terreno de Or landi 
Gaúche, e a Oeste, com uma 
rua projetada que sbi na Es
trada Federal Lages-Curitiba-
nos, avaliados por Cr$.............
150 000,00

3) - Bens existentes na Ofi
cina de Beneficiamento acima 
referido: 1 Tupia avaliada por 
Cr$ 4.000,00; - 1 Lixadeira a- 
valiada por Cr$ 5.000,00: 1 
Furadeira, avaliada por Cr$
4.000. 00; 1 Plain deira, ava
liada por Cr$ 40.000,00; 1 Ser 
ra-fUa, avaliada por Cr$. . . •
3.000. 00; 2 Circulares, avalia
das por Cr$ 4.000,00; 1 üalo 
pa de madeira, avaliada por 
Cr$ 15.000,00.

4) - UMA CASA toda de 
madeira, forrada e assoalhada, 
envidraçada, em parte, com 
seis peças inclusive cozinha e 
«otào habitavel, com uma por
ta e uma janela de frente, 
coberta de telhas francezas e 
respectivo terreno qu«* é o lote 
n 31 da planta do loteamento 
do executado, no lug ir «Var 
zea», subutbio desta cidade, 
meuindo 17 metros de frente 
por 6,50 nos fundos, por 
24,50 de cada lado, confron
tando: frente, rua projetada, 
de um lado, com terreno do 
Patrimônio Municipal, de ou
tro lado, com terreno* do 
executado e noa fundos com 
terreno de Deusdeth de tal, 
avaliados por Cr$ 40 000,00.

5) - UMA CASA toda de 
madeira, ferrada, assoalhada, 
envidraçada em parte, com 
seis peças, inclusive cozinha 
e s >tão habitavel, com uma 
porta e uma janela de fren
te, com uma área na frente, e 
respectivo terreno, que £ o lo
te n° 3U do loteamento da 
chácara do executado, situa- 
la no lugar Varzea, Suburbio 
desta cidade, medindo 12 me
tros de frente, e nos fundos 
por 24,50 de cada ladc, con
frontando na frente com uma 
rua projetada, de um lado 
Com terrenos do executado, 
de o u t o  lado com terrenos 
de João Vieira Waltrick e 
nos fundos com terrenos de 
Dalva Waltrick avaliados por 
0 3 .  40.000,00.

6) UMA CASA de madeira, 
forrada, assoalhada, envidra 
çada, com sotão habitavel, e 
respectivo terreno (lote ti’ 12 
do loteamtnto da chácara do 
executado, sita no lugar de 
nominado «Varzea», suburbio 
d^sta didadf, medindo o ter
reno 12 metros na frente e 
nos fundos, por 24,50ms de 
' ada lado, confrontando na 
frente com uma rua projeta
da; nos fundos, com terreno 
de Nicanor Andrade; de uui 
lado e de outro com os lotes 
ns. onze e treze do mesmo 
executado ou sucessores. - 
A casa foi construída pelo 
■x^cutado e o terreno por ele 
idquirido da Prefeitura Muni
cipal; coofurme carta de afo
ramento D. 1358, registro 
n. 1685, avaliados por Cr§.
40.000,00.

7) - UMA CASA de madeir 
ra e respectivo terreno situa
das no lugar denominado 
«Varzea», suburbio desta ci
dade, confrontando ao norte 
com terreno de Sérgio de 
Tal, a Leste com terreno do 
executado, ao Sul com terre
no de Nicanor Andrade e 
Oeste com uma rua projeta
da. - O terreno é o lote n° 14 
do loteamento do executado 
na «Varzea» e foi pelo mes
mo adquirido da Prefeitura 
Municipal conforme carta de 
aforamento registrada e a ca
sa por ele mandada construir, 
avaliados por Cr$ 40.000,00.

8) - UMA CASA de madei
ra e respectivo terreno foreiro 
situados do lugar denomina-

D
do «Varzea», suburbio desta 
cidade, t°rreno êste que é o 
lote n‘ 35 do loteameoto do 
executado Leopoldo Waltrick 
naquele lugar, confrontando 
ao Norte Com uma rua proje
tada, ao Sul com terreno do 
exrcutadn, a Leste com ter
reno rie Benjamin de Tal c a 
Oeste cinda com terreno exe
cutado, tendo sido a casa por 
êste mandada construir, ava
liados p'>r Cr$ 40.000,00.

9) -  UMA CASA de ma
deira e respectivo terreno fo
reiro, situados no lugar deno
minado «Varzea» suburbio 
desta cidade, êste que é o 
lote n‘ 39 do loteamento do 
executado naquele lugar, con- 
fromando Norte e a Oeste 
com ruas projetadas, ao Sul 
e Leste com terrenos de L e o 
poldo Waltrick, o executado, 
tendo sido a casa por êste 
mandada construir, e o terre 
no pelo mesmo adquirido da 
Prefeitura local coDforme car
ia de aforamento devidamen
te registrada, avaliados por 
Cr$ 40.000,00.

10) - UMA CASA de ma
deira e respectivo terreno fo
reiro que é o lote n‘ 21 do 
loteamento do executado Leo
poldo Waltrick, situado nc 
lugar denominado «Varzea» 
desta cidade, confiontando ao 
Norte e Leste com terrenos 
do masmo executado; ao Sul 
com uma rua projetada, e a 
Oeste com terreno de Dalma 
de Tal. - A casa f i manda
da construir pelo executado 
e o terreno por este adquiri
do na Prefeitura Municipal 
desta cidade conferme carta 
de aforamento devidamente 
registrado, avaliados por Cr$
40.000,00.

11) -  UM TERRENO (lote 
n’ 28, do loteameoto do exe
cutado Leopoldo de Oliveira 
Waltrick, situado no lugar 
denominado «Varzea», subur
bio desta cidade), medindo 
12 metros de frente e noa 
fundos, por 24,50ícs de cada 
lado, confrontando na írente 
com uma rua projetada, nos 
fundos com trrreno6 de uma 
filha do executado de nome 
D Iva, de um lado com terre
nos de J' ão Vieira Waltrick e 
d»- ( utro lado com terrenos do 
executado. -  T.dos  os terre
nas acima referidos foram 
adquiridos pelo executado da 
Prefeitura Municipal, confor
me carta de aforamento n. 
1.358, sob registro n 1685, - 
avaliado por Cr$ 8 0()ü 00.

12) -  UM TH RRENO (lote 
n 42 do loteamento do exe< u- 
do, situado, no lugar denomi
nado «Varz a», suburbio desta 
cidade), medindo 12 metros 
na frente e nos fundos, por 
24,50m8 de cada lado, confn.n 
taudo na írente com urra  rua 
projetad«, nos fundos com 
terrenos e casa do executado, 
de um lado com terreno de 
uma sua filha de nome Dal
va e do outro lado com ter 
reno de um lüho do executa
do de nome João Vieira W a l 
trick, Terreno que foi adqui
rido pelo executado da Pre
feitura Municipal, conforme

carta de aforamento n'l357, 
avaliado por Cr$ 8.000,00.

13) - UM TERRENO (lote 
n. 15 do loteamento do exe
cutado, situado no lugar de 
nominado «Varzea», suburbio 
testa cidade) medindo 12 me

tros na frente e nos fundos, 
por 24l5üm8 de cada lado, 
confrontando na frente com 
uma rua projetada, nos fun
dos com t-rrenos de Nicanor 
Andrade, e d' 8 dois lados 
com terrenos do executado, 
adquiiido por êste da Prefei
tura Municipal local confor
me caria de aforamento n. 
1358, registro n, 1685, avalia
do por Cr$ 8.000,00.

14) - UM LOTE de terra, 
de numero 16 do ioleamento 
do executado, situado no lu 
gar denominado «Varzea», 
suburbio desta cidade, medin
do o referido lote 12 metres 
na frente e 20 metros nos 
fundos, 'por 24,50ms de um 
lado, por 26 metros de outro 
lado, confrontando na frente 
com uma rua projetada, nos 
fundos com terreno de Nica
nor Andrade, de um lado com 
o lote D. quinze e do outro 
lad" com terreno do Pat r i 
mônio Municipal, avaliado por 
C’$ R.OOO.OO.

UM LOTE de terra, de n. 
51 do loteamento do executa
do situado no lug r denomi
nado Varzea, suburbio desta 
cidade, medindo 12 metros na 
frente com uma rua projeta
da, nos fundos com terrenos 
de Nicanor Andrade c dos 
dois lados com terrenos do 
executado, isto é, com os lo
tes quatorze e dezesseis.

UM LOTE de terra , de n. 
8 do loteam ento do ex ecu ta
do, situedo no lugar «Varzea», 
suburb io  desta cidade, m edin
do 12 m etros na frente e nos 
fundos, por 24,50ms de cada 
lado, confrontando Da Lente 
e de  um lado com ru as  pro
jetadas, nos fui do* com te r
reno de N icanor Andrade e 
do outro  lado Com terren o  de 
sucessores do e x e c u ta d o ,- a- 
valiado por C r$ 8.000,00.

UA\ LOTE de terra d e v n 
24, do loteamento do execu
tado situado no lugar «V*r 
zea», suburb o desta cidade, 
medindo 10 metros n-i frente 
e nos fundos, por 24,50ms de 
cada lado, confrontando na 
írente e de um lado, com ruas 
projetadas, nos fundes e de 
um lado com terrenos do exe
cutado e de sucessores, ava
liado por CrS 8.000.00.

UM LUTE de terra, de n. 
48 do loteamento do executa 
do situado no lugar denomi
nado «Varzea», suburbio des
ta cidade, medindo 12 metros 
• in frente e nos fundos, por 
24,50ms de cada lado, con
frontando na frente com um i 
rua projetada, dos fundo* com 
ti-rras do Patrimônio Munici
pal e dos dois lados com ter- 
r- nos de sucessores du exe 
cotado. - Todos os lotes aci
ma referidos foram adquiri- 
d 8 pelo executado Leopoldo 
Waltrick, da Prefeitura Mu
nicipal, conforme carta de 
aforamentos ns.1358 e 1261,

devidamente registradas, ava 
liado por Cr$ 8 OflO.OO.

UM LOTE DE TERRA de 
i. y do loteamento dc execu

tado situado no lugur deno- 
ii inado «Varzea», suburbio 
desta cidade, confrontando a 
Leste com Deusdeth Velho 
Ram06, ao Sul com Nicanor 
Andrade, e Oeste e  Norte 
com ruas projetadas, avalia
do por CrJ SVOO.OO.

UM LOTE DE T t R R A  d* 
n. 11 do loteamento do ex^- 
cut. do situado no lugar deno
minado «Varzea», suburbio 
desta cidade, confrontando ao 
Norte com uma rua pi\ jeta- 
íh, ao Sul, com N c jn  r An
drade, a Leste com Deusde- 
ih Velho Rumos e Oeste com 
terreno do referido executado 
Leopoldo Waltrick. - Estes 
dois foram adquiridos pelo 
executado da Prefeitura Mu
nicipal desta cidade, confor
me carta de aforamento d e 
vidamente registrada, avalia
do por Cr$ 8.000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
n- 18 do loteamento do exe
cutado situado no lugar de
nominado «Varzea», suburbio 
desta cidade, confrontando ao 
Norie com terreno da Dalma 
de Tal; ao Sul, com uma rua 
projetada; a Leste cora t e r re 
no do executado e a Oeste 
c< re te rreno de seu filho João 
Vieira Waltrick, lote este que 
foi. adquirido pelo execi  tado, 
i a  Prefeitura Municipal desta 
cidade, conforme carta de 
aforamento devidamente re
gistrada, que f. i avaliado por 
CtS 8 000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
n. 32 situado no loteamento 
do executado no lugar  deno
minado «Varzea», suburbio 
aesta cidade, confrontando ao 
Norte com urna rua projetada, 
ao Su! com terreno do exe
cutado, a Leste com a estra
da geral e a Oeste com ter
reno de Dalma de Tal, adqui
rido pelo executado Leopoldo 
Walt ick da Prefeitura Muni
cipal, conforme carta de afo
ramento devidamente: regis
trada, avaliada por CrS. . . . 
8.000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
n. 53 do loteamento do execu
tada sido no lugar dem mina
do «Varzea», suburbio desta ci
dade, confrontando ao Nortr 
com terreno da Prefeitura lo- 
^ai, ao Su! com uma rua proje
tada, a Leste com terreno de 
Sergio de Tal, e a Oeste tam
bém com terreno da Pref.itur.i 
desta cidade, avaliado por  
CiS 8.000.('O,

UM LOTE DE TERRA de 
n: 17, situado no lugar deno
minado «Varzea», suburb.o 
desta cidade, no loteamento do 
executado Leopoldo Waltrick 
confrontando ao norte com uma 
rua projetada. ao sul com ter
reno de Nicanor Andrade, a 
Le6te e Oeste com terrene's do 
executado, - Estes dois lotes 
firam adquiridos por Leopol
do Waltrick da Prefeitura des
ta cidade, conforme carta de 
aforamento devidamente regis-
t ada, avaliado por Cr$.............
8.000 0C0.

UM TERRENO FOREIRO 
que é o lote n. 38 de iotea- 
teamento do executado Leo
poldo Waltrick, situado na 
«Varzea», suburbio deita cidade,

(Continua na 3a. página)
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LAJES E VASCO DA GAMA em ação 
amanhã à tarde na Ponte Grande

Depois do grande jogo de 
domingo entre o Vasco da 
Gama e o Internacional, na 
qua) houve um justo empate 
de_4 gols. voltaremo» ama
nhã a assistira mais um clás
sico do futebol local, quando 
estarão empenhadas as e s 
quadras do Vasco da Gama 
e do Lajes.

Desde a muito tempo que 
estes dois adversários não se 
defrontam, e isto é motivo, 
para que assistamos a este 
espetáculo, na qual vascai- 
nos e milionários nos deve 
rão proporcionar.

Levando em consideração 
as ultimas performances dos 
dois quadros, optamos por 
um favoritismo do clube da 
Cruz de Malta,

O quadro vascaino já está 
escalado, e deverá formar 
com o seguinte onze: Daniel, 
Tide e Neizinho; Roanerges, 
Elno e Waldir,- Tales, Cabelo, 
Johan (Raimundo), Edu e 
Tulio.

Quanto a formação do qua
dro alvi azul, ainda 'não está 
escalado, perdurando algu
mas duvidas, quanto a pre
sença de diversos jogadores 
titulares.

Sabemos apenas, que rea
parecerão no onze milionário 
os jogadores Eu6talio, Pedri-

O Torneio Encerramento da 
varzea, terá prosseguimento 
amanhã cedo no Velho Está
dio de Copacaba, quando te
rá continuidade a partida 
inacabada Az de Ouro x A- 
merica, e será efetivado o 
cotejo Corintian8 x Atlético 
B, relacionado a 6a Rodada 
de9te torneio.

0  prélio Az de Ouro e A- 
merica será disputado apenas 
27, pois como se sabe e6te 
preíio foi suspenso aos 18

nho, Cardeal e Wilton.
Portauto teremos amanhã 

no Fortim da Ponte Grande a 
realização de um grande en
contro, que deverá 6er fértil 
de emoções a todos os afie- 
cionados que acorrerão ama
nhã a tarde à nossa tradicio
nal praça de esportes.

da 2a fase, e o Az de Ouro 
vencia por 1 á 0 , quando es 
tourou violento eururu, que 
culminou com a expulsão de 
5 jogadores.

No jogo Corintians e Atlé
tico B, o alvi negro estará 
lutando pela manutenção da 
liderança invicta, enquanto 
que o tricolor estará lutando 
por uma ampla reabilitação 
do seu ultimo fracasso con
tra o União.

Prossegue amanhã cedo o 
encerramento da varzea

porque q u e lq u e  piso

com

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

.senta ainda:

•  9,5 pés cúbicos
•  In te rio r em côr azul lago  
e p o rta  a p ro v e itá v e l
e no vo  fècho do en ga te  suave 
e 5 anos de g c ra n tla  
e  p re ç o  bem  m ols em conta
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Curitibanos verá amanhã o 
Flamengo da 2a. divisão
Outro clube que deverá 

deixar a nossa urbe amanhã, 
é a equipe do Flamengo, cam
peão da L’a Divisão, que de 
verá na cidade de Curitibanos 
eufrentar ao quadro do Inde 
pendeme daquela cidade, e 
que atravessa no momento

uma face bastante favoravel. 
Por sua vez. o campeão da 
2a Divisão irá com sua for
ça maxima, tentando a con
quista de uma grande vitoria, 
com o fim de elevar o bom 
nome esportivo do futebol 
princesino.

0 Palmeiias atuará amanhã em Rio Rufmo
O quadro do S E. Palmei

ras. vice campeão da 2a Di
visão deverá no dia de ama 
nhã excureionar à localidade 
de kio Rufino, distrito de São 
Joaquim, quando terá opor

tunidade de enfrentar o qua
dro local do Ipiranga.

O embarque da delegarão 
esmeraldina está fixada para 
amanhã as 6 horas em ôni
bus especial.

Após o grande sucesso al
cançado, quando patrocina- 
oii s o Concurso «Qual o Clu 
be mais querido da cidade»?, 
eMamos cogitando de levar 
a efeito um nevo concurso, 
d^sta vez bastante diferente 
do anterior.

Afim de incrementar a pre 
sença do elemento feminino

em nossos clube6 esportivos, 
iremos instituir o Concurso 
Qual a Rainha dos Esportes 
Lajeanos?, um concurso, que 
temos a certeza terá grande 
lessonancia em nossos meios 
esportivos. Dentro de breves 
diss estaremoa apresentaudo 
regulamento do citado con 
curso, na qual será escolhida 
a Rainha dos Esportes locais.

GOTAS ESPORTIVAS
1 - Na ultima quinta feira 

uma comissão formada por 
diverbos esportistas locaÍ6 
mantiveram uma audiência 
com o Preteito Sr Vidal Ra
mos Junior visando uma so
lução, com respeito ao Ve
lho Estádio de Copacabana. 
O chefe do executivo muni
cipal manteve-se irredutível 
em seu ponto de vista, por 
que dentro de breve tempo 
aquele estádio será transfor
mado numa modeiua praça. 
No entanto, o Sr. Vidal Ra
mos Junior prometeu auxi
liar os esportes locais em 
tudo o que estiver ao 6eu 
alcance, com relação ao ar 
rendamento de um outro lo
cal.

— o—

2 - Em sessão extraordiná
ria realizada na uttima terça 
feira no Departamento Var- 
zeano de Futebol, foi eleita 
a nova diretoria daquela en
tidade para o periodo 1957/ 
58. e que ficou assim consti
tuída; Presidente: Névio Fer
nandes: Vice Presidente: A- 
loisio Vieira Ramos; 1* Secre

tário: Eladio Cabral; 2' S e 
cretário: Osvaldo Xavier; Te
soureiro: Osvaldo Costa. A 
posse da nova diretoria do 
DVF, dar-se á no dia ló do 
corrente, data em que a en
tidade varzeana estará com
pletando o seu 4- aniversário 
de fundação.

— o—

3 - A direção do G. E. Vas
co da Gama, está maGtendo 
entendimentos com cs men
tores do Juventus da cidade 
de Rio do Sul, para a efetiva
ção de um match amistoso 
do Fantasma do Planalto na
quela cidade no proximo dia 
20.

— o—

4 - Ficou definitivamente 
fixada a data do dia 20 do 
corrente, para a realização 
de uma competição ciclistica 
denominada Prefeito Vidal 
Ramos, a qual é patrocinada 
pelo Departamento Esportivo 
da Radio Clube de Lajes em 
colaboração com o Moto Clu
be de Lajes.

— Casas vendem-se —
VenJe-se duas casas de ma

deira, ailuadas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas de telhas e com agua 
encanada. 5 peças cada uma

e com lola espaçoso em p r- 
feüo esiado.

Tralar com o sr. Francisco 
Varela, na sede do distrito do 
Anita Gsribaldl,
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Gfande ‘‘Soirée”  no Lejes Hotel com o 
desfile de fedes as candidatas ?o 
título de “ MISS BROTINHO 1957”

Fstá em pleno desenvolvi 
mento a campanha para a es
colha de «Miss Brotinho 1957», 
primeiro cert, me desta na
tureza levado a efeito em nos
sa cidade por um grupo de 
senhoras, em beneficio da 
construção do Hospital «Sea
ra do Bem». Nesse sentido 
realizou-se, sábado passado, 
uma grande e animada «soi- 
rée» e da qual tomaram par
te elementos de nossa mais 
alta sociedade, tendo sido co 
roada do mais pleno êxito 
de' ido ao interesse que vem 
despertando em nossos meios. 
Desfdaram. nessa ocasião, to
das as candidatas ao titulo de 
«Miss Brotinho 1957» com re
presentantes des firmas pa
trocinadoras, sendo de Justiça 
afirmar que as jovens candi
datas, em sua totalidade, são 
mcecedoras,  sem favor al
gum, desre cobiçado titulo 
mercê de sua beleza, distinção 
e outras características que 
as tornam dignas de admira- 
çfin.

Publicamos, a seguir, o no
me 1e todas as candidatas ao 
titulo de «Miss Brotinho 
1957», juntamente com os 
seus patrocinadores: MARIA 
APARECIDA SAMPAIO. Fi
lha do casal Waldeck Sam
paio. candidata do Correio 
Lageano e Radio Clube de 
La,?-;; Martha Borges, filha do 
ca? 1 Antenor Vieira Borges, 
da firma Comércio de Auto
móveis J. Buatim S.A ; Stela 
Lopes, filha do sr. Juca L o 
pes, da Rádio Diário da 
Manhã; Lucia Branco, filha do 
casal Emiliano Branco, da 
firma Comércio e  Industria E. 
Battistella S/A: Vera Lucia 
Furtado, filha do caiai Orly 
Furtado, candidata dos Estu
dantes; Inara Socas, filha do 
ca*al Guilherme Sochs, do 
Clube Io de Julho; Eneide Al 
meida, filha do casal André. 
Almeida, do Aéro Clube de 
Lajes; Cleusa Vieira Camargo,

filha do Casal Dercilio Camar
go, da firma Osni Pires & 
Cia. Ltd«.; Zu!u:a Rodollo, fi
lha do casal Mauro Rodolfo, 
da Mercantil Delia Rocch, 
Broering S/A; Carmen Souto 
Maior, filha do casal coronal 
Souto Maior, candidata do 2o 
Batalhão Rodoviário; Noilves 
Araldi, filha do casal José 
Araldi, da Antarctica Paulista 
S/A; Vera Mareia Fiúza, fiiha 
do casal Henrique Fiuzs, can
didata dos estudantes; Clarice 
Kuspr, filha do cas .1 Benja
min Kuser, do Clube 14 de 
Junho; Zilda Lemos Vieira, 
filha do casal Leandro A. Viei
ra, da firma Nelson Vieira do 
Amsral, Comércio e Indústria,- 
lvete Morei, filha do casal 
casal Ric rdo Morei, da firma 
Werner, Carvalho S/A, e Nal- 
ba Koeche, filha do casal Evi 
lssis Koeche, candidata do 
Clube Excursionista Princesa 
da Sena.

Nova reunião de sim
patizantes da campa
nha da Boa Vontade

Será real izada hoje, às 15 
horas, nova reunião dos sim
patizantes locais da Campa 
nha da Boa Vontade que 
tem alcançado ampla reper  
ciissâo em nossos meios. 
Nesse sentido, o sr. Mario 
Augusto de Sousa, presiden
te da Associação Lageana de 
Assistência aos M e n o r e s  
(ALAM), pronunciou impor 
tante palestra pelas ondas da 
Radio Clube de Lajes, deven 
do real izar  outra na Radio 
Diário da Manhã, abordando 
esse importante assunto e 
explicando as finalidades e 
os pontos principais da Le 
giâo da Boa Vontade, soc ie 
dade civil essa que foi, pelo 
presidente juscelino Kubits 
chek, declarada «de utilida 

' de pública »

Alegretti assu
miu a Regional

Desde alguns dias, em 
caracter interino, assu
miu a chefia da Delega
cia Regional de Policia 
o sr. Alcides Alegretti. 
Delegado de Policia do 
Município. A permanên
cia do sr. Alcides Ale
gretti à frente da Regio
nal se prolongará até o 
regresso do Cel. Tubal 
Coutinho, que se acha 
em Florianópolis. Cum
primos o dever de infor
mar nossos leitores que, 
embora tenham coincidi
do criticas nossas à co
branças feitas na Dele
gacia com à época em 
que o sr. Alegretti assu
miu o exercício do car
go de Delegado Regio
nal, as ditas criticas não 
se referem ao mesmo sr. 
Alegretti.

Um estabelecimento a 
serviço de Lajes

Acaba de ser  montada, em 
nossa cidade, a conceituada 
casa ELETRO MUNDIAL, fi
lial da matnz em Rio do Sul, 
de propriedade do ^r. Plinio 
Fagundes de Morai*, profis 
sional capaci tado e expe 
riente no ramo e que vero 
dando sobejas provas do 
seu incontestável valor Fa 
bricante dos afamados dina- 
m:s  PFM e dispondo, em 
modernas instalações, de bem 
montada oficina de instala
ções elétricas em carros  em 
geral, te6tes para  j-egulagetn 
de relês, enrolamentos para 
motores e geradores  de qual
quer  potência, a Eletro Mun
dial está apare 'hada  para 
bem servir à sua distinta 
f reguesia  e. assim, conquis
tar a p referencia  dos d e 
mais.

Assumiu o novo ge
rente do Banco da 

Lavoura
Assumiu a gerencia  da a- 

gencia local do Banco da 
Lavoura de Minas Gerais S/A, 
r>á poucós dias. substituindo 
o sr Amilcar Vitor de C a r 
valho. o sr. Eblen Nedeo, que 
exercia  as funções de conta 
dor dessa importante orgn 
nização dp crédito f rn Ponta 
Grossa. Estado do Paraná

Destas colun >8 cumpnmen 
tamos o sr 1 blen Netiec. au 
gurando-lhe uma feliz perma 
nencia  na Princesa da Ser a 
e êxito em sua nova miS6üo.

DEODATO AMARAL
Comunica que na antiga FARGO, funciona a OFICINA AUTO LA
JES, com completo serviço de mecanica e reforma de veículos

em geral.
Praça Vidal Ramos SeDior, 170 - Fone 333 

LAJES

G am ara M u nicipal de La je s
e s t a d o  d e  s a n t a  c a t a r in a

Atividades do LEGISLATIVO MUNICIPAL - Exer- 
cicio de 195o

(Continuação do numero anterior)
maio e 29 de agôsto, os suplentes de vereadores L u i  z 
Schwab Filho, do P.S.D.. e Armando Ramos de Carvalho, elei
to pela legenda da LLD.N. . ,

Lm reunião realizada dia 18 de outubro, renunciou à 
Comi-sâo de Constituição, Líg'S'ação t  JuS iça o snr. verea
dor Lourenço Waltrick Vieira que foi substituído por indi- 
c;ção do snr. Presidente da ( asa. pelo vere-.dor Ary da Cos

U Á t a  mr»ma reunião do dia lS o vereador Aristides Ba 
lista Ramos pediu exclusão de »eu nome das çomissoe* per- 
manentes cjUe inte^rr.va, sen lo atendido e sul)Stit«.id/' pelo^ 
senhores vereadores: - Arnaldo Borges W altrick, na Comissão 
de Constituição, Lrgislação e Justiça; Aureo Ramos Lisbôa. 
na Comissão de Finanças, Orç .mento e Contas do Municí
pio. Não íoi preenchida sua v ig  i na Comissão de Redação 
de Leis. D a *« M  í /N

Durante o exercicio foram levadas a efeito 93 reuniões, 
das quais 1 preparatór ia , 26 em carater extraordinário, e 66 
ordinárias.

Essas reuniões foram presididas. 3 extraordinárias e g 
preparatória, pelo snr. Syrth de Aquino Nicolleli, rx-presiden- 
te; 1, a do dia 7 de março, pelo Io secretário vereador Dor- 
vàlino Furtado e as restante6 pelo atual presidente Oscar 
Schweitzer.

Da reunião do dia 21 de maio retirou se o snr. P re s i 
dente. depois de passar  o exercício da presidência ao 1« Se
cretário Dorvalino Furtado. Das reuniões reahzada« nos dias 
20 de aeô6to e 19 de set imbto retirou-se, tarr.bém o snr- Pr* si- 
dpnte após ter passado o exerc ido  das funções ao vice-pre
sidente Miguel Baby Sobrinho.

Frequência:
Fed o spguinte o Comparecimento dos senhores Verea

dores durante o ano;
Oscar Schweitzer. 92 reuniões; Dorvalino Furtado, 90; 

Aristides Batista Ramos, 88; Dionisio Maestri, 88. Evilasio Ne- 
ry Caon, 85; Syrth de Aquino Nicolleli, 83; Aureo Ramos Lis
boa, 80; Lourenço Waltrick Vieira, 77; Manoel Antunes Ramos, 
73; Arnaldo Borges Waltrick, 63; Argemiro Borges de Almeida. 
56; Miguel Baby Sobrinho 44; Leopoldo de Souza Medeiros, 4.

Funcionaram, no impedimento temporário de titulares, os 
Seguintes suplentes. - Ary da Costa Avila, 29 reun'oes;. M a
noel Andrino de Liz, 15; João Pedro Arruda, 5; Luiz Schwalb 
Filho, 1; Armando Ramos' de Carvalho, 1.

TRABALHOS REALIZADOS:
Projetos de Lei:

Foram apresentados ao plenário, discutidos e votados, 
48, projetos de lei dos qusis 1, o de n° 33/55 - provindo do 
exercicio anterior, proposto que foi pelo então Pref  ito sr. 
Euclides Granzottn; 5, também de autoria do ex-P re fd to  Eu 
elides Granzotto. remetidos à Câmara durante  o mê- de 
janeiro; 25 do atual Prefeito; 7 de autoria do vereador Syrth 
de Aquino Nicolleli; 3 do snr. vereador Dorvalino Furtado. 
des quais 2, - cs de n°* 4A/56 e 19A/56 - em carater  substi- 
tutivo; 3 do snr. vereador Evilasio Nery Caon; 2 do m  . ve 
reader Aureo Ramos Lisboa; 1 do snr. vereador Aristides Ba
tista Ramos. 1 do snr. vereador Lourenço Valtrick Vieira.

Dê-te* PROJETOS DE LEl, 37 • os de n°s. 1, 5, 6, 2, 7, 
4A, 8, 9, 11, 12, 1.5, 17. 18, 16. 19A, 22. 23. 20, 25. 21,26, 27, 
28, 31, 30, 32, 35, 36, 39, 40. 42. 43, 45; 33, 41, 37, e 44/56 fo
ram tornados leis, sancionadas pe.o Poder Executivo; 3, - 
os de n°s 10, 13 e 29/56 - foram sancionados e promulgados 
pfclo Presidente da Camara, de conformidade com o disposto 
no § 4o do artigo 66, da Lei Orgânica dos Municípios, to
mando no registro desta Secretaria os n°s, 1/56, 2/56 e 3/56, 
respectivamente; 2, - os de n«s. 14 e 24/56 - ambos de au
toria do 6nr. vereador Sirth de Aquino Nicolleli foram arqui

(Continua no próximo número)

Amanhã, domingo, às 4, 7 e 9,15 horas no Marajoara teremos mais uma grande produção de Frank Loyd

— A Ultima Barricada —
em TECHNICOLOR com; Sterlyng Hayden, Ana Maria Albergueth, Ernest Borguine. Um filme ÉPICO uma das grandes produções d -ste ANO! 

Hoje, sábado às 4 e 8,15 horas, será apresentado na tela do MARAJOARA, mais uma aventura de «O JIM DAS SELVAS» em

O H O M E M  C R O C O D I L O  com: JOHNNY WESMÜLLER

4.

'I
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