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0  Cardeal Vasconcelos adverte os católicos contra Lacerda
Importante entrevista do Cardeal D. Carlos 

Carmelo de \ asconcelos Mota, Arcebispo de São 
Paulô , concedida a um jornal do Rio, situou a 
posição da Igreja ante o libelo do jornalista Car
los Lacerda que atingiu inclusive o catolicismo. 
Dizendo que perdoa aquele deputado pelas ofen
sas que este lhe dirigiu ao referir «missa sacríle
ga de Brasília» e a «pensionistas do Tesouro dis
farçados em sacerdotes», D. Vasconcelos Mota re
cordou, entretanto, «para os católicos do Brasil», 
as seguintes palavras de Leão XIII:

«Não dêis_ ouvidos a êsses homens que, di
zendo-se cristãos e católicos, lançam a cizânia na 
messe do Senhor e semeiam a divisão na Igreja, 
atacando e mesmo muitas vêzes caluniando os 
bispos. . Não leais suas brochuras e nem seus 
jornais.»

Não é a primeira vez Bra9ilia e o Vaticano
Na declaração que ditou, diz 

o Cardeal, referindo-se ao artigo 
injurioso do sr. Lacerda:

«Devemos dizer que não é a 
primeira vez que somos mimo- 
seados pela malquerença gra
tuita e anti-cristã do jornalis
ta. Pela sua pena foi o arcebis
po de São Paulo falsamente a- 
cusado, em 1945, de haver ex
pedido monita secreta ao cle
ro paulista contra um dos can
didatos à Presidência da Re
pública».

Sem embargo, recebemos, 
depois, a sua visita e o trata
mos com tôda cordialidade.

«Quanto à celebração da 
missa em Brasília, assistida pe
lo Exmo sr. Núncio Apostóli
co e mais cinco Bispos e cèrca 
de dez mil pessoas, diremos 
apenas a opinião que ouvimos 
dos própios lábios de S. Exa. o 
Embaixador de Sua Santidade: 
«A Santa Sé experimentará 
grande júbilo por êsse belo 
exemplo que o Brasil está dan
do às outras nações».

Pensionistas do 
Tesouro

«A alusão maldosa do jorna-

Em ebulição a crise na UDN

lista a «pensionistas do Tesou
ro disfarçados em sacerdotes» 
jamais poderia atingir-nos; pois 
em quase meio século de ser
viços à Igreja e à Pátria, nun
ca recebemos um vintém dos 
cofres públicos.

Perdão outra vez
«Não iremos apelar para a 

Cúria Eclesiástica do Rio de 
Janeiro, a fim de que se apli
quem ao jornalista as sanções 
do Canon 2,343; nem para a 
Associação Brasileira de Im
prensa, nem para a Câmara 
dos Deputados, de que é parte 
o jornalista; o qual escudado
nas imunidades e impunidades 
parlamentares, 'serve-se das tri
bunas do parlamento e da im
prensa contra os cidadãos in
defesos e contra as autorida
des legitimas. Repetiremos a 
mesma nossa atitude de per 
dão, que tivemos em 1945.

«Agora, relembraremos para 
nosso uso pessoal umas pala
vras escritas pelo 'Santo-Bispo 
D. Antônio Viçoso ao Cônego 
Pedro Maria de Lacerda (então 
futuro bispo do Rio); «Por que 
põe V. M. tanta importância 
nos ditos das fôlhas? Isso não 
vale dez réis. O homem só é 
o que é diante de Deus. Jul
gue cada um o jque quiser, 
mas queira-nos Deus bem».

A grei brigadeirista es
ta a braços agora com 
nova crise, decorrente 
de desentendimento ha
vido entre seus lideres, 
e que agora veio à to
na. Através de critica 
contundente o «Jornal 
de Lajes» denunciou er
ros praticados pelo pre
sidente Dr João Pedro

Arruda e pelo deputado 
Laerte Ramos Vieira, tra
zendo a público o que 
era mantido nas ante-sa
las do udenismo. O jor
nalista Edú Vieira, autor 
da denúncia, ameaça in
gressar no PSP caso não 
seja contemplado com 
um bom quinhão dentro 
da UDN.

Viajaram para 
Fpolis e Rio

Pelo avião da carreira da 
TAC viajaram antc-ontem pa
ra Florianópolis o Dr. Edézio 
N. Caon, a serviço profissio
nal; e para o Rio o sr. José
Baggio, diretor-gerente deste 
jornal, e o sr Marcelino Fer
reira, presidente do P PB de 
Anita Garibaldi. ambos a ne
gocio.

«Ônibus entre Porto Alegre e Curitiba»
O Expresso Lajes de Transportes Ltda. e o Expresso Curitiba 

Laies Ltda levam ao conhecimento de seus clientes e passageiros em 
geral que no dia l0, de julho do corrente ano, inaugurarão çoniunta- 
mente uma nova linha de Ônibus, entre: CURITIBA e PORTO ALEQ.RE, 
perfazendo o referido percurso em 16 horas.

A referida linha terá seu ponto de almoço nesta cidade, partindo 
simultaneamente para Pôrto Alegre e Curitiba às 13 (treze) horas, 
diáriamente exceto 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 emprêsas.
Informações:
Estação Rodoviária, sita á Rua Manoel Thiago de Castro, 77, 

fone 248.

rá i
Com grande insistência os lideres da Frente 

Democrática veem procurando levar o Partido Tra
balhista a apoiar o governo do sr. Jorge Lacerda. 
A iniciativa, aliás, não é alheia ao próprio governa
dor que, pessoalmente, promove dcmarches nesse 
sentido. A imprensa situacionista vem noticiando 
com destaque tal movimento, gerando a impressão 
de que algo de concreto eviste nos bastidores po
líticos do Estado.

É indisfarçável que esse noticiário cria am
biente de mal estar nas hostes trabalhistas e da 
própria Aliança PSD-PTB. Necessários se fazem al
guns esclarecimentos a respeito do que se diz que 
está ocorrendo, pois o objetivo visado e fracionar 
a coligação que se opõe ao atual governo estadual.

Oficialmente nada existe. Para que o PTB 
passe a integrar a Frente Democrática, e a fortale
cê-la como dizem seus propagandistas, cem homens 
qu  ̂ compõem o Diretório Estadual necessitam reu
nir-se discutir e deliberar. Até agora nenhum dos 
membros do órgão de orientação política "petebis- 
ta no Estado foi convocado para isso, e não exis
tem siquer indícios de o serem.

Entendo que não existe possibilidade para 
qualquer aliança do PTB com os partidos que a- 
poiam o governador Lacerda. Mais de uma dezena 
de motivos estão a indicar que um entendimento 
dessa natureza redundaria em graves prejuízos pa
ra o trabalhismo, sem auferir qualquer vantagem. 
Seria um autentico suicídio. Esses motivos aponta
rei em próximos comentários, visando evitar que. a 
confusão adredemente lançado possa render os re
sultados que os pregoeiros da Frente esperam.

Evilasio N. Caon

Instituto de Aposentadoria e Pensões 
dos Comerciários

Delegacia de Santa Catarina 
AGENCIA ENf LAGES

A V I S O
De ordem do sr. Diretor do Departamento de 

Aplicação de Fundos, levamos ao conhecimento 
dos senhores segurados do Instituto dos Comerciá
rios, que as inscrições para obtenção de emprés
timos simples, classe «B - Segurados», serão rea
lizadas a partir do dia 24 do corrente, na Agên
cia do I.A.P,C., à rua Correia Pinto, nr°. 12:* 
no horário das 12 às 15 horas, de segunda à 
sexta-feira.

Esclarecemos que as inscrições são válidas 
para cada exercício, razão porque foram cance
ladas as inscrições feitas no ano próximo passa
do.

Sómente poderão ser inscritos os segurados 
que gozem de estabilidade na forma da legislação 
vigênte, sendo ainda exigido, nos casos de refor
ma, a prova de quitação, de pelo menos, 1/3 das 
prestações do empréstimo anterior.

Lajes, 21 de junho de 1957
Fúlvio E. dos Santos 

Chefe S.A.F.
V I S T O :

Syrth G de A. Nicolléli 
DELEGADO
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CURIOSIDADES
LEMBRE-SE

Que ainda estão em uso na Suécia locomotivas construí
das na Inglaterra em 1836.

X X X
Que os desertos cobrem mais de 20% a superfície da

terra.
X X X

Que a frase «dividir para reinar» foi pronunciada pela 
primeira vez por Felipe Macedonia, pai de Alexandre, O Gran
de.

Sra. e Snr. Willy João Brun
participam aos parentes e amigos o nascimento de sua 
filha

MARA LÜCIA

Laje, 15 de junho de 1957

ANIVERSÁRIOS
Festejou seu aniversário na- 

talício. dia 16 dorrrente, o sr. 
João Rath de Oliveira, proprie
tário da «Sua Livraria», estabe- 
cida nesta praça à Rua 15 de 
Novembro.

Filho de Lajes, membro de 
conceituada familia, o aniver
sariante aqui vem desenvol
vendo suas atividades, tendo 
conquistado, até agora largo 
circulo de amizades em nossos 
meios.

Transcorreu onten o aniver
sário natalicio da graciosa me
nina Celia de Fátima, filha a- 
dotiva do Sr. Cirilo dos Santos 
e Dooa Aurea Pinto dos Santos.

Aos aniversariantes nossos 
parabéns.

O Canadá terá o mais aperfeiçoado 
reator atômico do mundo

Otinvva, 12 - O Canadá sc prepara para por em funcio
namento um novo reator atômico de pesquisas. Lssc novo rea
tor, que foi descrito pelos cientistas canadenses como o mais 
aperfeiçoado do mundo e custará 50 milhões de dola.es, au- 
montará, sensivelmente, a produção canadense de ci \ aito-60, 
permitindo ao país desenvolver suas unidades rádi^-í rápicas, 
nas quais o cobalto-60 é a fonte dos raios-gamma, en pregados 
no tratamento dos tumores cancerosos.

Mais de 36 000 estudantes estrangeiros 
matriculados nos Estados Unidos

WASHINGTON, 13 - A Fundação Nacional de Ciências 
informou que se calcula em 36.500 o número de estudantes es
trangeiros matriculados em universidades e instituições de en
sino superior nos Estados Unidos, no ano escolar de 1955/56.

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

. . . E QUE SEJA PHILIPS !

Fernandes &  C i a .
COM . E REPR.

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

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

pelo bom emprego do seu dinheiro

V I S I T E

F e r n a n d e s  & Cia. Cú\*o 
ô

COM. REPR.

mais :i

m E compre agora mesmo o seu novo aparelho

P H I L I P S !

CtmAi/wX) [ MJre
RÁDIO

PHILIPS
DE BATERÍA
BR 346-V ®
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O futuro do café brasileiro
O futuro do café brasileiro 

▼ em sendo nestes últimos 
tempos o tema central de 
muitos comentários. Fala-se 
bastante a respeito da ma
nutenção de nossa liderança 
no mercado internacional, 
mas d© pratico pouco se pro
duz, pois não sera com o 
auto-elogio ao nosso produ
to ou ao 1BC que se conse
guirá esse objetivo.

Com efeito, enquanto as ci

fras são alinhavadas para 
d*efesa daquele produto, con
tinua o orgão da cafeicultura 
a insistir teimosamente numa 
campanha que de há muito 
perdeu o seu objetivo, por 
não atingir o homem do 
campo.

Não foram poucas as falhas 
de planejamento de uma pro
moção que poderia ter obti
do exito integral. A imprensa

PORTUGUÊSES NO BRASIL
Cêrca de 400 mil portu

guêses vivem atualmente no 
Brasil, distribuídos, em sua 
maior parte, pelos grandes 
centros urbanos do país. Do 
Rio. já se disse ser a ter
ceira cidade «Portuguêsa» do 
mundo, pois sua população 
de naturais de Portugal só é 
superada pelas cidades de 
Lisboa e do Pôrto. A colô- 
nia lusa na Capital de São 
Paulo, maior do que mesmo 
a italiana, aproxima-se de 
100 mil, número equivalente 
ao total de habitantes do Con
selho de Coimbra ou ao do 
Conselho de Braga, nos Dis

tritos dos mesmos nomes.

À altura de 1950, quando 
se realizaram os últimos re- 
censeamentos em Portugal e 
no Brasil, havia ali 1 brasi
leiro (total: 3.78ü) para cada 
9 portuguêses aqui (total: 
336.856). O continente luso 
aqui residente representava 
4% da população presente 
no Ultramar. A grande maio
ria mantinha sua nacionalida
de de origem (310.261 ou 
92%''. mas uma parcela bas
tante significativa (26.595 ou 
8%) já havia adquirido a ci
dadania brasileira.

I
M E D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1* pavimento 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

apressou-se em denunciá Ias, 
mas em pura perda, porque 
ninguém lhe deu ouvidos. 
Cálculos feitos por conhece
dores do assunto estimam 
que no m> vimento feram lan
çados mais de duzentos mi
lhões de cruzeiros, sem ne
nhum beneficio aparente pa
ra nossa cafeicultura.

t  isso, posilivamente, em 
nada poderá ajudar nos a 
manter a supremaçia no mer
cado internacional de cafe

EDITAIS
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 
ADOLFO FREI, solteiro, nascido em 
Erechim, Estado do Rio Grande do 
Sul, marcineiro, filho de Reinoldo 
Frei, e de dona Justina Frei, e 
MARIA CORRÊA, solteira, nascida 
em Lajes, de ocupação doméstica, 
filha de Procópio Corrêa, e dona 
Geraldina Guedes Corrêa.

Lajes, 19 de junho de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
ALDO AMKRICO LEMOS DE SOU
ZA, solteiro, nascido em Lajes, 
ba cario, filho de Alzimiro Fran
cisco de Souza, e de dona Maria de 
dona Maria de Lourdes Lemos de 
Souza, e MARTHA SCHWEGER, sol
teira, nascida em Porto Alegre, Es
tado do Rio Grande do Sul, filha de 
Roman Schweger, e de dona Regi
na Borowicz Schweger.

Lajes, 15 de junho de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
AUGUSTIínHO CEOCATTO NECTO, 
solteiro, nascido em Segredo, dis
trito de Vacaria, Estado do Rio 
Grande do Sul, motorista, domicia- 
liado e residente nesta cidade, fi
lho de José Ceccatto, e de dona 
Justina Mussatto, e MARIA LYD1A 
TEIXEIRA solteira, nascida em La
goa Vermelha, Estado do Rio Gran
de do Sul, de ocupação doméstica 
filha de Gabriel Alves Teixeira, e 
de dona Olivia Telles Cordeiro.

Lajes, 14 de junho de 1957.

fi-fe UISTRÊKE
•  s t e s  ^  A p e r f e i ç o a m e n t o s  
Exclusivos — PATENTEADOS!

possuí

ENCERADEIRA
ELÉTRICA

IUSTRENE
Comparado» fovela se Ucomporâvoi

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

em
FERNANDES &  CIA

4

Comércio e Representações

Quem não anuncia se esconde

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

Fortunato Marin & Cia. Ltda.

Beneficiamento em geral de madeira
Organização especializada em beneficiamento de pinho

, SERRARIA PROTRIA

VENDAS NO VAREJO E ATACADO

Serviço rápido e eficiente

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

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SEIMAI) —
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarina

È
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Transportes Aéreos Cat .  9 b

Séde em Florianópolis S. C.

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

saídas às 14:5) Para
Ri d - São Paulo - Caritiba - Itajai e Florianópolis 
Vid»ira - Jouçaba e Chapecó

SEGUNDAS chegadas às 11,55 De 
saídas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

saídas às 15,30 Para

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

TERÇAS chegadas às 00:20 De 
saídas às 00:40 Para

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

QUARTAS

QUINTAS

chegadas às 15:05 De 

saidas às 15:25 Para

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

chegadas às 09:õ5 De 
saidas às 19:15 Para

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

SEXTAS

SABADOS

chegadas à 15:05 De Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - loinvile - Itajai
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 - Paranaauá
- Santos e Rio

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

T A C às suas ordens
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Pequeoe íiistóris
Qa“m visit.i o veiho casa

rá-0 ria rua &ão Clemente, no 
Rio de Janeiro, oade .funciona 
b Casa Ruy Barbo»a. museu 
e biblioteca Jque conservam 
um uouco da vida e espirito 
<io grande estadista brasü-iro, 
termina fatalmente o seu pas
seio diante do velbe automó
vel que pertenceu a Ruv: um 
gigantesco carra Benz, ' chapa 
833. H

X crônica e as característi
cas deisa relíquia merecem 
duas palavras, pelo seu as
pecto pitoresco e original O 
carro, na realidade, pertencia 
a* Mme. Ruy Barbosa, tendo 
sido doado pelo deputado 
b ia no Joaquim Pereira Tei
xeira, a 23 de outubro de 
1915. Tratava-se de um v e - 
culu com antecedentes históri
cos, pois fôra construído es- 
pecialmente para o Kaiser 
Guilherme II, no ano de 1913. 
De côr preta, com |estofo de 
seda. pos6uia um telefone pa
ra Comunicação direta com o 
mot 'ista, além do painel es
pecial onde Ruy Barbosa re
gistrava as suas ordeos: deva
gar direita, esquerda, cuida

do. pirar e para ras8.
O automóvel fôra adiptddo 

para que o ilustre político 
pudesse nele trabilh -, tend 
sido instalada uma pequena 
mesa, desraontável, com tin 
teiro de prata e cinzeiros, 
dois assentos embutidos eram 
forrados com almofada» e or
namentados com elegantes 
ja-rinhos de flores, dispostos 
um de cada lado. Apesar de 
todo êste luxo e conforto, a 
verdade é que Ruy pouco 
usava o seu carro, preferindo 
servir-se do velho coche que 
hoje lhe laz companhia nas 
dependências dêsse museu, . .

O Benz, todavia, era um 
veiculo de primeira qualidade, 
conforme o proprio futuro se 
encarregaria de provar. Quan
do a Mercedes-Benz do Bra
sil instalou a sua fábrica de 
São Bernardo do Campo, em 
São Paulo, no ano passado.

iensou-se no carro de Ruy 
Barbosa para abrir o graoiiè 
desfile que seria protnovid 
nas cerimônias inaugurais. 
Houve quem duvidasse da 
maquina, bá tanto tempo . 
poseniada. Mas no dia da fes- 
;a lá estava ela, encabeçand 
o cortejo onde .‘formavam mo
delos modernos e aerodinâmi
cos. além dos três primeiros 
commhões pioduzidos pela fa
brica, trazendo aoVolante mo
toristas do quilate dos *rs. 
Lucio Meira, Jamo Quadros e 
•Ju6celino Kubitschek. Sua tri
pulação, vestida a caráter, se
gundo os melhores figurinos 
de i91õ, realçou ainda mais o 
brilhareco do velho cair», re- 
cordardo seus dias de fasti- 
gio.

E assim se conta de como 
o automovel de Ruy soube 
ser digno do seu grande do
no.

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

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

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

Caixa Postal 28 —  Fone 228 —  End. Telegr. I X D U

L A J E S  ------ Sta. Catarina
Peças em Geral de:

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

Peças de Tratores: 
Allis Chalmers 
Caterpillar 
Hanomag 
O li ver 
Fiat

Material p/ pedreira: 
Aços Vulccnus 
Compressores 
Marteletes

Explosivos 
Brocas

Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP

DURATEX - para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

i

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

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira !

Rádios a luz, bateria e bateria e luz I 
Eletrolas de m êsa!

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

mogno e outros mais !

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

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

Quintino Bocaiuva 80
VFNDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

p a g a m e n t o  1 '

Pre-Situra Municipal 
d 3 .Lages

Estado de Santa Catarina

N’

N “

N-

N‘

N-

N-

N-

N-

N-

N'

N-

r e q u e r im l n  r o s  d e s p a c h a d o s
Dia 7 de junho de 1957

1161 - 24-5-1957 • Luclam» Porfirio C.isagrande - Tran-fe-
rênci. de casa de madeira - Sim, após 
pagamento do que fôr devido.

1162 - 24-5-1957 - Germmiano Cordeiro -  Aprovação de
pl nta e licença para constru r Casa de 
madeira - Sim,

1163 - 25-0-1957 - Lindolfo Juncke -  Aprovação de planta
e licença para construir Ccsa de ma 
deira - Sim.

1165 - 25-5-1957 - Pedro Melchiades de Souza -  Ligação 
dágua - Sim.

1190 - 29-5-1957 - ]oão Francisco da Silva Motia - Lança
mento dp Hotel - Sim, após pagamento 
do que fôr devido.

1254 - 5-6-1957 - Portêncio Pereira de Castro -  Ligação 
dágua -  Sim.

1266 - 6-6-1957 - Waldemar Mortari - Lançamento de
casa comercial - Sim, após pagamento 
do que fôr devido.

1267 - 6-6-1957 - Amoldo Heidnch -  Transferências de
terras -  Sim, após pagamento do que 
fôr devido.

1268 - 6 6-1957 - Ovídio Borges de Oliveira - Transfe-
tênoid deterieno foresro - Sim, após 
pagamento do que fôr devido.

1269 - 6-6-1957 - Dimas Daniel de Liz - Transferência
de terras -  Sim, após pagamento do 
que fôr devido.

1272 - 6 6-1957 - João Maria de Jesus -  Transferência 
de terras - Sim, após pagamento do 
que fôr devido.

D E C R E T O
de 10 de junho de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve.- 
ADMITIR:

De acôrdo cora o Art. 6o da Lei n° 76,
de 3 de Março de 1950

WlLMA TEREzJNHA PEREIRA para, como Extrauume- 
rário-diarista, exerctr a função de Professor Substituto, na 
Escola Mista Municipal de Capão de Chiqueiro, no distrito 
de Caplo Alto, enquanto durar o impedimento do respectivo 
titular.

Prefeitura Municipal de Lages, em 10 de Junho de 1957.
Assinado - Yidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal
Assinado - Felipe Afonso Simão 

Secretário.

P O R T A R I A
de 10 de Junho de 1957

O Prefeito Municipal de Lages, resclve:
CONCEDER LICENÇA

De acôrdo com o Art. 162, alínea a, combinado com o 
Art. 164, da Lei n° 71 rte 7 de Dt zembro de 1949.
A MARIA BENTA LUZ, ocupante do cargo isolado de 

provimento efetivo de Professor, Padrfio A, constante do 
Quadro Ünico do Município (Escoia Mista Municipal de Ca
pão do Chiqueiro, no distrito de Capão Alto) de trinta (30) 
dias; com vencimentos inttgr-is. <, rontar da presente data. 

Prefeitura Municipal de Lahes, em 10 de Junho de 1957.
Assinado - Vidal Ramos Júnior 

Prafeito Municipal
Assinado - Felipe Afonso Simlo 

Secretário.

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL
Movimento do mês de abril de 1957

Consultas Curativos
MEDICAMENTOS

injeções | Outros

253 36 253 677

Prefeitura Municipal de Lages, em 
31 de maio de 1957
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P E T R O B R A ’ 5:  uma realidade
O balanço geral da PETRO- 

BRAS relativo ao exercício de 
1956 é um documento de alto 
interêsse para os estudiosos da 
nossa realidade econômica. Os 
seus dados refletem a esplên
dida posição dos negócios da 
empresa e os exepcionais re
sultados por ela obtidos na pro
dução, refinação e transporte 
de petróleo. Ao niesmo tempo, 
testemunham o acerto da orien
tação dada à PETROBRAS, 
que, em menos de três anos I

de funcionamento efetivo 
conseguiu atingir um índi
ce de organização técnica e a- 
dministrativa que a tornou ca
paz de poder cumprir, com e- 
ficiência, o seu vasto e com
plexo programa de trabalho.

Lucros
Os lucros da PETROBRAS 

em 1956 — é o que revela o 
seu balanço geral - foram su
periores a 1 bilhão e 850 mi
lhões de cruzeiros e provieram 
apenas da receita industrial da

emprêsa, excluídas as contri
buições compulsórias que lhe 
são proporcionadas por lei.

Entre os fatos que tornaram 
possíveis resultados tão auspi
ciosos, destaca-se a duplicação 
da produção de óleo bruto no 
Recôncavo Baiano, que saltou 
de 2.021.900 barris, em 1955, 
para 4.058.704 barris, cm 1956, 
permitido que a Refinaria Pre
sidente Bernardes, em Cuba- 
tão, passasse a processar a par
tir de outubro, uma média de 
10 mil barris diários de petró
leo nacional.

— «NOSSO LAR» —
A comissão encarregada da construção do «Nosso^ Lar», 

avisa que a tômbola do fogão a gaz e panela de pressão ique 
deveria ir a sorteio na extração de São João, fica prorrogada 
para a extração de Natal da mesma loteria. ____________

-  CASA NATAL —
— de —

Antônio Magalhães

JOIAS
RELOGIOS

CANETAS
BRINQUEDOS 
e ARTIGOS P/ PRESENTES

Oficinas especializadas em concêrtos do ramo

CURITIBANOS S. CATARINA

FOGÃO A  GAS LIQUIDO ENGARRAFADO

B E R
DISTRIBUIDORES exclusivos nesta r e g i ã o ----------

T U Z Z I ,  R I B A S  & CI A.
COMERCIO — ATACADO — VAREJO — REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novembro. 306 - L A G E S .  SC. — Fones. 295 - 298
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J o g o s  no E s t á d i o
Permissão da Prefeitura — Resguardadas as obras de ajardinamento

Atendendo a um apelo dos desportis
tas locais o sr. Vidal Ramos Junior au- 
tonzou a i ealização, em carater precá
rio, de jogos oficiais no antigo estádio 
municipal, situado no Bairro de Copa
cabana. A decisão do Chefe do Execu- 
tiv o foi tomada após um entendimento 
com os lideres do esporte lageano, ten

do a frente o sr. Gilberto Pires, presi 
dente da LSD. Segundo estamos infor
mados a Liga providenciará o levanta
mento de cercas e das instalações ne
cessárias no velho estádio, afim de pos
sibilitar a sua completa reconstrução. A  
utilização do estádio não prejudicará as

obras de ajardinamento e de aberíura 
de ruas na quadra fronteira a Materni
dade, já que serão atendidos os dois in
teresses: do esporte e da Prefeitura. A 
decisão do sr. Vidal Ramos Junior foi 
muito bem recebida nos meios despor
tivos.

Colocacão no Torneio Estimulo
Após 06 resultado* dos jogos d© domingo último, a co 

locação dos clubes no Torneh Estimulo passou a ser a ae- 
guinte:

1. Pinheiro
2. Vasco da Gama, In«rnacio- 

cional e Flamengo
3. Fluminense e Palmeiivs
4. Atlético
5. Cruzeiro

0 pp

2 pp
3 pp
4 pp
8 pp

— Certame Va^eano —
Teve prosseguimento na tarde de omingo, no Estádio 

de Copacab ma, o certame varzeano atual temperada 
com a realização de dois jogos. No priiajro encontro ò 
Juventude derrotou o América pelo e»cor de 2 a i, e no 
choque principal o Az de Ouro venceu a <uras pena6 p 
conjunto do CorintiaDS por 1 a 0. Após esst resultados a 
situação dos clubes concorrentes é a 6eguin

1 - Az de Ouro, Juventude e Avenida q pp
2 - Corintians e América ___ 0 pp

Empate do Lajes em Curitibahs
Atuando em Curitibanos, na tarde do dia 16, e ui_e 

do Lajes empatou com a do Independente daquelt^^acje 
em tres tentos. A no6sa reportagem foi informada \ ’
o futebol na vizinha cidade serrana, depois de ter a pa 
do grande exito com o Serrano e 0 Flamengo e d tgr 
sofrido serio debacle, está agora 6e levantando novanu,te

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

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
GARANTE O QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro n' 23 - LAJES, Santa Catarina

Amanhã, no Estádio da Ponte Grande
Internacional x Fluminense e Vasco da Gama x Atlético

ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA —

10 IV. II

Causas eiveis, comerciais, criminais, trabalhistas e fiscais

Praça João Costa 42 - Io andar - Fone 355

Usem o fone 228 
Ou visitem a

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

Dispõe para pronta entrega de

-  D U R A T E X  -------
Extraordinária fibra de madeira prensada para decorações divisões 

- moveis portas forros e todos os fins.

- Durabilidade eternaão empena — Não enruga

JUNHO Mês da boajampra JUNHO

CASA

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

(Secção de S6^as)

Casacos - Blusas de lã jailleurs

Todo o estoque com
VISITE-NOS E VEJA N ^o s  pjj£ÇOS.

BQüPAJ

QUALIDADE E DISTINÇÃO
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0$ Trabalhos da Câmara em
Calçamento — Nomenclatura de ruas e praças — Peste da raiva — Arrematação de terrenos Feiras liv.es

Estradas — Avenida — Auxilio a associações — Aeroporto — Impostos
A Caraara de Vereadores desenvolveu inten-|da secretaria da Camara. Foram discutidos e vo- vosa 08 meses de f \ereiro

tados: 31 projetos de leis, 1(5 indicações e 2 reque
rimentos de informações. É a seguinte a atuação 
dos vereadores, individualmente:

sos trabalhos durante a sessão legislativa de 
maio. Embora com algum atraso, damos hoje uma 
sintese das atividades dos nossos edis, segundo 
relatório elaborado pelo sr. Jairo Ramos, diretor

Manoel A. Ramos
PSD - lider • Apresentou in

dicação pediudo providencias 
às autoridades para a debe- 
lação da raiva, grassando nos 
rebanhos bovinos de Lajes.

Argemiro Borges
PSD - Pediu providencias 

para que a Secretaria de 
Educação nomeie professora 
para lotar escola vaga no 
distrito de Campo Belo.

Dorvalino Furtado
PSD - Apresentou dois pro

jetos de leis incluindo no 
plano S rodoviário municipal 
estradas situadas em São Jo
sé do Serrito, e uma indica
ção para confecção de placa 
para a rua Otacilio Costa. 
Proferiu oito discursos sobre 
assuntos diversos.

. Lourenço W . Vieira
PSD - Presidente da Ga

mara - Apresentou Indica
ção contendo apelo ás auto
ridades estaduais a fim de 
evitarem que novo traçado 
para a estrada Lajes-São 
Joaquim desvie a séde do
distrito de Painel, e um pro
jeto de lei incluindo no pla
no rodoviário municipal es
trada existente naquele mes
mo distrito. Pronunciou doze 
discursos sobre diversas ma
térias.

Dr. João P. Arruda
UDN - Encaminhou indi

cação pedindo a localização 
de novo cemitério na cidade, 
com a mudança e traslada
ção dos despojos do existen
te. Essa indicação foi apro
vada 6ómente em parte, e 
mediante outra substitutiva,
do Dr. Evilasio N. Caon. que 
contrariou a sugestão para 
mudar o atual cemitério, a- 
centuando a conveniência d* 
sua permanendia e da loca 
lização de um segundo no 
Bairro da Ponte Grande. Dis 
cursou por seis vezes sobre 
diferentes assuntos.

Aureo Lisboa
PL - Apresentou quatro in

dicações seguintes: uma pe
dindo a numeração e a no
menclatura das ruas da Pon
te Grande, outra sugerindo a 
criação de feiras livres uma 
terceira pediudo agencia dos 
Correios e Telégrafos para a 
Ponte Grande, e a última 
propondo que a Camara es
tudasse a modificação no ho
rário de abertura e fecha
mento do comércio local. Es
ta indicação sofreu uma e- 
menda do Dr. Evilasio N. 
Caon para que esses estudos 
sejam feitos através de uma 
comissão especial, a qual foi 
designada com um represen
tante de cada partido. Apre 
sentou dois projetos de leis, 
ver>ando o primeiro sobre 
prorrogação do pagamento 
do imposto predial e o se 
gundo regulaudo a cobrança 
do calçamento, além de mah 
desesseis projetos conceden
do auxílios à entidades civis 
locais, projetos esses oriun
dos do desdobramento de um 
já encaminhado em feverei
ro. Todos os projetos foram 
rejeitados.

Dr- Evilasio N. Caon
Apresentou quatro projetos 

de leis, sendo um dando no
mes de Princesa Isabel e Jo
sé Patrocínio a ruas do bair
ro da Brusque, outro deno
minando Largo Leão XIII ao 
existente ao lado da Igreja 
S. Judas Tadeu. o terceiro 
denominando Praça São Se
bastião a existente em frente 
à residência do 6r. Iv«ndel 
Soares, em Copacabana, os 
quais foram aprovados; e ain- 
ua projeto dispondo sobre 
prazo para pagamento das 
prestações de calçamento 
substitutivo a um do sr. Au 
reo Lisboa projeto esse que 
foi rejeitado. Encaminhou 
dois pedidoB de informações 
ao Prefeito indagando se 
está sendo cumprida lei que 
manda pagar os vencimentos 
dos professores em locais 
próximos às escolas e se o 
Executivo tomou providencias 
para a regularização dos ser-

viços telefônicos no Munici- Aristides Ramns (UDN), 2 do 
pio. Apresentou seis indica- sr. Aureo Lisboa (PL) e um
ções Uma já referida em 
torno da localização de ce 
mitério outra propondo a 
formação de uma comissão 
de vereadores para elaborar 
um plano de auxilio e subven
ções às associações beneíi- 
cientes e de caridade do mu
nicípio; outra sugerindo a a- 
bertura de uma ampla ave
nida ligando o bairro do Mor
ro do Po»to â estrada do tri
go, uma quarta protestando 
contra a impunidade de cri
mes praticados pelo deputa
do Cados Lacerda; a sexta 
pedindo realização de traça
do para estrada no Serrito e 
a última protestando contra 
projeto de lei da Camara 
Federal que visa abolir o 
monopólio estatal para a ex
ploração do petroleo.

Discursos
Foram proferidos na Ca

mara 69 discursos, entre os 
quais não mencionamos ain
da 13 do sr. Koberto Ferrei 
ra (PSD), 8 do sr. Arnaldo 
Waltrick fUDN), 2 do 6r. Oscar 
Scheweitzer. (P3D), 2 do 6r.

do 6r. Manoel Antunes Ra
mos (P^D).

Iniciativa do prefeito
A Camara aprovou cinco 

projetos de leis encaminha
dos pelo sr. Prefeito Munici 
pal, dois do6 quais modificam 
tabelas do Código Tributário 
um doa terras ao Ministêri' 
da Aeronáutica e o atual ae
roporto, um autoriza o Miui- 
cipio a participar na A*50' 
ciação dos Munícipi06 f®ta- 
rinenses e o último su p rin 
do o sistema de arretrtacão 
de terrenos do pa|,mODio 
municipal, para per,itlr <>s 
lances em leilão ao“nvez de

e março e também um  veto 
do Prefeito. Esse veto refe 
re-se a um projeto de auto
ria do Dr. Evilasio N. Caon 
d spondo sobre o pagamento 
em prestações de terrenos ar
rematados à Prefeitura. Em 
consequência disso os terre
nos arrematados deverão ser 
pagos à vista.

Em Lajes o sr. Syrth 

Nicolléii
Eücontra se entre nó6 des

de ontem, acompanhado de 
6ua exma. esposa, o sr. Syr- 
tli Nicolléii, vereador pélo 
PTB lageano e atual Delega
do do IAP dos Comerciários 
no Estado SS demorar-se-á 
nesta cidade até o inicio da 
próxima semana, atendendo 
nesse interregno os interes-

por cartas. j8ee d® sua repartição que
A Camara apro',u os ba instalará em Lajes novos ser- 

lancetes do E x e rço  relati- I viços.

COftíEIO LAGEANO
A n o > ^  Lagss, 22 de junho de 1957 N* 50

Progra-na - Convi te
A Diretoria do de du:íl.°. tem a grata satisfação em rnn

vidar os Sars. Sócio0 Rxmas. famílias para os Bailes que fará reali 
zar nos seus salõe?'ra comemoração ao seu 61' aniversário nós dias 
6 e 7 de Julho. c _

jyb, sabado, Baile de Gala. 
j. 7, domingo, soirée.

“ T  Ame*
^Ü SP IR O S DE ESPANHA. e .Breno Sauer»

RAJES.- Dia 6 - De Gala - Dia 7 - Passeio
ytAS: - As mesas para o Baile de Gaio

Alfaiataria Brascher, a partir do diaao a venda na 
e para a Soirée à PartirP do 1 de Julho JUQh°

A DIRETORIA

Amanhã, domingo às 4, e 9,15 horas no MARAJOARA
O filme em TECH'0L0R da RK0 FILMES

AMOR DE V I D A
Hoje Sábado às 4 e 8 horas o Cinr araioara

vai apresentar
Gary Cooper, Ray Milland, Robert Prestr Susan Hayward 

no grande filme:

com: Linda Darnell, R!Ck 
Jason e FaithDomergue

Be a u  G e s t e
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