
Grave atrito entre Alegretti Jubal
Rpaionqi nm* • ? sr‘ Alcides Alegretti, delegado de Policia do MuDicipio, e o cel. Jubal Coutinho, delega-

5 U+e!st0ei> mternas e relacionadas com o serviço na Delegacia local. Não temos detalhes do ocorrido 
mntrtrio^exinel‘!antar- que 0 sr' AIegretti esta condicionando a solução do caso à saida do cel. Jubal de Lajes, ~caso

CORREIO LAGEANO
Ano XVII

«O Diário Carioca», do Rio 
divulga o seguinte:

O general Teixeira Lott pe
diu ao Ministro da Justiça que 
mande processar criminalmen- 
te o deputado Carlos Lacerda, 
como corretivo ao «amontoado 
de insultos dirigidos não ape 
nas a membros do Governo e 
personalidades de nossa vida 
pública, mas também à sensi
bilidade do próprio povo bra
sileiro», publicados pelo lider 
da UDN na «Tribuna da Im
prensa» do dia 15.

No aviso que dirigiu ao sr. 
Nereu Ramos pedindo provi
dências para a instauração da 
competente ação penal, o Mi-
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Lott toma a iniciativa — Utrapassou os limites da tolerância

Lacerda, publicando o seu arti
go «O cafajeste máximo», ul
trapassou «todos os limites de 
tolerância admitidos na legis
lação que regula a liberdade 
de imprensa em nosso país».
TRATAMENTO AVILTANTE

O aviso da Ministro da Guer
ra ao seu colega da Justiça é, 
na íntegra, o seguinte: «N. 530. 
Em 24 de junho de 1957, Ex- 
mo. Sr. Ministro: 1 — Acaba o 
sr. Carlos Lacerda de dar pu

nistro cia Guerra considera que blicidadc a um artigo na edi-

P R E S E N T E  G R E G O  i
A Frente Democrática é uma coligação he- 

terogenea, sem uaidade ideológica ou mesmo de 
programa admiuietrativo, formada tão sónente  
em torno de objetivo* e interesses eleitoreiros. 
T)dos os partidos que a integram procuram su
gar ao máximo o sr. Jorge* Lacerda, convictos 
que estão de que o *dulce farniente» não dura
rá muito. Os desentendimentos estão pomeçaodo 
a surgir, em consequeucia do corre corre atrás 
de cargos públicos e de interesses divergentes. 
Em Lajes não é segredo que o PDJ é quem 
manda, embora a UDN seja o partido majoritá
rio dentro da Frente, A própria imprensa gover- 
nista ja está divulgando os escândalos. Não leva
rá muito tempo o circo pegara fogo. Pergunto: 
haverá interesse para o PTB sabendo que entra
rá para uma casa que está prestes a desabar?

Além disso; para encerrar estes breves co
mentários, vou lembrar a proposta feita ao tra- 
balhismo para ingressar na Frente. Segundo tive 
conhecimento essa proposta seria a de entregar 
duas Secretarias ao PTB: a do Trabalho, a ser 
criada, e sem qualquer objetivo, e a da Justiça, 
circunscrita aos negócios da Imprensa Oficial e 
da Penitenciária. A função dos trabalhistas seria 
então de revisar editais no «Diário Oficial» e de 
preencher boletins de presidiários. Toda* essa* 
«vantagens» para compensar uma verdadeira de
gringolada nas hostes petebistas. Seria um auten
tico presente grego.

Só quem sairia ganhando seria o sr. Jorge 
Lacerda Amarrado nas mãos de uma maioria 
legislativa diminuta, com a inclusão do PTB na 
Frente passaria a ter 24 deputados contra 15. 
Com isso faria baixar o preço dos deputados 
que cobram com juros escorchantes os votos 
dados aos pedidos do governo. Quem matou o 
elefante que o carregue. Quem elegeu o gover
nador que administre. Não sirva a oposição 
ção como salva-vidas de quem se acha em alto 
mar sem remo e sem bússola

Evilasio N. Caon

ção de 15 do corrente do jor
nal «Tribuna da Imprensa» que 
ultrapassa, sem a menor dúvi
da, a todos os limites de to
lerância admitidos na legisla
ção que regula a liberdade de 
imprensa em nosso país.

«Todo o seu escrito, como o 
próprio titulo deixa a 'perceber 
— «O cafageste máximo» — e 
um amontoado de insultos di
rigidos não apenas a membros 
do Governo e personalidades 
destacadas de nossa vida públi
ca, mas também à sensibilida
de do próprio povo brasileiro, 
que, embora aplaudindo a crí
tica honesta e construtiva, tão 
necessária e condizente com o 
regime democrático, repele 
formalmente êsse tratamento 
brutal, injusto e aviltante usa
do pélo articulista.

PEÇA LAMENTÁVEL
«Cabe aqui destacar os tópi

cos dessa peça lamentável que, 
dizendo respeito ao titular da 
Pasta da Guerra, incidem cla
ramente no disposto pelo art. 
9.°, letra h, da lei n 2.083 de 
12 de novembro de 1953; — 
«É de morrer de rir. Ou será 
de chorar? Por mim, creio que 
devemos rir. Não foi isso o que 
o Exército quiz? Pois aí tem o 
resultado. Na Presidência da 
República, um cafageste sem 
escrúpulos. No Ministério da 
Guerra, que o sustenta, um 
traidor cheio de remorsos, que 
terá de trair várias vêzes para

ver se salva ao menos a face, 
já que tudo o mais está per
dido».

— «Enquanto isto, oficiais- 
generais processam o Ministro 
da Guerra pelas infâmias que 
êste propalou contra êles. Mas, 
desde logo, saiba-se que a ação 
não será recebida, pois o Mi
nistro dirá que não propalou 
uma informação e sim um sim 
pies informe, isto t, uma in
fâmia sussurrada, em vez de 
uma infâmia proclamada. Tu
do muito interessante E o 
Brasil que se dane, na mão 
dêsses aventureiros, não sei se 
mais incapazes do que cínico»

DOESTOS TORPES

«Como um dos atingidos di
retamente pelos torpes e in
qualificáveis ^doestos lançados 
pelo jornalista incriminado e 
especialmente, como Chefe do 
Exército — responsável fprecí- 
puo pela garantia dos poderes 
constitucionais, da lei e da or
dem — solicito de .Vossa Exce
lência as providências necessá
rias a fim de que seja instau
rada a competente açõo penal 
contra quem não sabe fazer 
uso dos privilégios e liberali
dades concedidas pelo regime 
vigente e pela situação de ple
na legalidade em que vimos. 
4 — Aproveito o oportunidade 
para reiterar a V. Exa. meus 
protestos de elevada conside
ração e aprêço. (a) general Hen
rique Lott — Ministro da Guer-

participa à sua distinta clientela a aber
tura dum balcão de vendas nésta cidade, 
no dia Io de Julho, situado a

Rua Aristiliano Ramos, 86
onde atenderá nos seguintes horários:
DIAS UTEIS - Das 8,00 às 11,00 horas e das 13,00 

às 18,00 horas,
SABADOS

■•.'iuntagg i

- Das 8,00 às 12,00 horas

P R O G R A M A  -  C 0 N  V I T E
A Diretoria do Clube Io de Julho tem a grata satisfação de con

vidar os Snrs. Sócios e Exmas. famílias para os Bailes que fará reali
zar nos seus salões, em comemoração ao seu 61* aniversário, nos das 
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» e «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

Roubo de um milhão em joias
Na noite de segunda para terça-feira foi 

assaltada a Relojoaria Specht, situada na Rua Cor
reia Pinto. O roubo foi praticado por uma quadri
lha, havendo sinais de terem sido utilizadas talha- 
deiras, puas, pés de cabras, e outras ferramentas 
apropriadas, Não podendo arrombar a porta dos

fundos da relojoaria os larápios entraram pelo te
lhado, fazendo um verdadeiro levante no que en
contraram de bom, em relógios, jóias, acordeons, 
pulseiras, canetas, deixando, porém, o que era quinq
uilharia. Calcula-se que o montante atinge perto de 
um milhão de cruzeiros. A Policia está diligencian

do na averiguação do crime, com a captura dos la
drões. Existem apenas duas pistas até agora: a de 
um astrólogo e a de um automóvei que teria pas
sado por Lajes com uni caixão de defundo, fazendo 
presumir que em lugar de defundo mesmo ali fos
sem as jóias do sr. Ervin Specht
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Programa de assistência técnica as atividades rurais
_ . . . .  __h o npnHii. n n v ê n í o 8 de extensão agrí-

Mereceu aprovação do pre
sidente Juscelino Kubitechek 
o plano elaborado pelo Es
critório Técnico de Agricul
tura (ETA) Brasil-Estados 
Unidos, para a aplicação de 
recursos orçamentários, no 
valor de quarenta milhões 
de cruzeiros, em programas 
de assistência técnica.

Com êsses recursos e 
mais o correspondente em 
dólares, vai a ETA desen
volver suas atividades em di 
ferentes pontos do país, fir 
mando acordo com entidades

e órgãos públicos, para me 
lhoría da produtividade rural 
e das condições de vida no 
interior Destacam-se entre 
os projetos a serem desen
volvidos, os contratos de co
operação com a Associação 
agro pecuária na região; com 
a Divisão do Fomento da 
Produção Vegetal, para as 
sistência à 'lavoura tritícola
e para ampliação dos cursos 
de treinamento e organização 
da produção na Fazenda Ipa
nema, com o objetivo de pre
parar pas6oa técnico neces

sário ao aumento da produ
tividade agro-pecuária, com 
a Secretaria de Agricultura 
de Pernambuco, para desen- 
vplver, um programa de me
lhoria da produção leiteira 
no Estado; com a Secretaria 
Agricultura do Programa de 
Assistência Técnicas de ati
vidades rurais Espírito Santo 
e o Instituto de Cacau, da 
Bhia. para desenvolvimento 
da produção de cacau nesses 
dois Estados.

Serão tamhém celebrados

convênios de extensão agrí
cola e doméstica, em diver- 
aos Estados, para melhoria 
das condições econômico so
ciais de 6uas comunidades 
rurais.

Ao aprovar o plano de a- 
plicação de recursos, ressal
vou o presidente da Repúbli
ca que o pessoal que 6erve 
no ETA não pode ter qual
quer vínculo de emprego e 
deve 6er pago pelo regime 
• serviços prestados», median 
te recibo.

R. d© Janeiro oa. cidadü 
portuguesa do mundo

Cerca de 400 mil portugue
ses vivem atualmente no Bra
sil, distribuídos, em sua maior 
parte, pcios grandes centros 
do país. O Rio, já disse, e a 
terceira cidade portuguesa do 
mundo, pois sua população de 
naturais de Portugal, só é su
perada pelas cidades de Lisboa 
e do Porto. A colonia lusa na 
capital de São Paulo é maior 
do que mesmo a italiana, a- 
proxima-se de 100 mil, nume
ro equivalente ao total de ha
bitantes do Conselho de Coim
bra ou do Conselho de -Braga, 
nos distritos do mesmo nome.

fOGÂO A  «ÁS LIQUIDO ENGARRAFADO

t
--------  DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região

B E R T U Z Z I ,  R I B A S  & C
COMERCIO — ATACADO — VAREJO — REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novembro. 306 - L A G E S, S C. — Fones. 295 - 298
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0  desenvolvimento do ensino primário supletivo
Dez anos de ccm tate eficiente ao analfabetismo

RUBENS FALCÃO

A^Campauha, iniciada há 
um decênio para o aprovei
tamento de adolescentes e 
adultos analfabetos, através 
dos cursos de ensino “primá
rio supletivo disseminados 
pelo País, é daquelas que de
vem ser apontadas como das 
mais fecundas no interésse 
do progresso do Brasil e do 
fortalecimento do regime de 
mocrátieo. Consiste o em
preendimento num sistema de 
cooperação administrativa, 
mediante acordos celebrados

entre o Governo Federal, de 
um lado, e os Estados, de 
outro, utilizando-se para a 
sua execução vinte e cinco 
por cento da receita do Fun 
do Nacional do Ensino Primá 
rio, contando se. ainda, com 
recursos de diversa? fonte, 
entre elas as verbas votadas 
anualmente pelo Poder Le
gislativo e os auxílios suple
mentares destacados pelo Mi
nistério da Educação.

Tem-se uma idéia concre
ta do que representa a Edu
cação de Adultos examinan

do se as cifras aplicada- na 
execução do p ano e o nu 
mero de cursos e centros em 
funcionamento Existem nos 
Estsdos e nos Territórios na
da menos do que 5 459 cur
sos e l]o Centros de Inicia 
ção Profissional, aquêles com 
perto de duzentos mil alunos 
e éstes com seis mil. Trata- 
se de uma obra que custa 
relativamente pouco ao Erá 
rio e produz frutos cuja im 
portáncia social e econômi 
ca não precisa de ser enca- 
recida. Em 1955 a verba dis

pendida com administração 
do Serviço, material escolar, 
alimentação, osti pêndio de 
professores que trabalham 
abnegadamente por unn re
compensa mais moral io que 
pecuniáiia, foi, corro já dis
semos de Cr$ 43 538 859,00, 
quase nada para uma tarefa 
de tanta significação, sob 
qualquer aspecto em que se 
a examine nos seus efeitos 
imediatos ou remotos.

Com a alfabetização de a- 
dultos, valoriza-se o homem 
brasileiro, tornando-o um fa-

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

em Itajaí, RENATO JOSÉ FERNAN
DES, solteiro, nascido em São 
José, neste Estado, comerciáiio, 
domiciliado e residente nesta cida
de, filho de José dos Santos 
Fernandes, e de dona Judith Candi- 
da Fernandes, e MARIA EDWIR- 
GES DA CUNHA, solteira, nascida 
em Itajaí, neste Estado, professora 
estadual, domiciada e residente em 
Itajai, filha de Edmundo de Souza 
Cunha e de Maria da Silva Leite, 

Lajes, 1 de julho de 1957,
tor positivo na vida econô
mica da Nação.

PHIL!
Tenha mais um radio

EM SUA CASA. . .

. . . E QUE SEJA PHILIPS !

Fernandes & Cia.
COM. E REPR.

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

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

pelo bom emprego do seu dinheiro

V I S I T E

F e r n a n d e s  & Cia.
\ 3 d V v t ,  C t f f e t o  .

COM. REPR.

0 r a ia r i
u i E compre agora mesmo o seu novo aparelho

P H I L I P S !

CoHÁt/WÁ i  M SÓ tlk Á ÍJ A ÍU tíj}  i  

RÁDIO

PHILIPS
DE BATERÍA
BR 3 4 6 -V

.. -r_; ■ uai*
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
aagj sa a i E U U ..dmj,,-aC* >-J « a

Séde em Florianópolis S. C.

v  A  ,
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

Rio - Sno Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
V iiík a  - Joaonbn e Chapecó

chegadas às 11,55 De 
saídas 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 03:20 De 
saidas às 00:10 Para

chegadas às 15:05 De

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

saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

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

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre 
Florianópolis - Itajai 
- Santos • Rio

Joinvile - Curitiba - Paranaguá

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

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e r lonanopolis
Videira - Joaçaba • Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
^Santos^Rio" *ta,ai " ôinvi ê ' Curitiba - Paranaguá

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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Uma firma de Haia, que 
exporta aparelho* para labo
ratórios fotográficos e câ
maras escuras, lançou ao 
mercado uma nova máquina 
rotativa de vitrificaçào e se 
cagem, que pode ser ofere
cida em dois modelos, mui
tos diferentes entre si, no 
que se refere ao cilindro de 
vitrificaçào. O diâmetro de 
ambos os modelos é de 43 
cm, o comprimento do cilin
dro 34 cm e 68 cm, respeti- 
vamente. A* máquinas ião 
apropriadas tanto para o a- 
«cabamento brilhante como o 
fô6co, para todos os tama
nhos de cópias. O cilindro 
de latão sem costura tem 
um acabamento de cromo al 
tamente polido. Os rolos 
de acionamento e o rôlo de 
alimentação de borracha cor
rem 6ôbre rolamentos de es
feras. A máquina é aciono 
nada por meio de eletricida 
de e o cilindro de secagem 
e vitrificaçào é também a 
quecido por meio de eletri-

| cidade. 0  aquecimento para 
o tipo pequeno de cilindro 
tem três posições: 500, 1.000 
e 1.900 watts, e do tipo gran 
de de cilindro seis posições: 
500, 1.000, 1.250, 1.500, 1.750 e 
2.000 watts. Lâmpadas de

controle indicam que combi 
nações de elememos estão 
ligadas. O modêlo pequeno 
tem capacidade para vetrifi- 
car e secar 900 cópias por 
hora de fotógrafos amadores 
comuns.

I
M E D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - r  pavimento 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Leia e assine este jornal

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
P O R T a R I A  

. de Io de Junho de 1957 
O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGES, resolve'

 ̂ , DISPENSAR, a pedido
O DR. 0LA\O F. VlEIRA, de merubro da Junta Médi

ca Oficial do Município.
Prefeitura Municipal de Lages, em Io de Junho de 1957. 

Assirado: Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

D E C R E T O  
de 4 de Junho de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve.- 
ADMITIR;

De acordo com o art. 2o da Lei n* 76, de 3 
de março de 1950

DELMINDA ALVES DE SOUSA para exercer a função 
de Professor Extranumerário-diarista, na Escola Mista Muni
cipal da Secção do Retiro, no distrito de São José do Cer- 
rito.

Prefeitura Municipal de Lages, em 4 de Junho de 1957 
Assinado - Vid.*l Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
assinado - Felipe Afonso Siroão 

Secretário

D E C R E T O  
de 6 de Junho de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
EXONERAR:

De acôrdo com o art. 95. § lo alínea F, da 
Lei n° 71, de 7 de dezembro oe 1949. 

MARIA SELVA OLINQER do cargo isolado de provi
mento efetivo, de Professor, Padrão M, constante do ( \ t 
Único dos .Município (ESCOLAS REUNIDAS DO M 
Pôsto, no distrito da Cidade)

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de Junho de 1957 
Assinado: Vidal Ramos Júnior 

Prefeto Municipal 
Assinado Felipe Afonso Simâo 

Secretário

porque deslisa qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sõbre 
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 avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (ccm patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

»,5 pés cúbicos
Interior em côr azul logo
po ria  aproveitável
novo fêcho de engate suave
6 anos de garantia
preço bem mois em conta

D IS T R IB U ID O R  N E S T A  P R A Ç A

A E L E T  R O L A N D I  A

D E C R E T O
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art. 97. alínea a, da LEI n , 
de 7 de dezembro de 1949.

A ITaMIRA MaIA, da função de Professor Extranume- 
rário - diarista da« Escolas Reunidas de Capela de São Pe
dro, no distrito de Anita Garibaldi.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de Junho de 1957 
Assinado: Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Assinado: Felipe Afonso Simâo 

Secretário

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

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
DESIGNAR:

A Dra. Wilma Machado Carrilho, para fazer parte da 
Junta Médica Oficial do Municipio.

Prefeitura Municipal de Lages, em Io de Junho de 1957 
Assinado: Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

Precisa-se de Contador
Necessita se de contador competente, com prática 

no ramo da madeira.

EMPREGO DE FUTURO
Tratar na Madeireira Arco-Íris, sita à Travessa 

Cruz e Souza (Próximo ao SENAl) Caixa Postal 391.

L A J E S  -  S T A .  C A T A R I N A

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Telefone n- 266
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JUÍZO DE
< loutor Ayres Game Fer- 
x H de Melo, Juiz de Direi- 
t la Comarca de São Joa
quim, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

FAZ saber a todos quantos 
o presente edital de protésto 
para ressalva de direito virem, 
in eressar possa ou dele co
nhecimento tiverem, que por 
parte de dona AÜREa GUI
MARÃES DE OLIVEIRA, por 
seu procurador e advogado 
doutor Publio Mattos lhe foi 
feita a seguinte petição: <Ex- 
mo. Sr, Dr. Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim. Áu
rea Guimarães de Oliveira, 
brasileira, casada, de prendas 
domesticas, domiciliada e resi
dente nesta cidade, por seu 
procurador (doc. n° 1), infra 
assinado, mui respeitosamente, 
expõe e requer o seguinte: Io) 
Que a Suplicante está pro
movendo neste Juízo uma 
ação ordinaris de desquite 
contra seu marido Pedro Cou-

DIREITO DÃ COMARCA DE SãO

Edital de Profelo para lessalva de D i r i
JOAQUIM

to de Oliveira, brasileiro, ca
sado, comerciante, domiciliado 
e residente nesta cidade (doc. 
n°. 2), 2o - Que seu marido 
Pedro Couto de Oliveira é 
proprietário do armazém «Man
gueira», sito nesta praça, e 
entrou em entendimentos pa
ra a venda do mesmo com a 
firma Fontanella, Bortoiuzzi 
& De Bettio, proprietário do 
armazém «Cajú», desta cida- 
de; 3o - Que o Suplicado a- 
iém disso está promovendo a 
venda de todo o gado das 
terras de propriedade do^casal, 
no proposito evidente de pre
judicar a Suplicante e sem a- 
tender, sequer, ao interesse 
dos filhos menores de ambos 
o* conjugues-' 4o - Que estri- 
bada em disposição de lei 
que faculta, aos que queiram 
prover a ressalva de direitos,

manifest o em sua intenção 
mediante prote-to judicial, quer 
. Suplicante, n.i conformidade 
do art. 72U do C.P.C., protes
tar contra a alienação dos re
feridos bens do casal; Assim 
exposto, requer a V. Excla. 
que se digne mandar notifi
car o Suplicado Pedro Couto 
de Oliveira, do protesto que 
ora fsz a Suplicante de anu
lar qualquer alienação d< s 
bens do casal. Outrossim, pe
de a notificação do firma Fon 
lanella, Borges.digo, Fontanella 
Bortoiuzzi & De Betio, estabe- 
let ida nesta praça, do pre
sente protesto, e por meio de 
editais publicados na forma 
da lei, de terceiros, para co
nhecimento da intenção da 
Requerente. Pede finalmente, 
que, feitas as notificações, se
ja os autos entregues a Supli-

c- nte, de acordo c m o qu 
dispõe o ariigo 723 do Codi- 
go de Processo Civil ao prazo 
de 48 horas independentamen- 
te de traslado. Pede deleri- 
mento. São Joaquim, 15 de 
junho de 1957. (a ) Publio 
Mattos. Naia mais se contioha 
na petição supra transcrita do 
proprio original, que estava 
devidamente selsda e com - 8 
estampilhas inutilisad 6 na fcr- 
ma da lei, havend » a mesma 
recebido do MM. Juiz. o se
guinte despacho! «A. como 
requer. São Joaquim, 15 junho 
de 1957. (a.) Ayres Gama Fer
reira de MGo - luiz de Direi
to. Era o que se continha no 
referido desp cho, depois do 
que foi o protesto tomado por 
termo, cujo auto segue por 
transcrição: AUTO DE PRO
TESTO Aos d-zeíseis (16) 
dias do mês de juüho do ano

Adquira uma IH “sêco-carregada” 

e V. terá uma bateria realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

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

Soa  bateria usada tem valor. Entregue-a  
c o m o  p a r te  do  p a g a m e n t o ,  q u a n d o  
adquirir sua nova batería IH “ <êco- 
ca r r e g a d a  * \

À venda nos concessionários IH em Lajes :

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

i

de mil in vi centos <J çincoen- 
te e sete (1957), neda cidi.de 
de São Joiquim, Estado de 
Santn Ca'«rina, cm meu CBrJ 
tório, à Rua Lauro Muller n . 
!, pelas dez horas e trinta mi
nutos, compareceu o advi ga 
do doutor Publio Mattos, por 
parte de dona Aurea Guima
rães de Oliveira, da qual é 
bastante procurador (doc de 
fls. 4), e por ele ine foi dito 
que, na forma de sua petição 
inicDl de fls. duas e tres, de
fenda pelo M. Juiz de Direi
to desta Comarca, que fica 
fasendo parle integrante e in
separável deste auto, e af;m 
de prover a conservaçio « res
salva dos direitos da soa cons
tituinte r.cima n ferida, e evi
tar que, de futuro, qualquer 
adquirente i.legue boa fé, vi
nha protestar nos termos do 
art. 720 e seguintes do Códi
go de Processo Civil, como de 
íato e na verdade protesta a- 
ntilar por todos os meios re
gulares de direito, qualquer 
venda de imovéie on senio- 
ventes neste Município, que 
venha a ser feita pelo Suplica
do Pedro Couto de Oliveira. 
Assim sendo segundo de ter
minação legal e na forma do 
estilo lhe tomei o presente 
protesto, pelo qud manifestou 
claramentP e de mudo inqui- 
voco a sua intenção. Em fir
mes? do que lavrei o presen
te auto que lhe li e achou 
conforme e assina comigo 
Sebastião ne Souza Vieira. 
Escrivão do C vel. (a.) P.p. 
Publio Mattos, advogado e 
procurador da requerente. Se
bastião de Souza Vieira, Escri
vão do Civel. Nada mais se 
continha, em dito auto de 
prote6to, transcrito do pro
prio original, do que dou fé. 
E, para constar, e ninguém 
possa aleg-ir ignorância, man
dou o M. Juiz, que nos ter
mos do pedido se passasse o 
premente edital, e outros de 
igual teor para serem publi
cados noa jornais «Correio 
Lajeano» Diário Oficial do Es
tado», conforme pedido vetbal 
do udvagado da requerente, e 
afix do no lugar público de 
rostume. Dado e passado nes
ta cidade de São Joaquim, 
aos dezessete (17Jdias do mês 
de junho do ano de mil no
vecentos e cincomta e sete 
(1957). Eu, Sebastião de Souza 
Viejra, Escrivão do Civel o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino, (Selos afinai).

Ayres Gama Ferre’ra de Melo 
Juiz de Direito

Sebastião de Souza Vieiia 
Esciivão do Civel

/0Q07

Para seu carro

use peças 

legítimas FORD

Para seus anúncios
disquô para 397

u

} H n >1 i f>i
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JUÍZO DE DIKEITO DA COMARCA DE SãO JOAQUIM
tor Avres G Am» por I _. -o  doutor Ayres Gama Ft-r- 

reira de Meio, Juiz de Di
reito da Comarca de São 
Joaquim, Estado de Santa 
Catarina, na fórma da lei 
etc.
l'AZ saber a todos quantos 

o presente edital de protésto 
para ressalva de direito vi
rem, interessar póssa ou dele 
conhecimento tiverem, que 
por parte de Rosvaldo Nunes

diante prutesto judicial, quer 
o suplicante, na conformidade 
do artigo 720 do C-.P.C’, pro
testar contra a alienação, di
go, contra a alienação dos re
feridos bens do Suplicado. 
Assim exposto, raquer a V.

Costa, por seu procurador 9ue se digne mandar
doutor Puhlin IWattnc r..: notificar o Suplicado Oliviodoutor Publio Mattos lhe foi 
feita a seguinte petição. «Ex- 
mo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim Ros 
valdo Nunes Costa, braaileiro 
casado, industrial, domiciliado 
e residente nesta cidade, por 
seu procurador infra assina
do; mui respeitosamente, ex
põe e requer o seguinre; i® - 
Que o Suplicante é credor de 
Olivio de Brida, brasileiro, 
casado, madeireiro, residente 
e domiciliado na Serraria de 
propriedade de Pedro Fernan
des, nas proximidades do lu
gar Cruseiro, Io distrito, des
te mutiicipio, da importância 
d ’ Cr$ 100.000,00, constantes 
d s duas notas promissória*
juntas no valôr de iCr$............
5000U;00, cada uma e com 
vencimentos em 30 de junho 
de 1957 e 30 de julho de 57, 
r 'pectivamente; 2® - Que 0 
Suplicado, Olivio de Brida, a- 
dós  a emissão dos referidos 
títulos; entrou em entendimen
tos com pessoas de sua fami- 
lia para ven Jer sub-repticia- 
mentt uma casa de madeira, 
pintada e envidracada com 
um lote de terra*, sito na ci- 
d de de Urubici, neste Esta
do, único bem imóvel de pro
priedade do Suplicado, de
monstrando com isso, franca 
e decidida intenção de lesar 
o Suplicante; 3o - Que estri- 
bado em disposição de lei que 
faculta, aos que queiram pro
ver a ressalva de direitos, 
manifestarem sua intenção me

de Brida, do protesto que ora 
i*z o Suplicante de anular 
qualquer ato inter vivos de 
■ lienação dos bens menciona

dos. Outrossim, pede a notifi- 
caçao, por  ̂ meio de editais 
publicados *,na forma da lei, 
de terceiros, para conhecimen
to da intenção do Jrequerente. 
Pede, kfinalmente, que, feitas 
as notificações, seja os autos 
entregues ao Suplicante, de a- 
cordo com 0 que dispõe o 
artigo 723 do Codigo de Pro
cesso Civil, no prazo de 48 
horas independeDtemente de 
tr slado. Pede deferimento. 
São Joaquim, 7 de ’ junho de 
1957. (a.) P,p. Publio Mattos. 
Nada mais se continha na pe
tição supra transcrita do pro- 
prio original, que estava de
vidamente 'selada e com ae 
estampilhas inutilisadas na 
forma da lei, havendo a mes
ma recebido do MM. Juiz, o 
seguinte despacho: A. como 
requer. São Joaquim, 8 de 
junho.de 1957. (a.) Ayres Ga
ma Ferreira de Melo. Juiz de 
Direito, Era • que se continha 
no referido despacho, depois 
dc que foi feito o protesto 
tomado por termo, cujo auto 
segue por transcrição: AUTO 
DE PROTESTO: Aos dez dias 
do mês de junho do ano de 
rr.d novecentos e cincoenta e 
«tte (1957), nesta cidsde de 
São Joaquim, Estado de San
ta Catarina, em meu cartório, 
à rua Lauro Muller n°.l, pe

las dez horas, compareceu o 
advogado doutor Publio Mat
tos, por parte de Rosvaldo 
Nunes Costa do qual é bas- 
t nte procurador (doc, de f!e, 
4), e por ele foi dito que, na 
forma de sua petição inicial 
de fls. duas • tres, deferida 
pelo M. Juiz de Direito da 
Comarca, que fica fasendo par
te integrante e inseparável 
deste auto, e afim de prover 
a conservação e ressalva dos 
direitos de seu constituinte a- 
cima referido, e evitar que, de 
fuluro, qualquer adquirvnte a- 
bgue boa fé, vinha protestar 
nos termos do arttgo 720 e 
seguintes do Codigo de Pro
cesso Civil, como de fato e 
na verdade protesta an-ilar 
por todos o* meios regulare*

de direito, qualquer venda de 
imóveis neste município ou em 
qualquer outro, que venha a 
ser feita pelo Suplicado Olivio 
de Brida. E, assim sendo, se
gundo determinação legal e 
na forma do estilo lhe tomei 
o presente protesto, pelo qual 
manifestou clafamente e de 
modo inequivoco a sua inten
ção. Em firmesa do que, la
vrei o pr°sente auto que lhe 
li e achou conforme e assina 
comigo Sebastião de Souza 
Vieira, Escrivão do Civel. (a ) 
P.p. Publio Mattos, advegado 
e procurador dò requerente. 
Sebastião de Souza Vieira, Es 
crivão do Civel. Nada mais 
se continha em dito auto de 
protesto, transcrito do proprio 
original, do que dou fé. E, oa-

ra constar, e ninguém possa 
alegar ignorsncia, mandou o 
M. Juiz, que nos termos do 
pedido se passasse o presen
te edital, e outros de igual 
teor para serem publica
dos nos jornais «Correio La- 
geano» e «Diário Oficial do 
Estudo», conforme pedido ver
bal do advogado do requeren
te, e afixado no lugar publico 
de costume. Dado e pasmado 
nesta cidade de São Joaquim, 
aos dez dias do mês de junho 
do ano de mil novecentos e 
cincoenta e sete (1957. Eu, 
Sebastião de S< uza Vieira, Es
crivão do Civel o datilografei, 
subscrevi e tambero assino. 
(Selos afinal).

Ayres Gama Ferreira de Melo 
Juiz de Direito

Sebastião de Souza Vieira 
Escrivão do Civel

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

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

_______ L A J E S -------------------- ----- ------------------- Sta. Catarina
Peças em Geral de: Peças de Tratores: Material p/ pedreira:

Allis Chalmers 
Caterpillar 
Hanomag 
Oliver 

Fiat
Motores elétricos desde 3 /4  até 50 HP

DURATEX - para pronta entrega
CONSULTEM NOSSOS PREÇOS

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

Aços Vulcanus 
Compressores 
Marteletes 

Explosivos 
Brocas

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

Fortunato Marin & Cia. Ltda.

Beneficiamento em geral de madeira
Organização especializada em beneficiamento de pinho

SERRARIA PROTRIA

--------------------------------------------------------------------------p
VENDAS NO VAREJO E ATACADO i

1Serviço rápido e eficiente p

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

_ Tra»og<̂  Cruz e Souza (próximo ao SENAI) --------------
L A G E S Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» S mta Catarina
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Dinastia da qaulidade B R
Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosso 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes

í C O N Q U I S T A D O R  
f t ü  llfiS

I M P E R A D O R

10,5 pés

Brastemp Conquistador, tamanho mé
dio. foi projetado e executado com todos 
os detalhes aperfeiçoadíssimos que fize
ram da Brasmotor uma das indústrias 
mais altamente especializadas do pais.

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

BRASTEMP IMPERADOR

Atende, com requisitos máximos de 
beleza, luxo. espaço e utilidade.

Permite conservar.em tempera
tura ideal, uma quantidade 
muito maior de alimentos, com 
distribuição adequada.

E uma autêntica jóia que será o or
gulho do seu lar.

Quem adquire um Brastemp IMPERADOR, COíSfQUISTADOR 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
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O Pinheiro manteve a lide
rança do Estimulo

0  Estádio Muoicipal da Pon
te Grande, foi palco no ulti
mo domingo de mais duas 
partidas referente ao Torneio 
Estimulo patrocinado pela 
Liga Serrana de Desportos.

No primeiro encontro, o 
Pinheiros manteve a previle- 
giada posição de lider da ta
bela ao superar ao onze do 
Cruzeiro pelo escore de 4 á 1.

Na etapa inicial o onze de 
Julio Nunes já vencia com 
certa dificuldade por 3 á l.

Os gols do Pinheiros foram 
anotados por intermédio de 
VVilton 2 (ambos de pênaltis> 
Zeca e Negrmho. ao passo 
que Darci marcou o unico 
tento estrelado.

Na arbitragem funcionou o 
Sr. Juarez Garbelotto com 
uma falha atuação, com vtsi 
vel prejuízo para o Cruzjiro, 
pois sua senhoria andou api
tando dois penais, que abso
lutamente não entendemos.

O citado arbitro muitas ve
zes. era controlado em suas 
decisões pelo atleta Wiltnn 
do Pinheiros, useiro e vezei- 
ro em praticar indisciplina 
em nossos campos de futebol.

No match principal o In- 
j  ternacional venceu com cer- 
|ta categoria ao quadro do 
Palmeiras por 3 á 1. após 1
a u a seu favor na primeira 
fase.

( is gols do colorado foram 
marcados por intermédio de 
Pinto, Cardeal e Hilário, en
quanto que Wanderlei fez o 
gol de honra dos periquito» 

O Sr. Edgard Werner, foi o 
ju z desta contenda com uma 
magistral atuação, tendo ex 
pulsado de campo ao player 
Plínio do Iuternacional.

Com estes resultados a po
sição dos clubes concorren
tes na tabua de classificação 
passou a ser a seguiite:
1' Pinheiros o pp
2‘ Vasco da Gama, In

ternacional eFla- 
mengo 2 pp

3' Palmeiras e Flumi
nense 

4' Atlético 
5- Cruzeiro

5 pp 
(i pp 

10 pp

No proximo domingo pros
seguirá o Torneio Estimulo, 
com os seguintes jogos: 

'tletieo x Fluminense e 
Vasco da Ga.ua x Flamengo.

T Ração balanceada para vacas leiteiras 27% de
•L s t i  *• proteína e 3,8% dc matéria graxa. Contém TM3-3

Maior produção — Mais economia

Comercial Agro-Pecuária
Coronel Córdova, 48

I

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

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
GARANTE 0  QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro n' 23 - LAJES, Santa Catarina

oferece

os s®ofrjos/

lava

lUTQMfiTISHMEMTE
tô d a  a ro u p a

POUPANDO TRABALHO
-  porque basta lig a r ...

Bendix traba lha  sozinha!

POUPANDO DINHEIRO
-  porque lava 4 kg. por apenas 40 
centavos... conservando os tec idos... 

preservando sua saúde I

NG P̂ GBMENTO:

«

Revendedores nesta praça
C o m é rc io  de A u to m ó v e is  

João Buatim S.A.
Rua Mal- Deodoro, 305

Fone 255 C.P- 43

r

BENDIX i  conforto 
•  economia com provada em 

mais de 3.500.000 lares 
em todo o mundo.

L A J E S  virtual campeão de juvenis

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

Rádios de mêsa 1
Rádios de cabeceira 1

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

Eletrolas de alta fidelidade 1 (High fidelity)
. . das mais afamadas marcas, em linos móveis, de embuia, marfim,

mogno e outros mais !

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

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

Quintino Bocaiuva 80

A.

VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O
PAGAMENTO I

Prosseguiu dumingo pela 
manhã no Kstadio Velbo de 

'Copacabana, o Torneio E6ti- 
, mulo da categoria de juve- 
. nis, com a efetivação de dois 
I jogos.

No prelio preliminar o 
Aliados superou o Interna 
cional pelo escore de 3 á 2 
um resultado dos mais sur
preendentes, pois o mirim ve 
terano atravessava uma fase 
pouco propricia. No cotejo 
de fundo o Lajes bo  empa
tar de 0 á 0 com o Flamen-

go teve praticamente asse
gurado o cetro máximo do 
Esttm ,1o de Juvenis.

Classificação
Após os resultados verifi

cados na rodada de domingo, 
ficou sendo a seguinte a 
classificação dos juvenis,
11 Lajes 1 Pl>
2* Aliados e Flamengo

e Vasco 3 pp
3' Internacional 4 pp
4’ Cruzeiro 6 pp

Az de Ouro derrotou o avenida no 
clássico varzeano

No Estádio Velho de Copa
cabana teve prosseguimen 
to domingo pela t rde, o cer
tame varzeano oa presente 
temporada ocasião em qne 
foram realizadas duas pele 
jas. ______

No prelio preliminar o Co- 
rintians denotou facilmente 
o JOC pelo escore de 4 á t), 
enquanto que no c assico da 
rodada, o Az de Ouro vencia 
o Avenida pelo placard de 
4 A 1.

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

ótimc apartamento na rua Emillano Ramos n" 204, com U 
peças f i t a r  ao 1 >cal com o proprietário.
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Repulsa ssembléia
Os Srs. deputados, da bancada do Partido Social Democrático. Paulo íre iss , Antomo Alm eida^ Ivo 

Silveira e Estivalet Pires, com assento na A ssem bléia Legislativa do Estado, ^ u e r e r a m . em s uc São
27 corrente próximo passado, o envio ao telegram a abaixo ao cardeal Carmelo V asconcelos

Paulo, o qual foi aprovado por unanim idade

Assembléia Legislativa do Estado de Santa Catarina vg tendo ti- 
mado conhecimentolsolerte ataque desferido Carlos Lacerda Clero e Vos
sa Eminência motivo missa celebrada Brasília vg manifesta repulsa infeliz 
atitude citado jornalista e inteira solidariedade Vossa Eminência e virtuo
so Clero Nacional.

Atenciosas saudações:

Será criado o cargo de Vice-Prefeitos nos 
Municipios de Santa Catarina

Deu entrada na A ssem bléia Legislativa do Estado a  
em enda constitucional

Ano XVII Lages. 3 de julho de^l957 j N' 33

0 $F. ira
isa

O deputado Olice Caldas do 
PTB deu entrada na Casa de 
uma emenda constitucional que 
cria o cargo de vice-prefeito 
em todos os municipios de 
Santa Catarina. A metéria em 
aprêço recebeu vinte assinatu
ras, conforme determina o Re
gimento Interno da Casa.

A Mesa, através do seu Pre
sidente, deputado Ruy Hulse,

nomeou uma Comissão Parla
mentar Especial constituída dos 
srs. Laerte Vieira, Sebastião 
Neves, Estivalet Pires, Antonio 
Almeida c José de Miranda 
Ramos para estudar a proposi
ção apresentada pelo deputado 
Olice Caldas.

Como vemos, nas próximas 
eleições já será registrado com

o Prefeito o seu enventual 
substituto, medida que repu
tamos de grande alcance poli- 
tico-admidistrativo, e põem fim 
aquele estado de cousas que 
se verifica quando da vacancia 
do cargo de Prefeito, em vir
tude de eleição para cargos 
legislativos ou outras renun
cias de caratcr político.

" Retornou do Rio de Janeiro, 
onde permaneceu por alguns 
dias, o sr. Marcelino Alves 
Ferreira, comerciante em Ani 
ta Garibaldi e presidente do 
PTB daquele distrito. A via
gem do prócer trabalhista teve 
objetivo comercial, porém SS. 
aproveitou o ensejo para man
ter contato com os altos diri
gentes do PTB nacional em 
torno da política barriga-verde. 
Em informação prestada à nOs- 
sa reportagem o sr. Marcelino 
Alves Ferreira mostrou-se vi
vamente impressionado com o 
que presenciou no Rio, desta
cando o conceito popular que 
goza o governo federal e as 
providencias que em diversos 
ministérios estão sendo toma-

FRIO E GEADA:

Perecerão 500 mil reses no Rio Grande do Sul
Porto Alegre - Quinhentas 

mil reses morrerão agora nes- 1 
te inverno, devido aos frios | 
violentos que estão se fazendo 
sentir à terrível geada, que es
tá além do mais, queimando 
os campos».

A confirmar-se este sombrio 
noticiário, perecerão aproxi
madamente 10% do total do 
rebanho dos municipios que 
foram castigados pela dura te
ca dos últimos meses. Calcu
la-se com efeito, em ã milhões 
de cabeças o total da popula
ção animal nos municipios de 
Itaqui São Borja, Alegrete, 
Uruguaiania, B a j é, Rosário, 
Dom Pedrito e Quarai.

O gado está em péssimo es
tado e após as primeiras chu
vas, depois de mais de 100 dias 
de seca, vieram os frios vio
lentos, acompanhados pelo ven
to campeiro, [que, decretaram 
a morte dos animais ainda 
combalidos pelo flagelo ante

rior. O inverno trará, em con
sequência, um corte violento 
nos nossos rebanhos animais, 
além do perecimento normal 
pelas doenças peculiares e pró
prias também da estação in
vernosa.

Sr. Emílio Casarin
Acompanhado de sua exma esposa regressou de sua 

viagem ao Uruguay e Argentina onde foi tratar de impor
tantes assuntos ligados a firma que derije o sr. Emilio 
Casarin. do alto comercio desta praça e diretor- Presiden
te do S.A. MoiDho Cruzeiro Ind. e Com.

das para solucionar problemas 
do Estado de Santa Catarina.

-  E D ITA L
c é l io : b a t is t a  de  CAS
TRO, Oficiei de Protestos

• "tVida nova , 
aos cabelos l

ÒLE0 DE 
MOCOTÓ

«Ônibus entre Porto Alegre e Curitiba»
O 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, inauguraram conjunta
mente uma nova linha de Ônibus, entre: CURITIBA e PÔRTO ALEGRE, 
perfazendo o referido percurso em 16 horas.

A referida linha tem 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 estão sendo feitos em nóvos e luxuosos Ônibus, re

centemente adquiridos pelas emprêsas.
Informações:
Estação Rodoviária, sita á Rua Manoel Tbiago de Castro 77 

fone 248. ’ ’

em Geral da Comarca de
Lajes, na fórma da lei, etc.
FAZ saber que está em

seu Cartório, para 6er pro 
testada por faita de paga
mento, uma Nota Promissé- 
ria na importância de Cri
96 000.00. vencida em 20 4 57, 
tendo como credor o Sr. 
DIMAS DE OLIVEIRA WAL- 
TRICK e como [devedor o 
Senhor ALBERTO GASTA- 
GNA, e endossada ao Senhor 
Henninio Coelho nos Santos.

Pelo presente intimo os 
-enhores Alberto Castagna e 
Dimas de Oliveira Waltrick, 
a comparecerem em meu 
Cartório, afim de pagararem 
o valor da mesma, ou da
rem suas razões de recuea. 
notificando os desde já do 
protesto caso não compare
çam no prazo legal.

Lajes, 3 de julho de i957 

(a) Célio Batista de Castro 

0 ‘ieial de Protestos

Participação de nascimento
Waldomiro Mouro e Senhora

Participam aos parentes e pessoas de suas 
nascimento de filho 38 relações

Rubens Augusto
ocorrido oa MateMdada Tereza R.aios dia 3 do cor.

Lajes. Julho de 1957
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