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Voz da maioria condena 
o estatism o pernicioso

Onde couber lugar para a iniciativa privada não há necessidade 
da intervenção do govêrno, frisou o representante de Sta. Catarina

Um novo pronunciamento 
contra a imoderada interven
ção estatal no campo da ini
ciativa privada publicamente 
hoje e, pela importância dos 
conceitos emitidos e por sua 
autoria, vale como uma espé 
cie de advertêhcia aos respon
sáveis por tão malsinada poli-, 
tica que tem atuado sôbre o 
organismo nacional como uma 
pertinaz moléstia a enfraque
cer-lhe e a debilitá-lo. Trata-se 
do sr. Leoberto Leal, um dos 
vice-líderes da maioria na Câ
mara dos Deputados e, portan
to, elemento do govêrno. Esti- 
mával seria que o sr. Leober
to Leal, nos conciliábulos da 
ação política majoritária de
fendesse sua opinião com maior 
vigor, utilizando a mesma fran
queza com que falou à repor
tagem do Correio da Manhã 
num intervalo das discussões 
da Comissão de Economia, on
de tem atuado não só como 
homem de govêrno mas sobre
tudo como técnico.

EXTATISMO EXAGERADO

Declarou-nos o sr. Leober
to Leal inicialmente: «É por 
demais conhecida a minha po
sição nacionalista. Entretanto, 
isso não quer dizer absoluta
mente que seja favorável ao 
estatismo exagerado a que se 
está querendo levar o nosso 
pais. O Brasil é ainda um 
país em estágio pioneiro na 
evolução de sua economia. Não 
pode prescindir de maneira 
alguma, na maior parte de 
seus problemas, da iniciativa 
particular».

URGE NOS LIBERTEMOS DE 
AÇÃO ACENTUADA

E frisou o representante de 
Santa Catarina: «Urge nos li
bertemos dessa tendência a- 
centuada demais do estatismo».

Leoberto Leal, vice lider gover- 
nista reconhece

«Há uma exagerada intervenção 
estatal que precisa ser limitada»

Declarou, mais adiante, o vice- 
líder governista: «£ lógico que, 
há certos serviços que se im
põe sejam orientados ou con
trolados por entidades nas 
quais o Estado seja majoritá
rio. É preciso não esquecer, no 
entanto, que o progresso que

alcançamos até hoje, desde a 
divisão do Brasil em Capita
nias Hereditárias e desde às 
incursões dos bandeirantes de
corre, sempre de um sábio a- 
proveitamento por parte do 
Estado, das aptidões dos par
ticulares e da iniciativa priva
da».

PRESTIGIO A INICIATIVA 
PARTICULAR

Depois de se declarar intei- 
ramenje favorável à revisão da 
politica econômica nesse setor,) 
para propiciar um maior alen
to à iniciativa privada, que vi
ve atrofiada pela atividade 
perniciosa do estatismo, o sr. 
Leoberto Leal asseverou:

— Assim, parece-me que on
de o particular encontre inte- 
rêsse e meio para se desen
volver, não é necessário que 
o Estado intervenha, a não 
ser para regular, para evitar 
abusos e para coibir a explo
ração de grupos a serviço de 
interêsses estranhos ou noci
vos ao pais.

(Do Correio da Manhã)

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,
SÁBADOS - Das 8,00 às 12,00 horas

£ 'Í
Dia 11 nesta cidade

Encenação da Peça «Os Ini 
migos não mandam flores»

i È i t o  t  jteps para os iiaj
Foi apresentado à Camara 

projeto de lei autorizando o 
Executivo a conceder a impor
tação de «jeeps» e camionetas 
pelo cambio livre, aos viajan
tes comerciais, desde que o 
preço dos veículos ]não ultra
passe a quantia de dois mil e 
quinhentos dólares.

Deverão os candidatos pro
var que estão em atividade 
profissional initerrupta há mais 
de cinco anos, comprovada 
mediante documentos forneci
dos pelas ossociacões de classe

devidamente legalizadas e cer
tidões das repartições fiscais.

Os veículos adquiridos só 
poderão ser vendidos após cin
co anos de uso, pelo menos, 
sob pena de multa correspon
dente ao seu valor de impor
tação, excluídos os veículos 
que venham a sofrer dano ir
reparável ou cuja reparação 
seja orçada em importância 
superior à metade do custo.

A lei seria regulamentada 
dentro de novento dias após a 
sua sanção.

P R O G R A M A  — C O N  V I T E
A Diretoria do Clube Io de Julho tem a grata satisfação de convidar os Snrs. Sócios e Exmas. famílias para os Bailes que fará realizar nos seus salões, em comemoração aos eu 61* aniversário, nos das-

Dia 6 sabado, Baile de Gala. - Dia 7, domingo, soirée.Para abriihantai as festividades, a Diretoria contratou uma das mais afamadas Orquestras Espetáculos, em tournee artística pela Ame
rica do Sul. 4SUSpIR0S d e  Es p a NHA» 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 1< de Junho e para a Soirée à partir do 1 de Julho.
A DIRETORIA

Está marcada para o pró 
ximo dia 11, quinta feira, a 
encenação da consagrada pe 
ça de Pedro Bloch intitulada 
«Os inimigos não mandam 
flores», a cargo do Grupo 
Dramático «Thiago de Ca6 
tro.. Tendo como intérpretes 
Noemi Kamos, no pape! de 
Silvia e Ciro Campos no pa- 
p*l de Geraldo, a referida 
peça, que será apresentada

no Cine Marajoar na data a 
cima mencionada, temos cer 
teza alcançará o mesmo su 
cesso que vem alcançando 
em todos os lugares em que 
é representada.

A renda total dessa noita- 
dá de arte será revertida em 
beneficio da Associação La- 
geana de Assistência aos- 
Menores

Menino Paúlo Roberto
Viu passar mais um aniver

sário natalicio, dia 4 do cor
rente, o menino Paulo Rober
to, filho do sr. José P. Baggio, 
diretor-gerente deste bi-sema- 
nário e de sua exma. esposa 
dona Scyla Antunes Baggio.

O pequeno aniversariante o

fereceu, aos seus amiguinhos 
que lhe foram visitar, uma 
mesa de frios e bebidas no 
Bar Marrocos,

A ele, pois, nosso parabéns 
com votos de um futuro prós
pero e venturoso.

Está correspondendo as espec- 
tativas a linha de ônibus entre 

Porto Alegre e Curitiba
Como estava sendo aguardado com interesse em nossos meios, foi inaugurado dia Io do corrente uma nova linha em modernos e confortáveis ônibus entre Porto Alegre e Curitiba. Segundo dados que nossa reportagem pode colher junto ao sr. Martins I. Piccoli socio diretor do Expresso Lajes de Transporte Ltda, a referida linha esta sendo feita conjuntamente pela empre- za que dirije e pelo Expresso Curitiba Lajes Ltda. S.S. que gentilmente manteve demorada palestra conosco, teve oportuuidade de nos informar que todos os menores det8lhes programados por ambas as empresas afim de cumprir horários e ou tros detalhos, estão sendo religiosamente cumpridas, pois seu trajeto está sendo feito com absoluta normalidade, não necessitando para isso qualquer excesso na viajem, inclusive a previsão para almoço em nossa cidade aos distintos passageiros estão) sendo feitas com a mais absoluta tranquilidade, sendo de se notar que tudo isto dentro dos horários previstos, informou nos ainda que a referida linha pode sem receio cumprir seus horários pela razão de somente apanhar passageiros nas respectiva* Estações Rodoviárias.

*
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Queixa crime contra Assis Chateaubriand
Através dos advogados A- 

dauto Lucio Cardoso e So
bral Pioto a família Erminío 
de Morais deu entrada, dia 
d, no Supremo Tribunal Fe
deral com uma queixa-cri- 
me contra o senador Assis 
Chateeubriand, como incurso 
nos crime de exter6ão (art. 
158 do Código Penal), e inju
ria, calunia e difamação (art. 
9 da Lei de imprensa).

Segundo os patronos dos 
queixosos, a queixa foi 
apresentada ao Supremo Tri- 
buual em virtude da condição 
de embaixador do queixado 
que. desde o momento em

que foi nomeado repressen- 
tante diplomático, teria perdi
do o mandato de senador, de 
conformidade com o art. 48 
da Constituição Federal.

Recebendo a queixa, o 
ministro Orozimbo Nonato, 
presideste do Supremo Tribu

nal, declarou-se de pleno 
impedido para qualquer inter 
veção, no que foi 6ecundado 
pelo ministro Barros Barreto. 
Por ordem descrecente de 
idade, foi o processo entre
gue ao ministro Ribeiro Cos
ta, que o levou para casa 
para estudá-lo.

Sindicato dos Empregados 
Comercio de Lajes

Jovem Antonio Furtado
Viu passar mais um aniversário natalício, dia 30 de junho próximo passado, o jovem Antonio Furtado, popularmente conhecido como «Caruncho» e que desfruta da estima geral em nossos meios.

no
EDITAL DE CONVOCAÇÃO

Faço saber aos que os presentes virein ou dele tiverem 
eonhecimento que de acordo com os Estatutos Sindicais, con
voco todos os Associados deste Sindicato cm pleno gozo de 
seus Direitos para a Assembléia Geral Ordmar.a, a rcal.zar-se 
no dia 16 de Julho dc 1957. as 19,30 horas, em sua sede So
cial, sito a Praça João Costa Edifício João Cruz terceiro an- 
dar sala 8, nesta cidade de Lajes Estado de Santa Catarina, 
cm primeira convocação, quando se realizaaá com qualquer 
numero de sócios presentes, com as seguintes ordens do dia.

1. Apresentação, discussão e aprovação da proposta orça
mentaria para o exercício de 1958.

2, Discução e aprovação do CONSELHO FISCAL sobre 
as peças constantes da proposta.

Lajes 2-7-57
Raul

■ ■

P H IL IP S
Tenha mais um radio

EM SUA CASA...
. . .  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

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

Cia
C(Pm O

X } •' ' ■*
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COM. REPR.

m ó  mais
Eli E compre agora mesm o o seu novo aparelho

P H I L I P S !
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PHILIPS
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6-7-57 CORREIO LAGEANO

Mais de vinte mil cruzeiros apurados na 
campanha do cobertor do pobre

Finalizou-se dia 30 de ju
nho próximo passado, como 
estava estabelecido, a cam
panha do cobertor do pobre, 
levada a efeito pelos artistas 
da Radio Clube de Lajes Ta- 
vinho, Nho Tico, Maneca e o 
sanfoneiro Souzinha Feito em 
tom de brincadeira, tal con
curso, que consistiu em ele-

pobres de nossa cidade. Da
mos, a seguir, o resultado fi
nal da eleição: para prefeito; 
Tavinho, 12.525 votos; Hho Ti
co, 7.704 votos, Para vice-pre- 
feito: Souzinha. 12.525 votos 
e Maneca 7.704 votos, sendo 
eleitos, portanto, Tavinho e 
Souzinha.;

ger prefeito e vice prefeito do 
Arraiá dois dos quatro nomes 
apontados, teve exito sur
preendente, ultrapassando a 
casa de vinte mil cruzeiros, 
renda essa que reverteu in
teiramente em beneficio dos

Os promotores dessa meri 
tória campanha agradecem, 
por nosso intermédio, a todas 
as pessoas que desinteres-a- 
damente nela tomaram parle, 
auxiliando assim os mais ne
cessitados.
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Padre assassina um bispe com tiros de revolver
Como foi amplamente no

ticiado pela imprensa do país 
às 18,30 horas do 1* do cor
rente, ao ser recebido no 
Palácio Episcopal de Ga- 
ranhus, Estado de Pernam
buco, por Dom Francisco 
Expedito Lopes, bispo daque
la Diocese, o padre Hosana 
Siqueira, vigário de Quipapá, 
matou, a queima roupa o 
prelado, atingindo o com 3 
projetis. Dois aiojaram-se na 
região toráxica esquerda de 
Dom Francisco, enquanto um

terceiro atingiu o braço es
querdo.

O autor do crime, padre 
Hosana Siqueira, é conheci 
do em Quipapá em toda a 
Diocese de Garanhus pela 
arrogancia das suas atitudes, 
nunca ligando rigorosamente 
às determinações superio 
res.

Fora suspenso de ordens pe
lo bispo Dom Expedito Lo
pes, em virtude de compor 
tamento que prelado con6i 
dera digno de repressão.

| Removido incontinenti a- 
pós o trágico fato, para o 
hospital onde veio a falecer. 
Dom Expedito compreendeu 
perfeitamente o seu estado e 
se confessou com monsenhor 
Carlos e em seguida recebeu 
a extrema unçâo. Antes de 
expirar, pronunciou, pausa- 
damente, palavras de perdão 
para o seu assassino, gupli 
cando, inclusive, que todos 
os cercassem e rezasem pe 
la alma do Padre Hosana.

FOGÃO A GÁS LIQUIDO ENGARRAFADO

O novo fogão a gãs líquido engarrafado GERAL 
è um complemento indispensável as residências 
modernas e confortáveis.

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

A palavra GERAL registra a virtude de um fogão» 
G, garantia; E, econômia; R, resistência; A, acabamento; 
L, linha

i

I

1

I

DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região

B E R T U Z Z I ,  R I B A S  4 CIA.
COMERCIO — ATACADO — VAREJO — REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novembro, 306 - L A G E S ,  SC. — Fones. 295 - 298
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.

Voos da T  A C
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De saidas às 14:50 Para Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joa;aba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai J Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolissaidas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 D# saidas às 12,15 Para chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De saidas às 09:10 Para
chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:ò5 De saidas à6 10:15 Para
ohegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De saidas às 10:15 Para

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

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

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba 
e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
FSantSsPe°Rio" ’ ÍOÍnvÍle ' Curitiba - Paranaguá

Joinvile - Itajai

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214

— -  T A C às suas o rd e n s ----------- -
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T asceu no Paraná mais 
um príncipe brasileiro

l URITIBA — Sómente ago
ra chega ao conhecimento do 
publico o nascimento ocorrido 
em Jacarezinho, no dia 25 do 
mês próximo passado, do prin- 
cipe Alberto, décimo descen
dente de sua alteza imperial 
D. Pedro Henrique de Orleans 
e Bragança, herdeiro do trono 
do Brasil, e de sua espôsa, a 
princesa imperial, dona Maria 
de Baviera de Orleans e Bra
gança. Para assistir ao nasci
mento de mais êste principe

brasileiro, veio ao Paraná e 
transportou-se àquela cidade a 
princesa Isabel de Croy da 
Baviera, mãe da princesa Ma- 

• ria, e viuva do principe Franz 
da Baviera, irmão do principe 

1 Ruprech, herdeiro do trono da
quele país.

As noticias ora divulgadas 
1 informam que a princesa Or- 
ieans e Bragança, bem como o 

i novo herdeiro recém-nascido, 
passam bem, tendo sido já per
mitidas as visitas.

COM
vá//tfa en  fo b  o

B A T E R Í A S  FORD
poro q u a lq u e r  produto da l in h a  Ford

ARRANQUE INSTANTÂNEO I 
LUZ SEMPRE FORTE!
LONGA DURAÇÃO I

Nós tratamos de S6J Ford "em fam ília"  I

BATERIAS •  PEÇAS LEGITIMAS FORD •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECÂNICOS TREINADOS FELA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

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

Filia is
BOM RETIRO 
CURTIBANOS 

IENCRUZILHADA 
Santa Catarina

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

O doutor Vilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito substi
tuto em exercício da Pri
meira Vara desta Comar
ca de Lages, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc.
Faz saber aos que o pre

sente edital de praça, com o 
prazo de vinte dias, virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que no dia 
vinte e sete do corrente mês 
de juriho, às dez horas, no sa
guão do edifício do Forum 
local, e porteiro dos auditó- 
rios, ou quem suas vezes fi
zer, levaiá à público de pre
gão de venda e arrematação

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

NILTOM MANOEL BABOSA, soltei
ro, nascido em Pindotiba, Orleãs, 
neste Estado, escriturário, filho de 
Manoel Paulino Barbosa, e de Klvi- 
ra Tavares Barbosa, e FLOREnCIA 
MARIA RAMOS DE ATHAYDE, 
solteira, nascida em Lajes, de 
oupaçâo doméstica, filha de Saúl 
de Athaide, e de Em Ramos de 
Athaide,

Lajes, 1 de julho de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
AGENCR FERNANDES, solteiro, 
nascido em Rio Sul, neste Estado 
operário, filho de Avelino Fernan
des e de dona Julia José Martins, 
e TERTOLINA ALVES DE JESUS, 
solteira, nascida em l-ajes, de ocu
pação doméstica, filho de João 
Francisco Alves de Jesus e de 
Josef.na Alves do Rosário,

Lajes, 1 de julho de 1957.

Faz saber que pretendem casar o 
doutor RENATC FURTADO ARRU
DA, solteiro, nascido em Lajes, en
genheiro civii, filho do doutor João 
Pedro Arruda, e de dona Esmenia 
Vieira Furtado, e THEZESA RO- 
DOLPHO, solteira, nascida em La
jes, de ocupação doméstica, filha 
de Mauro Rodolpho, e de dona 
Thalita Andrade Rodolpho,

Lajes, Io de julho de 1057

Faz saber que pretendem casar 
AUREO D1R< EU NEVES DOS 
SANTOS, solteiro, nascido em La
jes, bancario, filho de José Rose- 
lin dos Santos, e de dona Laura 
Vieira Neves, e LEDA MEL1M, sol
teira, nascida em Lajes, de ocupa
ção {doméstica, filha de Joaquim 
Melim Filho, e de dona Severina 
Santa Ana JMelim.

Lajes, 3 de julho de 1957

E D I T A L
por quem mais der e melhor 
Ihdcc oferecer sôbre a ava
liação feita neste Juizo, os 
seguintes imóveis penhorsdos 
a Pedro José de Oliveira e 
Pedro Antunes de Oliveira, 
na execução que lhes moveu 
Manoel Ribeiro Pires: - Uma 
gleba de terras com a área 
superficial de seiscentos e 
trinta e seis mil oitocentos e 
trinta e oito metros quadra
dos, inclusive alguns matos dc 
madeira branca e alguns pi
nheiros, gleba esta em sua 
maior parte devastada pelas 
queimas periódicas para feitu
ras de roças, situada no imó
vel denominado «Campina» ou 
«Lajeado do Xaxim», no dis
trito de Campo Belo do Sul, 
desta Comarca, confrontando 
com terras de Manoel Ribeiro 
Pires, de Polidoro Ribeiro da 
Silva, de Gregóiio Antunes 
de Oliveira de Aureliano Pin- 
to Ribeiro, de Pedro Camar
go, de Conceição Costa e de 
Moisés Hildebrando dos San- 
ti s - Dita gleba constitue o 
quinhão que o executado Pe
dro José de Oliveira recebeu 
na Medição e Divisão do imo- 
ve! acima referido, estando 
comprendido entre os marcos 
vinte e tres, vinte e quatro, 
vinte e cinco e vinte seis, cu
jo processo foi julgado por 
sentença que transitou em 
julgado, e suas terras não são 
de primeira qualidade e foi a 
mesma gleba avaliada pela 
quantia de vinte e cinco mil 
cruzeiros. - Uma gleba de 
terras com a are* superficial 
de seiscentos e trints e seis 
mil oitocentos e trinta e oito 
metros quadrados, inclusive 
alguns mates de madeira bran
ca e alguns pinheiros, gleba 
esta em sua maior parte de

vastada pelas queimas perió
dicas para feirura de roçr.s-, 
situada no imóvel denomina
do «Campina» ou Lageado do 
Xaxim», no distrito de Cam
po Belo do Sul, desta Comar
ca. confrontando com a mar
gem direita do referido La
geado do Xaxim, na divisa 
com terras de Baselisa e Ana 
da Silva Oliveira, com terras 
de Manoel Ribeiro Silveira, de 
João de Deus, de Manoel Ri
beiro da Silva Pires e outro9 
e de Manoel Borges de Oli
veira. - Dita gleba constituo 
o quinhão que o executado 
Pedro Antunes de Oliveira r e 
cebeu na medição e divisão do 
imóvel acima referido, julga
da por sentença que transitou 
julgado, estando compreendido 
o quinhão peles marcos setp, 
oito, nove e dez, não sead > 
suas terras de primeiro qu - 
lidade, e foi avaljada p Ia 
quantia de vinte e cinco m I 
cruzeiros. E quem qutzer ar 
ramatar ditos imóveis,' deverá 
comparecer no local, dia e ho
ra acima mencionados, sendo 
eles entregues h quem mais 
der e melhor lance oferecer 
acima das aludidas avaliações. 
E pora que ninguém possa a- 
legar ignorância, passou-se o 
presente edital fiara publica
ção na forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidioe de La
jes, aos cinco dias do mês dc 
Julho de mil novecentos e 
cincot nta e sete. Eu, Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Cível, o datilografei, subscre
ví e assino.

Vilson Vidal Antunes
Juiz de Direito Substituto

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

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 SEN Al) Caixa postal 391.

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

J U L H O Mês da boa compra J U L H O

CASA RENNER

ALTA QUALIDADE 
E D IS TIN Ç Ã O

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs 

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS.

p O U P * 1

QUALIDADE E DISTINÇÃO
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JUÍZO DE DIREITO DA COM  ARCA DE SãO JOAQUIM

E i a !  de Protesto para Ressalva de Direito de rr.il novecentos e çincoen- 
te e sete (1957), nei-ta cidade 
de Sã>< Joiquim. Estado de 
Santa Ca>«rina, em meu car
tório, à Rua Lauro Mulltr n°. 
1, pelas dez horas e trinta mi
nuto», compareceu o adv< ga 
do doutor Publio Mattos, por 
parte de dona Áurea Guima
rães de Oliveira, da qual é 
bastante procurador (doc de 
fl*. 4), e por ele me foi dito 
que, na forma de sua petição 
inicial de fls. duas e tres, de
ferida pelo M. Juiz de Direi
to desta Comarca, que fica 
fasendo parte integrante e in
separável deste auto, e afim 
de prover a conservaçlo «a res- 
sslva dos direitos d# sua cons
tituinte acima referida, e evi
tar que, de futuro, qualquer 
adquirente alegue boa fé, vi
nha protestar nos termos do 
art. 720 e seguintes do Códi
go de Processo Civil, como de 
fato e na verdade protesta a- 
nular pur todos os meios re
gulares de direito, qualquer 
venda de imovéis ou semo- 
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 qual manifestou 
claramente e de modo 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 de Souza Vieira, 
Escrivão do C vel. (a.l 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 alegar ignorância, man
dou o M. Juiz, que nos ter
mos do pedido se passasse o 
presente edital, e outros de 
igual teor para serem publi
cados nos jorn.iis «Correio 
Lajtano» Diário Oficial do Es
tado», conforme pedido veibal 
do advagado da requerente, e 
afixado co lugar público de 
costume. Dado e passado nes
ta cidade de São Joaquim, 
aos dezesséte (17Jdias do mês 
de junho do ano dt mil no
vecentos e ciococDta e sete 
(1957). Eu, Sebastião de Souza 
Virira, Escrivão do Civel o 
datilografei, subscreví c  tam
bém assino. ("Selos afióai).

( inutor Ayres Gama Fer- 
i i a de Melo, Juiz de Direi- 
t la Comarca de São Joa- 
Ciu u, Estado de.Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

I- AZ saber a todos quantos 
o presente edital de protésto 
p; ra ressalva de direito virem, 
in eressar possa ou dele co
nhecimento tiverem, que por 
parte de dona ÁUREA GUI
MARÃES DE OLIVEIRA, por 
seu procurador e advogido 
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 j (doc. n° 1), infra 
assinado, mui respeifosamente, 
expõe e requer o seguinte! Io) 
Que a Suplicante está pro
movendo neste Juízo uma 
ação (ordinária de desquite 
contra seu marido Pedro Cou

to de Oliveira, brasileiro, ca
sado, comerciante, domiciliado 
e residente nesta cidade (dr>c. 
n°. 2); 2o - Que seu marido 
Pedro Couto de Oliveira é 
proprietário do armazém «Man
gueira», sito nesta praça, e 
entrou eru entendimentos pa
ra a venda do jmesmo com a 
firma Fonlaaella, Bortoluzzi 
& 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 dojcasal, 
no proposito evidente de pre
judicar a Suplicante e sem a- 
tender, sequer, ao interesse 
dos filhos menores de ambos 
o* conjugues-' 4o - Que astri- 
bada em disposição de lei 
que faculta, aos que queiram 
prover a ressalva de direitos,

manifestai em sua intenção 
mediante protesto judicial, quer 
■a Suplicante, na conformidade 
lo art. 720 do C.P.C., protes
tar contra a alienação dos re
feridos bens do casal; Assim 
exposto, requer a V. Excia. 
que se digne mandar notifi
car o Suplicado Pedro Couto 
de Oliveira, do protesto que 
ora fiz a Suplicante de anu
lar qualquer alienação d(S 
bens do casal. Outrossim, pe
de a notificação da firma Fon 
tanella, Borges„digo, Fontanella 
Bortoluzzi & De Betio, estabe
lecida nesta praça, do pre
sente protesto, e por meio de 
editais publicados na forma 
da lei, de terceiros, para co 
nheclmento da intenção da 
Requerente. Pede finalmente, 
que, feiJ.as as notificações, se
ja os autos entregues a Supli-

Cfnte, de acordo c>m o que 
dispõe o artigo 723 do Codi- 
go de Processo Civil ao prazo 
de 48 horas independentarr.en- 
te de traslado. Pede deferi
mento. São Joaquim, 15 de 
junho de 1957. (a.) Publio 
Mattos. Nada mais se continha 
na petição supra transcrita do 
proprio original, que estava 
devidamente selada e com .8 
estampilhas inutilisadss na for
ma da lei, havendo a mesaia 
recebido do MM. Juiz. o se
guinte despacho: «A. como 
requer. São Joaquim, 15 junho 
de 1957. (a.) Ayres Gama Fer
reira de Melo - luiz de Direi
to. Era o que se continha no 
referido despacho, depois do 
que foi o protesto tomado por 
termo, cujo auto segue por 
transcrição: AUTO DE PRO
TESTO Aos d^-zeaseis ("16) 
dias do mês de junho do ano

Ayres Gama Ferreira do Melo 
Juiz de Direito

Sebastião de Souza Vieira 
Escrivão do Civel

Adquira uma IH “têco-carregada” 
e V. terá uma bateria realmente 
nova , com tóda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

I

A bateria IH " sêeo-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.

Sua bateria usada tem vaiar. Entregur-a 
com o parte do pagamento, quando 
adquirir sua nova bateria IH “ «eco- 
ca r regada ” ,

4D 807

A vtnda nos con cm lon ório s IH L a je s  :

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

m-V-

Para seu carro

use peças 
legítimas FORD

Para seus anúncios
disque para 397
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JUÍZO DE DIREITO DA C O M AR CA DE SãO JOAQUIM
O doutor Ayres Gama Fer
reira de Melo, Juiz de Di
reito da Comarca de São 
Joaquim, Estado de Santa 
Catarioa, na fórma da lei, 
etc.
FAZ 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 protesto 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. 
Asaim exposto, requer a V. 
Excia. que seCosta, por seu procurador se- digne mand,rj^e j()- uouncardoutor Publio Mattos 

feita a seguinte petição. «Ex- 
mo. Sr. Dr. Juiz de Direito da 
Comarca de São Joaquim Ros 
valdo Nunes Costa, brasileiro 
casado, industrial, domiciliado 
e residente nesta cidade, por 
seu procurador infra assina
do; mui respeitosamente, ex
põe e requer o seguinre; 1° - 
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 muuicipio, da importância 
de Cr$ 100.000,00, constantes 
das duas notas promissórias
juntas no valôr de JCr|............
50000;00, cada uma e com 
vencimento* em 30 de junho 
de 1957 e 30 de julho de 57, 
re- oectivamente; 2o • Que 0 
Suplicado, Olivio de Brida, a- 
dós a emissão dos referidos 
títulos; entrou em entendimen
tos com pessoas de sua famí
lia para ven ier sub-repticia- 
mente uma casa de madeira, 
pintada e envidraçada com 
um lote de terras, 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 direitoe, 
manifestarem sua inteDção me-

o Suplicado Olivio 
de Brida, do piotesto que ora 
faz o Suplicante de anular 
qualquer ato inter vivos de 
alienação dos bens menciona
dos. Outrossim, pede a notifi
cação, por i meio de editais 
publicados >na forma da lei, 
de terceiros, para conhecimen
to da iDtenção do {requerente. 
Pede, iJinalmente, 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 independentemente de 
traslado. 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 es 
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 4de 1957. (a.) Ayres Ga
ma Ferreira de Melo- Juiz de 
Direito. Era • que se continha 
no referido despacho, depois 
dc que foi feito 0 protesto 
tomado por termo, cujo auto 
segue por transcrição: AUTO 
DE PROTESTO: Aos dez dias 
do mês de junho do ano de 
rr.'l novecentos e cincoenta e 
stte (1957), nesta cidade de 
São Joaquim, Estado de San
ta Catarina, em meu cartório, 
à rua Lauro Muller n°.l, pe-

Iss dez horas, comp.ireceu o 
advogado doutor Publio Mat
tos, por parte de Rosvaldo 
Nunes Costa do quai é bas
tante procurador (Joc. de fls. 
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 
futuro, qualquer adquirente a- 
legue boa fé, vinha protestar 
nos termos do arttgo 720 e 
seguintes do Codigo de Pro
cesso Civil, como de fato e 
na verdade protesta anular 
por todos o* meios regulares

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 claramente e de 
modo inequívoco a sua inten
ção. tm 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, advagado 
e procurador dó 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, pa

ra constar, e ninguém possa 
alegar ignorância, 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 passado 
nesta cidade da São Joaquim, 
ao« dez dias do mês de junho 
do ano de mil novecentos e 
cincoenta e sete (1957. Eu, 
Sebastião de Souza Vieira, E«- 
crivão do Civel o datilografei, 
subscreví e também assino. 
(Selos afinal).

Ayres Gama Ferreira de Melo 
Juiz de Direito

Sebastião de Souza Vieira 
Escrivão do Civel

Geral 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.

Beneficiam ento em geral de madeira
O rga nização  especializada em beneficiamento de pinho

SERRARIA PROTRIA

VENDAS NO VAREJO E ATACADO |

Serviço rápido e eficiente li

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

- Travessa Cruz e Souza (próximo ao SENAI)
L A G E S Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» S mia Catarina
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
L E I  N° 132 

de 22 de maio de 1957
Eu, VIDAL RAMOS JÜN10R, Prefeito Mnnlcipal de Lages, 

Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san
ciono a «eguinte

L E I : .
Ari. Io - Ficam assim redigidos os parágrafos 2o e 3o 

do artigo 5o, da Lti n° 3/56, de 11 de outubro de 1956:
«§ 2° - Terminado o prazo para pagamento à bôca do 

Cofre fioatr, os devedores dos tributas sujeitos i  multa de 
mora de dez por cento (10%) no primeiro mês, e vinte por 
cento (20%/ nos mêses subsequentes.

§ 3° • Encerrada o exercício oc tributos, assim acresci
dos, serão regularmente inscritos em Divida Ativa».

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 22 de maio de 1957.
* Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretario

L E I  N° 131 
de 22 de maio de 1957

Eu, VIDAL RAMOS JÜNIOR, Prefeito Municipal de Lagas,
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. Io - Fica incluída no Plano Rodoviário do Municí
pio, estabelecido pela Lei n° 78, de 7 de março de 1950, a 
estrada que, partindo da rodovia LAGES - CAMPOS NOVOS, 
no lugar «GOIABEIRAS», passando pelas localidades «Ml 
NEIRÒS» e «ADRIANOS», vai entroncar na estrada que, de 
«BOM JESUS», conduz à C\MPINA DO DORGEL», no dis
trito de SÃO JOSÉ DO CERRlTO.

Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrário.
Prefaitura Municipal de Lages, em 22 de maio de 1957 

Assinado: -  Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simâo 
Secretário

— a mais moderna lavadeira automática do mundo

Assista a uma dem on s
tração sem  com prom isso

•  A  um simples toque  de  seus 

dedos BENOiX lova  4 kg de 

ro u p a  p o r apenas 40  cen tcvos.

•  Seu exc lus ivo  processo de 

lava r p ro lo n g a  a v id a  ú til dos 

tec idos -  econom iza  uma 

fo rtu n a  em roupa .

•  Bendix é co n fo rto  e 

econom ia  com pro va d a  em 

mais de 3 .5 00 .0 0 0  la res 

no m undo in te iro .

L E I  N- 130 
de 21 de maio de 1957

Eu, VIDAL RAMOS JÜNIOR, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte
L E I :

Art. Io - Fica denominada -PRINCESA ISABEL» a pri
meira rua perpendicular à direita da rua Cruz e Souza, no 
Bairro da Brusque.

Parágrafo úaico -  A placa de nomenclatura terá os se
guintes dizeres: «Rua Princesa Isabel - Redentora dos Escra
vos».

Art. 2o - Fica denominada «JOSÉ DO PATROCÍNIO» a 
segunda rua perpendicular à direita da rua Cruz e Souza, no 
Bairro da Brusque.

Parágrafo unico - A placa Indicativa terá os «eguintes 
dizeres: «Rua Io*é do Patrocínio - Patriarca da Abolição».

Art. 3o - Rev.igam-se as disposições contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de maio de 1957

Assinado: - VMal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

%
Adquira a sua Bendix por:

31.700,00 em 10 prestações de 3.170,03 ca
da — A vista bonificação de Cr$ 1.033,00

-------------- AGENTES A U TO RIZA D O S BEN D IX  ------------ -

Comércio de Automóveis João Buatim S. A.

Rua Mal- Deodoro, 305 - fone 255 C.P. 43

Só o Revendedor Autorizado pode garantir a perfêita assistência técnica à sua Bendix

. . . com pequena entrada,
' . . . e por mês quase nada I

Rádios de mêsa 1

L E I  N" 129
de 21 de maio de 1957

Eu, VIDAL RAMOS JÚNIOR. Prefeito Municipal de Lages, 
1 aço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte
L E I ;

Art. 1° -  Fica o Poder Executivo autorizado a inscrever 
a Prefeitura no quadro social da ASSOCIAÇÃO C A T a r 1-  
NENSE DE MUNICÍPIOS, com séde n. Capital do Estado.* 

Art. 2 - Para atender a despesa com a anuidade cor
respondente no atual exercício, fica autorizada a abertura de 
um Crédito Especial de doze mil cruzeiros (Cr$ 12 000 06/ aue 
correrá por conta da arrecadação do corrente exercido * de
vendo o b  futuros orçamentos consignarem a dotação neces
sária a cada exercício.
. . .  A.rt 3° * Esta Lei entrará em vigor na data da sua' nu- 
blicaçao, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de maio de 1957 
Assinado: Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simâo 
Secretário

Rádios de cabeceira !
Rádios a luz, bateria e bateria e luz I 

Eletrolas de m êsa!
Eletrolas de alta fidelidade 1 (High fidelity)

. . das mais afamadas marcas, em finos móveis, de embuia marfimmogno e outros mais ! ’ m
General Electric -  Philips - Telefunken - Astoria - Telespark
Eis o que lhe oferece neste mês de Julho

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

Quintino Bocaiuva 80
VENDEMOS SEMPRE O MELHOR E FACILITAMOS O

PAGAMENTO1 °
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Jornada regular amanhã na Ponte Grande
Amanhã a tarde no Está

dio Municipal da Ponte Gran
de, terá sequencia o torneio 
Estimulo, oportunidade em 
que serão efetivadas duas 
pelejas.

Abrindo a rodada, teremos 
as 13,30 horas, o encontro 
entre os conjuntos do Flu
minense e do Atlético num 
confronto dos mais fracos, 
pois as duas equipes encon

tram-se mal situadas na ta- 
bua de classificação.

Ambos os quadros vem de 
reveses consecutivos, e esta 
peleja servirá de reabilita
ção a cada dos contendores.

No match de fundo da ro
dada. teremos o encontro 
entre os conjuntos du Vasco 
da Gama e do Flamengo, 
num cotejo que reunirá os 
vice lideres da atual compe

tição.
Considerando a performan

ce dos dois conjuntos neste 
torneio, optamos por um le
ve favoritismo do grêmio da 
Cruz de Malta, isto devido a 
maior qualidade de futebol 
que apresenta em seu plan
tei.

Portanto a rodada de a- 
manbã no Fortim da Ponte 
Grande, reune grandes atra
tivos, capaz de agradar cem 
por cento ao nosso; espeta- 
dor que comparecer a aque
la praça de esportes.

Torneio Estimulo de 
juvenis

Amanhã cedo no Esladio 
Velho de Copacabana, terá 
prosseguimento o Torneio 
Estimulo de juvenis, com a 
efetivação de dois bons jo 
gos.

Como match preliminar, te
remos o encontro entre os 
conjuntos do Aliados e do 
Cruzeiro, num match que vem 
sendo aguardado com o mais 
vivo Interesse.

No prelio principal da ma
tinal, será efetivado o cotejo 
entre os esquadrões do In
ternacional e do Flamengo 
num choque no qual haja um 
empate o principal benefi
ciado seria o Lajes, que as
sim sagraria campeão do Es
timulo de juvenis.

T  p T T T T  Ração balanceada para vacas leiteiras 27% de 
» 1 1 A X J_i proteína e 3,8% de matéria graxa. Contém TM-33

Maior produção — Mais economia
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V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE" • Pòrlo Alegre

Sem solução a presença de 
Flamengo, Cruzeiro e Palmeiras 

na 1a. divisão
Falando na noite de quarta 

feira a nossa reportagem o 
9r. Gilberto Pires, Presidente 
da Liga Serrana de Despor
tos, esclareceu que o caso 
dos clubes Cruzeiro, Palmei
ras e Flamengo na primeira 
divisão está insolúvel, por
quanto o ingre660 daqueles 
clubes na divisão maior, es 
tá dependendo de um pro
nunciamento dos demais clu
bes filiados a primeira divi
são.

Outra formula. afim de 
prencher uma ou mais vagas 
na divisão de honra, consis
tiría numa disputa dos tres 
clubes pretendentes, com a 
elimição do clube ou clubes, 
que não obtiver boa classifi
cação na citada elemiuatoria.

Em todo o caso vamos a- 
guardar o movimentado as
sunto, que ficará na depen- 
dencia dos clubes Cobras da 
LSD.

Procurando dar um pare
cer neste assunto, hipoteca- 
riamos inteiro apoio aos 3 
novatos clubes, porquanto os 
mesmos são dirigidos por ho
mens competentes e surgidos 
da nova geração do futebol 
lajeano.

O Palmeiras é um clube 
dos mais valiosos da Prince
sa da Serra, dotado de uma 
organização impar, e estando 
o mesmo na atualidade de 
com um apreciável plantei.

O Flameogo um clube sur
gido à menos de oois ano6, é 
portador de uma elogiavel 
conduta, com uma esquadra 
que rivaliza aos nossos bi
chos papões, estando aieda 
formado com um bom nume
ro de sócios.

É o unico clube local, que 
possui uma sede social pró
pria, que podemos conside 
rar uma das melhores do 
Estado.

O estrelado é formado | or 
um corpo associativo de cer- 
ca-de 120 soci06, alem de 
um Departamento Feminino 
(Unico no genero ne6ta cida
de).

Daqui lançamos um apelo 
aos mentores da LSD e dos 
clubes integrantes da la Di
visão no sentido de que con
siderem caso solucionado o 
ingresso dos tres clubes na 
primeira divisão. Qualquer a- 
meaça aos tres clubes, será 
mais um golpe fatal ao já  
trágico futebol lajeano.

Difícil o com prom isso do A z  de Ouro
O campeonato varzeano. 

terá sequencia amanhã a 
tarde no Estádio Velho de 
Copacabana, ocasião em que 
serão efetuadas duas parti
das. amhasaguardadas com 
o vivo interesse.

No jogo aperitivo da roda
da, jogarão os quadros do 
America e do Avenida, en
quanto que no combate prin
cipal atuarão os elencos do 
Az de Ouro e .Juventude Ope
raria Católica.

Siga o símbolo de valor 1
Peças e Acessórios «FORD» legitimas
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A D A I M E  em defesa dos bancários
Atendendo solicitação;menos de muito o atenua dos bancários locais e com sua normalização ede Joaçaba o deputado Elias Adaime, do PTB catarinense, dirigiu-se ao 1APB pedindo providencias para a regularização dos serviços médicos daquela autarquia aos seus segurados, tendo recebido a seguinte informação em torno do assunto:

«Em 12 de junho de 1957 Um°. Sr.Deputada Elias Adairae Câmara dos Deputados Rio

a consequente supressão dos numerosos débitos até agora existentes.Atento à recomendação do Ilustre parlamentar, já manifesta em relação àquelas cidades do Sul do país, não me escaparia conseguir do Sr. Pre , „ _______sidente do Instituto a | pagamento de touas necessária autorização contas, quer médicas ouas

de Lajes e Joaçaba, o que. no momento, está sendo objeto das providências afins de nosso Departamento Médico e Hospitalar.Prevalecendo-me do ensejo e ao seu inteiro dispor, renovo-lhe os meus protestos da mais alta estima e elevado apreço.----- -------- --------- - M.......... ......... ........  José Gomes Serpapara a regularização do hospitalares, provindas Assistente do Presidente»

Hospital volante para 
Brasília

A Associação das «Pioneiras 
Sociais», presidida pela cxma. 
sra. Sara Kubitschek, amplian
do a sua frota de Hospitais 
Volantes, acaba de adquirir, na 
Alemanha, na Multident, uma 
nova unidade dessas ambulân
cias médicas.

Já no corrente mês de ju
lho, novos hospitais volantes 
deverão chegar da Alemanha 
para cumprir o programa das 
«Pioneiras Sociais» no relativo 
à assistência medica gratuita 
ans doentes e desamparados. 
Esta unidade recém-chegada, 
seguirá para Brasília, onde se
rá fundado um núcleo das 
«Pioneiras Sociais» sob a orien
tação da sra. Israel Pinheiro.

CORREIO
BANCO DO BRASIL

Agencia locai promovida de categoria

Permito-me, ao dirigir- me ao prezado amigo, e em atenção ao pedido que me fez recentemente, no sentido de o Instituto regularizar o pagamento das contas médicas e hospitalares provenientes das cidades de Lajes e Joaçaba, em Santa Catarina, informar- lhe que a atual Administração do I.A.P.B. encontrou, quando do início de sua gestão, como que em situação de caráter permanente e de insolubilidade, o pagamento, por parte da Instituição, em prazo razoável, das contas de serviços médicos e hospitalares que lhe eram a- presentadas pelos interessados, e isto em todo o país, fato êste que culminou, pela repercussão que vinha tendo, com a adoção de imediatas providências tendentes a solucionar de vez com essa situação anômala.
Assim, conseguiu esta Administração do órgão superior, um reforço de verba orçamentária, da ordem de CrS50.000.000,00 (Cinquenta milhões de cruzeiros) para atender ao pagamento de todas as contas em atrazo, o que, em última análise, se já não resolve em definitivo o assunto, pelo
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Inaugurado o posto da ven
das da Cia. Souza Cruz
Afim de melhor atender os interesses de nosso comércio 

e proporcionar a maior facilidade possível na aquisição de ci
garros, a filial de Curitiba da conceituada e tradicional Cia. 
de Cigarros Souza Cruz inaugurou e abriu suas portas de um 
balcão de vendas nesta cidade à rua Aristiliano Ramos n" 86 
e que se encontra em pleno funcionamento, Tal medida como 
e possível constatar venho trazer ao comércio inúmeras van
tagens, sendo de se destacar que com o balcão de vendas po
derão os estabelecimentos do ramo fazer sua aquisição sempre 
que se tornar necessária, não necessitando para isso fazer 
grandes estoques, podendo ainda oferecer aos fregueses sem
pre um cigarro de sua fabricação recente.

Edição de hoje: 10 paginas

Foi elevada recentemente 
«de categoria», a partir de 
julho do ano passado à agen
cia local do Banco do Bra
sil.

Principal estabelecimento 
de crédito no país, o Banco 
do Brasil tem tprestado, em 
todas as regiões em que 
mantém operações, Ços maie 
relevantes benefícios a todas 
as classes, amparando e es
timulando os mais variados 
setores da atividade humana.

Cm Lajes, reconhecendo o 
acelerado ritmo de progres 
so da terra, e levando em 
conta a atuação da agencia 
do Banco do Brasil, que tem 
atualmente como gerente o 
sr. Ornar Gomes, com sua 
reconhecida capacidade de 
trabalho contando com uma 
equipe de auxiliares de real

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

Lajes Ltda., levara ao conhecimento de seus clientes e passageiros em geral, que no dia l 0- de julho do corrente ano, inauguraram conjuntamente 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 simultâneamente 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 era nóvos e luxuosos Ônibus, recentemente adquiridos pelas empresas.
Informações:
Estação Rodoviária, sita á Rua Manoel Thiago de Castro 77 fone 248.

valor, os altos dirigentes des
se conceituado estabeleci
mento de crédito tomaram 
essa atitude louvável, que 
indica o alto valor economi- 
co e a importância das clas
ses conservadoras da Prin
cesa da Serra.

Está, pois, de parabéns o 
povo lajeano por essa dis
tinção que lhe foi conferida 
pela direção do Banco do 
Brasil.

Com a srta, Tereza Alves 
de Carvalbo, filha adotiva da 
viuva dona 'Otarcilia Muniz. 
consorcia-se-á hoje, civil 
religiosamente, o sr. E6tevam 
Borges, redator chefe deste 
bi-semanarlo.

Paraninfarão o ato por 
parte da noiva, respectiva 
mente no civil e no religioso, 
o Aldo Martins e sua esposa 
dona Zaira Paes Martins e 
jovens Cibel de Oliveira Cou
to e Ba6elis«e Campos Koec- 
he. Servirão de testemunhas 
do noivo, no civil, o sr, João 
Gualberto da |Silva Filho e 
srta Bolinha Socas,- no religi
oso os paraninfos serão sr. 
José P. Baggio e sua esposa 
dona Scyla Antunes Baggio.

Para seu carro
j

use peças 
legítimas FORD

HOJE, SABADO às 4 e 8 horas o cine

Marajoara apresenta
a grande produção em tecnicolor da RKO Radio filmes«01 d d o di a v e I V a g a b u n d o »

com:
PEDRO ARMENDARIZ e apresentando 

ANDRES VELASQUEZ

Amanhã, domingo às £  HKSSc5ffan'

« O s  Inconqyistáveis»
em maravilhoso TECHN1COLOR li

com:

GARY COOPER E PAULETTE GODDARD
Comprei esta mulher para mira, e matarei o homem que nela tocar»» Soberba direção de «Cecil De Milles
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