
Multa de Cr$ 500,00 para quem não se alistar
Além de outras penalidades a que 

esté sujeito, será multado em Cr$ 500,001 
todo o eleitor que deixar de requerer a 
a renovação de sua inscrição até 31 de 
de dezembro do corrente ano. O Cartó
rio Eleitoral está aparelhado para rece

ber os pedidos dos eleitores antigos, co
mo também daqueles que atingiram ago
ra os 18 anos, e vem atendendo no ex
pediente normal do Fórum. Munindo-se 
de tres fotografias e do titulo velho ou 
de algum documento exigido para a qua

lificação o eleitor deverá preencher re
querimento em fórmula especial pe.vnte 
funcionário da Justiça Eleitoral.

NÃO DEIXEM PARA ÚLTIMA HORA.

CORREIO LAGEANO
Ano XVI DIRETOR - GERENTE 

JOSÉ P. BAGGIO
REDATOR - CHEFE 

ESTEVAM BORGES LAGES, 7 de agosto de 1357 Redação e Oficinas 
Rn Mireehjl D>otm294

FONE
397 63

ll
«Jamais será permitido que outro pavilhão, que, não o nosso, tre
mule em Fernando Noronha» — Recebidos no Ministério da Guerra

os universitários
Os universitários que parti

ciparam do 20’ Congresso Na
cional recentemente realizado 
na cidade fluminense de Nova 
Friburgo, fizeram uma visita 
ao general Teixeira Lott, no 
Pálacio da Guerra, sendo êste 
saudado pelo representante do 
Rio Grande do Sul, sr. Edson 
Medeiros, que acentuou não 
desejarem seus colegas retor
nar a seus Estados sem trans
mitir ao titular da Guerra o 
o pensamento da classe a res
peito dos problemas nacionais 
Salientou, ainda, o fato do ge
neral Lott ser um defensor das 
teses nacionalistas, esposadas 
pelos estudantes de todo o país.

Em resposta, o ministro da 
Guerra reconheceu que “quase 
a totaiidade das forças arma
das defende as teses naciona
listas na exploração de nossas 
riquezas minerais, acrescentan
do que ‘ é natural que isso a- 
conteça em face dos princípios 
estabelecidos na formação mi
litar”.

Manifestou, ainda o general 
Teixeira Lott a convicção de 
que o nosso país —  uma das 
maiores nações do mundo em 
território e potencial —  tem 
tôdas as probabilidades de se 
ombrear com os países adian
tados. Lembrou o ministro da 
Guerra os êxitos já obtidos era 
nosso país pela Petrobrás e pe
la usina siderúrgica f e  Volta 
Redonda. Lembrou que esta

mos agora cuidando da explo
ração do cobre em maior escala.

Ainda sôbre o petróleo, reve
lou o general Teixeira Lott:

“Cavamos o solo a procura 
de petróleo e temos encon
trado outros minerais igual
mente importantes para o de
senvolvimento da nação”.

Aludiu o ministro da Guer
ra à necessidade de serem ins
taladas usinas atômicas em nos
so país e, depois a uma per
gunta, respondeu que em Fer
nando de Noronha não será 
instalada uma base de teleguia
dos, mas um pôsto de obser
vação de projéteis lançados dos 
Estados Unidos. E adiantou:

“Estejam certos de que ja
mais será permitido que outro 
pavilhão, que não o nosso, tre
mule em Fernando JNoronha”.

Ainda durante a audiência 
que con cedeu aos estu
dantes que participaram do re
cente congresso da UNE cm 
Nova Friburgo, o ministro 
Henrique Teixeira Lott teve o- 
casião de dissertar sobre aspec
tos da história e a atual posi
ção assumida, de um lado pe
los Estados Unidos e de outro 
pela Rússia.

Disse acreditar na manuten
ção da paz mundial, pois que 
uma guerra em face das armas 
de grande poder de destruição 
seria o fim da humanidade.

Explicando a situação do co
munismo no mundo, o general 
Teixeira Lotí observou que os

Faleceu Washington Luiz
O pais inteiro recebeu |to da capital paulista, se-

consternado a noticia do 
falecimento, ocorrido do
mingo, do veterano es
tadista da Primeira Re
pública, o ex-pr^siuente 
Washington Lui  ̂Pereira 
de Souza. Nascido em 
Macaé no Estado do Rio 
em 1870, Washington'Luiz 
realizou sua carreira po- 
tica em São Paulo, ini 
ciando-se como verea
dor e prefeito do muni
cípio de Batatais. Foi de
putado estadual, secre- 
tório do Interior, prefei-

nador, presidente do Es
tado de São Paulo e por 
fira, em 1926, elegeu-se 
presidente da Repúbli
ca. A revolução de 1930 
e exilou do país ao qual 
só retornou após a que
da do presidente Vargas 
em 1945, mantendo-se a- 
fastado da vida pública 
até a morte. O extinto 
recebeu diversas home
nagens fúnebres, tendo o 
presidente JK decretado 
luto oficial por tres dias.

povos dominados por regimes 
de força e por ditaduras já 
começaram a dar provas de 
cansaço e de rejeição desses 
métodos de governo, que cer
ceiam a liberdade individual.

Citou o exemplo recente da
Hungria e de outras nações 

satélites da Rússia que em mo
vimentos espontâneos, procuram 
libertar-se do jugo totalitário. 
Disse que a própria Rússia já 
começava a reagir, buscando 
novamente o equilíbrio da po
sição democrática, unica com
patível com a natureza humana.

Suspensa a criação de novos M unicípios
A Assembléia Legisla

tiva promulgou resolução 
estabelecendo prazos pa
ra a apreciação de pe
didos de criação de no
vos Municípios. Os pro
jetos e proposições em 
andamento no Legislati

vo ficaram aguardando 
a oportunidade, visto que 
sómente poderão ser a- 
preciadas, doravante, nos 
meses de junho e de Ju
lho dos anos terminados 
em milésimos tres e oi
to.

O almirante Pena Betto a- 
cha-se cumprindo pena de pri
são, por dez dias, aplicada pe
lo Ministro da Marinha, em 
consequência de nova entrevis
ta que concedeu a um jornal

carioca sobre o 11 de novem
bro de 55. Como sempre o co
nhecido agitador impetrou “ha- 
beas-corpus;’ ao Superior Tri
bunal Militar, devendo o pedi-, 
do ser apreciado esta semana

Partido Trabalhista Brasileiro
O eleitor que não se munir de novo titulo até 31 de dezembro de 

57 será multado em CrS 530,00. O PTB esta aparelhado para atender 
seus filiados e simpatizantes à rua Mal. Deodoro, 294.

com 
openos

■ihl

Soldo cm suaves 
prestações mensais

ftICICliTAS »A IA  HOMENS 
MULHERES t CRIANÇAS.

-  REVENDEDOR NESTA PK. i Ç A -

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s.n. - Fone 331 

LAGES Santa Catarina

No Congresso Nacional 
foi dado ontem o primeiro 
passo importante para a 
prorrogação da lei de in- 
quilinato. Por unanimidade 
de votos, a r.omis6ão de 
Justiça aprovou o parecer 
que prorroga a lei do in- 
inquilinato por mais um ano.

Financistas Ianques 
em visita ao Rio
Procedente de Nova 

(York, chegaram ao Rio os 
srs. Eric Johnston e Ro
berto Corbery, presidente 
e vice presidente da Notin 
Pictures, sendo Johnston 
assessor do presidente Ei- 
senhower e diretor de u- 
ma comissão especializada 
para estudo* dos paises 
su idesenvolvidos.
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Di a  do P a i
Muito já se tem escrito sobre esta magna data, que 

assinala o dia consagrado ao PAI, homenageando e exal
tando os lances de heroísmo que praticam êstes abnegados, 
para livrar das garras da morte o filho querido.

Pai e Mãe, náo têm substituto na vida; são entes que 
se uniram para rir e chorar, pelo destino do filho extre- 
mecido.

Por isso, nesta magna data, como um dever, um in
centivo, não poderemos deixar de exaltar os 6eus sacrifí
cios, homenageando-os para que o desénimo não supere o 
seu amor.

Sem luta e sofrimento, não se vence é preciso que 
conheçamos os prós e contras que a vida encerra, para 
encontrarmos um lenitivo para as nossas dores, conforman
do-nos e encorajando-nos.

Tenho grande admiração pelo pai extremoso e com
penetrado da missão que Deus lhe deu na terra, onde o 
seu lar é um santuário, e ore o amor e resplandece a vir
tude.

Há poucos dias ainda, o nosso povo teve conhecimen
to do desvêlo dê um pai, que bateu às raias do sacrifício, 
para salvar das garras da morte, a sua idolatrada filha, 
cedendo deante do destino implacável e inexorável, que 
náo respeitando a dor de um pai em desespero, arranca de 
•eus braços, a filha querida em plena mocid ide.

Dizer da luta titánica e desesperada que cercou êste 
pai aflito, é desnecessário, porque os que a ela assis
tiram. certificaram-se o quanto é grande o amor de um 
pai.

Exemplo como êste, assistir em minha terra natal, on
de um pai inconsolável pelo desaparecimento de «ua filha, 
ia visita-lo diariamente em sua ultima morada, chamando a 
e conversando por longo tempo, até que em poucos mêses 
depois, sucumbiu ao pèso dos seus grandes sofrimentos, ar 
rastando-a para junto da filha querida.

JH. ,\ ROSA, outro extremado pai, que um dia rela 
tando-me o desastre de avião que vitimou o filho querido, 
o fez cora tanta emoção, com tanto sentimento, que as lá 
grimas atestavam a sua dôr, e o seu grande amôr de pai.

São exemplos como êstes, do amor sacrossanto de 
pai, que todos os dias vemos revelados e que devemos 
re8peitâr e exaltar.

O sentimento de pai é um sentimento sublime que o 
eleva ao apogeu da gloria, pois o filho é parte integrante 
da vida do casal.

h’ portanto um dever que tudo supera porque ampà- 
ra o ente querido, chorando a sua falta, quando desapa
recido.

For isso se diz, que há (buitas maravilhas na mundo, 
mas, a obra prima dd criação humana, é o coração doe 
entes que nos deram o ser, E as*im é que todo o filho 
num rH8go de reconhecimento e gratidão deve prestar a 
a seu pai. nesta grande data, a sua maior e merecida ho
menagem.

í'U, que há muito fiquei privado da sua convivência 
elevo hoje. as rainhas preces a Deus, para que ele tenha 
no lugar que o seu sacrifício, o seu acrisolado amor, con- 
quietou na terra, exclamando:

Que triste é nesta vida não ter 
Um pai, para chamá-lo amigo meu 
Quantos que o têm e vivem sem saber 
Avaliar o bem que'Deus me deu

INDALICIO PIRES

Serrano Tenis Clube
e d i t a l

De ordem do Sr. Presidente convoco os senhores 6ó 
cios acionistas, para uma reunião de Assembléia Geral Ex 
I  f  realizar-se no Instituto de Educação, dia 18
de Agosto próximo (domingo) às 10 horas da manhã 

ORDEM DO DIA
a) Discussão • aprovação das contas da Direioria e

do » r « d o , °  Estatutoa. FÍ8Ca1’ de ‘ côrd0 com " le,r* 8 
ciai b) EleÍÇâ0 d08 carg°8 de 2° Secretário e Diretor So

ei Outros assuntos de interesse geral
Fstat i iL al 6rd° C° m 08 Para8raf°9 Io e 2° do art. 53 dos Estatutos em vigor, si não houver numero legal, será a reu-
nut°sreeómada <im 8egunda convocação, decorridos 30 minutos, com qualquer numero.
Lajes, 6 de Agosto de 1957.

Sérgio 3. Neves 
Io Secretário.

A maioria escolhe o FORD «600» porque é 
íeito para render mais

Guias de embarque 
para produtos de ori

gem animal
Encontrava-sc suspensa, des

de algum tempo, a exigência 
da apresentação de certificados 
de sanidade e guias de embar
que relativas a produtos de o- 
rigem animal.

Como, todavia, fraudes c 
produtos de baixa composição 
vêm aparecendo nos mercados 
consumidores com frequência 
crescente, lançados em ponde
rável volume por estabeleci
mentos não fiscalizados pela 
Divisão de Produtos de Origem 
Animal, resolveu esta restabe
lecer a vigência de dispositivo 
regulamentar, mediante o qual 
nenhum meio de transporte po
derá embarcar produtos de o- 
rigem animal sem apresenta
ção dos documentos retrofe- 
ridos .

De tal medida —  a entrar 
em vigor em época a ser pre
viamente fixada - está sendo 
dada ciência a todos os esta
belecimentos interessados, por 
comunicação - circular do dire
tor da DIPOA, que outrossim, 
esclarece ser inteiramente gra
tuita (apenas pagarão selo de 
Cr$ 1,00 e mais taxa de Edu
cação) a expedição da guia e 
certificado.

Atenção Advogados! ! !
Para um eficiente serviço forênse, devidamente organiza

do, sem trabalho, preocupações ou amolações utilizem as co
nhecidas e magníficas “FICHAS JUDICIARIAS BASTANI’ , 
modelos processuais, hoje, difundidas em todo o Brasil em ple
no êxito nos grandes e pequenos escritórios advocacionais. Com- 
põem-se de: FICHA PROCESSUAL (Civel, Comercial, Inven
tários, Questões Orfanologicas e de familia, acidentes e MaD- 
dados de Segurança), ao preço de cr$ 10,00 cada uma: CARTO- 
NETE-PROCESSUAL-AUXILIAR, para uso diário no fôro, que 
poderão ser utilizadas por empregados ou auxiliares. Preço de 
cr$ 5,00, cada uma; CARTONETES DOS RECURSOS (apelação 
agravo, Embargos Recursos Extráordinário e de Revista), ao 
preço de cr$ 5,00 cada uma. As fichas e cartonetes aeompanhtm 
todo o processo e os recursos, sem preocupações do causídico, 
o qual só terá o trabalho, por si ou qualquer empregado, de 
preencher os claros, conforme o andamento. Evita perda t e 
tempo, chicana e orientam as partes, o Juiz e ao advogado. U- 
SO OBRIGATÓRIO para o bom andamento do processo e ex- 
plendida elaboração de um cadastro de clientes. Qualquer lei
go poderá manejar as fichas. Magnífica realização moderna 
em nosso direito processual feita pelo conhecido jurisconsulto 
Dr. Tanus Jorge Bastani, de longa pratica no fôro do Distrito 
Federal. As fichas adaptam-se em qualquer Juizo ou Tribunal 
do Brasil e em Portugal. Pedidos mínimos de 10 fichas, para: 
“ORGANIZAÇÃO JUDICIARIA BASTANI Travessa do Ouvi 
dor 11 - 6o ss/601-2; Livraria Freitas Bastos, Rua Bitencourt 
da Silva 11; - Livraria Briguiet, Trav. do Ouvidor 11, loja Li
vraria Record, Rua São José 66 e, na Sucursal dos Jornais Sul 
Rio Grandeuses, Caixa Postal 11, Lapa, no Rio de Janeiro. Em 
Belo Horizonte: Minas Gerais: “ETECNICO”, Rua São Paulo 
n- 893, conjunto 805. Em Goiaz: Bazar Oió, Av. Anhanguera 
97, Goiania. No Ter. do Acre: Jorge Kalume, Xapuri.

porque deslisa sòbre qualquer piso

com

t :si-r

dispositivo  adaptado na p ró 
pria base d o . aparelho, 
aeslizo suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, fac ilitando a lim pe
za e mudança de local. 
Provido de prá tico sistema 
de fre io  para fixá-lo 
loca l desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos re frigeradores nocio- 
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
re q ie r id a ) SPRINGER apre
senta ainda

•  ?,5 p ô i cúbicos
•  In te rio r e cò o iv l lago
• p o rta  a p rove itáve l
•  novo fúctic  ci< enga io  suave
•  5 anos do gora n tia
•  p raço  bem  mois em conta

~  A  PRA<? A
Rua Coro/eí C o r E a ^ /t F  0  L  A N D I A

LAGES Sta. Catarina
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Brasil e Argentina celebram 2 novos acordos comerciais
Trigo de procedência argentina no total de um milhão de toneladas anuais — 200 mil caixas de laranjas — Im

portação de frutas — Assinados os instrumentos do Acordo e do Ajuste de Comércto
RIO — Foram assinados, no 

Salão Pedro II, Palácio do 
jtamarati, dois importantes 
instrumentos. Um deles pror
roga até 31 de maio de 1958 
o Ajuste do Comércio exis
tente entre o Brasil e a Ar
gentina e acerta o valor das 
nota» trocadas sôbrt inter
câmbio de frutas e o Ajuste 
Provisório de Pagamentos e 
suas notas complementares. O 
outro é o novo Ajuste do Tri
go, com validade de trê* anos.

Os atos foram firmados pe
lo Chanceler Macedo Soares 
e pelo Embaixador Felipe A. 
Eepfl.

As modificações sofridas, 
conforme conclusões a que 
chegaram os representantes 
dos dois países, referem-se, 
por parte da Argentina, ao 
regime do licenciamento au
tomático quando solicitado 
para importação de frutas, 
frescas, sêcas, dessecadas e se
mi industrializadas de origem 
brasileira; bem como regula 
os períodos de importação até 
31 de maio de 1958.

Ficou estabelecido que o 
governo argentino autorizará 
a imoortação de 200 mil cai
xas de laranjas brasileiras, li 
mitando os períodos de parti

cipação até 31 de maio de 
1958.

O govêrno brasileiro, em 
contrapartida, oferecerá à li
citação pública, para importa
ção de frutas, semanalmente, 
até o montante de 2 milhões 
de dólares.

O comércio de trigo ficou 
regulado para a compra anual 
de um milhão de toneladas de 
trigo em grão, pelo Brasil, 
consoante os têrmos dos con
tratos a serem celebrado» em 
cada ano de vigência do Ajus
te e de conformidade com os 
princípios gerais dos Ajustes 
do comércio e de pagamentos

que â época regerem o in
tercâmbio entre os dois pai- 
ses,

Ficou igualmente assegura
da o fornecimento daquele 
montante de trigo, desde que 
o saldo exportável seja igual 
ou superior a três milhões de 
toneladas. Quando o saldo fôr 
inferior àquela quantidade, o 
govêrno argentino envidará 
esforços para manter o supri- 
meuto do nível mais aproxi
mado possível daquele total, 
comprometendo-se, de qual
quer modo, a vender, no mí
nimo, 30 por cento do men
cionado saldo. Ao Brasd f. 1

ressalvado o direito de redu
zir o volume da importação, 
se, na vigência do Ajuste, a 
produção do trigo brasileiro 
atingir volumejraais ponderá
vel relativo ao consumo inter
no.

Assentou-se também que os 
representantes dos dois go- 
vêrnos deverão reunir-se para 
examinar normas e assentar 
providências que devem reger 
> comércio do trigo entre os 
dois países, a partir de 1961.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

I n a c r e d i t á v e l
Verdadeiramente espetacular esta oferta especial do

Crediário mais elástico da cidade
CO M  APENAS

C r $ 1 0 0 . 0 0
e sua visita ao nosso estabelecimento, V. brindará sua esposa com uma

V I G Õ R E L L I
SÃO FATOS INDISCUTÍVEIS E AS REAIS VANTAGENS DO

Crediário mais elástico da cidade
V. poderá mais uma vez comprovar, adquirindo a sua VIGÕRELLI. nesta venda especial de AGÔSTO

F E R N A N D E S  & C I A .
C O M  E REPR.

LOJA 1: Rua Quintino Bocaiuva - 80

LOJA 2: Rua 15 de Novembro 231
(Esq. da galeria Dr. Accácio
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Aquisição de Máqui
nas agrícolas

As autoridades .io Ministé
rio da Agricultura, atendendo 
ao que determinou o Ministro 
Mário Meneghetti, inform* * m 
aos lavradores que todos 
quantos desejarem adquirr 
máquina agrícola importa 1.1 
(trator, coletadeira, araoo, 
etc ), bem assim implementou, 
poderão escolher a mari i 
que preferirem, procurando i 
agência da firma importado
ra respectiva, mais próxima 
de sua lavoura e. pela sim
ples apresentação de seu re
gistro de lavrador, fazer a 
inscrição para a compra 
Quando receberem as máqui
nas, deverão pagar 25% do 
valor, amortizando os 75% 
restantes num período de tres 
anos, no mínimo, em presta
ções que combinarem com a 
firma vendedora. Todos os 
importadores inscritos no Mi
nistério deverão dar assistên
cia completa aos comprado
res. de acôrdo com o novo 
sistema.

Sr. Joaquim Oliveira 
Waltrick

Vitimado por antiga enfer
midade, faleceu, com a avan
çada idade de 76 anos, o sr. 
Joaquim Oliveira Waltrick.

Elemento de grande presti
gio em nossos meios, tronco 
de influente família, o extinto 
deixa, a prantear-lhe a morte, 
dona Olga Waltrick e mais os 
seguintes filhos: dona Zebina, 
dona Etuita e drs. Aristoles 
Waltrick e Jora Waltrick.

Acompanhou o féretro, no 
sepullamento uma multidão de 
lajeanos que prestou ao sr. 
Joaquim Oliveira Waltrick sua 
última, sincera e comovente 
homenagem,

À rsnWo nos conceulonários IH »m Laje*

COMERCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A
Rua Carona! Cordova, 439

49007

Adquira uma IH "séco-carregada”  

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

armazenada pela fábrica.

A bateria IH “ sêto-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.

*na bateria marta te *  ratar. B»t*egue-a 
eorao parte do pagam en to, qu an do 
artQun-ir sua ueva bateria IH «««ôco- 
«orragada'

Juros de mora, na justiça do trabalho
Os recursos para as ins

tâncias superiores são medi
das legítimas tomadas pelas 
partes, a conselho de seus 
advogados, para se abrigarem 
de êrros de julgamento na 
instância inferior. Mas são 
também e infelizmente, com 
frequência, a alternativa pre
dileta de patrões desalmados 
com o intuito de levar o em
pregado, economicamente in
capaz de resistir muito tempo, 
ao desespêro e aos ' acôrdos’ 
leoninos, sobretudo quando 
ê6ses não têm, ao seu lado- 
Sindicato forte Contra esta 
abusiva tendência lutam ad
vogados honestos e bons jui
zes, êstes naturalmente con
trários a tôda forma de in
justiça e ao congestionamen 
to dos trabalhos forenses. E 
há júros moratórios que tam
bém. ajudam a desencorajar 
patrões teimosos. A propósi
to, a 2' Turma do Supremo 
Tribunal Federal, assim deci
diu, recentemente, acompa
nhado o voto do Relator Mi
nistro Ribeiro da Costa' 

“ Discut6 se, no presente a- 
pêlo, se os júros moratórios 
são devidos, na reclamatória 
trabalhista, de referência aos 
feitos já ajuizados a partir da 
data em que entrou em vig< c 
a lei n° 2 244, de 23 de junho 
de 1954 que expressamente 
estatui acêrca do pagamento 
de júros de móra nos feit< s

da jurisdição especial obrei
ra, Certo é que o Colendo 
Tribunal Superior do Traba
lho sempre decidira que os 
júros moratórios nessa juris
dição especial, eram devidos 
a partir da data em que o 
empregador, como reclamado 
fôsse citado para a execução 
da sentença, mais esta orien 
tação estava em oposição á 
jurisprudência em matéria de 
júros moratórios, dominante 
em todo o país, bem como, 
em oposição à jurisprudência 
emanda do E Supremo Tri
bunal Federal, que firmou o 
princípio, em face de precei
tos legais vigentes, que os 
júros moratórios são devidos 
desde quando o reu ou recla 
mado foi citado para a pro 
positura da ação ou da recla
mação Não se justificaria, 
assim que as partes recebes 
sem tratamento diverso, da
quelas que militam na Justi- 
çã do Trabalho; do que era

concedido a outras partes pe 
rante outros Tribunais do 
país. Ora, não fêz senão a 
Lei número 2.244, de 1954, pôr 
têrmo à controvérsia, à vista 
do conflito de jurisprudência, 
antes assinalado. Resulta, pois 
que em vigor êsse diploma 
legal, sua aplicação aos fei
tos ainda pendentes de exe
cução, é imediata, sem ofensa 
a direito adquirido, porque i- 
nexistia norma legal expres
samente proibitiva de inclu
são de júros de móra. O dis 
sidio de jurisprudência não 
se configura na espécie, sen 
do citados arestos que cui
dam da aplicação de diplo
ma legal diferente, regular 
da fluência de júros de mó 
ra a que for condenada a Fa
zenda Pública (decreto nú
mero 22.785, de 3/5/1953). Não 
conheço do recurso liminar
mente) Processo Recurso Ex
traordinário 33.373 -  Ac. de 
29 ! 57).

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

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
GARANTE 0  QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro n- 23 - LAJES, Santa Catarina

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimení o

«S ANTA CRUZ.»
Rua Santa Cruz, 115 — La JES

(Fundos da Igreja Santa Cruz) 

Ladrilhos de calçada e para interiores, 
pelos melhores preços
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Juiz0 de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes - S.C.

Edital de Praça

— Homem de visão de 1957" —

O doutor Wilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito Su
bstituto, em exercício na 
primeira va-ia da Comarca 
de Lajes, na forma da lei etc, 
FAZ SABER ao8 quo õ pre

sente edital de praça, com o 
prazo de vinte dias, virem, de
le conhecimento tiverem, ou 
interessar possa que no dia 
vinte e quatro de agosto do 
Corrente ano às dez horas no 
saguão do edifício do Forum 
local, o porteiro dos auditóri
os, ou quem suas vezes fizer, 
levará a público pregão de 
venda e arrematação, porquem 
mais der e maior lance ofere
cer, acima da avaliação de 
C í$ 15.000,00 feita neste Jui- 
zo, os bens penhorados a Ma- 
ria Iracema Artur de Addrade, 
na exacução que lhe move J#- 
eé de Oliveira Andrade, bens 
esses seguintes: “ Um i gleba 
de campos e matos, situada no 
imóvel denominado “Mirante” 
ou “ Conselhos” , no primeiro 
distrito desta Comarca, em co
mum com outros, medindo 
50.923 ms2 (cincoenta mil. no
vecentos e vinte e tres metros 
quadrados), confrontando toda 
a comunhão com terras de 
Manoel Rodrigues de Andrade

O doutor Wilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito Subs
tituto, em Exercício na Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, da forma da lei, etc.

FAZ saber aos que o pre
sente edital de praça, com o 
prazo de vinte dias, virem, 
ou dele conhecimento tiveram 
ou interesar posça, que no dia 
vinte e s*»i£ do mes de agosto 
do corrente ano. às dez horas, 
no s guáo do edifício do Forum 
local, o porteiro dos auditórios, 
nu quem suas vezes fizer, le
vará à publico pregão de 
venda e arrematação, por 
quem mais der e maior lan 
ce oferecer, além da avalia
ção feita neste Juizo, de Cr§ 
150.000,00, os seguintes bens 
penhorados a André Schuma- 
cker, na execução que lhe mo
veu Pedro Granzotto: “ Uma 
gleba de terras com a área 
superficial de 1.000.000 ms2 
(um milhão de metros qua
drados), área essa que faz 
parte de uma gleba maior per
tencentes ao executado e em 
comum com está, contendo a 
comunhão as -seguintes con
frontações; com a estrada ge
ral Lajes-Florianópolis, com

de João José Rodrigues e ou
tros, de Luciano ejulio Ribei
ro de Andrade e | outros, de 
Benedito Francisco, de Paula 
e outros, obtida pela executa
da medição e divisão do imó
vel “ Mirante” , conforme regis
tro de c  16.212 do Cartório 
de Imóveis do r  Oficio. E 
quem quizer arrématar ditos 
bens imóveis, deverá compa 
recer no dia, hora e local aci
ma referidos, sendo eles en
tregues a quem mais der e 
maior lance oferecer, acima 
da valiação referida, depois 
de pagos no ato. em moeda 
correnta, o preço da arremata
ção, impostos devidos e cus
tas. E, para que ninguém ale
gue ignorância, passou-se o 
preaente edital para publica
ção e afirmação na forma da 
lei. Dado e passado nesta ci
dade de Lajes, aos vinte e oi
to de julho dernil novecentos 
e cincoenta e sete (29-7-57). 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão que o datilografei, 
subscreví e também assino.

Vilson Vidal Antunes 
Juiz de Direito Substituto 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

uma estrada velha, com Ber
nardo Henkemaier, com o rio 
Ponte Alta e com Henrique 
Wiggers, a qual foi adquiri
da pelo executado conforme 
transcrição de n* 20 993 do 
Cartório do Io Oficio do Re
gistro de Imóveis: gleba essa 
própria para as indústrias 
pastoris e agrícolas, com fe
chos e benfeitorias. E quem 
quizer arrematar ditos bens 
imóveis, deverá comparecer 
no local, dia e hora acima 
mencionados, sendo eles en
tregues a quem mais der e 
maioi 1 mee oferecer, acima d» 
avaliação referida, e depois < e 
pagos no ato, em moeda cor
rente, o preço da arremata
ção, impostos devldo6 e cus
tas. E para que ninguém ale
gue ignorância, passou-se o 
presente edital para publicação 
e afixação na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos trinta e um dias 
do mes de julho de mil nove
centos t  cincoenta e sete. Eu 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do C-ivél que o datilo
grafei, subscreví e asiino.

Wilson Vidal Antunes 
luiz de Direito Substituto 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cive!

Rio - Rubem Berta pionei
ro da aviação no Brasil e 
presidente da VARIG foi es 
colhido, o ‘ Homem de Visão 
ie 1957" pela prestigiosa re
vista de notícias e negócios 
que se edita em São Paulo. 
Modificando o processo de 
escolha anterior, que tinha a 
responsabilidade total da re 
vi6ta êste ano coube a uma 
comissão composta do Arce
bispo D. Hélder Câmara, do 
sr. Herbert Moses. presidente 
da A.B I. a do sr. José Gar
rido Torres, membro do Con 
selho Nacional de Economia 
e da Fundação Getúlio Var 
gas apontar entre as perso
nalidades de realce no mun 
do dos negócio» aquêle que 
mais se destacara.

A julgar pelo • resultado a 
que chegou a comissão, s- 
pontando uuânimente o sr. 
Rubem Berta, foi feliz a no
va forma de escolha adotada.

Ao complementar seu 30° 
aniversário, a VARIG é um 
padrão internacional de bons 
serv.ços ligando o Brasil às 
três Améri -as Inaugurou suas 
linhas para Nova York com 
os famosos Super-G-Conste-

Novo Intendente de 
Correia Pinto

Por ato do governo muni
cipal, foi nomeado intendente 
do vizinho distrito de Correia 
Pinto - berço do fundação de 
Lajes' o sr. João Alve6, em 
substituição do sr. Pedro Bas
tos, que exercera aquele'car- 
go por largo espaço de tempo.

Filho daquela terra, embo
ra au»ente da mesma duran
te muitos anos, “ o *sr. João 
Alves desfruta de largo cir 
culo de amizades, prestígio e 
relação “na mesma, motivo 
porque sua nomeação foi en
carada com simpatia por to
dos os que a habitam.

lellation o ano passado e  já 
mais três dêsscs gigantescos 
aviões serão incorporados às 
suas liohas internacionais. A 
VARIG já estuda também a 
aquisição de aviões a játo,

O doutor Wilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito Substi
tuto, em exercicio na pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, na forma da lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital de praça, com o 
prazo de vinte dias, virem, de
le conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que no dia 
vinte e seis de agosto do cor
rente «no, às onze horas, no 
saguão do edifício do Forum 
local, o porteiro dos auditó- 
riot, ou quem suas vezes qui
zer, digo fizer, levará a pu
blico pregão de venda e ar 
remataçio, por quem mais der 
e maior lance oferecer, aci
ma do avaliação de Cr$ . . . 
320.000,00, feita neste juizo, 
o* seguintes bens imóveis 
penhorados a André Schu- 
macker, na execução que lhe 
move Gilio Bacega: 1. «Uma 
gleba de terras com a área 
superficial de 300.435 ms2 (tre
zentos mil, quatrocentos e 
trinta e cinco metros quadra
dos), situada na séde do dis
trito de Bocaina do Sul, nesta 
Comarca, e cenfrontando com 
a rua principal da vila do dis
trito de Bocaina do Sul, com 
a estrada Lajes-Florianópolis, 
com Adolfo Henckemaier, com 
Orly, Nadir e Nelba Cirdos 
da Silva, com Odilio Mir- 
tinhago. com a estrada Lajps- 
Florianópolis, com Nelson Go- 
dinho, com José Dias Goss,

mantendo-se, trinta anos de
pois, graças a Rubem Bertt 
como autêntica pioneira 

O fáto foi comemorado com 
u m  grande bauquele l o  Ho
tel Gloria ao h< m?nag< ado

comjosé Scbmidt e com a 
estrada de Bocaina do Su1, 
até a rua pouto de partid»: 
havida pelo executado confor
me transcrição de n° 20.993 
do Cartório do 1° Oficio do 
Registro de Imóveis da Co
marca. 2. Uma casa de mate
rial, pintada, forrada, assoa
lhada, pintada, envidraçada 
com diversas portas e janela 
inclusive garagem; e as de
mais benfeitorias; casa essa e 
benfeitorias essas que se a- 
cnatn construídas sobre o 
mencionado terreno acima 
descrito. E quem quizer are- 
matar ditos bens imóveis, de
verá comparecer no local, dia 
r hora acima mencionados, 
sendo eles entregues a quem 
mais der e maior lance ofe
recer, acima aa avaliação re
ferida, depois d» pagos, no 
alo, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, impos
tos devidos e custas. F, para 
que ninguém alegue ignorân
cia, p&ssou-se este edital para 
publicação e afixação na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes aos 
trinta dias de julho de mil 
novecentos e cmcoenta e sete 
(30-7-1957). Eu. Waldeck Au
rélio .Vmpain, Escrivão do 
Civel que o datilografei, subs
creví e assino.
Vvilson Vid»l Antunes - Juiz 

de Direito Substduto 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

T -irp T T  Ração balanceada para vacas leiteiras 27°/n de 
. i .  1  i l a  proteína e 3,8% de matéria graxa. Contém TM-33

Maior produção — Mais economia

Comercial Agro-Pecuária
Coronel Córdova, 48
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Rádios e Radiofonos 
T e l e f u n  k e n
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Porque tod o es»a fascinação 7 
TELEFUNKEN é u m a  sensação!

Representantes
AEG C o m p a n h i a  S u l - A m e r i c a n a  de Electricfdade

F E R N A N D E S  & Cia.
COMÉRr IO E REPRESENTAÇÕES 

Rua Quintino Bocaiuva, 80

mwm•? * * *
JD IUIU '"V-*

Juizo de Direito da Primeira Vara da  
Comarca de Lajes - S.C.

Edital de Praça

Juizo de Direito da Primeira Vera da 
Comarca de Lajes - S.C.

Edital de Piaça
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. C.

Horários de e para L A G E S
DOMINGOS

SEGUNDAS

ohegadas às 14:30 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Jonçaba e Chapecó

ehegadas às li,55 De 
saidas às 12,15 Para 

ehegadas às 15,10 De

Chapocó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai - 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

«hegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 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 - Joinvile - Curitiba - Parcmaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapocó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- 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

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

T A C às suas ordens

i
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Ouase vinte milhões de quilos de l i e  para o exterior
A exportaçüo de mate nos 

primeiros c íd c o  meses dêste 
ano ascendeu a 19.544.085 
quilc*, absorvidos em sua 
maior parte pelo Uruguai. 
Ch le e Argentina, mercados 
tradicionais, com pequena

parcela para os mercados 
europeus. 0  consumo acu
sou sensível aumento, resul
tante da campanha de escla
recimento desenvolvida pelo 
Instituto Nacional de Mate, 
em cooperação com o S.I.A..

BATERIAS FORD
para qualquer produto da linha Ford

Çq

I®
ARRANQUE INSTANTÂNEO!
LUZ SEMPRE FORTE!

_  LONGA DURAÇÃO!
Nós tratamos de seu Ford "em família"!

BATERIAS •  PEÇAS LEGÍTIMAS FORD •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECÂNICOS TREINADOS PELA FABRICA

REVENDEDORES NESTA PRAÇA

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

1(11

Filiais
BOM RETIRO 

CURITIBANOS 
ENCRUZILHADA 

Santa Catarina

Em igual período de 1956. a 
cifra de consumo no País foi 
de 10.045 343 quilos, contra 
12.227 quilos até ma o último.

Ao contrário de anos an 
teriores em que apenas jtrês 
dos quatro Estados produto
res figurava na estatística de 
para o exterior ê6te ano o 
Rio Grande do Sul também 
exportou, concorrendo com 
126.000 quilos. Houve aumen 
to substancial no consumo 
gaúcho: de 6.246.588 quilos 
nos 5 primeiros meses de 
1956. para 8 10008ò quilo6 até 
maio findo. O Paraná mante
ve a frende, exportando 
11.201.460 quilos e consumin 
do, finalmente, 1.408.703. San
ta Catarina exportou ............
4.857.025 quilos, com aumen
to de 107.913 quilos 6Ôbre 
período idêntico em 1956. No 
consumo interno passou de 
1.085 054, nos cinco meses 
de ano passado, a 2.492.780 
quilos no periodo correspon
dente em 1957. Mato Grosso 
teve o consumo interno du
plicado: até maio de 1956 foi 
de 147.772 quilos; êste ano 
(5 meses) foi de 380.526. Pa
ra o exterior, ê&se Estado 
contribuiu com 3.359 600 qui
los.

Aniversário
Completa mais um ano de 

existência, hoje a distinta jo 
vem Maria Shirley Muniz, di
leta filha do sr. Dimas Muniz, 
representcnie comercial nes 
ta praça, e de sua exma es
posa dona Anita Muniz, resi
dentes nesta ciddde onde des
frutam de elevado circulo de 
relações e amizades .

Destas oolunas cumprimen
tamos a prezada aniversari
ante. almejando-lhe um futu
ro risonho e venturoso.

Prefeitura Municipal de Lajes
Estado de Santa Catarina

r e q u e r i m e n t o s  d e s p a c h a d o s
Dia 20 de junho de l9õ7.

N' 1432 . 28-6-57 • Cândido Varei* da Silva - Transferencie 
de lançamentos de uma marcenaria -  
Sim. após pagamentoi devido.
Dia 2 de julho de 1957

N' 768 - 1-4-57 - Darvina Camargo - Licença para fazer 
melhoramentos em seu prédio - Sim. 
após pagamento devido.

N' 1287 • 7-4-57 - Alceu Santana -  Licença para construir 
um galpao de madeira 3 x 3 -  Sim, de 
acôrdo com a informação da D.O.V.

N- 1317 - 12-6-57 - Willy João Brun -  Aprovação de plonta 
e licença para contruir um prédio para 
Túlio Fiúza de Carvalho -  Sim,

N‘ 1318 - 13-6 50 - Willy João Brun - Aprovação de planta 
e liceoça para construir um prédio para 
S^verina Crazziottin e Lydia Grazziotin 
Bochese - Sim.
Marcírio Palhano rde Oliveira - Aprova
ção de planta e licença para construir 
galpão de medeira - Sim.
Castilho & Barroso - Lançamento dt Ma
tadouro - Concedo a Jlicença requerida 
apenas na parte que nau contraria a Lei 
n° 42, de 1954. O requerente não pode 
abater gado vacum para o abastecimento 
da cidade.

N' 1438 - 29-6-57 - Argeu C-irino dos Santos -  Lançamento 
de carregador - Sim. após pagamento 
devido,

N- 1449 - 1-7-57 - Alaria José da Conceição - Transferência
de terras em Campo Belo do Sul - Sim, 
após pagamento devido.

Dia 5 de julho de 1957.
■ José Armindo Oliveira -  Alinhamento de 

terreno - Sim.
■ Renato Arruda -  Licença para reformar o 

prédio do Sr. Toão Cidade Gallcn - Sim.
N‘ 1374 - 21-6-57 - Renato Arruda -  Licença para fazer nte- 

lhoramentos»no prédio de Gertrudes Meim- 
berg - Sim, de acórdo com o parecer da 
D.O.V.

1-7-57 - Bibiano Rosa -  Licença para construir

N‘ 1335 - 15-6-57

N- 1406 - 26-5-57

N' 896 - 1ó 4-57 

N- 1386 - 24-6 57

1441 -

1442 - 1-7-57 - Cecilia 
terreno

N- 1451 - 2-7-57 

N- 1354 - 2-7-57

N‘ 1462 - 3-7-57

casa de madeira tipo padrão n° 3 -  Sim. 
de Oliveira -  Transferência de 
foreiro - Junte mapa aisinado 

por profissional devidamente legalizado. 
Tibúrcio Agostini - Transferência de Mer- 
cadinho - Sim, após pagamento devido. 
Edgard Rodrigues Machado - Lançamen
to de Café -  Sim, após pagamento de
vido.
Amôoio Xavier Pereira -  Licença para 
ve ider frutas à praça João Costa -  Io- 
deferido.

«a.v-.....=r..u....... ^ ssssa -..'3 -..-tuT7».r. .‘.stj ■HHisnS!.•Kin&«'..iir...ri3ViaaiM tnr.n-aw.i uv..nT..mcsm .tttt.íos. . .1  “w . ...u .u r ..ia ^ K 7 .n u n ü iu a iiM a .........[̂ .r.....i....W ..»...v.ar:...^..nf....'...'T...r.j I lo .....................ca~maU3m ..UBr..i

M A D E I R E I R A  A R C O - I R I S  1
D E

Fortunato Marin & Cia. Ltda.

Madeiras brutas e beneficiadas
O rga nização  especializada em b e n e íc ia m e n lo  de pinho

SERRAIRA PROTRIA

VENDAS NO VAREJO E ATACADO g
1(4‘

Serviço rápido e eficiente |
i(4;J \ sS
(4
«

--------------- .--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------" — ‘  p
Casas desarmadas para construções, aplainadas, para assoalhos, forros e paredes, madeiras brutas de i

todos tipos e bitolas.
________________________________________  !' s

fíf

1  
1  
g

Travessa Cruz e Souza (próximo ao SEM Al) —
L A G E S  Caixa Postal 391 Telg. «ARCOIR1S» Santa Catarina
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Dinastia da qualidade B R A S T E M P
Adquiram agora com grandes facilidades de pagamento vosdo 

refrigerador BRASTEMP em trêis tamanhos diferentes

I M P E R A D O R

I

C O N Q U I S T A D O R
8,5 pés 10,5 pés

P R Í N C I P E
6,5 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 país.

O Brastemp Conquistador é um autênti
co prodigio 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, CONQUISTADOR ou 
PRÍNCIPE, adquire o mais moderno e perfeito refrigerador fabricado

no Brasil

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os insuperáveis refrigeradores BRASTEMP,
absoluta garantia em vossos lares

------------  Concessionários exclusivos nesta p r a ç a ------------

Mercantil Delia Rocca, Broering S. A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 158 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C
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Capitulou o lider da varzea
Teve prosseguimento do

mingo a tarde no Estádio Ve
lho de Copacabana, o cam
peonato varzeano da atual 
temporada, com a realização 
de mais dois jogns e referen
tes a terceira rodada do re- 
turno.

No cotejo preliminar o A- 
meriea depois de estar ven
cendo o Avonida por2á0, dei
xou que o alvi verde da Pon
te Grande, ainda conquistasse 
um empate “em dois tentos 

No embate de fundo da 
rodada, verificou se a sur-

preza da rodada, com a der
rota do Az de Ouro lider in 
victo da atual competição 
frente ao Corintians pelo es 
core de 1 á 0.

O unico tento da pugna foi 
conquistado por intermédio 
de Rato.

Apos os jogos de domingo, 
ficou sendo*a seguinte a clas
sificação do certame varzeano 

Io Az de Ouro 2 p p
2o Avenida 4 p p
3o Corintians 5 p p
4o JOC 9 p p
5o America 12 p p

O Vasco da Gama 
empatou em 
Curitibanos

Aproveitando a folga que 
lhe concedia o Torneio Esti
mulo, a equipe do Vasco da 
Gama excursionou até a vi
zinha cidadé de Curitibanos 
onae teve ocasião de dar 
combate ao quadro local do 
Independente.

Apos um prelio dos mais 
renhidos os dois esquadrões 
não foram além de um em
pate em dois tentos.

Os gols dos lajeanos foram 
anotados por intermédio de 
Eustalio e Meireles.

Finalmente o Cruzeiro conquistou 
uma vitoria

Foi realizado domingo a 
tarde no Estádio do Ginazio. 
um cotejo amistoso entre o 
Cruzeiro e o Juventude Ope
raria Católica, peleja esta que 
finalizou com a justa vitoria 
do estrelado por 3 ã 0.

Lanchão 1 e Juba assinala
ram os gols do Expresso A 
tomico, e o quadro vencedor 
atuou assim formado: Decq, 
Jose (Darci) e Julião; Harol- 
do, Lauvir e Moacir Dida 
(Aires) mais tarde Dorival, 
Juba Gino (Dida), Lanchão e 
R"gerio (Tulio).

Neste jogo o Joe atuou re
forçado pro vários player d >

Pinheiros como sejam Dezi- 
nho, Sebastião, Eloir e Zeca.

Suspensos os jogos 
do torneio Estimulo

Em virtude da impraticabi
lidade dos Estádio da Ponte 
Grande e do Copacabana fo
ram suspensos todos os jogos 
programados pelo Torneio Es
timulo, tanto na categoria 
Titular como juveniz.

Estes jogos foram adiados 
siüe dia

FOGÃO A  GÁS LIQUIDO ENGARRAFADO

O novo fogão a gãs liquido engarrafado GERAL 
é 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: 
Gi garantia; E, econômia; R, resistência; A, acabamento;
L, linha

DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região

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

Rua 15 d© Novembro, 306 - L A G E S ,  S.C. — Fones, 295 - 298

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



iCOS 10l>
ülllull ip CORERIO lAGEANO

Apresentado a real situação da nossa infância no setor de nutrição 
- xdéia geral dos trabalhos que a Campanha Nacional de Meren

da Escolar vem realizando em todo o país
Rio — Oe nutrólogos Dan- 

te Costa, diretor dos Cursos 
de Nutrição do SANS, e José 
Salvador Julionelli, superin
tendente da Campanh i Na 
cional de Merenda Escolar, 
apresentaram ao* médicos 
reunidos em Friburgo teses 
referentes à alimentação do 
escolar no Brasil, mostrando 
a real situação em que se 
encontra a nossa infância 
quanto à nutrição.

Em sua exposição, o prof. 
Julionelli deu uma idéia ge
ral do orgão que dirige des
de sua instituição, em 1955, 
que foi transformado em 
Campanha do âmbito nacio 
nal, no ano passado, pelo 
presidente Juscelino Kubi- 
tschek.

Divisão do país no se

tor de Merenda
Para efetivar uma assis 

tência concreta nos escola
res de todo o país, principal- 
meute ao* re>identes na á 
rea nordestina, a Campanha 
dividiu o Brasil em sete re
giões. sediados em Belém, 
Fortaleza, Recife, Salvador. 
Belo Horizonte, São Paulo e 
Porte Alegre. Dessas cidades 
são coletados os dados refe
rentes ao movimento escolar 
matrícula, uúmero de estado 
número de professores níveis 
de assistência anteriormente 
apresentado*, etc. De posse 
desse* elementos, os técnico» 
da C.N.N. fixam os limites 
dentro dos quais 6e poderá 
lançar bases para uma cam
panha de educação alimen
tar e dosagem para o enri
quecimento de farinhas e pre-

Concurso Míss Comerciaria
No baile realizado dia 28 do mes findo nos salões do 

Clube Io de Julho foi feita á apresentação das can
didatas que concorrerão ao titulo da mais bela comercia
ria cuja relação damos a seguir, bem como seus patroci
nadores,
Anita Gill pela Firma
Elba Kôeche
Irine Oliveira
Izabel Miranda
Maria Benta Branco
Nalba Kôeche
Neide Antunes Cordova
Onélia Pereira dos Anjos

Casa Almeida 
Bertuzzi & Ribas e Cia 
Loja A Brasileira 
A Favorita 
Casa Cristal 
Loja Enebece 
Casas Pernambucanas 
Lojis Paul

O departamento Social do Sindicato dos Empregados 
no Comercio em nossa cidade, colocou duas urnas para a 
colocação de votos, sendo uma em sua séde todos os dias 
uteis das 13,15 as 13,45 e a outra na firma Carlos Hoepcke 
S.A. (Secção de Maquinas) no horário comercial.

fSx
$
%

CONVITE
0 Circulo de Cultura de Lajes, convi

da o povo em geral para a “Exposição de 
Arte Moderna” da Associação Riogranden- 
se de Artes Plásticas “ Francisco Lisboa” , de 
Pôrto Alegre, que será realizada entre os 
dias 10 e 17 do corrente mês.
Local: Edificio Osvaldo Figueiredo, térreo 

(ao lado da loja NBC)

paro de mingaus nutritivos.

Planejamento à base 
de programas Regio

nais
* Procurando articular os 

trabalhos da Campanha de 
modo a obter o melhor ren- 
dimeto - explica o prof. Ju 
lionelli - o órgão vem cui
dando com espec al interês 
se do planejamento de pro
gramas regionais orientação 
das unidades escolares assis
tidas e conservação a distri- 
buição de generos que de
vem ser utilizados. Graças a 
ê*se plano, organizado no i- 
nicio, os resultados da me
renda, nas escolas em que é 
imolentada, são os quais pro
missores, pois aumento e fre
quência. desaparecemo can
saço o sono e o ciunterêsse 
e crescem os niveis de a- 
provação.

Imigrantes que 
entraram no 

Brasil em 1956
O Instituto Nacional de I- 

migração e Colonização com
pletou o levantamento esta
tístico dos imigrantes que 
entraram no país em 1956

Sôbre o assunto, o Chefe 
do Departamento de Estudos 
e Planejamento do INIC a- 
presentou ao Ministro Fer
nando Ramos de Alencar de
talhado relatório, o qual uma 
baixa de 1C.360 pessoas, em 
1956, em relação à entrada 
de imigrantes no ano anteri
or. Mostra o trabalho que a 
tendência decrescente se fêz 
sentir a partir de 1952, quan
do após registrar um movi
mento de 84 720 imigrantes, 
caiu para 82,242 no ano se- 
quinte e para 82.248 em 1954 
atingindo 55-166 em 1955 e, 
finalmente, 44.806 em 1956.

Em 1956, de acôrdo com as 
mesmas estatísticas, os por- 
tuguêies ocuparam o primei 
ro lugar, com 16 803 imigran 
tes. seguindo-se os espanhó
is, com 7 921. O terceiro lu 
gar cabe aos italianos, com 
6.069, aparecendo os japonê- 

jses com 4.9i2 imigrantes. Os 
libaneses ocupam o 5o lugar 
com 1.481 pessoas, e final
mente, os norte-americanos 
com 1.168.
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Lílian Bassanesi atris de cinem a
Está alcançando o es

trelato a jovem lageana 
Lilian Bassanesi, como 
principal intérprete do 
filme rodado ,em Floria
nópolis por Nilton Nasci
mento, “O Preço da ilu
são” , cujo argumento é 
dos escritores catarinen
ses Salim Miguel e Egle 
Malheiros. Lilian Bassa
nesi que fez o curso co
mercial em Lajes, não

faz muito seguiu para a 
Capital do Estado onde 
ingressou na Faculdade 
de Direito, iniciando a- 
gora promissora carrei
ra no cinema. O fato 
constitui auspiciosa no
vidade especialmente pa
ra a nossa cidade, mes
mo porque a atuação de 
Lilian Bassanesi e s t á  
sendo louvada pela cri
tica cinematográfica.

Reunião dos partidos com 
o Juiz Eleitoral

Realizou-se domingo 
último, às tres horas, no 
Forum uma reuuião dos 
delegados de partidos po- 
liticos, presidida pelo Dr. 
Cio vis Gama, Juiz Elei
toral da 21a Zona. Nes
sa ocasião foram discu
tidos diversos problemas 
referentes ao alistamen
to, tendo sido fixadas 
normas gerais para o a- 
celeramento do mesmo.

Estiveram presentes os 
senhores: Vidal Ramos 
Jr. e Dr. Mario Carrilho, 
do PSD; Dr. João Pedro 
Arruda, da UDN; Dr. Evi- 
lasio N. Caon e José 
Baggio do PTB; Cândi
do Bampi do PRP; Orly 
Furtado do PL; Paulo 
Brõering e Edú Lemos, 
do PSP; Rufiuo Figuei
redo e Emiliano Pinho, 
do PDC.
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Rubens Barbosa Rangel, Rosane Maria, Darcy Ribei

ro e Familia, esposo, filha, pais e irmãos de

Reginalda Maria Ribeiro Rangel
Agradecem a todos que prestaram assistência a fa

lecida, compareceram ao ato de sepultamento e enviaram 
coroas e aqueles que, por meio de cartões e telegramas, 
manifestaram sentimentos de pezar.

Agradecem, ainda, a todos os )que comparecerem a 
missa de 7* dia.

Lajes-Agosto ‘de 1957

Terreno compra-se
t nas ruas Ministro Toledo, Hercilio
Luz, Ihiago de Castro, ou proximo a estas, com
pro 1 terreno sem estar construido, que tenha a- 
proximadamente 1.000 metros quadrados.

Para maiores informações dirijam-se as Indus
trias Guidali Ltda. rua Correia Pinto 182 fone 262
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