
J e f i c i t  no o r ç a m e n t o  e s t a d u a l
vppnfl^?Vfnf nm í?*1? 4 é saber go-|tuacionista não passava, entretanto, de mais importante: o próprio governador 
S i p U  fl S m iJ0Su tlC0s que rematada demagogia, pois o funcionalis-1 confessou a existência de um deficitsu-

ifr»,rnaaae n*a , desbragada pro-1mo estadual vem recebendo seus venci- perior a duzentos milhões de cruzeiros 
pa0anaa governamental quando da vi- mentos com atraso, o que significa aper- no orçamento estadual, 
sita do sr. Jorge Lacerda. O slogan si-1 tura financeira do Estado, e o que é|
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« I q u i s i ç ã o  do C o v e r n o »
Estão trafegando no Estado 

diversos caminhões novos ten
do nas portas os seguintes di - 
ze-ies. “Der - Aquisição do go
verno de Jorge Lacerda”. O 
mesmo sucede com patrolas e 
outras máquinas. Ponte de dois 
e tres metros devão, assim como 
variantes de estradas de trinta 
metros e ainda aterros e boei- 
ros trazem enormes placas a-

lusivas aos “grandes feitos” da 
atual administração estadual. 
Pela amostra o povo poderá a- 
valiar até onde pensa ir o go
verno no seus objetivos publi
citários e demagógicos. E não 
será de estranhar que alguma 
bicicleta ou carroça ou mesmo 
gaiota usada nos serviços es 
taduais venha ter placas seme
lhantes.

OiretoriQ do PTB na Ponte Grande
No próximo dia 24 de

verá ser instalado o Di
retório do PTB no Bair
ro da Ponte Grande, co
mo parte integrante das 
homenagens que os tra
balhistas locais presta
rão ao presidente Vargas.

Amanhã será realizada 
uma reunião preliminar 
para elaborar o progra
ma e traçar os detalhes 
da organização do Dire
tório, que deverá con
gregar grande número 
de petebistas.

Primeira vez em Lajes:

Sindicato da Industria de Serrarias, Carpinta
rias e Tanoarias de Lajes

LAJES — Estado de Santa Catarina

Edital n* 1
Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem co

nhecimento que, no dia 15 de setembro de 1.957 serão reali
zadas neste SINDICATO as eleições para sua DIRETORIA, 
Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes, ficando 
aberto o prazo de 10 dias, que correrá a partir da primeira 
publicação deste, para o registro das chapas na Secretaria de 
acordo com o disposto no art 6' da Portaria Ministerial n- 11, 
de 11 de fevereiro de 1.954

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo pa
ra os Candidatos da Diretoria da entidade, Conselho Fiscal e 
respectivos suplentes, na forma do disposto no artigo 10 da 
citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas deverão 
ser apresentados na Secretaria, em três vias, assinado pela 
cabeça de cbapa, pessoalmente, não sendo permitida para tal 
fim a outorga de procuração, devendo conter todos os re
quisitos previstos na legislação vigente e nos estatutos da en
tidade e instruidos com a prova exigida no § 1* do Artigo da 

Portaria n' 11, de 11-2-1954.
Lajes, em 10 de agosto de 1.957.

Ary Waltrick da Silva 
Presidente.

Como é sabido, a principal 
fonte de riqueza em Lajes é a 
pecuária. Possuindo campos 
extensos, com ótimas pasta
gens, a terra de Correia Pinto 
foi, desde seu povoamento, uma 
das regiões mais desenvolvidas 
nesse sentido, graças ao cres
cente desejo de melhoria dos 
que se dedicam à tarefa de 
criar.

Por esse motivo, e levando 
em conta diversos fatores, des
pertam sempre o interesse das 
pessoas ligadas às lides com- 
pesinas noticias referentes as 
mesmas, principalmente as que 
descontinam melhores dias pa
ra a região e para o povo que | 
a habita.

Eis porque, no interesse de 
bem informar nossos leitores, 
nossa reportagem visitou a 
Granja São Sebastião, de pro
priedade do sr. Jani Wolff e 
sita há alguns quilômetros da 
cidade, onde foi realizada, sex
ta feira passada, a primeira 
intervenção cirúrgica em um 
animal era nossa terra e exe
cutada pelo abalisado cirurgião- 
veterinário dr. Humberto Do- 
ria, qu» se encontra entre nós 
em consequência de um aci
dente de carro sofrido com sua 
familia quando se dirigia para 
Porto Alegre, dia 16 de julho 
próximo passado.

Recebendo-nos com a ama- 
bilidade e gentileza que o ca
racterizam o sr. Jani Wolff 
aquiesceu em fornecer à nossa 
reportagem todas as informa
ções solicitadas, declarando-se 
entusiasmado com o que viu e 
observou durante a referida 
intervenção cirúrgica feita em 
uma rez de sua propriedade.

Pleno êxito na ope
ração

Militando desde longos anos naR 
lides agro-pecuária8, o sr. Jani 
Wolft adquiriu longa experiencia 
na matéria, tanto na vida prática

Monumento ao pres. Vargas
No próximo dia 15 do corrente, quinta-feira, às 10 horas, na ^am ar; 

de Vereadores, será realizada uma reunião da Comissão incumbida de 
construir um monumento ao presidente Vargas. Nessa oportunidade serà 
elaborado o programa de trabalho para o lançamento de grande cam
panha visando alcançar aquele objetivo. Poderão comparecer à reunião 
não só os membros da Comissão como todos os interessados em homena
gear o saudoso presidente.

como em obras que possui e que 
tratam do genero. Por essa razão, 
sua palavra a respeito do assunto 
é insuspeita, tendo declarado que 
pôde comprovar o resultado da 
operação graças à dedicação e à 
capacidade profissional do cirur- 
gião-veterinário dr. Humberto Do- 
ria que, pondo em pratica seus 
vastos conhecimentos nessa parte 
da medicina, deixou pront mente 
curada uma vaca holandeza entre
gue aos seus cuidados.

Criador abalisado, como já tive
mos a oportunidade de afirmar, o 
sr. Jani Wolff declarou-nos que 
pela sua capacidade, naquela data 
comprovada, ao dr. Humberto Doria 
deve permanecer em nossos meios 
e, assim, contribuir de maneira a- 
centuada parado progresso de nos
sa terra no que concerne a melho
ria dos rebanhos, uma das maio
res fontes da economia lajeana. Pa
ra isso, entretanto, as entidades 
representativas da pecuaria devem, 
em seu próprio beneficio, prestar 
toda a assistência e colaboração a 
esse profissional honesto e compe
tente que, pela primeira vez em 
Lajes realizou uma intervenção ci
rúrgica em um animal, trabalho 
esse do qual é especializado nos 
Estados Unidos.

Não obstante sua modéstia, 
conseguimos algumas declara
ções do dr. Humberto Doria, 
após muita insistência de nossa 
parte. Como noticiamos em u- 
ma de nossas edições anterio
res, viajava ele com sua fami
lia para Porto Alegre, quando, 
à altura do quilômetro 22, da 
estrada Lajes-Passo do Socor
ro, sofreu um acidente com o 
jipe que vinha dirindo. Trans
portados os feridos para o Hos
pital Nossa Senhora dos Pra
zeres, sua esposa, momentos 
após, deu luz à uma criança 
cm parto perfeitamente normal 
não obstante os ferimentos re
cebidos em diversas regiões do 
corpo.

Inquirido a respeito do ad- 1  
mirável trabalho que realizou 
primeira intervenção cirúrgica 
em um animal levada a efeito 
ia  Princesa da Serra - o dr 
Humberto respondeu-nos ini- 
cialmcnte que a rez estava a- 
tacada de “Piobacilose”.

E explicou-nos a significação 
dessa moléstia.

— “Piobacilose, comumente 
conhecida por “Peste dos Pol- 
mões”, consiste na formação 
de uma entidade clínica de ab- 
cessos ou tumores cutâneos, cu
jo germem responsável é o 
‘Corynebacterium Piogenes”. A 
quantidade de abcessos agru
pados ou disseminados pelo 
corpo dão margem à formação 
de feridas abertas com carater 
ulceroso em consequência da 
formação e evasão de um pús 
cremoso. O tratamento clínico

à base de vacinas anti-piogeni- 
cas ou Protegerm (Vacina Ya- 
tren), até então empregado com 
resultados satisfatórios mas não 
eficazes, tem sido atualmente 
substituto pelo tratamento ci
rúrgico com resultado poten
cialmente maior, objetivando- 
se uma cura mais rápida e 
menos dispendiosa”.

Falando a respeito de nossa 
terra, o nosso entrevistado as
sim se expressou:

— Considero um grande 
campo por ser um município 
essencialmente pastoril e dota
do de criadores imbuídos pelo 
interesse de melhoria nos seus 
rebanhos.

Em vista de sua capacidade 
e do beneficio que sua per
manência podería trazer, uma 
pergunta enroscou-se no cére
bro do repórter: “Haveria pos
sibilidade de o dr. Humberto 
Doria permanecer em Lajes?”. 
Perguntado a respeito, respon
deu-nos:

— Estou vivamente empe
nhado em transferir-me para 
Lajes em vista do bom acolhi
mento que tive do povo lajca- 
no por ocasião do acidente so
frido com minha familia e, hu
mildemente, colaborar com os 
demais colegas médicos vete
rinários aqui radicados em prol 
do desenvolvimento da medici
na veterinária do município.

— E sobre a possibilidade 
de sua transferencia paro Lajes 
já entabolou alguma conversa
ção a respeito? perguntamos.

— Até a presente data não 
tenho tido tempo devido ao es
tado de saúde de minha fami
lia que se encontra hospitaliza
da. No entanto prevejo com fa 
cilidade a minha fixação nesta 
cidade.

Curso de especializa
ção nos EE UU.

Possuindo um curso de es
pecialização de cirurgia ve
terinária nos Estados Unidos, 
o dr. Humberto Doria é uma 
capacidade moça que. 6e por
ventura resolver fixar resi
dência em Lajes, muitos be
nefícios virá trazer à pecuá
ria de nossa tera.

Urge, entretanto, que as 
entidades da classe e pes
soas diretamente iiitere»sadas 
no assunto colaborem de to- 
dot os meios para isso pres
tando assim indiretamente 
um grande beneficio para to 
dos os criadores da região 
serrana.
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t a  m  Éeloriü o M r o  di M o m s  de U n o s  de M s  E É r ii
Foi eleita, ern pleito rea-1 mo p°89ido. na sede da Fe- 

lizado dia 15 de julho próxi- deraçâo doa Empregados do

Convem ler
Veja o que existe em torno de 
si com o

Professor
-  NARBON -

Encontra-se na cidade de Curitibanos a 
disposiçSo de todos que desejarem consulta- 
lo.

Endereço Palacio Hotel Apto 28 
atende das 9 às 20 horas

Comércio, a n iva diretoria 
que regera oe destinos do 
Centro de Criadores de Ca 
nário de Santa Cata ina du 
rante o biênio 1Ü57-1959. fi
cando aaeim constituída: pre 
sidente de Honra — Mario 
Oreste Brusa e Aníbal Clima- 
co Fiiho. presidente - Fer
nando Lopes Aguiar; vice pre
sidente - Alécio Nappi; secre
tário geral Walter Moritz 
(reeleito); 2° secretário Zan 
zibar Lins. secretário técnico 
- |ão Machado (reeleito); Io 
tesoureiro Aquino Silva; 2o 
tesoureiro - Maurilio de Sa 
les Coimbra; orador - monse
nhor Pascoal Gomes Libre

loto; procurador - capitão 
Walac Capela O Conselho 
Fiscal da referidade en ida 
de ficou integrado pelas se 
guinles pessoas: Aníbal Clí 
muco Filho. Henrique A. 
Klingelfos e Lau o Senel Ma
ria e, como 9:iplentes, os srs. 
Waldir Barreta, Altair Pires 
e Jorge Jeswiask.

Grato pela comunicação re
cebida, CORREIO LAGEANO 
cumprimenta a nova direto
ria, fazendo votos de pleno 
exito em sua gestão.

Anfonio Poroski
Viu passar mais um ani

versário natalício, a 6 do 
corrente, o sr. Antouio Po
roski, zeloso funcionário da 
agencia local da VARIG e 
fiiho do sr, Teodoro Poroski 
e de sua exma. esposa dona 
Clara.

Aos inúmeros cumprimen
tos que o prezado aniversa
riante recebeu nessa data 
juntamos os nossos, com vo
tos de felicidades.

\
A maioria escolhe o FORD «600» porque é 

feito para render m ais

n 0 I ve
Verdadeiramente espetacular esta oferta especial do

Crediário mais elástico da cidade
COM APENAS

Cr 9
e sua visita ao nosso estabelecimento, V. brindará sua esposa com uma

SÃO FATOS INDISCUTÍVEIS E AS REAIS VANTAGENS DO
1 4

Crediário mais elástico da cidade
V. poderá mais uma vez comprovar, adquirindo a  sua VIGORELLI, nesta venda especia l de AGÔSTO

COM E REPR.
LOJA 1: Rua Quintino Bocaiuva - 80

LÜJA 2* Rua de Novembro 23l
(Esq. da galeria Dr. A ccácio
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O Instituto Nacional do Mate 
concluirá, até o fim do corrente 
ano, o resenceamento dos pro
dutores de mate do País. O le
vantamento, que tem como ob
jetivo avaliar a capacidade da 
produção nacional, abrangerá os 
Estados do Paraná, Santa Cata
rina, Rio Grande do Sul, Mato 
Grosso e São Paulo. De acordo 
com o registro atual, existem 
no Paraná 11.761 produtores; em 
Santa Catarina, 6.312; no Rio 
Grande do Sul, 4.775; em Mato 
Grosso, mil e em São Paulo 48,

num lotai de 23.896. Nesses 
mesmos Estados, com exeção de 
São Paulo, foram registrados 
232 industriais e de janeiro até 
esta data, 8 produtores no Pa
raná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul. De couformi' 
dade com os primeiros levanta
mentos já computados pelos 
censores do I N.M., êsses nú
meros já estão separados, mas 
somente o computo total pode
rá dar a idéia exata das possi
bilidades da produção ervateira 
nacional.

H!j]jg Negado o “habeas” 
a Pena Botto

O Supremo Tribunal Mili
tar acaba dc julgar-se incom
petente para apreciar o »ha 
beas-corpus» impetrado a fa
vor do almirante Pena Botto, 
tendo em vista a preliminar 
levantada pelo relator, minis
tro Falconicri da Cunha, de 
que quando o ato dc coação 
depende de ato do ministro 
de Estado a competência pa
ra julgamento cabe ao Supre
mo Tribunal Federal.

In ic iado o com érc io  t  e 
vinho a I- de agauio
O Ministério da Agricultura determinuu o uia 

Io de agosto corrente para o início do comércio 
de vinho da safra de 1957, em todo o território 
nacional. A êsse respeito, o Diretor do instituto 
de Fermentação, tendo em vista proposta da Se
ção de Coutróle Industrial, baixou portaria, de 
acordo com a legislação em vigor.

Esta. de n' 23, substitui a portaria n° 10, de 
22 de maio do corrente ano Providências neces
sárias para sua execução foram tomadas pela se
ção competente do Instituto de Fermentação.

Vista
Uma roupa 
Nova 
Cada diai

por mais exigida que

Renner
à boa roupa ponto por ponto
mantem sempre seu aspecto de nova, 
revigorado a cada lavagem e preser
vado, dia após dia, por avançada téc
nica de fabricação e pela alta qualidade 
dos materiais empregados.

Tecidos e forros 
pré-encolh idos de 
côres fixas 
Frisos duradouros 
acom panhando o fio  
do tecido 

Costuras duplas e 
tríp lices de ponto  
co rren te , resistentes 
e elásticas

A rm a çã o  perm anente 
por e n tre te la  laváve l

boa roupa
dura noua e

dura m a/s

R eve n de d o r em L a je s : HELIOS MORElml CÉSAR & CIA.
Rua C e l. C ó rd o v a  -  Ed. C A R A J Á

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



4 página

Cooperação entre o Estado e a Igreja em beneficio das populações rurais
Dois documentos tidos co

mo de particular importância 
para o ruralismo brasileiro 
foram inseridos nos Anais da 
Câmara do6 Deputados, por 
proposta do Deputado Antô
nio Martins Fernandes, da re
presentação potiguar. Trata 
se das conclusões do IV Con 
gresso Internacional Católico 
da Vida Rural, realizado em 
Santiago do Chile, de 1 a 6 
de abril último e da palestra 
proferida pelo delegado bra 
sileiro ao conclave, jornalista 
José A. Vieira, diretor do 
S.I.A. e que representou o 
Ministério da Agricultura e o 
Secretario da Ação Social da 
Conferência Nacional dos 
Bispos do Brasil naquela 
Reunião.

Ao fazer a comunicação 
aos seus pares, o represen 
tante do Rio Grande do Nor
te salientou que se trata de 
duas sínteses magníficas, ca
pazes de nos deixar otimis
tas com relação a algumas 
coisas do Brasil, frisando ser 
um estilo de trabalho que de 
veria ser mais frequente e 
divulgado, porque sua falta 
muitas vezes é condenada pe 
lo nosso pessinismo. Referin
do se a muitos dos problemas 
ainda insolúveis no Nordeste 
e ao desejo da vê-los resol
vido ainda á colaboração en
tre o Episcopado Brasileiro e 
o Estado, visando, justamente 
a resolver grandes mazelas 
lamentável nente ainda en
contradas, em nosso País. E 
assinalou não ter dúvida de 
que a campanha de Dom

Helder Câmara em favor dos 
favelados e a conferência e 
trabalho doa Bispos do Nor
deste são os primeiros gran
des passos e ajuda aos Che
fes do Executivo Nacional 
que desejarem fazer grandes 
e patrióticos governos

Também no Senado
Após afirmar se mau cató

lico e lembrar que não man
tém qualquer lig°ção efetiva 
com o jorualista José Vieira 
que, acaso viesse a motivar 
o pedido de transcrição de 
dois documentos nos Anais 
da Casa, o sr. Martins Fer 
nandes declarou que tema a 
atitude de sugerí-la por j ui - 
gá la útil e de inteira justiça 
fazendo alusão, a seguir, ao 
que lhe foi dado observar na 
Diocese de Mossoró, no seu 
Estado, através do excelente 
trabalho de Dom Eliseu Men 
des. na de Natal, por Dom 
Eugênio Sales e em outras 
dioceses nordestinas, fatos 
que mais salientam a justiça 
da inserção que vinha de 
propôr, para tê mo de com 
paração entre o que fazemos 
e o que se estabeleceu no 
Chile.

Lembrou, então, a reunião 
dos Bispos em Campina Gran
de quando 2 * decretos foram 
assinalados pelo Presidente da 
República E passou depoú a 
salientar que o Senador No- 
vais Filho fêz, no Senado, re
centemente, oportuno discur
so sôbre as contribuições do

I

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

Jóias
Relógios

Canetas
Cristais e porcelanas 

Nacionais e estrangeiras
g arante  o q ue  v en d e

Rua Marechal Deodoro n- 23 - LAJES, Santa Catarina

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Telefone n- 266

Congresso Internacional Ca 
tólico da Vida Rural no Chi
le, ressaltou o trabalho de 
nosso representante E. con
cluindo justificou, ainda mais 
a medida que sugeria, asse 
verando. '.Estou certo de que 
nos grandes laboratórios de 
quase tôdas as nações do

mundo, onde se comemoram 
na fabricação de armas para 
a destruição da Humanidade 
e enquanto se faz a difusão 
do medo, a colaboração cada 
vez mais compreensiva entre 
Estado e Igreja, para o rura- 
lismo, terminará por acabar 
com as bombas atômicas, que

ameaçam e mantêm a huma
nidade em suspenso”.

Os documentos menciona
dos pelo deputado rio-gran- 
den9e do Norte estão publi
cados. na íntegra no Diário 
do Congresso Nacional” Sec- 
ção 1 de 16/6/57. nas páginas 
3.871/3.

—  a mais moderna lavadeira automática do mundo

A ssista  a um a d em ons
tração sem  com prom isso

•  A  um simples tc q u e  de  seus 

dedos BENDIX luva  4 kg de 

rou p a  p o r openas 4 0  cen tavos.

•  Seu exc lus ivo  processo de  

lava r p ro lo n g a  a v 'd a  ú lil d o * 

tec idos -  econom iza  uma 

fo rtu n a  em rou p a .

•  Sendix é co n fo r to  e 

econom ia  co m p ro va d a  em 

m ais de 3 .5 0 1 0 0 0  la res  

no m undo in te iro .

Adquira a suo Bendix por:

31.700,00 em 10 prestações de 3.170,00 ca 
da — A vista bonificação de Cr$ 1.000,00

AGENTES A U T O R IZA D O S B -N D IX

Comércio de Automóveis João BuatimS.A.

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

V
S<5 o Revendedor Autorizado pode garantir a perfeitç assistência técnica à sua Bendix

Compre agora com Cr$ 1oo,oo a sua

VIGOR L
EM FERNAND S & CIA.
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Juizo de Di eito da Primeira Vara da 
Com arca de Lajes - S.C.

Edital de Praça
f 1 doutor Wils m Vidal An
tunes, Juiz de Direito Su
bstituto, em exercício na 
primeira vaia da Comarca 
de Lajes, na forma da lei etc, 
FAZ SABER aos quo ò 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 
saguSo do edifício do Forura 
local, o porteiro dos auditóri
os, ou quem suas vezes fizer, 
levará a público pregào de 
venda e arremataçào, porquem 
mais der e maior lance ofere
cer, acima da avaliação de 
Cr$ 15.000,00 feita neste Jui
zo, os bens penhorados a Ma
ria Iracema Artur de Addrade, 
na exacuçâo que lhe move J#- 
eé de Oliveira Andrade, b*ns 
esies seguintes: “Uma gleba 
de campos e mato*, situada na 
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

de João José R idrigues e ou
tros, de Luciano e Julio 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 r.’ 16.212 do Cartório 
de Imóveis do 1' Oficio. E 
quem quizer arrématar ditos 
bens imóveis, deverá compa 
tecer no dia, hora e local aci
ma referidos, sendo eles en
tregues a quem mais der e 
maior lance oferecer, acima 
da valiaçâo referida, depois 
de pagos no ato, em moeda 
corrente, o preço da arremata- 
ção, impostos devidos e cus
ta*. E, para que ninguém ale
gue ignorância, passou-se o 
prcaente edital paia 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 cinccenta 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

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

Edital de Praça
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 tiverem 
ou intaresar posça, que no dia 
vinte e s<*is do mes de agisto 
do corrente ano, às dez horas, 
no s tguão do edificio do Forum 
local, o porleiro dos auditórios, 
ou quem suas vezes fizer, le
vará à publico pregão de 
venda e arremataçào, por 
quem mais der e maior lan 
ce oferecer, além da avalia
ção feita neste Juizo, de Cr$ 
I50.000.00, 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 
(urr. milhão de metros qua
drados), área essa que faz 
parte de uma gleba maior per
tencentes ao executado e em 
comum cem está, contendo a 
comunhão as -seguintes con
frontações; com a estrada ge
ral Lajes-Florianópolis, com

uma estrada velha, com Ber
nardo Henkemaier, com o rio 
Ponte Alta e com Henrique 
Wiggers, a qual foi adquiri
da pela executado conforme 
transcrição de n» 20 993 do 
Cartório do Io Oficio do Re
gistro de ltnóveis: gleba essa 
própria para as indústrias 
pastoris e agrícolas, com fe
chos e benfeitorias. E quem 
quizer arrematar ditos bens 
imóveis, deverá comparecer 
no locai, dia e hora acima 
mencionados, sendo eles en
tregues a quem mais der e 
maioi lance oferecer, acima da 
avaliação referida, e depois r'e 
pagos no ato, em moeda cor
rente, o preço da arremata- 
ção, impostos devidos e cus
tas. E para que ninguém ale
gue ignorância, passou-se o 
presente edital para publicação 
e afixação na forma da iei. 
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 
Wal leck Aurélio Sampiio, Es
crivão do C-ivél que o datilo- 
graf°i, subscreví e asiino.

WiUon Vidal Antunes 
)uiz cie Direito Substituto 
W ld *ck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

1 * f 7 ,TlTT Ração balanceada para vacas leiteiras 27% de 
J_a t i  1  JLJL* proteína e 3,8% de matéria graxa. Contém TM-33

I
aior produção — Mais economia

( .omercial Agro Pecuária
Coronel Córdova, 48

Lm balmço dos rtsultados 
do sistema de acordos com 
os Est dos será feito durante 
o Enc'>ntro dos Técnicos de 
Fornento Agrícola que o Go- 
vêrno Federal vai promover, 
de 10 a 18 de agosto cor 
rente em Sete Lagoas, Es
tado de Minas Gerais

Para melhor aproveitamen 
to dos debates, as discus
sões serão feitas em Grupoa 
de Problemas, cabendo ao 
segundo os temas referentes 
à produção agrícola e extra 
tiva vegetal oe maior rele
vância nas cinco grandes re
giões fisiográficas do Brasil, 
tendo em vi6ta as peculiari
dades de cada uma em rela 
ção às atividades ue fomento 
de cada categoria de prudu- 
ção. Haverá o exame dos 
planos de trabalho com a 
respetiva dstribuição de re 
cursos, discriminação das á- 
reas a serem beneficiadas, 
estimativa de produção, des 
pesas com pessoal e presta 
ção de contas. No Grupo 
quatro, os temas versarão sô 
bre o aperfeiçoamento de 
pessoal e os meios de reDU- 
meração dos técnicos.

O Encon ro de Sete Lagoas 
será presidido pelo Ministro

Batalhão Suez 
(T) Regressa
A bordo d > navio transpor

te “Ari Parreiras”, que dei
xou o pôrto de Gaza, no dia 
27 de julho último, com des
tino a Casablanca, regressa 
ao Brasil o contigente do “Ba
talhão Suez”, constituído de 
309 homens sendo 24 oficiais 
37 subtenentes e sargentos, 
37 cabos e 211 soldados. O 
contigente viaja sob o co
mando do major Afonso Cel
so Bodstein

da Agricultura, devendo a ê- 
le comparecer tatrbém o Pre
sidente do República, seu 
Presidente de Honra o Go

vernador de Miias Gerais 
representantes de vários d 
partamentos oficiais e org 
nizaçõs particulares.

Juizo de Direito da Primeira V eia  da
Comarca de Lajes - S.C.

Edital de Praça
O doutor Wilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito Substi
tuto, em exercício 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 ano, às onze horas, no 
saguão do edificio 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- 
remataçío, por quem msis der 
e maior lance oferecer, aci
ma da avaliação de Cr$ . . . 
320.000,00, feita neste juizo, 
os seguintes bens imóveis 
penhorados a André Sctau- 
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 confrontando cotn 
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 Cardos 
da Silva, com Odilio M r- 
tinhago. com a estrada Lajes- 
Florianópolis, com Nelson Go 
inho, com José Dias Goss,

comjtiíé Scbmidt e com a 
estrada de Bocaina do Sut' 
até a rua ponto de partid«| 
havida pelo executado coofori 
me transcrição de n° 20.993 
do Cartório do Io 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 e6sas que se a- 
enam 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 avaliaçlo re
ferida, depois d# pagos, no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arremataçào, impos
tos devidos e custas. F, para 
que ninguém alegue ignorân
cia, passou-se este edital para 
publicaçã" e afixação na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes aos 
trinta dias de juluo de mil 
novecentos e cincoenta e sete 
(30-7 1957). Eu, Waldeck Au
rélio S. mpaio, Escrivão do 
Cível que o datilografei, subs- 
crevi e assino.
Wilson Vidal Antunes - Juiz 

de Direito Substduto 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

|  ---------  Rádios e Radiofonos ------
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
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Séde em Florianópolis S. C.

V o o s  d o
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De Rio - São Paalo - Curitiba - Itajai e Florianópolis
saidas às 14:50 Para Videira * Joaçaba e Chapacó

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo © Rio 
Rio - Santo* - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis 

saidas às 15,30 Para Porto Alogre

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

ohegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas 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 

saides às 10:15 Para

Porto A legre
Florianópoli* - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santo* •  Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinrile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó  
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

M
K

SS
B

K
1S

SE

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



10-8-57

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

ESI È kmfnà filia
D* ordem do Sr. Prefeito \\anicip'.l torno público, pa-

Fo n n hHC « 'a®  d°f ‘ ; teressad,s <«“ acôrdo a Le, 
" 5 setfmbr0 d -, 1935, serão vendidos em has
ta pubuca, na Secretarn da Prefeitura, no dia 19 de agosto 
do corrente an >, às 15 horas, os seguintes terrenos do Pa- 
tnmonto MunCi ia,, sitos nas zonas Urbanas e Suburbana 
deita Cid ide:

7) T í ? ”  a área di 435-°0 m2 sito no local de
nominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações, âo Norte (40.00) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao bui (40,90) com terreno do Patrimônio Munici
pal, a Leste (10,00) com uma rua projela ia e a Oeste (10 00) 
com terreno do Patri nrhio .Municipal

13) - Um lute com a área de 396,94 m2, sito no locai 
denominado CONTA DINHEIRO, z ma B, com as seguintes 
confro mçoes: ao Norte (12,00) com uma rua projetada; ao 
Sul (12,00) com terreno do Patrimônio Municipal; a L»ste
(33.00) com t«rre.no do Patrimôiio Municip d e a Oeste 
(33 0,)) com terreno do Patrimôui » Municipal.

14) -  Un lote com a área di 369,30 m2. sito no local 
denominodo CONTA DlNHEiRJ, zj.n i B, com as seguintes 
confrontações: ao Nor_t> (13,00) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao Sul (12,50) com uma rua projetada; a Leste 
(29,90) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste 
(29,40) com terreno do Patrimônio Municipal.

16) - Um lote com a área de 397,97 m2, sito no local 
denoruinad ) CONTA DlNHURO, zona B, com as 3eguintes 
confrontações ao Nort-* (10,00) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao Sul (40.00) com terreno da Seare du Bem; a 
Leste (10,00) com uma rua proj tad i e a Oeste (10,00) càm 
terreno do Patrimônio Municipal.

21) - Um Ute com a área de 300,00 m2, sito no local 
denominido CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações. a> Norte (15,00) c im uma rua projetada; ao 
Sul (15.00) com terreno do Patrimônio Municipal, a Leste
(20.00) com terr no do Patrimônio Municipal e a Oeste
(20.00) com terreno do Patrimônio Municipal.

22) - U n I >tê  com a ár-a de 300,50 m2) sito no local
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: a > Norte (29,20) com uma rua projetada; ao 
Sol (29,35) com erreno do Patrimônio Municipal: a Leste 
()0.60) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste 
(!l,C0) Com uma rua projetada. ,

23) - Um 1 ite com i área de 399.00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: an Norte (34,00) com terreno de Bibiano João 
da Rosa, ao Sul (33,80) com terrena de quem de direito; a 
Léste (10,09) com uma rua projetada e a Oeste (10,00) com 
terreno de quem de direito.

25) -  Um lote com a area de 383,00 m2, sito no lecal 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações; a> Norte (22.65) com terreno' de Antonio A. 
de Sá.

27) - Um lote com a área de 251,00 m2. sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (22,90) com terreno do Patrimônio 
Municipal, ao Sul (20,00) o m  terreno do Patrimônio Muni
cipal; a Leste (11,90) com terreno do Patrimônio Municipal 
e a Oest* (12,00) com uma rua projetada.

29) - Um l"te com a área de 234,90 m2. sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as «eguintes 
confrontações: ao Norte (21,40) com terreno do Patrimônio 
Municipal; ao Su! (18,60) com terreno do Patrimônio Muni
cipal; a Leste (11,80) com terreno do Patrimônio Municipal e 
a Oeste (12.00) Com uma rua projetada.

30) • Um 1< te com a área de 222,00 m2, sito no local 
dcnominad > CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
c. nfro taçõ“st • o N- rte (18,70) com tereno do Patrimônio 
Municipal; a# Sul (>8,70) ccrn terreno do Patrimônio Muni
cipal; a Leste (12,00) com uma rua projetada e a Oeste 
(11,80) com terreno cio Patrimônio Municipal.

33) - Um lote com a área de 355,23 m2, sito no local 
deno.m nado VARZEA, znn» -uburban*. com as seguintes 
confrontações! ao Norte (24,50) com uma rua projetada, ao 
Sul (24,501 com terreno do Patrimônio Municinal, a Leste 
(1 4.5(i) com uma rua das Casas Populares e a Oeste (14,50) 
com terreno do Patrimônio Municioal.

35) - Um lote com a área de 227,85 m2, stto no local 
denominado CONTA DINHEIRO, z na B. com as seguintes 
confrontações: ao Norte (18,60) com terreno do Pdrimonio 
Municio d; ao Sul (18.60) Coot terreno de A g miro Alves da 
Silva; a leste (12,00) com uma rua proj ta ia e a Oeste (12 50) 
com terreno de José Bdina

36) Um lcte com a área de 297,35 m2), sito no local 
denomina  to VARZEA, zona suburbana, cem as seguintes 
confrontações: ao Norte (10,00) com uma rui proietad .; ao 
Sul (10.0,r) com terreho do Patrimônio Municipal, a Leste 
(29,70) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste

(29,80) com terreno do Patrimônio Municipal.
37) - Um lot • com a áre i d- 215,80 m2, sito no local 

denominado VARZEA, z ma B, com as seguintes confronta
ções: ao Norte (23,00) com terreoo do Pdtrimô io Municipal; 
m Sul (19,50) com terreno dt João Cordeiro; a Leste (10 50) 
com uma.rua projetada e a Oeste (1050) com terreno de 
Nabor Lemos.

88) - Um lote com a área de 197,50 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zo ia B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (19,4(1) com uma rua projetada; ao 
-ul (21,50) co n l-rrt-no do Patrimônio Municipal; a Leste
(9.60) c.mi uma rua projetada e a Oeste (10,00) com 'terreno 
de Etielides M. da Silva.

41) - Um I te coin n área de 151,00 ni2, sito no local 
jenominado VARZEA, zona B, com as seguintes - confron- 
t içõ^s: ao Norte (11,20) com terreno de Quirino Furtado; ao 
Sul (6,07) com terreno de Uno Antunes de Macedo; a Le-te
(18.60) com uma rua projf t tda e a Oeste (17,50) com terreno 
le Liberalino Antunes de Macedo.

57) - Um lote com a área de 124.80 tT:2, sito em local 
próximo à Indústria de Madeiras Batistela, zona B, com as 
seguintes confrontações: ao Norte (11,30) cum terreno de 
Rolando Hans Kum; a Noroeste (10,00) com terreno do Pa
trimônio Municipal; ao Sudoe-te (13,001 com terreno de Os
car Pezzi e a Leste (12,60) c >ni terreno de Ely Antonio Ba
tistela.

6 t) - Um lote com a árei de 42,00 m2- sito à rua Hercilio 
Luz. zuna A, com as seguintee confrontações: ao Norte
(14,00) com terreno de herdeiros de José Moreira Neves; ao 
Sul (14,00) c im terreno de herdeiros de Sebastião Lopes: a 
a Leste (2 8") co n terreno de Agostinho Malinverni Filho e 
a Oestj (3 30) com a rua Hj rcilio Luz.

64) - Um lote com a área de 295.2075 m2. sito à rua
São J iaquim, zona B, com as seguintes confrontações: ao 
NORTE (20,50) cum terreno do Patrimônio Municipal, ao 
Sul (19,lü, com terreno do PatHinônio Municipal; a Leste 
(10,16) cum terreno de Francisco Pereira du Amaial e a 
Eite (10,00) com terreno d« Jenuino Vieira B:anco.

65) - Un lot* cum a área de 203,897 m2, sito à rua
São J iaquim (fundos) zona B, com as seguintes confronta
ções: ao N »rtu (29,10) com terrenos do Patrimônio Munici
pal e de Fr .ncisco Pereira do Amaral; ao Sul (27,60) com
terreno do Patrimônio Municipal; a Leste (10,16) com terre
no de Francisco Pereira du Amaral e a Oeste (10,50) com 
terreno de Jesuino Vieira Brano.

66) - Um lote triangular com a área de 205,109, sito à 
rua São Joaquim, zona B, com as seguintes confrontações: 
ao Norte (47,60) com terrenos i ) Patrimônio Municipal e de 
Francisco Pereira do Amaral; ao Sul (46,80) com terreno do 
Patrimônio Municipal; a Leste (8.44) cum a rua Sãó Joa
quim e a Oeste, vértice do triângulo.

67) - Um loie triangulas com a área de 205,109 m2. si
to à rua São Joaquim, zona B, com as seguintes confronta
ções: ao Norte (4(5,80) com t°rr.*nu io Patrimônio Muntcipal; 
io Sul (40,20) Cjm terreno de Delcino Medeiros da Silva; a 
Leste U,44) com a rui São Jotquim e a Oeste, vértice do 
Triáguio.

68) - Um lote com a área de 67,5075 m2, sito à rua 
Sta. Cruz, esquina da rua Manoel Ti igo de Castro, zona A. 
com as seguintes cmfrontações: ao Norte (14,80) com a rua 
Manoel Tiago de Castro; ao Sul (17,70) coui terreno de João 
Valério Xavier Ozorio; a Le6te (7,30) com a rua Sta. Cruz 
e Oeste (1,80) com terreno d»* quem de direito.

Os preços mínimos de alieoação s3o os seguintes.-
Lotes n»s. 16. 22, 30, 33. 36 e 41 - Cr$ 20.00 p/m2.
Lotes n°s. 7, 13, 14, 21,23, 25. 27. 29, 35, 37, 38. 57,64, 

65, 66 e 67 - Cr$ 30,00 por metro quadrado.
Lote n° 63 • C,-$ Cr$ 150,00 p ir metro quidrado.
Lote ii° 68 - Cr$ 300,00 por metro quadrado.
Durante o prazo de vinte (20) dias, a contar da data 

deste Edital, deverão ser encamiohadas à Secretaria da Pre
feitura as reclamações de quem se julgar com o direito aos 
terrenos ora em concorrência.

Ü proponente cuja proposta fòr aceita devera efetuar o 
pagamento dentro do prazo de dois (2) dias.

Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 29 de 
julho de 1957,

FELIPE AFONSO SlMÃO 
SECRETÁRIO.

M É D I C A

1 Juízo de Direito P.imoi- 
ra Vara da Comarca 

de Lages

iiÜITAL OE PRAGA
•

O doutor Clovis Ayres Ga
ma. Juiz de Direito da Pri- 
» eira Vara da C. marca de 
Liges, listado de Simta Ca 
tnr na, ua forma da lei, etc 
FoZ Sober a todos quantos 

o presente editai de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias vuem, dele conhecí 
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia trima e um 
(31, do corrente-mr 8 de agos
to, ás dez (10) horas no sa
guão do edifício do Fórum 
desta cidade, o porteiro di s 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará à publico 
pregão de ven Ia e arremata 
ção por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
a avaliação de Cr$ 150.UUO.OO 
feita neste Juizo, o seguinte 
unovel que penhorado a An- 
ré Sohumacker nos auto; 

das ações execuíiv; s que lhe 
moveram Vivaldino de Souza 
Cordova e Avelino Pairo Pal
ma, ambas julgadas proee 
dentes por sentenças que 
transitaram em julgado, e ora 
na face de execução, a sa 
ber. - Na gleba de terras de 
lois milhões e trezentos e 
noventa e dois raetres qua
drados. transcrita no Regis
tro de Imóveis >ob n° 24.762. 
em 12 5-1955, ás fls. 119v. á 
120 dc li.ro 3-C-20. e situada 
no distrito de Bocaina do -ul, 
desta Comarca de Lages, con 
frontando com a estrsd ■ ge 
ral Lages Florianopoüs, com 
uma estrada velha. c. m Ber- 
nardino Henckem<jyer, c< m 
o r.o Ponte Alta e com Hen 
rique Wiggers UMA PARTE 
com a áre . superficial de um 
milhão de metros quadrados 
(1 000 000 09 m2), avaliada pe 
l i  quantia do Cr$ 150.000 01).

E quem quizer anematar o 
imóvel acima descrito com a 
area de um milhão de metros 
quadrados, deverá compare 
•er no lugar, dia, mês e ho

ra  acima mencionados, sendo 
ele entregue a quem mais 
der e maior lance oferecer 
sôbre a aludida avaliação de 
pois de pagos no ato, em 
moeoa corrente, o preço da 
arrematação, impostos e cus
tas legaiB. - Para que che
gue ao conhecimento de t i 
dos, passou se este edital pa
ra publicação na forma da 
ei Dado e passado nesta 

cidade de Lajes, aos nove 
dias do mÔ9 de ago6to do a- 
üo de mil novecentos e cin 
eoenta e sete. — Eu, Walde- 
ck Aurélio Sampaio. Escrivão 
do Civel. o datilografei, subs
creví e também assino. Selos 
afinal

Clovis Ayres ria Gama 
Juiz de Direito da l8 Vara 
YValdeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos - 1" pavimento - 

sala 2

Para seu carro

use peças

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 2S8
legítimas FORD
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de LajesJuizo de Direito da Segunda Vara da Comarca
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito da 
la. Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da iei, etc.

Edital de Ci
tação.

Faz saber a Olivío Macha
do e sua mulher Maria Suely 
Pereira Machado, brasileiros, 
casados, residentes em lugar 
incerto e não sabido, ou a 
quem intereasar possa que, 
pelo presente edital, com o 
prazo de trinta dias, ficam os 
mesmos citados, a requeri
mento de Instituto de Apo
sentadoria e Pensões dos In- 
dustriários das petições e des 
pachos seguintes. Petição i- 
nicial: “Exmo. Sr, Dr. Juiz 
de Direito da 2a. Vara da 
Comarca de Lajes. Diz o Ins
tituto de Aposentadoria e 
Pensõea dos Industriários, 
ente autárquico, criado pela 
Lei n° 367 de 31 de dezem-

| bro de 1936, com séde no 
Distrito Federal e Agência 
nesta cidade a Rua Cel. Cor 
dova, Edifício Galeria, andar 
térreo, por seu procurador 

ItDoc. 1) que eata é para pro
por uma ação ordinária de 
rescisão de compromisso de 
compra e venda contra Oli- 
vio Machado, brasileiro, ca 
sado. industriário, atualmente 
em lugar incerto e nâo sabi
do, pelos fatos e fundamentos 
que possa a expor, E. S. N. 
Provará: primeiro' - U Autor, 
por escritura particular de 
promessa de compra e ven
da, assinada em 30 de no
vembro de 1954 (doc. 2.) pro
meteu vender ao réu e este 
prometeu comprar, o imóvel 
constituído de prédio e res
pectivo terreno situado ne-ta 
cidade, na Rodovia Federal 
Liles Rio Negro, no lugar 
“Lagoâo”, no Morro Grande, 
zona urbana, foreiro á Pre
feitura Municipal, pelo preço 
certo e ajustado ie  Cr$ . . . 
46 000,00, (quarenta e seis

mil cruzeiros) a ser amorti
zado juotamente com os ju
ros de Cr$ 6% (seis por cento) 
ao ano, em 180 (cento e oiten 
ta) prestações mensais suces
sivas e constantes, no valor 
de Cr$ 485,00 (quatrocentos 
e oitenta e cinco cruzeiros,) 
tendo se vencido a primeira 
prestação em 3i de dezem
bro de 1954, de acordo com 
o que foi pactuado; Segundo: 
- Acontece, porem, que o Reu 
até a presente data não pa
gou nenhuma prestação, ocu
pando, digo encontrandq-se o 
imóvel ocupadc por terceiros; 
Terceiro.- - Assim proceden 
do, o Reu está sugeito á r is  
cisão judicial da mencionada 
escritura particular de pro
messa de compra e venda, 
de acordo com as clausalas 
da mesma, pelo que vem o 
Autor, c >m o devido acata
mento, requerer a V. Excia,. 
se digne mandar citar, por e- 
dital. o refendo Reu Olivio 
Machado e sua mulher da. 
Maria Suely Pereira Macha

do, para contestarem a pre 
sente ação, no prazo legal, a 
fim de que considerada pro
posta esta ação ordinaria de 
rescisão de compromisso de 
compra e venda, siga ela os 
seus trâmites regulares até 
sua decisão, para afinai, ser 
decretada a rescisão do con 
trato e consequente imissão 
do Autor n i posse do imóvel 
e exoneração do mesmo das 
responsabilidades e obriga
ções assumida pela referida 
escritura, bem como ser o 
tteu condenado ao pagamen
to das custas e demais despe
sas do processo, ‘'protestando 
o Autor pela prestação de 
todo o genero de provas err. 
direito admitido inclusive de 
poimento pessoal do Reu. A 
presente tem o valor de Cr$ 
46.000,00 (quarenta e seis mil 
cruzeiros) e está isenta de 
impostos e taxas por força, 
do disposto na Constituição 
Federal, art. 31, inicio V ali 
neas a e b; no Decreto lei 
n° 4655, de 3 de setembro de 
1942, art. 52, parg. 2. combi
nados com arts. 42 e 109 do 
Regulamento anexo ao De 
cr to n' 1.918, de 27-8-37. O 
advogado que esta subscreve 
recebe as intimações, na se 
de a Delegação do Autor, em 
Florianopolis, Edifício lpaso, 
2o andar, endereço telegrá
fico “inapiarios”. P. Deferi 
mento Lajes, 27 de abril de 
1956. pp Nilson Vieira Bor
ges. Procurador, ‘despacho 
R. hoje A Como Pede. La
jes, 14-5 56 Clovis Ayres Ga
ma. Juiz de Direito da 2a Va
ra. ‘-Petição Exmo. Sr. Dr 
Juiz de Direito da la. Vara 
de Lajes. Diz o Instituto de 
Aposentadoria e Pensões dos 
Industriários, nos autos da a- 
ção ordinaria de resci6ão de 
compromisso de compra e 
venda que move contra Olivio 
Machado e sua mulher, em a- 
ditamento a inicial que, a 
chando-se o imóvel abandona
do e estando sendo danifica
do por terceiros, esta é para 
requerer lhe seja concedida 
a medida liminar prevista no 
art. 371 do Código de Proces 
so Civil. Requer outrossim, 
determine V. Excia. o anda 
mento do feito, paralisado 
desde o despacho de V Ex
cia. na inicial. P. Deferimen 
to. Lajes, 22 de janeiro de 
1957 pp. Nilson Vieira Bor 
nes procurador. Despacho; 'R. 
hoje. Nos autos á conclusão. 
Lajes. 20-1 57. Francisco de 
Gliveira. Juiz da 2a Vará, 
"A seguir, nos autos da refe 
rida ação foi proferido o se 
guinte: Despacho: "Expeça-se 
edital de citação na forma 
da lei Quanto ao pedido de 
reintegração liminar de dos 
se apreciarei oportunamenle, 
afim de não retardar a cita
ção, ja atrazada pela ava- 
lanco de serviço criminal e 
de menores, afetos a esta va
ra. Intime-se. Lajes. 6 de fe 
vereiro de 1957. Francisco de 
Oliveira. Juiz de Direito da 
2a. Vara. ' Petição'. Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da 2a. 
Vara. O Bacharel adiante as
sinado. inscrito na Ordem dos 
Advogados do Brasil, Secçâo

de Santa Catarina, sob n° 474, 
e com escriiorio nesla cida
de, a Praça João Co6ta 42 
vem perante V. Excia. para 
requerer 6e digne em deter
minar a juntada da inclusa 
procutação. e para os devi- 
dos fins de direito, aos autos 
da ação ordinaria de resci
são de contrato, digo de 
compromisso de compra e 
venda que o Instituto de A- 
posentadoria e Pensões dos 
Industriários move contra O- 
livio Machado, e em tram i- 
tee pelo Cartorio dos Feitos 
da Fazenda, deste Juizo. Por 
ser de Direito. E D. Lajes, 10 
de julho de 1957. (ass.) Ede- 
zio Nery Caon. * Despacho: J. 
Como requer. Lajes. 11-7-1957. 
Vilson *Vidal Antunes. Juiz 
de Direito em exercício na 
2a. Vara.” A seguir, nos dit06 
autos foi, pelo procurador do 
Io6tituto de Aposentadoria e 
Pensões dos Industriários, re 
querida a reinteg ação da pos
se, reiterando pedido já feito 
um adiantamento á inicial, 
proferindo o MM. Juiz, o se
guinte Despacho: Vistos, etc. 
Procedem as alegações do 
Autor, na petição retro. Em
bora irato o feito de ação or
dinária de rescisão de com
promisso de compra e venda, 
a reintegração liminar da 
posse é medida que se im
põe, dado e abandono em 
que se encontra o prédio Es
perar-se o julgamento final 
da ação, será permitir a ex
tinção do prédio, por abaD- 
dono. Destarte, concedo o 
mandado de reintegração ‘ i- 
nitio litis”.Expeça-sefavor do 
autor o mandado competente. 
Complementando, mundo que 
se expeça, incontinenti o o 
ditai de citação dos reue, na 
forma do que requereu o 
autoi no item “terceiro” da 
inicial. Em atrazo por acu
mulo de serviço. Lajes, 30-7- 
1957. Vilson Vidal Antunes. 
Juiz Dir. exerc. 2a. Vara. 
“Certidão: Certifico que d i- 
xei de intimar o sr. Olivio 
Machado e s /  mu'her para a 
ciência da reintegração de 
posse presente, por não en
contrados nesta cidade. O re- 
ferino é verdade e dou fé. 
Lajes. 31 de julho de 1957. 
José Otávio da Costa Bamos. 
Oficial de Justiça » - Em vir
tude do que é executado o 
presente edital com o prazo 
de trinta (30) dias, por meio 
do qual fica o reu Olvio Ma
chado. e sua mulher, citado*, 
para dentro do prazo da lei, 
contestarem a referida ação. 
acompanhando-a em todos 
seus termos e atos até - fi
nal. pena de revelia, ficando 
também citados da reinte
gração liminar da posse con
cedida ao autor. Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, 
aos sete dias do mês de a- 
gôsto de mil e novecentos e 
cincoenta e sete. - Eu, Hélio 
Bosco de Castro. Escrivão dos 
Feitos da Fazenda, o subs
creví e também assino. La
jes. 7 de agosto de 1957. 
Clovis Ayres Gama, Juiz de 
Direito da la. Vara, em exer
cício na 2a. Vara. Confere 
com o original afixado no 
lugar de costume, do que 
dou fé, 7 de agosto de 1957.

SPRINGER
I

porque deslisa qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudanço de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, olém deste novo 
dispositivo, (com patenle 
requerida) SPRiNGER apre
senta ainda:

9,5 pés cúbicos
In terio r em cór ozu! lago
porto  aprove itáve l
novo têcho de engo le  suave
S anos do garantia
preço bem mois em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA
A E L E T R O  L A N DI  A

Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina
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Com as faixas de campeão o Pinheiros enfrentará amanhã o Flamengo
Dando continuidade ao Tor

neio Estimulo da Liga Serrana 
de Desportos, teremos amanhã 
a tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, com a rea- 
lizaçãão de mais dois encontios 

Abrindo a rodada, defrontar- 
se-ão no match preliminar os

conjuntos do Palmeiras e do 
Fluminense, num encontro que 
se apresenta com característi
cas equilibradas.

Enquanto isto no cotejo 
principal, o Pinheiros entrará 
em canha investido das fai
xas de campeões do Estimulo,

is u i m d o  e m e  m i
1 - No proximo dia 25, será 

solenemente inaugurada a nova 
sede social do S.C. Cruzeiro, 
oportunidade em que serão 
realizadas graudes festividades. 
A principal atração destes fes
tejos, será a vinda a esta cida
de do esquadrão do Indepen
dente F.C. da cidade de Curiti- 
banos, para dar combale ao es
trelado.

XXX

2 - Na próxima semana de
verá realizar-se na cidade de 
Joaçaba, uma reunião dos Pre
sidentes das ligas de Lajes, 
Joaçaba e Concordia, ocasião 
em que serão debatidos assun
tos relativos a Divisão especial

Sabe-se que caso uma so
lução íavoravel naquele con
clave, o Vasco da Gama e o 
Internacional deverão ser os 
representantes de Lajes no

certame da Divisão Especial.

XXX

3 - Hoje a noite no Restau
rante da Estação Rodoviária, a 
S.E. Palmeiras deverá promo
ver uma festinha, com o intui
to de arrecadar fundos para 
os futuros jogos.

Nesta ocasião será escolhida 
a Raioha do popular clube do 
Sr. Gely Waltrick.

jx x x

4 - Na próxima quarta feira 
deverá ser efetivada na sede 
social do S.C. Cruzeiro, uma 
importante reunião dos clubes 
componentes da segunda divi
são, afim de estudarem os po- 
menores referentes ao Torneio 
da Segunda Divisão, terá seu 
inicio fixado para os últimos 
dias deste mês.

para dar combate ao quadro 
do Flamengo.

Neste encontro consideramos 
o quadro de Julio Nunes, co
mo o favorito da pugna, já que

o seu quadro atravessa no mo
mento uma otima fase, tanto 
tecnicamente, como disciplinar- 
mente.

Espera-se para amanhã no

Fortim o comparecimento de 
um bom publico, com o intuito 
de assistir os lances mais 
emocionantes destas duas sen
sacionais partidas.

Az de Ouro versus 
America farão a- 
manhã o principal 
choque da varzea

O campeonato varzeano da 
presente temporada, terá se
quência amanbã no Estádio 
Velho de Copacabana, com 
a efetivação de dois encon
tros.

No prelio aperitivo, joga
rão os conjuntos do Avenida 
e do Juventude Operaria 
Católica, jogo este bastante 
fraco e com ainplas possibi
lidades de vitoria por parte 
do quadro da Ponte Grande.

No jogo de maior movi
mentação da rodada, atuarão 
os quadros do Az de Ouro 
lider do atual certame e do 
America lanterninha deste 
campeonato,

O tricolor deverá triunfar 
sem qualquer dificuldades 
já que seu conjunto é mui
to superior ao quadro de 
Darci Rempon

-  REVENDEDOR NESTA PRAÇA -

A E L E T R Q L A W D I A
XT_ , , Rua Coronel Cordova s.n. - Fone <W1Nao de esmola:
contribua para a SLAN I LAJES Santa Catarina

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

do, sem trabalho, preocupações ou amolações utilizem as co- j 
nhecidas e magníficas “FICHAS JUDICIÁRIAS BASTANI”, 
modelos processuais, hoje, difundidas em todo o Brasil em ple
no êxito nos grandes e pequenos escritórios aivocacionais. Com
põem-se de: FICHA PROCESSUAL (Civel, Comercial, Inven
tários, Questões Oríanologicas e de família, acidentes e Man
dados de Segurança), ao preço de cr$ 10,01) cada u na: C ART )- 
NETE-PROCESSUAL-AUXILIAR, para uso diário no foro, que 
poderão ser utilizadas por empregados ou auxiliares. Preço de 
cr$ 5,00, cada uma: CARTONETES DOS RECURSOS (apelaçS^ 
agravo. Embargos Recursos Extráordinário e de Revista), ao 
preço de cr$ 5,00 cada uma. As fichas e cartonetes acompanham 
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 percla de 
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 Bastaui de longa pratica no fòro 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 60 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.

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

«S ANTA CRUZ»
Rua Santa Cruz, 11 — LaJES

(Fundos da Igreja Santa Cruz) 

Ladrilhos de calçada e para interiores, 
pelos melhores preços

Vague 1fári-/lnc/e

e econômico
motor -

DIESEL
V E N D A S  — P E Ç A S  — S E R V I Ç O

Revendedor A utorizado: 
MEFCANIIJ, DELL A ROCCA BROERING S/A
RUA CFL. MANOTL TIIIAGO 1)E CASTRO 150 - PONE 253 

CAIXA POSTAL 27 LAJES, S.C.
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Estamos seguraruente 
informados que foi pedi
da ao governo do Esta
do a remoção do prof. 
Cesar Goss, delegado de 
ensino em nossa região. 
A iniciativa partiu dos 
vigários das paróquias 
abrangidas pela circuns- 
crição a cargo do prof. 
e teve o endosso das al
tas autoridades eclesiás
ticas da Diocese. Os 
motivos da transferencia 
não foram revelados.

O deputado Laerte Ra
mos Vieira contrapou-se 
ao apelo do clero local. 
Tão pronto teve conhe
cimento do pedido feito 
ao Secretário da Educa 
ção o parlamentar la-

geano apresentou proje
to de lei à Assembléia 
Legislativa dando efeti
vidade aos delegados de 
ensino para que não nos- 
sam ser demitidos ou 
removidos.

Reassumiu o dr. Clovis Ayres Gama
Vencidas as ferias a que fez 

jus, durante as quais visitou o 
Estado de São Paulo e esteve 
em diversos municípios de Sta 
Catarina, acompanhado de sua 
exma. esposa, reassumiu as 
suas funções o Dr. Clovis Ga

ma, titular da la Vara da Co - 
marca. S. Excia responderá 
também pelo exercício na 2a 
Vara que o Dr. Clovis Gama 
vem incentivando os serviços 
de qualificações eleitorais.

de Oliveira W altríck—  Joaquim
Depois de longos e an- 

gustiosos sofrimentos, en
tregou na noite de 30 de 
Julho, a sua alma a Deus, 
o nosso estimado e ines
quecível a mi g o  JOA
QUIM WALTRÍCK.

Descendente de tradi
cional estirpe, era exem
plar chefe de familia, 
tendo se conduzido na 
vida com honestidade e 
fidalguia.

Farmacêutico formado, 
exerceu sua nobre pro
fissão por longos anos, 
deixando a posteriormen
te com a nomeação de 
lente das cadeiras de fí
sica e quimica no Insti
tuto de Educação, de cu
jo cargo se achava apo
sentado ultimamente.

Político na sua moci

dade, militou no antigo 
Partido Federalista, hoje 
Libertador, ao lado do 
Cel. Cordova Passos Bi- 
biano Lima e muitos ou
tros de real valôr, dei
xando de sua ação, sul
cos luminosos e concre
tos.

Como amigo de sua 
terra, muito contribuiu 
para o seu engraudeci- 
mento, dirigindo por duas 
vezes, a antiga Socieda
de Carnavalesca CRAVO 
PRETO, deixando gra 
tas recordações de sua 
fecunda administração.

Lembro-me quando dei
xou o Magistério Públi
co, quando se aposentou, 
ocasião em que seus a- 
luuos lhe prestaram signi
ficativa homenagem, fru

to de sua carinhosa a- 
tuação.

JOAQUIM WALTRÍCK,
era uma destas reser
vas preciosas que aqui 
ainda se encontrava, pa
ra gáudio de sua fami
lia e alegria de seus inú
meros amigos.

Homem de valôr e de 
reconhecida competência, 
fez com que a noticia 
do seu desaparecimento 
consternasse dolorosa
mente a nossa Socieda
de, onde o ilustre extin 
to ocupava posição des
tacada.

Era uma tradição, um 
grande amigo, utri genti- 
lhomem, antêntico filho 
desta terra boa e hos
pitaleira.

A minha homenagem a 
sua memória, é a grati
dão pela atenção que 
sempre me dispensou.

À sua desolada e abne
gada esposa e a seus 
queridos filhos, o meu 
grande pesar, pedindo a 
Deus que o tenha no 
lugar que a bondade con
quistou na terra.

Indalicio Pires

Terreno compra-se
Situado nas ruas Ministro Toledo, Hercilio 

Luz, Thiago de Castro, ou proximo a estas, com
pro 1 terreno sem estar construído, que tenha a- 
proximadamente 1.000 metros quadrados.

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

Edição de hoje 10 páginas

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

57 será multado em Cr$ 500,00. O PTB esta aparelhado para atender 
seus filiados e simpatizantes à rua Mal. Deodoro. 294.

Ano XVIlJ Lages. 10 de a g c s lo de 1S57 N'J>4

A g r a d e c i m e n t o
Rubens Barbosa Rangel e filha. Üarcy Ribeiro e Fa

milia, esposo, filha, pais e irmãos de

R eginalda Maria Ribeiro R angel
Ainda sob o doloroso golpe que acabam de sofrer 

com a morte daquele ente querido, agradecem  à b.A. Em
presa de Viação \érea Rio G>andense - \a r ig  , aos tun- 
cionarios da Sala de Aparelhos dos Correios e Te egrafos 
de la jes , á Da Geny Sales (Radio Amador de Porto Ale- 
ere) ao Sr. Ademar Pain Braecher (Rad o Amador de La
jes) e ao Sr. Platano Lenzi Radio amador de Lajes), por 
terem proporcionado a tamilia, o meio de transpoite, en
trega de encomendas m-m rapidez, expedição de telegra
ma*̂  urgemes e ao6 rádios amadores as conferências dia- 
rias durante o espaço de 25 dias.

A todos o no3 so reconhecimento e agradecimentos.
Lajes-Agosto de 1957

E d i t a l  d e  P r o t e s t o s
CÊLIO BATISTA DE CASTRO. Oficial de Protestos em
Geral da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina,
na íórma da lei, etc.
FAZ saber que estão em seu Cartório, pata serem pro

testados os títulos abaixa discriminados, seDdo os seis (6) pri
meiros por falta de aceite e pagamento e os três (3) últimos 
sómente por falta de pagamento)

1o) Uma duplicata n° 418, vencida em S/ Apresentação, 
na importância de Cr$ 46.386,00, emitida por Brinquedulâti- 
dia. Lida., contra o senher FAlZ MUKAND, dtst* praça.

2°) Um protocolo de Apresentação com as características 
de um título sob n° 2614, vencido *m 15 12-56. na importân
cia de Cr§ 1.027,00, emitido por M. Pitakir & Cia. Ltda. con
tra à Sra. DURVAL1NA ALVES DE SÁ, desta praça. E apre
sentada a êste Cartório pelo Banco 1NCO.

3°) Quatro duplicatas sob n°s. 65,885-15-A, 65.88-15-B; 
63778 e 31.106, vencidas respectivamente em 26-11-1956, 26- 
11 -56. 22-12 56 e l*-2-57, nas importâncias também respecti
vamente de Cr* 31.300,00, Cr* 11.350,90 (saldo), Cr$ 6.670,0o 
e Cr$ 15,880.00. sendo as duas primeiras emitidas pela C< m- 
panhla Têxtil Santa Basilissa, a terceira pela firma üScmhrtl» 
Indústria e Comércio S.A.. e a quarta por Jacob Siarosta & 
Filhos, todas contra o Sr, OL1V1NO FRF1TAS, residente em 
Celso Ramos. E apresentadas à êste Cartório por intermédio 
do Banco Nacional do Comércio S.A. conforme carta dos 
credores.

4o) Uma Nota Promissória vencida em 18-7-56. n« im
portância de Cr$ 42.000,00 (s-ild ), em tida pelo sr, AlFedo 
José Fernandes contr-i os srs ANDRÉ SCHÜMACKER e seu 
av; lista JOSE MARIA SCHUMCKER ambos desta praça. K 
apresentada à êste Cartório pelo credor.

5o) Uma Nota Promissória vencida em 30-5-57, na im
portância de C-r$ 8.417.00, emitida pelo Sr. Carios Y.‘ Coelho 
contra o Sr. JOSÉ HERCULANO CORDOVA. E apresentada 
à êste Cartório pelo Banco INCO.

6°) Uma duplicata n°. 5.33/56, vencida em 3-1 57. na 
importância de Cr$ 2.710.00, emitida por Irmãos Campos Hi- 
dalgo contra os Srns. AMARAL & VIEIRA, estabelecidos à 
Avenida 3 de outubro nesta cidade. E aprasentada à êste 
Chrtórin pelo Banco do Brasil S.A.

Pelo presente intimo os senhores Faiz Mukand. Durvali- 
na Alves de Sá, Olivino Freila*, André Scnumacker e seu 
seu analista Sr. José Maria Schuiuacker, José Herculano 
Córdova e Am irai & Vieira, a comparecerem em Jmeu Car- 
torio, afim de pagarem o valor de seus respectivos títulos ou 
darem suas razões de recusa, notificando os desde iá do pro
testo caso nao compareçam no prazo 1-gal.

Lajes, 10 de agosto de 1957 
(>0 Cé io B itista de Castro 

Oficial de Protestos

Libertad Lamarque r O A r t l  A ^  1™ 11| | 1 ̂  A Uma produção excepcional ] me-
e Pedro Infante p \ l l | |  11 1" IV II IM I 0  x*cana em deslumbrantes cenas

juntos pela primeira vez em: ■ 1̂  L  1 f 1 U w 1WM coloridas! Romance! Música! Be-
leza! Encantamento

Um g ra n d io so  e e m p o lg a n te  e s p e tá c u lo  d e c in e m a , q u e n in g u ém  d e v e  p erd e r

Hoje, sábado às 8 horas e amanhã, domingo às 4, 7 e 915 horas
M A R A J Ó  ARA

-------- ----------------------------- :-------------------------- Cine — Teatro M A R A . I D R A
— .
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