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Eocerrados os Trabalhos da Camara
A Camara Municipal encer

rou ontem às 16 horas m  tra
balhos do terceiro periodo le
gislativo do corrente ano. Ex
ceto uma, que foi presidida 
pelo ver. Aristides Ramos, as 
demais reuniões tiveram como 
presidente o ver. Lourenço 
Waltrick. A sessão deste mes 
se caracterizou pela calmaria e 
pelo reduzido número de dis
cursos, embora diversas piopo- 
sições de interesse geral te
nham sido votadas. Outro ca
racterístico foi a omissão da

UDN, que tev* presentes ape
nas dois de seus representan
tes, os srs. Arnaldo Waltrick e 
Aristides Ramos, enquanto a 
bancada pessedista esteve as
sídua, funcionando os srs. Ma
noel Ramos, Andrino, de Liz, 
Roberto Ferreira, Dorvalino 
Furtado, Argemiro Borges, Ari 
Avila e Oscar Schweitzer, tam
bém comparecendo o represen
tante do PTB, ver. Evilasio N. 
Caon. Damos a seguir uma 
síntese dos trabalhos desen
volvidos pelos edis lageanos.

A Comissão “Pró Monumento Dr. Nerêu Ramos”, convida 
os amigos e admiradores desse insigne brasileiro para parti
ciparem das homenagens que lhe serão prestadas ao ensejo 
de sua próxima visita a esta cidade.

Dia 3
às 10,30 - Recepção no Aéroporto “Correia Pinto”

às 11,00 ■ Missa em ação de Graças na Catedral, pela passa
gem de seu aniversário natalicio, oficiada por S. 
Excia. Revdma. Dom Daniel Hostim, Bispo Dioce
sano.

às 14,00 - Inauguração do seu retrato no recinto da sala das 
Sessões da Câmara Municipal.

às 51,00 Inauguração na Praça Cél. João Costa, do Monu
mento com que o povo de Lages rende um prei- 
to de gratidão ao seu diléto filho.

Orçamento de 58: Cr$ 
2 1 .000.000.00

A Camara aprovou os ba
lancetes do Executivo até o 
mes de julho e recebeu a pro
posta orçamentária para 1958, 
que fixa a receita e a despesa 
em Cr$ 21.000.000,00.

Pagamento do Impos
to Territorial

Proposto pelo ver. Roberto 
Ferreira foi aprovado um pro
jeto de lei modificando o Có
digo Tributário para permitir 
o pagamento do imposto terri
torial parceladamente. Sobre a 
mesma matéria o Legislativo 
votou projeto de autoria do ver. 
Aristides Ramos fixando os me
ses de março e julho para o 
recolhimento daquele tributo, 
sendo beneficiados os contri- 
buindos que forem lançados 
em mais de Cr$ 1.000,00 na zo
na urbana e em mais de Cr$ 
300,00 na zona suburbana.

Mercado e cemitério 
para a  Ponte Grande

De autoria do ver. Evilasio 
N. Caon foram aprovados dois 
projetos de leis autorizando o 
Executivo Municipal a adquirir 
áreas de terras para a locali

zação de um cemitério e para 
a construção de um mercado 
público, ambos nos bairros da 
Ponte Grande ou Conta Di
nheiro. Os mesmos projetos 
preveem a inclusão de verbas 
no orçamento de 1958 para o 
cumprimento daqueles objeti
vos .
Grupo Belizário Ramos

Dado ter mudado de nome, 
de Vidal Ramos para Belizário 
Ramos, o atual grupo estadual 
de Lajas, o ver. Aristides Ra
mos apresentou e a Camara a- 
provou projeto de lei autori
zando o pagamento de dotação 
orçamentária àquela unidade 
escolar.

postos às indústrias que, em
pregando capital de vulto e 
dando emprego a mais de cin- 
coenta operários, venham se 
estabelecer em Lajes em ra 
mos ainda aqui não explorados 
assim como isentando também 
as atividades econoinicas que 
suprirem deficiência do poder 
público, executando tarefas a 
este conferidas por lei.

Transferencia da séde 
de Palmeiras

Subvenções a  entida
des assistenciais

O Legislativo discutiu e vo
tou projeto oriundo do Execu
tivo majorando subvenções a 
diversas entidades de assistên
cia social e educacional, a par
tir de 1958.

Isenção de Impostos 
Indústrias Novasas

Com emenda substitutiva do 
ver. Roberto Ferreira, foi a 
provado um projeto de lei de 
autoria do ver. Evilasio N. Ca 
on concedendo isenção de im-

Assinado pelos vereadores 
Dorvalino Furtado, Roberto Fer
reira, Evilasio N. Caon, Arge
miro Borges e Andrino de Liz, 
deu entrada em plenário pro
jeto de lei transferindo a séde 
de Palmeiras para Encruzilha
da e mudando o nome daque
le distrito para “Otacilio Cos
ta”. Dito projeto não chegou a 
ser votado por ter o ver. Ar
naldo Waltrick requerido o a- 
diamento para a sessão de no
vembro.

Casas em terrenos do 
Municipio

Apresentado pelo ver, Evi
lasio N, Caon mereceu apro
vação da Camara projeto de

Continua na última página

às 17,00 - Coquetél nos salões do Clube 14 de Junho, ofereci
do pelas Sras. da sociedade lageana à Exma. Sra. 
Dr. Nerêu Ramos.

às 20,30 Banquete oferecido ao homenageado e sua digníssi
ma esposa, nos salões do Clube 1° de Julho.

Dia 4
às 10,00 - Visita do Exmo. Sr. Dr. Nerêu Ramos ao 2* Bata

lhão Rodoviário, onde será homenageado pelo Co
mando daquela unidade.

ás 13,00 - Embarque do homenageado no Aéroporto “Correia 
Pinto”, de regresso a Capital da Republica.

NOTA: A lista de adesão ao banquete encontra-se na ALFAIA
TARIA BRASCHER.

Lages, Agosto de 1957 

Pela Comissão

Oscar Schweitzer - Presidente 

Nelson de Castro Brascher - Secret. Geral

Homenagem ao

Presidente Vargas
Convida-se aos trabalhadores© ao povoem^ ^  

geral para a sessão civica que será realizada? ^  -  

no próximo dia 26, segunda-feira às 7.30 da 

noite, no Centro Operário de Lajes, quando se-j 

rá homenageado o saudoso Presidente Vargas] 

através da palavra de diversos oradores!

Amanhã, domingo, às 4, 7 e 9,15 horas no MARAJOARA
ANKITO e VIOLETA FERRAZ e um grande coniunto de artistas nacionais no filme brasileiro:

0  G r a n d e  P i n t o r
Uma Comédia Musicada de Enorme sucesso

Hoje, sábado — às 4 e 8 horas no MARAIOARA

JORGE MISTRAL e CARMEN SEVILHA na grande e lu
xuosa produção Espanhola, em belissimo Colorido:

AMORES EM SEVILHA
(La Hermana San Sulpício)

)

í
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24-857 CORREIO LAGEANO
p áain a 2

Compre agora com Cr$ 1oo,oo sua

V I G O R L
EM FERNANDES & CIA.

ÍH d &  S O C I f t l
=  L i b e r t a ç ã o =

JOSÉ DE MESQUITA

Pasto que fui desta paixão ruiuosa 
que, alma e corpo, domina e escraviza, 
vivi jungido à lei imperiosa 
que vè na carne Dea e pitonisa.

Fui o que em tudo o seu desejo visa 
e só pelos sentidos visa e gosa, 
e o coraçao e a mente sensualiza, 
nessa ânsia insaciável e enganosa.

Não conseguia da matéria os laços 
romper e olhar de frente a luz celeste, 
pois na tréva tateava, incerto, oi passos.

Até que, enfim, ó meiga criatura! 
tarde, talvez mais inda a tempo, vieste 
dar-me êsse amor que é espirito e doçura.

Tire o quanto ontes seu novo titulo eleitoral
Todo o brasileiro tem o dever de votar

O Cartorio Eleitoral desta 
Comarca está expedindo os 
novos titulos eleitorais, o que 
deverá ser adquirido por todo

Sr. Leandro Araújo 
Vieira

Viu passar mais um nata- 
licio, a 9 do corrente, o sr. 
Leandro Araújo Vieira, pe 
cuarista e elemento muito re
lacionado e benquisto em 
nossos meios.

Pelo transcurso de tão gra
ta • significativa efeméride, 
o prezado aniversariante re
cebeu, nessa data, os since
ros e inúmeros cumprimen
tos do seu largo circulo de 
amizades.

Nossos parabéns.

Quem não anuncia 
se esconde

AGOSTO

Aniversário
Rodeado da alegria dos 

seus familiares e de largo cir
culo de amigos, festejou seu 
aniversário natalicio, dia 22, 
o sr. Antonio Castilhos, pro
prietário residente em Lajes 
e pessoa vastamente relacio
nada e conceituada em nos
sos meios

Á todos os que o foram 
cumprimentar, nesse dia, o 
distinto aniversariante ofere
ceu condigna recepção em 
sua residência.

VISITANTE
Encontra-se em Lajes, on

de deverá permanecer por 
alguns dias, o nosso colega 
de imprensa jornalista Ernes
to Blum, ex-secretário do jor
nal A Voz do Povo. de Mon- 
tenegro, Estado do Rio Gran
de do Sul.

ü  prezado visitante deve
rá, dentro de poucos dias. 
exercer intensa atividade na 
imprensa lajeana no setor da 
publicidade.

VOCÊ SABIA
— que nas diversas salas da 

A.B.I. existem 26 extensões te
lefônicas?

— que o prédio da A.B.I. 
foi projetado há 22 anos, cons
truído há 20 e, desde então, 
todas as alterações que sofrem 
(internamente) foram feitas 
com a supervisão dos autores 
do projeto inicial-fato impar 
em todo o mundo?

brasileiro maior de 18 anos.
Os interessados deverão mu

nir-se, para tal fim, dos ele
mentos necessários que são os 
seguintes :

1 - 3  fotografias 3 por 4
2 - Um dos seguintes docu

mentos:
a) Certidão de idade;
b) Certidão de batismo, se 

trata de pessoas nascida 
anteriormente a 1° de

sua MONJUtK

janeiro de 1889;
c) Carteira de identidade;
d) Certificado de Reservista;
e) Documento do qual se 

infira a nacionalidade bra
sileira, originária ou ad
quirida do requerente.

Obs. - Para os que já se 
inscreveram antariormente a 
T de janeiro de 1956 será ne
cessário a apresentação do ti
tulo' antigo.

f <•

com
opencs de

e n tra d o x m í

Compre baterias
«F O R D» comple-
tamente carrega-

das

- que a telefonista da A.B. 
I. .responde a uma média de 
19 mil chamados por dia? (AA).

Caminhão - Vende-se 
ou troca-se

Vende-se ou troca se, inclu-I 
sive por madeira, um caminhão 
F-600 em ótimo estado. Tratar | 

ia Ra diolux.

Soldo em suaves 
prestações mensais

ilCICLiTAS fASA HOMENS 
MULHÜES I  CSIANÇAS.

n

-  REVENDEDOR NESTA PRAÇA -

E L&: T R O L A N D I A
Rua Cornei Cordova s.n. -Fone 331 
LAJES Santa Catarina

Mês da boa compra AGOSTO

CASA

ALTA QUAt IDAÍE 
E DISTINÇÃO

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de á - Tailleur

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

- \

W A BO» WOUPA

QUALIDÁDE e distinção
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Gostos n 
discutem

Gostos não se discutem

m áxim o em conforto
e beleza para o lar... 

melhores preços da cidade I

—  o maximo  em conforto

e beleza para  o la r . . .  

pelos melhores preços da c idade I

BERGÈRE
RECUN ÁVEL

S O F A S - C A M A  " C I TYTEX
Com braços e sem braços, super-confortáveis, com amplo 
armário. Manêjo muito fácil. Sofá para quatro pessoas 
e espaçosa coma de casal. Lindas e variadas padrono- 
gens em tt. ■ exclusivos fabricados pela própria Citytex.

Magnífica e super-confortável bergè- 
re, que reclinando oferece o conforto 
de uma carnal Em tecidos exclusivos 
fabricados pela própria Citytex.

Santa CatarinaRua 15 de Novembro, 306
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Cidades, caminhões e casamentos. . .
Atenção eleitor:
Multa de Quinhentos Cruzeiros p^ra 

não se Alistar
quem

economiza
3 vêzes mais 

em combustível
iquipado com o  m ais re sis ten te  e 

econôm ico m otor Diesel já  fabricado, 

Mercedea Benz raduz a  um  tí rç o  

j y  os castos em com bustível,

trip licando  seus lucros 

ifopSaTipfcN^ .̂ no transp o rte .

Custo do  l i t r o  do g a 
s o l in a  em São Pau o : 

C r $  6 , 3 6
Contum o méd o de um 
cam inhão a g o io l no do 
5 o 6 ions. em 00  Km: 

3 5  l l t r o í

C u tto  do  l i t r o  de ó leo  
D la c a l em São Paulo i 

Cr $  3 , 9 7
C ontum o de um M er
cedes-Benz D le to l em

10c Km:

Isto quer dizer
MERCEDES-BENZ

J1IESEL

Quais as cidades que mais 
crescem no Brasil? Eis uma 
prrguota não muito fácil de 
responder, poia a extensão de 
nosso território e a ausência 
de estatística* atualizada* fa
vorecem tobr* maneira injus
tiças e emissões. De qualquer 
maneira há exemplos que não 
podem ser esquecidos: Gover
nador Valadares, com o surto 
do gado e das riquezas do 
subsolo Campina Grande, ca- 
P i i .d  do interior nordestino e 
ceuiro comercial de sua zona.- 
Londrina, cabeça de poote.na 
corrida aos cafezais para
naenses; Uberaba e Uberlân
dia, reduto da pecuaria minei
ra; o interior bandeirante, de 
um modo geral, e muitas ou
tras cidades em ascenção pelo 
pais.

Aqui foi o boi, al( o miné
rio, mais adiante o café ou a 
imigração que construiram ês- 
te progresso. Mas a causa pri
meira, a grande responsável 
pela era das vacas gordas, on
tem, hoje e amanhã ainda se 
*4 a estrada, elo por onde 

tm e se escoam as ri- 
,as, dentro de um inter- 
bio incessante. E na estra- 
reina o caminhão, veiculo 

al no transporte e abasteci

mento, elemento de ligação 
entre capital e província, lito
ral e interior, norte e sul, 
mensageiro que em cada via
gem anuncia uma perspectiva 
melhor ás populações e cida- 
dezinhas que pareciam perdi
das na*vastidãò dos mapas. 
Caminhões "de que o Brasil 
necessita em enorme quanti
dade, a fim de sustentar e a 
celerar 0 desbravamento das 
regiões esquecidas, trazendo 
no vai-vem de suas viagens a 
seiva que impulsionará as vi
las estagnadas na mesmice. 
Por isso, é com prazer que 
se vê cada caminhão novo 
circulando por essas estradas, 
recém-saido de alguma das 
fábricas instaladas em tão boa 
hora no Brasil. Caminhões co
mo aqueles que a Mercedez- 
Benz e«tá produzindo, em São 
Paulo, movidos a oleo diesel, 
econômicos e resistentes, oron-

tos para vencer os empenci- 
lhos que como pontas de lan
ça irão encontrar pelo cora
ção do Brasil

Á estrada e o caminhão es
tão fazendo crescer inúmeras 
cidades do interior. Cidades 
como Vitória da Conquista, ao 
sul da Bahia, onde uma raja
da de progresso abalou 0 ser
tão até ontem abandonado. 
Vitória, que cresceu tanto e 
tão depressa com a Rio-Bahia 
e os caminhões, a ponto de 
já fazer propeganda de suas 
moças nos hotels a guias tu
rísticos, buscando casamento 
para as baianas brejeiras. Sim, 
porque abaixo d» todo regu
lamento de hotel ou cartaz 
de informações, o forasteiro 
lê a simpática advertência: «As 
moças de Vitéria da Conquis
ta são bonitas, ricas e virtuo
sas. . .»

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

Além de outras penalidades 
a que é sujeito, será multado 
em Cr.$ 500 00 todo o leitor 
que deixar de requerer a re 
novação de sua inscrição ate 
31 de dezembro do corrente 
ano. O Cartório Eleitoral esta a 
parelhado para receber os pedi 
dos dos eleitores antigos, como 
também daqueles que atingi
ram agora os dezoito (18) anos, 
e vem atendendo no expedi
ente normal do Forum. Munin 

o se de 3 fotografias e do ti 
tulo velho ou de algum docu
mento exigido para a qualifi

Curso de engenharia 
da escola de aperfei
çoamento de oficiais

Pioredente do R'o de Ja
neiro, est've em visita ao 2o 
Batalhão Rodoviário, «os diaí» 
17 a 21 do corrente, uma co 
mitiva de 22 oficiais do Curso 
de Engenharia da Escola de 
Aperfeiçoamento de Oficiais.

Durante a sua estada em 
Lages, a comitiva foi consi
derada hóspede oficial do 2® 
Batalhão Rodoviário, tendo 
percorrido tôdas as instala- 
ções e trabalhos afetos àque
la Unidade do Exército.

3 vezesCartKltrísticm aptrf«i(oadas 
•m 70 anos d* «apartando
6  Rápido •  do fá c il m anojo

★  Sou m o‘o r não podo fundJr

♦  Traba lho 3 vézos ma ia som 
nocossiòodo do rotH lcd

♦  Insontívol ò óavo  quo fa rlo  
p a ro r um com nhão a gaso lina

*  É 8 vézot mais p ro te g id o
contra  fogo

*  N ão  su|e, não foz fumaça

F o ra  p o rc o rro r  1 K m  V ocê  g o t t a i  
co m  u m  c jm ln h A o  o g a o o lla o :  C r $  2 , 2 2  

_  — com um M «rced «s-B enz 
DI««ol Cr$ 0 ,7 7

Com a d 1 f.r« .ç a  ém C r* 1,4*
Voc* •■ 4o 2 Km •  neh I

V|NDAS
PEÇAS
SEkVIÇO

<" ' mi ?* 
y  acunonçico

Caminhões brasileiros para estradas brasileira 
Revendedor Autorizado:

mercantil della rocc/„ „ BROERING S A.
Rua Col. Manoel Thiago de Castro 150 - Fone 

Caixa Postal 27 - LAJES, S.C. ’

cação, o eleitor deverá preen
cher o requerimento em fór
mula especial perante funcio
nário da Justiça Eleitoral. 
NAO DEIXEM PARA ÜLTIMA 
HORA.

Juizo de Direito Primei
ra V ara da Comarca 

de Lages

EDITAL DE PRAÇA
O doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da lei, etc 
Faz seber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vin
te dias, virem, dele conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que no dia trinta e um 
(31, do corrente mês de agos
to. ás dez (10) horas no sa
guão do edifício do Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas ve
zes fizer, levará à publico 
pregão de venda e arremata- 
çâo por quem mais der e 
melhor lance oferecer sôbre 
a avaliação de Cr$ 150 000,00 
feita neste Juizo, o seguinte 
imóvel que penborado a An
dré Scbumacker nos autos 
das ações exe utivas que lhe 
moveram Vivaldino de Souza 
Cordova e Avelino Paim Pal
ma, ambas julgadas proce
dentes por sentenças que 
transitaram em julgado, e ora 
na face de execução, a sa
ber. - Na gleba de terras de 
dois milhões e trezentos e 
noventa e dois metros qua
drados, transcrita no Regis
tro de Imóveis sob n° 24.791. 
em 12 5-1955, às fls. 119v & 
120 do livro 3-C-2°, e situada 
no distrito de Bocaina do Sul, 
desta Comarca de Lages, con
frontando com a estrada ge
ral Lages-Elorianopolis, com 
uma estrada velha, com Ber- 
nardino Henckemayer, com 
o rio Ponte Alta e com Hen
rique Wiggers. UMA PARTE 
com a área superficial de um 
milhão de metros quadrados 
(1 000 000,00 m2), avaliada pe- 
1b quantia do Cr$ 150.000,o0. 
- E quem quizer arrematar o 
imóvel acima descrito com a 
área de um milhão de metros 
quadrados, deverá compare
cer 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 
moeda corrente, o preço da 
arrematação, impostos e cus
tas legais. -  Para que che
gue ao conhecimento de to
dos. passou-se este edital pa
ra publicação na forma da 
lei. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos nove 
dias do mês de agosto do a- 
no de mil novecentos e oin- 
coenta e sete. — Eu, Walde- 
ck Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Civel, o datilografei, subs
creví e também ass no. Selos 
•final

Clovis Ayres da Gama 
Juiz de Direito da 1® Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Çivel
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Encerrada a Exposição de 
Arte Moderna em Lajes

De conformidade como noticiamos por diversas vezes 
foi inaugurada, a 10 do corrente, uma exposição de Arte Mo
derna em Lajes, iniciativa e patrocínio do Centro de Cultura 
de Lajes, sociedade litero-cultural fundada há pouco tempo. 
Desnecessário se torna salientar que a referida exposição al
cançou, em nossa cidade, o mais pleno exito graças a perfei 
ção dos trabalhos apresentados e ao conceito que desfruta a 
Associação Riograndense de Artes Plásticas “Francisco Lisboa”.

Funcionando desde o dia 26 de maio do corrente ano. o 
Circulo de Cultura de Lajes promoveu, nesse curto espaço de 
tempo, várias iniciativas que vem enriquecer o patrimônio cul
tural lajeano, destacando-se nesse sentido sua diretoria assim 
constituída-

Presidente — Galileu Craveiro do Amorim
Vice — Guido Wilmar Sassi
Secretário — Fortunato Ferreira
2‘ dito Pedro José Fava
Tesoureiro — João Rath de Oliveira
2' dito — Martinho Campos Netto
Bibliotecário — Nereu Góss
Conselho Fiscal: Agostinho Malinverni Filho, Plátano 

Lenzi e Selon Vieira.

Dessa maneira o CCL cumpre com sua finalidade, estan
do programados outros trabalhos que, pela sua valiosidade, me
recem o acatamento das figuras mais expoentes dos meios 
culturais da Princesa da Serra.

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

Testemunhas de 
Jeová

15 congressistas da congre
gação das testemunhas de 
Jeová de no3sa cidade assis
tirão a uma assembléia distri 
tal em Pô to Alegre no locul 
da Associação Sul Rio Gr ,n 
dense dos Viajantes Com> r 
ciais nos dias Je 5 a 8 de 
Srtembio vindouro. O Snr. lv 
Momm, ministro presidente 
local que encabeçará a de e 
gação, anunciou que Pe espe 
ra um númeto superior a 1.000 
ptssôas de assistentes, dos Es 
tados de Sta. Catarina e Rio 
Grande do Sul.

O Snr. Ivo Momm descre
veu esta assembléia come 
sendo purle de uma série de 
seis coogressos cristãos de 
âmbito nacional. Exolicou ain
da: “Tivemos em 1956 quatro 
reuDiões regionais de minis
tros em quatro grandes cida
des diferentes cuja assistência 
máxima foi de 10939 pesso
as. Êst® ano esperamos qu* 
nossa assistência total, dos 
seis congressos tenha o dôbro 
dêste algarismo.” 
Realizar-sé-ao êstes congres
sos no Rio de Janeiro. Pôrto 
Alegre, São Paulo, Salvador, 
Recife e Belétn.

.pieyiiiiiÉiiia,.
porque deslisa qualquer piso

com

k
I .

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SP8INGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  ».s pés cúbicos
•  Inferior em côr azul logo 
e porta aproveitável
•  novo fécho de engate strr--e 
e S anos de garantia
•  preço bem mois em conta

_  DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA
A E L E T R O  L A N D I  A

Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

ia riiDin
D« «Mc m do Sr. Prefeito Municipal terno públiC", para 

onhecim» nlo dos interessados que. de acordo com a Lei n° 
110. de 25 de setembro de 1956, serão vendidos em hasta 
nública, na Secretaria da Prefeitura, no dia 4 de setembro do 
orrente ano, às 15 horas os seguintes terrenos do Patrimônio 

Municipal, sitos nas zonas Urbana e Suburbana desta cida- 
i >:

69) - Um lote com a área de 260,70 m2, sito no local
lenominado PONTE GRANDE, zona B, com as seguintes

confrontações: ao Norte (10,00) com uma rua projetada; ao
Sul (10,00) com a Estradá Lajes-Florianópolis; a Leste (25,00) 
com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste (28 50) com 
terreno de quem de direito.

70) Um lote com s área de 360,00 m2, lito no local
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ae N< rte (12,00) com terreno do Patrimônio
Municipal; ao Sul (12,00) com uma rua prcjetadfl; a Leste
(30.00) com terreno do Patrimônio Municipal e a Oeste (30,00) 
com terreno do Patrimônio Municipal.

71) - Um lote com a área dM 300,00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (19,80) com terreno do Patrin ônio 
Municipal; &o Sul (21,30) c«m terreno do Patrimônio Munici
pal; a Leste (15,00) com terreno de Ângelo Burigo e a Oes
te (15,35) c«m uma rua projetada.

72) - Um lote com a área de 208,00 m2, de forma po
ligonal, 6Ítuado além do Cemitério Cruz das Almas, zona B, 
com as seguintes confrontações: ao Norte (6,20) com terreno 
do Patrimônio Municipal; ao Sul (2,20) ccm terreno de quem 
de direito e (9,60) com a Estrada F ed tr .l BR -2; a Leste 
(30,60) ccm terreno de Libório Manoel Dias e a Oeste (15,00) 
com terreno de Maria G. Alexandre e (13,00) com terreno de 
quem de direito.

73) - Um I«te com a área de 288,70, sito no local de
nominado MORRO DO POSTO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (20,()5m) com terrenos de quem de 
direito e de José O. Maciel; ao Sul (18,40) com uma rua pro- 
jet-ida; a Leste (17,50) com terre*« de J< 6é C. Maciel e a 
Oeste (13,46) com uma rua prolongamento da rua 15 de no
vembro.

74) - Um lote com a área de 203,40 m2, sito no local 
denominado Va RZEA, zona B, com rs seguintes confronta
ções; ao Norte (12,40) com uma rua pr< jetarla; ao Sul (8,60) 
com terreno de quem de direito; a Leste (19,50) coin terreno 
do Patrimô.iio Municipal e a Oeste (19,70) com uma rua pro
jetada.

75) - Um lote com a área de 257.80 m2. sito nc local 
denominado CONTA DiNHElRO, zona B, com as seguintes 
confrontações: ao Norte (22,00) com terr- no do Patrimônio 
Municipal; ao Sul (22.00) com um corredor; a Leste (10,50) 
com uma rua pr- jetada e a Oeste (13,00) com terreno do Pa
trimônio Municipd.

76) - Um lote com a área de 395.00 m2, sito no local 
denominado CONTA DINHEIRO, zona B. com as seguintes 
confrontações: ao Norte ( l8,00) com uma rua projetada; ao 
Sul (18,00) com terreno do Patrimônio Municipal; a Leste 
(22 00) com terreno de quem dc direito e a Oeste (22,00) com 
terreno de quem de direito.

77) - Üm lote com a área de 364 00 m2, sito no no lo
cal denominado MORRO DO POSTO, z.uia B, com as seguin
tes confrontações: ao Norte (40,00) com terrenos de Erancifo 
Neves e Aires Neto: ao Sul (40,00) com t-rreno de Vergilio 
Furtado; a Leste (8,60) com terreno do Patrimônio Municipal 
e ao Oeste f9,90) com uma rua projetada.

78) - Um :ote com a area de 183.40 m2, sito além do 
Cemitério Cruz das Almas, zona B, Com as seguintes eon- 
frontaçõea: ao Norte (3.70) com tereno do Patrimônio Munici
pal; aò Sul (9,00) com a Estrada Federal BR-2; a Leste
(34.00) com terreno do Patrimônio MuDicipal e a Oeste 
(29,30) com terreno de LibóHo Man«*l Dias.

79) - Um lote com a área de 52,65 m2, sito a rua Ota- 
cilio Costa zona A, com as seguintes confrontações: ao Nor
te (2,30) com a Rua Otacilio Costa; ao Sul (0,04) com terrí- 
no de Aristides Cabral: a Leste (45,00) com terreno de Joa
quim Leonel de Souza e a Oeste (45,00) com terreno de 
quem de direito.

Os preços mínimos de alienação são rs seguintes:
Lotes n°s 71 e 73 - CrS 20,00 por metro quadrado;
Lotes n*s 69, 70, 74, 75, 76 e 77 - CrS 30,00 por metro

quadrado,
Lotes n*s 72 e 78 - Cr| 40,00 par metro quadrado;
Lote n* 79 - Cr$ 80.00 p«r metro quadrado;
Durnte o prazo de vinte (20) dias a coDtar da data des

te Edital, deverão ser encaminhadas à Secretaria da Prefeitu
ra as reclamações de quem se julgar com direito aos terre
nos are em concorrência.

O proponente cuja proposta for aceita deverá efetuar o 
pagamento dentro do prazo de dois (2) dias.

Prefeitura Municipal de Lajes, 14 de egôito de 1967 
FELIPE AFONSO SIMÀO - Secretário.
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Transportes Aéreos Catarinense S. A.
Séde em Florianópolis S. C.

Voos
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:30 De 
saidas às 14:5.) Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó • Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itaiai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - JoinYile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

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

chegadas 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 Alegre
Florianópolis - Itajai 
- Santos e Rio

- JoinYile - Curitiba - Paranaguá

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

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

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

: T A C às suas o rdens-----
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0 Brasil e o ano geofísico internacional
Cobertura pelo nosso país de quase tôdas as disciplinas do ano Geofisico Internacional - 

tm penho das organizações cientificas de todo o Brasil
Ri° (Vgèacia Vucional) I mador de nossas atividades realização de um grande tra- oportunidade m n liai que se 

O Ano Geotísico Internado-1 pessoais no terreno científico " - -
nal, que se realiza presen 
temente em todo o mundo, 
representa urna oportunidade 
para aferiar as Qqjssas possi
bilidades cientificas no domí. 
nio da investigação geofísica.

Quase tôdas as disciplinas 
recomendadas pelos promoto
res do grande conclave in
ternacional acham se cober
tas n >s programas propostos Não se trata de exito desta
pelas várias instituições es 
pecializadas do país.

Esse fato é um índice ani-

bem como um atestado lison- 
geiro das nossas possibilida 
des e recursos em matéria 
de equipamento.
A reputação de nos

so País
Está em jôgo, nessa compe 

tição, a reputação do Brasil 
num amplo domínio cultural

ou daquela instituição, mas 
sim de uma conjugação pa
triótica de esforços para a

balho e, na mesmo tempo', apresenta com esta finalida-
para salvaguarda do renome 
nacional.

Daí o interesse com que 
as organizações científicas 
de todo o pais, principalmen
te às do Rio e de São Paulo, 
receberam a missão de co
memorar no Brasil o Ano 
Geofísico Internacional, a 
fim de tirar o maior proveito 
possível.

E’ esta a terceira grande

de. A primeira foi em 1882 
com o ano polar internacio- 
na1. A outra verificou - se 
meio século depois com o 
segundo ano Polar, em 1932.

Ambas as iniciativas se li
mitaram a observações de 
metereologia, de magnetismo 
e de aerosas. Agora, porém, 
promove se um conclave de 
um ámbíio mundial para u-
ma iuvestigação profunda e 
minuciosa sôbre os fenôme-

CRDMIL
o  a m ig o  
d o  p e i t o

nos geofísico'. O Brasil, a- 
través de suas instituições ci- 
entíficas, está empenhado a 
fundo numa colaboração com 
outros 55 paises que partici
pam do Ano.

c r
Verdadeiramente espetacular esta oferta especial do

Crediário mais elástico da cidade
COM APENAS

f

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

V I G O R E L L
ir-

SAO FATOS INDISCUTÍVEIS E AS REAIS VANTAGENS DO

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

F E R H f l H D E S  & C I O .
COM E REPR.

LOJA Rua Quintino Bocaiuva - 80
<■*

I *
H

r** » i»» ■*

LOJA 2\ Rua de Novembro L!3l
(Esq. da galeria Dr. Accácio)

■"»i i T o t
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Mis Brasil" visitará todas 
as capitais brasileiras

Em contacto coin a reporta
gem do Rio, a bela amazonen
se Terezinha Morango, Miss 
Brasil 1957 e uma das mais 
fortes candidatas ao título de 
Miss Universo traçou um iti
nerário de atividades e visitas 
uesscs próximos tempos, de 
conformidade com as seguintes 
declarações: No dia 26, irá a 
Mossoró e Natal. Dia 28, esta
rá cm Fortaleza e voltará ao 
Rio antes do fim do mês. Dis
se ter um contrato de dois 
anos com uma fábrica de 
maiôs e por isso não pode a-

ceitar filmar ao lado de Cyl 
Farney na Atlantida. Expôs, 
depois, o seu programa para 
setembro: de 6 a 8, visita a 
Pôrto Alegre; 9, partida para 
o Chile, participando, em San
tiago, de um desfile de modas, 
em Companhia de «Miss Uni
verso». Dia 22, visitará Buenos 
Aires, voltando ao Rio a 30 
de setembro para cumprir uma 
excursão promovida pela fábri
ca de maiô. Miss Brasil visi
tará, então, tôdas as capitais 
brasileiras, começando por Re
cife, indo depois a Salvador.

Campanha em prol de estudante
geana de EstudaDtes (ULE), 
que convocou todos os seus 
associados para que. com sua 
parcela, contribuam junto a 
particulares, autarquias, so-

Um dos maiores e mais 
significativos movimentos que 
se desenrolam em Lajes, a- 
tualmente, é o de angariar 
fundos suficientes para dar 
combate ao concer de um es
tudante lajeano.

Promovida pela mocidade 
lajeaaa, casa meritória cam 
panha está ganhando gran
des proporções em nossa ter
ra, contando já  com a sem
pre pronta e eficaz colabora
ção de nosso povo - o que 
ocusa resultados plenamente 
satisfatórios.

Uma das entidades, porém 
que mais se tem destacado 

nesse assunto é a União L a-

ciedades públicas, sociais ou 
privadas, visando a aquisição 
dos fundos necessários para 
que seja possível o restabe-

canceroso
lecimento do estudante la jea
no atacado desse terrível 
mal.

Destas colunas, pois apela
mos para as pessoas de bons 
sentimentos e elevada for
mação cristã para que aju
dem nessa campanha que 
merece o apaio e a solida
riedade de todos.

Dia 3 será inaugurado o monumento a Nereu
No próximo dia 3 de 

setembro será inaugura
do o monumento erigido 
na praça João Costa em 
homenagem ao ministro 
Nereu Ramos. O home

nageado visitará sua ter
ra natal nessa data, fa
zendo-se acompanhar de 
grande comitiva de au
toridades federais.

{O d k O  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 i 
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  &
COMERCIO — ATACADO -  VAREJO — REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novembro. 306 - L A G E S. S.C. — Fones, 235 - 298

>

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



24-8 57 CORREIO LAGEANO

Cruzeiro x Independente de Guritibanos 
deverá re vive r o velho Estádio

Depois de quaze dois anos 
de completo abandono, e Ve
lho Estádio de Copacabana 
deverá reviver as suas srran- 
des jornadas, com a efetiva
ção do sensacional choque 
intermunicipal entre os qua 
dros do Cruzeiro e do Inde
pendente de Guritibanos. A 
entrada será franqueada ao 
publico, numa homenagem do 
onze estrelado aos esportis
tas locais, ao ensejo da inau
guração de sua sede social 
O quadro visitante é um dos 
mais temido» da região ser 
rana, e a sua forma atual é

excelente, a prova disto é 
invencibilidade em seus pro 
prios terrenos contra as gran 
dt> equipes do futebol laj^ano

O Expresso Atomico deve 
rá lutar com todas as «uas 
energias, com o fito de con 
quistar uma grande vitoria, e 
com isto reabilitar o futebol 
lajeano ante e congênere de 
Curitibanos.

As duas equipes somente 
serão escaladas momento an 
tes da pugna, já que as dire
ções técnicas de ambos os 
conjuntos lutam com alguns 
problemas técnicos.

O clássico Fla-Flu dará se
quência ao Torneio Estimulo

Amanhã o Estádio Munici
pal da Ponte Grande, devará 
ser palco do sensacional cias 
sico Fia Flu, reunindo duas 
entusiásticas expressões do 
nosso futebol.

Flamengo e Fluminense, 
deverão proporcionar um be
lo espetáculo a todos os

nossos torcedores, embora 
não levando em conta um 
cesto favoritismo por parte 
do Flamengo.

Este jogo atendendo a a 
cordo entre as dua» direto
ria», deverá ser iniciado as 
13,30 horas.

Posto de Fruticultura 
de São Joaquim

Dispõe, para pronta entrega, de grande quantidade e 
variedade de mudas de macieiras, figueiras e outras es
pécies de árvores frutíferas.

Os interessados queiram dirigir-se ao prório Posto 
ou à Caixa Postal 31 - São Joaquim SC.

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

do, sem trabalho, preocupações ou amolações utilizem as co
nhecidas e magníficas “FICHAS JUDICIÁRIAS BASTANI”, 
modelos processuais, hoje, difundidas em todo o Brasil em ple
no êxito nos grandes e pequenos escritórios ad vocacionais. Com
põem-se de: FICHA PROCESSUAL (Civel Comercial, Inven
tários, Questões Orfanologicas e de família, acidentes e Man
dados de Segurança), ao preço de cr$ 10,00 cada uma: CARTO- 
NETE-PROCESSUAL-AUXILIAR, para uso diário no fòro, que 
poderão ser utilizadas por empregados ou auxiliares. Preço de 
crS 5,00, cada um»; CARTONETES DOS RECURSOS (apelação 
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 perda 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 Bastani. de longa pratica no fôr# do Distrito 
Federal. As fichas adaptam-se em qualquer Juizo ou Iribunal 
do Brasil e em Portugal. Pedidos minimos de 10 fichas, para. 
“ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA BASTANI Travessa do Ouvi 
dor I I  - 6° 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 
87, Goiania. No Ter. do Acre: Jorge Kalume, Xapuri.

T T T T  Ração balanceada para vacas leiteiras 27% de
j C i  1  I L i  proteína e 3,8% de matéria graxa. Contem TM-33

%

Maior produção — Mais economia

Comercial Agro-Pecuária

Será inaugurada amanhã a nova sede 
do Esporte Clube Cruzeiro

Uai dos grandes aconteci
mentos socidis e esportivos 
do dia de amanhã, sera uma 
inauguração da nova sede so
cial do Sport Clube Cruzeiro.

Para este grande evento, 
deverá comparecer as maio 
re6 personalidades dos meios 
sociais e esportivos, isto sem 
contar a honrosa presença 
da embaixada do Independeu 
te de Curitibanos.

Foram convidados eapecial 
mente os presidentes da LSD, 
do DVF. dos clubes Vasco 
da Gama, Internacional, Pi 
nbeiros, Flamengo, Palmeiras 
Atlético, Popular, Fluminense, 
Az de Ouro, Corintians. JOC 
Avenida, America, Clube Re
creativo Juvenil, Centro Cívi
co Cruz de Souza, as Radio 
e Jornais locais, bem como 
vários esporti»ta» e autorida 
des .

A fita simbólica será des-

cerrada pelo esportista Sr. 
Mozart Pinheiro, um do* gran 
des benemeritos do quadro 
estrelado.

A inauguração da Sede So
cial do S,C. Cruzeiro está f i
xada para 10,01) horas da ma 
nhã. prosseguindo as festivi-

a realização do 
o Iadep< ndente

dades com 
jogo contra 
de Curitibanos.

A noite estas festividades 
serão encerradas, com a re
alização de uma pomposa 
6oirée 'dançante oferecida a 
a todos os convidados.

Será encerrado amanhã cedo o 
o Estimulo de juvenis

O Torneio Estimulo da ca
tegoria de juvenis, terá en
cerramento amanhà cedo no 
Velho Estádio de Copacaba 
na. com a efetivação de duas 
pelejas.

No encontro preliminar a- 
tuarão os conjuntos do Fla
mengo e do Internacional, 
num combate que se anteci

pa de bastante interesse.

No outro cotejo, defrontar- 
8í-ão os quadro do Lajes e 
do Vasco da Gama, choque 
e9te aguardado com vivo in
teresse, pois o onze milioná
rio poderá neste preliem em 
caso de empate, sagrar-se 
campeão do ‘citado Torneio.

— a mais moderna tavadetfa automática do mundo

Assista a u m a  d e m o n s 
tração sem  c o m p ro m is s o

•  A um simples toque de seus 

dedos BENDIX lava 4 kg de 

roupa por apenas 40 centavos.

•  Seu exclusivo processo de 
lavar prolonga a vida útil dos 
tecidos -  economiza uma 

fortuna em roupa.

•  Sendix é conforto e 

economia comprovada em 

mais de 3.500.000 lares 

no mundo inteiro.

Adquira a sua Bendix por:

31.700.00 em 10 p r e s ta ç õ e s  de 3.170,00 ecu 
d a  — A v is ta  b e n i f i c a ç ã o  d3 CrS l.OOD.OJ

AGENTES AUTORIZADOS BENDIX

Comércio de Automóveis João Quatim 3.A. 

Rua Mal. Deodoro, *305 - fo.ie 255 C.P. 43

S i o Revendedor Autorizado pode garantir a perfeita assistência técnica d tua Bendix
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Homenagem ao Patrono 
do Exercito Brasileiro

Juramento à bandeira — Desfile —
Demonstração de para-quedismo

Promovidas pelo Segundo Bata
lhão Rodoviário, s e r ã o  realizadas 
amanhã diversas solenidades em home
nagem ao Dia do Soldado. Parte do pro
grama de festejos do corrente ano já foi 
cumprida no dia de hoje, estando previs
to para amanhã juramento à bandeira 
por parte dos conscritos de 57 em ato 
público a ser realizado no plato daquela 
unidade militar, e, provávelmente, um 
desfile militar pelas principais ruas da 
cidade.

O ponto alto das comemorações ao 
Dia do Soldado residirá numa demons
tração de para-quedismo a ser feita por 
um grupo militar. Cerca de trinta ho
mens, entre oficiais e praças, caso as 
condições atmosféricas permitam, salta
rão em para quedas no aeroporto local
nO peiiodo dâ  manha. Para esses feste- Luis Alvea de Lima e Silva — Duque de
jOS, aliás inéditOS em Lajes, O 2o Bata- Caxias — Herói nacional e patrono do Exército, 
lhão está convidando a população lageana a comparecer no aeroporto Cor
reia Pinto.

ENCERRADOS OS TRABALHOS. . .
Continuação da la. página

lei que concede prazo de dois 
anos para o pagamento e 
preferencia pelo maior lance 
oferecido em concorrência 
aos proprietários de casas 
construídas em terrenos do 
Município.
Calçamento na Av. 

Mal. Floriano
De autoria do ver Arnal

do Waltriclc foi aprovada 
uma indicação pedindo pro
videncias do Executivo para

a melhoria do calçamento n\ 
Av. Mal. Floriano, nas proxi
midades da Igreja Brasileira.

Abertura de avenidas
Foi aprovada também uma 

indicação do ver. Evilasio N. 
Caon sugerindo o estudo pa
ra a abertura de futuras ave 
nidas ligando o centro da 
cidade à variante em obras 
da BR-2, pelo Morro do Pos
to. Bairro do Seminário, Bair 
ro de Copacabana e Morro 
das Pedras.

Z strada Rio Rufino- 
Canoas

indicação do ver. Arnal
do Waltrick pedindo provi
dencias para a melhoria da 
estrada Rio Rufino-Can oa«, 
no distrito de Bocaina, foi 
também aprovada.

Certidão Negativa
Sugestão do ver. Evilasio 

N. Caon no sentido de ser 
simplificado o processo de 
fornecimento de certidões na 
Prefeitura, abolindo a expe
dição da negativa, foi tam
bém aprovada. ^

Projeto rejeitado
Foi rejeitado projeto de 

lei de autoria do ver. Evila 
sio N. Caon propondo a mo
dificação do critério de co
brança da taxa de assistên
cia social «obre os ingressos 
de cinema, com a consequen
te redução da porcentagem 
atualmente fixada em le i.

Canalização do Cará

O ver. Manoel Antunes 
Ramos em discurso congra
tulou-se com o Executivo pe
lo inicio da ! canalização do 
Cará, a ser feita pelo Depar
tamento Nacional de Obras e 
Saneamento.

Gonst u t r a  Im obiliária  Catarinense S / A ,
"COIMCÃ S/A"

Assembléia Geral Extraordinária
Edital de Convocação

Convida-se os srs. acionistas da CONSTRUTORA IMO
BILIÁRIA CATARINENSE S/A., para participarem da Assem
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se, na séde social, sita a 
rua Marechal Deodoro, s/n., Edifício Gamborgi, na cidade de 
Lages, no proximo dia 3 de setembro de 1957, as 15 horas, 
afim de deliberar sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA
1 ) - Estudo e Aprovação do Regimento Interno da So- 

cidade.
2o) - Apresentação do Relatório Técnico de Obras;
3J) - Assuntos diversos do interêsse social.

Lages, 23 de agosto de 1057.
Dr. Wewton Ramos - Dir. Super.
Geom. Álvaro Querzoli - Dir. Geral
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Campanha cont
Louvável iniciativa to- min£ 

mou a União Lageana dant 
de Estudantes visando conc 
angariar fundos para Joãc 
custear as aplicações de ramt 
cobalto a que se terá Ness 
de submeter em São Pau- lar d 
lo o estudante lageano mula 
Nilton Muniz, atacado de no d 
câncer. Na manhã de do- va d

r a  o câncer
(O, dia 25, os estu- 
es realizarão uma 
entração na praça 

Costa para encer- 
mto da campanha, 
a ocasião deverá fa- 
iversos oradores for- 
indo apelos em tor- 
a meritória iniciati- 
a juventude lageaua.

42 diferentes tipos de papel 
iá são produzidos no Brasil

A indústria nacional de papel vem «e desenvolvendo 
de modo considerável nêstes últimos anos. Sua produção a 
tual está contribuindo em grande parte para o suprimento 
do mercado interno, havendo, inclusive, boas perspectivas 
para a sua exportação. As fábricas brasileiras ex stentes 
já produzem todos tipos de papel necessários aos diversos 
usos inclusive para a imprensa Assinale-se, também, que 
já  existem planos para a instalação de fábricas de celulose 
no Brasil, principalmente levando se em conta e contarmos 
com matéria prima nativa considerada de boa qualidade, 
como o bagaço de cana, o eucalipto e outros elementos flo
restais.

São produzidos no Brasil cêrca de 42 tipos de papel 
abrangendo tòdas as necessidades do consumo interno. ts -  
6es tipos serão incluídos <-m 4 grandes grupos. Segundo 
dados fornecidos pelo S ndicato da Indústria de Papel, a 
produção evoluiu de 1927 a 1955, de 102.831 para 333.149 
toneladas, ou seja. multiplicou-se por 3,3. Específicamente, 
no ano de 1955 (últimas estatísticas divulgadas), a produ
ção nacional de papéis foi a seguinte, por grupo:

GRUPOS QUILOS
Papéis de impressão e de escrever — 79 116.134
Cartões, cartolinas e duplex — 32 602.306
Papéis para embalagem — 156 923 849
Papel de jornal ou imprensa — 31.863.412
Diversos (não especificados) — 32.643.592

Total da produção: 333.149 293
No tocante à produção de papel, o problema brasilei

ro relaciona-se mais com a celulose. Mas quanto isso, e- 
xiste a instrução 113, mediante a qual Govêrno faculta às 
indústrias tradicionais do ramo, firmas reconhecidamente 
idôneas, a importação de maquinária e capitais Decessários 
à produção de celulose, mm

Não há dúvida que com o estímulo que o atual Go
verno vem dando à indús ria nacional de papel, dentro em 
bréve teremos a instalação de grandes fábricas para o a- 
proveitamento. em grande escala, da celulose.

l i  Ceral Gerson Lneena i/i
EDITAL

Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas que, 
por motivo de força maior, fomos obrigados a transferir a da
ta da realização da Assembléia Geral Extraordinária para o dia 
14 de setembro de 1957, as 16 horas, no mesmo local e or
dem do dia, constantes dos editais publicados no Diário Ofi
cial do Estado de Santa Catarina, Correio Lageano local n°s. 
65, 66, 67 em 14, 17, • 21-8-57.

Lajes, 23 agosto de 1957 
GERSON VIEIRA LUCENA • Dir. Presidente

—-- C o n s e l h o s  de B e l e z a  =
Chegará amanhã a esta cidade uma das assistentes de Elizabeth Arden, uma das maiores entendidas dos 
problemas da beleza feminina. Reserve com antecedencia sua consulta na Farm acia Pilar, filial, onde as in

teressadas serão atendidas dias 26, 27 ,28, 28, 30 e 31

T

*

<

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




