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A Petrobrás crioua possibilidade de 
emancipação econômica do Brasil

N a Tribuna do Senado, o 
senador F reitas Cavalcanti, 
m anifestando seu regozijo pela 
recente descoberta de petróleo 
em  Alagoas, declarou: “O acon
tecim ento não se contem nas 
efusões dos filhos de Alagoas, 
pois adquiriu a ressonância de 
um  evento nacional”. Recordou 
o orador, que na década de 
1930 a descrença em geral, 
mas desde as pesquisas reali
zadas pelo padre Camilo Tor- 
ren t e por um estrangeiro, mais 
tarde encontrado morto, seus 
coestaduanos estavam  seguros 
de que eo subsolo de Alagoas 
havia um a grande riqueza a

Eficiente plano de vendas 
da ' A Eletrolandia"

ser explorada.
Em aparte, o sr. Abelardo Ju  

rem a lem brou que em 1932 
assistiu em Maceió ao júbilo 
do povo com o surto de p e tró 
leo em Riacho doce. Eram ro 
marias perm anentes, aos do
mingos e feriados, em visita 
ao local.

Depois houve silêncio e “eu 
perguntava de mim para mim 
por que não se explorava o 
petróleo de Riacho Doce”.

Prosseguindo declarou o sr. 
Freitas Cavalcanti que era p re 
ciso que se criasse o E statuto 
do Petróleo, definindo uma po
lítica superior de pesquisa,

prsopecção e exploração — 
que com a organizarão dos 
t cnicos e nossos próprios ca 
pitais pudese tornar possível 
re tira r do subsolo a grande r i
queza que no mundo inteiro 
causou guerra, conflitos e lutas. 
A descoberta do petróleo em 
Alagoas —  asseverou — c u- 
ma afirmação de que a P etro 
brás é, na realidade, um ins
trum ento que deve ser su fra
gado por todo o povo, porque 
com ela se criou a possibilida
de de o Brasil em ancipar-se e- 
conôm icamente, criar novas! 
condições de vida para seu po
vo, retirando-o das condições 
em que vive atualm ente”.

Quando se fala em proble
mas de beleza, em qualquer 
ponto do globo, vem logo a 
lem brança de Elizabeth Arden. 
Fam osa pelos seus crem es e 
loções, essa autoridade na m a
téria  tem  a seu crédito uma 
poderosa organização que se 
estende pelos cinco continentes, 
prestando relevantes serviços 
ao belo sexo em qualquer par
te do mundo. Por essa razão, 
desperta o in teresse geral a no
tícia de que se encontra em 
Lajes um a assistente de Eliza
be th  A rden para, de aeôrdo 
com sua especialidade, tra ta r 
dos problem as de beleza das 
m ulheres lajeanas.

C onsu ltas n a  Farm a- 
c ia  Pilar

V endedora em nossa terra  
dos produtos de Elizabeth A r
den, a Farm acia Pilar tem  se 
destacado pelo esforço que vem 
desenvolvendo nesse sentido, 
quer pela cortezia que seus

dirigentes e funcionários t r a 
tam  a freguesia, quer pelas i- 
niciativas tom adas pelo estabe
lecimento, como esta de trazer, 
conforme tem  feito nestes úl
timos anos, m ulhares especiali
zadas nos problem as de beleza. 
A tendendo as interessadas des
de o dia 26, na aludida F ar
macia Pilar, a assistente de E- 
lizabeth Arden deverá perm a
necer em nossa cidade até o 
fim do mês, quando seguirá pa
ra outras cidades com a m es
ma finalidade.

E specialista  no 
assunto

Organização poderosa, com 
escritórios à Av. P residente 
Wilson, no Rio, essa que em 
presta o nome da famosa auto 
ridade em beleza feminina, 
m antém  um elevado núm ero 
de assistentes, destacadas espe
cialm ente para percorrer as 
principais localidades de todos 
os Estados da federação. Tendo

EDITAL
Levamos ao conhecimento dos senhores acionistas que, 

por motivo de força maior, fomos obr gados a transferir a da
ta da realização da Assembléia Geral Extraordinária para o dia 
14 de setem bro de 1957, as 16 horas, no mesmo local e or 
dem  do dia, constantes dos editais publicados no Diário Ofi
cial do Estado d í  S aata  Catarina, Correio Lageano local n°s 
65, 66, 67 em 14, 17, e 21-8-57.

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

visitado as cidades de Porto 
União e Joaçaba, a srta, Cylene 
Lima de Souza, que se encon
tra em Lajes dando conselhos 
de beleza para as m ulheres de 
nossa terra , é, como todas as 
suas demais colegas, portadora 
de vastos conhecimentos no 
ramo, adquiridos no curso es
pecial feito no Rio de Janeiro  
pelo espaço de um ano.

Após encerrar-se o prazo de 
sua estada em L.aies, a srta. 
Cylene Lima de Souza deverá 
rum ar para Rio de Sul, Blurne 
nau e Itajaí, em Santa Catari 
na, percorrendo diversas cida
des do Paraná, conforme o p ro 
gram a executado anualm ente 
de assistência na m atéria em 
todos os recantos do Brasil e 
outros paises.

.Juscelino vai reunir in
dustriais em Brasília

Dia 30 do corrente deverão 
reuni-6e em Brasília indus
triais de todo o pais, convo
cados pelo presidente da Re
pública a fim de se inteira
rem da marcha dos trabalhos 
na nova capital federal

Nesse sentido, o sr. Lidio 
Lunaldi, presidente da Con 
federação Nacional das In
dústrias, endereçou atencio
so convite ao presidente da 
Federação das Industrias do 
Rio Grande do Sul, encaran
do a necessidade da presen
ça de S.S. em Goiás quando 
então o sr. Juscelino Kubi- 
tschek fará uma ampla expo 
siçao em torno do andamen 
to das obras em Brsília.

Springer é um refrigerador 
que pela sua comprovada e- 
ficiencia. mereceu desde o co
meço a preferencia do públi 
co lajeano. Com dispositivo 
adaptado na própria base do 
aparelho, desliza suavemente
sobre qualquer piso, a um 
simples toque, facililando a 
limpesa e mudança d* local. 
Provido de prático sistema 
de fixá-lo no local desejado, 
SPRINGER é agora o mais 
avançado dos refrigeradores 
nacionais.

Agora, a conceituada casa 
A ELETROL \ND1A, visando 
bem servir sua numerosa fre
guesia, lançou sensacional

plano de vendas dos aludidos 
refrigeradores. Trata-se da 
aquisição do6 mesmos em 
suhvíssimas prestações men
sais, recebendo o comprador 
no ato, um coupão que o
habilitara a concorrer ao SOR
TEIO DOS TRINTA REFRI
GERADORES e caso seja 
premiado, ganhará um refri
gerador gratuitamente. Ine
gavelmente essa é uma ini

ciativa que desperta a aten
ção geral pois além de opor
tunidade oferecida todos a 
de adquirir seu refrigerador 
ainda existe a de ser com- 
templado com um deles, ca
so a sorte lhe seja favorável.

A Comissão “Pró M onumento Dr. Nerêu Ramos”, convida 
os amigos e adm iradores desse insigne brasileiro para parti
ciparem  das hom enagens 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 dc seu aniversário natalicio, oficiada por S 
Excia. Revdma. Dom Daniel Hostim, Bispo Dioce
sano.

às 14,00 - Inauguração do seu re tra to  no recinto da sala das
Sessões da- Câm ara Municipal.

às 15,00 - Inauguração na Praça Cél. João Costa, do Monu
m ento com que o povo de Lages rende um prei- 
to de gratidão ao seu diléto filho.

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

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 - Em barque do homenageado no Aéroporto “Correia 
P into”, de regresso a Capital da Republica.

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

Lages, Agosto de 1907 

Pela Comissão

Oscar Schweitzer - Presidente 

Nelson de Castro Brascher - Secret. Geral

Co n a
Encontra-se n esta  c idade u m a d as  assis ten tes de E lizabeth A rden, um a d as  m aiores au to rid ad es em  proble
m as de beleza fem inina. C onsultas n a  FARMACIA PILAR, filial, onde a s  in te ressad as serão  a tend idas até

d ia  31 do m ês corrente. N ão percam  essa  excepcional opoitun idade
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Sr. Ary Brascher
Festejará seu natalicio, a- 

manhã, o sr. Ary Brascher, 
do alto comércio desta pra
ça e elemento muito relacio
nado em nossos meios.

Ao ensejo do seu natalicio, 
muitos amigos o cumprimen
tarão, por certo, o que ates
ta seu largo circulo de ami
zades na Princesa da Sèrra.

Associando-se às homena
gens que lhe serão prestadas, 
nessa data, CORREIO LA
GEANO cumprimenta o sr. 
Ary Brascher, fazendo-lhe 
votos de peranes felicidades.

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

Faz saber que pretendera casar 
em Caxias do Sul, Dr. Arnaldo Ma- 
nhães Mattos, solteiro, nascido em 
Rio de Janeiro, engenheiro, agro- 
nomo, domiciliado e residente nes
ta cidade, filho de Arnaldo Nunes 
de Mattos e de Maria da Concei
ção Manhães de Mattos, e Nize 
Cordeiro Povoa, solteira, nascida 
no Rio Grande do Sul, doméstica, 
domiciliada e residente em Caxias 
do Sul, filha do Dr. Obertal Barre
to de Oliveira Povoa e de Helvia 
Cordeiro Povoa.

Lajes, 26 de agosto de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
em Caçador, Amador Duarte Avila 
solteiro, nascido em Lajes, conta
dor, domiciliado e residente nesta 
cidade,|filho de João Maria Duarte 
e de Zulmira Coelho Avila, e Udil- 
la Alzira Nercollni, solteira, nasci
da em Videira, neste Estado, de o- 
cupação doméstica, domiciliada e 
residente em Caçador, filha de Jo
sé Nercolini e de dona Regyna Sar- 
tóri Nercolinf

Lajes, 27 de agosto de 1957.

Dois terços das terras a- 
brangidas pelas proprieda
des agropecuárias do Rio 
Grande do Sul são destinadas 
a pastagens. Isso mostra com 
singela objetividade, a impor
tância da pecuária na eco 
ncmia gaúcha. Consoante os 
dados do último Cento Agrí
cola (IBGE), existiam naque
le Tstado 14,5 milhões de 
hectares de pastagens.

O trabalho feminino na in- 
dústri i aumentou no período 
1940/1950 em razoável pro
porção, O número de mulhe
res ocupadas nesse ramo de 
atividade elevou se de 292 605 
a 389 057. revelando um cres
cimento de 32,9% (IBGE).

: ^ D  I S T R I B  U I D  0 R E  -------
e r t u z z i ,  Ri bas  & Cia.

LAJES Rua 15 de Novem bro, 306 S an ta  C a ta rin a

Quantas pessoas, no Bra
sil. trabalham no comércio. 
Reportando-se ao chamado 
comércio de mercadorias, o 
Censo Demográfico de 1950 
(IBGE) dá uma resposta. 
958 421 pessoas, contados 
comerciantes e empregados. 
]á o Censo Comercial da 
mesma época, ao computar 
o pessoal ocupado no comér
cio de mercadorias, revela 
um número menor, ou seja, 
703 249 pessoas O primeiro 
levantamento abrange toda e 
qualquer modalidade de co 
mércio de mercadorias, in 
clusive ambulantes e feiraD- 
tes, enquanto 0 segundo só 
inclui estabelecimentos regu
larmente organizado*.

Sr. José Pilar
Festejou mais um ani

versário natalicio, na da
ta de ontem, o sr. José 
Filar, figura estimada e 
conhecida em nossos 
meios.

Comemorando tão aus
piciosa efeméride, o aui- 
versariaute ofereceu uma 
recepção ao seu largo 
circulo de relações no 
Centro Cívico Cruz e Sou
za, a qual decorreu ani
mada, prolongando-se a- 
té altas horas.

Ivanney Lobo Montenegro
Viu passar mais uma data 

natalicia, a 17 do corrente, 0 
jovem lvaney Lobo Montene 
gro, filho do nosso distinto 
amigo sr Alfredo José Mon
tenegro.

O prezado aniversariante, I tar.

que há tempos reside e.n 
Porto Alegre, veio a Laje-* 
nessa tão significativa efe 
méride em visita aos seus 
familiares, onde recepcionou 
os amigos que o foram visi-

Srta. Cremilda Machado Alves
Aniversaria hoje a distinta srta. Cremilda Machado Alves, 

filha adotiva da Exma. sra. dona Antoninha Machado Medei
ros. A distinta aniversariante gosa de 1 irgo circaio de amizades 
em nossos meios sociais, motivo este que está sendo muito 
cumprimentada pela passagem desta data,

CORREIO LAGEANO cumprimenta a aniversariante de- 
sejando-lhe muitas felicidade.

— o m áxim o em con fo rto
e b e le za  p a ra  o la r . , ,  

pe lo s m elhores p reços da  c id a d e  I

O A CA SA
D O R A M O

CITY —  Molas de aço sueco post- 
temperadas eletrônicamente. Moldura 
de aço na armação. Tela de juta re
vestindo a armação. 4 ventiladores 
laterais. Mantas de algodão de primei
ra qualidade. Camadas de sisal extra. 
O colchão mais econômico de sua 
classe. Garantido por 5 anosl

CITY B.l • —  Botões fixados interna
mente. Amplo estofamento, grande re
sistência. Garantido por 5 anosl

SIESTA -
Molêjo de aço sueco post-temperado. 
Estabilizadores laterais. Costura mecâ
nica pelo sistema americano. Ventila
dores laterais. Estofamento muito con
fortável. Botões fixados internamente. 
Um colchão de alta qualidade pelo 
preço de um colchão comum. Fabri
cação Citytex. Garantido por 6 anosl

A CITYTEX É A ÚNICA QUE FABRICA 
SEUS PRÓPRIOS TECIDOS EM CENTENAi 
DE LINDOS E VARIADOS PADRÔEf.

fada SOCIfi
EM POUCAS LINHAS
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NUNCA SE VIU ISTO ANTES

Candidate-se o quanto antes a um dos 30 compradores do 
famoso refrigerador «SPRINGER» para receber um P.RlTIHTAlflfffl

ELETROLANDIA
(Rua Cel. Córdova, s/n)

A pioneira das iniciativas
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Racord na produção de uvas e pessegos
Segunda levantamento efe

tua Io pelo Conselho Coordena
dor do Abiateeimento a pró
xima safra de uvas de mésa 
no Estado de Sâo Paulo ul
trapassará de 95% o volume 
da produção aDterior, corres
pondente, dêste modo, a um 
excedente de 44 milhões de 
quilos. Por outro lado, a sa
fra de pesaêgos deverá tam
bém atingir o seu maior ní
vel, com um excedente supe
rior 200 mil caixas.

A fim de evitar o aviltamen
to dos préços nas zonas de 
produçãe e garantir melhores 
condições de supremento dés- 
sas frutas para o consumidor

Autorizada a Petro- 
brás a exportar óleo 

combustível
Em reunido de 6 do corren

te. o plenário do Conselho 
Nacional de Petróleo decidiu 
autorizar a Petrobrás a ex
portar para õ Uruguai 50 mil 
toneladas de óleo combustível 
de alto ponto de fluidaz. O 
óleo é destinado à Administra 
ção Nacional de Combustível.
Alcohol y Portland, daquêle 
pais suliss.

nacional, o CCA está organi
zando uma rêde de emergên
cia para a'distribuição daque
les excedentes nos mercados

do Rio, Belo Horizoote, Nite
rói e outros. Essa distribuição 
ssrá feita diretamente do pro
dutor para o consumidor.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

1 1  I d l  C H I L I
M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANCAS
Edifício Armando Ramos - 1* pavimento - 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Quem não anuncia se esconde —

Festival da Icademia. .  -
Continuação da última página

Prof. João M aria  

A naelm a
Não íôra, porém o e*lo e 8 

competência do seu fundador, 
prof. João Maria Anselmo 
(Dedé), a Academia Catari
nense de Acordeon não des
frutaria o lugar de relevo que 
hoje ocupa em nossos meios 
e nos demais circulo» de en
sino musical do Estado. Di
plomado em 1946 polo famo
so prof. Francisquinbo, de Sâo 
Paulo, e pela União Basllei- 
ra dos Acordeonista* da mes
ma metrópole, o popularmente 
conhecido prof. Dedé impri
miu dêsde cêdo uma orienta
ção sadia e produtiva ao es
tabelecimento que até agora 
dirige, com grandes proveitos 
para seus alunos de ontem e 
d"è~hoje. Autor de 32 compo
sições musicais, inclusive le
tra de sua própria lavra, co
mo «eja as valsa* Uma Sau
dade a Mais e Quando Fala o 
Coração, o» bolero* Vejo-te 
em Meus Sonhos e Certa Vrez 
te Encontrei e o tango Como 
é Triste Recerdar(quinze des
sas ja editadas e à venda nas

casas eo ramo em todo o 
Brasil), o prof. João Maria 
Anselmo desfruta de alto con
ceito nos meios artísticos e 
acciais da Princesa da Serra.

In ic ia tiv a  d ig n a  de 
a p la u so s

Pelas razões acima evoca
da;?, conilitui-se em noticia de 
grande importância para os 
circulo* assistenciais de Lajes 
o fe»iival que será levado a 
efeito pela Academia Catari
nense de Acordeon, na segun 
da quinzena de autubro no 
Cine Teatro Marajoara, e cuja 
renda será revertida inteirame
nte #m beneficio da Sociedade 
Lageana de Assiatencia an<s 
Neceasitados (SLAN). Como e 
do conhecimento público, a 
referida entidade muito tem 
leito e» prol dos deserdados 
da tiarte de Lajes, ttndo a 
seu crédito diversas iniciati
vas de vulto no sentido de 
dar o teto que agasalha e o 
pão que mala a fome aos que, 
por divsrsos motivos, Dão po
dem trabalhar a fim de 'pro
ver sua subaistência.

O p ro g ra m a  
•s tab a lec id o

economiza
3 v^zes mais

em combustível
iquipado com o m ais resis ten te  e 

econôm ico m otor Diesel já  fabricado, 

M ercedes-B enz reduz a  um  terço 

os gastos em com bustível.

trip licando  seus lucros 

no transporte.

Custo d o  l it ro  d *  § • -  
• • t i n a  •  m São P o u io : 

C r $ 6 , 3 6
Consumo méd o de um 
cominhõe i  gaso lin a  de 
5 q  o io i . cm CO Km: 

3 5  l i t r o s

Custo do l it ro  de ó leo  
D la a a l em S ão  Paulo: 

C r$  3 , S 7
Consumo de um M er
cedes-Benz C ie te l em

100 Km.
2 0  l i t r o *  I

Para percorre r I M n  Voce g o s te i 
—  com um cam inhão ■  g a so lin a : C r $  1 , 1 1  &

Í_  —  tmm  um M e r c e d e s - B e n z  

D i e s e l  C r $  0 , 7 7

Cee* e d ife re n *#  de C r f  1,45 
Ve<A e ed e  2 Km  •  m e la i

Características aperfeiçoadas 
em 70 anos de experiência
★  Rápido e de fá c il m ane|o

★  Seu mo e r não pode fu n d ir

★  T rabalha 3 vêzes mais sem 
necessidade de re tifica

★  Insensível ò água que fe ria  
p o ra r um com nhão a gaso lina

d  É 8 vêzes mais p ro te g id o  
contra  fogo

★  N ão su|a, não foz fumaça

V E N D A S

PEÇAS
S E R V IÇ O

Caminhões brasileiros para estradas brasileiras 
Revçndedor Autorizado:

MERCANTIL DELLA ROCCA 
.  BROERING S.A.
Kua Cel. Manoel Thiago de Castro 158 - Fone, 253 

Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.

Tendo realizado já nove 
festivais de acordeons, com a 
participação exclusiva de alu
nos da Academia, o dito pro
gramado para outubro em be
neficio da SLAN será e se
gundo »m animação e núme
ro, pois contará com mais de 
100 acordeons em ambiente 
luxuoso, eepecialmente prepa- 
rodo para a ocasião e que, 
-tamo» certos, obterá o mais 

j merecido e retumbante suces
so , quer pela sua alta, nobre 
# humanitária finalidade, co
mo pelo expetáculo quasi iné
dito que o público Injeano tt- 
iá • oportunidade de assistir. 
Embora mi suas edições fu
turas CORREIO LAGEANO 
publique o programa comple
to, poderemos adianlar que 
serão executados trinta núme
ros divididos cm 3 partes, 
dos quais se destaca a vilsa 
«Qu' serà-sierá?», c< m mais 
de 100 acordeons; «Quando fa- 

o Caraçio», com 80 acor
do ns, Certa vez te encontrei», 
com 65 acordeons; «Coroo é 
tii te recordar-, com 25 acor
deons; «Se lú soubesses», com 
35 acordeons (estas quatro úl
timas de autoria do prof, De
dé); «No mar negro», com 40 
acordeons, «Serenata» de Schu- 
bert, 20 acordeons; Danaa Es
panhola n° 5, com 10 acor
deons, e o tango «La cum- 
parsita» com 60 a< ordeons. 
Possivelmente, segun o decla
rou-no* o prof, João Mana 
Anselmo, haverá tan bém nú
meros extras que sei o anun- 
iedos oportunamente

Vemos, deasa maneira, que 
tal iniciativa é uma das mais 
louváveis possíveis que mere
ce o apltuso e a cooperação 
de todos os lajeanos bem in
tencionados, imbuídos dos 
mais aprimorados» sentimento» 
cristãos e do necessário espi
rito de solidariedade.
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Prefeitura Municipal 
de Lages

E stado  de S an ta  C a ta rin a
REQUERIMENTOS DESPACHADOS 

Dia 17 de julho d* 1957.

4- 7-1957 • Dr. Ronato Arrnda - Aprovação de
planta e licença para construir prédio 
para Gilio Bacega - Sim,

5- 7-1957 - Dr. Willy João Brun -  Aprovação de
planta e licença paia contruir prédio 
para Eliseu Concer - Sim.

9-7-1957 - Maria Antônia Medeiros - Licença pa
ra fajer melhoramentos em seu prédio 
à rua Hercilio Luz - Sim.

12-7-1957 - S tturnioo Alvos Veiga - Transferência 
cV* terreno forriro - Junte a Escritura. 

12-7-1957 - DJalmâ Borges - Trnsferência de lança
mentos de Botequim - Sim, após pa
gamento devilo.

19- 7-1957 - Antônio Vieira Camargo - Transferên
cia de terras no Painel -  Sim, após 
pagamento devido.

16- 7-1957 - Joâo Pedro Waltrick Gonçalves -
Transferêocia de terras em São José 
do Cerrito - Sim, após pagamento de
vido-

Dia 19 de julho de 1957

20- 6-1557 - João Celestino de Godoy - Licença pa
ra construir casa de madeira tipo pa
drão 4 - Sim,

15-6-1957 - Wladislau Dec - Aprovação de planta 
e licença para construir prédio para 
Sebastião Vieira - Sim.

18-6-1957 - Filomena Moreira Neves - Concessio 
de terreno no Cemitério -  Sim. 

28-6-1957 - Enedina Rodrigues - Concessão de 
teireno no Cemitério - Sim.

9- 7-1957 - Wladislau Dec -  Aprovação planta e
licença para construir prédio para Nel
son Jordão Pereira - Sim.

10- 7-1957 - Aotônia dos Santos - Licença fazer
melhoramentos prédio rua Ruy Barbo 
sa - Indeferido, à vista da informação. 

10-7-1957 - José Maria Caibusch - Habite-se prédio 
rua Frei Gabriel - Sim.

12-7-1957 - Saturnino Alves Veiga - Aprovação 
planta e licença construir casa de ma
deira na P. Grande - Sim.

17- 7-1957 - Godofredo Alves da Silva - Tranierên-
cia de terrai em Capão Alto - Sim, 
após pagamento devido. A baixa do 
lançamento deverá ser feita após a 
verificação do Lançador.

17-7-1957 • Francisco Fernandes - Licença para 
demolir prédio à rua Benjamin Cons- 
tant. - Sim, após pagamento devido. A 
baixa do lançamento deverá ser feita 
após a verificação do Lançador. 

17-7-1957 - Pocai & Cia. e Glodoveu Valiati - Li
cença para estacionamento de veiou 
los - Não foi proibido estacionamento, 
Foi proibido consêrto de veículos na 
via pública.

19 7-1957 - Joié Ary Waltrick - Transferência ter 
reno propriedade - Sim, após paga 
mento devido.

19-7-1957 - Albertioa Liz Oliveira - Trasferência 
terras em São Jose do Cerrito - Sim, 
após pjgamento devido.

19-7-1957 - Werner Haeschl - Transferência de ca 
sa, terrenos foreiro e terreno de pro
priedade - Sim, após pagamento devi 
do.

• 19-8-1957 - Adalberto Dias Batista - Lançamento 
de um Bar - Sim, após pagamento de
vido.

- 19-7-1957 - Oracides Pereira da Silva - Lança
mento de um Mercadinho - Sim, após 
pagamento devido.

- 19 7-1957 • Elisiário José Vieira - Transferência de
terras em Capão Alto - Sim, após pa 
gamento dsvi lo.

- 19-7-1957 - Henrique Nicnlau Reuter - Transferên
cia de terreno foreiro - Sim, após pa 
gamento devido.

Dia 20 de julho de 1957

- 20 7-1957 - Mário Correia Furtado - Transferência
de terras em Campo Belo do Sul - Sim, 
apóe pagamento devido.

O Brasil e sua população
Com seus 60 milhões de ha- 

iitantes, o Brasil ocupa, pre 
sentemente, o oitavo lugar 
entre os países de maior efe
tivo demográfico do mundo. 
Dos 100 oaises e territórios 
cujas estimativas são conheci
das até 1956, apenas sete pos 
suem populaçao superior à 
brasileira: a China (600 mi- 
hões), a índia (380 milhõe*) 

a URSS (200 milhões), os Es- 
tedos Unidos (168 milhões) o

Japão (90 milhões), o Paquis
tão (83 milhões) e a Indoné
sia (82 milhões de habitantes).

Desde muito tempo, nosso 
país tomou a frente das na
ções latinas, tornando-se a 
mais populosa de tôdas elas. 
Ultrapassamos a França há 17 
anos, quando a população dês- 
se pais baixau, Segundo cál
culos d« ONU, de 41300, em 
1939, para 39 80G milhares de 
habitantes, em 1940, e a po-

F ab rica  de ladrilhos e artefatos de cim ento

«SANTA CRUZ»
Rua Santa Cruz, 11 — LaJES

(Fundos da Igreja Santa Cruz) 

Ladrilhos de ca lça d a  e p a ra  interiores, 
pelos m elhores preços

pulaçSo do Brasil cresceu, na 
mesma época, de 40 289 [par,, 
41 114 milhares de habitantes. 
E mais r<*centemente passa
mos adia. te da Itália, o que 
se deu em 1944, ano em que 
contáramos 45 151 milhares 
de habitantes (contra 44 093, 
em 1943) e aquêle país, 44 826 
milhares de habitantes (coü- 
tra 44 671 em 1943).

Na América do Sul, os bra
sileiros representam quase a 
metade dos habitantes da re- 
g'ão. O país mais populoso, 
após o nosso, é • Argentina 
(19,5 milhões, correspondendo 
'ua população a meoos de 
urna têrça parte da do Brasil, 
Estendendo-se o cot fronto ao 
conjunto das nações latinos- 
americanas, verifica-se que 
mantemos nossa posição dian
teira com a superioridade de 
duas vêzes sôbre o México 
(30,5 milhões de habitantes), 
cujo efetivo demográfico é de 
todos o que mais se aproxima 
do nosso.

Qjnk
& E Ê Ê0S y

-  a mais moderna lavadeira automática do mundo

! * \ -• í *
■ A/ | .. _* »

A s s is ta  a u m a  d e m  ns- 
t ra ç ã o  sem  to m p ru n u s s o

•  A um simples toque de seus 

dedos BENDIX leva 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 3.50J.0J0 lares 

no mundo intu, o.

Adquira a sua Bend!x por:

31.730,00 e ã  10 p rsstações de 3.170.00 ca- 
d a  — A vista bonificação  de CrS 1.000*00

AGENTcS AUf AL 5 BENC X

Comércio de Automóveis João BuatimS.A.

(R ua M al. Dsodoro, 305 - fone 255 C.P. 4!

Só o Revendedor Autorizado po d - garantir a perfe ita assistência técnica à sua Bendiz
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Parlamentares enfrentam os grandes problemas nacionais
Ü8 parlamentares britâni

cos gozam de um benefício 
que na Inglaterra é privilé
gio daqueles que exercem 
qualquer mandato popular: 
um passe especial, franque
ando sua locomoção pelo 
pais, através os vários tron
cos ferroviários. (Iraça9 a 
esta medida os deputados po
dem manter um contato inti
mo e constante com os gran
des problemas nacionais, in
formando-se sobre soluções e

nas próprias foutes, sem per
der o conhecimento da rea 
lidade e dentro de um diálo 
go permanente com as aspi 
rações populares.

No Brasil, a extenção do 
território e a precariedade do 
sistema ferroviário são gran
des obstáculos atai proceder 
criando situações que nem 
sempre se identificam com os 
melhores interesses do país. 
O parlamentar nâo raro se 
isola na capital, premido pe

reivindicações do eleitorado, Ias dificuldades de locomo-

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
GARANTE O QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro • 23 LAJES - Santa Catarina ,

ção, sem poder gozar daque-1solament' já começa a serjeursões e visitas, quer por 
le intercâmbio ideal com a quebrado pela organização1 
província. Felizmente êste i- 'sistemática de graules ex-

Construtora Im obiliária  O a ía iin e n se  S / A .
"C O IM C A  S /A "

Assembléia Geral Extraordinária

Edital de  C onvocação
Convida-se os srs. acionistas da CONSTItUTOKA IM O

BILIÁRIA CATARINENSE S/A., para participarem  da Assem 
bléia Geral Extraordinária, a realizar-se, na séde social, sita a 
rua M arechal Deodoro, s/n., Edifício Gamborgi, na cidade dc 
Lages, no proximo dia 3 de setem bro de 1957, as 15 horas, 
afim de deliberar sôbre a seguinte:

ORDEM DO DIA

1 ) - Estudo e Aprovação do Regim ento In terno da So-
cidade.

2°) - Apresentação do Relatório Técnico de Obras;
3’’) - Assuntos diversos do in teresse social.

Lages, 23 de agosto de 1057.
Dr. W ewton Ramos - Dir. Super.
Geom. Álvaro. Querzoli - Dir. Geral

MÃO C O M P tl  UMA BATIRIA

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

armazenada pela fábrica.

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

Sn» bateria usada tem valor. Entregue-a 
co m o  p a r t e  do  p a g a m e n to ,  q u a n d o  
adquirir sua nova bateria IH  "seco- 
carregada'’.

f
« _  ^ venda nos concestlonàrios IH em Lajes

|  COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. S/fl
Rua Caranal Cordóva, 439

£ C - -  v , (

40007

organismos governamentais, 
empresas de economia mista 
ou mesmo empreendimentos 
particulares. São iniciativas 
de largo alcance, propiciando 
trocas de idéias sugestões, 
informações, debates e o a- 
madurecimeoto mais rápido 
de algumas decisões o pro
jetos. E o que está aconte
cendo atualmenie, por exem
plo, com a indústria automo
bilística brasileira, tão discu
tida e de tanta importância 
para o futuro do Brasil. As 
inúmeras visitas de comis
sões parlamentares têm con
tribuído para criar um movi
mento decisivo em favor do 
automovel e do caminhão na
cional, instrumentos indispen
sáveis em nosso anseios de 
libertação e<onomiea.

Nesta série de visiiss e de
poimento não se pode esque
cer a Mercedes Benz do Bra
sil S/A, cuja fabrica em São 
Bernardo do Campo, São 
Paulo, tem sido alvo de sin
ceros louvores e palavra* 
entusiásticas. O senador Men
donça Clark, falandono Mon- 
roe, em seu nome e da Co
missão de Economia do Se
nado Federal, expressou sua 
confiança no trabalho da Mer
cedes a fim de fornecer o 
mais rápidamente possível ca
minhões brasileiros para as 
estradas brasileiras, atenden
do ao famoso apelo do Pre
sidente Kubitschek. O depu
tado Daniel I-araco, notável 
economista, acompanhou tam
bém este entusiasmo, enquan
to o deputado Odilon Draga, 
com sua autoridade de ex- 
Ministro da Agricultura e 
profundo conhecedor dos pro
blemas agrarlos nacionais, a- 
preseutava o UN1MOG como 
o veiculo ideal para a lavou
ra brasileira.

São os frutos deste contato
excelente e indispensável 
entre parlamentares, indus
tria e povo, que deverá ser 
cada vez mais incentivado e 
aplaudido.

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kõeclie, Ofi
cial do Registro Civil e Escrivão 
de Paz do primeiro distrito, mu» 
nicipio e comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na for 
ma da loi etc.
1 az saber que pretendem casar 

E1 'IDIO KLÕPPEL. solteiro, nasci
do em Santa Tereza, neste Estado, 
m roineiro, filho de José Kloppel. 
e dona Umbelina Ana da Cru;-, 
e I VA IERF1HA I)K ANDRA 
Uj lteira. nascida em Urupenm, 
S í 1 Joaquim, de ocupação domes- 
tii :ilha de Luiz Onofre de An- 
dr e de Semiaoa Pereira de Me
de,

es, 24 de agosto de 1957.

-uber que pretendem cas: 
JC: O MANOEL COELHO, s»

soido em Santo Amaro < 
In pe iz, operário, filho de M. 
ur‘ -i Coelho, e de dona Em 
na :■ da Coelho, e ONDINA F 
LO A PF1 ISBIXO, solteira, na 
eid i oi Santo Amaro da Imperi 
tri. eupação domésti n, fitf 
dc Jt n mino Manoel F'elisbino, 
de dona Filontena Lohm.

Lajes. 24 de agosto de 195

Não dê esmola: 
contribua para a SLAi
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0 Brasil na vanguarda da luta
R 11 % ______ !• c 1 ü  m  i  ■Rio, — Em solenidade re a 

lizada o presidente da R epú
blica inaugurou, peran te o m i
nistro da Saúde, professor M au
rício M edeiros e ou tras auto 
ridades, rep resen tan tes da clas
se medica e de associações ci
entificas, o In stitu to  Nacional 
do Câncer. O novo hospital, 
com capacidade para 350 lei
tos, e o m aior e o mais bem 
montado do gênero, na A m éri
ca 1,atina. Sua aparelhagem  de 
combate ao te rrív e l mal é a 
maís m oderna que existe.

Salientando a im portância do 
em preendim ento do governo, 
o d iretor do Institu to  profes
sor Antonio Pinto V ieira Usou 
da palavra, dizendo: “Nossa

bomba de cobalto, inaugurada 
há 6 meses tem  uma carga de 
dois mil e quatrocentos “curi 
cs e possui uma das mais in - 
tensas fontes radioativas usa
das cm aparelhos dessa n a tu 
reza. Estamos preparados para 
en fren tar a doença em suas 
várias fases, já que dispomos 
de um a seleta equipe de es
pecialistas em radiologia, am a- 
tomia, laboratório clinico e ci- 
tologia.

Tam bém  para o tratam ento  
estam os em condições de ofe
recer aos cancerosos tudo o 
que existe de mais m oderno e 
que vem  sendo em pregado nos 
grandes centros de combate 
ao câncer nos Estados Unidos

contra o câncer
e na Europa”.

O Instituto Nacional do Cân
cer, entregue oficialmen
te ao público, represen ta um 
passo decisivo na luta contra a 
aterradora moléstia. O setor de 
pesquisa dispõe de todos os e- 
iem entos indispensáveis ao es
tudo do mal. O de cirurgia es 
tá subdivido em secções espe
cializadas, de modo a perm itir 
o tratam ento  especifico de ca
da caso. Os de radioterapia e 
curteterapia estão igualm ente 
no mesmo nível. E quim iote
rapia, a mais nova artna para 
a tera peutica do câncer, ocu
pa lugar de destaque no con 
junto da nova organização hos
pitalar.

A m arch a  do alistam ento  eleitoral

Joinvile na dianteira
O municipio de Joinvile, não 

obstante possuir apenas uma 
zona eleitoral, já conta com 
perto de 6.000 eleitores novos, 
segundo as informações colhi
das no Tribunal Regional Elei
toral.

Esse auspeicioso resultado se 
deve à dedicação do Juiz Nor- 
berto de M iranda Ramos e de 
seus auxiliares, bem como a 
valiosa colaboração que a Ju s 
tiça Eleitoral vem recebendo 
das autoridades municipais e 
dás organizações partidárias.

Na cidade funciona diversos 
postos de alistam ento, onde os 
interessados são prontam ente

atendidos, não havendo portan 
to, dificuldades para as pessoas 
que residem no perím etro u r
bano.

Quanto à zona colonial, o 
trabalho também vem sendo 
realizado com bastante. e*ito 
pelos funcionários do Juizo E- 
leitoral que para alí se deslo
cam diariam ente, a fim de e- 
vitar que os alistaado venham 
na cidade para tra ta r do assunto.

Dêsse modo, apesar do pra
zo ser exíguo, há esperanças 
de se formar em Joinvile, até 
o fim do corrente ano, um pon
derável corpo eleitoral.

Verdadeiramente espetacular esta oferta especial do

Crediário mais elástico da cidade
COM APENAS

—  Cr $ 1 0 0 , 00—
e sua visita ao nosso estabelecimento, V. brindará sua esposa com uma

- ^ =  V I G O R E L L I  = -
SAO FATOS INDISCUTÍVEIS E AS REAIS VANTAGENS DO

Crediário mais elástico da cidade
V. p o d erá  m ais  u m a  vez com provar, adqu irindo  a  su a  VIGORELLI, n es ta  v en d a  especial de AGÔSTO

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

LOJA Rua Quintino Bocaiuva - 80

LOJA 2: Rua 1 de Novembro 231
(Esq. d a  g a le r ia  Dr. A ccácio)
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Boletim In ternac ional

Brasil —
«Não pode haver dúvidas 

sôbre o destino de grande 
potência mundial, que espera 
o Brasil», - eis a conclusão 
a que chega o redator-chefe 
do «Munchner Merkur», Al- 
fons Dalma, ^numa série de 
sele reportagens sob o titulo 
«Sob o Cruzeiro do Sul, a 
grande reserva do Ocidente», 
publicadas em diversos jor
nais da Alemanha, com uma 
tiragem total de mais de um 
milhão de exemplares O jor
nalista alemão reune as suas 
impressões de sua recente 
viagem ao Brasil, escreven

A grande reserva do ocidente
do:

«A imensa extensão do pais 
e o seu crescimento demo
gráfico explosivo, reserva ao 
Brasil o destino de uma gran
de nação, que participará do 
futuro do Ocidente, não co
mo apendice ou satélite, m s 
unicamente como criador so
berano. Não pode haver dú
vidas sôbre o desuno de 
grande potência, que espara 
o Brasil. No fim deste milê
nio. isto é dentro de uma 
geração, o país terá mais de 
100 milhões de habitantes, 
seu desenvolvimento indus

trial será definitivo e a sua 
estrutura social elaborada. O 
estado atual das 6uas artes 
deixa prever o seu futuro 
como país latino lider. Na re
gião latina do Ocidente pa
rece iniciar se o mesmo des 
loeamento de eixo, que se 
realiz >u no mundo saxão a 
favor dos Estados Unidos.

A Alemanha, a Europa e os 
Estados Unido*, ?não devera, 
como até agora, deixar absor
ver-se pela fascinação da la- 
dia, China e Oriente Próxi
mo. O futuro real e seguro 
do nosso mundo está no es

paço atlântico. A Àsia está 
*e revelando, como poço sem 
fundo e sempre será um mun
do estranho, que não aceitará 
o europeu e o americano. Na 
América do Sul, ao contrário, 
vivem homens de nossa cul
tura, primos legítimos, euro
peus de um gênero particu
lar. O que estamos fazendo 
para auxiliá-los na mobiliza
ção das suas reservas que, 
um dia. possibilitarão todo o 
Ocidente de continuar a sua 
missão durante o 6écuIo vin 
douro, num mundo hostil?

A asiatica já está em 
São Paulo

Telegrama recente, vindo 
da capital paulista, informa 
que o prefeito Adhemar de 
Barros, em entrevista conce
dida à imprensa, diz ter sido 
registrado no pronto socorro 
municipal o primeiro caso 
suspeito de gripe asiática, o- 
corrido na capital bandeiran
te. Trata se de uma menina, 
que adoeceu no bairro de 
Barra Funda, apresentando 
todos os sintomas caracterís 
ticos da moléstia O caso, se
gundo o dirigen e do Execu
tivo da cipital bandeirante, 
está sendo cuidadosamente 
investigado

fOOÃO A GÁS LIQUIDO ENGARRAFADO

® O novo fogão a gás líquido engarrafado GERAL 

é um complemento indispensável as residências 
modernas e confortáveis.

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

•  A palavra GERAL registra a virtude de um fogão: 

Gi garantia; E, economia; R, resistência; A, acabamento; 
L, linha

DISTRIBUIDORES exclusivos nesta região

, A S  & C IA
COMERCIO —  ATACADO —  VAREJO —  REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novem bro. 306 - L A G E S .  S C . — Fones. 295 - 298
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Goleado o Cruzeiro em seus proprios domínios
Foi desenrolado domingo a 

tarde no Estádio velho de 
Copacabana, um prelio de 
carater amistoso entre as e- 
quipes do Cruzeiro local e do 
Independente do vizinho mu 
nicipio de Curitibanos, cotejo 
«este que finalizou com o a- 
justado escore de 4 á 1 a fa 
vor dos curit banenses.

No primeiro período os vi 
sitantes venciam por 2 á 1, 
sendo que na fase derradei
ra, embora o Cruzeiro tives
se atuado melhor, o Indepen
dente assinalou os dois ten
tos que concretizaram o mar- 
cador final.

Os dois quadros atuaram 
assim constituídos — Indepen
dente: Cláudio, João e Lopes; 
Enio, Waldir e Escurinho, 
Menegatti, Romeu, Feio, Jair 
e Goia.

Cruzeiro: Buck, Darci e Ju 
liào; Jose, Lauvir e Moacir; 
Dida (Aires) mais tarde Tú
lio, Zeca, Deco (Ozair) mais 
tarde Dida, Adilson e Roge 
rio (Deco).

Os tentos do Independente 
foram assinalados por inter
médio de Feio 3 e Julião 
(contra), ao passo que Dida 
marcou o gol de honra dos 
estrelados

Merecem destaques espe
ciais as atuações de João. 
Enio, Waldir, Escurinho, Ro
meu, Feio e Jair no onze vi
sitante, enquanto que no Cru
zeiro sobressaíram 6e as fi
guras de Darci, Jose, Zeca e 
Adilson.

Esta partida foi arbitrada 
por dois árbitros, sendo que 
na primeira fase atuou o sr, 
Artenis Freitas com uma re
gular atuação, e no ^segundo 
tempo funcionou o Sr. Juarez 
Garbelotto com uma boa per
formance.

A renda apurada no Velho 
Estádio de Copacabana, atra- 
vez de uma campanha reali
zada pelos mentores da S. C. 
Cruzeiro, somou a quantia de 
Cr$ 1.409,00.

— x —

Na manhã de domingo, es
tando presente a delegação 
do Independente e de vários 
representantes de clubes des
ta cidade, foi solenemente i-

naugurada a nova sede soci
al do S.C. Cruzeiro, a qual foi 
paraninfada pelo Sr. Mozart 
Pinheiro.

ras do dia 26. i diretoria, que tornou se in-ipelo seu aspecto interno é
Com estas festividades o S. cansavel em legar ao seu nu considerada uma das mais oo- 

C. Cruzeiro deu uma brilhan-1 meroeo corpo de socios, de nitas do Estado de Santa Ca 
te lição do que é a suai uma sede social própria, queltarina.

Nesta ocasião foi inaugura
do no recinto da sede do es
trelado, e um retrato do Pre
sidente Névio Fernandes, o 
qual em brilhante improviso 
agradeceu esta homenagem 
e saudou em nome do seu 
clube a embaixada do Inde
pendente.

Em seguida falou o atleta 
Romeu, do grêmio visitante, 
que em entu3iastica saudação 
r« velou a amizade que deve 
imperar entre o futebol curi- 
tibanense o lajeano.

Finalmente foi oferecido a 
todos os presentes um cock- 
tail, que simbolizava o feixo 
desta festividade matinal do 
estrelado.

— x —

A noite do mesmo dia foi 
levado a efeito uma soireé 
dançante na sede recem inau
gurada. cuja dança 6e pro
longou até as primeiras ho-

Será criada a 
3a divisão da 

L S D
Hoje a noite deverão reu

nir se na sede da Liga Ser
rana de Desportos, os repre
sentantes dos clubes Palmei
ras, Fluminense, Cruzeiro, A- 
tletico « Popular, com o fim 
de estudarem a possibilidade 
da criação da 3a Divisão da 
L S D .

Caso os relogios sejam a- 
certados será nomeada uma 
comissão dos clubes citados 
que supervisionarão todos os 
detalhes inerentes a criação 
desta novel divisão.

É plano dos dirigentes dos 
clubes interessados, iniciar 
certame da 3a Divisão na 
segunda quinzena de Setem
bro, e os jogos seriam reali
zados pela manhã no velho 
Estádio de Copacabana,

SPRINGER
a p i i i

porque deslisa sobre qualquer piso

com

•  9,5 pés cúbicos
•  Interior em côr azul lago
•  porta aproveitável
e novo lècho de engate suave 
e 5 anos de garantia
•  preço bem mais em conta

dispositivo  adaptado na p ró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sõbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a lim pe
za e mudança de local. 
Provido de prá tico  sistema 
de fre io  para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos re frigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta a inda :

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

Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Mês da boa compra AGOSTO

c a s a  RENNER
(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEIA NOSSOS PREÇOS.
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Festival da Academia Catarinense de 
Acordeon em beneficio da S L A N

Program ado p a ra  o m ês de outubro — M ais de cem  acordeons fi
g u rarão  no concerto — Resumo histórico d a  acad em ia  - U m a ini

ciativa d igna  dos m ais c alorosos ap lau so s
Hoje, eera favor algum, conside 

rado o melhor esisbelecimeuto do ge- 
nero do sul do pais, a Academia Cata 
riueuse de Acordeon iniciou 6uas ati
vidades no longiuquo ano de 1949 
com apenas um a uno. tendo sua pri
meira sede na Rua Afonso Ribeiro, 22 
Passados os anos. ampliando suas ati
vidades, as (|«ais sempre apresentavam 
resulta iob plenamente sa isfatórios, ês- 
86 estabelecimento foi crescendo em 
conceito e preferência, até atingir o al
to grau que desfruta nos dias que cor 
rem. Contando com filiais dentro e fo
ra do Estado, dirigidas pelos 21 alunos 
diplomados a Academia Catarinense 

de Acordeon possue mais de duzentos em L jes, atingindo a caso de mi nos demais ci
dades em que é representada. Afora isso, necessário se torna salientar que referido es
tabelecimento de ensino musical expede diplomas registrados no Departamento Nacional 
de Educação e Cultura, o que põe em evidência a eficiência e legalidade dos ensinamen
tos ministrados.

(Continua na 4a. página)

Unidade de 1.200 homens para Brasilia
Em seu despacho com 

o ministro Teixeira Lott, 
o presidente Juscelino

Kubitschek recomendou 
ao titular da Guerra que 
adotasse medidas para o

estacionamento de uma 
unidade de 1.200 homens 
em Brasilia.

Juizo ílt Direilo da Priauh Iara da Comarca de Lages
E d i t a l  de P r a c a

5

O Doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos 
quantos o preseute edi
tal de praça, com o pra
zo mínimo de vinte dias, 
virem dele conhecimen
to ou interessar possa, 
que no dia dezenove (19) 
do mês de setembro pró
ximo vindouro, ás dez 
horas e trinta minutos 
(10,30), no saguão do e- 
dificio do Forum desta 
cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas 
vezes fizer, levará a pú
blico de pregão e arre- 
matação por quem mais 
der e maior lance ofere
cer sôbre a avaliação 
de Cr$ 170.000.00, feita

neste Juizo, o seguinte 
bem penhorado à afirma

na ação executiva que 
lhe moveu José Parade- 
da, a saber: — Um Lo
comovei marca “Lenz” 
com 35,43,60 HP, ano de 
fabricação 1925, em per
feito estado de funcio
namento, locomovei êste 
que se acha montado na 
serraria S. João, Fazen
da S. Vicente de Paula, 
no distrito de Anita Ga- 
ribaldi, desta comarca, e 
depositado em poder da 
referida firma executada 
“Siviero & Cozer Ltda.”- 
E quem arrematar o 
mencionado locomovei, 
deverá comparecer no 
dia, hora e local acima

mencionados, sendo ele 
entregue a quem mais 
der e maior lance ofere
cer sôbre a aludida a- 
valiação, depois de pa
gos, em moeda corrente, 
o preço da arrematação, 
custas e despesas judi
ciais: - E para que che
gue ao conhecimento de 
todos, passou-se o pre
sente edital para publi
cação na forma da lei. 
Dado e passado nesta ci
dade de Lages, Estado 
de Santa Catarina, aos 
vinte e sete dias do mês 
de agosto de mil nove
centos e cincoenta e se
te.- Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio. Escrivão do ui
vei, o datilografei, subs- 
crevi e também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da l 8 Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

C O R R E I O  I A G E A N 0
Ano XVII Lages, 28 de agosto  de 1957 N* 69

fite, Mo$ « Mirins
— Por CANEDO FILHO —

A nota da semana
Em 25 de agosto, dia do soldado, houve festança grossa 

em Lajes. Foguetes, paraquedas e m uitas ou tras caisas mais. A 
memória de Caxias, o patrono do Exército Brasileiro, foi co
mem orada de m aneira condigna pelo 2' Batalhão Rodoviário c 
com aplausos do povo da terra  de C orreia Pinto.

Afora isso, circula por aí: .
__ que a campanha em prol do estudante M iltinho Mu-

niz. atacado de câncer, assumiu proporções nunca vistas em 
nossa terra;

—  que isso comprova, roais um a vez, o bom e elevado 
sentim ento do povo lajeano:

—  que o professorado e outros funcionários estaduais es
tão ao ponto de ir à grave, se for preciso, como um merecido 
corretivo ao governador Lacerda que, segundo a propaganda 
paga por ele, governa com os cofres em panlurrados de dinhei 
ro sem, contudo, liquidar as contas devidas;

—  que as m ulheres lajeanas devem  procurar a farm acia 
Pilar, filial, onde se encontra um a assistente de beleza da fa
mosa Elizabeth Arden, a qual está atendendo as in teressadas 
desde o dia 26, devendo perm anecer aqui até fim do mês;

—  que após o responsável por esta secção esta r munido 
de um bom revolver, calibre 38. e de um a eficiente m áquina 
fotográfica, então poderá dizer m uita coisa que ainda se en 
contra nos bastidores;

__ que a gripe asiástica vem aí. Em virtude disso, um a
turm a de homens prevenidos (que vale o dobro), não se can
sa de consumir velame, alho, m enstrus e outras hervas - em 
bebidas num a partícula de álcool - no m ercadinho do “ seu 
Francisco, no bilhar do Tino e em outros locares apropriados;

— que en tre os paraquedistas que fizeram dem onstrações 
em nossa cidade haviam  dois ou três lajeanos e um  português;

—  que quando um dos conterrâneos vinha descendo, flu 
tuando no ar, passou por êle o português, num a chispa dana
da, dizendo-lhe a seguinte e in teressante frase:

__ Raios! Não é que fui me esquecer do paraqueda ? . .

—  V e n d e - s e  —
Um trator Caterpillar D4 com lamina 

e guincho.

Um Locomovei Lanz 140-170-200 HP

Um Gerador com 10 K.V.A.

Tratar com Miguel Vieira, Posto Coral, 

ou Caixa Postal n‘ 218.

LAJES S. Catarina

V

*■

L

*

agora com

GOR
Cr$ 1oo,oo sua

ELLI
EM FERNANDES & CIA.
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