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■^ovos transmissores da Radio Clube
A n i r í c i d n  /J rv  T ~ ___  •  ^A cidade de Lages pos

sui. desde ontem, uma 
emissora que pode ser 
ouvida em todos os Es
tados do sul do país e 
até mesmo além das 
fronteiras d e s t e s ,  em 
certas horas, horas. Tra 
ta-se da Rádio Clube de 
Lajes, a mais popular 
estação da Região Ser
rana, que inaugurou o 
aumento de potência de 
10U para 1.000 watts. Es
sa melhoria em nossos 
serviços de radiofusão 
deve-se ao incansável 
trabalho desenvolvido 
pelos irmãos Jofre Ama
ral e Hilton Amaral, cu 
jo sonho viram concre- 
tizar-se com as soleni
dades de inauguração da

longe o noraç de nossa 
cidade. Ao sr. Carlos Jo 
fre do Amaral, aos fun
cionários da ZYYV-3, aos 
associonistas daquela e-

A <J°, interior do Estado — Inauguração — Presença
de Vicente Celestino — Vitória da dedicação e do trabalho

nossa emissora, na tar
de de ontem.

As 16 horas, presentes 
as autoridades civis, e- 
elesiásticas e militares 
locais, o Revdo.Pe. Ber- 
nardino Bortolotti, vigá
rio geral de Lajes, pro
cedeu à benção do no
vo auditório e das no
vas intalações da |ZYW- 
3. O sr. Vidal Ramos Ju
nior, Prefeito Municipal, 
descerrou a fita simbó
lica inaugurando a nova 
emissora, ao mesmo tem
po em que fez uma sau
dação aos seus dirigen 
tes. O grande público 
que compareceu ao Ed.

Marajoara lotou o novo 
auditório, ocasião em que 
ocuparam o microfone 
da Rádio Clube o sr. 
Carlos J ofre do Amarai, 
diretor da mesma, o can
tor Vicente ‘ elestino, e 
o sr. José Moraes, fun
cionário daquela emis
sora.

Seguiu-se após um co 
quetel oferecido aos pre
sentes, encerrando-se as
sim os atos alusivos à 
inauguração. C u m p r e  
destacar que a Rádio 
Clube de Lajes é hoje a 
emissora mais poderosa 
do intereriorde Sta. Ca
tarina, levando p a r a

missora, e a todos os 
seus colaboradores, en
viamos os nossos para
béns, com sinceros vo
tos de prosperidades. To
dos deram um formidá
vel exemplo de perse
verança e de trabalho.

FACILIDADE PARA ESCOAR TRIGO
O sr. Vidal Ramos Junior. Prefeito Municipal, recebeu 

do sr. Secretário da Agricultura, o seguinte telegrama: 
Sr. Prefeito Municipal

Ministério Agricultura, resolveu atendendo apelo, aceitar 
transações trigo através procurações passadas triticultores 
a Bancos particulares. Estou entendimentos Banco Inco e 
outros sentido remessa urgente material e instruções Agen
cias interior. Congratulo-me triticultores soluçãs dada irá 
facilitar escoamento trigo. Saudações

(as). Mario Brusa — Sec. Agricultura.

CORREIO.. .  do povo

«0 d i r e i t o  de g r e v e »
Nota da Confederação Nacional dos Trabalhadores no Comércio

«Greve», para determinados círculos, é 6ioônimo de desordens e violência, Pa
ra outros, é «inovação dos comunistas» Ambos os conceitos desafinam eis que é precisa
mente nos países comunistas» Ambos os conceitss desafinam eis qu9 é precisamente nos 
países comunistas que êsee direito não existe (olhem os recentes acontecimentos na 
HuDgria, Polonia e Alemanha Oriental! . Nos países democráticos (exemplo: Estados 
Unidos) o exercício dêsse direito é fator de ordem, equilibrio social e alto nivel de po
der aquisitivo do povo e prosperidade geral. Tudo, está claro, depende de sua regula
mentação pôsto que, afina), e a própria Constituição da República que a assegura: «Arti
go 158 - É recom ecido o direito de greve, cujo exercício a Lei regulará».

Infatigável, portanto, tem sido o esforço dos trabalhadores para que, afinal, seja 
substituído o velho e obsoleto Decreto 9070, anterior à Constituição de 1946, por outra 
lei que obedeça a êste e arme dos empregados, empregadores e o próprio Govêrno de 
um conjunto hábil de «regras do jogo» social. . . Por sua vés os Poderes Executivo e 
Legislativo tem rivalizado nos esforços nesse sentido que, não obstante, aiuda não 6ur- | 
tiram resultados práticos. São os seguintes os projetos ora em tramitação no Parlamento, 
apresentados pelos «pais da Pátria, que indicamos,

Gomes de Oliveira - Senador pelo P.T.B. de Santa Catarina - Projeto 97/53 
Bilac Pinto 
Larlos Lacerda 
Segadas Viana 
Aurélio Viana 
Plinio Barreto 
Carvalho Netto 
Joaquim Duval

Projeto 1471/49

Deputado pela U D.N de Minas Gerais 
Deputado pela U.D.N do Dist Fed, 
Deputado pelo P.T.B. do Dist. Fed. 
Deputado pelo P.S B de Alagoas 
Deputado pelo 9 S D. de 
Deputado pela U.D N. de 
Deputado pelo P.S.D. do R Grande Sul

- Projeto 4300/54
- Projeto 429/55'
- Projeto 1979/56
- Projeto 84/55
- Projeto 275/47
- Projeto 1471/49 
■ Relatório do

Cnhfltituti vo nn

Adicionalmente, há no Senado, uma Comissão de revisão da C°n8olidaçfto da* 
Leis do Trabalho; outra no Ministério do Trabalho, sob a presidência do Ministro Delfim 
M< reira Jr. e da qual faz parte, como Representante dos Trabaíhadores. o hausto 
Rivera Cardoso, Presidente da Confederaçãa Nacional dos TfabaJh®dr°nre.8n “ l i  sôb !  & 
houve outra, no próprio Ministério do Trabalho, que aPre*ení ° l * i l , "  ÒPR Í f teMoíôbEva 
íreve, integrada por grandes mestres de direito trabalhista, como j
'isto de Moraes Filho e outros.

Vaz KULHA
Se não estamos equivocados, existe um disposi

tivo legal que exige dos condutores de ônibus a de
vida uniformização, como se pode observar em outras 
cidades. Em Lajes, porém, não sabemos porque cargas 
d’ agua os motoristas dos ônibus de transporte coleti
vo não usam iniforme, ao contrário do que 6e podia 
esperar' E já que estamos abordando êsse assunto, 
(azemos nossa a voz da população local que, em vis
ta dos constantes atrasos dos carros «circulares», pro
testa contra isso. Ainda há poucos dias tivemos opor
tunidade de constatar que o horário não é rigorosa- 
mente cumprido pelo ônibus, havendo ate ocasiões em 
que, deeordenadamente. andam os dois veículos para 
um lado só, com diferença de poucos minutos, o que 
ocasiona uma longa espera por parte dos passageiros. 
Nestas colunas registramos, pois, mais uma queixa do 
povo lajeano.

Em trajes de Adão
Mais uma vez lembramos 

às autoridades policiais des
ta mui nobre e querida ter
ra que, nas proximidades do 
Aeroporto, muitos «marman
jos» costumam banhar-se no 
rio que passa •por perto em 
trajes de Adão, chegando 
mesmo ao cúmulo de diri
gir gracejos ofensivos às 
famílias que são obrigadas 
a passar por perto do local 
ou que residem nas vizi
nhanças. Seria conveniente 
que a polícia desse uma 
«batida» (naquele local, tran
cafiando no xadrês os des
pudorados banhistas.

P ã o

temente, os adquire sem 
saber em que mãos andou. 
Por essa razão. a exem
plo do que fazem nas ci
dades grandes, onde a hi
giene e rigorosamente ob
servada. seria conveniente 
que os pães vendidos na 
praça fossem embrulhados 
em papel especial a fim de 
serem evitadas tais cenas.

Prossegue a 
esculhambação

Não obstante a justa re
volta das pessoas bem inten
cionadas, continuam ainda 
as aglomerações nas princi
pais esquinas da cidade, 
quasi impedindo o transito 
às famílias. Se fosse só isso,

L u t a  n o  R e c i f e
No Recife, os 6rs. Etelviuo 

J ds e João Cleoas conti- 
mam se guerreando pelos 
lernais, O ex-ministro de 
largas, há poucos dias. taxou 
1 antigo Candidato da UDN 
1« "facista” dizendo que o 
eu movimento de paciticaçao 
’isava apenas os seus inte- 
ê88es pessoais em Pernam- 
uco. O 6r. Etelvino Lins,

respondendo, relembrou que 
quando do desaparemnto do 
sr. AgameDon Magalhães, te 
ve o apoio do sr. João Cleo- 
fas nas eleições sem que ês
te se importasse com seu 
«fascismo». Negava lhe. assim 
autoridade moral para se
melhante acusação. O er. 
João Cleofas vai responder

Renunciou Eden
1 Renunciou o posto de 

primeiro ministro do Gover
no Britânico Sir Anthony 
Eden, por motivos de saúde. 
Para substitui-lo a Rainha 
Elizabeth convidou o sr. Ha
rold Macmillan, que já assu
miu as importantes funções.

Edição de hoje: 8 pag-

Cena que se verifica dia
riamente: o freguês, na 
intenção de comprar pão, 
pega com as mãos que lhe 
deu êsse importante gene 
ro alimentício, para ver se 
está macio, se não é do 
dia anterior, etc. etc. De 
pois de muito escolher 
compra alguns e os outros 
que êle tocou ficam à es
pera de outro que, inocen-

porem, não seria nada. A- 
contece que, como diversas 
vezes temos salientado, inú
meras piadinhas e gracejos 
são dirigidas às senhoras c 
senhoritas que, por fôrça 
das circunstancias, são obri
gadas a passar em tais lu
gares, As autoridades, até 
agora, têm cruzado os bra
ços ante êsse abuso, deixan
do que continue a escu
lhambação.
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Florianópolis uma menina moca
(Jornal doe Sports, 3-1-57/
Precisamente 7,15 horas. 

Manhã enevoada, pouco pro
picia para viagens celestes. O 
bimotor da Transportes Aé
reos Catarinense levanta vôo 
do aeroporto «Santos Du- 
mot», rumo ao sul do país 
(Porto Alegre). Sobrevoa a 
soberba Quanabarít. Toma al
tura e vai embora.

A primeira escala é Sar.tos, 
secundada por Paranaguá, de
pois Curiti»a, Joinville, Itajai 
e Florianópolis. Aqui ficamos, 
pois tínhamos êste enderêço.

O primeiro contato com a 
capital «barrigavsrde» não é

O sr. Vitorino Freire, do 
Maranhão, dirigiu um apelo 
à nação no sentido de que 
se tenha em vista a situação 
onomala do seu Estado, on
de. o Tribunal Regional Elei
toral até agora não marcou 
as eleições suplementares 
para a eleição de governa
dor. O PSD local està a- 
guardando o julgamento do 
recurso que dirigiu ao T.S.E., 
pedindo sejam marcadas tais 
eleições, julgamento que tal
vez tenha lugar brevemente. 
Afirmou o eeoador Vitorino 
Freire: - «Todo o Brasil de 
veria estar de olhos postos 
no Maranhão, onde ocorrem 
coisas de estarrecer As elei
ções de outubro de 1955 fo
ram ganhas pelo PSD, cujo 
candidato. Matos Carvalho, 
obteve cêrca de 12 mil vo-

la muito animaaor; aepuis, io-, 
davia, e isso não tarda a su-1 
ceder, muda por completo.

Florianópolis não é nenhu
ma supercidace, nenhum cen
tro ultrapopulacionista! Não; 
não é, mas Umentávelmente 
o será em breve tempo. O 
progresso é vertiginoso. A 
ordem do dia nesta próspera 
ilha é trabalho; mas muito 
trabalho mesmo!

Lamentamos, note bem o 
amigo léitor.,não pelo progres
so citadino, pois e do que o 
Brasil mais precisa, mas por
que vai perdendo aquele ar 
ameno, diferente e pacato, 
tão característico do ilhéu.

tos a mais sobre o seu adver
sário. Mas, a pretexto da 
realização das eleições com
plementares, o T.R.E. prote
lou por mais de um ano a 
posse do eleito, deixando, 
simplesmente, de marcar a 
data dessas eleições Deter
mina a lei eleitoral que, em 
caso de necessidade, as elei
ções complementares, deve
rão elas ser realizadas 30 
dias após o pleito. No Ma
ranhão. entretanto; o Tribu
nal Regional só as realizou 
em outubro ultimo, e isto 
porque já não pode "mais 
protelar. Enquanto outros Es
tados já  estão escolhendo 
seus futuros governadores, o 
Maranhão cerca de 16 meses, 
depois do último pleito, ain
da não teve o seu governa
dor empossado».

c
Florianópolis é hoje uma 

meoina-moça, admiravelmente 
linda e querida - capaz de 
demover o coração mais in
sensível - amanhã será uma 
moça bela e formosa e de
pois. . .

E aquele sequioso ainda de, 
sôbre passar umas férias a- 
gradáveis, praticar algum des
porto de sua preferência, a- 
qui o poderá fazer a conten
to. notadamente no setor 
aquático. Em se tratando de 
regatas, por exemplo, todos 
temos presente o glorioso fei
to praticado pela seleção ca
tarinense no ano de 1954, em 
Guaiaquil, Chile, trazendo pa
ra o Brasil o grande titulo dé 
«Campeões Sulamericanos de 
Remo*, lia na cidade tradi
cional clcbes como: o Doze 
de Agcsto. dos mais antigos 
do país e o mais antigo de 
Santa Catarina, o Lira Tenis 
Clube, o Clube de Regatas 
Aldo Luz, etc.

Pretendemos, após um re
conhecimento adequado da 
«urb» e arredores, formular 
nossas impressões aos amá
veis leitores dèste jornal, sô
bre a ilha de Santa Catarina. 
Até breve, pois!

L. M1GLIOL1
(Serviço de Imprensa do Dept0 Re
lações Públicas da T.A.C.)

Casa vende-se
Vende-se uma casa à rua A- 

ristiliano Ramos nova, moderna 
com 170 hi2 em terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73 .

Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em treis tamanho diferentes

PRINCIPE 67* pés 
CONQUISTADOR 87* 

IMPERADOR 107

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

garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesta praça

Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156 - 
Fone, 253 - Caixa Postal 27 - LAJES, S.C.

Enlace Machado-Cavalini
Realizou se nesta cidade no dia 4 do corrente, o en

lace matrimonial da Dra. TERESlNHA D15 JESUS PEREIRA 
MACHADO, filha do Sr. Aquiles Caetano Machado (Kilo) e 
sua exma. esposa Snra. Elvira Pereira Machado (Falecidos) 
com o Acadêmico ANGELO DLIILIO CAYALINI, filho da 
Vva. Zuimira Ferreira Cavalini,

A noiva, natural de Lajes, e filha de uma das famílias 
mais antigas desta cidade, foi conduzida ao altar pelo seu 
irmão, Sr. Nelson Caetano Machado.

Serviram de testemunhas, no civil, por parte da Noiva, 
o r  Tenente Alberto Barros VVanderley e exa esposa Snra 
Nilza Pereira Machado Wanderley, Desembargador Mario 
Texeira Carrilho e sua filha Dra. Wilma Machado Carrilho; 
por parte do noivo, o industrial Gerson Vargas e exma es 
posa Snra. Soely Machado Vargas, Sr. Adalberto Nunes e 
exma. esposa Snra. Leny Pereira Machado Nunes No ato 
religioso, foram testemunhas por parte da noiva Snrta, 
Clelia Castamilan. Sr. Eduardo M. Tavares e exma esposa 
Snra. Maria de Lourdes Capella Tavares e Snrs Edgard 
Kindermara.

Por parte do noivo, Sr. Artêmio Felipe Schimidt e 
exrnn esposa Snra. Maria Machado Schimidt, Snrta. Geny 
Souza e Snr. Samuel Pinto.

Após a cerimônia os nubentes recepcionaram os seirs 
convidados na residência do Snr. Artêmio Felipe Scbmitd, 
seguindo após para Porto Alegre onde oferecem sua resi
dência a Rua Saicã n° 47, às pessoas de suas relações.

Associação Profissional dos 
Contabilistas de Lages

Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
Levo ao conhecimento dos nssoeiados desta Associa

ção, que de acordo com o que prescreve a Lei e os Es
tatutos sociais, no seu artigo 23° e seguintes, Capitulo VI, 
será realizada a 27 de Janeiro de 1957, domingo’ com iní
cio às 10 (dez) horas; na séde da Associação Comercial de 
Lages, gentilmente cedida, pela sua Diretoria, 6ita no 2« 
andar do Edifício Marajoara. nesta cidade, uma sessão de 
Assembléia Geral Ordinária para a qual estão convidados 
todos os profissionais em pleno gozo de 6eus direitos so
ciais, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1‘ ) — Reestruturação da ádministração da Associação 
Profissional dos Contabilistas de Lages, com a 
eleição da Diretoria e do Conselho Fiscal para o 
biênio de 1957/1958;

2 ) — Tomada e aprovação de contas da Diretoria que 
esteve na gestão administrativa da Associação, 
até 1956 - exercícios de 1952 a 1956-;

3‘ ) — Estudos preliminares para a transformação da As
sociação em Sindicato de Classe;

4' ) — Assuntos de interesse geral.
Outrossim. chamo a atenção dos srs. profissionais pa

ra o que prevê o Artigo 18 e seguintes, do Capitulo V, 
dos Estatutos sociais, com referência ao registro de chapas 
eleitorais, para a presente eleição.

Lages, 17 de Janeiro de 1957

Lourival Lisboa - Presidente em exercício

Dr. A R O N  K I P E L
— A L T A  C I R U R G I A  —

CLINICA GERAL. PARTOS SEM DOR 
RIAS, DIAGNÓSTICO PRECÓCE DE

MULHER
VIAS URINA- 
cAncer  NA

C olposeopia e Colpocitologia. Ondas curtas. 
Diatermia

Ex. lnt,erno da Maternidade, do serviço das vias urinárias 
e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Torto Alegre 
Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar 

de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, ALTOS DA 
FARMACIA N.S. DAS GRAÇa S

Atende cliamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17 30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES Sta. Catarina
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Maisuma iniciativa surgi
da das Mesas Redondas
redond*sépa?a°discuuSr o^pro! --rriv?!. raoIéstifl- Como po- 
Dlema dos menores d» nossa 
cidade, foi uma feliz iniciati- 
S j*  d0 *p- Mano Augusto de 
*ousa, diretor-gerente do Ci- 
ne Teatro Marajoara, e que 
esta produzindo bons frutos 
em nossos meios. Discutindo 
o problema sob os seus mais 
variados aspectos, os inte
grantes das mesas redondas 
efetuadas no auditório da Ra
dio Clube de Lajes e irradia
das por essa mesma emisso
ra, criaram a Associação La- 
geana de assistência aos Me
nores (ALAM), a qual tomou 
a seu cargo a construção da 
Vila Esperança, que será, 
num futuro não muito distan
te, um lar pt>ra os menores 
abandonados de nossa terra.
Agora, na mesa redonda leva
da a efeito segunda feira últi. 
tna, foi tratado na construção 
de um pavilhão com uma en
fermaria de emergência para 
tratamento das pessoas por
tadoras do bacilo de Koch, ou 
seja, tuberculosas, as quais, 
vivendo em promiscuidade 
com suas famílias, visinhos e 
visitantes, podem propagar es-

de ser facilmente comnrovado, 
esses doentes, muitos dêles 
sem recursos ou vivendo da 
caridade pública, precisam ser 
isolados o mais brevemente 
possivel numa dependência 
própria para evitar consequên 
cias de graves proporções. 
Essa campanha, que merece o 
mais decidido spôio por par
te do povo, está a cargo de 
uma comissão especial inte
grada pelo« srs. Antonio Aral- 
di, presidente da Associação 
Comercial de Lajes, Raul 
f-eruandes. presidente do 
Sindicato dos Empregados do 
Comércio e Julio Athayde' 
representante da mesa redon
da, como secretário. ^Podemos 
adiantar que já está em estu
do a aquisição de um terreno 
para êsse fim; generosamen
te ofertado naquela ocasião.

Não resta •'duvidas que tal 
iniciativa, surgida das mesas 
redondas, vem a trazer, den
tro de pouco tempo, inesti
máveis serviços para nossa 
terra, marecendo, por isso, os 
aplausos da população la- 
jeana.

— C O N V I T E  —
O Diretório Municipal do Partido de Represen

tação Popular, convida aos admiradores, e simpa
tizantes do insigne brasileiro DR. PLÍNIO SAL
GADO para assistirem a Missa que será celebrada 
na Catedral as 8 Horas do dia 22 do corrente 
mês (Têrça Feira) em Ação de Graças pela pas
sagem do aniversário de tão ilustre patrício que 
há 25 anos consagrou sua vida em defesa da su
blime trilogia: DEUS, PÁTRIA E FAMÍLIA, Pelo 
Bem do Brasil.

SR. EDM UNDO  RIBEIRO
Festejou domingo dia 13 

do corrente seu aniversario 
o sr. Edmundo Ribeiro, ele 
mento de destaque dentro 
das fileiras do Partido Traba 
lhista Brasileiro a quem esta 
a /**-■-awj< «s

filiado desde sua fundação. 
Pelo seu circulo de amizades 
muitas foram as felicitações 
recebidas, entre estas jun
tamos as nossas.

&frigeração '

mesmo fio S€n30 copj

GELGMSTIC “ 700”

E agora, para entrega imediata
GELOMATIC „

—  800 —

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de ft anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

0  novo re frige 
rad o r Gelomafic 
"7 0 0 " , a quero- 
zene, leva ao ser
tão o conforto da g rande ci
dade. Funciona sem Interrup
ção, silenciosamente, dura  uma 
etern idade e consome apenas
1 litro  de querozene por d ia . 
G a ran tido  po r 5 anos.

Peça uma demonstração e teremos toda satisfa
ção em instalar em sua residência o insuperável

G e I o m a t i c
—  800 —

T r o p i c a I
a eletricidade

7 pés cúbicos 

de capacidade

Concessionários para Lages:

Um produto
liid. Brasileira de Embalagens S.A.

REVENDEDOR AUTO R IZADO .

Nelson Bräscher 
&  Cia.

Correia Pinto, 136 

LAGES
Rua

F e r n a n d e s  
8c Cia.

Rua Quintino Bocaiuva
80

LAGES

45 graus abaixo de zero no Canadá
A onda de frio mais 

intensa deste inverno es
tá atingindo uma grande 
região dos Estados Uni
dos e Canadá, que se es
tende desde as monta
nhas Rochosas até o 
Atlântico.

A temperatura minima 
registrou-se em Knob 
Lake e Armstrong, Ca

nadá, com 45 ; graus a- 
baixo de zero. Nos Es
tados Unidos a mais bai
xa foi a de Massena 
(Estado de Nova York) 
com 40 graus abaixo de 
zero, recorde dos últi
mos 100 anos; em Bos
ton 20 abaixo de zero, 
a menor desde 1945; em 
Nova York 13 abaixo de 
zero; em Montreal, 31 a-

baixo de zero,_a menor 
dos últimos 43 anos.

Em Iowa o frio foi 
tão intenso que se con
gelaram — a 35 graus 
abaixo de zero — os 
relogios dos termômetros 
automáticos.

O pior é que, segun
do os prognosticos me- 
teorologicos, ainda con
tinuará a onda de frio.

Quem faz para durar, faz com D U R A T E X
DURATEX reduz para 40%  o custo dos trabalhos feitos com madeiras

As maiores industrias que utilizam madeira em todo o mundo estão empregando DURATEX, para elevar a qualidade e 
baixar o custo de sua produção. Extraordinária chapa de fibra de madeira prensada, DURATEX é 2 a 3 vezes mais re
sistente que a madeira comum e, inteiramente isenta de veios, nós e imperfeições, é mais facil de serrar, curvar, pregar 
e colar. Em tipos e espessuras padronizados,não racha e não empena. Apresentada em 5 modernas cores, é inatacavel

por insetos.
Maxima resistência, beleza e economia para móveis, divisões, forros, embalagens, construções, casas pré-

fabricadas - forros, assoalhos e acabamento em geral

DISTRIBUIDO RES DA FABRICA PARA AG ENTE AUTORIZADO EM LAGES

Rio Grande do Sul -  Santa Catarina H U M B E R TO  PASC ALEPANAMBRA S.A. Rua Mal. Deodoro 13 - Fone 228 - Cx. P. 28
Voluntários da Patria, 1341 — Porto Alegre LAGES Sta Catarina
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S .A
Séde em Florianópolis S. C.

Voos da
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

chegadas às 11,55 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 

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
- Santos e Rio
Rio ■ Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira 
Florianópolis - Itajai - Joinvile
- Santos e Rio Curitiba - Paranaguá

*

T A C Transportes Aéreos Catarinense S.A.
AGENCIA IBM LAGES: - R ua 15 de Norembro - Fone -2 1 4

— T A C às suas ordens-----------
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina -

d e c r e t o
de 2 de janeiro de 1957.

O Prefeito Municipal de Laces resolve- 
CONCEDER EXONERAÇÃO?

? ï i  n 01? 0, C0T ° arL 74’ itera VIII, da
A ER AH Y P n r n  ? rgâniCl dos Municípios:ttKAUY rULCI do cargo de INTFNl lENTF p y a  

TOR do Distrito de CERRO NEGRO * XA*
Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de Janeiro de 1957.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Sirrão 
Secretário.

d e c r e t o
de 2 de Janeiro de 1957.

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
CONCEDER EXONERAÇÃO:

De acordo com o art. 95, § Io, alínea a, .da 
Lei n* 71, de 7 de dezembro de 1949:

A CECÍLIA NUERNBERG do cargo isolado de provi
mento efetivo de PROFESSOR, Padrão A, constante do Qua
dro Único do Município (Escola Mista Municipal de BARRA 
DO GOlABAL, no distrito de BOCAINA DO SUL).

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de janeiro de 1957.
Assinado: - Vida! Rnmos Junior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O R T A R I A  
de 31 de dezembro de 1956.

O Preleito Municipal de Lages, resolve:
APROVAR:

De acôrdo com o art. 144, da Lei n° 71, de 
7 de dezembro de 1949:

A ESCALA DE FÉRIAS dos Funicionários desta Prefei
tura para o exercício de 1957, anexa a esta Portaria. 
Prefeitura Municipal de La^es, em 31 de dezembro de 1956.

Assinado: • Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

D E C R E T O

71,

de 2 de janeiro de 1957.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
PROMOVER, por antiguidade:

De acôrdo com o art. 58, na Lei no 
de 7 de dezembro de 1949:

ZENA1DE DA COSTA ÁVILA do cargo de carreira de 
ESCRITURÁRIO, Padrão U. constante do Quadro Único do 
Municipio, para o d** ESCRITURÁRIO, Pndrão V.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de janeiro de 1957.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simào 
Secretário.

D E r. R t T O
de 2 de janeiro de 1957.

O PREFEITO MUNICIPAL DE LAGES, reaolve:
PROMOVER, por antiguidade: 0 ^

De acôrdo com o art. 58, da Lei n 71, de 
7 de dezembro de 1949:

MERCEDES FLOR1AN1 do cargo de carreira de ESCRI
TURÁRIO Padrão S. constante do Quadro Ünico do Munici
pio, para o de ESCRITURÁRIO. Padrão T.

Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de janeiro de 
Assinado: -  Vidal R a m o »  Junior 

Prefeito Municipal 
Feline Afonso Slmão 
Secretário.

1957.

D E C R E T O  
de 2 de janeiro de 1957.

prefeito Municipal de Lnge*. resolve,
OMOVER. por com „  art 68, da u l  n. 71,

de 7 de dezembro de 1949:
G1SELA SEN1SE BRÃSCHER do cargo de carreira de

:f ,TURiT 'o pdrERCPm'rA'!ri0 L iuL  u 0 0
Prefeitura Municipal de I age-, -m 2 de |ane|ro 19o7. Preieitura m  £ ssinado; Vioal Ramos Junior

Preteim Municipal.
F ' í o p  Afonso Simão
S««. retário,

M O R R E U  H U M F R E Y  B O G A R T
enno u .y ^ mad°D Pe,°a Cancer- faleceu na manhã do dia 13, em Hollywood, o ator ameri- 
-aiic til re  ̂ l,0£arb uma das figuras mais em evidência da tela e que constitui, com 
-o a 1 me*’ £ra9de ««cesso de bilheteria. Sua esposa a estrela Laurreen Bacall achava- 
se a sua cabeceira quando deu-se o desenlace.

S A  Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

V A R I G
Tem o prazer de anunciar os novos horários e tarifas

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
TERÇA-FEIRA

10.09 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.
17.00 Para Florianópolis.

QUARTA-FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto Alegre.
8,20 Para Joaçaba, Xapecó, Erechim, P. Fundo, P. Alegre.

QUINTA-FEIRA
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

SEXTA-FEIRA
14.10 - Para Caxias e Porto Alegre.

- SÁBADO
10.00 - Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

DOMINGO
14,50 - Para Caxias e Pôrto Alegre.

P R E Ç O
IDA Ida e Vo]

Caxias 43320 78160
Curitiba 1.10360 1.99310
Erechim 60740 1.09610
Florianópolis 56040 1.01060
Joaçaba 8908o 70530
Passo Fundo 7 59̂ 0 1.33430
Porto Alegre 69220 1 24880
Rio de Janeiro 2.58860 4.66210
São Paulo 1.86000 3.35540
Xapeco 50500 1,01980

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e 
extrangeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

AGÊNCIA EM LAJES -  Rua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 — Fones 24 -

antes de comprar um piano...

”m Schwartzmann
o melhor som no móvel mais otraentel

•  Apresento 88  notas, 3 pedais, cor
das crusadas e  chapa d e  metal. Diver
sos m odelos Oufa uma dem onstrando 
sem com prom isso. ,

H VtNOIDOI AUTOmZAOO

Venda em s ixveis presta« jes mensais
DESTPIBUIDOR NESTA PR \ÇA

A  e l e t r o l a n d i a
Rua Cel. Cor. leva s/n Telefone 331 - Lages SC.

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



Novos aviões adquiridos pela M g ,  Vasp e Cruzeiro do Sul
As compras, efetuadas na Inglaterra e nos Estados Unidos, no va
lor de 30 milhões de dólares, compreendem aparelhos de turbohé-

lices e a ultra-modernos jatos

Balanço das melas do desenvolvimento
Segundo noticias proceden

tes do Rio, nestes últimos 
dias, técnicos do gcvêrno es
tão elaborando um relatório, 
que servirá como base ao dis
curso do presidente Juscelino 
Kubitschek no dia 31 do cor
rente, por ocasião das come
morações do primejrn aDlver-

isáro de governo. O aludido 
relatório dará um balanço ge
ral econômico financeiro nas 
atividades da administração 
Kubitschek, duranta o ano de 
1956, traçondo também as 
perspectiva* de desenvolvi
mento para o ano em curso.

Dormitório p/ casal-sala de jantar
Vende-sc dormitorio p/ casal estilo colonial côr marfim 

Com 2 guarda-roupas de espelho - penteadeira - 2 bides e 
cama c/ banqueta. Uma sala de jantar com 9 peças sendo 
balcão cristaleira moderna - etager espelhados com 1/2 cris
tal e cadeiras c/ estofamento nove. Facilita-re parte acei
tando valores, madeiras restante dinheiro. Condições pelo 
telefone 362 Sr. Queiroz.

Acidente em Serraria

Telegrama procedente de 
Washington dizem que o ór
gão «Aviation Daily», que se 
edita naquela capital, infor
ma que Ltrês linhas a.éreas 
comerciais brasileiras estão 
estudando a encomenda no 
valor de 'vários milhões de 
dólares, de aviões ^turboheli- 
ce e a jato. a firmas britâni
cas e norte-americanas.

Acrescenta que as com
pras 6erão feitas pelas em- 
prêsas VARIG, VASP e Cru
zeiro do Sul, sujeitas à apro
vação do Banco do Brasil, 
com respeito às divisas.

Informa que a VARIG tem 
o propósito de comprar oito 
aparelhos «Viscount», fabri
cados pela Vicker8 da In
glaterra, bem como aviões a

jato, provávelmente «Boeing- 
707», nos Estados Unidos.

Quanto a VASP, estuda a 
compra de cinco aparelhos 
«Viscount», tendo já entabo- 
lado negociações c o m  a 
Vickers.

Com respeito a Cruzeiro 
do Sul, a informação diz que 
pretende adquirir q u a t r o  
«Convair 440» e nove «Fair 
childs C-82».

«Aviation Daily» manifesta 
em continuação que as linhas 
comerciais em questão acre 
ditam que não terão grandes 
dificuldades em conseguir a 
provação do Banco do Bra 
sil para o gasto de divisas 
para o que constituiria a 
maior ampliação da frota co 
mercial aérea brasileira nos

últimos anos.
O Banco do Brasil tem a- 

tualmente destinado i0 mi
lhões de dólares anuais pa
ra a compra de aviões pre
tendendo destinar a mesma 
soma, para êste fim, anual
mente até 1960.

Como os «Viscounts» cus
tam um milhão de dólares 
cada um, os Boeing «707»*uns 
tres milhões Je os Convairs 
aproximadamente 750.000 a 
unidade, o total dos pedidos 
das companhia* excederia de 
30 milhões de dólares, o or
çamento para êste fim.

Leia e assine o Quarta Fêira por volta das 
20 horas, trabalhava na Ser
raria da Eirpreza S1SIZA, o

operário Hiiton Farias, com 
19 anos de idade, solteiro, re
sidente em 3 Arvores, num 
serviço de cilindro.

Em certo momento ao ten
tar retirar um cavaco de ma
deira do mesmo, teve a sua 
mão emprensada entre dois 
rolos, que em| consequência 
disto teve tre* dedos esma- 
g. dos.

Hiiton Farias encontra-ss 
recolhido *'no Hospital N. Sra 
dos Prazeres

Sr. Hilário Lourival 
de Souza

Aniversario dia 18 pp. o jo 
vem. Hilário Lourival de Sou
za, esforçado atleta do S. C. 
Internacional.

Ao jovem Hilário, que é 
elemento muito relacionado 
em nossos meios, os nossos 
efusivos cumprimentos.

Falece nos EE. U.U. 
famoso diretor da 

orquestra sinfônica
Faleceu nat primeiras horas 

d > dia 16 o famoso diretor de 
orqu snas sinfônicos e de 
óp ra, Arturo To6Caniüi. O 
extir to. com 89 anos de ida
de. teve um colápso cardíaco 
enquanto dormia, sendo en- 
eonfndo morto em seu ieito. 
Tose ni ii dirigiu ópera pela 
úitims vez, o «Flstoff», no 
Seal.* de Milão em 1954, pon
do fim a uma carreira de 68 
ano' que tivera inicio ao du -  
gir a óoera "«Aida», aos 19 
ani s de idade, no Rio de Ja- 
oei ■>. Dessa maneira, o mun
do peroe mais um génio cuja 
lacuna será difícil de preen
cher.

Negocio de ocasião
Veude se ura caminhão Ford 

46 Hercules Diesel comple
tam ente reformado sujeito a 
quí-.iquer prova.

nteressado6 poderão di- 
rig e a rua Correia Pinto 
27;

Correio Lageano

orgulhe-se V. também 

de possuir um

tL ji £í
rÍÍ.-J I
ÍLl TIOHflL Quem dirige um International 

sabe que tem sob seu coman
do um caminhão possante para 
enfrentar as mais rudes tarefas 
no transporte de qualquer tipo 
de carga, sob as mais difíceis 
condicões de estrada e de tem
po ! Pela sua resistência e pelo 
seu excepcional desempenho, o 
International è conhecido em 
todo o Brasil como o «rei da 
estrada»

Agora em grande parte fabri
cado no Brasil, o International 
é vendido e servido por mais 
de 200 concessionários IH, pro
vidos de oficinas e estoque de 
peças sobressalentes.

PAÍtA SNTRZCA 
IMÜDIATA.

Nro oqufclçto e serviço distes equlpomentos. procure ot concessionários em LAGES, SANTA CATAflir A;

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S. A.
Rua Coronel Cordova, 439
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« lajes amanhã a h á
Interessante cotejo amisto

so. está marcado para amanhã 
a tarde no Estádio Munici
pal da Ponte Grande, quan
do deverão se defrontar os 
conjuntos do Internacional e 
do Lajes.

Será um jogo dotado de 
grandes características, pois 
as duas epuipes farão algu
mas alterações em seus con
juntos, o que dará um gran
de atrativo a este prélio 
amistoso.

Nao há favorito para e«te 
encontro, pois as 'duas es
quadras encontram se no mo- 

,Dura nivel relativo de 
^ualJades. tanto técnica co
mo fisicamente. É esperado 
um grande publico para es 
te choque, pois as duas equi
pes deverão oferecer aos 
nossos aficionados um otimo 
espetáculo.

As duas equipes estão pra
ticam ente escaladas e deve-

H  fonts f a t e
rão formar assim; Lajes: Ival- 
do, Pedrinho e Nereu; Jovito. 
Edio e Wilton,- Domingos, 
Eustalio, Darci, Cardeal e 
Vítor.

Internacional. Remi. Hilá
rio e Zequinha; Henrique, 
Lino e Osmani; Adair, Plinio, 
Alemão. Teimo e Meleguri.

Na arbitragem deverá e s 
tar o Sr. Ivens Montenegro, 
e na preliminar jogarão o- 
juvenis dos mesmos clubes

0  Vasco excursionará a Rio do Sul
Apói entendimentos havidos 

durante a semana, as direções 
do Vasco da Gama e do Ju
ventus de Rio do Sul, chega
ram a um acordo para a rea
lização de um cotejo amistoso 
no tarde de amanhã naquela 
cidade.

A delegação vascaina deverá

deixar a nossa cidade amanhã 
cedo em ônibus especial, e a 
escalação mais pravavel o cam
peão lajeano para este jogo se
rá a seguinte: Daniel, Tide e 
Edgard; Boanerges. Elnoe w*|. 
dir, Raimunde, Cabelo, €fcar- 
linhos, Edu e Tulio.

O quadro riosulense; que es

tá sob a orientação técnica do 
nosso conhecido Comtancio 
Gutierrez, fará a sua estreia 
oficial no setor futebolístico de 
Rio do Sul.

2 jogos darão pros-

Palmeiro s e Atlético A  da
seguimento ao T o r

neio Encerramento da

Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

Solidariedade com o Honved
Violento telegrama do desportista Waldeck 

Sampaio ao presidente da FPF
O sr. Waldeck Sampaio. Escrivão dc Civel é um doe 

destacados desportistas lageanos, em cujos c^bes já bri
lhou anos atrás como atleta. Repudiando a atitude da Ft- 
deraçao Paulista de Futebol proibindo a exibição do qua
dro húngaro Honved em território paulista; aquele des
portista expediu, via western, dia 17, o seguinte telegra
ma:

«Deputado Mendonça Falcão
Presidente Federação Paulista Futebol
São Paulo - S. P.
Simplesmente vergonhosa atitude FPF proibindo jo 

gos Honved território paulista, Tal atitude demonstra cla
ramente mentalidade tacanha dirigentes FPF atendendo 
com servilismo imposição federação eomuDista húngara 
futebol, através madastra futebol sulamericano a FIFA. 
Pena é que depois do grande e saudoso Gomes Pedrosa 
tenha surgido um Mendonça Falcão qualquer. Meus peza- 
mes deputado, extensivos seus obtusos auxiliares».

(a) - Waldeck Sampaio

(ia. Catarinense le Força e Loa l/i
2a. Divisão jogarão amanhã Varzea Convocação

Amanhã cedo no Estádio Mu
nicipal da Ponte Granel«, «erá 
realizado um interesiantn amis- 
toio entre os conjuntos do Pal
meiras e do Atlético A, ambos 
da 2a Diviiáo, num confronto 
que muito promete, pois os dois 
quadros deverão introduzir di
versas modificaçães em seus 
planteis, o que virá dar um 
melhor ar ao encontro que de
verão travar amanhã cedo.

Salvo alterações de ultima 
hora, os dois quadros deverão 
atuar assim constituidos: Atlé
tico A: Anildo (Barrera), Nel
son e Nardo; Milton, Ulisses e 
Alirio; Rei Conci, João Fernan
des. Kogerio, Amadeu e Vava.

Palmeiras: Geli (Buck). CIo- 
vis e Rogério; Moacir, Mauro 
e Deco; Homero, Adilson. Lan- 
chão, Niggeman e Wanderley.

A V I S O S
Matrícula para o Curso Primário, nos dias 11, 

12 e 13 de fevereiro.
Matrícula para. o Ginásio e Normal de lo de 

fevereiro em diante.
Inscrições para os exames de admissão ao 

Curso Normal e ao Ginásio de I o a l õ  de feve
reiro.

Exame de 2a. época da 4a série ginasial a 
lõ de fevereiro.

Exame de 2a época do Normal, da 3a, 2a e 
la séries nos dias 26 e 27 de fevereiro.

RADIO LUX
Estabelecida à Kua Correia Pinto, 32 

(Ao lado do Banco 1NCO)

TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A- 
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 

« C H A M P I O N »

P r e ç o  Cr$ 20.000,00
Facilidades no pagamento que possibilitam 

a todos adquiri-los
Períeição — Durabilidade — Distinção

Com a realização de dois 
cotejos, terá prosseguimento 
amanhã cedo no Estádio Velho 
de Copacabana, o Torneio En
cerramento da varzea, quando 
deverão defrontar-se no choque 
preliminar os quadros do Az 
de (Juro e do Botafogo, cujas 
honras de favoritismo são niti- 
damenta favoravets ao alvi 
amarelo do Bairro de Copaca
bana.

No choque principal da ro
dada deverão «starem em ação 

j os elevens do Corintians e do 
União, num match que vem 
sendo aguardado com incremen
tado interesae.

Caso registre-se um empate 
ou vitoria do Corintians, o 
mesmo sagrar-se por antecipa
ção campeão do atual torneio, 
enquanto que paia o União 
somante s vitoria lhes interes
sa, afim de candidatar-se a uma 
possivel melhor de 3.

Lageanos:
Lembrai-vos que o Lar 

dos menores da Vila Es
perança será sempre 
uma porta aberta para 
a salvação dos que ali 
procuram abrigo e pro
teção.

Casas-vendem-se

Vende-se duas casas da ma
deira, situadas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas de telhas e com agua 
encanada. 5 peças cada uma 
e com lota espaçoso em per
feito estado.

Tratar com o sr. Francisco 
Varela, na sede do distrito de 
Anita Giribaldl.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

Assembleia Geral Ordinária
São convocados os Srs. Acionistas, desta Cia., 
para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar 
no dia 16 de Fevereiro próximo vindouro, às 15 
horas, no edificlo da séde social, a rua Correia 
Pinto n° 70, nesta cidada, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Io - Leitura, discussão e deliberação sôbre o 

relatório da Diretoria, balanço Geral, contas Lu
cros e Perdas o parecer do Conselho Fiscal, rela
tivos ao exercício de 1956.

2o - Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.
3o - Assuntos de interesse social.

Lages, 16 de Janeiro de 1957
Aureo Vidal Ramos 
Diretor Presidente

CO NTRATO  DE CASAM ENTO
Com a srta. Neusa, fino 

ornamento de nossa sociedade 
e dileta filha do sr. Osny 
Toleutino da Silva e de pua 
exma. esposa dona Cremilda 
de Souza Silva, contratou ca
samento o dr David da Luz 
Fontes, engenqeiro civil e 
filho do ar. desembargador

Henriqne da Silva Fontes e 
de sua esposa doca Clotilde 
da Luz Fontes.

Aos distintos noivos e aos 
seus dignos progt Ditores, que 
são pessoas de larga projeção 
social, os nossos cumprimen 
ntos.

i «Eletro Mundial»
J De Plinio Fagundes de Morais

^MATRIZ) em Rio do Sul
(FILIAL) Instalada à Avenida Getulio Vargas ex 3 de 

Outubro, ao lado do Clube 1' de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - Ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relês — Enrolamentos de 
motores e geraúores de qualquer potência
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siuiimmii oi r.?i de cophibiii
Com a presença do 

Bacharelando Galvão Ne- 
ry Caon reuniu-se no dia 
1(3 do corrente, pela (ia. 
vez consecutiva, em sua 
séde à rua Jerônimo 
Coelho, no Bairro de Co
pacabana a executiva 
do Sub-Diretório do Par
tido Trabalhista Brasi
leiro. Nessa ocasião fo
ram ventilados diversos 
assuntos de interesse do 
Bairro.

Por sugestão do Sr. 
Nicolau Roncáglio foi a-

presentado, discutido e 
aprovado «um fundo de 
reserva financeira» pró- 
propaganda do futuro 
candidato à vereança a- 
presentado por aquela 
agremiação. Tal fundo fi
cou a carga de uma co
missão composta pelos 
Srs. Nicolau Roncáglio, 
João Pelizzoni e Cicero 
Varela, 0  numerário an
gariado será depositado 
num cófre e posterior
mente recolhido ao Ban
co Nacional do Comér
cio, do qual só será

CORREIO LAGEANO
ANO XVI Lages. 19 de Janeiro de 1957 N- 6

Enlace Matrimonial
Civil e religiosamente 

consorciaram-se, sábado 
passado, os distintos jo
vens Milton Vicente Cet- 
ton e Noeli Croda, filhos 
respectivamente de Vva. 
Olimpia Rodolfo Cetton 
e sr. João Pedro Croda 
e sua exma. esposa do
na Enedina Oliveira Cro
da, residentes nesta ci
dade. onde desfrutam de 
elevado conceito. Após

as cerimonias, os convi
dados foram condigna
mente recepcionados no 
Clube Excursionista Prin 
cesa da Serra, decorren
do o ágape em meio à 
mais franca cordialidade 
e animação.

Destas colunas cumpri
mentamos o ’distinto par, 
almejando-lhe felicida
des no decorrer de sua 
existência.

Contrato de casamento
Na cidade de Curitiba, 

contrataram o jovem Oscar 
Schweizer Filho, acdemico 
de economia, filho do con- 
nhecido industrial e Presiden
te da Camara de Vereadores, 
sr. Oscaj Schweitzer, e de

sua exma esposa, e a srta 
Ilnar N. Kaili, filha do casal 
Savas N. Kaili e senhora 
residentes naquela ‘.cidade 
paranaense Os nossos cum 
primentos.

retirado durante a 
próxima campanha polí
tica.

Ato contínuo, o Aca
dêmico Galvão N e r y  
Caon, pôs à disposição 
do Sub-Diretório «seus 
serviços profissionais», 
com a finalidade de as
sistir aos trabalhadores 
daquela localidade, prin
cipalmente em se tra
tando de Questões Tra
balhistas com as quais 
os mesmos quase que 
diáriamente se vêm en
volvidos.

A reunião se prolon
gou até altas horas da 
noite e esteve bastante 
concorrida.

A executiva dêste Sub- 
Diretório comunica aos 
seus filiados, que se reu
nirá tôdas as quartas 
feiras, como vem íazen 
do normalmente, afim de 
apreciar matéria de in
teresse da classe e do 
progressista Bairro de 
Copacabana.

O Sen. Saulo Ramos 
na comitiva do Minis
tro da Agricultura
O senador Saulo Ra

mos, do PTB catarinen
se, integrou a comitiva 
do Ministro Mário Me
neghetti, em sua visita, 
recentemente, ao R i o 
Grande e à Sta. Catari
na. U senador barriga- 
verde vem acompanhan
do com vivo interesse o 
problema do trigo no 
Brasil, nor cuja solução 
tem empenhado o me
lhor de seus esforços.

MARIA APARECIDA SAMPAIO
--------------------  «MISS BROTINHO 1957» --------------------

•
Rádio Clube de Lajes e Correio Lageano convidam seus 

ouvintes e leitores a colaborarem para a eleição de sua candi
data a «Miss Brotinho 1957», a srta. Maria Aparecida Sampaio. 
Os cupons de votos encontram-se com os membros da Comis
são Organizadora do Concurso e ainda com diversas pessoas.

Camara Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

Atividades do LEGISLATIVO MUNICIPAL - Exer
cício de 1956

(Continuação do numero anterior) 
Discursos:

Usaram da palavra cu assumiram à tribuna para tratar 
de assuntos em pauta, cs seguintes senhores Vereadores: 
Syrth de Aquino Nicolleli, 57 vêzes; Evilasio Nery Caon; 53 
vêzes, Dorvalino Furtado, 29 vêzes; Manoel j Antunes Ramos, 
25 vêzes; Lourenço Waltrick Vieira, 24 vêzes: Arnaldo Borges 
Waltrick, 17 vêzes; Aristides Batista Ramos, 16 vêzes; Oscar 
Schweitzer, 5 vêzes; Aureo Ramos Lisboa, 4 vêzes; João Pedro 
Arruda 4 vêzes.

Requerimentos despachados:
O único requerimento entrado nesta Secretaria é subs

crito pAo secretário do Sindicato dos Empregados no Co
mercio de Lajes, e teve por objetivo solicitar à Câmara a 
iesignação dos dias feriados municipais, bem como o nume
ro das leis referentes ao sssunto. Êsse requerimento. kdespa- 
rhado favoravelmente pelo snr. Presidente, foi prontamente 
atendido.

De origem interna - Licenças a srs. vereadores -  foram 
despachados e arquivados IS requerimentos.

SECRETARIA 
Correspondência recebida:

foi recebida, lida e arquivada a seguinte 
correspondência:
oficios: 73
ofícios circulareP: 133
telegramas: 20
radiogramas: 7

Correspondência expedida:
foi expedida durante o exercício, a seguinte correspondência: 
oficios: 153
oficios circulares: 134
telegramas' 25
radiogramas: 2

Arquivo:
Todos os papeis (correspondência, requerimentos, indi

cações, resoluções, projetos de leis e leis aprovadas, com os 
respectivo* processos) referentes aos anos de “1848 a 1955, 
encontram-se devidamente encadernados e arquivado» nesta 
Secretaria.

A matéria correspondente ao ano em curso (1956) está 
sendo posta em ordem para, a seguir, ser enviada tao enca
dernador.

Despesas
Para o exercício legislativo em fóco dispunha a Câma

ra de uma dotação orçamentária total de Cr$ 335 640,00
Muito embora o grande numero de «reuniões 
extraordinárias» e o ahòno concedido ao fun
cionários desta Secretaria verificou-se, ao en
cerrar o exercício, um pequeno saldo na im
portância de Cr$ 4.205,00
as*im distribuído: 0 - 0 2 - 1  Ci$ 40,00

0 - 03 - 1 165,00
0  -  0 1  -  1 1 . 200,00
0 - 04 - 3 500,00
0 - 05 - 1 2.300 00

Crí 4.205,00
Secretaria da Câmara Municipal de Lajes. 31 de dezembro

de 1956
Jairo Ramos 

diretor secretário

Amanhã, domingo, às 4# 7, e 9,15 horas no Marajoara ----
Um programa excepcional da grance prcdução da «METRO» de sucesso mundial

Um sensacional romance de aventuras no oriente, tendo como cenários autênticos as
misteriosas regiões do lendário Egito1.

0 VALE DOS RE I S  ^ELEONOR PAKERYLOR
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