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INAUGURADO 0 MONUMENTO A NEREU RAMOS
Present© o ilustre homenageado — Grande massa popular na praça João Costa - Expressivas manifestações 

j de apreço ao ministro da Justiça
gProcedente de Curitiba, 
onde teve que pernoitar 
devido ao máu tempo, 
desceu hoje às 9,30 ho
ras no aeroporto Correia 
Pinto, o avião especial 
da FAB que conduziu o 
dr. Nereu Ramos, sena
dor por Sta. Catarina e 
atual ministro da Justiça 
em visita à sua terra na 
tal.

Acompanhado de sua 
exma. esposa, do sena
dor Francisco Galotti 
e do dr. Jonas Ramos, 
o ilustre homem público 
foi conduzido ao cerftro 
da cidade em grande cor
tejo de automóveis e sob 
os aplausos populares. 
Dirigindo-se à Catedral, 
o dr. Nereu Ramos assis
tiu missa em louvor de 
sua felicidade pessoal, 
dado ter transcorrido on
tem seu aniversário na- 
talicio, ocasião em que 
D. Daniel Hostin, cele
brante, proferiu bela alo- 
cução do púlpito.
H o m en ag em  d a  C a-

m a ra  M unicipal
Cumprindo o programa 

de sua visita, o ministro 
da Justiça compareceu 
às 14,00 horas a uma 
sessão solene da Camara 
de Vereadores, especial
mente convocada para 
homenageá-lo. Composta 
a Mesa, da qual fizeram 
parte as mais altas au
toridades locais e visi
tantes, e introduzido o 
dr. Nereu Ramos no re
cinto, sob as palmas dos 
presentes, o presidente 
da Camara ver Louren- 
ço Waltrick Vieira, con
cedeu a palavra ao ver. 
Manoel Antunes Ramos. 
Em elopuente oração o 
lider pessedista destacou 
as virtudes morais e in- 
tectuais do homenagea
do, acentuando o júbilo 
da Casa em inaugurar 
no recinto o retrato de 
S. Excia. Ato continuo 
S. Excia. Revma. D. Da
niel Hostin foi convida
do a descerrar o quadro 
contendo a fotografia do 
insigne lageano, dando-a 
por inaugurada, sob ca

lorosos aplausos. Inscri
to para falar, solidari
zou-se com as manifes
tações da Camara, em 
improviso, e em nome 
do PTB, o ver. Evilasio 
N. Caon. Agradecendo a 
homenagem do Legisla
tivo, o dr, Nereu Ramos, 
em brilhante oração, pon
teada de emoções, e de 
palavras de carinho pa
ra com sua terra natal, 
recordou seu itinerário 
politico, inspirado na 
bravura do povo lagea
no, e recebendo vibran. 
tes palmas ao perorar- 
A seguir o presidente de
clarou encerrada a ses
são.

In au g u rad o  o m onu
m ento

As 15,30 horas, peran
te grande multidão que 
lotou inteiramente a pra
ça João Costa, teve lu
gar a inauguração do 
majestoso monumento e- 
rigido em pedra e bron
ze em honra 'ao ilustre 
filho de Lajes. Em nome 
da mulher lageana e di
zendo do significado da 
homenagem dircursou, 
com a desenvoltura que

lhe é peculiar, a srta. 
leda Vieira, seguindo-se 
na tribuna o deputado 
Osni Regis, que fez um 
histórico da vitoriosa 
carreira politica do dr. 
isereu Ramos, recordan
do as obras que realizou 
em beneficio de sua ter
ra. Após a oração do 
deputado Osni Regis a 
exma. sra. D. Beatriz Pe
derneiras Ramos, espo
sa do homenageado, sob 
as manifestações de jú
bilo dos presentes, des- 
cerrou a placa alusiva 
ao monumento. Em lon 
ga saudação, o dr. Nereu 
Ramos agradeceu a ho
menagem que lhe foi o-
fer tada pelo povo de La
jes, acentuando que sem
pre encontrou energias 
e estimulo no seio do 
seus conterrâneos para 
prosseguir a sua jornada 
politica. Demonstrando 
viva emoção, o ministro 
da Justiça fez sentir o 
calor do seu agradeci
mento às manifestações 
de apreço do seu povo 
em coloridas palavras 
que tocaram fundo em 
todos quantos o ouviram 
e o aplaudiram ao final.

C oquetel no C lube 14

como parte integrando 
das homenagens, foi o- 
ferecido a sra. D. Bea
triz Pederneiras Ramos, 
esposa do dr. Nereu Ra
mos, no clube Io de Ju
nho, um fino coquetel, 
por parte da sociedade 
lageana, representada 
por numeroso grupo de 
senhoras e senhoritas.

B anquete hoje à  noite
As solenidades de ho

je serão encerradas com

um grande banquete, que 
deverá contar com per
to de 400 pessoas, a ter 
lugar nos salões do Clu
be r  de Julho.

D espedida a m a n h ã
No dia de amanhã o 

dr. Nereu Ramos visitará 
o 2o Batalhão Rodoviá 
rio, onde lhe serão pres
tadas homenagens, de
vendo regressar às 13,0J 
horas, quando embarcará 
no aeroporto Correia 
Pinto.

BELA E BANDIDA
Sob o título acima, o DIÁ

RIO DE NOTICIAS, de Porto 
Alegre, em sua edição de on
tem publica o seguinte: “As 
autoridades do Rio Grande do 
Sul vêm de apanhar o fio da 
meada de uma vasta rêde de 
contrabandistas de automóveis, 
que eram introduzidos no pais 
através da fronteira com o 
Uruguai. Uma bela mulher loi
ra era usada como «isca» pela 
quadrilha de contrabandistas, 
que procurava seduzir os fis

cais com os seus encantos. O 
cel. Raymundo Chaves (chefe 
de policia daquele Estado) de 
terminou a ida de um delega
do à capital paulista onde de
verão prosseguir as investiga
ções. A bela contrabandista 
chama-se Madalene Von Dora, 
conta 25 anos de idade e é 
de nacionalidade alemã, não 
falando o português. Foi ne
cessário um inquérito para to
mar-lhe o depoimento.

IqrenNkF. ttfta ir. Selio Mclín
Regressou de Porto Alegre, para onde havia seguido há 

dias atraz, o sr. Selio Melin, um dos principais dirigentes da 
conhecida firma comercial Fernandes & Cia, estabelecida em 
nossa praça.

Sua viagem prendeu-se a importantes negócios relacio
nados com a referida casa que dirige, tendo entrado em con
tacto naquela metrópole com firmas congeneres.

«SÉCULO XXI»
Carta Patente n' 165 

FOTO POSTAIS — LAMBRETTA 

Resultado do sorteio de 31.8.1957

Núm ero sorteado: 30.048
Convidamos o feliz portador do cupão premiado, a pro
curar o seu prêmio no seguinte enderêço:

Hotel Provezani, com o Sr. José Duzan
Próximo sorteio em 28 de setembro de 1957

Visto
Ernani Castro Holt 
Fiscal do Govêrno p/ Emprêsa Século XXI

Honificadora de Propaganda LUia.
A. Darclê Ribeiro
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Em poucas linhas
Quando se efetuou o Censo 

de 1950, existia no Território 
Fedenal do Rio Branco ura 
município, o de Catrimâni, 
cuja área  terrestre  media 
73520 Um2. vale dizer, quase 
duas vezes a superfície do 
Estado de Espirito Santo, três 
vèzes a de Alagoas. Nesse i- 
menso território viviam ape 
nas 467 homens e 402 mulhe
res: essa população diminuta 
poderia habitar cômodamente 
um edíficio de apartamentos 
do Distrito Federal. Posteri
ormente, informa, o IBGE. o 
município de Catrimâni foi 
extinto.

X X X

Em uma média emre dez pes
soas nascidas na Bah a vive 
fora da terra natal. Essa re la 
ção da idéia do vul o da emi

Dr. Edézio Nery 
Caon

Completou mais um ano de 
existência o dr. Edézio Nery 
Caon, provecto advogado no 
fórum local e pessoa vasta
mente relacionada em no68os 
meios.

Ex-diretor deste bi-semaná- 
rio, atualmente vice presi
dente do Partido Trabalhista 
Brasileiro, secção de Lajes, 
o dr. Edézio Nery Caon faz. 
portanto, jus ao respeito e à 
estima que lhe dedicam 
seus concidadãos t a n t o  
atributos pessoais como pela 
elevada posição que desfruta 
nos círculos políticos da Prin
cesa da Serra.

Embora tardiamente, destas 
colunas cumprimentamos o 
distinto aniversariante, fa
zendo-lhe votos de perenes 
felicidades.

graç io baiana, que [se sabe das 
maiores no Brasil. Um mini- 
mo de noventa mil baianos 
com tôda a certeza deixou a 
boa terra  no curso do decê
nio 1940/1H50 (periodo inter- 
censitário), visto com o nú
mero de deslocados do Esta
do, baianos presentes em ou
tras Unidades da Federação, 
cresceu de aproximadamente 
340(iOO para mais de 430.000

XXX

Os dados do Censo Indus 
tria! de 1953 (IBGE) indica
vam a existência no país, de 
19 fábricas de fósforos. Lo 
calizavam-se l'> delas em 
-ão Paulo, 2 no Paraná. 2 no 
Estado do Rio, 2 em Santa 
Catarina, i no Rio Grande 
do Sul e 2 em Pernambuco. 
Esses estabelecimentos ocu
pavam 3052 operários.

Aniversário
Festejou seu aniversário na- 

talício, ontem, a cxma. sra. do
na Maria de Lourdes, digna 
consorte do sr. Álvaro Ramos 
Vieira sócio-gerente do Gran 
de Hotel Lajes.

Mercê dos seus inúmeros do
tes pessoais, a distinta aniver
sariante desfruta de vasto cir
culo de amizades na alta so
ciedade Iajeana, onde recebeu 
muitos cumprimentos pela pas
sagem dessa efeméride.

Nossos parabéns.

Sr. João Cruz 
Junior

Em meio a grande alegria 
dos seus familiares e largo 
cirulo de amigos, viu passar 
seu aniversário natalício, dia 2 
do corrente, o sr. João Cruz

E d i t a
O Doutor Clovis Ayres 
Gama, Juiz de Direito 
da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari
na, na íorraa 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

Junior.
Capitalista e influente mcin- 

bro do diretório municipal do 
Partido Social Democrático, o 
distinto aniversariante desfru
ta de largo circulo de amiza
des e relações em nossos mei
os, motivos porque foi muito 
cumprimentado nessa data.

Destas colunas cumprimen
tamos o sr. João Cruz Junior, 
almejando lhe muitas e dura
douras felicidades.

In fo rm a ç õ e s  

V e n d a s  r  

P e ça s

A s s is tê n c ia  
T é cn ica  D ie se l

Revendedor Autorizado:  
MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING

S/A
Cel. Rua Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, 253 

Caixa Postal 27 LAJES, S.C.
tf
tt
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! de P r a ç a
neste -Juízo, o seguinte | 
bem penhorado à afirma

na ação executiva que 
lhe moveu José Parade- 
da, a saber: — Um Lo
comovei marca “Lenz” 
com 35,43,00 HP, ano de 
fabricação 1935, 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
creví e também assino.

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

Escrivão do Civel

Até o fim do ano a carteira 
de identidade de saúde

Encontra-se em sua fase fi
nal a campanha de divulga
ção e sondagem de opinião 
levada a efeito pelo Miniaté- 
rio da Saúde no sentido da 
instituição da Cqrteira - de 
Identidade de Saúde. Esse 
documento, segundo já foi 
noticiado, será de grande uti
lidade para o tratamento e 
diagnóstico de moléstias, o- 
rientando o faculiativo quan
to ao passado clínico de seu 
paciente. Mediante tal carteira 
onde cada enfermidade ou in
tervenção cirúrgica será regis- 
tiada, mesmo os doentes cu
ja rustieidade não parraitir 
que se expresse com clareza 
ao médico, quanto aos seus 
males, terá tratamento mais 
bem orieotado.

O dr. Romeu Marra da Sil
va, assessor técnico do Mi
nistro da Saúde, declarou à 
reportagem ter sido valiosa a 
cooperação dos estudantes de 
medicina de todo o Brasii, na 
primeira fase da campanha de 
divulgação da Carteira de 
ldenti Inde de Saúde. Acre*- 
centou que até o fim do ano 
te 'á  inicio a distribuição de 
caneiras, segunda c-iterio ain
da em eàtu-los. Fin lizando 
informou: Quand > começar
mos as distribuições das car
teiras, então redobrarem s a 
nossa divulgação, com o obje
tivo de demonstrar q Ue elas 
serão benéficas para todo 0 
povo, e muito Contribuirão 
para melhorar o conecto do 
Brasil r. » exterior. Esperamos 
assim, estar contribuindo pa
ra que seja criado definitjva- 
menta esse meio de comuni
cação entra os médicos de to 
do o Brasil, quiçá do mundo.

Contamos com a 
classe médica nêsse  árduo 
trabalho, que concorrerá para 
que terharo os médicos mais 
elementos para sua sagrada 
missão qual seja a de salvar 
vidas e aliviar dores alheias

EDITAL
Luperoio de Oliveira Koeche, 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 pretendem casar 
Otávio ''trazzer, solteiro, nascido 
em Ouro Fino, Fstado de Minas Ge
rais, dentista, filho de Minguei 
Strazzer e de Benedicta Junqueira 
de Carvalho e Glades Waltrick Va- 
rella, solteiro, nascida em Lajes, de 
ocupação domestica, filha de Jathyr 
Cgib Varella, e de Etuyta Waltrick 
Varella.

I.ajes. 2 de setembro de 1957.

Faz saber que pretendem casar 
José Corrêa Silva, solteiro, nascido 
em Lajes, comerciario, domiciliado 
e residente nesta cidade, filho de 
|'I rtins Alves da Silva e de dona 
Lucinda Pereira da Silva, e Nilsa 
Krieger. solteira, nascida em Itajai, 
neste Estado, de ocupação domés
tica, domiciliada e residente era I- 
tajaí, filha de Oswaldo Krieger e 
dona Catharina Hrieger.

Enjes de agosto de 1957.

C om pre b a te r ia s  
«F O tt D» com ple
tam en te  ca rreg a -
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Refrigerador

G e lo m .
t U T ô i ' c M - "
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* $ « S
Gelomatic Elétrico 
"T ro p ica l" é produto 
da enorme 
experiência da 
Gelomatic na 
fabricarão de 
refrigeradores para 
o Brasil. Feito 
especialmente para 
as severas condiçSes 
de nosso clima. 
Dotado de "un idade 
selada" para uma 
v ida  in te ira  de 
bons serviços.

©

G E L O M A T I C
Fernandes & Cia.EM

durante seis mêses a gostosa

Como brinde de 
Fernandes & Cia

Um p■ oautj  u
INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS S.A.

Revendedor autorizado:

P E P S I - C O L A
E TEM MAIS 1 

UM REFRIGERADOR inteiramente

Grátis
Para cada 25 refrigeradores vendidos 

GELOMATIC ELETRICO TROPICAL 1
8 PES CÚBICOS

G aran tia  in teg ra l de  5 anos
A ssistência  técn ica  perm an en te

D iretam ente do revendedor

-------  FERNANDES & CIA.

«0 crediário mais elástico da cidade»

Com apenas
Cr$ 500,00

de e n t r a d a
Eo saldo em longas e suavíssimas 

prestações mensais!

E ainda m a is !

17273044
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NUNCA SE VIU ISTO ANTES

Candidate-se o quanto antes a um dos oU con 
famoso refrigerador «SPRINGER» para receber um

ELETROLANDIA
Córdova, s/n)

A pioneira das iniciativas

r?m

Adquira « “ «SPRINGER» c candídate-se ao prêmio !

*
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Transportes Aéreos Catarinense $. A
Séde em Florianópolis S. C.

Voos da
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:39 De 
saidas às 14:59 Para

Rio - São Paulo  - C uritiba - Ita ja i e F lorianópolis 
V ideira - Jo açab a  e Chap©có
C hapecó  - Jo açab a  e V ideira
F lorianópolis - Itajai - C uritiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - P a ra n a g u á  - C uritiba - Joinvile - Itajai 
e F lorianópolis

saidas às 15,39 Para Porto A legre

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 A legre 
F lo rianópolis - Itajai 
- Santos e Rio

Joinvile - C uritiba - P a ra n a g u á  

C uritiba - Joinvile - ItajaiRio - Santos - P a ra n a g u á  
e F lorianópolis 
V ideira - Jo açab a  e C hapecó
C hapecó  - Jo açab a  e V ideira
F lorianópolis - Ita ja i - Joinvile - C uritiba, - P a ra n a g u á
- Santos e Rio

Rio - Santos - P a ra n a g u á  - C uritiba  - Joinvile - Ita ja i
e F lorianópolis
V ideira - Jo açab a  e C hapecó
C hapecó  - Jo açab a  e V ideira
F lorianópolis - Ita ja i - Joinvile - C uritiba - P a ra n a g u á
- Santos e Rio

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

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

E stado de S an ta  C a ta rin a
D E C R E T O  

de Io de agostj de 1957 ,
O Prefeito Municipal de Lagei .reiolve: 
k  E M 0  V E R:

De acòrdo Com o art. 72, alínea b, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949:

JOANA OULCED1NA DALVESCO ALBUQUERQUE, o- 
ttupante do cargo isolado da provimento efetivo de PROFES
SOR, Padrão J, constante do Quadro Ünico do Mun : > o, d 
Escola Mista Municipal de SERRARIA GALAFASSl, no distri
to de CAMPO BELO DO SUL, para a de SERRARIA SÃO 
PEDRO, no distrito de SAO JOSÉ DO CERRITO.

Prefeitura Municipal de Lages, em Io de agosto de 1957. 
Astinado - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
felipe  Afonso Simão.
Secretário.

D E C R E T O  
de 1* de agosto de 1957 

Ü  Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art. 97, alinea a, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949:

A ELZA BACKS DA LUZ da função de PROFESSOR 
‘Èxtranumerário-diarista, da Escola Mista Municipal da POR
TÃO PRETO, no distrito de PALMEIRAS,

•Prefeitura Municipal de Lages, em Io de agosto de 1957. 
Assinalo: -  Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Sim&o 
Secretário.

D E C R E T O  
de Io de agosto de 1957 

'O Prefèito Municipal de Lages, resolve:
'CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art, 97, alfnea a. da Lei 
n° 71. d* 7 de dezembro de 1949:

A P a ULLNA BASELÍCIA DUARTE da fünção de PRO- 
‘FESSOR Extranu nerário-diarista, ds Escola Mista Municipal 
'de SÃO SEBASTIÃO DO ABÍLIO, no distrito de CAMPO 
‘BELO DO SUL-

■Prefeitura Municipal de Lágés, em 1» de agosto de 1957 
Assiualo: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário. I

D E C R E T O
r  _ . ide I o de agosto de 1967
'O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
'CONCEDER EXONERAÇÃO.

De acôrdo com o art.'95,>§ IIo, alínea a,
_____J?“ L , i n° 71, de 7 de dezembro de 1949:

A DOLÕRES MARIA FLORIANI do cargo isolado de 
1 provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão A, constante do 
Quadro Unico do Municioio (Escola Mista 'MuniCipál de TRI

BU TO , no distrito de INDlOSJ.
Prefeitura Municipal de Lages, era ' í °  de agosto de 1957. f  

Assinado-’ - Vidal Ramos Júnior
Préfeito Municipal. "2  3 3* 

;Felipe Afonso^Simão 
'Secretário.

T) E C R E T O 
, - e 5 de de 1957

O Prefeito Municipal de Lages, r°solve- 
CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art. 97, alínea a, da ILel 
i .  J*° 7U de 7 de dezembro ’d e ’ 1949: ^

A IRIA MARIA ERPEN da função d. PROFESSOR bx-

'írourêoRRE/rpiNTüEsc<>l,s ^  séde d°
■ Pre íe jfur .  Municipal de Leges, em 5 de agosto de! 1957 

Assinado: • Vidal Ramos Júnior 
'Prefeito MtlaifclpM 
1 Felipe Afonso Simão.
Secretário.

P Ò R T A R I A
b  . .. , de 29 de jufbo d e ' Í957. ,

( « r ^ r^íeit0 Municipal de Lages,’ resolve-
( CONCEDER LICENÇA PRÊMIO:

p e  acôrdo'com o art. 178. Mal Lfei tn°771 ide 
7 de dezembro 'de 1949:

A A DELIA WALDRIGUES SCHEMBS, ocupante do car
go isolado de provimento efetivo de RROFESSOk, 'Padrão  

,do Q.uadro Uftlco do Município'(Escolas Reuni
das ds Séde do Distrito de CORREIA PINTO), de seis (6) 
mêses, com _ vencimentos Integrais, correBpondehte ao decênio 

' Íe n te rdkta d°  27' 2' 1942 e 27-2-1952 a contar da pre-
Preféitüra Municipal de Lages, em 29 de julho de: 1957 3  

Assinado:- Vidal Ramoal Júnior . „
1 Prefeito Municipal.

Suspensa a importa
ção de automóveis
O Itamarati enviou circular 

a ti d s as repartições consu
lares e diplomáticas no es- 
estrar.geirr, suspendendo to 
das as autorir çõ^s de impor
tação de automóveis -  até 
que sejam organizadas as ins
truções respectivas de acôrdo 
c m a legislação recentemen- 
te promulgada. Essa- instru 
ções estão sendo organizadas 
pelo I*. marati e o Ministéri > 
da Fazend i, em comum a- 
córdo.

P a ra  seu  carro

use peças

legítimas FORD

Juizo de Direito d a  P rim eira V ara  fd a  C o m ar
ca  de Lages, Estado de S an ta  C a ta r in a

Cartório do Civel e Comércio

Concordata do Espólio de 
Waldemar Francisco de 

Oliveira
AVISO AOS CREDORES

Está sendo processada no Juizo de Direito da ÉrimeL 
ra Vara desia Comarca de Lages e n o C a r to n o  do Uivei e 
Comércio, êste a meu cargo, a Concordata Pre e 
Espólio de W aldem ar Francisco de Oliveira. .

Teodo o Comissário senhor Amélio Sartori Nercclin 
apresentado o seu relatório, e o devedor cumprido o que 
determina o inciso I (um) do artigo número cento e s e te n 
ta e quatro (174) do Decreto-lei numero 7-661, de 2J de 
junho de 1945 (Lei de Falências), aviso aos credores, nos 
termos ,do inciso II (dois) do mencion ido artigo, que d u 
rante ciuco (5) dias, contados da primeira publicação dêste 
aviso no Órgão Oficial do Estado, poderflo opôr embargos 
à referida concordata, na forma do artigo número 142( c e n 
to e quarenta e dois) do citado decreto-lei.

Lages. Santa Catarina. 24 de julho de 1957
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel e Uomércio

S
— a mais moderna lavadeira automátiça do mundo

A s s is ta  a um a- demons
tração sem . c o ip p ro m isso

• A um simples teque de seus 
dedos BENDIX lova 4 kg de 
roupa por, apenes 40 centavos.

•  Seu exclusivo-processo, de 

lavar_.prelopgq a  v d o  útil dç* 

tecidos -  eçonomiza. yrao 
fortupa em roupa.

i •  Bendix é- conforto- e 
, economia comprovada eim 
. mais de 3 ^0 0 .0 0 0  larps 

■ no mundo inteiro.

. »

Adquiraja sua Bendix por:

^1.730,03 em  10 p restações de 3.170,00 ca- 
<da — A v ista  bon ificação  de Cr$ 1.000,00

■ AGENTES A U T 08K IA IJC S  BSNDtX-

• r  
~z

-.Comercio de Automóveis João Buatim S.A 

TRua M al. D eodoro, 305 - fone 255 C.P. 43

56 o Revendedor Autorizado pod-
° perfiita °""'ência técnica d *va Bendix
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COFREIO LAGEANO

remota aulomàticamente a 
costura
Você não precisa perder tempo 
no lento e cansativo trabalho 
de rematar. A nova Leonam 
costura com pontos rematados. 
Ê muito mais prítica e segura

adapta-se à espessura exala 
dos tecidos
A nova Leonam costura acolcho
ado ou seda, lona ou organdi com 
a mesma facilidade, rapidez e se
gurança, graças ao regulador au
tomático de espessuras. 2 0  A N O S  D E  G A R A N T I A  -  Assistência Técnica 

em qualquer localidade do pais. Conheça a nova Leonam 
nas melhores lojas do Brasil

M A N O E L  A M B R Ó S IO  F IL H O  S  ■ Â t  lodO tlfla  •  Coméffio
•uo 25 d * Mor9» 2701280 - fooo 57-9534 - SSo Paulo 

F I L I A L  DE CUR I T . I B A.
RUA INÁCIO LUSTOSA, 113 FONE, 4414

tl.rSo frima  -  I tr lo ,  u n i t .  modol.o -  
lobticoodo l id a i n  poso», • '«  09.ll» » , 
I •00 MAQUINAS OIÁIIAS. Jo piodoii»

Adquira imediatamente a sua máquina de costura em suaves prestações mensais
SEM ENTRADA E SEM MAIS NADA

uma visita a

A PIONEIRA DAS INICIATIVAS 1

M A F  -  d maior fábrica de máquinas de costura do Brasil -  a 3° do mundo, produz 50°/. do consumo do país
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JK considera justo o direito de voto 
ao analfabeto

Por ocasião de sua visita á 
cidade de Presidente Epitacio, 
lot iizada no Estado de São 
Pa lo, o sr. Jusce- 
lino Kubitschek concedeu pal
pitante entrevista a um en
viado especial da Agencia Me
ridional. tecendo considerações 
a respeito de vários assuntos 
de interesse nacional. Dando 
sua opinião sobre o projeto 
do deputado Armando Falcão, 
que dá ao analfabeto o direi
to de voto, declarou o Chefe 
da Nação: - Ê um assunto 
que, realmente, vem interes
sando toda a opinião pública 
brasileira. Sua solução está a- 
gora entregue ao Congresso. 
Como democrata e conhecen
do bem o Brasil considero que 
sr* deve facilitar o alistamento 
e trazer maior massa de elei
tores para decisão dos nossos 
futuros pleitos. Dentro desse 
julgamento - ponderou o pre
sidenta considero justo o di
reita de voto so analfabeto.
Reforma d a  lei eleitoral

Dentro desse ponto de vista

:i assou o presidente da Repu
blica, diante de nova pergun
ta, a analisar alguns aspectos 
do projeto de reforma da lri 
eleitoral em curso na Camara 
dos Deputados:

,-N3o tenho emitido opinião 
sobre assunto que, como já 
disse, é da alçada do Con
gresso. Todavia, considero que 
todas as medidas que facili
tem a inscrição do eleitor e 
das eleições devem ser posta» 
em pratica num regime demc.- 
craiico como o nosso. Nio há 
nenhuma razão para que crie
mos uma serie de dificulda
des para que um ridadlo  se
ja eleitor no Brasil. Creio que 
devemos lançar mio de todos 
o* recursos cabíveis para dar 
ao pais um grande colégio 
eleitoral.

Fala-se em fraude. Mas ela 
será inevitável em qualquer 
1 i. Devemos combat^-la mas 
devemos também facilitar ao 
máximo o alistamento eleito
ra l”.

Comercial Auto Capas
Guzzatti & Merkel |

Plásticos para automóveis, estofamentos para veículos, fábrica de 
móveis, estofaria, peças e acessórios

Rua Baependi s.n. — Telefone 338
LAJES Santa Catarina

VANDA OITICICA EM LAJES
Encontra-se em Lajes, dan 

do sequência à sua missão 
cultural, social e filantrópica 
a cantora lírica Vanda Oiti- 
cica, que percorre  o Brasil
com a finalidade de angariar 
fundos, com seu brilhante 
trabalho, para a construção 
de uma colonia e abrigo pa 
ra decaídas que pretendem 
"reconstruir sua vida.

contaram com a presença  de 
cabeças coroadas e de per
sonagens de todas as esferas.

Em nossa terra, Vanda Oi- 
tícica participou, segunda fei 
ra última, da mesa redonda 
para tra tar  do problema dos

menores, devendo pronunciar 
hoje importaDte conferência 
no Instituto de Educação, e 
sex ta -fe ira  próxima dará um 
recital de canto no Ciuema- 
rajoara 6eguindo depoi6 com 

'destino  à capital gaúcha.

A marcha di alistamento eleitoral
Inútil se torna qualquer co 

mentário a respeito dessa sin
gular artista porquanto é i or 
demais conhecida em todo o 
Brasil, lendo seu nome se 
projetado no mundo inteiro 
em recitais que deu e que

entrada

Saldo em suaves 

prestoções mensais

Preciosas qua
lidades do ovo

Do total de calorias exigi
das diariamente por um ho
mem de proporções médias, 
para o seu trabalho normal, 
um ôvo fornece cêrca de 2 a 
2,5 por cento. Isto é uma pur- 
cêla bem considerável se con
sideramos que a p-incipal ca- 
racterLlica do ôvo é a de 
preteger o organismo humano 
das possíveis deficiências nu
tritivas, propi>rcionando-lhe 
elementos essenciais à ma
nutenção de um estado per
feito de saúde.

BICICLETA» fARA HOMENS 
MULHERES I  CRIANÇAS.

-REV EN D ED ORNESTA  PRAÇA -

E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s.n. -Fone 331 Q uem  n ão  an u n c ia
LAJES Santa Catarina se esconde

0 T.S.E. solicita informações
O Tribunal Superior Eleitoral baixou a Resolução N" 

5.494, de 28 de junho de 1957, contendo instruções com ple
mentares para o alistamento.

Por essas novas instruções foi facilitado ao máximo o 
alistamento. Além de permitir que os juizes e os funcioná
rios dos c«rtórios se desloquem para  os distritos e povoa
dos, o T.S.E. previu ainda a nom eação de juizes p re p a ra 
dores e a criação de postos de alistamentos nos lugares 
que tenham núcleos eleitoral ponderável.

Só não se tornará eleitor quem não quizer. quem p r e 
ferir pagar multa e 6ugeitar se às demais penalidades p r e 
vistas na legislação eleitoral. Aliás, conforme iá fui divul
gado, está se processando a cobrança das multas impostas 
aos eleitores que deixaram de votar, e o mesmo acon te 
cerá com referência aos que deixarem de se alistar.

0  TSE não se limitou, porém abaixar a citada reso 
lução N- 5 494 pois vem supervisionando o seu cum prim en
to a través  de circulares e pedidos de informações a fim de 
se inteirar da marcha do alisiamento em todo o país.

Ainda agora o desem bargador Presidente do T. R. E. 
recebeu do Ministro Rocha Lagôa presidente do T.S E o se 
guinte telegrama: "Solicito vosaéncia se digne p res ta r  s e 
guintes urgentes informações bipts a) quantos post s de a- 
listamento nesse Estado em cumprimento disposto artigo 
quinto e seu paragrafo da Resolução N. 549, ptvg b) qua°n 
tos juizes preparadores foram nomeados e em quantae loca 
lidades de6sa Circunscrição estão eles funcionando pt In 
formo vg outrossim a vossência que êste Trisupelei sessão 
de 16 de agosto corren te  resolveu a lte ra r  prazo fixado a r 
tigo quarto referida Resolução 5.494 vg sentido listas p re 
tendentes inscrição aerem entregues aos juizes eleitor is 
respectivos até o dia 30 de setembro vindouro pt A tencio
sas saudações Rocha Lagôa Ministro Presidente  Trisupelei"

Setembro

sas
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

Mês da boa compra 
CASA RENNER

(Secção de senhoras)

Casacos - Blusas de lã - Tailleurs

Todo o estoque com descontos
VISITE-NOS E VEIA N O SSO S PREÇOS.
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Vitória reabílitadora do
“ 'F ?  s r

Com a realização de apenas 
um jogo, foi finalizado domin
go ultimo o Torneio Estimulo

da Liga Serrana de Desportos, 
com o match entre os quadros 
do Pinheiros e do Flamengo.

Atuando de forma espetacu
lar, o Pinheiros n3o leve di-

Segundo despachos proce
dentes do Rio, a secretaria do 
Ministério da Guerra publicou 
0 ato ministerial que puniu, 
com dez dias de prisão, o ge
neral de divisão técnico da 
reserva Paulo Bittencourt 
Amarante, em face de decla
rações por ele prestadas a 
a um vespertino carioca. Co
mo se recorda, o 'general 
Amarante nessas declarações

íiculdades em vencer o seu 
adversário pelo alto escore de 
5 á 2.

Com este resultado o qua
dro alvi verde sagrou-se cam 
peão invicto do Torneio Es
timulo. numa conquista das 
mais merecidas, pois foi o 
Pinheiros a equipe mais s a 
liente desta competição.

teceu comentários violentos 
contra o Jvice-presidénte da 
República, er. João Goulart, 
por motivo de haver sido dis— 
tinguido com a medalha de 
Mérito Militar.

Esclarece o ato ministerial 
ue cabe ao comendo do Io 
xército tomar as providencias 

necessárias ao cumprimento 
da punição.

CRUZEIRO
t«ndo-se assim do seu ultime 
insucesso frente ao Indepen
dente de Curitibanos.

Os gole do Alvi Azul foram 
anotados por intermédio de 
Dida 2, Gino e Juba, ao pas
so que Nereu marcou o tento 
de honra dos tricolores.

Na arbitragem esteve o Sr. 
Artenis Freitas, com uma boa 
atuação.

Sr, Osvaldo Costa
Seguiu no dia de ontem pa

ra a cidade de Joinvile, o 
nosso amigo Sr. Osvaldo Cos
ta, acatado desportista resi
dente nesta cidade.

Naquela cidade Osvaldo Cos
ta, que é destacado Arbitro 
da LSD « Io Secretario du 
S.C. Cruzeiro, gozará um pe- 
riado de ferias-

Desejamos ao mesmo uma 
feliz estadia na Manchester 
Catarinense.

2.418 Municípios
Sobe a 2.418 o número de 

municípios instalados até 31 
de dezembro de 1956, confor
me discriminação da «Revista 
Brasileira dos Municípios» 
(IBGE). Dêsse total, 315 muni
cípios estão na Região Leste, 
785 Da Regiõo Sul, 517 na Re
gião Nordeste, 185 na Região 
Centro-Oeste e 116 na Região 
Norte.

Dez dias de prisão para 
o General Amarante

P R I V A T I V O ^
V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota d e .. .

•São, de loto, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério da 

escolha individual das emissoras.

ida Farrapos, 45 - Telefone 4501 - End. Teleg. "WELPE11 • Pórto Alegre

Az k Ouro lidimio campeão varzeano
Teve prosseguimento na tarde de doYningo no Areiáo 

de Copacabana, o certame varzeano de futebol da presente 
temporada, com a realização de duas partidas.

No primeiro encontro da domingueira, o Corintians so
brepujou o juventude Operaria Católica pelo ajustado escore 
de 3 á 1.

No preiio principal, o Az de Ouro desenvolvendo uma 
notável atuaçio derrotou com categoria ao Avenida pelo es
core d; 2 á  0, sagrando-se desta maneira campeão varzeano 
de 1957.

O titulo conquistado pela equipe tricolor foi dos mere- 
recidos, pois foi o mesmo durante o campeonato, a esquadra 
que melhor se apresentou em todos os prelios deste certame.

Realizando um retrospecto dos Campeões varzeanes de 
futebol vamne encontrar:

1953 - Bruiquense e Uru (o Titulo não foi decidido,)
1954 - Palmeiras
1955 - Popular
1956 - Cruzeiro
1957 - Az de Ouro

— Ve 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 rr 218.

LAJES S. Catarina

Sargentos Unidos em torno 
do Gen. LOTT

No encerramento das sole- 
nidades do «Dia do Soldado», 
o general Teixeira Lott rece
beu consagradora homenagem 
de parte de sub oficiais e sar
gentos, assim como da oficia
lidade, não sómente do Exér
cito, mas também da Aeronáu
tica, da Polícia Militár e do 
Corpo de Bombeiros. A ho 
menagem ao Ministro da 
Guetra foi promovida pelo 
Clube dos Sublenentes e Sar- 
g<*ntes como demonstração de 
reconhecimento pela sua ges
tão em favor da lei que criou 
os Quadros de Oíiciais de 
Admini tração e de Oficiais 
Especialistas, assegurando a 
estabilidade aos sargentos e 
sua ascenção na hierarquia 
militnr. A 'referida lei ja 
mesmo conhecida nos meios 
militares como «Lei General

F ab rica  de ladrilhos e artefatos de cim ento

«S &NTA CRUZ»
Rua Santa Cruz, 11 — LaJES

(Fundus da Igreja Santa Cruz) 
Ladrilhos de c a lç a d a  e p a ra  interiores, 

pelos m elhores preços

LiOU«.
Além de mais de um milhar 

de sargentos e suboficiais, es
tiveram presentss 9 solenida- 
dade 0 Vide-Presidente da 
República, Sr. João Goulart, 
oficiais-generais residentes 
nesta Capital, comandantes de 
corpos e autoridades.

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



A nota da semana
O principal acontecimento desenrolado em Lajes, hoje, 

é a chegada festiva do dr. Nereu Ramos, atual ministro da 
Justiça e que tão alto tem elevado sua terra no cenário políti
co nacional, a fim de inaugurar um monumento que o povo 
lajeano erigiu-lhe como um preito de gratidão pelos relevantes 
serviços prestados ao seu torrão natal. Diversas homenagens 
estão programadas para hoje e amanhã, quando o ilustre cata
rinense regressará a bordo de um avião da FAB que o con
duziu a Lajes.

> Além disso, comenta-se:
— que a turma da Radio Clube tem se movimentado, 

ultimamente. Novidades constantes, bons programas e muitas 
iniciativas dignas de aplausos;

— que por isso a mesma emissora vê crescer, cada vez 
mais, o seu cartaz em Lajes e noutras cidades do Estado;

— que o meu particular amigo Guido Wilmar Sassi lan
çou segundo livro de contos de sua autoria, editado pela SUL 
e com o título de AMIGO VELHO, com capa de Galileu A- 
morim;

— que hoje teremos a oportunidade de assistir, no Ins
tituto de Educação, uma importante conferência de Vanda Oiti 
cica, a qual se acha hospedada na casa do sr. Mauro Nerbas;

— que a asiática vem aí. O pior, entretanto, é que os 
médicos recomendam a abstenção da purinha, se porventura 
desejarem se livrar da epidemia;

— que por essa razão muita gente anda triste como 
carancho na teonqueira; . . .

—- que não há de ser nada, pois melhores dias virão, 
com ou sem asiática, chova ou faça sol;

— que a tormenta de ontem, manifestada em chuva de 
pedra e chuva torrencial sem pedra fez muito sujeito bom e 
corajoso se encolher na cama c invocar a todo santo que e- 
xiste no calendário;

— que foi inaugurada, solenemente, a nova Lavanderia 
Couto, desta vez sita no antigo restaurante do Bar Avenida 
Rua Marechal Deodoro, tendo-se enxugado, na ocasião, uns dez 
litros de vermute. Progresso;. ..

— que basta. Da próxima vez tem mais.

O Diário Carioca, do Rio, 
em uma do suas edições pu
blicadas em fins do mes de 
julho próximo passado, divul 
ga o seguinte:

“As declarações recentes do 
coronel Janari Nunes, Presi
dente da PETROBRAS, peran
te à Comissão de Transportes 
da Câmara, causaram a mais 
viva impressão aos brasileiros 
que esperam alcançar no pe
tróleo a sua redenção econô
mica.

Fundado em cálculos estrita 
mente técnicos, o Presidente 
da PETROBRÁS assegurou ao 
país que até 1960, estaremos 
produzindo, na pior das hipó 
teses, 110 mil barris diários, 
isto é uma produção de 35% 
do consumo nacional, que de
verá cifrar-se em tôrno do 300 
mil barris diários .

Tais perspectivas, necessária
mente, se baseiam nas jazidas 
atualmente conhecidas, sem 
contar as prospecções que, no 
momento, são levadas a efeito 
em solo alagoano. £  que as 
reservas petrolíferas baianas 
conhecidas permitirão uma ex
ploração pelo espaço de 35 anos.

A economia em dólares que

a produção brasileira de petró
leo representará àquela época 
será da ordem de US$ 320 
milhões, cifra considerada i- 
mensamente satisfatória para O 
país qiu  ̂ há apenas dois anos, 
adotou a política de exploração 
petrolífera em escala razoável, 
de acordo com as nessas pos
sibilidades.

Em verdade, no momento, 
já são auspiciosos os resultados 
colhidos pela PETROBRAS. Es
tamos refinando 130 mil barris 
diários, esperando-se que den 
tro de um triênio esteja ple
namente resolvido o problema 
da refinação de petróleo com 
a instalação de novas refina 
rias e ampliação das atuais.

Lançado novo livro 
do contista patrício 
Guido Wilmar Sassi

Noticia de relevada impor
tância para os meios literá
rios lajeanoe e de Santa Ca
tarina é o lançamento, pela 
Edições^ “Sul" do livro de 
contos de Guido Wilmar Sas 
si, que já tem ieu  nome fir
mado por intermédio de ou
tra obra, intitulada PIÀ, e de 
inúmeros trab.Jhos seus pu 
blicados em diversas revistas  
literárias do país e de P o r 
tugal.

A eoletanea de contos en- 
feixados no AMIGO VELHO, 
com capa de Galileu Amorim, 
uma das últimas revelações 
da pintura lajeana, tem por 
tema o pinheiro, uma da6 
principais fontes de eeon o 
mia em diversos E-tados da 
Federação.

Além desses dois trabalhos 
já editados, e que m ereceram  
os elogios da critica literária  
Guido Wilmar Sassi tem em 
preparo os seguintes: Gente - 
contos, p u b e r d a d e  - nove 
la; SÃO MiGUEL - romance, 
e BALSA, também romance.

Destas colunas pois, cum 
primentamos o prezado con
terrâneo  por mais essa con
quista sua no terreno  das 
letras, fazendo-lhe votos que 
colha b revem ente  os louros 
de uma vitória breve e com 
pleta.

. .Mtdanova ,
aos cabelos l

» '

OLEO DE 
MOCOTÓ

n í v e r s a r i o
Comemorou a passagem de 

mais um aniversário natalício, 
em fins de agosto a exma. sra. 
Mafalda, digna esposa do dr. 
Clovis Ayres Gama, juiz de 
Direito da la. Vara desta co
marca.

Residente há alguns tempos

em nossos meios, a distinta a- 
niversariante dentro de pouoo 
grangeou, juutamente com seu 
esposo, largo circulo de amiza 
des e relações em nossos meios 
sociais, motivo porque foi mui
to cumprimentada nessa tão 
significativa efeméride.

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

57 será multado em Crí 50<J,00. O PTB esta aparelhado para atender 
seus filiados e simpatizantes à rua Mal. Deodoro, 294.
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A gratidão de um povo
Inaugura-se hoje, na Praça João Costa, o 

magestoso monumento que perpetuara, no bron
ze, os feitos de um homem que subiu pelo seu 
grande talento e vontade de vencer - dr. Nereu 
Ramos, atualmente ministro da Justiça, bou adep
to da lembrança de homenagear o homem quan
do ainda em suas atividades, para que êle veja e 
sinta a gratidão do seu povo, de sua gente, encora- 
jando-o e animando-o na continuação de sua nobre 
tarefa: de engrandecer a terra que o viu _ nascer.

A grandiosidade desta homenagem não deve 
ser encarada em carater político, mas sim, da es
pontaneidade de um povo que sabe ser justo, e- 
levando ao apogeu da glória o filho dileto desta 
terra acolhedora e boa. A gratidão é uma das 
maiores virtudes que muito enobrece os que a 
praticam. Um povo se eleva pela sua generosida
de e gratidão.

E o acontecimento que nos empolga diz bem 
dêste conceito, tornando-o admirado e acatado, 
principalmente hoje, dia em que todas as flora
ções de sentimento estão condensadas. Nunca 
fui filiado a partidos políticos, razão porque sem
pre respeitei e acatei os homens de valor, des
conhecendo defeitos que o adversário sempre en
contra, o que é lamentável! Na paz como na guer
ra, os grandes homens, os grandes heróis, ficam 
perpetuados no bronze fiara que ninguém olvide 
os seus méritos, seus feitos.

Assim pensando, associo-me às manifestações 
de alegria e regozijo do povo lajeano, pois essa 
tão significativa homenagem ficará nos anais da 
história da terra de Correia Pinto.

Lajes, 4 de setembro de 1957 
INDALICIO PIRES

M íi um banda musical em lajes
Foi inaugurada, dia 1’ do 

corrente, uma nova banda mu
sical intitulada Maestro Ponce, 
criada graças aos esforços de 
algumas pessoas que reconhe
ciam a necessidade urgente de 
nossa terra possuir nma enti 
dade de tal categoria.

Ficou assim constituída a 
diretoria da nova banda musi
cal: presidente - Arnaldo Bor
ges Waltrick; vice presidente -

Sebastião Muniz: secretário 
Gilberto Oliveira; tesoureiro - 
Vivaldino Athayde; maestro 
Breno Manfred; contra mestre 
- Manoel Oliveira.

Composta de 26 figuras, a 
banda musical “Maestro Pon
ce” congrega músicos de diver
sos conjuntos da cidade, tendo 
se apresentado domingo último 
no Cine Teatro Marajoara, on
de fez sua estréia com sucesso.

Janio Quadros a fa
vor do voto do 

analfabeto
Ao desembarcar, dia 2. do 

navio que o trouxe de volta 
da Europa, para onde segui
ra em tratamento de saúde, 
o sr. Janio Quadros, gover
nador do Estado bandeirante, 
concedeu estrevisia  à impren
sa carioca, declarando-se es. 
pantado com a ignorância 
dos europeus a respeito do 
nosso país. Nessa ocasião, 
perguntado sobre o voto do 
analfabeto, em pauta na nova 
lei eleitoral, assim se m ani
festou.

- “Só com um exame m"is 
atento da matéria ó que po
derei dar uma opinião co r
reta. Em tese, porém, adiante 
que sou favorável".

Vai baixai o preço 
da gasolina

O genera l  Poppe de Fi
gueiredo, presidente do Con
selho Nacional do Petróleo 
declarou aos jornais do Rio 
segundo despachos da Agen 
cia Meridional, que vai en 
trar no plenário do Conselho 
a nova estru tura  dos preços 
dos combustíveis líquidos.

veia uma ngeira, mas 
queda no6 preços, o  
da gasolina deverá  ficai 
torno de seis cruzeiros 
tro; o dos derivados, toi 
deverá  so íre r  uma < 
que não posso prec isar

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




