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«F e s t i n h a C r i o u la »
O homem da serra para 

designar a origem regional 
ou local de coisas ou mesmo 
fatos, costuma usar da ex 
pressão crioulo ou creoulo, 
a que os dicionários dão ou
tras e várias significações. 
Para êle as tarefas nas fa
zendas. as carreiradas domi
nicais, os festejos nas capelas 
padroeiras, são lidas e reu
niões crioulas.

Não foi assim supresa al
guma. ouvir o jornalista em 
Lajes, que as consagradoras 
homenagens ali recentemen- 
té prestadas ao insigno Mi
nistro Nereu Ramos constitui
ram uma festinha crioula — 
empregado o diminutivo na 
sua acepção em contrário 
sensu, isto é para interpretar 
justamente o aumentativo.

A designação merece o co
mentário pelo seu sabor de 
fina ironia cabocla. E’ que 
Lajes não faz muito, foi tea
tro de outros festejos, aos 
quais o apelido não caberia 
porque muito do que neles 
se viu tinha origem estranha 
era made in Florianópolis.

Claro que entre os dois e- 
pisódios festivos não há rela
ção alguma de causa e efei
to. Nem sentido polêmico. Um 
deles foi visita oficial; o ou- 
tre homenagem popular, para 
a inauguração de um monu
mento há muitos meses pre
vista.

Mas o serrano, na sua a- 
cuidade e senso de observa
ção, notou as diferenças de
las assinalando o que mais 
sigoificativo havia. E dai ver 
como ponto de divergência 
entre uma e outra aquele i- 
lustrativo quid em que se 
inspirou para distinguir a que 
melhor e mais o impressio
nou porque festinha crioula.

De fato. Nela viu faixas 
muitas faixas estendidas so
bre as ruas. Leu as, E nao 
encontrou disticos mortos 
frases frias conceitos genéri
cos sem alma e sem ligação 
no tempo e no espaço comoj 
Govêrno justiceiro, Salve o

mai9 democrático, ou pala
vras contrafeitas pelos fatos, 
tais como trabalhador opero
sidade dinamismo, com pedras 
fundamentais inauguradas em 
terrenos alheios, etc. etc. . . 
tudo importado sem expres
são local mas para ali trans
portado como matéria oficial, 
que rodou centenas de qui
lômetros em transporte pago 
pelo povo. O que observou, 
nessas faixas foi o estilo v i
vo dos atos espontâneos, em 
referências objetivas, cheias 
de calor humano; Lajes agra
dece ao artífice do seu pro
gresso — O Orfanato sauda 
seu grande benfeitor =  A so
ciedade ao seu maior amigo 
— Com agradecimentos pelo 
bem recebido. . . . Ao seu 
verdadeiro defensor e prote
tor... etc. etc. Assim diziam 
todrs na eloquência da grati 
dão. E ali haviam sido feitas 
inspiradas por esse sentimen 
to espraiado e constitutivo 
dos próprios motivos da fes- 
tinha crioula.

Esteve abrilhantado os atos 
uma banda musical. Dali 
mesmo. Sem viagem de 27o

quilômetros, à custa do T e 
souro. Não houve distribuição 
de cheques pelo homenagea 
do a cada instante. Mas hou
ve chuva de pequenos retra
tos do honenageado. 0  povo 
os distribuiu sem sangrias no 
erário. Houve um banquente- 
mon6tro cuja conta não ficou 
para pagar e não foram ne
cessários enpeahos para isso. 
O dinheiro crioulo, de cada 
qual, fez soma e saldou-o. co
mo de direito No coração da 
cidade ficou plantado em 
grande monumento daquele 
que sempre trouxe a cidade 
no coração Muita despesa 
por certo. Mas o Tesouro nem 
desconfia nem nunca precisa
rá saber do quautum. A esta
tua é crioula, até no grande 
artista que a cinzelou, para a 
festinha crioula. Estrujiram 
alguns rojões; pirotécúica bem 
crioula, expressando singuia- 
e8 e pessoais entusiasmos 

crioulos Claque |não houve. 
Mas respeito muito crioulo.

Tinha razão o serrano: fes
tinha crioula.

De O Estado

Sob a presidência do sr.An- 
tonio Araldi, realizou-se ontem 
uma reunião da Associação 
Comercial de Lajes com a fi
nalidade de prestar contas, por 
parte da respectiva diretoria, 
dos assuntos relacionados com 
a classe, tratados junto ao go- 
vernp do Estado e da Secreta
ria da Fazenda, assim como 
opinar e deliberar a respeito 
da fiscalização estadual.

Em face da grande afluên
cia verificada, o conclave efe
tuou-se na sede da Associação 
Rural de Lajes, contando com 
o comparecimento dos fiscais 
da Fazenda da comuna e de 
elementos diretamente interes- 
sados no assunto.

Nessa ocasião, os represen
tantes da fiscalização estadual

fizeram longa explanação a 
respeito d.o tema em pauta, a- 
firmando ser impossível, n^gar 
imposto de Vendas e Cons igna- 
ções em virtude do convênio 
firmado entre todos os Estados 
da Federação que é de fiscali
zar, religiosamente, as notas 
extraídas em qualquer cidade 
ou lugarejo do país e, assim, 
estar em dia com o movimen
to comercial neles desenvolvi
dos.

Destas colunas, pois, faze
mos um apelo aos comercian
tes para que prestigiem e 
cooperem com o orgão máxi
mo de sua classe, em vista do 
acordo recentemense firmado 
com a Secretaria da Fazenda 
visando a boa marcha das coi
sas.

Academia Catarinense de Acordeon
Orgulha-se em anunciar o Prof. 

jDedé e seus alunos no Décimo Fes
tiva l de «Acordeons em Desfile». Em 
Beneficio da SLAN.

Conjuntos com mais de 100 Acor
deons, desfilarão no Palco * do Cine 
Teatro Marajoara no próximo mes 
de Outubro.

Espetáculo deslumbrante que vo
cê recordará para sempre. . .

Academia Catarinense de Acordeon - Hontem um sonho 

hoje uma realidade. . .

Srta. Marlene Waltrick

Colhe hoje a 15 a flôr no jardim da vida, a graciosa e 
distinta jovem Marlene Waltrick. dileta filha do sr. Rual Wal
trick, capitalista residente em Lajes e de sua digna consorte 
d. Inez Lourdes Waltrick.

Marlene Waltrick, graças aos atributos que a adornam e 
aos seus dotes pessois, desfruta da estima e da simpatia da 
sociedade lajeana, motivo porque foi escolhida “Miss Simpatia” 
no concurso Miss Brotinho, realizado em princípios dêste ano.

Em regozijo ã essa data de tão alto significado, a distin 
ta auiversariante oferecerá sábado, nos luxuosos salões do 
Grande Hotel Lajes, uma condigna recepção ao seu vasto cir
culo de amizades, o que promete ser o máximo acontec mento 
social da semana.

Destas colunas, ao ensejo do seu aniversário cumprimen
tamos à srta. Marlene Waltrick, bem como aos seus dignos 
progenitores, almejando lhe um futuro risonho e venturoso.

Exportação brasileira de café 
agosto de 1957

em

Foram exportadas, no mês 
de agosto último, segundo da 
dos do Instituto Brasileiro do 
Café, 1.199.217 sacas de cáfé, 
sendo 1.161.414 para o exte
rior (das quais 621.458 para 
os Estados Unidos), 37 632 pa 
ra portos nacionais, 171 con
sumidas a bordo. Do pôrto de 
Santos sairam 627.173 sacas

A disponibilidade, dos por
tos de exportação em 31 de 
agôsto, era de 4.473.271 sacas, 
sendo 2.343.748 em Santos: 
462 538 no Rio, 497.240 em 
Paranaguá: 130.093 em Vitó
ria; 21.403 em Angra dos 
Reis.- 12.698 em Salvador e 
6.55! em Recife.

Madeirense do Brasil S A
Assembléia Geral Extraordinár a
Ficam convidados os senhores acionistas a comparecerem 

à Assembléia Geral Extraordinária, a realizar-se no proximo 
dia 30 de setembro de 1957, as 15 horas, na séde social, em 
Vilanova - Município de Lajes para tratar dos seguintes as
suntos:

aj Renúncia de Diretor.
b) Interesses Gerais

Lajes, 10 de Setembro de 1957.
Amadeu Fèrreira —  Diretor Vice-Presidente 

Velinir Daje —  Diretor Vice-Presidente
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Valioso Trabalho de Varnhagem sôbre a I n d e p e n d e n c i a

Lançam as Edições Melhoramentos o livro com 
i anotações de Rio Branco e Hélio Viana

a . . * .  M  M «iho i , £  i e“
mento (le lançar a “Hi.tó- sé Maria ParanhoBJunior (de | omro a gucessorramento de lançar a “Hittó- 

ria da Independencia do Bra 
eil", com que Francisco A- 
dolfode Varnhagen descreve 
o período de 1820 a 1825, ou 
seja desde a revolução cons
titucional portuguêsa até o 
reconhecimento da separação 
do Brasil por parte de Por
tugal. 1

Este trabalho de \ ernha 
gen passou por situações ja
mais previstas pelo autor. Ao 
falecer em Viena, em 1878, 
Varnhagen retinha os origi
nais de 10 capítulos do texto 
desta “História da Indepen
dência do Brasil" e os 9 res
tantes correspondentes às

pois Barão do Rio Branco) 
que se encontrava, então era 
Liverpool, como cônsul do 
Brasil.

Anotou Rio Branco, como 
um dos mais notáveis histo
riadores que ^ra os manus
critos de Varnhagen com o 
objetivo de complementar o 
trabalho para • divulgação. E 
nesta lase contou com a co
laboração e o auxilio de E- 
duardo Prado. Os ancargos 
diplomáticos, que logo o so
brecarregarem, impediram-no 
de encerrar a cuidadosa ano
tação.

Vinte e tantos anos apos otantes correspondentes as vinte e iauluo — ° 
Províncias, estavam confia falecimento do autor, jâ em| 1 U » lUVIUW f --------------------------------  ----  —

Associação Profissional dos 
Contabilistas de Lajes
Assembléia Geral Extraordinária 

CONVOCAÇÃO
Convocamos os associados desta Associação, que 

estejam em pleno gozo de seus direitos sociais para to
marem parte da Assembléia Geral Extraordinária a reali 
zar-se domingo dia 29 de setembro do corrente as 9 (nove 
boras en  orim ira o i v o j i ç i o  ou a» 930 (nove horas e 
trinta imiaJtoí) en  s e g u ia  c i i v . c a ç i i  c m  qualquer nú
mero oe presentes na séde social sita a Kua 1o de No- 
vemoro 3 li(t:i> v l i ' i j > » r i  stU 6 (<ah) naata c i l t l s  a 
fim de tratarem sôbre seguinte ordem do dia:

I _  Atualização da tabela mínima de honorários pro
fissionais, .

II __ Instituição da Junta Municipal de Fiscalizaçao,
III — Aumento de mensalidades e consequente altera

ção do art. 10 (dez letra A dos Estatutos Sociais,
IV __ Organização de uma biblioteca especializada;
V — Assuntos de interêsse social.

Lajes, 10 de setembro de 1.957 
Koland Hans Kumm — Presidente 

José Rodrigues Lopes Neto — lo Secretário

C O M  G / IM / m / l F o s p

V â /ú fe  e m  fa / o  o  8 /3 s / / /

HÃ _ í

res recebeu como sucessor 
de Rio Branco as paginas de 
Varnhagen, Resolveu confiar 
o trabalho ao Instituto His
tórico e Geográfico Brasilei
ro o que efetivou em 1916, 
quando transferiu à entidade 
os originais anotados pelo ex- 
chanceler. O Instituto Histó
rico sob a presidência, nessa 
ocasião do Conde de Afonso 
Celso designou uma comissáo 
incumbida de ultimar a apre
sentação da “Historia da ln 
dependência", que acrescida 
de notas veio a lume pela Ia 
vez, em 1957.

Era a primeira edição que 
rapidamente se esgotou. A 
segunda somente apareceu 
em 1940.

Agora as Edições Melhora
mentos procedem ao lança
mento da terceira edição da 
notável obra de Varuhagen 
que ressurge atuâlizada a luz 
de documentes históricos re
centemente ravalados e com 
as anotações do Prof.fi Hélio 
Viana, catedratico da Historia 
do Brasil da Faculdade Na
cional de Filosofia.

A nova edição da Historia 
da Independência do Brasil” 
apresenta-se em um volume 
fartamente ilustrado, de 868 
páginas contendo além dos 
esclarecimentos do Barão do 
Rio Branco e da comissão 
do Instituto Historico, cente
nas de anotações elaboradas 
pelo Prof. Hélio Viana.

Um indice onomástico au
xilia a consulta dèste volume 
que é apresentado ainda co 
mo o \1 Tomo da Coleção 
“Arquivos Históricos” das E- 
dições Melhoramentos.

BMERinS FORD
p a ra  q u a lq u a r  produto  da  l in h a  Ford

f  ARRANQUE INSTANTÂNEO l 
LUZ SEMPRE FORTE!

LONGA DURAÇÃO!
Nós tratamos de seu Ford "em fa m íl ia " !

BATERIAS •  PEÇAS LEGftlMAS FORD •  FERRAMENTAS EXCLUSIVAS 
•  MECANIwOS TREINADOS PELA FABRICA

Matriz
Rua Mal Deodoro, 305 
Fone 255 -Cx. Postal 43 
End. Teleg. BUATIM 
LAJES

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.

Revendedor Autorizado:  
MERCANTIL DELL A ROCCA BROERING

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

Caixa Postal 27 LAJES, S.C.

..tttWi.ii ■i.-nefcáaia.

Faz saber que pretendem casar 
SEBASTIÃO ARRUDA DE SOUZa 
solteiro, nascido em Lajes, lavrador 
domiciliado e residente no distrito 
de Capão Alto, filho de Caetano 
Arruda de Souza, e de dona Anto- 
nina Gonçaives de Arruda e MA
RIA UMBELInA MUN1Z, solteira, 
nascida em Lajes de ocupaçao do
méstica filha de Leopoldo de Barros 
Ramos e de dona Eulina da Silva 
Muniz.

Lajes 16 de setembro de 1957.
— x —

Faz saber que pretendem casar 
GEN1VAL ELIAS DK ANDRADE, 
solteiro, nascido em Galante, muni- 
cipio de Campina Grande, Estado 
de Paraíba, motorista filho.de José 
Elias de Audrade e de Ana Cicera 
de Andrade, e OTILIA GONÇALVES 
DE OLIVEIRA, solteirade ocupaçao 
doméstica filha de Juvencío de G- 
liveira, e de dona Urícena Gonçal
ves .

Lajes. 13 de setembro de 1957.
—x—

Faz saber que pretendem casar 
ALCIDES GAMBA DE SOUZA, sol
teiro, nascido em Lajes criador fi
lho de José Antonio de Souza Filho 
e de Zelinda Gatnba de Souza e 
CELITA VEN1NA CAMARGO, soltei
ra, nascida em Lajes de ocupaçao 
doméstica, filha de Antonio Pires de 
Camargo e de Maria de Lourdes 
Vieira (Camargo.

I,ajes, 17 de setembro de 1957.
8- -  x —

Faz saber que pratendem casar 
M 'RIO LUIZ DE ANDRADE SOU
SA, solteiro, nascido em Lajes es- 
criturário, filho de Mario Augusto 
de Sousa, e de dono Gelsumina An
drade de Sousa e DALVA MAR1ZA 
RAMOS solteira, uascida em Lajes 
de ocupaçao doméstica filha de Jú
lio Ramos Neto e de dona Laura 
de Castro Ramos.

Lajes. 17 de setembro de 1957,
— x —

Faz saber que pretendem casar 
em Rio do Sul VALMOR CUNHA 
solteiro, natural deste Estado, pe-

Filiais
BOM RETIRO 

CURITIBANOS 
ENCRUZILHADA 

Santa Catarina

Guido W ilmar Sassi
Completou mais um aniversá
rio natalício, a 14 dèste, o nos
so particular amigo Guido Wil
mar Sassi, figura destacada na 
literatura catarinense e ele
mento relacionado benquisto 
em nossos meios.

O autor de PIÁ, de AMIGO 
VE lHO e de inúmeros contos 
espalhados no Brasil e no es
trangeiro ofereceu, nessa data, 
uma mesa de frios e de bebi
das aos seus amigos íntimos, 
decorrida a mesma em meio a 
grande animação e cordialidade.

Destas colunas enviamos um 
abraço amigo ao Guido, com 
votos de muitas e duradouras 
felicidades.

Aniversário
Em meio à alegria do seu 

esposo - sr. Albino Granzotto 
- e de seus familiares, viu 
transcorrer seu aniversário na
talício, ontem, a exma sra. dona 
Ceei, da alta sociedade lajeana.

Dama de grandes 
virtudes coração generoso e sen
timentos nobres a distinta ani
versariante recebeu, por essas 
qualidades, as calorosas felici
tações do seu largo circulo de 
amizades, às quais juntamos as 
de CORREIO LAGEANO.

dreiro, domiciliado e residente em 
Rio do Sul, filho de Lindolfo Cu
nha e de dona Laides Corrêa, e 
MADALENA AMANC1C DA SILVA, 
solteira, natural deste Estado, de o- 
cupaçfio doméstica, domiciliada e 
resieente nesta cidade, filha de Raul 
Amancio da Silva e de dona Maria 
Olivia da Silva.

Lajes, 14 de setembro de 1957.
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NUNCA SE VIU ISTO ANTES:

Um R e f r i g e r a d o r  de G r a ç a !
§±j Candidate-se o quanto antes a um dos 30 compradores do 

famoso refrigerador «SPRINGER» para receber um

Sensacional plano de vendas lançado pela
A ELETROLANDIA

SPRINGER
f' \

porque deslisa sobre qualquer piso

com

Como um brindo à 
sua freguesia

d ispos itivo  adap tado na p ró 
pria  base do aparelho, 
aesliza suavem ente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, fac ilitando  a lim pe
za e mudança de local. 
Provido de prá tico  sistema 
de fre io  para  fixá-lo  no 
loca l desejado , SPRINGER 
é agora  o mais avançado 
dos re frige radores  nacio
nais. - E, além deste novo 

t d ispositivo, (com pctente  
requerida ) SDRINGER apre
senta c in da :

« 9,5 p As cúbicos 
o In io r lo r em cór azul lag o
•  p o rta  a p ro ve itá ve l
9  novo fécno ao enga to  suave
•  S anos de gara n tia
•  preço bom mais em conta

Faca uma visita à

A El et r ol andi a
A  pioneira das iniciativas
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EE. UU. cuidarão 
mais da qualidade do 
trigo exportado para 

o Brasil
WASHINGTON, — Ministro 

da Agricultura do Brasil *r. 
Mário Meneghetti. disse que 
recebeu a segurança de que 
todos os futuros embarques 
de excedententes de trigo 
norte-americano serão cui
dadosamente revisados para 
evitar qualquer repetição de 
deficiência nas exportações 
dêsse grão.

O titular da Agriculturo do 
Brasil disse qu6 o próprio se
cretário da Agricultura dos 
EE. UU. 8r. Ezra T. Benson, 
assegurou-lhe que serão rea
lizados todos es esforços pa
ra impedir a repetição de re
messas de grãos de qualida
de inferior, fato que já ori 

yginou protestos do6 importa 
dore6 baianos.

O sr. Mário Meneghetti de
clarou à “ United” que o as
sunto foi por êle abordado 
em reunião que manteve com 
o sr. Ezra T. Benson.

Informou-se que o sr. Ben 
st>n expressou o seu pesar 
pelo fato de haver sido in
cluído trigo de baixa quali
dade num dos emba-ques e- 
feíuaHos depois de fitmado o 
convênio para og excedentes 
entre os dois países.

O ministro da Ngricultura 
brasileiro fez suas declara 
ções pouco antes de partir 
via-aérea, para ChicHgo. O sr. 
Mário Meneghatti declarou 
que projeta permanecer vá 
rios dias nessa cidade do mé
dio oeste antes de prosseguir 
viagem para Kansas City A- 
crescentou que em Chicago 
reunir-se-á com os represen
tantes dos frigoríficos com 
êles estudando a possibilida
de de adquirir instalações 
modernas para o armazena
mento cereal

O ministro da Agricultura 
brasileiro chegou aos Estados 
Unido6 na semana passada 
sendo seu proposito percor
rer as principais zonas agrí
colas dos Éstado* Unidos

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 pretendem casar 
JOSÉ ORONDES DOS SANTOS, 
solteiro, nascido em Lajes, lavra
dor filho de Sebastião Rosa dos 
Santos e de dona Maria Olivia de 
Moraes e IVANILDE C0NCE1CÃ0 
XAVIER, solteira nascida em Lajes, 
de ocupação doméstica, filha de In- 
dalecio Xavier da Rosa e de dona 
Maria de Lourdes Arruda.

Lajes 11 de setembro de 1957.

Reafirma Juscelino: a transferência 
depende do Congresso

Sindicato da Industria de Serrarias. Carpinla 
rias e Tanoarias de Lajes

LAJES — Estado de Santa Catarina

do D. F. Edital n. 1
Rio. — O 

ministro da Fazenda, sr Jo
sé Maria Alkmim. delegou 
poderes ao sr. Paulo Marinho 
diretor da Delegacia do Te
souro em Neva York para 
firmar contrato o EXlMBANK 
no valor de 10 milhões de 
dólares destinados ao finan
ciamento da* obras da nova 
Capital.

A mudança da Capi
tal depende do Con

gresso

Rio — 0 
presidente Juscelino Kubils- 
chek reunido em sua 
s a l a  de despachos 
emo os jornalistas credencia
dos no Catete, mantendo com 
os mesmos conversação a-

mistosa Na ocasião, o chefe 
do govêrno respondeu várias 
perguntas que lhe foram for
muladas pela reportagem sô- 
bre assuntos de interêsse ge 
ral.

Referindo se à Brasília por 
exemplo disse que as obras 
estão seguindo o ritmo pre
visto devendo o plano ficar 
coneluido no segundo semes
tre de 196U de forma que a 
transferencia da capital no 
que tange à data definitiva 
dependerá exclusivamente do 
Congrego.

Adiantou que a exemplo do 
último encoDtro ali reaiizado 
com os líderes da indústria e 
do comércio tenciona pro 
mover reuniões com traba
lhadores e outras classes re
presentativas dos diversos se 
tores da vida nacionnl

Faço saber aos que o presente virem ou '_ le í ‘verem 
conhecimento que no dia 13 de outubro de 1 . .^o t o b i a  
lizadas neste SINDICATO as eleições para sua U1RE 1UKIA 
Membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes ,ican- 
do aberto o prazo de iO dias que correrá a partir da pri
meira publicação deste para o registro das chapas na becre- 
t8ria de acordo com o disposto no art. 6o da Portaria Minis
terial n' 11 de 11 de fevereiro de 1.954.

As chapas deverão ser registradas em separado, sendo 
para os Candidatos da Diretoria de entidade Conselho r is 
cai e respectivo* suplentes na form* do disposto no artigo 
10 da citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das cii*pas deverão 
ser apresentados na Secretaria em três vias assinado pela 
cabeça de chapa pessoalmente não sendo permitida para 
tal fim a outorga de procuração devendo conter todos os 
dequisitos previstos na legislação vigente e nos estatutos da 
entidade e instruídos com a prova exigida no § 1‘ do Artigo 
da Portaria d * 11 de 11-2-1954.

Lajes, em 9 de setembro de 1.957.

Ary Waltrick da Silva
Presidente.

l
Adquira uma IH "seco-carregada” 
e V. terá uma bateria realmente 

nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica.

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

Sua bateria usada tem valor. Entregue-a 
como parte do pagamento, quando 
adquirir sua nova bateria IH “ aêco- 
carregada' I

/'
40007

A venda nos concessionários IH em Lajes :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S/A
Rua Coronel Cordóva, 439

%s

f.

s

S

s
I
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CORREIO LAGEANO

“ j jf*  ‘j 

fl

remata automaticamente a 
costura

Voei não precisa perder tempo 

no lento c cansativo trabalho 

de rematar. A  nova Leonara 

costura com pontos rematados. 

È muito mais prática c segura

odapta-se ò espessura «cata 
dos tecidos
A  nova Leonam costura acolcho
ado oq seda, lona ou organdi com 
a mesma facilidade, rapidez e se
gurança, graças ao regulador au
tomático de espessuras.

Z U  A N O S  D B  G A R A N T IA  - Assistência Técnica 
em qualquer localidade do paia. Conheça a nova Leotum 
nas melhores lojas do Brasil

RIAITUl L AMOnUÒIU riLltU d  • A i Indaurla t  Camírala 
b .  39 d» M a u  270a M . f e n *  3 7 -9 9 3 4 - SSo fou.o 

FILIAL DE CURITIBA.
R U A  IN / ic - .O  L L > fiT C f> - \,  113 ■ 4 /*1^

MâF -  waa itaoea maMite p ik m  — fora. carvía, madaira -  
•m > U «  srarta. bWInaib Itdn as a*<«% oU açatlui,
CM uaandad* | »  SM MÀQDIIUS MÁtUS. M pitàvti»

Adquira imediatamente a sua maquina de oostura em suaves prestações mensais
SEM ENTRADA E SEM MAIS NADA

raca d o í s , uma visita, â

1  A  PIONEIRA DAS INICIATIVAS 1iissmmsm wmãmmm wmms

M A F  -  o maior fábrica de máquinas de costura do Brasil -  a 3° do mundo, produz 50% do consumo

Gs— - -----IS

v®.
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
Falência de Hermelino 

Ribeiro de Souza

EDITAL DE PRAÇA
O doutor Clovis Ayres da,Gama, Juiz de Direito da Pri

meira Vera da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o presente edital de praça 
virem, dele conheci nento tiverem ou interessar possa, que r.o 
dia trinta (30) do corrente mês de seteubro, às 10 (dez/ ho
ras, no saguão do edifício do F®rum local, serão levados a 
púbüco pregão de veada e arre natação por qu«m mais der 
e maiores lances oferecer sòbre as respectivas avaliações, 
os seguintes bens arrecad. 1os á Massa Falida Hermelino 
Ribeiro de Su iza, e que se encontram â dispoiiçãu dos in- 
terassadts, para qualquer verificação, na firma «Bertuzzi, 
Ribas & Cia.», à rua Quinze de Novembro n*. 306, nésta 
cidade, sindico d« referid» msssa falida, a saber:

80 ks, erva mate a Crí 3,00, 92 ks, feijão a Cr$ 3,80, 48 
kgs. batata a crí 4,50, 28 kgs. batata doce a cr$ 2,00, 14 
vassouras de crina a cr$ 10,00, 13 latas vazias a cr$ 10,00, 1 
Gaixa sabão es n -ral ia a cr$ 120,00, 39 kgs. fubá a cr$ 4.00,
1 balança Deci nal le 300 quilos a crS 500,00, 1 Balança 
FlLlZZ JLA a cr$ 1.750,00, 1 balança de 2 pratos a cr$
280.00, 5 quilus café Diamante a crí 15,00, 13 Kgs. Macar
rão Sibli a Crí 9,50, 13 Engis. c/ 70 gfs, ema a cr$ 10,40,
2 engis. c/ 33 gfs. álcool a Crí 10,41, 1 eng. c/ 24 gfs. cer
veja a Cr$ 263,00, 1 eng. c/ 24gfs. xarope a 288,03, 4 gfs. 
cerveja a crí 10,03. 2 gfs. xarooe a crj> 12.00, 1 engd. c/ 
24 gfs, cerveja a crO 260,00, 1 idem vinho Virge n crí 210,00. 
1 egnd. c/ 19 gfs. Vinagre gf. Cr$ 6,25, 1 idem c/ 36 Iara i- 
jinha a Cr$ 155,00, 1 idem guarsná caçula CrS 150.00 1 i ien  
Malz9bier Cr$ 266,60, 1 iden vazio cr$ 90,00. i idem c//35/4 
gfs vazias a Crb 85,00, 3 idem c/ 36/2 gfs. vazias a cr$ 85,00,
1 só Serra de mão a cr í 150,00, 1 rebote a crí 150,00, 4 cxs.
litros vazios a cr$ 28.00, 1 pacóle c/ 22 massas fosforos a 
cr$ 74,80, 8 pcts. Cigs. Limo a cr$ 37,00, 2 idem Belmont
crí 49,00, 2 id ‘m Continental cr$ 49, 1 iden Liberty a cr$
37.00, 1 iiem Astória cr$ 37,00, 1 Paoéla ferro a crí 50,00, 
t'2 gfs, gaafcna cr$ 4,70, 14 carteira cigs. Bel oo it a c $ 4.90 
11 iiem Liberty a crS 3,70, 7 iiem Astôria crí 3,70, 7 kgs. 
Cera a cr$ 45,00, 13 pcts. Puma cinco pontas a crí 5,40, 3 
correntes oara :nchorro e cr$ 8,00, 1 idem a cr$ 6.00, 3 cha 
ves de fenda cr$ 3,00 4 bombas chi naráo a cr$ 9.00 4 cala 
dores a crj 25,00, 1 idem cr$ 18,00, 4 colheras pedreiro a crí
15.00, 2 chaves de fenda a crí 3,50, 1,300 granas de polvon
a cr$ 35,00 quilo, 11 réguas le '■aJeira a cr$ 2.00. 4 man
legueira de vidro a cr$ 3,30, 10 latas para sapato a cr$ 4.09,
17 vds. oúbia a Cr$ 5,00, 2 cxs. c/ 24 vis. tinta i cr$ 18,00.
2 Its. olea si iger a cr$ 5 75. 7 latas de canela a cr$ 1.60, 18 
bonecas de anfl a crS 1,60, l Cx. Maizena Lorentz a Crí
135.00, 8 tbs. Kolynos a Cr$ 5,50, 5 idem Colgate cr$ 5,50, 
11 pcts. chá preto a crS 2,60, 9 pratos
de folha a cr$ 3,00, 30 envelopes alicura cr$ 0,50, 2 
for nas b >lo a cr$ 6,00, 2 tijéUs de alumini > a cr$ 10,00, 23 
Cartões de nelhoral a cr| 0,6), 10 vds. B ilsamo branco, a 
crj 1,00, 2,800 grs. balas a cr$ 15,00, 60 pcts. semtntes a crâ> 
lfOO, 5 vds. nubia a cr$ 5,00. 20 vds. oleo riclno a cr$ 0,80 
Í2  v i  o*, p lulas de vida a crí 5,00, 8 vds. alium sativum a 
cr$_ 1,50, 1.3 pilhas Berre a cr$ 2,00, 3,200 gr, Colorau a cr$ 
10,50, 1 rebote a cr$ 150,00.31 vis. gratia probatun a cr$
1.00, 14 vds, iodo a cr® 1:50, 28 carretH d-- linha a cr$ 4,00, 
7 sabunetes gessy Dz. 61,00, 7 sabonetes -ulfuro*ns Rosa a 
ctS 2,50, 15 sabonetes glicerina a crí 2,00, 38 fl» Dapsl car
bono a c» 2,50, 5 cxs, percebejos a cr$ 3,00, 2 chaleiras es
malta las 14 cnts, a 2o,oo, 2 novelos de barbante a cr$ 5,oo,
2 kgs. ararutina a cr? 6.9o, l cuia de chimaraão a cr$ 12,oo 
4 pares sapatos a cr| 7o,oo, l chaleira esm. 14 ct*. a crí
20.00, 8 cxs. amido Matarazzo a cr$ 2,85, 3 castiçais esmal
tados a C'S 5,6o, 1 quilo Salomaniaco d cr$ 25,oo, 4 pcts. ta 
Xa n°: 10 • <-r$ 2,80, 7 bicos mamadeira a ct$ 12,10, 1 1/2 
Bz. d>'or<iliçA de 2 1/2» a cr$ 16,0o. 2oo gram >os p/porco 
d«. I a cr$ 9,8o, O cento 4 dzs. colheres niqnela Ias a crí
19.00, 3 lts sardinhas 2oo grs. a crí 5,95. 5 idem 15o grs. 
,̂25, 6 só dobradiças de 4« a crf 5,oo, 5 fechaduras gaveta a 

crí 8,on, 25 cartuchos de metal 16 a cr$ 2,8 >, 75 id-m cali 
bre 4o a cr$ 1,5o, 1 pte. mate Leão a cr$ 6,8o, 6 pcts. Chi- 
marão America a cr$ 4,oo, 2 kgs fermento seco a cr$ 6o,oo,
3 caixas bombinhas a cr$ 7,oo, 5 ex», palitos Íris a cr$ 2,oo,
4 idem Tupi a crí 1,2o, 8 pcts. velas Catarinense a cr$ 4,8o.
6 idem Linda crí lo,oo, 4 cinturões de couro a cr$ 7,oo, 3
cfntas a cr$ 5,oo, 3o f de lixas n°. oo a cr$ o,3o. 26 peda
ços de sabão a cr$ 3,oo, 8 espumadeiras eatanhadus a crS
4.00, 2 funil de aluna.nio a cr$ 6,5o, 18o meadas de linha de 
côr a crí l,oo, 2 cartões papel felicidade a ’crí 4,oo 4 ma
chados a crS 4o,oo, 5 cabides plásticos c cr$ 16,7o, 2 gfs. p/ 
s agua a cr$ 7,5o, 5 latas graxa patente a crí lo,oo, 1 lata 
rfleo motor a cr| 15,oo, 3 latas Ehnnento geco a cr$ 5,1o, 1 
Jata de abacaxi a cr$ 8,50, 4 idem extrato tomate a crS 5,30, 
2 idem Eledon a cr$ 24.13 2 idem Lactogeno a cr$ 24,17, 1

idem pescada a cr$ 6,4o, idem 1 figo Ramy a Cr$ 17,oo, 225 anzóis n . 5 $ - 135'
6 lta. pimenta em pó a cr$ 3,3 ; 3 pares tamancos a crí lo.oo, -o anzoia n . >.
cento, 24 pares de chinélos a cr$ 15,oo 25 cxs. parafusos a cr$ 15,00, 4 Pares Ç ^ ,
a crS Lo.oo, 2 m. pregos sapateiro a cr í 6o,oo, 2oo cadernos linguagem a cr$ U, » 
divérsos a Cr$ o,65 131 pares de dobradiças a cr$ 5,oo, lo cadernetas de arma. a cr  ̂ ’ ‘
lo dzs. homeopatia a cr$ 12,oo, 5 blocos Gentil a cr$ 4,oo 1 caçarola esmalta 8 c • 
a crí 15,2o 3o ca iernos desenho a cr$ o,8o, 1 calador a cr$ 15,oo 6 gfs. vinho 1 
cr$ 8,7b. 4,5 dzs. lapis a cr$ 4,50, 2 oincels n° 4 a cr$ 1 ro l p mela de aiuminio a cr>
80.00, 12 pedras de arear f>gãu a crí 2,5o, 17 suspensórios elásticos a crí o,oo z,8oo gr*, 
sicos «le papel k. cr$ 15,oo 12o penas de escrever a cr$ o,25 2o canetas de maleira a cr®
I, oo 2 bild-s de maleira a cr$ 15,oo, 7 caixas com botões a cr$ 12,oo 4 canetas es ero-
graflcas a Cr® 5 70 12 cópos d« folha a cr$ 150 2 litros de bitter a cr$ 16,90, 2 r iem Bo- 
rax a cr$ 2o,oo. 2 litros de conhague a crí 2oo0 10 i iem de Vermuth a cr$ _o,oo, 1 v 
c/ cartuchos de amendoim a cr$ 15,oo, 9oo gramas de fermento a crí 54,oo, 2oo pedras e 
isqueiro %22,oo, lo agulhas para saco a cr$ 0,50, 4 só lenços o/ bolso a crí '9,00, 60 pi.*s
de pimenta a cr$ 1,00, 2 dzs. bicos seccos a cr$ lo,oo, 1 dx. de fechs a cr$ 84,00, 100 pa
cotes de sementes, a cr$ 1,00-. 1. dz. esparadrapo » crí l8,ou, 1/2 dz. escovas de dente a 
cr$ 28,00, 3 dzs. cordão para sapatos a crffi 1,93, 17 vds. oleo dyrce a crí 2,60, 11 peças de
•lástico a cr$ 5,00, 3 vds. oleo Dorly a cr$ 3,75, 12 vds- esmalte de uma unha a cr$ 9, >o,
4 novelas de lã a cr$ 1,00, 3 pares de saoatinh >6 de lã a crí 28,oo, 10 dzs. de colchetes a
cr$ 1,50. 220 pedras de isqueiro a crS 20,00 o cento, 8 ouvidos para espingardas |a d »
8.00, 24 espelh >s d; bolso a cr$ 3,00, 4 dzs. dedais a crí 15,00, 5 canetas esteriograficas a 
_-r$ 5,70, 2 pentes de chifre a crí 4,00, 2 espelhos de mão a cr$ 13,00, 7 pares de brinco a 
cr$ 11),00, 3 apitos a cr$ 5,00, 7 vd*. de perfuue a cri 2,00, 33 pires de meias a cr$ 7,00, 2 
dzs. cordão le sapatos a crí 22,00, 3 p nt«s fino a cr$ 3,00, 8 vde. oleo Dyrce a cr® 2,60, 10 
pires de abotoadura? a cr$ 3,00 8 limpadas para lanternas a cr$ 2,85, l2 pares de presiihas 
para susoensório a cr$ 1,00, 2 gzs. borrachas escolaaes a crí 30,00, 1 só cinzeiro de vidro 
a cr$ 10,00, 18 pente* a cr$ 2,00, 6 tabl tas para solda a crí 8,00, 6 canivetes a cr$ 5,00, 
43 pentss a cr$ 1,50, 2l bo íécas a cr$ 7,00, 12 s^b inetelras plásticas a crí 5.00, 6 pantufas 
p ira cdança a cri 28,00, 94 chsrutrs de choc >1 jte a crí 0,80, 43 dzs. botões para enfeite a 
;r$ 5,00, 1 pantufa para criança a Crí 27.00, 4,500 grs. chocolate a cr$ 15.50, 3 facas „cotn 
bainha a crí 20,00, I caixa co n fitas a cr$ 25,00, 21 m. palha para cigarros a cr$ 1,00, 1 
chapa para fogão a cr$ 95,00, 8 latas de extrato de tomate a crS 6,20, 6 idem camarão em 
salnoura a cr$ 17,00, 6 latas de camarão em azeite a cr$ 16,50, 5 idem almodegas a crí
I I ,  20, 9 idem le soda 1b rc a crí 13,80, 6 idem repolhos em  conservas a cr$ 18,00, ,2 cópos
ie mostarda a cr« 5,50, 3 vds. pimenta a cr$ 2,00. 23 pacótes de maizane Lorenz a cr$t3,50. 
è pilhas elétrica» MiCrolite a crS 5.00, 8 rol >s de ara na para varal a crS 4,80, 29 vds. da
estenda Inkas a crj l,oo, cartuchos calibrn 28 a cr$ 2,4 21 só tinteiron nscolaree a erg
1,42, 6 pacótes de Bom brtl a cr$ 2,35, 7 facis a cr$ 5,oo, 1 lampeão sem vidro cr$ 15,oo,
2 vds. de lampeão a cr$ 3,oo, 3 vds. Sal de frutis Eio a crS 9,oo, 3 lts- Pastilhas Euca-
nent a cr$ õ,00, 2 cópos aluminio n°. 6 a cr$ 3,oo 3 rolos de papel higiênico a cr$ 3,1o, 9
uetros de madeira a cr$ 4,oo, 3 metro» de maleira grande a cr$ 6;oo, 18 vds. oleo de rí

cino a cr$ o.8o. 5o foguetes n° 13 |a cr$ 4,29, 16 pedras chaufers a cr$ 3,65, 15,5 kgs. 
:humbo a cr$ 4o,oo, 1 calador a crí /« oo, 11 f >1 tias de lixas para madeira er$ u,3o, 4 lixas 
para ferro a cr$ 3,oo, 7 bandeijas de folha a cr$ 6,oo, 3 tbs. pasta de deott a crí 5,oo, 8 
neadas de linha de pese? n* 0 a c r í  2,o ). 6oo mzóH sortidos a cr$ 12.oo o cento, 1 péça 
de cordel d* barrigueira cr$ 15,oo, 6o chs. canchos para cabide a crj o,5o, 6 dobradiça» 2 
1/2» a cr$ 3,oo, 1 par idem de 2» a cr$ 2,oo, 2 pares de sandalhas para criança a cr$ 15,o«, 
5o preodedores de roupa grozs cr$ 46,oo, 11 ci itas elásticas a crí 2,5o, 2 encordoamento 
ie violào a cr$ 4,6o, 4 latas de bnlrtiatina Dyrce a cr$ 2,oo, 1 lata de talco Regina cr$
ln,oo 3 latos de pó arro* Lady a cr$ 3,oo, 1 groza parafusos da 1» a cr$ 15,00 4 pçs. pa
pel creprm a cr$ 1,5o, 49 parafusos de  1/2» a Cr$ o,5 8 só lampadas para lanterna stm 
rosca a cr$ 4,ot», 8 idem com rosca a cr$ 2.85, 4 cópos de vd. com dizeres a cr$ 4.oo. 15 
portas ctliveiros a cr$ o,4o, 11 dzs., digo Só, extrato Dvrce a Cr$ 1,7 , 4 pares de meia 
cr$ 8,oo, 127 cancms oara jmelás «velhos» a cr$ 2 >,oo o cento, 2o balas calibre 44 a crí
4.00, 2o idem s cr$ 3,97, 1 bala calibre 32 a cr$ 3,oo, 4 idem calibre 38 curtas a c $ 3, m,
12 cartuchos de metal calibre 28 a cr$ 2,40, 18 dzs. de fbotões pequenos a cr$ 1,2o, 5 Dz*, 
ootões grandes a cr$ 1,5o, 25 latas de corante guarany, 25 cartuchoa de metal calibre 40 a 
•r$ 1,50, 22 pentes pretos a cr$ 2,oo, 25 cartuchos de matai calibre 40 curtos a cr$ 1,30, 5 
balas calibre 30 a cr$ 4,00, 5 vds oleo Dyrce a cr$ 2,60, 5 m. palhas para cigarros a cr$ 
d.30, 1 par sanlalhas p/ eriança a cr$ 15,000, 5,5 dzs chupetas a cr$ 7,65, 80 pares de ata- 
c rdores a cr$ 0,30, 5 latas de pó lady a cr$ 2,50, 11 Batõe» n* 93 a cr$ 0,20, 24 idem n°. 
100, a cr$ 0,30, 12 idem côr roea a cr$ a 0,30 5 pacótes de sementes de hortaliças a crí 
0,40, 20 :dec grandés a cr$ 0,70 3 cópos americanos pequenos a er$ 1,60, 5 portas escovas 
plásticos a cr$ 2,50, 5 bic^s de mamadeira a cr$ 1,00, 1 punhal c/ bainha a cr$ 15,00, 1 faca 
com bainha a cr$ 15,00, 1 cuador a cr$ 2,50, 61 pares fe aticidures pretos a cr$ 0,30, 1 có- 
io de vd. americano a cr$ 1,60, 3 carreteis de linha preta n.* 50 a cr$ 4,00. 106* enfeites
pDsticos a cr$ 0.20. 1 espuaadeira e»tanhnda a cr$ 4,00, 6,5 dz*. de parafusos pequenos a 
cr6 1,8o, 8 só bicas de tnamadeirt* a cr$ l,oo, 1 pacote de sabão Luz a cr$ lo,oo, 2 ógu- 
Ihetras de mão a cr$ 1,5o, 3 dzs. parafusos pequenos a cr$ 1,8o, 1 forma de foihâ a cr$ 3 oo
l conch* plaitica a cr$ 2,or» 3 cadernetas p/ notas a cr$ 1,8o, 2o paus de eabão acr$ 28®
15 pacótes de maizena Dureya a cr$ 3,1o, 3 i/2 Dzs, de grampos para cabelo a cr$ i oo 
! só Pá de juntar a cr$ 22,oo, 1 funil de aluminio a cr$ 2,4o, 18 só gfs. de Vinagre Ho’m- 
mer a Cr$ 6,50, 2 gfs vinho Virgem a cr$ lo,oo, 12 gfs. de vinho Bresan a c r$ ° looo  17 
idem de xarope a cr$ 14,oo, 2 idem de cerveja preta a cr$ lo.oo, 1 gí. cerveja Brahama 
cr$ lo.oo. 2 lts. licor de Ovos a cr$ 22,oo, 2 gfs de laranjinha a cr$ 3 oo i af vinho 
Cruz de Cristo a cr$ 12,oo, 1 lt. d< Bitter a cr$ 18,oo, 3 esponjas de aço à cr$ o o0 i
gador plástico a cr$ 12,oo 1 relho a cr$ 5,oo. 1 passador de chá a cr$ 4,ooo 3 ’gfà aonã
mineral a crO 4,oo, 18 quilos de corda sizal a cr$ lo oo. 8 ks. breu a cr$ ->ó oo* 25 ks 
pregos a cr$ 2o,oo, (3x62), 1 só balde de madeira a cr$ l5,oo 3o ks. de cebola ’ a Cri 
3,5o, l eag. de gfs. vazias a Cr$ 9o,oo, 35,o v grs. de sedenho a cr$ 35,oo 21 só vassoii 
ras de cipó a cr$ 2.oo 1 Balança de i5o quilos <Velha» a cr$ 35o oo 2 pesos de 
de 5 quilos a cr$ 8.oo quilo, 3 pesss de feroo a cr$ digo, com 2,7oo gram rs a r K  «  In 
5,35o gramas de peso de metal a cr$ l5,oo o quilo, 1 balança de balcão «velha» »  é r t
150.00, l balaio a cr$ 3,oo, e 7 sacos vazios de estoqa a cr$ 3,oo. 54 pedras de 
a Cr$ 1.3o, 3 cintas a cr$ 2.5o. lo3 lapis carpinteiro a cr$ o,7o. Total de
cr$ 24.72i.oo» Vinte e quatro mil setecentos e vinte e quatro cruzeiros» j aaaçao

E quem quizer arremator os referidos bens, deverá comparecer nn i
e local (FORUM) acima mencionado, sendo êles entregues a quem mais der a m8’i|J° ra 
lances oferecer sòbre as aludida* avalirções. depois de pagos, no ato. em nmflrl» 
o preço da arremataç&o e cust .* legai*. - Prra que ninguém aleizuê ivnorânntu c^ rretu® 
se êste edital para publicação na forma da Lei. - Dado e passado nesta culedt’ J?as8Pu* 
ges, âos treze dias do mês de setembro de mil novecentos e cincoenta e sete 6 ^  L&

Clovis Ayres Gama — Juiz de Direito da I a Vara 
Ulysses Ribas — Síndico.
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---------------  D i s t r i b u i d o r e s

Bertuzzi, Ribas
L A J E S  Rua 15 de Novembro, 306 Santa Catarina

r~ C \

Gostos não se 
discutem...

mas o bom-gôsto é um só:

—  o máximo em confôrto

e beleza para o la r . . .  

pelos melhores preços da cidade I

(iirtntH iiu iu H im iin iiiim iiiiiin iiiiM iM M U H u in in irH iin iiu iin iiM M iim iH iiiiiiin itu iiiiip H N fm flN li

S O F Á S - C A M A  "C I TY TE X"
Com broços e sem braços, super-confortdveis, com amplo 
arm ário. M anêjo m uito fácil. Sofá para quatro pessoas 
e espaçosa e ma de casal. Lindos •  variadas podrono- 
Qens em t e ~ . e x c l u s i v o s  fabricados pelo própria  Citytex.

— o m áxim o em confôrto
e beleza para o la r .., 

pelos melhores preços da cidade I

BERGÈRE
RECLINÁVEL

M agnífica  e super con fortáve l bergè- 
re, que rec linando o ferece o confôrto  
de uma carnal Em tecidos exclusivos 
fab ricados pela p róp ria  C itytex.
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JUIZO de direito da comarca de curitibanos
Edital de citação de interessados incertos, com o prazo de

trinta (30) dias
O doutor Vllson Vidal An

tunes, Juiz de Direito da 

Comarca de Curitibanos, Es

tado de Santa Catarina, na 

forma da Lei, etc.

FAZ SABER aos que o pre
sente edital virem, ou dele co
nhecimento tiverem (expedido 
nos autos n. 1 71U, registra
dos no livro competente, as 
fls. 36 verso, de registro dos 
feitos do Cível e Comércio, 
de Ação de Usucapião reque
rida por Amélia Caetano de 
Oliveira, que se processa pe
rante este Juizo e Cartório do 
Cível), que atendendo ao que 
lhe foi requerido pela autora 
que justificou devidamente a 
posse para usucapião do imó
vel que abaixo será descrito, 
pelo presente edital cita a to
dos aqueles que, porventura 
tenham qualquer interesse ou 
possam alegar qualquer direi
to, sôbre o imóvel referido, pa
ra no prazo de trinta (30) di is 
que correrá da data da última 
publicação do presente, e nos 
dez ( 10) dias subsequentes a- 
legar o que possa, digo que 
se oferecer em defesa de seus 
direitos, sob pena de decorri
do o prazo marcado, de con
siderar perfeita a citação dos 
interessados incertos e ter ini
cio o prazo pari cont -*t ção 
na forma da Lei, PETIÇÃO I- 
NIC1AL: “ Exmo. Sr. Juiz de 
Direito des(p Comarca, Amélia 
Caetano ae Oliveira, viuva 
brasileira, Uvradora, residente 
no iugar "Rio do Meio” , da 
fazenda "Campina das Mo
ças” , do distrito de São Se
bastião do Sui, desta Comar
ca, vem por seu advogado (au
tos do pedido de assistência 
judiciária inclusos), propor a 
preaente ação de usuc pião, 
em que alega e provará o se
guinte: Io que por si, ha doze 
anos a suplicante possui como 
sua, a titulo de dona, uma 
gleba da terras de matos, pi- 
nheirais e Uchinais, do imó
vel “ A t o í o  do Meio”, na fa- 
x“ i>da “Cnmpina das Moças” , 
situada no distrito de São Se
bastião do Sul, desta Comarca 
com a área de 250.000,000 m2. 
(duzentos e cinquenta mil me
tros quadrados), e situada den
tro das seguintes confronta
ções: ao norte com o rio ou 
arroio “do meio”, dividindo 
com os sucessores de José e 
Ortiz, ou seja a viuva Maria 
Luiza de Souza, ao sul com 
ternsde João Caetano Dias, 
ao Leste com terras do domí
nio do Município de Curitiba- 
no», e ao oesie com terras de 
João Maria Borges da Luz. 2o 
Que a posse da suplicante sô
bre % dita área é mansa, e i 
ninterrupta, por todo aquele 
espaço de tempo, com casa de 
moradia • dependencias, la
voura, plantações • criações, 
tornando toda a gleba produ
tiva com seu trabalho, sempre 
sem reconhecimento de domí
nio alheio. 3o Que a suplican
te não é proprietária urbana 
ou rural. 4o Que, assim, ocor
reu a favor da suplicante o u- 
sucapião “pro-labore” , previs

to na Constituição Federal, em 
seu art. 156, § 3*. o qual de

ve afinal ser julgado a favor 
da suplicante, valendo a sen
tença como titulo para trans
crição no Registro de Imóveia 
desta Comarca. 5o Que o imó
vel se acha transcrito em no
me de Darvino, lrineu, Florin
do, Atilio Zanelatto, e José

Luiz Lazzari, casados, braailei- 
ros, proprietários e industri
ais, residentes em Mafra nes
te Estada. Assim, para o fim 
requerido, requer a designa
ção de dia, hora e lugar Dara 
a justificação exigida pelo art. 
459 do Cod. de Proc. Civil, 
para serem ouvidas as teste
munhas Salomão Farias de 
Souza, Caetano Souza, Augus- 
lo de França Pinto e Antonio 
de França "Pinto, brasileiros, 
lavradores, casados, residentes 
no lugar Strra da Esperança, 
deste Município. Requer, mais 
que feita a justificação, sejam 
citados Darvino, lrineu, Flo
rindo e Atilio Zanelatto, e Jo
sé Luiz Lazzari, com suas

respectivas tsposas, por pre 
catória para a Comarca de 
Mafra, o Patrimônio do Servi
ço da União, na pessoa do dr. 
Procurador Fiscal, por pre
catória para Florianopolis, e 
pelo oficial de justiça desta 
Comarca, d. Maria Luiza de 
Souza, João Caetano Dias, 
João Maria Borges da Luz, re
sidente no lugar "Arroio do 
Meio”, distrito de São Sebas
tião do Sul, o sr, Prefeito Mu
nicipal, e o dr. Representante 
do Ministério Público, citan
do-se por edital, com praso 
de trinta dias, publicado na 
forma legal, os interessados 
ausentes e desconhecidas, pa
ra acompanhar os têrmos da

preaente ação de usucapião, 
nos termos do art. 455 do Có
digo de Processo Civil, e seus 
parágrafos por maio da qual 
deverá ser reconhecido o do
mínio da requerente sôbre a 
dita gleba, valendo a sentença 
como titulo déclaratório do do
mínio, para a devida transcri- 
çáo. E ficando citados os su
plicados para os mais termos

da causa até final, inclusive 
para contestarem querendo. 
Requer que os contestantes, se 
os houver sej.rni coodenados 
nas custas, honorários de ad
vogado, e mais pronunciações 
de direito. Dá à presente, o 
valOr de Cr$ 30.000,00. Pro
testa provar com o depoimen
to de testemunhas, depoimento 
pessoal dos suplicados e jun
tada de documento, e vistori
as. Pede seja solicitado ao sr. 
Oficial do Registro de Imóveis 
desta comarca certifique se e- 
xiste qualquer bem inóvel 
transcrito em nome da supli
cante P.R. Deferimento. Curi- 
tibtno3 11 de fevereiro de 
1955 (as.) Walter Tenório Ca
valcanti. “ DESPACHO. ‘‘Vis

tos, etc. Julgo por sentença a 
Justificação retro para qu« 
produza os seus jurídicos e 
legais efeitos. Proceda-se as 
citações legais requeridas na 
'nicial. P.R.l. Curitibanos, 8 
de agosto de 1.957. (as) Vil- 
son Vidal Antunes Ju z Subs
tituto, no exercício pleno do 
cargo de Juiz de Direito,” E 
para que chegue ao conheci
mento dos interessados e nin 
guem possa alegar ignorância 
mandou expedir o presente e- 
dital que além de e«r publica
do pela imprensa também pe
lo jornal “ Correio Lajeano’, da 
visinha cidade de Lajes. Dado 
e passado nesta cidade de Cu- 
ritibano*, Estado de Santa Ca
tarina. aos nove dias do mês 
de Agosto do ano de mil no
vecentos e clncoenta e sete. 
Eu, Ivo Dolberth Escrevente 
Juramentado, no impedimento 
ocasional do Escrivão, o dati
lografei. (Sem selos por ser 
com assistência judiciária.)

(as.) Vilson Vidal Antune6 
Juiz de Direito

Certidão

Certifico que a copia supra 
é fiel do respectivo original, 

do que dou fé.

Curitibanos, 9 de agosto de 
1957.

Ivo Dolberth, Esc. Tur.

— 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 rv 218.

LAJES S. Catarina

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

Receita Orçamentári a
'mpôsto Territorial Cr$
Imposto Predial «
impôsto de Licenças «
Imposto s/ Industria e Profissão *
Imposto s/ Jóg >s e Diversões *
Impôsto s/ Exploração Agrícola e Industrial « 
Taxa de Expediente «
Taxa de Emolumentos «
Taxa de Fiscalização e Serviços Diversos *
Taxa de Limpeza Pública «
Taxa Rodoviária «
Taxa de Estacionamento «
Taxa de Vigilância «
Taxa de Assistência Social «
Taxa de Serviços de Trânsito «
Taxa de Divulgação e Turismo
Contribuição de Melhoria «
Renda Imobiliária «
Rênda de Capitais «
Serviço* Urbanos «
Indústrias Fábris e Manufatureiras «
Receita de Feira*, Mercado • Matadouro* « 
Receita de Cemitérios «
Quóta Prevista no Art. - 15, § 2, da Const. 
Federal, ref. á Combustíveis • Lubrificantes « 
Quóta Previita nu Art-l5, § 4, da Const. 
Federal, ref à Impôsto sôbre a Rênda «
Quóta Prevista no Art-20 da Const. - Fe
deral ref. à Excesso de Arrecadação # «
Alienação de Bens Patrimoniais «
Cobrança da Divida Ativa «
Receita de Indenização e Restituições «
Quóta de Fiscalizações Diversas «
Contribuições Diversas «
Multas em Geral «
Eventuais «
Contribuições ao Montepio dos Funcioná
rios Públicos do Estado de Santa
Catarina «
Seguro da Associação do* Servidores Pú
blicos do Estado da Santa Catarina «
Descontos da Caixa Econômica Federal 
de Sta. Catarina «
Contribuição do l.A.P.l. «
Contribuição do l.A.P.E.T.C. «

742.168,30
12.910.00 
64.704,90
14.527.00 
26.610,40 
36.628,10
9.000,U0

34.950.00 
10.930,50

602,00
20.200.00
-  o -
- 0
82.559.70
21.380.00
10.319.00 

o
49.246.70
-  o  -
23.669.00
-  o -
-  o -

1.088,00

-  o  -

162 078,20

o
138 396,10 
23.269,60 
29.348,40 
-  o  -  

1 612,80 
18 053.60 

282,00

8.615,90

1.524.00

9.570.00 
11.410.10

776.00

Cr$ 1.566.430,30
Cr$ 980,350,20

Cr$ 2.546,780,50

Cr$ 49.090 oO 
«  13.718,40
« o
« 78.515,00
« 140.199,90
«  - O
«  341.570,90
« 78 050 60
« 353 670,20
« 106389,40
« 321.211,80
« 62422,00
«_______  52,50

Cr$ 1.552.990,70
Cr$ 993 789,80

_ . Cr$ 2.546 780,50
Lajes, SC, 8 de agosto de 1,957 

Contador Tesoureiro
Mario Ramos Luceoa Jonas Ramos

i i  m i  m i
M É D I C A

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

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Saldo do Mês de Junho 

T o t a l
DESPESA ORÇAMENTARIA 

Administração Geral 
Exação e Fiscalização Financeira 
Segurança Pública e Assistência Social 
Educaçáe Pública 
Saúde Pública 
Fumento
Serviços Industriais 
Dívida Pública
Serviços de Utilidade Pública 
Encargos Diversos 
Créditos Especiais 
Resto9 a Pagar 
Devolução Caução dágua

Saldo para o mês de agosto
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Transportes Aéreos Catarinense S. A.
Séde em Flor cmópols S. A.

Voos da T A C
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 - JoinYile - 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 à6 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 - 
- Santos e Rio

Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

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

Curitiba, - Paranaguá

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

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

TAC às suas ordens
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yg& r.

G E L O M A T I C  
EM Fernandes & Cia
«0 crediário mais elástico da cidade:

Com apenas
Cr$ 500,00

de e e t r a d a

Chegou ol
R e f r i g e r u d o

( je lo m

Gelomatic Elétrico 
"Tropical" é produto 
da enorme 
experiência da 
Gelomatic na 
fabricação de 
refrigeradores para 
o Brasil. Feito 
especialmente para 
as severas condições 
de nosso clima. 
Dotado de ''unidade 
selada" para uma 
vida inteira dz 
bons serviços.

Eo saldo em longas e suavíssimas 
prestações mensais!

E ainda m a is !
Um p i o o u t j  c. l l l i i m  lllln I III I níillilv I |J

INDÚSTRIA BRASILEIRA DE EMBALAGENS S.A.

durante seis mêses a gostos

) F  P  Ç  I  P  n i  A  Como brinde de 
L I  O i  u U L n  Fernandes & Cia

E TEM MAIS 1
UM REFRIGERADOR inteiramente

GELOMATIC ELETRICO TROPICAL !
------------------------  8 PÊS CÚBICOS -------------------------

Garantia integral de 5 anos *
Assistência técnica permanente

Diretamente do revendedor

FERNANDES & CIA

11160797

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



10IC10 0
Tendo por local, o Estádio 

Municipal da Ponte Grande, 
teremos no próximo domiDgo 
o inicio do Campeonato da 
Divisio Especial, com a efeti
vação de 3 peleja*.

Em nossa cidade deverã* 
atuar os conjuntos dr> lmerna- 
cional e do Comercial de Joa- 
çaba, num embate que se an
tecipa bastante renhido, devi
do as força* que estão imbuí
dos os dois antagônicos em 
conseguir a sua primeira vi
toria neste certame.

Na cidade de Concórdia, o

Sadia local receberá a visita 
do G.E. Vasco da Gama de 
nossa cidade, num encontro 
devéras difícil para o Fantas
ma do Planalto, isto devido a 
um fator prepoDderante, pois 
o alvi verde de Concordia e 
quase invencível em seus do
mínios,

Finalmente em Tangará, o 
onze representativa do Juven- 
tus, racepcionará o quadro do 
Guaicurus de Concordia, tal
vez no encontro mai* fraco 
da rodada.

Especial j As últimas do esporte ia jeano

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

Não houve futebol 
domingo em nossa 

cidade
Em virtude do mau tempo 

que conspirou domingo em 
nossa cidade, não foram rea
lizada* as competições espor
tivas, que estavam programa
dos para aquele dia.

Desta maneira sofreram a- 
diamentos os jogos do Torneio 
Inicio da 3a Divisão, e o a- 
mistoso entre a Seleção Var- 
zeana e o S.C. Pinheiros.

Anteriormente a Fedtração 
Catarinense de Futebol havia 
transferida também os jogos 
da I a Poaada da Divisão Es
pecial.

AUMENTO DOS BANCÁRIOS EM TODO O PAÍS
Á Comissão Nacional d03 

Bancários manteve um 
novo contato com o ministro 
Parsifal Barroso, no exame 
de extender o recente au
mento salarial déssa classe 
aos Estados.

Ao que se informa, foi, 
também, assinado um acordo 
na base de 30% com Ct$ 
1.100.00 mínimo e Cr$ 3.500,00 
máximo, em favor dos ban
cários de Minas Gerais e 
No Recife e Salvador, no

momento estão se aproces- 
sando demarches para o e* 
tabelecimento de acordos re
gionais

Em São Paulo o Rio Gran
de do Sul até o momento 
não houve qualquer acordo, 
apenas dos esforços desen
volvidos pelas autoridades 
regionais. Ainda receQte che
gou a esta capital, proceden
te de Porto Alegre, o sr. 
Clay Hartman de Araújo, que 
está respondendo pela Dele

gacia Regional do Trabalho 
daquêle Estado, a fim de 
manter entendimentos com o 
titular da pasta do Trabalho 

No Maranhão enquanto a 
possibilidade de |jse conceder 
30% de reajustamento aos 
servidores do Banco do Esta- 
do, os demais estabelecimen
tos oferecem apenas 25%. No 
Ceará igualmente ocorre 
mesmo em relação aoiBanco 
do Nordeste aos demais, ius- 
titutos de crédito,

1 - O S.C. Pinheiros, está 
estudando uma proposta rece
bida do Madureira r. C, da ci
dade de Urubici, para um a- 
mistoso naquela cidade no pró
ximo domingo.

Caso estas condições sejtm 
favoráveis, o Campeáo do Tor
neio Estimulo estará domingo 
naquela cidade..

o—o

2 - Dentro de algumas se
manas, o nosso confrade «Jor
nal de Lajes», estará patroci
nando um Torneio Rilampago 
entre os clubes componetes 
do Departamento Varzsano de 
Futebol.

o— o

3 - Nestes dias que antece
dem o Inicio do certame ds 
3a Divisão, houve muitas trans
ferencia* e aquisições dos cha
mados clubes peneiras da 
LSD. As grandes novidades 
dos chamados clubes pe neiras 
da LSD. As grandes novida
des dos clubes são as seguin
tes:

Cruzeiro: Madureira e Se
bastião Nunes.

Flamengo' Não Houve
Fluminense: Hilário, Valdair 

e Penicilina.
Palmeiras. Deco
Nacional: Rui e Tenebrio.
Popular: Haroldo
Atlético: retomo de Juarez 

ao futebol, Elno dc Vasco da 
Gama e Salvador. Como se

nota houve uma verdadeira 
enchente de novidades naque
les clubes para este certame.

Até a ultima semana os 
clubes haviam inscritos cerca 
de 100 atleta*, tendo o G. E. 
Popular batido um recorde
com 34 inscrições.

4 - 0  campeonato Iajeano 
de futebol, categoria de juve
nis, este ano será disputado a- 
penas entre as equipes do 
Vasco da Gama e do Inter
nacional

Com referencia ao certame 
deste ano, o Colorado está 
arregimentando desde já para 
as suas fileiras, diversos joga
dores pertencentes ac Laje* e 
Aliados como sejam os playe- 
res Marquinhos, Godoi, Lelé, 
Nenê e Joaquim.

o— o
5 - C<>m vistas ao* próxi

mos compromissos do cam
peonato da divisão especial, 08 
quadros do Vasco da Gama e 
do Internacional se submete
rão esta semana a intensos 
treinos individuais, pois 06 
mesmos desejam iniciar com 
brilho a primeira rodada do 
certame da 4a Zona,

o—o
6 - Os jogos do Droximo 

domingo do campeonato da 
divisão, segundo conseguímos 
apurar, deverão serem inicia
dos no horário Je 15,30 sem 
tolerância.

Dinastia da qualidade Brastemp
ira com

Brastemp IMPERADOR -10,5 pés

o moderno refrigerador b r a s t e m p
- - - - - - - - - Agora em treis tamanhos d ife re n te s - - - - - - - - - - -

Príncipe - 6,5
Conquistador - 8,5

Imperador -10,5
Quem adquire um BRASTEMP

Príncipe, Conquistador ^ou^mperador
adquire o que há de mais moderno e luxuoso em refrigerador fabricado

no Brasil.

CONCESSIONÁRIOS EXCLUSIVOS NESTA PRAÇA

Mercantil Delia Rocca Broering S.A.
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro 156 - Fone, 253 - Caixa Postal 27 — LAJES. S.C.

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



ISucesso no novo plano de vendas lançado pela A ELETR O L* NDÍA
Um refrigerador de graça para cada trinta compradores — Leve como 
uma pluma, o novo SPRINGER possue qualidades excepcionais — Uma 

casa comercial cujo lema é bem servira freguesia
Com larga folha de ser

viços prestados ao co
mércio e ao povo Ia- 
jeano, a conhecida casa 
A ELETROLANDIA, sita 
à Rua Coronel Córdova, 
s/n, vem se destacando

pelos sensacionais planos 
de venda que lança pe 
riòdicamente, oferecendo 
a todos, indistintamente, 
a oportunidade de adqui
rir os artigos indispen
sáveis ao conforto do lar

Uma partida dos afamados refrigeradores “Springer” , exposta na loja 
A ELETROLANDIA.

CORREIO LAGEANO
Ano XVnjLages. 18 de setembro de 1957 N* 75

Carminha Souto Maior aní- 
versariou

em longas e suaves pres
tações, concorrendo a 
prêmios de vulto ofere
cidos pela firma. É o que 
vem acontecendo agora 
com o famoso refrigera
dor SPRINGER, que con
siste na aquisição dos 
mesmos, conforme noti
ciamos em uma de nos
sas edições (passadas, 
em suaves prestações 
mensais, recebendo o 
comprador um coupão 
que o habilita a concor
rer ao sorteio dos trinta 
refrigeradores e, caso a 
sorte lhe favoreça, ganha
rá um refrigerador gra
tuitamente.

Artigos para o lar

Além disso, A  Eletro- 
land ia  mantém em es
toque permanente va- 
riadissimo sortimento de 
artigos para o conforto 
do lar, vendidos em 
prestações a longo pra
zo, prestando uma assis
tência completa aos seus 
fregueses no que con
cerne à parte tccnica 
dos artigos que vende. 
Rádios, eletrolas, bicicle
tas, discos e inúmeros 
outros artigos das mais No clichê vemos uma parte da loja. com os mais variados artigos do

mésticos para o conforto do lar

Ao fundo destacase uma completa discoteca, dos mais afanados ju to  
res musicais cmtodos os generos, para maior alegria e mais acen
tuado nrazer das de bom eosto.

afamadas marcas são 
vendidos diariameate na 
referida casa, o que com

prova o alto conceito 
que desfruta em nossa

v

K

Data de relevada importância para os nossos 
meios sociais transcorreu sabado, dia 14, com a 
comemoração da passagem das quinze primaveras 
da distinta jovem Carmem Souto Maior, eleita 
Miss Sorriso no Concurso para escolha de Miss 
tírotinho 1957, e dileta filha do tenente-coronel 
José Liberato Souto Maior e de sua exma. espo
sa dona Carmen Silva Souto Maior.

Nessa oportunidade, foi oferecido à socieda
de lajeana, no Clube dos Oficiais, um lauto co
quetel, que contou com o comparecimento dos ele
mentos mais representativos de todas as classes 
da Princesa da Serra.

De acôrdo com a tradição, a graciosa aniver 
sariante dançou a primeira valsa com o seu avô, 
»r. João Gualberto da Silva Filho, jornalista e ele
mento muito conceituado e relacionado em nos
sos meios, sob uma longa salva de palmas.

As festividades prolongaram-se até altas ho
ras da madrugada, tendo a jovem Carminha rece
bido, nessa data, as mais efusivas congratulações, 
às quais juntamos as nossas.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina

A  V  I S O
De ordem do Sr. PREFEITO MUNICIPAL torno 

público que fica excluido 1o EDITAL DE CONCORRÊNCIA 
PÜBLICÃ de 5!do corrente o LOTE N° 30.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 16 de setembro de

1957.
FELIPE AFONSO SIMÁO •

Secretário.

Preços prováveis dos carros importados
Rio, 6 (Meridional) — 0  deputado Bilac Pinto em entrevista que 

concedeu afirmou prever, no segundo semestre do próximo ano, uma 
queda no preço dos automóveis, devendo um Ford ou Chevrolet cus
tar cêrca de 500 mil cruzeiros e os carros pequenos no máximo 
250 mil. Justificando sua exposição em que assinala a possibilidade 
de preços favoráveis para carros importados o referido parlamentar 
apresentou uma tabela damonstrativa, insistindo, porém, em que o 
govêrno faça o levantamento do custo industrial dêsses veículos e 
estabeleça margem normal de lucros para as emprêsas que forem 
beneficiadas por diversos favores.

Valor Cif do . Valor do 
automóvel I dólar na 
em dólares I licltaçAo

US$ CR$

Valor Cif do 
automóvel 

em cruzeiros

CR$

Imposto de 
Importa çflo 

(15%)

Impôsto de 
consumo 

(15%1

Taxa de 
despacho a- 

duaneiro
(15%)

CR$ CR$ CR$

Preço final 
do

automovel

CR$

2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500
2.500

110,00
110,00
120,00
130.00
140.00
150.00
160.00
170.00
180.00
190.00
200.00

250.000. 00
275.000. 00
300.000. 00
325.000. 00
350.000. 00
375.000. 00
400.000. 00
425.000. 00
450.000. 00
475.000. 00
500.000. 00

140.000. 00
140.000. 00
140.000. 00
140.000. 00
140.000. 00
140.000. 00
140.000. 00
140.000. 00 
140,00' ,00
140.000, 00 
140.OQ0,00

58 500,00
62.250.00 
66 .000,00
69.750.00 
73 500,00
77.250.00 
81.000,00
84.750.00
88.500.00
92.250.00 
96.000,00

7.000. 00
7.000. 00
7.000, U0
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00
7.000. 00

455.500.00
484.250.00
513.000. 00 
541.750, "0
570.500.00
599.250.00
628.000. 00
656.750.00
685.500.00
714.250.00 
743.000,00

liv/lr*. v/ vaauiu
lar já fixado pelo Ministério da Fazenda em Cr$ 70 0D - *  °  V-al0r
o impôsto n lo  acompanha a variação do valor do dólar n l  6 a / a“ °  Pe,a «l11 
x  Cr$ 70,00 -  Cr$ 175.000,00 -  Impôsto de , P emJons^ação: US$ 2.51
175.000,00 igual a Cr$ 140.000,00. Portaçao de 80% sôbre
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