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Cam panha para o Natal da Criança Pobre:

Dia 30 a realização do fesiival da 
Academia Catarinense de Acordeon

Reginalda Spindola 
eleita Rainha do Rádio

O  acontecimento promete retumbante sucesso — A  renda total se 
rá revertida em beneficio da SLAN  — Iniciativa de alto significado

humantário

Segundo viemos divul
gando era nossas edições 
passadas, o prof. João 
Maria Anselmo, diretor 
da Academia Catarinen
se de Acordeon, no in
tuito de colaborar com 
a obra humanitária que 
vem sendo realizada pe
la Sociedade Lageana de 
Assistência aos Necessi
tados (SLAN), prontifi
cou-se a promover um 
festival de acordeon e 
do ,qual participarão 
mais de cem alunos do 
referido estabelecimento 
de ensino musical. Para 
isso, e com o objetivo 
de apresentar um espe
táculo á altura dos mais 
exigentes apreciadores 
da boa música, o Drof. 
João Maria Anselmo, 
mais conhecido pela al
cunha de prof. Dedé. 
vem promovendo rigoro
so programa de ensaios

entre os participantes da 
festividade e que desem
penharão, estamos cer
tos, ótimamente os seus 
papéis, proporcionando 
ao público lajeano um 
acontecimento soberbo e 
digno das mais gratas 
recordações nesse setor 
artístico.

Espetáculo no M ara- 
joara

O festival deverá rea
lizar-se no palco do Ci- 
ne Teatro Marajoara, dia 
30 do corrente mês, in
dubitavelmente c o m  
grande assistência por 
parte do povo, não só
mente lajeano como de 
outros comarcas vizinhas, 
quando serão interpreta
das, entre outras, musi
cas como Que Será Se
rá?, Babalu. Ella, Mate 
Amargo, Aquarela Brasi
leira, Um Adeus, Serena

da, Dança Espanhola 
N°5, Marcha das Águias, 
La Cumparsita, Para que 
Recordar, lnspiracion, 
Meu Benzinho, Nove de 
Julho, No Mar Negro e 
Sou um Extranho, para 
não falar noutros suces
sos que conquistaram a 
preferencia do público 
brasileiro,

Chefe do Rotary In
ternacional visitará es

te mêz o Brasil
O presidente do Rota

ry internacional, sr. 
Charles G. Tennent, que 
se encontra visitando os 
clubes europeus e sula- 
fricanos, iniciará uma 
excursão por 14 países 
latino americanos a l l  
de outubro próximo, 
quando chegará ao Re
cife, procedente de Da- 
kar.

Antes de regressar a 
Miami, a 18 de novem
bro, o sr. Tennent terá 
visitado rotarianos do 
Uruguai, Chile, Perú, E- 
quador, Colombia, Pana
má, Costa Rica, Nicara- 
gua, Honduras, El Sal
vador, Guatemala, Méxi 
co, e Cuba,

No Brasii, o chefe ro- 
tariano visitará as cida 
des de Recife, Rio de 
Janeiro, São Paulo, e 
Porto Alegre, de onde 
seguirá para Montevidéo, 
pela Pan America, a 18 
de outubro.

Edição de hoje: 
12 páginas

Sindicato da Industria de Serrarias, Carpintarias 
e Tanoarias, de Lajes 

Sede: Lajes

Edital n *3
Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto no 

artigo 9o da Portaria n' 11, de 11.2.51 ficam convocados os 
associados deste Sindicato para as eleições de Diretoria, Con
selho Fiscal, e respectivos suplentes que serão realizadas no 
dia 13 do corrente, no Salão Nobre, do Instituto de Educação, 
sito a Praça João Costa, nesta Cidade onde funcionará uma 
única mesa coletora, iniciando se a votação as 9 horas e en- 
cerrando-se às 17 horas.

Somente terão direito a voto os associados que atenderem 
todos os requisitos legais e estatuários. sendo condições para 
validade do pleito o comparecimento de no mínimo 2/3 dos 
que preencherem aqueles requisitos, cujo total é de 54 sócios.

Ao se apresentarem para a votação os associados deve
rão exibir documento hábil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos poderão os associ
ados se dirigir a Sede do Sindicato.

Lajes, em 9 de outubro de 1.957.

ass. Ary Waltrick da Silva 
Presidente •

Como vínhamos noticiando com antecedência, sábado úl
timo, dia 5, deveria finalizar se o concurso para a Escolha da 
Rainha do Radio da Região Serrana, primeiro certame de tal 
natureza levado a efeito em Santa Catarina Em meio a gran 
de expectativa doŝ  admiradores e ‘eleitores das cinco candida- 
tas, precisamente às 17 horas começou a apuração para ave
riguar qual a vencedora nêsse concurso que teve .corno obje
tivo angariar fundos para o Natal da Criança Pobre em 1957,

Resultado final
» VI I11VUU p u lu le  rcbuiidao ucmc ueriame que mo- 

bilizou uma série de pessoas com o mesmo e nobre objetivo 
proporcionar aos pequeninos sêres desprotegidos da sorte um 
Natal feliz, como êles realmente almejam:
5o lugar —  Helga Batista 5.190 votos
4o lugar —  Bolinha Socas 13 241 ”
3o lugar —  Cilda Nunes 17.690 ”
2o lugar —  Osmarina Bianchini 42.336 ”
lo  lugar —  Reginalda Spindola 49.583 ”

Saiu vencedora, portanto, a srta. Reginalda Spindola com 
uma vantagem de 7,247 votos, sendo eleitas Princesas as srtas. 
Osmarina Bianchini e Cilda Nunes, ‘ respectivamente 2a. e 3a 
colocadas. O total de votos apurados foi de 126 420, rendendo 
Cr$ 252.840,00 quantia essa que será revertida em benefício 
do Natal da Criança Pobre.

Festa da Coroação
Está marcado para amanhã, dia 10 a festa da coroação 

da Rainha do Radio da Região Serrana no Cine Teatro Mara
joara e que será abrilhantada pela Orquestra Marajoara, da 
Radio Tupi do Rio de Janeiro e atualmente» considerada a 
maior do Brasil.

Destas colunas, pois‘ nossos parabéns à Radio Clube 
de Lajes por tão brilhante quão humanitária iniciativa e que 
diga-se de passagem, foi coroada com o mais completo êxito.

SR. ANTONIO WALMOR RIBAS
Regressou de Belo Horizonte, Minas Gerais, acompanha

do de sua exma. esposa dona Maura Ribas, o sr. Antonio VVal 
mor Ribas, proprietário da conceituada Farmacia Popular, esta - 
belecida no centro da cidade.

A viagem do distinto casal às alterosas teve por obje
tivo principal assistir importante congresso farmacêutico que 
se realizou naquela metrópole em meados de setembro pró
ximo passado, onde teve atuação destacada.

Além de percorrer todo o Estado de Minas, o sr. Anto
nio Walmor Ribas viaitou também, acompanhado de sua es
posa, São Paulo e Rio de Janeiro em viagem de recreio.

B O L E R O
O Prof. Dedé ja famoso, como professor e Acordeonista, 

vem destacando-se ultimamente não sómente em Lages mas 
em todo Brasil, como notável compositor do Genero Romântico

Como é do conhecimento de muitos, muitos são as Obras 
do conceituado Professor ja Editada e a venda nas principaes 
Capitais do Brrsil, e aliaes diga-se de passagem com notável 
aceitação. CERTA VES TE ENCONTREI. . . Bonita e inspira-, 
da compossição que muito vem agradando na vós da sua Alu
na menina Sulamita Beatris de Sà, e qual saiu na Capa da 
mesma com o Autor da Letra e Musica do Prof. Dedé.

Mais uma vez parabéns ao jovem compossitor Lageano, 
pelas suas inspiradas composições pelo prestigio que desfruta 
merecidamente nos meios Artísticos e Acordeonisticos cm to
do o Brasil.

AG O R A S IM !... Chegou a hora das vendas infernais 
TUDO MAIS BARATO NAS
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tesocim
F r a s e s  s o l t a s

CLELIA
Se uma porta se fecha atrás de nós, outra se abre à 

nossa frente.
Numa vai se apagando o ruido de nossos passos em di

reção ao passado. Noutra, ressoem fortemente nossas passadas 
ligeiras e seguras, encurtando a distancia que nos separa do 
futuro.

Uma é tempo ido. Outra é tempo por vir.
Uma c sombra. Outra é luz e nada existe entre elas, se

não a penumbra ilusória do instante atual, do momento que 
virá se esboça no horizonte de nossas existências..

E nós presos tanto ao passado, como presos estamos ao 
futuro, caminhando da sombra de um para a claridade do ou
tro; ora é uma doce recordação de um segundo que passou, 
levando-nos nas asas doiradas da fantasia para aqueles segun
dos já vividos; ou então é a realidade de um ideal que nos 
acena do futuro, fazendo com que desejemos voar pelo tempo, 
para mais depressa alcançar nosso sonho.

Esperanças e desilusões andam juntas como juntos ca
minham passado o futuro, formando a irrealidade das horas a 
que chamamos e momento presente, que amanhã será passado 
o ontem era futuro.

Qube 14 de Junho
— C O N V I T E  —
A Diretoria do Clube 14 de Junho tem a satisfação de 

convidar os senhores associados e seus filhos para a festa da 
criança que fará realizar-se em seus salões no dia 13 de ou 
tubro, domingo, com inicio às 15 horas.

PROGRAMA —  Projeção de cinema colorido, concurso 
de robustez e Show infantil.

Para o concurso de robustez pede-se aos senhores pais 
inscreverem os seus filhos de 6 a 18 meses de idade, na se
cretaria do Clube das 9 as 11 horas.

A DIRETORIA

Candidatos ao C P 0  R
Oe candidatos ao CPOR, da classe de 19T-«9, deverão 

comparecer naquele Centro, em Curitiba, à Praça Osvaldo 
Cruz, entre 15 e 31 de outubro do corrente ano, quando 
serão relacionados para matricula em 15 de dezembro de 
1958, independente de requerimento.

Dr. Vivaldo C. Buqck 
D. Maria Chaves Buqck

têm a grata satisfação de participar aos paren
tes e amigos, o nascimento de seu primogênito

Raiskim Buqck
na Maternidade Tereza Ramos, ocorrido ontem às 
9,30 horas.

Edital de Convocação
Convocamos e todos os admiradores do jôgo de Xadrez 

para uma reunião, a realizar-re no Restaurante Brasil, no 
di» 13 de outubro em curso, domingo, às 10 hor s da rnanhá, 
para tratai do seguinte;

1 - FUNDAÇÃO DE UM CLUBE DE XADREZ
2 - ASSUNTOS DE INTERESSE GERAL.

Lajes, 2 de outubro de 1957 
A COMISSÃO

SRS. FAZENDEIROS
Vende-se um terreno chacara perto do Posto 

Coral tratar com Rignel Muniz.

Rua Hercilio Luz, 83

Lajes S. C.

ANIVERSÁRIO
Em meio a grande alegria 

dos seus familiares c do seu 
largo circulo de amizades, ve 
passar mais um aniversário 
natalício, hoje, a exma. sra. do
na Autinha, digna consorte do 
sr. João Gualberto da Silva 
Filho, nosso particular amigo e 
elemento muito relacionado 
em nossos meos sociais e polí
ticos.

A distinta aniversariante 
desfruta, em Lajes, da estima 
geral pelos seus inúmeros pre
dicados, inclusive acentuada ge
nerosidade de coração e larga 
folha de serviços prestados em 
prol dos humildes, como presi
dente que é e foi de diversas 
entidades beneficientes.

Por esse motivo dona Auti
nha está sendo muito compri- 
mentada nessa tão significativa 
efeméride e, aproveitando o 
ensejo, destas colunas envia- 
mos-lhe calorosas felicitações, 
extensivas à sua exma. familia.

Lar em l
Está em festa, desde ontem, 

o lar do dr. Vivaldo C. Buqck, 
médico-veterinário aqui resi
dente, e de sua exma. esposa 
d. Maria Chaves Buqck com 
o nascimento de seu primogê
nito RAISKIM BUQCK, ocor
rido ontem na Maternidade 
Tereza Ramos.

Nossos parabéns.

EDITAL
Lupercio de Oliveira Kõecbe, 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 
OZAIR JOSÉ ROSA, solteiro, nas
cido em Lajes, escriturário, filho de- 
Maria Alciaes Rosa de ocupação 
doméstica e NILZA MELO WAL- 
DR1GUES, solteira nascida, em La
jes, de ocupação doméstica filba 
de Lothar Nunes Waldrigues e de 
Galvina Pinheiro Melo.

Lajes, 7de outubr > de 1 957

Faz saber que pretendem casar 
SÉRGIO RAMOS, solteiro, nascido 
em Lajes, comerciante filho dc Vi- 
dal Ramos Junior, e de dona Emi 
lia Furtado Ramos e DIVA TERE 
SINHA BDSATO, solteira, nascida 
em Caçador, neste Estado de ocu 
pação doméstica, filha de Constan- 
tino Busato, e de dona Olga Schre- 
ner.

Lajes, 7 de outubro de 1907.

TOSSE?

M I L
o amigo
do peito

b a n c o  d o  b r a s il  s /a
Auxiliar, para provimento de 

Concurso p a r ^  ^  Agência  local

O BANCO DO BRASI S A  ^ " d e s t *  <-'<1011'. *  Pra 
30.10 57. eslarão abertas ' as L o  ições para o concurso

5 2 * í  S & 5 T 2  • l»cal que scrao op“
" * T  » ~ do í.a ró  do provas de:

Português, MatemáticaComercial. Datilografia
, | Crsrá obrigatório o uso de lápis-Não haverá prova oral. Sera ODng*

tinta ou caneta-tinteiro. eliminatório Será conside-
As provas oão terão o total

rado aprovado o candidato pue obtiver, no j

mini A° orova®'de"'DMiíogratla será (eito em máquinas fornecí- 

e UNDERWOOD.
É vedada a inscrição: . . , ^
a) - por mandato ou por intermediário, ainda que paren-

tc* c
b) - de candidato do sexo feminino.
A inscrição, solicitada das 13,00 às 16,00 horas, de segun

da a sexta-feira, e das 9,10 às 11,00 horas, aos sabados, sera 
deferida àquele que, presente ao ato. satisfaça as seguintes
exigências: , . . .

a) - tenha, de idade, 18 anos completos e 25 incompletos;
b) - pague a taxa de inscrições de Cr$ 50,00;
c) - apresente;

I - certificado de alistamento militar, ou de re
servista, ou de isenção do serviço militar, ou, 
ainda, carteira de identidade do Ministério da 
da Guerra, da Marinha ou da Aeronáutica; 
quando se tratar de militar incorporada, oficio 
do Comandante permitindo a inscrição;

II) - atestado, passado por dois escriturários desta 
Agência ou pela autoridade policial compe
tente, de estar radicado ao meio local e re- 
ininterruptamente, na zona de jurisdição dês- 
te Departamento, no mínimo há dois anos;

III - prova de naturalização, se não fór brasileiro 
nato;

d) - entregue dois retratos recentes, iguais, de tamanho
3 x 4 ,  tirados de frente e sem chapéu.

O candidato deverá comparecer ao local das provas, pré
viamente determinado, com antecedência mínima de TR INTA 
MINUTOS da hora marcada para inicio de cada exame. Sob 
nenhum pretêxto será permitida a entrada do candidato que 
se apresentar depois de dado o sinal para a distribuição do 
tema.

O candidato que faltar a qualque das provas será consi
derado desistente do certame.

O julgamento das provas terá caráter irrecorrível.
A aprovação do candidato não implicará obrigatoriedade 

de nomeação, visto ser o concurso simples processo seletivo. 
Assim, reserva-se o Banco o direito de aproveitar ou não os 
aprovados, observado o prazo de um ano, contado da data da 
realização do concurso.

O candidato aprovado só será nomeado depois de habili 
tado em exame de saúde feito por médico do Banco, ou da 
confiança deste, e sua admissão se fará no cargo isolado de 
«Auxiliar», com os vencimentos mensais de Cr$ 4.500 00 í o u t -

tro mil e qumhentos cruzeiros), limitadas as elevações S lv o
fiSfwfn í reaT Stament°  geral) a <luotas qüinqüenais de CrS 6a0,00 (seiscentos e cinquenta cruzeiros) cada uma

ta a i ^ c i -

CÍCIO DE OU EXER-
Inscrito, considerar se á o candidato ciente. -

estipuladas no presente edital. 1 das c»ndiçoes

Lajes (SC), 24 de setembro de 1957

OMAR GOMES -  Gerente 
NEWTON SOARES MODESTO DE ALMEIDA

CniitarlAv

Brasil © estrang.
PECAM GRÁTIS LISTAS DE PREÇO

e u c l id e s  e . c . d a  s il v a

Cx. Postal, 17 
P° rto A le 9*e -  R. G. Sul

t
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Segundou noticia um órgão 
da imprensa local, dia 12 de 
outubro, impreterivelmente, se
rá aberto o II Salão Lageano 
de Artes Plásticas em local 
ainda não determinado. Já se 
acham escritos para o referi
do Salão os seguintes artistas: 
Aliny Walmorbida, Antonio 
Batista, Antonio Jader Marques 
Filho, Clovis Ghiorzi, Eneida 
M. Campos, Galileu Amorim, 
Maria Esmeralda Beller, Mar- 
tinho Campos, Nereu Góss, 
João de Souza Machado, Osny 
Ribeiro Batista, Paulo Sousa, 
Rui Ghiorzi, José Roncaglio, 
Yara Camargo e Delcy Piove- 
zano.

Os prêmios a serem distri
buídos aos primeiros colocados 
são oriundos das seguintes co
laborações: governador Jorge 
Lacerda —  Cr$ 20.000,00; pre
feito Vidal Ramos Júnior —  
Cr$ 10.000,00; secretário da 
Educaçna dr. Rubens Nazareno 
Neves —  Cr$ 5.000,00; 2‘ Ba
talhão ) >doviário —  Cr$ . . .
5.000,00 e Rádio Clube de 
Lajes —  Cr$ 2.000,00.

Esse importante certame - o 
segund realizado em nossa 
terra, sendo aguardado
com i >.igar interesse nos 
meios urais da Princesa da 
Serra.

Capanga:
Prim ro filme brasilei

ro e í Cinemascope
Será nçado ainda êste mês 

o prim o filme brasileiro em 
cinema cope e que leva o títu 
lo de Capanga. A película que 
foi rod a a em São Paulo sob 
a direção de Alberto Severi, 
cineasta italiano, e com argu 
mento do mesmo, trata da v i
da dos campos, no Brasil. No 
filme aparece um ‘ estouro de 
boiada’ , do qual participam 
5.000 cabeças de gado. Èsse 
acontecimento que serviu a 
duas páginas antológicas da 
prosa brasileira —  uma de 
Rui Barbosa e outra de Eucli- 
des da Cunha —  surge agora 
em cinem ascope e que consti- 
tue mais um passo na cinema
tografia nacional.

Produção
agrícola

A produção agrícola brasi
leira aumentou de 56% entre 
os anos de 1939 a 1955, to
mando-se como base os nú- 
meros-ínciices calculados pelo 
Laboratório do IBGE. Os da
dos referem-se a 19 principais 
culturas que constituem a mai
or parte dos produtos cultiva 
vados nos estabelecimentos a- 
gropecuários do país. Esse rit
mo de desenvolvimento da a- 
gricultura brasileira supera com 
boa margem o do incremento 
demográfico, que no mesmo 
período não deve ter sido su
perior a 45%.

V. agora já pode escolher um

de uma linha íamosa!

apresenta

L IS O S

Entre êstes estará, por certo, aquele 
que ficará na sua preferência,

£kfa éyc/e 

SINIMBUé QUALIDADE

Posto de Vendas em LAG ES:

ÂNGELO SCALABRINI
Rua S. Joaquim , esq. Stefam

I
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Curiosidades

LEIA . E APRENDA
Se o consumidor das loca 

lidades do interior do Brasil 
tivesse poder aquisitivo igual 
ao do das Capitais, nossa 
produção agrícola e indus
trial teria talvez de ser du
plicada ou mesmo triplicada 
para satisfazer iis necessida
des de um mercado nacional 
muito mais amplo. Essa é a 
conclusão que se pode tirar, 
das estimativas sôbre o giro 
comercial e dos dados 
sôbre as vendas e vare
jo, divulgados pelos IBGE, os 
quais comprovam forte pre
ponderância dos grandes cen
tros urbanos no mercado in
terno.

o—o

Cada município brasileiro 
deve receber no corrente 
exercício a importância de 
802.114 cruzeiros referente à 
cota dc imposto de renda, 
segundo os cálculos da Dire
toria da Despesa Pública Em 
comparação com o montante 
a que tiveram direito no 
exercício de 1956 as muni- 
dipalidades receberão mais 
150 mil cruzeiros, aumento 
que corresponde a 23%. A 
título de suplementaçào da 
cota do exercício de J955, os 
municipios têm a receber

mais cr$ 168.078.20 com o 
que a verba ao dispor de ca 
da um se avizinhará de um 
milhão de cruzeiros.

o— o

Desde muito tempo, o Bra
sil tomou a frente das nações 
latinas, toruando-se a mais 
populosa de tôdas. Ultrapas
samos a Erança em 1939/ 
1940 e a Itália em 1944 e ca
da vez mais nos distancia
mos em número de habitan
tes. Dos países latino ameri
canos, o mais populoso de
pois do Brasil é o México, 
que tem 30,5 milhões de ha
bitantes. A Argentina tem 
19,5 milhões,

o— o

Qual o livro mais traduzido 
do mundo? Continua sendo a 
Bíblia, informa recente pu 
blicação da UNESCO. Dos 
romancistas, os mais traduzi
dos são Tolstoi, Dickens, 
Gorki e Balzac, dos poetas 

dramaturgos, Sbakespeare 
e Goetbe, e dos antigos, Pla
tão. Todos esses autores ti
veram mais de 200 traduções 
entre 1948 e 1954. A Bíblia 
teve nada menos de 788.

Fala à imprensa a sra M adelem ^M enees^rep  ^  Braiil 
Internacional de Proteção ______

da União

Rio, (Agência Nacional)
O mundo atual - disse à re
portagem a sra. Madeleine 
Mendes, representante da U- 
nião Internacional de Prote
ção à Infância no Brasil, já 
tomou consciência do proble
ma do complexo que repre 
senta a criança. Todos os 
esforços estão se convergin
do para ela, numa busca de 
atendimento de suas maiores 
necessidades nos campos mo 
ral, físico e intelectual. Ór
gãos governamentais especí
ficos, em todos os paí9es, 
empenham se atualmente nes- 
árdua tarefa ajudados pelas 
iniciativas privada6, que pe
los seus esforços e dedicação 
têm demostrado um firme 
propósito de trabalhar pela 
resolução do problema.

Muito por fazer
Muito se tem feito - pros 

seguiu a «ra. Madaleine Men
des - mas ainda se tem mais 
por fazer. Procurando enca
minhar a questão da forma 
objetiva que nos interessa, a 
União Internacional de Pro 
teção à Infância entidade re
presentada na ONU e con 
greganto todas as iniciativas 
privadas em funcionamento

no mundo lança utn apelo 
para que seja com -  _ a . 
com todo o carinho a ^ema 
L “ a Criança de 1957. « « . » •  
do coordenar maior soma cie 
esforços tendo com aivo a 
melhoria constante dos pa
drões de vida da mfancia 
em todas as terras.

Crianças e proteínas
O tem i escolhido para a 

Semana de 1957 intitula-se 
“A Criança e as Proteínas’ , 
o que equivale a dizer: a 
criança que tem fome deve 
ser alimentada. A escolha 
bem demonstra que o mun
do despertou diante da rea
lidade que é por fim ao so
frimento de milhões de pe

queninos seres martirizados 
pela carência de certos s a 
rnentos componentes da a li
mentação. que sao vitais pa
ra o surgimento de uma in
fância sadia e forte .' Todos, 
homens e mulheres, estão o- 
brigados a colaborar com a* 
entidades que buscam o bem 
estar da infância, que deve 
ser piotegida fora de Qual
quer consideração de credo 
religioso, merecendo ser as
sistida em todas as dificulda
des e era condições de tor
nar-se capaz de exercer, no 
futuro, o papel que dele es 
peramos. Sómente ajudando- 
a nas enfermidades, no amor 
à família e à pátria é que 
estaremos colaborando para 
um mundo pacífico.

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

« S A N T A  C R U Z »
Rua Santa Cruz, 11 — La JES

(Fundos da Igreja Santa Cruz)

Ladrilhos de calçada e para interiores' 

pelos melhores preços

Dinastia da qualidade B R A S T E M P
'rioIo soo lar no ooi rtlriprair Braslemp

Agora em treis tamanhos diterentes
I

P r í n c i p e

C o n q u i s t a d o r  i 

I m p e r a d o r

Quem adquire um BRASTEMP
Brastemp Principe 6.5 pés

PRÍNCIPE, CONQUISTOOR ou im p e r a d o r
adquire o que se pode desejar em luxo acabamento em refri
gerador fabricado no Brasil. n

Departamento de refrigeração BrastempSTEML C° NQUISTADOR ' 8.5

Mercantil Delia Rocca Broerino Q n
Rua Cel. M anoel Thiago de Castro 156 - Fone. 253 Caixa Postal 27 TfliFc o „

^ S . c .
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EDO NUNCA SE VIU ISTO ANTES:
■

» , r

R e f r i g e r a d o r  de G r a ç a  !
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

,3

porque deslisa qua lquer p iso

com

Como um brinde à
i

sua freguesia
dispositivo adaptado na pró

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

•  9,5 pés cúbicos
•  Interior cm còr a iu l lago
•  po na  aproveitável
•  novo Ificho de engoto suo
•  S anos de garantia
•  preço bem mais em conta

Faca uma visita à

A E l e t r o l a n d í a
A  pioneira das iniciativas
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Séde em Florianópolis S. A.

!

DOMINGOS

SEGUNDAS

Horários de e para L A G h S
chegadas

saidas
às 14:30 D e ' 
às 14:53 Para

Rio - São Per alo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó

chegadas
saidas

chegadas

às 11,55 De 
às 12,15 Para 
às 15,10 De

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

saidas às 15,30 Para Porto A legre

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De Porto A legre
saidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai

- Santos e Rio
chegadas às 15:05 De 

saidas

Rio - Santos - 
e Florianópolis 

às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó

- Joinvile - Curitiba - Paranaguá  

Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

chegadas
saidas

chegadas

saidas

chegadas
saidas

às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá

- Santos e Rio

à 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianopolis

às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó 

às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaa

- Santos e Rio y ua

T  A C Transportes Aéreos Catarinense 5.A.
AGENCIA EM LAGES Rua 15 de Novembro - Fone1 -214

■ T A C  às suas ordens ——------
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Extinção do selo de educação e saüdel |
Projeto da Comissão de Economia enviado ao plenário da

Cam ara dos Deputados
A multiciplicidade de mode- 

os e tipos de estampilhas, a- 
lem de representar ônus para 
o Tesouro dificulta e perturba 
o contribuinte no cumprimento 
de suas obrigações fiscais. Sua 
existência só se justifica en 
quanto exigências de ordem 
técnica ou contábil nãó per
mitam sua extinção.

A  Taxa de Educação e Saú
de foi criada para constituir 
um «Fundo Especial de Edu
cação e Saúde» e posterior 
mente elevada para possibili 
tar, também recurso a diver
sas entidades. Indicando po 
rém sôbre cada papel ou ato 
sua arrecadação não tem a 
companhando o crescimento 
dos demais imposto nem sofri 
do a influência da desvaloriza
ção da moeda, tornando-se 
pois as cotas de cada uma das 
entidades beneficiadas insufici
entes para atender ao crescen 
te aumento de suas despesas.

Com o presente projeto pro 
cura-se obviar êstes ]dois in
convenientes. Elimina-se a es
tampilha especial da Taxa de 
Educação c Saúde e psssibilita- 
se o crescimento das cotas de 
cada uma das entidades bene
ficiadas, uma vez qúe passarão 
a ser contempladas por uma 
percentagem do imposto do 
sêlo».

Justificando o projeto de sua 
autoria que extingue a cobran
ça da «taxa de Educação e 
Saúde» o deputado Daniel Fa- 
raco (P.SJ). Rio Grande do 
Sul), assim se expressou:

A  redação do projeto
A Comissão da Economia, da 

Câmara dos dós Deputados a- 
dotou como o seu projeto do 
sr Daniel Faraco, determinan
do que ao invés dêsse sêlo, pa 
guem os atos e papéis sujeito 
à sclagem um. adicional de Cr$ 
1,50, em estampilhas comuns 
ou por verba Está assim redi 
gida a proposição daquele ór 
gão técnico:

«Art. I o —  Fica abolida 
cobrança da Taxa de Educa
ção e Saúde instituída pelo De
creto n" 21.335, de 29 de abril 
de 1932, modificada pelos Dec 
lei n° 6.694, de 14 de julho de 
1944; Dec. lei n° 9.486, de 18 
de julho de 1946; Lei n ’ 931. 
ie  25 de de novembro de 
1949, e Lei n° 1.254, de 4 de

EDITAL
tupercio de Oliveira Kõeche, Ofi 
;ial do Registro Civil e Escrivão 
ie Paz do primeiro distrito, mu- 
licipio e comarca de Lajes, Es 
ado de Santa Catarina, na for 
na da lei etc.

scidoem Bom Retiro, opertrio 
ho de Joaquim Elias opertrio 
bo de Joaquim Elias de Chaves, 
de dona Laudelina | f £
, e RAMIRA SILVA DOS bAN 
)S solteira nascida em lratf de 
upação doméstica, tilba de Josê  
i Bcrtholino dos bantos. Rosa d 
[va Rosa.
Lajes, 3 de outubro de 1957.

dezembro de 1950.
Parágrafo único —  Todo os 

atos e papéis suje.tos ao im
posto do sêlo pagarão, em es.

julho de 1946, e na Lei 
de 25 de novembro de 
na mesma proporção

Art. 3o —  A9 estampilhas

931,
1949,

tampilhas comuns ou por ver da Taxa de Educação e Saúde 
ba conforme o caso um adicio , serão utilizadas até final extin 
nal de Cr$ 1,50. 1 ção dos estoques imposto de

Art. 2o —  Da arrecadação 
do impôoto do sêlo, seis por

sêlo.
Art. 4o Revogados os dis

cento serão rateados anualmen- j positivos em contrário esta lei 
te entre as entidades referidas i entrará em vigor em I o de 
no Dec. lei n° 9.486, de 18 dei janeiro de 1958».

A castanha do cajú, hoje 
felizmente, de uso bem difun
dido, é um alimento que alia 
o requintado sabor a altas 
qualidades nutritivas.

Possui essa castanha 20%, 
de proteínas, 47% de goudu- 
ras, 26% de hidratos de car- 
hono, cálcio quantitativamen- 
te igual ao do leite e ótimo 
teôr de fósforo c intendo tam 
bém vitaminas do complexo 

IB. A castanha do caju pode

ser usada apenas torrada e 
salgada como acompanhante 
de aperitivo, ttndo também 
larga aplicação na cozinba 
nortista como integrante do 
vatapá, caruru e outras pre 
parações

Ê poriauto mais um ali
mento que deve ser incluiao 
em nossa diíta, sobretudo po- 
o 6eu elevado teôr protêico. 

E o no6 aconselha o SAP>.

— o máximo em confôrfo
e beleza para o lar... 

pelos melhores preços da cidadeI

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

CITY B.I. — Botões fixados intemo- 
mente. Amplo estofamento, grande re
sistência. Garantido por 5 anosl

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

A CITYTEX É A Ú N IC A  QUE FABRICA 
SEUS PRÓPRIOS TECIDOS EM CENTENA't 
DE LINDOS E VARIADOS PADRÕES.

B e r t u z z i ,  R i b a s  & Ci a.
Distribuidores: CYTITEX

M A N TÉ M  A IN D A  U M  COM PLETO SORTIMENTO DE: M aquinas de costura - Fogões a 

Gaz e alenha marca GERAL - Artigos para presente - Porcelana e Cristal, nacionais e es

trangeiros. .Generos "alimentícios, etc.
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Ao ensêjo da passagem do 
aniversário de fundação da 
«Gazeta do Rio», o jornalis
ta Herbtrt Moses, presidente 
da A.B.I., enviou ao Vil Con
gresso Naciooal de Jornalistas 
a seguinte mensagem:

“ O “Dia da Imprensa” trans
corre, êste ano, em plena rea
lização do VII Congresso Na
cional de Jornalistas e quan 
do nos preparamos para ce
lebrar o cinquentenário da 
Associação Brasileira de Im
prensa.

A coincidência das datas 
e o seu significado é motivo 
de nosso maior júbilo, por
que ela nos proporciona a o- 
portunidade de festejar com 
as delegações de jornalistas 
do país, uma data que nos 
convida a nos dedicarmos 
com afinco cada vez maior a 
nos-a política unitária na pre
servação das nossas prerro

gativas profissionais 
É uma verdade altamente 

auspiciosa e que honra so
bremodo a civilização brasi- 
bdra que possamos reunir o 
Vlí Congresso Nacional de 
Jornalistas, festejar o cinquen
tenário da A.tí.l. e celebrar o 
“ Dia da Imprensa”, num am
biente nacional de completa 
liberdade, sem o conetimento 
de utna só restriçáo ou vio
lência contra o exercício de 
imprensa.

Não nos esqueçamos que se 
hoje atingimos êsse resultado 
é que soubemo* todos lutar 
ob?tinadamente no campo da 
democracia derrotando, como 
em derrata se encontram pe
lo rnund* alóra, ai formas re- 
barbalivas • tirânicas do ab>o- 
lutismo.

Looge, porém de ser hoje 
uma dita de simples celebra
ção, há de ser para os parti

cipantes do VII Congresso Na- 
cion 1 de Jornalistas, para 06 
membros das redações de to
do o pais, uma clarinada de 
congraçamento, a fim de que 
desenvolvamos e consolide
mos no Brasil o sntimentn 
e a realidade democrática, d 
modo a que venha a produ
zir os seus efeitos em todos 
os aspectos da vida do nosso 
povo.

Quando se comemora o a- 
parecimento da .Gazeta do 
Rio», primeira iniciativa jorna
lística do Brasil, exaltemos 
os primeiros da nosaa profis
são e convocamos os nossos 
colegas a cerrar fileiras em 
tôrno das suas entidades e do 
VU CoDgresso para torná-los 
órgãos ae Inlluência cada Vez 
maior em defêsa da profissão 
e na preservação d«s liberda
des públicas uo Brasil. - Her- 
bert Moses».

B e m
— a mais moderna lavadeira automática do mundo

Fagina 8

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catanna
P O R T A R I A  

de ]2 de setembro de 1 5̂7 
O Prefeito Municipal de Lages, reso ve.
CONCEDER LlCENÇAlac6rdo ^  „  ar,1 6 8 . d » U i  »*  71.

, A1JZEMIR sOMMER.'1'cupabn?eddo « g o  Colado de 
p ,ovlm .«»efi.lvo d- PROFESSOR U ^ o  J. con.uaK do

8 S S S ,  NOSSA ̂ E N H O R A ^A S ^O R A Ç A S .1 OO d u f „ o  d .
c Id aDE). do!no,en.a (90) dias, com «encimemos Integrais.

Prr,enUurr.dV o n i 3 d deauges,em 12 da .al.mbro d, 1957
Assinado; Vidal Ramos JúntO..

Prefeito Municipal.

Assista a uma dem ons
tração sem  compromisso

•  A um simples toque de seus 

dedos BENDIX lova 4 kg de 

roupa por apenas 40 centavos.

•  Seu exclusivo processo de 
lavar prolonga a vida útil dos 

tecidos -  economiza uma 
fortuna em roupa.

•  Bendix é conforto e 
economia comprovada em 
mais de 3.500.000 lares 
no mundo inteiro.

Adquira a sua Bendix por:

31.700.00 em 10 prestações de 3.170,00 ca- 
da — A  vista bonificação deC í$  1.0/0.00

AGENTES AUTORIZADOS B’ NL'!X

Comércio de Automóveis João Buatim S.A.

Rua Mal. Deodoro. 305 - fone 255 C.p. 43
•  ' *  „  *

Só o Revendedor Autorizado pode garantir a perfeita assistência técnica d sua Bendix

d e c r e t o
de 6 ds setembro de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolvé:
A D M I T I R :  „  T . „

De acordo com o art. 6o, da Lei n° 76, de 
3 de março de 1950:

ZULMA GÓSS CORREIA para, ccoto Extranuroerário 
diarista, exercer a função de PROFESSOR SUBSTITUTO 
na„Escola Mista Municipal de MATADOURO, no.distrito da 
CIDADE, enquanto durar o impedimento do respecto titular 
Sra. W A L F R 1DA GÓSS CORREIA.

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de setembro de 1957 
Assinado: - Vidul Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

■sr.c •' P O R T A R I A

1 de 9 de setembro de 1957.
O Prefeito Municipal de Lages, resolve;

DESIGNAR:
ELDA NUNES PEREIRA, que exerce a função de PRO 

FESSOR Extranumerario-diarist», na Escola Mista WuniciDnl 
de RIO DESQUITE, no distrito de PALMEIRAS, 
ponder pelo expediente tia CLASSE B da mesma Escola 
desdobrada pelo Decreto n° 21, de 9 de maio d.) corrente 
exercício, enquanto durar o impedimento do respectivo titu
lar, e percebendo a gratificação prevista em lei 

Prefeitura Municipil de Lages, em 9 de setembro de 1957 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

D E C R E T O

de 5 dt setembro de 1957 
O Prefeito Municipal de Lages resolve- 

NOMEAR:
De acordo com o art. 16, alínea b, da Lei n« 71 
de 7 de dezembro de 1949- n

DEJACIR JOAQUIM DE SOUZA nara ever,.„ 
isolado de provimento efetivo de AUXll IAR n i fm o n r n ^ 0 
Padrão Q, constante do Quadro Ü ico do N4SPECA 0.
Prefeitura Municipal de Lages em í  J .  Mumctpio.

Assinado: - V l d a f Ê l ™  jú df<,rS' ,embro de ,957- 
Piefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

p o r t a r i a

« d 1 •* w  ■ ® de sefpmbro de I957
O Prefeito Munictoal de Lages rggnl». 07 
CONCEDER LICENÇA: ^solve.

De acordo com a Lei n* fit 
de l955, combinada con, , „ t ]P? d!  n°v*nibro

A BERNAÜlNa °DA sÍ lvT l EMOS® ^  '  8 2 '

RAS, de sessenta (60) dias com dlátrlt0 de P a |
contar da presente data ’ C° m venci^ n t o 8 intearaí^

p efeitura Municipal de Lages em 5 ria ’ 3
Assinado: - Vid«| R  mos jà nior Seteffibro de 1957 

Prefeito M u n iS *

Mari°* Jv^l^Carrilho
E^critorio Rua D,. Hercillo Lu2 

felefone n- 266 UZ’ n°372

N
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Dois
Â população mundial

um milhõèsCde^ní»0 nov£nta e 1 aumenta constantemente. Em 
O c á S  total HV S; Ê5sej é 1192°* era de 1.810 milhõe: 
miinrlrk <1a da população do 11930, de 2 013 milhões: emmundo, de acordo com a últi 
ma edição do Anuário Êstatis 
tico das Nações Unidas 
melhor, êsse foi o cálculo feito 
para meados de 1955. Atual
mente, o número de habitan 
tes é maior, naturalmente, pois 
que a população do mundo

1940, de 2 246 milhões; e. em 
meados de 1955, havia atingi 

Ou do 2.691 milhões de habitan
tes.

Mais da metade da popula
ção do mundo, ou seja 1.481 
milhões de indivíduos, vive na 
Ásia, excluindo a União Suvié-

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S. A.

Assembléia Geral Extraordinária 
C O N V O C A Ç Ã O

Convocamos os srs. acionistas para se reunirem em As
sembléia Geral Extraordinária, na séde social sita à Avenida 
Marechal Floriano s/n°, nesta cidade de Lajes, Estado de Sta. 
Catarina, no dia 15 ("quinze) de outubro de 1.957, a fim de 
tratar sôbre a seguinte

Ordem do Dia
a) - Tomar conhecimento do resultado da subscrição do

aae nto de capital social autorizado pela Assembléia 
Geral Extraordinária de 4 de outubro de 1.957.

b) - Aprovar o aumento do capital social e reformar,
consequentemente, o art. 5 (cinco dos Estatutos So 
ciaisio

c) - Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 5 de outubro de 1,957 
EMÍLIO F. BATTISTELLA - Diretor

ENIO MARIO MARIN Diretor

tica. Não obstante, o continen
te mais densamente povoado é 
a Europa, com 83 habitantes 
por quilômetro quadrado e 
uma população total de 409

milhões. Essa proporção é mais 
de quatro vêzes maior que a 
média no mundo, que é de 20 
habitantes por quilômetro qua

drado. Em densidade da popu
lação, segue-se a Ásia, com 53 
habitantes por quilômetro qua
drado. A Oceania tem, por 
ampla margem, a menor das 
populaçõeá, com apenas . . . . 
14.600.000 habitantes, e tam
bém o maior dos espaços va- 
sios. pois cada pessoa dispõe 
de meio quilômetro quadrado. 
Para os outros continentes, as 
cifras são as seguintes: f África, 
223 milhões com 7 pessoas por 
quilômetro quadrado, e Amé
rica, com um total de 366 mi
lhões de habitantes e 9 pes
soas por quilômetro quadrado.

Juízo de Direito da Primeira Vara 
da Comarca de Lajes

Edital de Leilão

Compre baterias 
«F O  R D » c omple- 
tamente carrega

das

O Doutor Clovis Ayres Ga
ni*. Juiz de Direito da Primei
ra Vara da Comarca de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, 4na 
'Orma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
os presentes edital de praça, 
com o prazo mínimo de vinte 
dia*, virem, dele conhecimento 
ou interessar possa, que no 
dia dezenove (19) do mês de 
Outubro próximo vindouro, às

dez horas e trinta minutos 
(10,30), no saguão do Edilicio 
do Forum nesta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
suas vezrs fizer, levará a pú
blico de pregão e arremstação 
por quem mais der e mais 
lance oferecer independente 
da avaliação de Cr$ 170.000,00,

feita neste Juizo, o seguinte 
bem penhorado à firma SI- 
VIERO & COZER LTDA. na 
< ção executiva que lhe mo

veu JOSE PARAOEDA, a sa
ber.’ UM LOCOMEL marca 
«Lenz» com 35,43 60 HP, ano 
de fabricação 1925, em per
feito estado de funcionamento, 
locomovei êste que 6e aeba 
montado na serraria S. João,

F.izend: S Vicente de Paula 
no distrito de Anita Garibaldi 
nesta Comarca, e depasiUdo 
am poder da referida f rma 
• xecutada «Sivero & Cozer 
Ltda.». - E quem rematar o 
mencionado b comovei deverá 
comparecer no dia, hora e lo
cal acima mencionados, sen

do ele entregue a quem mais 
der e mnior lance oferecer in
dependente da eludida avalia
ção, depois de pagos, em moe
das correntes, o preço d3 ar- 
rematação. custa* e despesas 
judiciais. - E para que che
gue ao conhecimento de to

dos, passou-se o presente e- 
dital para publicação na for
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, E'tado 
de Santa Catarina, aos vinte

e seis dias do mês de Setem
bro de mil novecentos e cin- 
■ oenta e sete. Eu, Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
Civel, o datilografei, subscre
ví e também assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da 1® Vara

Waldeck Aurélio Sampa o
Escrivão do Civel

Dinastia da qualidade Brastemp
taiém rtlriprár Brastemp

agora em tíeis tamanhos diferentes - - - - - -

ojj
Brastemp IMPERADOR -10,5 pés

Príncipe - 6,5
Conquistador - 8,5

Imperador -10,5
Quem adquire um BRASTEMP

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

no Brasil.

Departamento de refrigeração Brastemp

Mercantil Delia Rocca, Broering S.A.
Rua Cel M anoel Thiago de Castro 156- Fone* 56- Caixa Postal 27 — L3JES, S.C.
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CORREIO LAGEANO

estudo na Alemanha

9 10-57

RESENHA CULTURAL

Bolsas de
A Secção Cultural da Em

baixada Alemã em nosso 
Pais comunicou à Diretoria 
de Cultura que estão a o  dis- 
p r de cidadãos brasileiros 
très tipos de bolsas de estudo:

As da Kundação Alexan- 
der von Humboldt; as do Go- 
vêrno Federal da Alemanha; 
e as do Serviço Alemão de 
Intercâmbio Acadêmico.

As primeiras no valor to
tal de DM 4 006,00 são des 
ilnadas a jovens universitá
rios que tenham completado 
curso superior havendo pre
ferência p^ra os que já t i
verem publicado trabalhos.

As do Govêrno Federal da 
Alemanha são no valor de 
DM 3.'i00.00 e podem candi- 
dutar-se a elas os estudantes 
que tenham pelo menos dois 
anos de estudo em Univer

sidade brasileira
As bolsas do Serviço de 

Intercâmbio são na importân 
cia total de DM 2.750,00 *
destinam-se exclusivemente 
a engenheiros e estudantes de 
engenharia.

Todos os informes com 
pleroentarès podem ser pres
tados pela Diretoria de Cul
tura a qual se encarregará 
de encaminhar os pedidos de 
inscrição.

I i e É t n  os fi
RIO (ARGUS-PKKSS) - Fj- 

I mdo à nossa reportagem 8Õ- 
bre os planos de fmanciamen 
to para 1957. o presidente 
Agenor Pedreira referlu-se 
c  m otimismo e boa vontade 
sôbre o seu progiema finan
ceiro do seguinte maneira;

«Sôbre êste assunto, já dis
semos que constitue um dos 
nossos objetivos. Nas orevi-

a _ l — n  ■ r* r% I ■ 11 m  n  f iòar nira Ôií1

que representará umapCon-

tnbul çl 0 de habi
solUÇa0dos° com» rciirios. En- 
- V  to desdobraram'*_s.

-  U 8.
val o- !  á de Oito para tnn 

“  m' C . , . . L t , o  ei" tr » .

100 locomotivas 
Diesel para o Brasil

A «General Motors Corpo
ration», anuncia que recebeu 
comunicação da intenção de 
encomenda de 100 locomoti
vas Diesel elétricas parrt as 
estradas de ferro brasileiras, 
Essa compra, que reprrsenta- 
ra um valor de 10 milhões 
de dólares, será financiada, 
em parte, pelo Banco de Ex
portação e Importação e tal
vez tambím pela General 
Motors. Negociações se estão 
realizando a esse respeito.

Segundo rotlcias, que até 
agora não foram nem confir
madas nem desmentida-;, < sta- 
ria sendo também negociada 
a compra de mais 65 1 >comu- 
tivas do mesmo tipo à Com
panhia «Aico Produt inc».

V E N D E - S E
Indústria lucrativa do ramo automobilis 

tico trabalhando com formula e maquinaria 
mundialmente patenteada.

Possibilidades de lucro liquido de CEM 
MIL CRUZEIROS mensais. O motivo de ven
da será satisfatoriamente explicado ao verda
deiro interessado que comprova capacidade 
financeira.

Pode-se facilitar parte do pagamento, a 
ceitando imóveis.
Para maiores esclarecimentos, escrever para:

DANÚBIO HOTEL -  LAJES

o. gasto 1 
em

com bustível
reduz 

à terça  
parte Jk

O mole 
rviUtent*

• •conômico 
motor

DIESEL

IUU3U

Vague Jfún-/!ncíe

V E N D A S  —  P E Ç A S  —  S E R V I Ç O

Revendedor Autorizado: 
MERCANTIL DELL A ROCCA BROERING S/A

MANOEL THIAGO DE CASTRO 156 - PONE 253 
®  CAIXA POSTAL 27 LAJE S.S.C.

O Cidadão Rosalvo Albino, 
Juiz de Paz no Exercício do 
cargo de Juiz de Direito 
da Comarca de São Joa
quim, Estado ae Santa Ca
tarina, na forma da Lei, 
etc.

FAZ saber, a todos quantos 
possam interessar e para ciên
cia de todos interessados que, 
por este Juizo e cartório do 
Escrivão este subscreve, se 
promoveram, a requerimento 
de José Thomaz Fernandes, 
por seu advogado Doutor Pu- 
biio Mattos, acs termos de re
vogação de uma procuração, 
por instrumento publico, la
vrada nas notas do Tabelião 
Sebastião de Souza Vieira, 
aos nove (9)- dias do mes de 
Agosto de mil novecentos e 
cincoonta e ŝ -te (1957), no li
vro N° 39, a fls. 78 v.. outor
gando poderes a Irio de Bana 
oxrtor, para os fios especifi
cados na petição que a se
guir vai transcrita: - «Exmo, 
Sr. Dr. Juiz de Direito da Co
marca de São Joaquim. Diz 
José Thomaz Fernandes, bra
sileiro, casado, induatrial, do
miciliado e residente neste 
município e comarca, por seu 
procurador infra-assinado, que 
t> ndo outorgado a lrio de Bo- 
ná Sartor, brasileiro, Casado, 
industrial, residente e domi
ciliado neste município e co- 
narca, uma procuração com 
■oderes gerais de administra

ção de seus negócios, bens e 
haverei. conforme
se vê da certidão junta a est 
(dnc. N° 2.). procuração essa 
lavrada nai r.ótas do Tabe- 
'io  desta Cid de, Seba^tiài 

de Souza Vieira, aos 9 di«s 
do mes de agosto de 1957 
no livro N° 39, às fls. 78 ver 
ao, e não mais lhe convindo 
que o meimo contlnui como 
-u procurador, quer revogar 

êsse mandato para que o 
mesmo não mais produza e- 
f- itos Assim, requer a Vossa 
Excelência que st digne orde 
nar que, depois de tomada 
por têrmo a presente revoga 
ção, da mesma seja notif.ca- 
do não só rpu procurador 
lrio de Bona Sartor, Como o 
Tabelião que lavrou a procu
ração, acima mecionad is, pU. 
blicando-se ainda, pela im
prensa, os respectivos editais 
para conhecimento de tercei
ros D e A. esta Pede Defe
rimento. Sio Joaquim l qe 
Outubro de 1957. PP. pubij0

Juizo de Direito da Comarca de 
São Joaquim

Edital de Revogação de 
Procuração

Mattos. A petição 6upra trans
crita e6ta\a selada e rece
beu o seguinte desptcho. D. 
A. Como requer. São Joa
quim, 1/10/57, Rosalvo Albi
no, Juiz de Paz, em exerc í
cio do cargo de Juiz de Di
reito » - «Têrmo de revoga
ção de procuração. Aos dois 
(2) dias do mês de outubro 
do ano de mil novecentos e 
cincoenta e aete (1957), néêta 
cidade de São Joaquim, Es
tado de Santa Catarina, em 
meu cartório, à rua Lauro 
Muller N° 1, compareceu pe
rante mim escrivão José 
Thomaz Fernandes, brasilei
ro. casado, industrial, resi
dente neste município, ne6te 
ato representado por seu 
procurador o Dr. Publio Mat
tos, e me foi dito que, nos 
termos de ÇBua procuração 
lavrada á fls. 78 do livro N°. 
39 em data de nove (9/ do 
mês de agosto do corrente 
ano, no Tabelionato desta c i
dade, cujo traslado fica fa
zendo parte deste termo, de
clara expressamente revo
gada todos oa poderes con
tidos na referida procuração 
e outorgadoa ao Sr lrio de 
Bona Sartor, ficando o re fe 
rido in»trumento de procu- 
ção sem nenhum ereito como 
se não existisse. Assim o 
disse e pediu que se lávras- 

e8te termo que, lido e a- 
chado conforme, assina com 
duas testemunhas; do oue 
dou fé. Fu. Sebastião de 
Souza Vieira, Escrivão do 
t iv e l o datilografei subecre- 
Í V aa). p p- Publio Mattos
V r .li DOxuCa8tell°  Branco.Artelino Fbeodoro Padilh» -
Apresentado os motivos cons-
c h t íV *  petiçâ0 6uPra transcrita, o requerente revoga
09 Poderes conferidos L  
mesmo mandato ^ ferido  
procurador nos termo* h 
artigo 1316 do Cod go Civd

p e r ; r 8e,iteo "ic7mrt;good ,3i8:

Jres (3) dias * u8
tubro do ano de 8 de 0u* 
centos e cinrn.m n ove ' 
(1957). Eu, Sebastião „e 8ete
6a Vieira. Escíiván * Sou'

<• r » ,
Juiz óe Direito Carg0 d*
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Sensacional reação do INTERNACIONAL no segundo 
derroiando o GUAICURUS de Concordia

iempo
Teve sequencia domingo a 

tarde, o certame da Divi6ão 
Especial, com a readzação 
do encontro entre o Interna
cional local e o Guaicurus 
de i oncordia.

Pod emos informar que este 
prelio foi o mais sensacional 
de todos aqueles que tiveram 
por local a nossa cidade.

Venceu o Internacional por 
2 á 1, como poderia ser ad
verso o marcador para as 
suas cores, pois o esquadrão 
coneordiano lutou muito e 
merecería o empate final.

Assim conseguiu o Interna
cional manter a vice lideran
ça da tabela, e irá lutar a- 
gora palmo a palmo em bus
ca da la colocação.

No primeiro tempo 
o Guaicurus vencia por 1 á 0. 
tento assinalado por inter
médio de Cid aos 28’.

Na fase complementar o 
colorado desenvolveu uma 
sensacional reação, marcan
do doi6 gols que lhe assegu
raram esta estupenda vitoria.

a segunda no atual certame, 
desde que ar.teriormente ven 
cera o Comercial por 2 á 0.

Alemão aos 14’ recebendo 
um otimo passe de Plínio 
empatou a partida, para P lí
nio mais tarde conquistar o 
gol que viria dar a vitoria 
ao Internacional.

Os dois quadros atuaram 
assim constituídos: Interna
cional: Lulu, Tide e Ze Otá
vio; Zequinha, Cardeal e Li- 
no. Piinio, Ari Alemão, Pinto 
e Melegari

Guaicurus- Wilmar, Fran- 
ceschini e Florentin >; Souza. 
Houorio e Darci; Jonav Zeca 
Cid, Bolsine e Padicelle

As grandes figuras do on
ze vencedor foram Lulu, T i
de, Lino, Piinio e Alemão, en
quanto que no bando vencido 
sobressairam-se as atuações 
de Wilmar, Honorio, Darci, 
Jonas e Cid

Como arbitro desta conten
da, funcionou o Sr. Osvaldo 
Costa, com uma explendida 
atuações.

A renda de domingo somou

Apertada vitoria do Pal
meira sobra o Popular

Coro uma manhã bastante 
propicia á pratica do futebol, 
tivemos domiugo o prosse
guimento do campeonato da 
8a Divisão da Liga Serrana 
de Desportos, com o desen
volvimento do duas partidas.

No match preliminar o Pal
meira* venceu o Popular pe
lo apertado escore de 1 á 0, 
com tento consignado por in
termédio de Alfredo aos 22’ 
da sagunda etapa, apos fin- 
tar dois adversários.

Com este resultado o alvi- 
verde manteve a liderança 
da tabela ao lado do Fla
mengo,

Os dois quadros atuaram 
assim con8tituidos —  Palmei
ras: Nival, Moacir, e Cota; Va- 
nei, Mu JiZ e Deco; Alfredo, 
Adilso í Carlinhos, Geli e 
Wanderlei.

Popular: Oscar, lima e Pa
deiro, Joaquim, Montenegro 
e Haroido.- Beneval, Walter, 
Vitor, Niggemann e Dorival.

Como arbitro deste jogo 
funcionou o Sr. Artenis Frei
tas com uma boa atuação, 
tendo expulsado de campo ao 
player Deco do Palmeiras 
por reclamações.

— x —
No cotejo de maior relevo 

da rodada, o Flamengo atu
ando de forma esplendida a- 
bateu o Atlético por 4 á ,2, 
apos estar vencendo na pri
meira fase por 3 á 0.

Os gols do rubro negro fo 
ram anotados por intermédio 
de Raimundo, 2 Aldori, Si
queira e ao passo que J Vi 
eira e Pruner consignaram os 
teDtos do Atlético.

As duas equipes se a p re 
sentaram assim constituídas 
F la m e ngo : Orli, Nené e Ru
bens, Luizinho, Sansão e Ce- 
1 o, Siqueira, Aldori CaoD, 
Raimundo e Elias.

Atlético: Sebastião, Nelson 
e Nardo; Periga, J. Vieira e 
Altamir, João, Salvador, G il

berto, Eluo e Basilio.
— x —

De acordo com a atuação 
dos jogadores nos dois cote- 
jo3 da 3a Divisão, a nossa re- 

ortagem t «calou a seguinte 
seleção da rodad .: Ni vai (P a l
meiras), Nenô (Flamengo) e 
Rubens (Flameitiu), Vanei 
(Palmeiras), J. Vieira (A tlé ti
co) e Celio (Flamengo); A l
fredo (Palmeiras), Aldori 
(Flamengo), Vitor (Popular), 
R imundo (Flam engo) e Van- 
derlei (Palmeira*).

Como o crack da rodada 
sobressaiu-6e a figura do meia 
esquerda Raimundo ao F la
mengo, um verdadeiro espe
táculo domingo no Velho Es
tádio de Copacabana.

— x —

Apos a realiza ;ão dos jo 
gos corresponde ites a se
gunda rodada do cntam e da 
3a Divisão ficou sendo a 
seguinte classificaçã dos 
clubes disputantes:
T Flamengo e Palmeiras 0 pp 
2' Cruzeiro e Nac onal I pp 
3‘ Popular. Atlético e Flu

minense V pp

A próxima rodida será 
comp' sta dos seguintes jo 
gos: Nacional x Fluminense e 
Cruzeiro x Palmeiras.

O Pinheiros
empatou em 

Guritibanos
Em prelio amistoso levado 

a efeito domingo na cidade 
de Curitibano*. o quadro do 
Independente local empatou 
em 4 tentos contra o Pinhe- 
ros desta cidade.

a quantia de 4.500,00, u i.a o- 
tima arrecadação, para um 
bom cotejo,

Na preliminar os juvenis

do Internacional venceram 
ao6 dü mesma cah geria do 
Vasco da Gama por 3 á 1. 
Nene, Max e Chimbiquinha

8 Irroarc.si am 
i ado. enquant 
: ssinalou o te 
do mirim vasc

os rio colo
rí e Edmundo 
t de honra 
2 nr .

Aproveite a oportunidade para encher o seu guarda-louça.

Ganhe este copo

com

Veja que utilíssimo presente lhe 
oferecem os fabricantes da sua deli
ciosa Coca-Cola! E V. poderá ter 
quantos quiser... pois cada 10 tam- 
pinhas, que tenham o copinho de 
Coca-Cola por baixo da cortiça, dão 
direito a um dêsses copos realmente 
úteis e decorativos.

Inicie,hoje mesmo, a sua coleção! 
Beba a sua gostosa Coca-Cola, junte 
as tampinhas marcadas e vá trocá- 
las nos caminhões ou na fábrica, por 
êste novo brinde !

Exija a sua tampinha: tanto a gar
rafa grande como a garrafa normal de 
Coca-Cola podem estar premiadas!

Fabricantes Autorizados:
P A R A N Á  REFRIGERANTES S. A.

Rua Piquiri, 689/699 
Curitiba - Paraná

Carla Palanlé 289, d» 11-2-57

tampinhas 

marcadas

DISTRIBUIDORES NESTA PRAÇA

* COMERCIAL ARALD1 LTDA.,
Rua Serafim de Moura, 104
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Iniciada a canalização do Cará <

Importante medida tomada pelo prefeito Vidal Ramos lunior e que constituía velha e P̂ ,em®jentr0 de mais 
da capital do municipio — la. Fase até as proximidades do SEN Aí, devendo ser concluída a e

ou menos 6 mêses

Como é do conhecimento ge
ral, o Rio Cará, que banha 
grande zona situada no perí
metro central da Cidade, atra
vessando-a pode-se dizer, de 
um extremo a outro, vem cau
sando sérias inconveniências à 
população durante as intem
péries com o alagamento do 
mesmo ao ponto de muitas ve
zes interromper o tráfego e 
inundar casas e propriedades 
que o margeiam. Necessário se 
tornava, portanto, que uma 
medida urgente de saneamen
to fôsse tomada, tornando ha
bitável e rasgando novas ruas 
nos terrenos que pelos motivos

explicados estão baldios e, por 
isso mesmo, inúteis.

Providencias tomadas 
pelo prefeito municipal

No firme propósito de re
solver os problemas mais ur
gentes da cidade c do interior 
do município, o sr. Vidal Ra
mos Júnior, prefeito municipal 
de Lajes, entrou cm contacto 
com autoridades competentes 
na matéria, conseguindo o seu 
objetivo: canalizar e retificar o 
Rio Cará, segundo despachos 
que recebeu há tempos do dr. 
Carlos Krebs Filho, chefe do

Calculadora Facit
Somadora Facta 

De Escrever Halda
Duplicador Plento Graf

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

A R M A N D O  CASTRO

Edifício Gamborgi - LAjES - S. Catarina

n o
É  entrada de cinema em lajes

Os cinemas de nossa terra estão autorizados, dêsde 5 de 
setembro do corrente ano, a aumentarem o preço de suas en
tradas. Para maior esclarecimento dos interessados, publicamos 
a seguir, na integra, a portaria da Comissão de Abastecimen
tos e Preços do Estado de Santa Catarina, tomando tal medida- 
«COMISSÃO DE ABASTECIMENTOS E PRÊÇOS DO ESTA

DO DE SANTA CATARINA.
PORTARIA N. 21-57

0 presidente da Comissão de Abastecimento e Preços do 
Estado de Santa Catarina, no uso de suas atribuições legais e 
CONSIDERANDO o parecer do Sr. Prefeito Municipal de Lages] 
CONSIDERANDO o disposto na portaria n- 580, de 24 de No
vembro de 1956, da Comissão Federal de Abastecimento e 
Preços,
CONSIDERANDO o que ficou deliberado pelo Plenário desita 
COAP, em sessão ordinária realizada a 26 de Agosto do cor
rente ano,

R E S O L V E :
Art. Io — Estabelecer os seguintes preços máximos per- 

missíveis para os cinenras da cidade de LAGES:
1 — Cinemas Lançadores: MARAJOARA __ TAM O IO __

AVENIDA Filmes planos — Cr$ 12,00
Filmes Cinemascope e semelhantes —  Cr$ 18,00

II - Cinemas não lançadores: CARLOS GOMES Cr$-10,00 
UI Filmes nacionais de longa metragem comuns ou 

não Cr$ 18,00
Menores de 12 anos, e estndautes, sofrerão os preços esta

belecidos no Art. Io, as percentagens d* redução vigentes até 
o dia 6 de Dezembro do corrente ano.
Art. 2o —  A presente portaria entrará em vigor na data de 
sua publicação, ficando revogadas as disposições em contrário 

Florianópolis, 1 de setembro de 1957 
Roberto Oliveira, presidente»

distrito do Departamento Na
cional de Obras e Saneamento, 
o qual lhe comunicara que es
tava sendo aberta a concorren-

Tribuna Sindical
Em seu número de agôfto, 

já circulando, TRIBUNA SIN
DICAL. jornal CficHl da 
(,'NTl, apresenta importantes 
matérias, principalraenle re
portagens sôbre direito d« 
gréve, custo de vida, ativi
dades da Confederaç-ào, proje
tos de lei, jurisprudência, bem 
como um documentário ilus
trado sôbre a Cia. Hidro-Elé- 
trica do São Francisco. Os io- 
dustriários sindicalizados re
cebem TRIBUNA SINDICAL, 
gratuilameute, bastando enviar 
nome, enderêço, profissão e 
Sindicato a que se acha filia
do, à séde da CNT1, à rua dos 
Andrada*, *i° 96, 5o andar, Rio

GENTE NOVA
Foi enriquecido, domingo úl

timo na Maternidade Tereza 
Ramos, o lar do feliz casal sr 
Wilmar Delia Rocca, figura des- 
cada nos meis comerciais e 
desportistas da Princesa Serra, 
e de sua exma. esposa dona 
Vera Delia Rocca, com o 
nascimento da interessante 
garotinha que na Pia Bastis- 
mal recebeu o nome de VERA 
LÜCIA.

Os felizes progenitores da 
recém nascida são pessoas 
vastamente relacionadas e con 
ceituadas na sociedade lajeana, 
recebendo, por isso, os cumpri 
mentos do seu elevado cjirculo 
de amizades por tão grato 
acontecimento, aos quais junta
mos os nossos.

cia para a realização dessa im
portante tarefa.

lá  estão trabalhando 
na obra

Iniciado êsse importante e 
oportuno empreendimento dia 
28 de setembro próximo pas
sado, os trabalhos estão em 
franco andamento, devendo a 
la fase (a partir do Rio Cavei-

radaTesVdTsEN AÍ) estai con-

0U cumpre salientar que
| JTcanal será sem revestimento, 
j com 16 metros de b o c a , “  
dos de 45 graus por 8 metros 

Ide largura. Será, por certo> u- 
I ma grande obra que Perm,‘ ^ a> 
no futuro, a abertura de am 
pia avenida e de ruas novas.

CORREIO LAGEANO
Ano XVII j Lages, 9 de Outubro de 1957 | N - 81

Equilíbrio Alimentar
A alimentação e uma das 

coisas mais importantes da 
vida. Sem alimento ninguém 
vive, e vive melhor quem 
bem se alimenta.

Uma alimentação variada 
e harmônica não precisa ser 
excessiva.

O êrro de muitos está 
nisto: por fazerem uso de 
alimentos mal escolhidos, 
têm necessidade de maior 
quantidade, habituando ou me
lhor, viciando o estômago a 
pedir grande quantidade de 
alimentos.

A qualidade deve estar aci
ma da quaotidade. Quando a 
qualidade é má, o organismo 
defende-se pedindo alimento 
em maior quantidade.

A quantidade de alimentos 
deve ser, tão somente, a 
necessária para as exigênci
as das nossas atividades.

Os conselhoê do SAPS mos
tram que não é difícil cem 
complicado o medo de bem 
alimentar-nos. É necessário

principalmente, haver varieda
de de alimentos em nossas 
refeições, para que não ven
ha a falahar. nas quantioades 
adequadas, nenhum princípio 
nutritivo necessário à saude: 
proteiuas, gorduras, hidratos 
de carbono, minerais e vita
minas. (A.A.)

Sr, Paulo Francisco 
Broering

Festejou seu aniversário na- 
talicio, dia 5 do corrente, o sr. 
Paulo Francisco Broring, do al
to comércio local e elemento 
de larga projeção em nossos 
meios politicos e sociais.

O prezado aniversariante, 
graças à sua retidão de cara- 
ter e outros atributos pecu
liares às pessoas bem forma
das, conquistou dêsde cêdo a 
estima e o respeito dos seus 
concidadãos, motivo porque foi 
amplamente cumprimentado 
nessa data.
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Representações - Consignações e Conta Própria

Caixa Postal, 430

Rua Corrreia Pinto n° 130
End. Telegráfico: ÁVILA 

LAJES — Santa Catarina

Estoque permanente de m áquinis de

Gontabilidade, Escrever, Súmadcra e Cslculadora OLIVETTI
Equipamentos Wayne:

Compressores de ar - Equipamentos para lubriíicação - Bombas 
para engraxar e pintar, elevadores hidráulicos - Bombas para 
gasolina - Graxeiras de alta pressão e manual r a r a  „  '

chassis - Aferidor para gasolina - Máquinas para l a  ^

Mangueiras, calibradores de pressão e peca, em geraY '

Vendas à vista e em prestações
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