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Exigências descabidas do Fis
co prejudicam a população
Como se sabe, o sr Jorge 

Lacerda, governador do Es
tado, com a finalidade de an
gariar dinheiro para cobrir 
o» déficit» do seu governo, 
desencadeou uma campanha 
em todo o território catari- 
nensu visando arrancar o 
máximo possível de dinheiro 
da agricultura, da pecuaria. 
do comércio e da industria, 
Utilizando-se dos célebres e 
malfadados postos de arreca
dação localizados nas entra
das da cidade, instalados 
ainda no governo Bornhau- 
sen e que mereceram o 
veemente protesto da impren 
sa e do povo barriga-verde, 
o chefe do Executivo cata
rinense, por intermédio dos 
fiscais da Fazenda, multa e 
cobra impostos a torto e a 
direito, prejudicando direta
mente o consumidor, já as
fixiado com o alto custo de 
vida. Ainda um dia destes.

Govêrno faminto de dinheiro impe
diu a entrada de limões para o com

bale à «asiática»
segundo fomos informados, 
com o surto da gripe asiáti- 
tica em Lajes ocorreu um 
episódio que mereceu a re
pulsa dos que dele tomaram 
conhecimento. Ia entrando 
na cidade um caminhão com 
um carregamento de limõe» - 
frutas essas indicadas no tra
tamento da «Singapura* - 
quando foi detido pelos en
carregados do posto sito nas 
imediações do Coral. Debal- 
de o proprietário do referido 
tentou explicar que a mer
cadoria era de muita utilida
de para s povo, agindo como 
um remédio. Os homen- 
zinhos encarregados do tal 
posto foram irredutíveis; pa

A Direção da Academia catarinense de Acor 
deon comunica ao distinto publico que as entradas 
p/ o Grande Festival do dia 30 no Cine Teatro 
Marajoara, ja se encontram a venda nos seguin
tes pontos: — Casa das Gaitas — Eletrolandia - e 
Academia.

Preço unico Cr$ 30.00
A renda revertera totalmente em beneficio da SLAN.

Evite atropelos de momento comprando o seu 
ingresso hoje mesmo.

ra eles não interessava que 
cs limões constituíssem ou 
não um beneficio â popula
ção. O que eles queriam era 
o dinheiro, do contrário a 
mercadoria nào teria autori
zação para ser vendida na

cidade, como realmente a- 
conteceu. Em vista disso, 
dessas exigências descabidas 
por parte do fisco, o ca
minhão seguiu para o Rio 
Grande do Sul, onde por cer 
to o governo cuida dos in-

terssses do seu povo.

E isso, entretanto, não é 
um caso isolado Muitos ou
tros têm acontecido com 
produtos para abastecer a 
população. Estão deixando 
de ser trazidos pata a cida
de porque os fiscais andam 
oe dúzias em todos os pontos 
para efetuar a cobrança, pre
judicando, assim, de maneira 
acentuada a população de 
nossa terra.

Ary Waltrick reeleito presidente do 
Sindicato dos Madeireiros

Teatro Marajoara
Dia T de novembro - sexta feira 

—  apresentará —

CORAL DE CAMERA^deacde
Filosofia da Universidade do R. G. do Sul

Patrocínio do CIRCULO DE CULTURA DE 
LAJES - (CCL)

Realizaram se domingo últi
mo as eleições para a direto 
ria e Conselho Fiscal do Sin
dicato de Serrarias, Tanoarias 
e Carpintarias da Região Ser
rana, de Santa Catarina, órgão 
esse que congrega a classe dos 
madeireiros lajeanos.

Os trabalhos da eleição ti
veram inicio ás 9 horas daque
le dia e foram encerrados às 
17 horas, tendo sido efetuados 
no Instituto de Educação. Es
pecialmente designados pelo 
Ministério do Trabalho inte 
graram a mesa eleitoral os srs. 
drs. Evilasio Nery Caon, como 
presidente e Jorge Barroso Fi
lho como secretário.

Foram reeleitos nessa ocasi

ão para a diretoria os srs. A- 
ry Waltrick da Silva, preslden 
te; Anuncio Spadini, secretário 
e Nelson Amaral, tesoureiro. 
Para suplentes da diretoria fo 
ram eleitas as seguintes pes
soas: Ver. Oscar Schweitzer, 
Cândido Bampi e Antenor Vi 
eira Borges.

A eleição resultou um ma
gnífico triunfo da diretoria, 
presidida pelo sr. Ary Waltrick 
da Silva, agora reeleito, que 
obteve o apoio unanime dos 
madeireiros para a renovação 
dos cargos eletivos não so
mente pelo seu cavalheirismo 
mas também pelos constantes 
e relevantes serviços que tem 
prestado à classe.

A «asiática»
ainda continua em 

Lajes
Prosseguindo na sua longa 

caminhada, a famosa «gripe a- 
siática» chegou em Lajes e 
pôs mãos à obra. Segundo co
mentários que circulam por aí. 
ainda não confirmados oficial
mente, aproximadamente tres 
mil pessoas foram atingidas 
pela epidemia proveniente de 
Singapura, não se registrando 
na Princesa da Serra casos de 
muita gravidade ou de morte.

Estágio de um mês em Sãe Paulo
Deverá seguir para a capi

tal paulista, segunda feira pró
xima, o sr. Cesar Wagenfhur, 
funcionário e artista categori
zado da Radio Clube de La 
jes, mais conhecido por Hhê 
Tico, nos programas caipiras e 
o popular Virgolino, que faz a 
alegria da petizada.

A viagem do conhecido ar
tista da ZYW-3 tem por fina 
lidade fazer um estágio de a* 
proximadamente um mês na
quele importante metrópole,

quando frequentará cursos na 
Transmissões Castro e na Ge- 
lomatic, conhecimentos êsses 
que serão de grande utilidade 
para os meios radiofônicos da 
Princesa da Serra.

Em seu regresso, o sr. Ce
sar Wagenfhur trará mais 
quatro bonecos para trabalha
rem consigo, além da licença 
para abrir uma Academia de 
Educação Física em nossa ci 
dade.

As maravilhas da natureza! Tudo reaí, tudo simples e verdadeiro! Mais uma super-produção de
W alt Disney — apresentando:

A  P l a n í c i e  I m e n s a
—  is í, ? t 9,is horas —  9 sessões naraiilhosas!

Um Espetáculo de Cinema Incomparável! Um filme que ninguém deve perder!

IJI
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Noite sinistra, feitas de sombras que se sucedem, num 
desfilar constante de ramos que se agitam enfurecidos, de ga
lhos que se debatem alvoroçados, de folhas que sibilam e ge
mem quando as arrebata furiosamente o vento.

Noite escura, de um negror escilante que se aprofunda 
no coração da mata, enfraquece na nudez da estrada, é pe
numbra ameaçadora em volta da luz que procura inutilmente 
disfarçá-la.

Sozinha pelas trevas, eu penso em meu amor. . . Sim, 
penso em você sozinho em meio às trevas que se agigantam, 
enquanto a noite caminha a passos largos. Onde estará você 
agora? Será seu pensamento tão escuro e profundo como a 
própria noite?

Ou você divisa - como eu, no meu caminho - a luz de 
uma esperança, acenando ao seu coração, atraindo meus pas
sos para a sua estrada, trazendo você para os braços meus?

DR. João Ribas Ramos
ADVOGADO

Rua Correia Pinto, 22d - L A J E S

0 paraquedas não abriu
mas o saltador salvou-se

Rio - Pela primeira vez no mun
do um homem salta de trezen
tos metros, o seu paraquedas 
nãe abre e por verdadeiro mi
lagre o nosso prtricio sobrevi
ve. É ele o soldado Agnaldo 
Batista Santos, brasileiro de 
dezoito anos, que falando à 
imprensa na enfermaria do H 
CE, afirmou: — “Se ficar bom 
er puder saltar pularei de no

vo”. Sofreu fraturas no torno
zelo e algumas escoriações. 
Talvez não possa saltar mais

Agnáldo sem querer bateu o 
record mundial, embora não 
homologado de salto com a- 
bertura a baixa altura.

Segundo afirmou o médico 
que o socorreu o seu para
quedas de emergencia se abriu 
apenas a dez metros do solo.

Dr. Galeno Moreira 
Cesar

Festejará seu aniversário na- 
talicio, dia 21 do corrente, o 
dr. Galeno Moreira Cesar, aba
lizado médico com consultório 
nesta cidade e elemento muito 
relacionado e benquisto em 
nossos meios.

Aos inúmeros cumprimentos 
que receberá, por certo, nesta 
data juntamos os nossos com 
votos de felicidades.

Sr. Otávio Córdova 
Ramos

Verâ transcorrer mais uma 
passagem de seu aniversário 
natalicio, na data de amanhã, 
o sr. Otávio Córdova Ramos, 
tabelião de Notas da Comarca.

O prezado aniversariaute 
desfruta, na Princesa da Serra, 
de largo circulo de amizades, 
razão porque receberá, em tão 
significativa efeméride, os cum
primentos dos seus amigos e 
conhecidos.

Nossos parabéns.

EDITAL
Luperclo 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 
ORLY PEDRO LENMKUL, solteiro, 
nascio em Lajes, lavrador, filho de 
Geraldo Germano Lenmkul e de 
dona En.ilia Catarina Steffen e 
DIVINA CAETANA VIEIRA, viúva 
por falecimento de Celso Fausto de 
Sousa, nascida em Lajes, de ocu
pação doméstica, filha de Manoel 
Prudente Vieira, e dona Emilia 
Caetana Vieira.

Compre baterias 
«FO  R D» comple
tamente carrega

das
Para seus anúncios procure o

CORREIO LA G E A N O

Á V I L A  - Comércio' o Representações Lida
9

Representações - Consignações e Conta Própria

Caixa Postal, 430 End. Telegráfico: ÁVILA

Rua Corrreia Pinto n° 130 -  LAJES — Santa Catarina

P r e v i d ê n c i a  S o c i a l
Cêrca de 13 milhões de pes

soas,ou exatamente 12 729 713, 
estão amparadas no Brasil pe
las instituições de Previdência 
Social; segundo os dados, rete- 
rentes a dezembro de IJbl, 
divulgadas em publicação do 
Conselho Técnico de Economia 
e Finanças. Os contingentes 
mais numerosos são formados 
pelos industriarios e pelos co- 
merciários, cujos institutos reu
niam, respectivamente, 5,8 mi
lhões e 3 milhões de pessoas, 
entre segurados, beneficiários, 
aposentados e pensionistas.

Para 1956, prevê-se que a 
receita das instituições de Pre
vidência atinja seu ponto mais 
alto; 25 3 biliões de cruzeiros, 
incluindo a contribuiç ão da 
União que orçaré em quase 8 
biliões. A despesa total deverá 
ser de 18,8 biliões de cruzei
ros, resultando um saldo posi 
tivo de 6,5 biliões. Se a parte 
Hevirfa nela União não fôr

computada, haverá um déficit
dc 15 biliões, provavelmente 
coberto pela transferencia do 
«Fundo Úniço da Prev.denc.a 
Social», da ordem de 1,6 bi
liões de cruzeiros.

Os principais encargos dos 
órgãos de Previdência para o 
corrente exercício estarao re
presentados pelos benefícios a 
serem pagos, calculados em 
11,2 biliões de cruzeiros, equi
valendo à despesa mensal de 
930 milhões e à despesa diá
ria de 36,5 milhões de cruzei
ros. O montante dos benefícios 
(compreendendo aposentadoria,
pensões, pecúlios e auxílios em 
dinheiro diversos) corresponde 
a 59,2% da Despesa e a 58,9% 
da Receira das Instituições. Os 
gastos com o pessoal (42 500 
funcionários) não excederão de 
18% da Despesa, aproximan
do-se de 11 milhões de cruzei
ros por dia.

Faça uma visita à

Casa Brusque
PARA CONHECER OS MAIS LINDOS TECIDOS PAR A 
VESTIDOS, CAPAS DE ESTOFADOS E CORTINAS 
FABRICADAS NO BRASIL.

São os íamosos tecidos das Industrias 
RENAUX, de Brusque

Casa Brusque
Galeria Dr. Accacio - Rua Cel. Cordova

Lembre-se
Que o padre João do Aspil- 

cueta Navarro foi o primeiro 
jesuíta a traduzir o catecismo 
para o idioma dos indios. 

o— o
Que 90% dos recém nasci

dos têm pernas tortas o que 
essa anomalia desaparece com 
o tempo,

o— o
Que os raios ultra-violetas 

podem ser empregados para 
distinguir as pedras preciosas 
legitimas das falsas.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Estoque permanente de máquinas de

Gontabilidade, Escrever, Soaiadora e Calculadora OLIVETTI
Equipamentos Wayne:

Compressores de ar - Equipamentos para lubrificação— Bombas 
para engraxar e pintar, elevadores hidráulicos -  Bombas para  

gasolina — Graxeiras de alta pressão e manual para pinos de 
chassis - Aferidor para gasolina - M áquinas para lavar carros - 

Mangueiras, calibradores de pressão e peças em geral

Vendas à vista e em prestações

i
M É D I C A

° E  SENHORAS E CRIANÇ
Edifício Armando^Ramos - pavi

RUA cel. cordova

Telefone Reaidência 288
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NUNCA SE VIU ISTO ANTES:

llm  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

i

íamoso refrigerador «SPRINGER» para receber um

F 8

Sensacional plano de vendas lançado pela
A ELETROLANDIA

SPRINGER
porque deslisa q ualq uer piso

com

i^nn

Como um brinde à 
sua freguesia

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudanço de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, SPRiNGER 
é agora o mais avançado  
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  S.S pés cúbicos
•  Inlotlor em câr azul lago
•  porta aproveitável
•  novo tAcho de engate suave 
e 5 anos de g aran lia
•  preço bem mais em conta

Faca uma visita à

fl E l e t r o l a n d i a
A  pioneira das iniciativas
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Transportes Aéreos Catarinense S A
Séde em Florianópolis S. A.

Vôos TA 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 - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto A legre

chegadas às 11,55 De 
saidas às 12,15 Para 

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS
*

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saidas às 09:40 Para

chegadas às 15:05 De

saidas às lo:25 Para

chegadas às 09:55 De 
saidas às 10:15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 09:o5 De 
saides às 10:15 Para

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

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

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e r lonanopolis
Videira - Joaçaba e Chapecó

Chapecó - Joaçaba e Videira

F sálSosPe°mo ItaÍaÍ ' ÍOÍnVÜe ' Curi'iba - Paranaguá

T A C  Transportes Aéreos Catarinense S.A.
A G E N C IA  EM LAGES R ua 15 de Novembro - Fone* 214

T A C às suas ordens

— ...........

I
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As vendas a crédito 
ainda não estão sen

do regulamentadas
R io -O  sr. Nibio Feltran. diretor 
executivo interino da SUMOC 
distribuiu à imprensa a seguin
te nóta:

‘Os sistemas de crediários 
não constituem absolutamente, 
objeto de estudos no momento.

Têm merecido, como todos 
os sistemas de crédito, a nutu- 
ral atenção da SUMOC; sua 
regulamentoção é até mesmo, 
solicitada polo Sindicato res
pectivo e pela Asssociação Co
mercial conforme declaroção do 
Presidente desta ultima em 
vespertino local.

Dentre outras a SUMOC re 
gulamentou recentemente as 
atividades das Cooperativas de 
Crédito cujo Decreto jà foi bai
xado:

Está concluindo a regula
mentação das Sociedades de 
Crédito financiamentos e In
vestimentos.

Quando chegar a vez dos 
crediários, serão feitos estudos 
meticulosos, pesquisas tudo co
mo de praxe, em colaboração 
com entidades de classe cujas 
sugestões maximas no sentido 
da praticabilidade de quaisquer 
medidas são de muito valia. 
Mas tudo sem precipitação pru
dentemente, a fim de que pos
sa ser encontrado um caminho 
natural e realíssimo para a dis
ciplina dêsse sistema.

Esses trabalhos constituem 
rotina na SUMOC mas como 
de inicio dissemos, o caso es
pecifico dos crediários não é 
objeto de cogitação nêste mo
mento. (A A )

Agricui ura

Aperfeiçoamento téc
nico Agronômico do 

arroz
A lavoura de arroz com irri

gação é dentre as culturas 
mais desenvolvidas no Brasil, 
a.que apresenta melhor índi
ce de aperfeiçoamento técnico 
agronômico. O maior progresso 
técnico se verificou no Rio 
Grande do Sul, seguido por 
São Paulo, Minas Gerais, Goi
ás. Paraná e Maranhão.

No setor de pesquisa cabe 
um lugar de destaque à Esta
ção Experimental de Arroz em 
Gravataí perto de Porto A le 
gre. A  EEA realiza experiên- 
cios que abrangem todos os 
problemas da cultura do arroz 
e visam aumentar a produção 
por unidade de área e princi
palmente conseguir variedades 
melhores em qualidades nutri
tivas, Isso permitiría que o ar
roz nacional não somente se 
mantenha no comércio inter
nacional, como conquiste novos 
mercados. Com efeito quando 
a safra é abundante, o consu
mo interno não absorve toda 
a paodução.

Já se estabeleceu que as va
riedades cm cultivo no Brasil 
necessitam irrigação de 1,7 li
tros de água por segundo pa
ra cada hectare cultivado nos 
solos argilosos: e até 3 litros 
por segundo e por hectare nos 
sólos arenosos.

A  irrigação encarece o cul
tivo, mas livrar o plantador 
das incertezas das chuvas e 
assegura uma colheita econô-

I  - í f *
ir ' r- •*A'. Vt

y. agora já pode escolher um
: ■£ *>• ,  . . . l "  - • í f  •' A.". • ' •• ■ •

■Í0 r

de uma linha íamosa!

\

apresenta
. <, ,

i

L I S O S  E  
C O M  P O N T E IR A

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

£ktd éqrc/ee'<3

m fié fô d e z

SINIMBU è DUALIDADE

Posto de V endas em L A G E S :

ÂNGELO SCALABRINI
Rua S . Joaquim , esq. Stetam

I

I

I
}
i
l
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Brevemente a «Festa da 
Saia» em Lajes

Como 6 do conhecimento público, a Sociedade 
Beneficiente “Seara do Bem” , que congrega um 
grupo de senhoras de nossa sociedade, tem por 
finalidade promover festivais e outras iniciativas 
com o objetivo de, rtum belo e dignificante gesto 
cristão, auxiliar as pessoas necessitadas dentro 
de suas possibilidades. Inúmeras realizações nes
se sentido têm sido levadas a efeito, com resulta
dos plenamente satisfatórios graças ao apurado 
sentimento filantrópico do povo lajeano.

Prosseguindo na sua sublime missão, a refe
rida sociedade beneficiente programou, para bre
vemente, mais uma das tradicionais festas da saia 
com o intuito de auxiliar o Orfanato Nossa Se
nhora das Graças, outra entidade que não tem 
medido esforços nem poupado sacrifícios no sen
tido de fazer o bem e espalhar a caridade.

Em uma de nossas futuras edições daremos 
noticias pormenorizadas a respeito.

Negocio de ocasião
Vende-se uma casa completamente mobiliada 

situada na avenida da praia de Camboriu.

Preço Cr$ 300.000,00
Facilita-se pagamento. Tratar com Sr. Wie- 

derker rua 15 de novembr-o 887, caixa postal, 20b 
Blumenau SC.

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de L a je ,

E d i t a l  de P r a ç a
O Dr. Clovis Ayres Gama, 
Juiz de Direito da Primei, a. 
Vara da Comarca de Lajes. 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.
FAZ SABER aos que o pre

sente edital de praça virem 
ou dele conhecimento tiverem, 
que no dia doze (12) de no
vembro de mil novecentos e 
cincoente e sete (1957), às 10 
(dez) horas, no Edifício do 
Forum, pelo porteiro dos au- 
tórios, será levado a público 
pregão de venda e arremata- 
ção, por quem mais der e 
maior lance oferecer, além 
da avaliação, o seguinte bem 
imóvel: UM LOTE dr- terras, 
sr-m benfeitorias, próprio para 
construção, situado nesta Ci
dade de Lajes, no lugar de
nominado Conta Dinheiro, 
com a área superficial de no
vecentos metros qu idrados 
(900 ms2), cooíroDtando ao 
Norte com uma rua projetada, 
com 45 metros na linha late
ral à direita; ao Sul com ter- 
ieoo do Patrimunio Municipal 
com 45 metros na linha late
ral à esquerda; a Lest* cam 
terreno do Patrimônio Muni
cipal com 20 metros na linha 
que fecha os fundos; e a Oes
te com a estrada geral Lajes- 
Curitibanos, com 20 metros

na linha de frente, terreno 
esse adquirido por Joao A l
ves de Sá e sua mulher por 
compra feita por escritura 
pública davidam^nte transcri
ta sob n° 18.3S2 do Cartório 
do Primeiro Oficio do Regis
tro de Imóveis da Comarca, e 
penhorado aos mesmos para 
pagamento da execução que 
lhe move Miguel Steil, em ca
pital e acessórios, incluindo 
rustas, honorários e despesas 
judiciais; e terreno esse ava
liado pela quantia de Cr$. . .. 
40.000,00 (quarenta mil cruzei
ros). E assim, será |dito b*-m 
imóvel levado a venda públi
ca no dia e hora acima indi
cados, sendo eie entregue a 
quem mais der acima da a-

vali-iÇão, d*’ poi> de pagos, no 
ato as despeíHS decorrentes. 
E para que chegue ao conhe
cimento de todos ais  qua e«- 
te intererrar possa, passou-se 
o presente edital que será u- 
fixado no lugar de costume e 
publicado na imprensa local, 
ficando ainda cópia nos autos 
respectivos. Dado e passado 
nesta cidade de Lajes sos de
zoito de outubro de mil no
vecentos e cincoenta e sete. 
Eu, Waideçk A. Sampaio, Es
crivão do C ÍVEL que o dati
lografei, subscreví c também 
assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 

YValdeck A. Sampaio 
Escrivão do Civel

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

«SANTA CRUZ»»
Rua Santa Cruz. 11 — LAJES

(Fundos da Igreja Santa Cruz)

Ladrilhos de calaçdas a para interiores 

pelos melhores preços

; t ' * v
. i ' l i

í,! I*

Brastemp Principe 6.5 pés

Quem adquire um Bras
temp adquire o que se 
pode desejar em luxo e 

acabamento em refri
gerador fabricado no

Brasil.

Departamento de refrigeração Brastemp ^ ° n o u is t a d ° h - s.s Pé.

Mercantil
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CORREIO LA G E A N O

Santa Catarina terá mais 
4 deputados estaduais

Com base na Constituição 
Federal, que estabelece um 
representante para cada 150 
mil habitantes até o vigessi 
mo e, além desse limite, um 
para cada 250 mil habitantes 
o deputado Luis Tourinho do 
PòP do Paraná, apresentou 
projeto aumeutando o núme
ro de deputados com base nas 
estimativas oficiais da popu
lação para janeiro de 1959 
elaboradas pelo Instiiuto Bra
sileiro de Geografia e Esta
tística.

O relator na Comissão do 
IBGE sobre a população dos 
Estados informou que o Bra 
sil conta com uma popula
ção de 63 milhões de habi
tantes.

380 deputados
O sr, Osvaldo de Lima Fi

lho já elaborou seu perecer 
que é favorável à constitu- 
cionalidade da proposição. 
Quanto ao mérito, porém a- 
presenta um substitutivo que 
fixa em 380 o número de de
putados na próxima legisla
tura, o que importa num a- 
créscimo de 54 deputados, 
pois atualmente são eleitos 
para o Palácio Tiradentes 
326 representantes.

Segundo a nova lei. pro 
porcionalmente a população 
de cada Estado, Santa Cata
rina terá 13 representantes á 
Camara dos Deputados e sua 
Assembléia Legislativa (atu
almente com 39) ganhará 
mais quatro deputados, fican
do assim com 43 ao todo.

— D e c l a r a ç ã o  —
DECLARO para os devidos fins, que extraviei minha apólice 
n° 32950/36115, de Seguro de Vida, feito com a “Assicurazioni 
Generali di Triste e Venezia” .

Quem a encontrou, solicito entregar à Rua Cel. Córdova 
142, onde será gratificado.

JOSÉ LINO KOERICK

(Firma reconhecida pelo 2o Tabelião da Comarca de Lajes)

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

E d i t a l  de F r a c a
O Dr. Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Primei 
ra Vara da Comarca de 
Lajes Estado de Sauta Ca
tarina, ne forma da lei etc.. 
FAZ SABER ao6 que o 

presente edital virem ou de
le conhecimento tiverem que 
no dia onze ( l l )  de novem
bro do corrente ano, ás dez 
( 10) horas, no Edifício do Fó
rum, será levado em hasta 
pública, por quem mais der 
e maior lance oferecer, além 
da avaliação, o seguinte bem 
imóvel: Um lote de terras 
com trezentos e oitenta e 
um metros e sessenta centi 
metros quadrados (381,60 ms2) 
situado no lugar Conta Di
nheiro nesta cidade de Lajes 
confrontando, ao Norte com 
terreno do Dr. Ehziário de 
Camargo Branco, com 32,20 
metros na linha lateral á di
reita; ao Sul com terreno dos 
sucessores de Erico Casa 
graade, com 32,20 metros na 
linha lateral à esquerda: a 
Leste com terreno dos suces
sores de Afonso Burigo, com 
12 metros na linha que fecha 
os fundos, e a Oeste com u- 
ma rua projetada com 12 me
tros na linha de frente, ava
liado pela quantia de Cr$ . .
35.000,00 (trinta e cinco mil

cruzeiros) e penborado na a- 
ção executiva que Fernando 
Lisca moveu neste Juizo 
contra Emilio Frederico .Vlonn 
e sua mulher, terreno esse 
adquirido por concessão da 
Prefeitura Municipal de La
jes pelos últimos, consoante 
consta do registro de ir 1089. 
no Livro N' 4-C, a fls. 184 
verso e 185. e penhorado pa
ra pagamente de capital ju
ros, custas honorárias e des
pesas judiciais. E, assim será 
o dito terreno, que não tem 
benfeitorias, vendido em has
ta pública, no dia e hora a 
cima designados, sendo ele 
entregue a quem mais der 
acima da avaliação, depois

de pagos no ato da arrema- 
taçáo as despesas decorren 
tes. E para que chegue ao 
conhecimento de todos pas
sou 6e o presente edital que 
será afixado no lugar de cos 
tume, publicado na imprensa 
local, ficando ainda cópia nes 
autos. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes aos dezoito 
de outubro de mil novecentos 
e cincoenta e sete. Eu Waldek 
Aurélio Sampaio. Escrivão do 
Civel e Comércio "datilogra
fei, subscreví e assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Waldeck A. Sampaio
Escrivão do Civel

Ecos da Convenção do PTB
O ministro Parsifal Barroso ofereceu, um almoço aos con

vencionais do Partido Trabalhista Brasileiro, reunidos no 
Rio sendo homenageado nesse ágape o vico presidente 
João Goulart. Compareceram os ministros do Trabalho e da 
Agricultura, numerosos parlamentares do P.T.B. e diversas fi
guras ligadas ao referido partido.

Saudando os convencionais trabalhistas, falou o ministro 
Parsifal Barroso, usando ainda da palavra o deputado gaúcho 
Wilson Vargas e o deputado federal Croacy de Oliveira.

Encerrando esse almoço de confraternização, discursou o 
vice-presidente João Goulart, agradecendo as manifestaçães e 
reafirmando a sua confiança nos destinos do P.T.B.

B R A S T E M P
complete o conforto de seu lar 1

Brastemp IMPERADOR 10,5 pés

- - - - - - - agora em três tamanhos diferentes - - - - - - - -

Príncipe - 6,5

Conquistador - 8,5

Imperador -10,5

Delia Rocca, Broering S.A. Rua Cel. Thiago  
de Castro. 156
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Juizo de Direito da
O Doutor Clovis Ayres üa- 
ma, Juiz de Direito da Pri 
meira Vara da Comarca de 
Lajea, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc. 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça vi
rem ou dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia vinte e nove (29) 
do corrente mês de Outubro, 
às dez horas e trinta minutos 
(10,30) o porteiro des audi
tórios, ou quem suas vezes fi
zer, levará a público pregào 
de venda e arremataçâo, por 
quem mais d*r e melhores 
lances oferecer sôbre as res
pectivas avaliações, nc sagão 
do Edifício do Forum desta 
cidade, os seguintes bens 
penhorados a Reinoldo Schutz 
na ação executiva que lhe 
moveu Adenir Vieira Quadros, 
julgada por sentença que 
transitou em julgado, bens 
êsse* a saber! 9 latas de mar- 
mel .da «Colombo» â cr$ 17,00; 
26 esfregões de aço à cr$. . . 
3,00; • 3 latas de marmelada 
marca «Peixe» à Cr$ 45,00; - 
2 vidros de cebola em pó a 
crí 17,00; - 4 vidros de alho 
em pó à Cr$ 14.00; - 1 lata 
de sardinha «Coqueiro» - 150 
grs. poa cr$ 9,50; • 2 latas de 
espargos médios-650 grs, à 
crí 35,90; - 6 latas de pepi
nos - 1/2 kg. à cr$ 25,00; - 3 
latas de pepinos - 1 kg. a 
43.00; - 2 latas de pêssegos de 
1 kg. «Bauer» à cr$ 44,00; - 12 
latas de canela em pó à cr$ 
3,50; - 3 latas de pimenta em 
pó à cr$ 5,50: - 1 pacote de 
chá «Indiano» preto por cr$ 
17,00; - 8 pacotes de velas 
«Yara» à Cr$ 10,00, - 1 lata 
de ameixas «Indiana» por 
crS 410,00, - 44 envelopes de 
melhorai à cr$ 1,00; - 22 la
tas de leite «Ninho» à cr$ 
55,00; - 9 lata* de leite «Nes- 
togenn» à cr$ 55,00; - 5 latas 
de kite «Eledon» á crí 55,00;
4 latas de sardinhas de 1/2 
kg. «Coqueiro» à cr$ 30,00; - 
12 lat de pescadas em Con
serva à cr$ 16,00, - 5 latas 
de pêssegos «Serrano» de 1 
kg. à crS 43.00; - 1 lata de 
colorau «Umbú» por cr$ . . . 
100,00; - 42 pacotes de m*y- 
zena «Dureya» à CrS 7,00; - 
9 latas de goisbada peq* mar
ca «Peixe» à 9,50, - 21 paco
tes de p ilito à cr$ 2,50; - 3 
caixas de mate «Leão» à cr$ 
12,00; - 24 saponáceos *Ra- 
dium» à cr$ 3,00; - 12 sapo
náceos «Primos» à cr$ 3,00; - 
4 copo6 de geléia de «Jaboti- 
cabas» à Ci$ 28,00, 5 latas de 
ervilha «Pelotense» à cr$
18,00, - 8 latas de ervilha 
«Rio Granle» à cr$ 18,00; - 
75 latis de massa de tomate 
«Pesqueira» à crí 12,00; 40 la
tas de sardinhas «Caçula à 
cr$ 9.50, - 22 rolos de papel 
higiênico «Tlco-Tico» à c$  
5,00; - 6 latas de morangos
em calda à cr$ 26,00, - 9 la
tas de abacaxi de 1/2 kg. à 
18,Ü0; 37 latas de pêssegos
de 1/2 kg. à 23,00; - 6 latas
de côco em conserva à crí 
17,00; - 11 latas de salsichas 
«A n flo » à cr$ 18,50; - 5 latas 
de_ salsichas «Swft* 1 Cr$ 
18,50; 6 latas de azeitonas
verdes à cr$ 42,00; ■ 4 latas 
de triplo concentrado de To
mate à cr$ 27,00; - 4 latas de 
pêssego «Augusto Gariidge» à 
Cr$ 23,00; -2 latas de pêssego 
«Bauer» à cr$ 43,00; - lO.bal- 
des de doces de frutas «Cha-

Primeira Vara da Comarca de Lajes - Estado

E D I T A L  DE  P R
de Santa Catarina

A Ç  A
ves» à cr$ 27,00; - 6 pacotes 
de herva-mate «Douradinha* 
á cr$ 12,00, - 8 pacotes de 
herva-mate «Dama» à cr$. . . 
12,00; - 4 saquinhos de sal à 
Cr$ 5,50; - 2 latas de pêsse 
g is  de 1 kg. «Cica» à cr$ 
43,00; - 3 latas d# l®ite con
densado marca «Moça» à crí 
19,50; - 16 pacotes se saponá
ceos em pó à cr$ 4,00; - 5 la
tas de Tody pequenas à ,:r$
24,00, - 7 latas de azeite «Sol- 
Levante» a cr$ 62,00, - 7 la

tas de marmelada branca pe
quena a cr$ 17,00: - 2 laias 
de gol ibada marca «Cica» a 
crí 10,00, - 1 lata de chocolate 
“ iu pó (avulso) por cr$ 17,50, 
3 caixas de anil «Imperial» a 
cr$ 35,00, - 3 vidros de pepi- 
no« em conserva a cr$ 35;00,
- 9 brmbril a crS 4,00; - 3 
caixas de chiclet* a c r $65,00,
- 2 latas de parqnetina ver
melha a cr$ 38,00: - 13 barras 
Je chocolate «Diamante» á

cr$ 4,50, 24 quilos de açúcar 
«União» á Crí 14,50. - E quem 
quizer arrematar c* bens a< i- 
ma mencionados, que se en
contram em poder do deposi
tário CARLOS NOE SOARES 
COUTO, para qualquer exa
me ou verificação, deverá 
comparecer no dia, hora. mês 
e local acima referidos, sendo 
ditos bens entregues a quem 
mais der sôbre as alulidas 
avaliações, depois de pagos

C p: gina

desp‘ as
chegue 

todos, 
ente edral 

.ublictição na forma da 
e passado nesia

n0 ato as custas e 
ju d ic ia is . E  ^
ao iconhecimento de
passou-se o pres 
para
lei - Dado 
cidade de Laj'8. aos quinze 

d,, mês de Outubro do
mil novecentos e cm-

- Eu. W a l )«ck
. , „  c mr»,.». Escrivão doAurélio
Civel, o

dias 
ano de
coenta e sete.

Sam paio , Escrivão 
datilografe», subscreví

e também assino 
nal.

- Sêlos afi-

Clovís Ayres Gama 
lu iz  de D ire ito  da la .  Y „r  , 
J Wald^ck A. Sampaio 

Escrivão do Civel.

N A S  S O A S  C A S A S  

D O  R A M O

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

pelos melhores preços da cidade I

CITY — Molas de aço sueco post- 
temperadas eletrônica mente. 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

G f Y  B . I .  — Botões fixados intema- 
mente. Amplo estofamento, grande re
sistência. Garantido por 5 anos /

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

A CITYTEX  £ A Ú N IC A  Q U E  FA B R IC A  
SEUS PRÓPRIOS TECIDO S EM C EN T EN A *
DE L IN D O S  E V A R IA D O S  P A O tÔ E S .

B e r t u z z i T R í l a T r c í T
Distribuidores: CYTITEX "

M ANTÉM  A IN D A  U M  COMPLETO SORTIMENTO DE: Maquinas d*  

gaz e a lenha marca GERAL -.Artigos para presente - Porcelana e cris^03*1**0 F ° g ò e s  a

trangeiros. Generos alimentícios, etc. ri8tal* naci°a a is

«4

<r

%

t

*

*

<1
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R evendedor Autorizado: 
M ERCANTIL DELLA R O CC A  BROERING

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

Caixa Postal 27 LAJES, S.C.

^n Hu,£*r? ar*isias com a crítica e a imprensa
e um poderoso «coronel» sertanejo revivido pelo cinema nacional

Rio (Agência Nacional) —
A crítica cinematográfica - -
imprensa além dos dirigentes 
de nossa indústria cinemato
gráfica, memhros da Comissão 
Nacional de Cinema, artistas 
de radio televisão e cinema 
radicados nesta Capital tive
ram um encontro com os e- 
lementos que participaram da 
primeira película brasileira 
feito pelo sistema cinemas 
cope: "O  Capanga", rodado 
no interior de Mato Grosso e 
de São Paulo.

Participaram do encontro 
quase todos os artistas que 
integram o "Cast” dessa pro
dução, cujo custo foi superi
or a 3eis milbõe- de cruzei
ros .

Um filme diferente
Segundo opin io de alguns 

críticos de São Paulo, o pri 
rneiro ciaemascope nacional 
apresenta ums série de lan
ces empolgantes pela rudeza 
com que foram filmados des 
tacando-se no conjunto o es
touro da boiada na qual mais 
de cinco mil cabeças formam 
p irte ativa, e a presença doe 
índios Guaicurus que monta
dos a cavalo nos dão uma 
nova visão daquela tribu que 
habita certa região de Mato 
Grosso
História baseada  na 

realidade
O ambiente em que se pas 

sam as cenas do estouro é 
o de uma f zenda de criação 
de gado no Oeste brasileiro, 
ondo age um grupo de mal
feitores à base de assaltos e 
tocaias. O personagem cen 
trai da história é um podero

*o coronel sertanejo dêsses 
mais conhecidos em alguns 
setores do meio político o 
qual se mui iplica em des
mandos e outros atos menos 
recomendáveis.

Dada a espereza do tema

que aborda a película “0 
Capanga" apresenta muita fi
ação, através renas de uma 
grandiosidade jamais vista no

indios rodeios e o estouro. 
Esta é a segunda produção 
de José Antônio Orsini, que 
já fêz "Armas da Vigança” ,

cinema brasileiro. | >estacaui- que ganhou o Prêmio Social 
se no conjunto um ataque de de 1955.

In form ações  

V e n d as ^ 

Peças

A ssistência  
Técnica D iesel

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes - Estado de Santa Catarina
O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da 4ei etc.

Faz saber a todos quantos 
presente edital de citação, 

om o prazo de vinte dias, 
u dêle conhecimento tive- 
em que, por êste meio, ci- 
i-se a ENI CO lLHO, brasi- 
iiro, maior, motorista, atual 
lente em lugar incerto e 
ão sabido, para no prazo de 
inco dias, a acontar do ter- 
lino do prazo dêste edital, 
presentar sua defesa na a- 
ão restitutória que lhe mo- 
e Francisco Klein, nos têr- 
108 da seguinte petição: PE 
'IÇÀO IN IC IAL  Exmo. Sr. 
)r. Juiz da la  Vara. Francis 
o Klein, brasileiro, casado. 
Io comércio, residente nesta 
idade, por seu procurador 
lastante, vem ante V. Excia. 
>xpôr e requerer, lo  0  su- 
ilicante vendeu a Em Çoe" 
ho, por intermédio de Victor 
Crug um caminhão marca 
•Ford’’, modelo 1946, cor ver- 
le, com caixa, 4 cilindros, 
novido a gasolina, motor n - 
3 456819, emplacado nesta ci- 
iade sob n° 19-10-73, pelo 
ireço ajustado e certo d 
> $  187.000,00, avalizando o 
irimeiro promissórias do se- 
rundo. 2’ O pagamento fot a- 
justado em
,ais de Cr$ 8 000,00. sendo 
ama prestação de Cr$. • • •
19.000,00; e a transação se o-

Edital de Citação
perou meliante reserva de 
domínio. 3 Do preço conven
cionado o comprador resga
tou apenas uma prestação, 
deixando vencer, respectiva 
mente em 10 de maio. 30 de 
junho e 30 de julho do cor 
rente ano três promissórias, 
sem resgata laa, como de sua 
obrigação, pelo que o supli
cante promoveu o protesto 
das mesmas 4' Informes che
gados ao petioionário dão 
como tendo o veiculo sido 
abandonado em Indaial. es
tando o devedor Eni Coelho 
em lugar incerto, pois per
maneceu «lgum tempo em 
Blumenáu e não foi encon
trado Da residência de fami 
liares em Joinvile 5’ Tem 
também o requerente conhe
cimento de que o comprador 
trocou ile motor do veículo, 
retirando o que leva o nú 
mero acima mencionado e 
colocando outro. 6' O pro 
testo dos títulos que instru 
em esta evidencia o inadim- 
plemento de obrigação ccn 
tratual e constitue o compra
dor em mora. tornando hábil 
a ação restitutória, prevista 
no artigo 344 do Código de 
Processo Civil. 7’ Em face 
do exposto, e com apoio no 
dispositivo legal invocado, 
na salvaguarda de seus in
teresses, vem o postulante

propôr a presente ação. pa 
ra haver de volta o veículo 
e cobrar-se de seu crédiio, 
requerendo: I Digne-se V.
Excia mandar exp e lir  preca
tória para a Comarca de 
Blumenau afim de que. em 
Indaial, termo daquela, seja 
feita a apreensão do c <mi 
nhão mencionado e descrito 
nesta, transportando-se-o pa 
ra esta Comarca, affm de que 
se proceda ao depósito judi
cial II • No uear perito para 
realizar vistorias no veículo, 
e arbitrar o seu valor, con
soante determinar <• § Io do 
art. 344 do C. Proc. Civil. 
III - Após isto ordenar a ci 
tação do réu ENI COELHO, 
brasileiro, maior, motorista, 
atualmente em lugar incerto 
e não sabido, e através de 
edital, segundo o art. 177, I. 
do C. Proc. Civil, para que, 
em cinco dias ofereça defe
sa, querendo. 8. Dá a esta o 
valor de Cr$ 179 000 00 para 
efeito de recolhimento de ta
xa judiciária, feito uelo talão 
N°. 1218 datado de hoje. Ter 
mos em que, protestando 
provar o alegado com a in
quirição de testemunhas, com 
a expedicào de precatórias, 
com vistorias, arbitramento, 
exames, perícias e com a 
juntada de documentos, como

também protestando pela o' 
portuna juntada dos titulos 
vincendos para os efeitos dos 
4o e 5o do já invocado art 
344, e pedindo a condenação 
do reu ao pedido feito, a- 
crescido das custas, despesas 
judiciais e honorários advo- 
catícios em 2U% sôbre o to
tal da condenação, P. Defe
rimento (Sôbre os sêlos le
gais de petiçãol: Lajes, 28 
de agosto de 1957 (a ) Evila 
sio Nery Caon. DOCUMEN
TOS JUNTOS: I. Procuração 
2 Talão de taxa judiciária. 
3' Pública forma de carta 
contrato. 4 Segunda via do 
certificado n- 0892 de n‘ 098 
5 a 10-Promissórias e instru 
mentos de protesto. Em tem
po: Requer a expedição de 
precatória para Indaial, visto 
se1" Comarca. Data supra (a) 
Fvilasio Nery Caon DESPA
CHO: ' A , expeça-se preca
tória para Indaial. Lajes, 28- 
8-57 (a) C. Gama’’ . - Feita a 
apreensão do caminhão e de
volvida a precatória, profe
riu êste Juizo o seguinte 
DESPACHO:” - I - Nomeio 
depositário do caminhão a- 
preendido, o autor Francisco 
Klein, lavrando se o compe
tente auto, - II - Nomeio pe
rito para proceder a vistoria 
no referido veiculo e arbi 
trar o seu valor, o sr. Nestor 
Xavier que deverá ser inti
mado para prestar o compro- 
misBO legal. - III - Cite-se o 
réu Eni Coelho, por edital,

luizo de Direito da Pri
meira Vara da Co

marca de Lages

Falência de Hermeli- 
no Ribeiro de Souza

Edital de 
Leilão

O doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lages, Estado de S nta Cata
rina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente edital de leilão vi
rem, dele conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
no dia vinte e quatro (24) do 
corrente mês de outubro, às 
10,30 (dez e trinta) horas, no 
saguão do edifício do Fórum 
local, serão levados a público 
pregão de venda e arremata- 
ção por quem mais der e in- 
depente das respectivas ava
liações. os bens arrecadados à 
Massa Falida de Hermelino 
Ribeiro de Souza, t que se 
encontram á disposição dos 
interessados para qualquer 
verificação, na firma «Bertuz- 
zi, Ribas & Cia.»,à Rua Quin
ze de Novembro n° 306, nés- 
ta cidade, síndico da referida 
Massa Falida, no total de Ur$ 
24.724,09 (Vinte e quatro mil 
e setecentos e vinte e quatro 
cruzeiros).

Dito os ben« são 08 cons
tantes do edital já publicado 
no jornal local Correio La- 
geano, nos dias 14, 18 e 21 
de setembro p,p.

E quem quizer arrematar 
os referidos bens, deverá com 
parecer no dia, mês, hora «* 
local (FORUM acima mencio
nado, sendo êles entregues a 
quetn mais der e melhores 
lances oferecer, independente 
das avaliações, drpois de pa
gos, no *to, em moeda corren
te. o preço da arreroataçáo e 
curtas legais. Para que nin
guém alegue ignorância, pas
sou-se êste edital para publi
cação na forma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de La
ges, aos onze dias do mês de 
outubro do ano de mil nove
centos e cincoenta e sete.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara.

Ulisses Ribas - Síndico

com o prazo de 20 dias, para 
oierecer defesa em cinco 
dias contados do término do 
prazo do edital Lajee, 10-10 
1957 (a j Clovis Ayres Gama- 
Juiz de Direito da la Vara’ ’. 
- Assim sendo, passou 6e o 
presente edital, de citação 
de Eni Coelho, nos termos 
constantes do mesmo edital, 
que será publicado na forma 
da lei. Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos onze 
dias do mês de Outubro do 
ano de mil novecentos e cin 
coenta e sete. Eu, Waldeck 
Aurélio Sampaio, Escrivão 
do Civel. o datilografei sub* 
crevi e também assino. 
Sêlos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara

Waldeck A- Sampoio
Escrivão do Cível
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Um corvo vai tornar-se estrela de televisão
Há artistas que fazem uma 

brilhante carreira imitando ou 
tros artistas. Um corvo es
tá em vias de seguir os seus 
passos. •2«í*íj|

Dante Marchini, fazendeiro 
perto de Marmirolo, na aLom- 
bardia (Itália), capturou no ni 
nho um corvo novo que criou. 
O pássaro é atualmente adul 
to. Adora seu dono que segue 
por tôda a parte.

Dante Marchini percebeu 
que seu corvo podia modular 
sons. Tentou a principio ensi
ná-lo a falar mas sem sucesso. 
Um bêlo dia ouviu-o fazer 
“Cocoricó” igualzinho a um 
galo. Decidido a desenvolver 
essa aptidão para a imitação, 
o fazendeiro de Marmirolo co
meçou a treinar seu aluno. 
Os resultados são —  segundo 
parece —  surpreendentes: o 
corvo escareja como uma ga- 
linho mia como um gato, zurrá 
como um asno. A imitação é 
tão perfeita que os animais 
cujas vezes o corvo imita res- 
respondem.

O espantoso pássaro de Mar- Dante Marchini pensa que sua 
mirolo veio apresentar-se no fortuna está feita! 
rádio e na televisão italianos.

Prefeitura Munici p c 1 
de Lages

Estado de Santa Catarina
r e q u e r i m e n t o s  d e s p a c h a d o s

Iferanll Ml» I n ,  Brong 8/1.
Assembléia Geral Extraordinária

Convidam-se os senhores acionistas desta soci
edade afim de, reunidos em Assembléia Geral 
Extraordinária a realizar-se no dia 28 de outubro 
de 1957 às nove horas em sua sede social à Rua 
Cel. Tiago de Castro, 156, deliberarem sobre a 
seguinte

Ordem do dia
I — Assuntos de Interesses Sociais.

Lajes, 16 de outubro de 1957 

Pedro Delia Rocca — Dir: Pres.

Mario Vargas — Dir. Gerente

BE
— o mais moderna lavadeira automática do mundo

r  I a u i r a  d em o n s-  
, .o  ie m  co m p ro m isso

• A um simples toque de seus 

dedos BENDlX luva 4 kg de 

roupa por apenas ^0 centovos.

•  Seu exclusivo processo de 

lavar prolonga a v da 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 BentÜx por:

31.700,00 em 10 prestações de 3.170,00 ca
da — A  vista bonificação de Cr$ 1.000.00

AG E NTcS  A U T O R IZ A D O S  B S ftU lX

Comércio de Automóveis João Buatim S.A.

Rua Mal. Deodoro, 305 - fone 255 C.P. 43

Só o Revendedor Autorizado pod - garantir a p .r f J t o  u ,t l l lônda iócnica à sua Bendix

N' 1881 -

N' 2012 

N- 2035

N 2036 

N- 2038 

N- 2043 

N- 2047

de
9- 9 1957

26- 9-1957 

30 9-1957

30- 9-1957 

30- 9-1957 

1-10-1957 

1-10-1957

Dia
N- 1993 - 25- 9-1957 

N' 2054 - 2 -10-1957

N' 2044 

N: 2049

N’ 2050

N- 2055

V  2056

Dia
1- 10-1957

2- 10-1957 

2-10-1957 

2-10-1957 

2-10 1957

I o de outubro de 1957
- João Luiz Ramos - TremladsÇ-t d. 

ossos e concessão >le terreno n» Ce 
mitério - Sim, â vista da inform^ça<>

- Francisco Fernandes da Sl va -  uig - 
cão dágua - Sim.

- Cia. de Cig-rros Cinimbu - Lançamento 
de depósito de cigarras - Sim. U  in- 
dústiias e Profissões deverá ser p go 
de apenas um trimestre

- lsa Fernandes da Silva - 90 dl :s de 
Licença - INDEFERIDO. Não é 1 ro-
fessora. . ,
Soli Vieira Amaral - Transferencia 
de terras - CERRlTO - Sim, após pa 
gamento devido.

- Nilo Sambaqui - Transfetência-de ter
reno foretro - Smi, após pagamento 
devido.

- Oscar Egídio W agner - Licença para 
pintar seu prédio - Sim, após pt ga- 
mento devido.

2 de outubro de 1957'
- Construtora ^Comercial Ltda. - Habt- 

te-se Galeria Dr. Acácio - Sim.
- Maria Nunes Assunção Macêdo - Pro

fessora Municipal - 90 dias de Licen
ça - Sim.

3 de outubro de 1957.
- Eivas F livio Lenzi -  Ligação dágua - 

Sim.
- Antônio Edu Vieira -  Transferência 

de terreno da propriedade - Sim, após 
pagamento devido.

■ Henrique Antunes de Andrade - Trens- 
ferê ícia de terras na Cidade - Sim, 
após pagamento devido.

- Tito Ramos & Cia. - Transferência de 
terreno de propriedade - Sim, após 
pagamento devido.

• Pedro Paulo Voltolin - Transferência 
de terras em P.dmeiras - Sim, após 
pagamento devido,

D E C R E T O

de 29 de agosto de 1957.
O Prefeito Municipal de L,ges. resolve
A D M I T I R :

De acordo Com o art 2o da Lei n° 76 
de 3 de março de 1950

lvanir Ooelhc de Melo para exercer a função de Profes
sor Extranumerário-diarista, nas Escolas Reunidas d a S é i e
do distrito de Palmeira.

Prefeitura Municipal de LageS> em 29 de agôsto de 1957 
Ass - Vidal Ramos Júnior 

Prefe to Municipal 
ass - Felipe Afonso Simão.

Secretário.

p o r t a r i a
de 29 <1e agôsto de 1957T-» t : •  w  ,  . .  ‘  u c

d e s ig n a r  clp de Liges’ resolve:
A  Professora OTlLiA BITTENCOURT n a r .  

pela Direçao das Escolas Reunidas d , Séde do 
P ltneiras, percebendo a gratificação men* 1 a 
eoenta cruzeiros (Cr$ 150,00) ? menRd| de cento e

Prefeitura Municipal <1e Liges em oq
- v,d«l ,d; r **«»'<> «e  ,957.

Prefeito Municipal 
ass - Felipe Afonso Simão 

Secretário.

responder 
distrito de 

cin-

Le

d e c r e t o

O Prefeito Mu„ , c i£ l2aV L g S % U U 957
r e m o v e r : g ’ e8olve:

De acô do com art 79 -i-

m a r ía  DC j e s u s t o e l h o

Vermelha (Alto da Serra) óò ™ Palmeira, para .
Prefe,tu/a M u n ia p a ^ ' U g* \ 7  ̂  '

ass - Vid.l Ramos Júnior " gÔSt° de 1957
a . s  F r ',f  ‘ Ít0  M u «'c»pal

' 5 2 S L Ã ? -Slra-
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Cartada difícil para o colorado contra o Sadia
Terá prosseguimento amanhã 

a tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande, o certame 
da divisão especial da 4a zona, 
com a efetivação do cotejo 
entre os quadros do Interna
cional e o Sadia de Concordia,

Este jogo se apresenta bas
tante dificil para o Colorado, 
pois o esquadrão visitante 
vem procedido de grande car
taz, devido as suas ultimas 
perfomances no atual certame. 
O Colorado por sua vez está 
muito bem preparado, e espe
ra conseguir no dia de amanhã 
uma bonita vitoria, que o con

duza aos primeiros postos da 
tabela.

Para este importante prelio 
o Internacional, salvo altera
ções de ultima forma, deverá 
alinhar o seguinte onze:

Lulu, Tide e Zé Otávio; Ze- 
quinha, Cardeal e Lino; Plinio, 
Ari, Alemão, Pinto e Melegari.

Relacionando-se com este 
jogo, esperamos que a arrecada
ção de amanhã no Estádio 
Municipal da Ponte Grande a- 
tinja a cifra de 6.000,00, o que 
significaria novo record era 
jogos do campeonato da divi
são especial em nossa cidade.

Calculadora Facil
Somadora racta 

De Escrever Halda
Duplicador Plento Garf

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

A R M A N D O  C A S T R O

Ed ficlo Gimbaigi - LAJES - S Catarina

j

V. S. mesmo escolherá o programa do- 
sejado e isto lhe dará, ceMamente, 
uma nota de . . .

São, de fato, numerosos aparelhos 

independentes instalados com alta 

técnica, obedecendo o critério do 

escolha individual das emissoras

N ossos rfld io s sá o  apare lho s 
Ce  o ito po*& noa com  se le t i
v id ad e  perfe ito  e  que levam  
o g aran tia  d c -----——— -— |

Avenida Farrapos, 45 - telefone 45G1 - End. Teíeçj. "WeLPE • Pórto Alegre

0  Vasco q i i e r  manter a liderança em T a n g a r á
Tendo por local o Estádio 

Municipal da cidade de Tan- 
gará será desenrolado amanhã 
a tarde o cotejo entre os ele- 
vens do Juventus local e do 
Vasco da Gama desta cidade.

Os cruzmaltinos atualmente 
ocupam a liderança da tabela 
juntamente com o Sadia e es
peram manter esta previle£ia- 
da posição conv a conquista de 
uma grande vitoria.

O quadro do Juventus que 
no ultimo domingo foi semi 
goleado pelo Sadia em Con
cordia, lutará com todas as 
suas energias para a conquis
ta de uma ampla reabilitação.

Na tarde de hoje a delega
ção vascaina deixou a Princesa

da Serra, e para o jogo de 
amanhã deverá alinhar os se
guintes elementos: Daniel,
Meirelles e Ná: Boanerges Pe- 
drinho e Wilton; Tulio, Rober 
to, Eustaiio, Edu e Dionei.

Caso consiga uma vitoria no 
cotejo de Tangará o Fantasma 
do Planalto dará um grande 
passo em direção ao titulo 
máximo, pois seria a segunda 
vitoria em canchas alheias.

Tendo por base o clube que 
conquistar maior numero dc 
pontos em quadras visitadas, 
dificilmente este clube deixa
ria de sagrar se campeão des
te certame.

Dois jogos p rossegu i-iQ u a i c u r u s  e  C o m e r c i a l

rtoL “Z r ” '*, no confronto mais frcco
Com a realização de dois jo

gos terá andamento amanhã 
cedo o campeonato da 3a. di
visão com os cotejos. entre os 
quadros do Popular e do Atlé
tico na preliminar e Flamengo 
x Cruzeiro no match de fundo.

Para o primeiro jogo não 
há favorito enquanto que para 
o jogo principal oplantos por 
um leve favoritismo do grê
mio rubro negro.

Na cidade de Concordia de
verão jogar os conjuntos do 
Guaicurus e do Comercial de 
Joaçaba, no confronto mais fraco

da rodada, pois os dois quadros 
estão situados nas ultimas co
tações da tabela.

Situação atual da Divisão Especial
Depois do jogo de domingo entre o Sadia 5 Juventus, 

ficou sendo a seguinte a classificação do campeonato da divi 
são especial:

1 - Vasco da Gama e Sadia 1 pp
2 - Internacional 2 pp
3 - Comercial, Juventus e Guaicurus 4 pp

AGUARDEM PARA O D IA  30

Festival da Academia Catarinense de Acordeon
em benefício da SLAN. M ais de 100 acordeons tomarão parte nessa festividade que promete ser um sucesso.

Compre logo seu ingresso e contribua, assim, para essa conceituada sociedade beneficienle.________ _
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Crescimento da Industria do petroleo
Segundo dados estatís

ticos publicados pela re
vista ‘Petróleo no Mun
do” , em dez anos o con
sumo mundial de petró
leo aumentou em 100%
e no mesmo espaço de 
tempo, os investimen
tos da industria petrolífe
ra cresceram em 174%, 
compreendendo-se tam
bém que a maior parte 
das despezas realizadas 
pela industria foi empre
gada no estímulo do de
senvolvimento das fon
tes de produção de pe
tróleo bruto.

r.om uma produção de 
6.949.000 barris diários 
em 1946, a qual aumen
tou para 13.713.000 em 
fins de 1945, a indústria

tudo levado a efeito pelo 
“ The Chase Manhattan 
Bank” nos dão conta que 
na última década, do to
tal de 56 bilhões da des
pesa petrolífera em bens 
de capital 59% foram 
despendidos no setor da 
produção de petróleo 
bruto, 16% no da refina
ção, 13% no de trans
portes e 12% no de ope
rações do mercado, as
sim como o consumo
mundial de petróleo de 
7.091.000 barris diários, 
em fins de 1945, au
mentou para 14433.000 
barris, ao terminar o a- 
no de 1955, apresentan
do um acréscimo de 
100% nessa década.

O desenvolvimento da
petrolífera do mundo 
executou amplo e 
dispendioso programa pa
ra o aparelhamento de 
suas instalações a fim 
de atender ao crescente 
consumo de petróleo que 
o progresso industrial de 
todas as nações come
çou a exigir sem solu
ção de continuidad e.

As despesas do pe
troleo

Recente e minucioso es-

industria
De conformidade com 

a análise do “ The Cha
se Manhattan Bank ’, em
bora os maiores totais 
relativos aos vários as
pectos da industria pe
trolífera caibam aos Es
tados Unidos, o ritmo do 
desenvolvimento dessa 
década foi muito mais a- 
centuado nas outras na
ções do mundo livre, 

! sendo assim que se na 
parte relativa às despe-

II Salão Lageano de 
Artes Plásticas

Como estava programado 
é vinha sendo amplamente 
divulgado pela imprensa la 
jeana, dia 12 efetuou-se a a- 
bertura do II salão Lageano 
de Artes Plásticas no Cine 
Teatro Marajoara, contando 
com a participação de auto
ridades e elementos direta
mente ligados aos meios cul
turais de n issa terra.

O juri .composto dos srs. 
Francisco Stoclinger, da As 
sociação Francisco Lisboa, 
de Porto Alegre, Agostinho 
Malinverni e Fortunato Fer
reira, concedeu prêmios as 
saguintes pessoas: Galileu A- 
morim — Io prêmio de pin
tura; Jader Marques Filho — 
2' prêmio de pintura; Rui 
Ghiorzi — 1' prêmio de dese
nho; Antonio Batista *= 2‘ 
prêmio de desenho; Osny Ri
beiro Batista — prenio estí
mulo; e João de Souza Ma

chado — prêmio pelo traba
lho mais original.

Tomaram parte na mesa, 
por ocasião da abertura do 
II Salào Lageano de Artes 
Plásticas, os srs. Afonso Fe
lipe Simão, representante do 
prefeito municipal de Lajes; 
Cel. Augusto Fragoso, co
mandante do 2o Batalhão Ro
doviário; Guido Wilmar Sassi 
pelo Centro de Cultura de 
Lajes; Mario Nabuco Cruzei 
ro, pelo Rotary Clube de La
jes; Mario Augusto de Souza, 
representante da Empreza de 
Cinemas M. A. de Souza; Hil- 
ton Amaral, pela Radio Clu
be de Lajes e dr. Antonio fi
do Vieira, que presidiu a Ses
são.

Fizeram uso da palavra, na 
ocasião, os srs. Fortunato Fer
reira, orador oficial, e Fran
cisco Stoclinger, que discor
reu em nome do juri.

sas em bens de capital 
e investimentos brutos, 
os Estados Unidos assi
nalaram em fins de 1955 
aumentos de respectiva- 
mente 2,80 e 2,28 vezes 
em comparação com 1946 
esses acréscimos nos ou 
tros paises foram de 3,65 
e 3,32 vezes.

Informação Rotária

M r ; i ■  orça- 
niaçío necessária

Rio (ARGUS PRESS) - Apren 
damos mais uns dos outros. Lá 
em Lake Placid nos disseram:

1) Quando está um rotaria- 
no devidamente preparado pa 
ra ser dirigente em Rotary?

2) Estará quando se haja fa
miliarizado com cada frase ou 
cláusula dos Estatutos e Regu
lamentos?

Ou quando conheça ampla- 
mente o Manual de Procedi
mento?

Eu penso que êstes são os 
iastrumentos para alcançar um 
fim Serão úteis se houver um 
desejo sincero de servir ao se
melhante.

Vamos dar ênfase às notas 
de «Charles Tennent», nosso 
querido Presidente que nos po
de saiamos para alistar novos 
companheiros; para expandir- 
nos em novos núcleos rotários; 
para pesquizarmos novas v ir
tudes em Rotary e servirmos, 
porque o importante é caea ro 
tariano dar expressão ao ideal 
de serviso, vivendo-o dia a 
dia e aplicando o à sua vida 
própria e à dos outros.

Utilizemos tôda a enorme 
fôrça virtual de Rotary em 
beneficio da humanidade in
teira!

Rotary é uma organização 
necessária. Rotary não é um 
mito porque nêle não há si
nais exóticos, nem cuida de di 
zer que os maiorais adoram o 
subjetivo e os demais o obje
tivo.

Rotary é uma organização 
humana que não mergulha o 
homem na estúpida materiali
dade.

Não nos isolemos, nem ilhe 
mos. Rotary é campo de com
panheirismo, a maior das ma
ravilhas de tôdas as épocas.

Inculquemos a confiança em 
Rotary; tranrpiremos amizades 
em Rotary; difundamos res- 
ponsabilidodes em Rotary; vi 
vamos rotáriamente Rotary 
para que tenhamos um ano 
feliz do companheirismo e de 
amizade.

CORREIO LAGEANO
flwn W I l|  Lages, 19 de Outubro de 1957

a
N ‘ 84 <

I s  30 r t lr ip É r B

u lu a uu uuBooH euiyueB pas- 
sadas, a couhecida casa co
mercial A ELEIROLa NDIA. 
estabelecida nes'a praça à 
Rua Coronel Córdova s/n, 
lançou sensacional e eficien
te plano de vendas com o 
concurso de trinta refrige
radores, possibilitando a um 
dos compradores dessa ma
ravilha do conforto moderno 
que é o refrigerador SPRIN- 
GER ganhar um inUiramente 
de graça Basta pira isso 
adquirir, em suavíssimas pres 
tações mensais, um refri^e 
rador Springer e assim auto
maticamente candidar-se ao
PrMtn' V ? ? 1 mai8 delongas 

No clichê vemos um reíri 
gerador da famosa marca

u u  p i  v p i  i u  U O C D  11V/

aparelho, com possibilidades 
de deslisar suavemente so
bre qualquer piso a um sim
ples toque facilitando a mu
dança de local. Provido de 
prático sistema de fixa-lo no 
local desejado, Springer é a- 
gora o mais avançado dos 
refrigeradores nacionais.

Dentro de pouco tempo 
será realizado o concurso 
dos trinta refrigeradores, 
conforme vínhamos anunci
ando, devendo pois um dos 
trinta compradores do Sprin
ger receber por prêmio um 
refrigerador idêntico ao do 
clichê acima, inteiramente 
gratuito!

AGORA SIM!.. .  TUDO MAIS BARATO~NAS

C a s a s  P E R N R M B U C A N A S
Morim desde 9.40 - riscado 9.40 - brim 13,0 - xadrez 10.50 - linon 11 4n - ,
----- ------------------------------- ---- -  - __________________ ™  11,40 ChitQ n-so - iui2in

e 13,50 - o p a la  18,50
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