
A fiscalização acabou com o mercada
; ín a d a  m a i s  s e ENCONTRA PARA COMPRAR

O Mercado Público tem 
apresentado um aspecto 
HE pobreza nos últimos 
sabados. a  população 
praticamente nada tem 
encontrado para comprar 
e se abastecer. Pergun- 
ta-sé então porque os a- 
gricultores não mais ve 
em ao Mercado? por fal
ta de produtos? devido 
às chuvas? por falta de 
transporte? Não. Nada 
disso. A causa da au
sência de muitos abaste-

cedores de verduras e 
cerais na feira lacal é 
devida pela ação fiscol I d o Estado.

Ninguém ignora que 
uma legião de fiscais 
estaduais “acampou’’ em 
Lajes com ordens seve
ras do governador do 
Estado e do secretário 
da Fazenda para faze
rem um levante de vin 
te e cinco milhões de 
cruzeiros para o erário

barriga-verde. Cumprin
do o rigorismo das ins
truções recebidas os a- 
gentes do Fisco estão a- 
gindo também cora rigor, 
pois do contrário pode
rão até sofrer punições 
funcionais.

Em vista disso não so
mente o comércio fixo, 
permanente, tem sido vi
sitado e "operado” , co
mo também o comércio 
ambulante, eventual.

Os caminhões que abas
teciam a cidade com ce
reais, frutas, verduras, 
legumes, etc. estão fu
gindo para outros cen
tros. Cs agricultores se 
retraíram, deixando-se 
ficar em casa, sem vir a 
feira. Isto porque mani
festam justo receio de in
justiças fiscais e de a- 
meaças da Policia, que 
já tem sido requisitada 
para garantir a ação dos 
agentes do Governo, que

a qualquer preço querem 
arrancar o dinheiro do 
povo lageano. Enquanto 
isso perdura a população 
está sofrendo, por dois 
meios: pela falta de pro 
dutos e pela elevação 
de preços, porqúe os a 
proveitadores não per 
dem a oportunidade pa
ra vender os eventuais 
estoques que possuem. 
Este é um dos “benefi 
cios” do governo do sr. 
Jorge Lacerda.

C O R R E IO  L A G E A N O
Ano XVI I DIRETOR - GERENTE 

| JOSÉ P. BAGGIO
REDATOR - CHEFE 
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Perturbação do sossêgo 
público à noite

JUSCELINO
VISITARÃO LlBANO

Grande prejuízo causa 
o conflito no Paraná

Está se constituindo em 
motivos de constantes 
reclamações, quasi sem
pre chegadas a nossa 
redação, a permanência 
de alguns bares abertos 
até altas horas da ma
drugada, perturbando, as
sim, o sossego e a ordem 
pública noturnos. Fre
quentemente em tais es- 
estabelecimentos cu nas 
proximidades dêle veri
ficam-se serias arruaças, 
o que vem despertando 
o protesto das famílias 
lajeanas como é natural 
em casos dêsses. E, o que 
é mais contristador, é o 
fato de a essas horas 
costumeiramente não ha: 
ver policiamento na pra
ça, o que estimula a to 
da sorte de pessoas — 
algumas de responsabi
lidade - a se envolver 
em conflitos, tiros, grita
rias e outras coisas que 
são contrárias a ordem 
e aos bons costumes, o 
que deve ser a todo o 
custo evitado pelas au
toridades competentes. 
Em uma cidade como a 
nossa, que já atingiu e- 
levado grau de progres
so, não se justifica de 
maneira alguma que tais 
cenas se verifiquem, prin
cipalmente nas vias prin
cipais frequentadas pelas 
pes- o is que por aqui 
tra ísilam. Que impressão 
levai i ím de Lajes os ío- 
ra^triíos e suas famílias 
c m-tatando que, de cer
ta íimã em diante da

noite, meretrizes de to
dos os quilates entram li
vremente em alguns ba
res da cidade sem haver 
repreensão alguma por 
isso? Lógico que isso só 
tem a depor contra nós 
e principalmpnte contra 
nossas autoridades com
petentes que fecham os 
olhos para certas ocor
rências, o que sucede 
em contrário na maioria 
das cidades e capitais 
brasileiras onde os res
ponsáveis pela ordem pú
blica, independentemen
te de partidarismo ou de 
pistolões, cumprem com 
o seu dever em benefí
cio da ordem e dos bons 
costumes.

Destas colunas, pois, 
lançamos o nosso pro
testo, salientando que es
tamos vigilantes e que 
não esmoreceremos en
quanto providencias não 
forem tomadas a respei
to, citando até nomes, 
se for necessário, princi
palmente de arruaceiros 
costumazes, que não têm 
o menor senso de 
responsabilidade e que 
merecem, por isso, o 
devido corretivo.

Revelam fontes fidedi
gnas que o presidente 
Juscelino Kubitschek, de 
regresso da visita que 
fará ao Japão, sairá da 
rota para visitar o Líba
no. Essa viagem, segundo 
essas mesinas fontes, 
provavelmente efetuar- 
se-à em princípios de 
1958.

— Visitantes —
Encontram-se em Lajes, tendí feito 

uma visita de cordialidade a I0S8B 
redaçáo, os srs. dr. Heitor Almeida 
Magalhães, técnico espeeialis a em 
prótese dentária e José Leonardo 
Gorges, os quais pretendem esta
belecer-se em nossa terra com um 
laboratório odontológico 

Agradecidos pela atenção di pen
sada. formulamos aos distinto vi
sitantes votos de uma feliz perma 
nencia na Princesa da Serra.

Advogado não deve ajudar casamento 
no estrangeiro

Rio - A Ordem dos Advoga
dos condenou os profissionais 
que anunciaram na imprensa a 
promoção de divórcio e um 
segundo casamento proibidos 
pela Legislação do Brasil. A 
respeito, falou o sr. Alberto 
Melo:

— “A Ordem dos Advoga
dos punirá todo aquele que 
infringir o Código de Ética 
patrocinando causas ilegais, tais 
como o divórcio e um segun- 
casamcnto em países estran
geiros.

Os sangrentos movimentos 
dos trabalhadores rurais no 
sudoeste do Paraná contra as 
companhias de terras que os 
exploram e que ainda mantém 
um regime semi feudal, coin 
cidiu, exatamente, com o plan 
tio do milho, do feijão e da 
batata. Fa:;endo um cálculo do 
prejuízo que a revolta deu à 
economia paranaense, um par
lamentar do vizinho Estado de 
clarou o seguinte: “Consideran
do que ficaram paralizados, 
sem plantar, cerca de 14 mil1

famílias e que cada uma pro
duz em média, 15 sacos de 
milho, por exemplo, e que ca 
da saco é vendido, na baixa a 
150 cruzeiros, temos aí, um cál 
culo de prejuízo mínimo, levan
do em conta que o milho é o 
produto mais barato da produ 
,'ão do sudoeste, de nurcn me
nos de 12 milhões c 60 mil 
cruzeiros. Foi isso em que deu 
a intolerância e a arbitrarieda 
de dos donos das companhias 
de terras”.

H t t p  vive sul t l in  I  terror
Segundo declarações do de

putado Leite Neto, do P S D  
sergipano, o terror político se 
instalou em seu Estado, e em 
seu curso inexorável, cobre de 
crepe numerosos lares”. Pros 
seguindo, afirmou o referido 
parlamentar que foi ao Rio 
“denunciar as violências desen- 
candeadas em Sergipe e re
lembrar a previsão feita, na 
Tribuna da Camara dos Depu
tados. segundo a qual tomba 
ria assassinado em mãos dos 
oposicionistas o chefe político

dy localidade de Barra dos Co
queiros, o que infelizmente o 
correu a 18 de setembro”.

Afirmando que não podería 
atribuir ao governador sergipa 
no a autoria intelectual, ou co- 
oparticipação, nos atentados que 
vem constrangendo a vida em 
seu Estado salientou o procer 
pessedista que o desfechamen- 
to do terror tem por objetivo 
interromper o processo de alis 
tamento eleitoral naquele Es 
tado.

Baixas nos preços do 
café colombiano

Segundo despachos proce 
dentes de Bogotá, os diversos 
círculos econômicos começam 
a se preocupar com as baixas 
continuas que vem sofrendo os 
preços do café colombiano. O 
sr. Manuel Mejia, gerente da 
Confederação Nacional dos Ca- 
feicultores declarou que qual

quer previsão no tocante ao 
possível desenvolvimento do 
mercado cafeeiro no resto do 
corrente ano seria errada, por
quanto no mercado incidem 
numerosos fatores que podem 
modificar a situação de qual 
quer lado.

Edição de hoje: 8 páginas
i
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ENLACE MATRIMONIAL
Contraiu núpcias no Itio de 

Janeiro, onde reside, com a 
distinta srta. Esteia Marta de 
Castro Krebs filha do sr. He 
riberto Krebs e de sua exma. 
esposa dona Maria Madalena 
de Castro Krebs, o capitão 
Sérgio Ribeiro do Valle, filho 
do dr. Luiz Barlos Ribeiro do 
Valle e de sua consorte dona 
Yohsijka Ribeiro, também re
sidentes na Capital da Repú - 
blica.

O ato religioso realizado na 
Igreja Plesbiteriana de Copaca
bana. teve como paraninfos. por

parte da noiva, o sr. Carlos 
Pereira Neves e sua digna 
consorte; os padrinhos do noi
vo, ainda no religioso, foram o 
dr. Elias Dolianti c sua esposa.

No civil, serviram de para
ninfos o jovem Ivo e srta. Ivalda 
e capitão Aristophanes Ribeiro 
do Valle e senhora, respectiva 
mente por parte da noiva e do 
noivo.

Ao jovem par, por tão signi
ficativo acontecimento, envia 
mos os nossos cumprimentos, 
extensivos aos seus dignos 
progenitores.

«Se existe uma consciência nacional, ela está na defeza 
do Petróleo Brasileiro, afirma o Deputado Leoberto Leal.

A propósito do editorial do último número da Revista do 
Clube Militar, sob o título «Petrobrás é intocável», a repor
tagem carioca procurou ouvir a opinão de alguas lideres dos 
principais partidos no Congresso, os quiis iaquirid )>, respo n 
deram:

«Se existe uma consciência nacional - disse o Deputa
do Leoberto Leal - também vice-lider do PSD - ela está con
figurada na Petrobrás!

«Participando, na outra legislatura - da Comissão de Eco
nomia da Câmara - continuou o representante catarinense - 
tenho, cada dia, a maior convicção de que o Congresso legis
lou com a opinião pública, quando estabeleceu o monopólio es
tatal do petróleo brasileiro.

«Assim - concluiu - não será a atividade anti-nacional de 
dois ou três entreguistas que poderá provocar o re-exame da 
questão.

Por isso era de esperar essa atitude de vigilância das 
Forças Armadas, mais uma vês de encontro aos desejos do Po
vo, no sentido de assegurar intangibilidade da sua maior con
quista Ninguém portanto tocará na Petrobrás!»

Calculadora Facil
Somadora Facta 

De Escrever Halda
Duplicador Plento Grf

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARMANDO CASTRO

!

Edifício Gamboigi -

Com a idade de 72 anos, 
faleceu às primeiras horas 
do dia 29 do mes de ou ubro 
próximo passado em conse
quência de uma agravada a 
nemia, o ci ntista Luiz B 
Mayer, filho de um ferreiro 
e que chegou a ser o dire
tor mais bem pago de Hol- 
Jiwood.

Homem pequeno e roliço, 
Mayer, a quem seus íntimos 
chamavam por suas iniciais 
L.B, começou sua carreira 
como comprador de roupa 
velha aos 14 anos de idade

LAJES - $  Catarina,
___ i

e chegou a ganhar o m ds 
alto dos salários do ano de 
19 17: 1.296 5U3 dólares.

Ao chegar ao auge de sua 
carreira como magnata do 
cinema e proprietário de ca
valos de corrida, era consi
derado o homem mais pode
roso de Hollywwod. Como 
ch> fe da Metro Goldwin-.Vlay- 
er. a maior fábrica de fitas 
do mundo, seus caprichos fi
ram lei para milhares de 
pessoa j e os hoa ens mais 
distintos do cinema respeita 
vam sua op mão.

Coroado de êxito o festival da 
Academia Catarinense de Acordeon

Conforme estava sendo am 
plameote no iciado pela im 
prensa e rádio da Princesa 
da Serra, realizou-se ontem, 
com inicio às 20 horas, o 10° 
F stival da Academia Catari
nense de Acordeon, sob a 
direcno do Prof João Maria 
Anselmo, fundador desse 
conceituado estabelecimento 
de ensino musical

Com a casa repleta, ioi i- 
niciado o festival precisa 
mente na hora marcada, ten
do os acordeonistas que par 
ticiparam dessa memorável 
noitada de arte se desincum- 
bido satisíatóriamente de sua 
missão graça> acs longos e 
constantes ensaios promovi
dos pelo prof DcHé coip o 
obje ivo, muito justo aliás, 
de apresentar um espetáculo 
à altura do bom gosto do pú 
blico iajeano

Embora a gripe a iática, a- 
tualmente com ação em nos
sa terra, tenna causado sé 
rios embaraços ao ci mpri 
mento do piograma estabele
cido, os números anunciados 
foram execut^aos em sua to
talidade e merecendo os a- 
plausos das pessoas que com 
pareceram ao local

Segundo tínhamos noticia
do, esse festival realizado 
graças aos esforços e ao es
pírito humanitário do prof. 
João Maria Anselmo, teve co

mn objetivo exclusivo prestar 
valioso auxilio à Sociedade 
Lageana de Assistência aos 
Necessitados (SLANj que co 
mo o próprio nome indica, 
pela sua relevante atuação 
nos meios filantrópicos lajea- 
nos dispen-a comentários.

Por esse motivo, merece 
os mais francos elogios a a- 
titude do sr. Joá>> Maria An

selmo. diretor e fundador .u 
Academia Catarinense de A-  
cordeon, contribuindo com v» 
Posa parcela para a Te icid* 
de das pessoas d< sprovidas 
de reeuiso e que por e>s 
motivo, est.-.o recebendo <> 
amparo dessa con -eituada s - 
cied de beneficiente em tão 
boa hora fundada em nossa 
terra.

( m i n o  t lepreseitações 6. Socas 8/1
Assembléia Geral Extraordinária

. Ia. Convocação
Convida-se os senhores acionistas da Comer

cio e Representações G. Socais S/A., paia parti
ciparem da sessão de assembléia geral extraor
dinário, que será realizada a 16 de novembro de 
1957, as 15 (quinze) horas, na séde social, sita a 
Rua Coronel Cordova, n° 290, na Cidade de La
jes, para deliberarem sobre a seguinte 

Ordem do dia
1 - Eleição dos novos diretores, Presidente e 

Secretário, dado a renuncia dos atuais.
2 - Assuntos de interesse da sociedade.

Lajes, 26 de outubro de 1957
Newton Ramos 

Diretor-Presidente

Vague Ífáv-Anck

—  P E Ç A S  _  S E R V I Ç O

Revendedor A utorizado-
MERCANTIL DELL A R O C ^ a 3ROr.dING S/A
RUA CEL. MANOEL THIAGO D2 CASTRn

CAIXA POSTAL 27 CASTRO 156i - PONE 253
l a j e  s  S.C.
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Não pense mais !

GANHE $ lo.ooo,oo
i  j

comprando SPRINGER
(ou mais)

C o m o  ?
Fácil explicar...

I '

porque deslisa sôbre qualquer piso
* Entre os refrigeradores de classe, Spriuger é o 
mais econômico. Comprando Springer, você ganha 
pelo menos Cr$ 10.000,00 de diferença entre os refri- COIV1 
geradores de classe, à vista ou à prazo!

* í
O MAIS 
AVANÇADO 
DOS NACIONAIS

compressor estrangeiro 
porta aproveitável 
fêcho automático 
9,5 pés cúbicos 
único que possui

R O L L O V E R
fácil de mudar de lugar

Facil de comprar I
Pequena entrada -

mensalidades desde

$ 1.400,00
r

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança 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) S°RINGER apre
senta ainda:

e 9,5 pés cúbicos
• Interior cm còr oiul lago
• porta aproveitável
e novo fécho do engato suave 
e S anos de garantia
• preço bem mais om conta

Faça as contas e veja . . .

Você ganha pelo menos Cr$ 10.000,00

comprando «SPRINGER»

ELETROLANDIA
RUA CEL. CORDOVA. fone 331

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



\

< T T .lt

xjt i T-\

•vb * -

--- r- —
, L 1 y i •!«'

í - fli i

Transportes Aéreas Catarinense
Séde em Florianópolis S. A .

00 I I 1

Horários de e para L A G E S
v j  Q=iDOMINGOS chegadas àsJ 14:33 De Rio- São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolisi ^.üu x ii j  “ o u j  r i u r j  ” 0 !4 .r iuua  n u

saidas às< 14:50 Para Videira - Joaçaba e Chapecó

SEGUNDAS chegadas
saidas

chegadas

às 11,55 De 
às 12,15 Para 
às 15.10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira 1
Floriaaóoolis - Itajai - Curitiba - Sao Paulo e Rio 
Rio - Saitos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis ,

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS
c - .

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS
1 \ . 

SABADOS

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

Porto Alegre 
Florianópolis - 
- Santos e Rio

Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

chegadas

saidas
chegadas

saidas

às 15:05 De
I

às 10:25 Para 
às 09:55 De

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

às 10 1o Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá 
- Santos e Rio

re

chegadas à 15:05 De 

saidas
chegadas

saides

Rio Santos - Paranaguá 
e Florianópolis 

às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó—* - .  ̂ «H> ’
às 09:55 De

Curitiba - Joinvile - Itajai

* ►

Chapecó - Joaçaba e Videira 
às 10:1o Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá 

- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5.Â.
AGENCIA EM LAGES Kua 15 de Novemb-o - Eone: 214

T  A C às suas ordens -------- —
ill

I! \  £  i
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2-11 57 COnREIO LAGEANO

N- 1992

N- 1994

N- 1995

N‘ 1996

N' 1997

N- 1998 

N‘ 1999

N‘ 2000 

N- 2001

N- 1741 

N' 1740 

N' 1695 

N' 1697 

N- 1698 

N' 1699 

N- 1700 

N' 1739 

N- 1853 

N- 1864 

N- 2009 

N‘ 2015

N. 2017

N- 2021

/ N* 1849 

N' 1974 

N. 2023 

N- 2024 

N- 2028

Prefeitura Municipal 
de Lages

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

Dia 26 de setembro de 1957

25-9 57 - Ivan Cordova Burigo - Permuta de ter
renos foreiros e propriedade e casa - Sim, 

0 _ pagamento devido.
5-9-57 - João José Martins - Transferência de ca 

sas e terrenos foreiros - Sim, após paga
mento devido.

25-9-57 - Alfredo Schmidt - Transferência de ter
ras - Cerrito - Sim, após pagamento de
vido.

25-9-57 - Manoel Pereira de Jesus - Transferência 
de casa e terreno de propriedade - Sim, 
após pagamento devido,

- 25-9-57 - Otávio Boges de Liz -  Transferência ae
terreno foreiro - Sim. após pagamento 
devido.

- 25-9-57 - Irmãos tl-ller - Lançamento de Serraria -
Sim, depois de pagamento devide.

- 25-9-57 - Antônio Sousa Matos - Transferência de
terras - cidade • Sim, após pagamento 
devido.

- 25-9-57 - José W olff - Transferência de terras*
cidade - Sim, após pagamento devido.

- 25-9-57 - lsarina Maria Furtado Sousa - Profesgo-
ra - 90 dias de Licença.

Dia 27 de Setembro de 1957
20 8-57 - Mario Bianchini -  Concessão de terreno 

d o  Cemitério - Sim.
20-8-57 - João Maria Telles Ferreira - Concessão 

de terrer.o no Cemitério -  Sim.
9-8-57 - lvandel Rumos Silva - Concessão de ter

reno no Cemitério - Sim.
9-8-57 * Ana Maria dos Santos -  Concessão de 

terreno no Cemitério - Sim.
9-8-57 - José Tertulioo Amaral -  Concessão de 

terreno no Cemitério - Sim.
9-8-57 - Maria Esmenia Ventura -  Concessão de 

terreno no Cemitério - Sim.
9-8-57 - Alzirá Sá -  Concessão de terreno no C e

mitério -  Sim.
20-8-57 - Horténcio Osório Santa Clara -  Concessão 

terreno no Cami ério - Sim.
5-9-57 - Maria José Schlempor Felicio -  Conces

são de terreno no Cemitério -  Sim.
5-9-57 - Boaventura Cândido da Silva -  Conces- 

«áo de tereno no Cemitério - Sim
- 26-9-57 - Ivan Burigo - Modificação de lançamento

-  Sim, a;>ós pagamento devido.
- 27-9-57 - Alb-rto Elias Schnieder - Transferência

de terras - cidade - Sim, após pagamen
to devido.

- 27-9-57 - Cândido Maria Bainpi - Transferência de
terras - cidade -  Si n, após pagamento 
devido.

- 27-9-57 - Darly Oliveira Carvalho - Requer 12 mê-
ses de Licença -  Sim.

Dia 28 de setembro de 1957
- 5-9-1957 .  Braulino de Oliveira - Lançamento de

açougue - Sim, após pagamento devi
do.

- 23-9-1957 - José Hercilio Ribeiro -  Licença para
construir um galpão de madeira 3 x 3  
Sim, após pagamento devido.

- 27-9-1957 - Maximiliano jBusato -  Transferênca de
terreno foreiro -  Sim, após pagamento 
devido.

- 27-9-1957 - Miria Beatriz Pereira Oliveira - Trans
ferência de terreno foreiro -  Junte q 
mapa.

- 28-9-1957 - Arlindo Olimpio Bastos - Transferên
cia de terreno foreiro - Sim, após pa
gamento devido.

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

«SANTA CRUZ»
Rua Santa Cruz, —  La JES 

(Fundos da Igreja Santa Cruz)

Ladrilhos de calçadas e para interiores 
pelos melhores preços

Cêrca de 1-500 ginásios particulares em todo o pais — Mais de cem 
milhões dispendidos com bolsas de estudos

Estados que mais gas
tara m

iniciativa privada no setor 
de v-Dsino secundário em São 
Paulo gastou a soma de 377 
n ilhõe8 de cruzeiros, enquan 
to Distrito Federal empregou 
186 milhões, Minas Gerais, 13.: 
milhões; Rio GraDde do Sul 
1U4 milhões, Rio de Janeiro 
77 milhões,-o Estado que era 
pregou menor dotações em 
melhorias foi Sergipe, com 
2<í42 cru/eiros, e dentre os 
Territórios Federais foi o Pa
rá com 150 mil. No nordeste 
a ordem de gastos, segundo 
as estatísticas, foi Pernam
buco. 85 milhões; Ceará 71 
milhões; Paraiba, 32 milhõ?s, 
já no Sul além de São Paulo 
haver sido o primeiro na tá
bua de colocacão nacional o 
Paraná empregou 32 milhões 
e Santa Catarina igual soma.

Rio, (Agência Nacional) — 
No ano letivo de 1956, se
gundo dados estatísticos pelo 
serviço de Estatística do Mi
nistério da Educação, a rêde 
nacional de estabelecimentos 
de ensioo médio particular 
possuía 1.510 unidades, que 
dispenderam cêrca de um 
bilhão de cruzeiros em in
vestimentos visando o apri
moramento das atividades es- 
solares em todo o pais.

Dois terços dêsse-r educan- 
dários localizam se em ape 
nas cincc unidades da Fede 
ração: São Paulo. 3 í8; Mmas 
Gerais, 357; Rio Graude do 
Sul 146; Distriio Federal, J?2; 
Rio de Janeiro. 103. Totali
zou 9)7 unidades, que empre 
gar m em números redondos, 
876 milhões de cruzeiros, ou 
seja, 79 do investimento

global.

Publicação dos inves
timentos

Conforme informações pres
tados as Serviço de Estatís
tica da educação os investi
mentos foram realizados em 
seis diferentes iniciativas, o 
bedecendo à seguinte ordem: 
remuneração de professores 
570 milhões; para bolsas es
colares, 120 milhões, melho
ria do equipamento escolar, 
90 milhões; custeio de labo
ratórios e gabinetes destina
dos ao ensino de disciplinas 
científicas. 23 milhões; aqui
sição de material para ativi
dades extra-escolares (filmes 
objetos para musicas, instru
mentos musicais, livros para 
bibliotecas, mapas e outros 
usensilios) 25 milhões de 
cruzeiros.

BENPiít
— a mais moderna lavadeira automática do mundo

A  '* i

•c is to  a  u m a  d e m o n s - 
j ( u o  setn com prom isso

• A um simples tcque de s"us 

dedos BEND X levo 4 k j  de 

roupa por apenas 40 caniavos.

• Seu exclusivo processo de 

lavar prolonga a v da útil dos 

tecidos -  economiza uma 

fortuito em roupa.

• 9endix 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 vi3ta bonificação de Cr$ 1.00D«00 t

o
Z

---------- --------  AGENTES AUTORIZADOS B2NDIX -------------------

Comércio de Automóveis João Buatim S.A.

Rua Mal. Deodoro, 305 * fone 255 C.P. 43
*■

Só O Revendedor Autorizado pode garantir a p e rfe ita  o tu sU n c ia  tóemeo d «ua Bendix

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



2-
11

 5
7 

C
O

hr
iL

lO
 L

AG
LA

iN
ÍO

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

— o m á x i m o  em conforto

e beleza para  o la r . . ,  

pelos melhores preços da cidade I

Gostos não se 
discutem...r>C\

—  o máximo em conforto

e beleza para o la r ...  

pelos melhores preços da cidade I

S O F Á S - C A M A  " C I T Y T E X "
Com braços e sem braços, super-confortáveis, com amplo

*■
ormário. Manejo muito fácil. Sofá para quatro pessoas 
• espaçosa c ma de .casal. Lindos e variadas padrono- 
gens em te. '  exclusivos fabricados pela própria Citytex.

Magnífica e su^^.i confortável bergè- 
re, que reclinando oferece o conlórto 
de uma carnal Em tecidos exclusivos 
fabricados pela própr a Citytex.

— mas

BERGÈRE
RECL1NÁVEL

Gostos não  

é um só:
se discutem**»
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Grande duelo amanhã a tarde no estádio Municipal da Ponte Grande
Cercado de grande expectativa 

teremos amanhã a tarde no 
tradicional fortim da Ponte 
Grande o sensacional encontro 
pebolistico entre os valorosos 
elevens do G.E. Vasco da Ga
ma e do S.C. Internacional.

Estas duas grandes forças do 
futebol lajeano prometem um 
espetáculo de envergadura, re 
cordando os grandes match de 
outrora entre os dois tradicio
nais rivais.

Para este encontro não há 
favoritismo antecipado, por
quanto este handicap deixa de 
existir nos cotejos em que se 
empenham.

O Vasco da Gama vem man
tendo a liderança invicta da 
tabela ao lado do Sadia, -e en
vidará todos os meios para a 
manutenção deste privilegiado 
posto. ,

Por sua vez o Internacional

que se encontra na segunda 
colocação ao lado do Juventus 
de Tangará, irá lutar para uma 
melhor colocação na liça da 
tabela.

Os dois quadros irão dispu
tar esta peleja munidos dos 
seus melhores elementos, por
quanto não deverão existir 
problemas técnicos e tísicos 
para Vasco e Internacional.

Como grande espetáculo, que 
por certo iremos assistir, pre- 
ve se uma renda record em 
jogos do certame da Divisão 
Especial em nossa urbe.

Na cidade de Concordia dan
do prosseguimento ao Campeo
nato da Divisão Especial da 4a 
Zona, será disputado o derby 
local entre os quadros do Sa
dia e do Guaicurus, num em 
bate que vem sendo aguardado 
com vivo interesse pela massa

Periga a sorte do Fla
mengo no encontro com 

o Popular

torcedora da terra dos 
rificos.

Frigo-| Antes dos jogos de amanhã o Campeonato da Divisão Espe
cial da 4a Zona, nos oferece os seguintes dados estatísticos:

Como jogo mais fraco desta 
rodada, defrontar se-âo «m Jo- 
açaba os Conjuntos do Comer
cial local e do Juventus da ci
dade de Tangará.

Io Vasco da Gama e Sadia 
2o Internacional e Juventus 
3o Guaicurus 
4o Comercial

,1 PP
4 pp

5 pp 

7 pp

Voce conhece o carro que:
Não gasta combustivel
Não precisa trocar o óleo do motor
Não precisa esquentar o motor para dar partida
Rápido e seguro dado a sua estabilidade
Despesa mínima com manutenção

DKW. fabricado no Brasil------
Geral de Peças e Maquinas Ltda.

— Revendedores autorizados —

Amanhã cedo no Areião de 
Copacabana, será prosseguido 
o certame da 3a Divisão da 
Liga Serrana de Desportos, 
com a efetivação de dois jogos.

No match preliminar, o Pal
meiras irá defender a lideran
ça da tabela, lutando com o 
conjunto do Nacional, que está 
ancioso por uma reabilitação.

Sem duvida alguma o melhor 
match da rodada, é aquele que 
está fixado para as 1<I,30, quan 
do degladiar-se-ão os elevens 
do Flamengo e do Popular, 
num encontro duríssimo para 
o rubro negro, que deverá en
contrar no onze das Casas Po 
pulares um adversário difícil 
de ser batido.

Empatou 
mingo em

o Nacional do- 
Encruzilhada

Aproveitando a folga que lhe 
concedeu a tabela do campeo
nato da 3a Divisão, o esqua
drão do Nacional F.C. visitou 
domingo ultimo a vizinha lo 
calidade de Encruzilhada, onde 
deu combate a um combinado 
local.

Após um cotejo dos mais 
disputados, o quadro alvi ver
de da Aviação logrou nm su
gestivo empate em 1 Gol.

O player Zuza anotou o ten
to do Nacional, gol este con
testado pelos locais, mas que 
foi confirmado pelo Arbitro.

Compre baterias «FORD» completamente
carregadas

rcio e
Representações - Consignações e Conta Própria

Caixa Postal, 430
Rua Corrreia Pinto n° 130

End. Telegráfico: ÁVILA 
LAJES — Santa Catarina

Estoque permanente de máquinas de

Gontabilidade, Escrever, Somadora e Calculadora OLVETTI
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 - Máquinas para lavar carros - 

Mangueiras, calibradores de pressão e peças em geral

Vendas à vista e em prestações

Novembro Novembro

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Mês da boa compra
CÍSARENNER

(Secçãode senhoras)

Casacos - Blusas de lá - Taileurs 
Todo o estoque com descontos

VISITE-NOS E VEJA NOSSOS PREÇOS

«OUPA I

QUALIDADE E DISTINÇÃO
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I Conferência do Distrito 465 de Rotay International
Comissões

Presidentes’ de honra
Charles G Tennent - Presidente de Rotary International 
Mariano Florêncio Collazo - Representante do Presid. R.I. 
Darcy Piegas Cordeiro • Conselheiro de Informação e Exten
são Rotária, para os Distritos 463/5/7.
Adam Vargas - Diretor de Rotary International.

Direção Executiva
Presidente - René Frey - Gov. do Distrito 465
Vice-Presidentes - Todos os Ex-Governadores presentes 
Presid. do Clube Anfitrião: - Mario N. Cruzeiro R.C. de Lajes
Secret. Geral: 
Secret Adjunto 
Dirts. de Protocolo

Tesoureiro Geral 
Tesours. Adjuntos

- Werner Hoeschl
- Mario Vargas
• RodolfoCosta Neto 

Evaldo Reichert 
João Preto Oliveira

- Wolny Delia Rocca
- Erwin Marcks 

Álvaro Ramos Vieira
Comissão Executiva
Presidente: - Mário N. Cruzeiro
Acesson
Membros:

-R.C.'de Videira 
- R.C. de Lajes

- R.C. de Lajes 
Ex-Governador- Cleones V. C. Bastos _____________

- Werner Hoeschl - Del. do Gov. do Distr 
Oswaldo Camargo - Ex-Pres. do R. C.

Agnelo Arruda - Ex-Pres

Célie B. Ramos Ex-Pres.

Edmundo Arruda - Ex-Pres

Mário Vargas 

Abdon Siqueira

de Lajes 
do R. C. 
de Lajes 
do R. C 
de Lajes 
do R. C. 
de Lajes 
do R C. 
de Lajes 

- Vice Pres. do R. C.
de Lajes

- Ex-Pres.

Comissão de acolhimento ao 
Representante do Presidente de R I.
Presidente: - João Eduardo Moritz - Ex Governador
Membros: - Carl Heinz Buechler - R.C. de Blumenau

Ernesto Faoro • R.C. de Caçador
Célio B. Ramos - R.C. de Lajes 
Solon da Costa Neves - R.C. de Tubarão

Comissão de credenciais e eleições
Presidente: - Arnoldo S. Cunêo - Ex-Governador
Membros: - Cassio Cesar de Oliveira - R.C. de Concórdia 

Remaclo Fischer 
Mario Tavares 
Antonio da Silva

Comissão de programas:
Presidente: - Lothar K.J. Paul 
Membros: - Jaime Dorigatti

Wolny Delia Rocca 
Dax AJtenburg 
Rodolfo Scheibe

Comissão de resoluções:
Presidente: - Cleones V.C. Bastos 
Membros: Edilberto Parigot de Souza

Antonio Hélio Amaral 
Evaldo Amaral 
Paulo Aloysio Malburg 
Alberto Santos 
Martin H. Quintilhan

Comissão de inscrição:
Presidente: - Werner Hoeschl i(
Membros: - Mário Vargas

João Preto de Oliveira 
Wolny Delia Rocca 
Armando Castro

Comissão de publicidade*
Presidente: - Carlos Jofre do Amaral 
Membros: - Mauro Nerbass 

Platano Lenzi 
Abdon Siqueira

Comissão de acomodações:
Presidente: - Álvaro Ramos Vieira 
Membros: - Manoel Martins 

Joacy Ribeiro 
Carlos Dorval Macedo

Comissão “Casa da Amizade»
Presidente: - João Preto de Oliveira 
Membros: - Mauro Nerbass

Rodolfo Costa Neto 
Manoel Martins

Comissão de propaganda junto aos clubes:
Presidente: - Werner Hoeschl . R.C. de Lajes
Membros: • Mário Vargas - « de Lajes

Antonio Plinio Doro . » de Videira
Osvaldo Heusi - » de Jaraguá
Uwaí SaUes . » de Laguna
Jose Eliomar da Silva - » de Itajai

de Itajai
- » de Jaraguá 
R.C. de São Francisco

- Ex Governador
- R.C. de Rio do Sul
- « de Lajes
- » de Blumenau
- » de Canoinhas

- Ex-Governador
- R.C. de Videira
- » de Mafra
- " de Curitibanos

» de Itajai
- » de Lajes
- » de Joaçaba

- » de Lajes

»
»
»
»

CORREIO LAGEANO
Ano XVI Lages. 2 de novembro de 1957 N. 88

F I NADOS
A data de hoje é consagrada 

a todos aquêles que, depois de 
viverem por um determinado 
tempo aqui na terrr, partem 
para o Além deixando a lem
brança e a saudade aos seus 
familiares e círculos de rela
ções. Muito se tem dito e po 
der-se-á dizer ainda sobre o 
grande significado desta data, 
que irmana a todas as criatu
ras humanas sem preconceitos 
de raça, côr, convicção política 
ou religiosa. Alguns, após o 
desligamento do espirito da ma
téria, permanecem em memó
ria nas gerações pelos seus 
feitos, sua conduta ou o seus

eminamentos; outros, que vive
ram obscuramente toda a sua 
existência, deixam apenas uma 
vaga recordação limitada aos 
seus intimos, sendo, porém, 
que todos, indistintamente, são 
lembrados nesta data como in
tegrantes da incalculável le
gião dos finados, daqueles que 
merecem o nosso respeito e a- 
catamento, da nossa venera
ção e saudade.

Por isso, nêsse dia de tão 
grande significado, destas co
lunas rendemos o nosso preito 
de saudade àqueles que por 
Deus foram chamados para a 
eternidade.

Presidente:
Membros:

Otto Eggers Filho - R.C. de Concórdia
Sesóstris de Rezende Corrêa » de Cresciuma
Nelson Antunes Martins - » de Tubarão
Reinhard Lunwig - » de Brusque
Benjamin Margarida m » de Blumenau
Isaltino Raisel - » de Caçador
Saul S. Zugmann - » de Canoinhas
Heins Curt Brandes - » de Curitibanos
Paulo Manoel S. Guimarães - » de Fpolis.
Antonio Parisi - » de Joaçaba
Gerson de Sá Tavares » de P. União
Sie gfried Baumgarten - » de Rio do Sul
José M. F. da Silva - » de Lajes
Erwin Marcks - » de Lajes
Sadi Pigatto - » de Mafra
Felinto Jordan - » de Joinvile
Jair Garcia Guédes - » de S. Franc.

• de recepção
Alberto Santos - R.C. de Lajes
Oswaldo Camargo - « « »
José L.S.F. Bottini - » » »
José M.F. da Silva . » » i>
Otávio C. Ramos - » » »
Carlos D. Macedo • - » » »
Jorge S. Chidiac - » » »
Manoel Martins . » » »
Amélio Nercolini - » » »

R.C. de Lajes
-  » » »

Comissão de festejos
Presidente: - Mário N. Cruzeiro
Membros: • Platano Lenzi

Abdon Siqueira - » » »
Edmundo Arruda .  » » »
C. Jofre Amaral » » »

E todas as Sras. dos Rotarianos do R.C. de Lajes
Organização do churrasco de despedida
Presidente: - Edmundo Arruda - R.C. de Lajes
Membros: - Mauro Nerbass - « » »

Otávio C. Ramos » » »
Álvaro R. Vieira - » „ »
Jorge S. Chediac - » » »
Agnelo Arruda 
José M.F. da Silva

»
»

Comissão de companheirismo
Presidente: - Abdon Siqueira 
Membros: - Agnelo Arruda 

Jaime Dorigatti 
Orides Padilha 
Nilos Rodrigues 
Osny Schwartzman 
Lourenço Faoro 
Paulo Bauer 
Artur Scholoesser 
Omar Nascimento 
Osvaldo Zatar 
Mário da Cunha Melo 
Hindenburg Moreira 
Alfredo Freshel 
Todos os Companheiros do

- R.C

- » 
- » 
- » 
- » 
- » 
- » 
• » 
- » 

»
- » 

R.C.

• de Lajes 
de Lajes 
de Rio d 
de Videi 
de Joaçj 
de Curit 
de Caçat 
de Itajai 
de Brusi 
de Cano 
de S. Fr 
Jaraguá 
de Lagm 
de Blum 

de-Lajes

Falecimento

Sr, Arlíndo ds 
Conneieão Ulnldoi
Causou profunda constem - 

■ ção no interior do município 
i de Lajes o falecimento, ocorri 
do dia 15 de outubro próximo 
passado do venerando cidadão 
Arlindo da Conceição U baldo, 
residente no distrito de Cerro 
Negro onde desfrutava de po 
sicão destacada.

O extinto, cuja esposa dona 
Julia da Costa Varela havi , 
falecido há quatro meses atraz, 
exerceu por muitos anos, o 
cargo de delegado nos distrito ; 
de Campo Belo do Sul e Cer 
ro Negro, funções essas que 
desempenhou com justiça e e 
quidade, merecendo por isso o 
respeito e o acatamento dos 
seus concidadãos.

Revolucionário em 1930, che 
gou, pelas suas inúmeras qua
lidades, a atingir o posto de 
capitão.

Com o seu passamento, o sr. 
Arlindo da Conceição Ubaldo 
deixa a prantear-lhe a morte 
seus filhos Antenor, presidente 
do diretório do Partido Traba
lhista Brasileiro em Cerro Ne
gro, Nelson e dona Maria do 
Patrocínio, casada com o sr. Jo 
ão Vieira Branco.

O seu sepultamento, realiza
do dia 16 i e outubro p.p., teve 
grande acompanhamento, ates 
tando assim o prestigio que o 
extinto desfrutava naquela re 
gião, grangeado durante uma 
existência honrosa, dedicada 
aos seus deveres de chefe de 
família e de cidadão.

Registrando tão infausto a 
contecimento, destas colunas 
enviamos à familia enlutada as 
nossas sentidas condolências.

Selecionado do Para
guai jogará em Sta.

Catarina
Está marcado para o próximo 

dia 5 do corrente o jogo a reali- 
zar-se na Capital do Estado entre 
a seleção nacional e o Figueirense 
de Florianópolis. Reina grande ex
pectativa* nos meios desportivos 
de Santa Catarina com retqrencia 
a essa peleja que promete ser de 
um sensacionalismo invulgar

E
ACESSÓRIOS
PARA Cam itthóeò
" F N M "

MOTORES

B U D A
£  t r a t o r e s

C O C K S H U T T

AV. F A R R A P O S  35  
F O N E  6 0 9 7  

CX. POSTAL. 164 
PORTO ALEGRE
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