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Monumento a Nereu Ramos
N. 8

toram  iniciados, re
centemente, os primei
ros trabalhos para a ins
talação, na Praça João 
Costa, de um monumen
to ao dr. Nereu Ramos, 
ex-governador do Esta
do, ex-presidente da Re
pública e atualmente 
ministro da Justiça. Essa 
homenagem que os seus 
conterrâneos prestarão 
ao eminente homem pú
blico, uma das mais al
tas expressões de San
ta Catarina, terá a altu
ra de 6 metros e meio, 
com pedestal, a cargo 
do valoroso escultor e 
pintor lajeano Augus- 
tinho Maliverni Filho, o 
qual tem dado sobejas 
provas de sua incontes
tável capacidade. Dessa

maneira, o povo lajeano 
homenageará, com justa 
razão, a um dos seus 
mais ilustres filhos e que 
tem sempre voltados os 
olhos e o pensamento 
para o seu torrão natal.

-  SR. GTAVIO FRAGA -
Encontra-se n e s t a  cidade, 

procedente de Florianópolis, -o 
sr. Otávio Fraga, categorizado 
funcionário do Escritório de 
Informações dos Estados Uni
dos na capital barriga verde. 
O distinto visitante, que vem 
percorrendo diversas cidades 
catarinenses a serviço do seu 
departamento, exibiu ontem, 
na Praça João Costa, ao ar 
livre, os filmes de pequena

metragem Átomos Para a Paz, 
Sindicalismo, Fuga Para a Li
berdade, A História da Luz e 
outros, tendo comparecido ao 
local grande quantidade de 
pessoas. De Lajes o sr. Otávio 
Fraga seguirá para Curitiba- 
nos, devendo ainda visitar ou
tros municipios do Estado.

Cumprimentando o sr. Otá
vio Fraga, almejamos-lhe ple
no êxito em sua missão.

ACADEMIA DE ACORDEON
Mascarenhas de Lajes

( A V I S O )

A professora MARIANA WAGNER avisa 
seus distintos alunos e demais interessados, 
que permanecerá em Lajes, na direção da 
Academia de Acordeon MASCARENHAS, cu
jas matrículas estarão abertas a partir de 1* 
de fevereiro próximo.

Kua João de Castro, 57 (Próximo ao 
HOTEL LAJES)

— Edição de hoje: 10 páginas —

Coluna médica 
Profilaxia Versus 

Progresso
Em todos os tempos vem a 

humanidade lutando contra o 
sofrimento, enfim a dôr

0  progresso da atual c ivi
lização trouxe ao homem 
rruito conhecimento, ao lado 
de grande confusão.

Sente a creatura que dis
põe de meios antes ignora
dos, os quais poderiam tor 
ná la mais feliz e menos 
queixosa.

^abe, compreende e vive 
mais do que nunca os pro 
blemas sociais, as realidades 
angustiosas do meio ambieote.

Entretanto, falta-lhe por 
vezes o sentido de organiza
ção orientadora, afim de me
lhor gosar o conforto da vi 
da dentro da eletricidade e 
do átomo.

E pois, imbuídos do dese
jo de prestar aos sequiosos 
de esclarecimentos 6ôbre os 
assuntos de educação Sani 
tária, que apoiamos a Cam 
panha Profilática, em tôrno 
de problemas que, já, come 
çam a afligir nossa Lages, 
como consequência natural 
do progresso, nos últimos 
anos.

Surge, então a Medicina 
Educativa, a serviço da so 
ciedade. Percebemos que a 
Princesa da Serra não eò fêz 
sua evolução nos setores 
material, cultural, espiritual, 
mas atingiu também a ques 
tão social no que tange ao 
menor abandonado e, atual
mente, volve seus olhoH para 
o problema temeroso da Tu
berculose.

Todos os montões de ideias, 
de planos, projetos são o 
fruto do esforço conjugado 
de vários grupos, onde a 
característica principal é o 
espirito Humanitário e dc 
apôio irrestrito que vêm dis
pensando os poderes publi 
cos cu competentes. •

Assim pois, é nosso propó
sito colaborar na difusão de 
tudo quanto venha beneficiar 
a higiene, saúde e bem es 
tar da coletividade.

Em próximos artigos pro 
curaremos tiazer assunto de 
nosso alcance e nossa alça 
da, lembrando que a educa
ção e profilaxia quer sej.im 
realizadas poi iniciativa par 
ticular ou que partindo dos 
poderes públicos ou associa 
das, só poderão engrandecer 
a Nsçâo.

Wilma Machado Carrilho

IIDillÜ !!ü BtUij 
«MISS BROTINHO 1957»

j * *

1 IHkIB . 'Tíd . Vf f»

No clichê vemo6 Maria Aparecida Sampaio, fiiha do casal Waldeck 
Aurélio Sampaio - Dona Dinah Sampaio, candidata ao título de 
«MISS BROTINHO 1957» pelo Correio Lageano e Radio Clube de

Lajes

Encerrar-se-á amanhã, precisamente às 24 horas, a 
votação para a escolha de «Miss Brotinho 1957», certame 
promovido em beneficio do Hospital Seara dò Bem, já 
em fase de conclusão. Mister se faz salientar que êsse 
pleito, o primeiro dessa natureza realizado em nossa ci
dade, recebeu o mais franco apôio do povo e da socie
dade lajeana. O encerramento será realizado nos salões 
do Clube 14 de Junho, em uma grande e concorrida 
«Soirce» organizada especialmente para tal fim. Logo em 
seguida haverá a apuração de votos, efetuada pelos in
teressados no assunto, ou sejam os patrocinadores e ou
tros. Aguardemos, pois, os resultados desse importante 
certame, quando será então proclamada a candidata ven
cedora.

Emplacamento de veículos
Segundo informações 

que colhemos, a Prefer 
tura Municipal de Lajes 
está cobrando, até o fim 
do mês, sem multa, o 
imposto sobre veículos 
e procedendo o empla
camento dos mesmos. 
Os interessados, pois, 
devem aproveitar essa 
excepcional oportunida
de que lhe oferece o

Executivo, pagando o 
quanto antes o referido 
imposto e mandando em
placar seus carros.
Dr. Evilasio N. Caon

Regressou da Capital Ban
deirante, para onde tinha 
viajado reeentemenle a ser
viço de sua profissão, o dr. 
Evilasio Nery Caon, verea
dor à Camara Municipal de 
Lajes e diretor dèste bi se 
manário.

Hoje, sábado, às 4  e 8,15 horas o MARAJOARA 
APRESENTA EM M ARAVILH OSO COLORIDO

Massacre Traiçoeiro
GRANDE PRODUÇÃO DE HERBERTY YATES

John Payne Faith Domengue e kRod Cameron

Amanhã, Domingo, às 4, 7 e 9,15 no MARAJOARA
TEREMOS OUTRA GRANDIOSA PRODUÇÃO

DA METRO

0  B E L O  B R U M M E L L
em TECNICOLOR com Stewart Granger, Elizabeth 

Taylor e Peter Ustinow
TEVE TUDO E TUDO LHE FALTOU UM DlA
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Realizou-se sabado passa
do, dia 19 do corrente, a se 
gunda apuração de votos 
para a escolha de «Miss Bro
tinho 1957», campanha .esta 
que está despertando grande 
interesse em nossa cidade, e 
cujo final verificar se á a- 
manhã às 24 horas, segundo 
estamos informado em outro 
local desta edição. Além de 
«Miss Brotinho», deverão ser 
escolhida*. nesse mesmo 
certame, outras titulares co 
mo «Miss Simpatia», «Miss 
Elegancia», «Miss Sorriso» e 
«Miss Alegria». Segundo da
dos que nos foram gentil
mente fornecidos, e que por 
absoluta falta de espaço dei
xamos de publicar em nosso 
nümero anterior, a apuração 
acusou o seguinte resultado: 
Carmen Souto Maior, candi
data do 2° Btl Rodoviário, 
5.020 votos; Marlene Macedo 
Waltrick. pela firma Fernan
des & Cia. 3 960; Vera Lucia 
Furtado, pelos estudantes, 
3.010; Lucia V. Branco, pela 
firma E. Battistella S/A, 2.730 
Maria Aparecida Sampaio 
pelo Correio Lageano e Ra 
dio Clube 3de Lejes, 2.640 
Cleusa V. Camargo, pela fir 
ma Osni Pires & Cia , 2.030 
Vera Mareia Fiúza, pelos es 
tudantes, 1 840; Ivete Morei 
pela Distribuidora Comercial 
1 530; Marta Borges, pela fir 
ma Comércio de Automóveis 
J. Buatim S/A, 1.500; Noilves 
Araldi, ÍPela firma Silva & 
Araldi, 1.500, Eneida Almei 
da, pelo Aero Clube de La
jes, 1,230; Zilma V. Lemos, 
pela firma Nelson Vieira do 
Amaral, 1.170; Stela Lopes, 
pela Radio Diário da Manhã, 
1.000; Zulma Rodolfo, pela

As ultimas do espor
te lajeano

Amanhi as 10 horie será 
realizado uma interessante com
petição ciclistica patrocinada 
pelo Departamento Esportivo 
da Radio Clube de Lajes, es 
tando inscrito nesta prova cer
ca de 20 atletas.

A corrida terá um percurso 
de 15 voltas no seguinte traje 
t. : Saida da Praça João Costa, 
Rua Marechal Deodor», Aveni
da Marechal Floriano, R u a  
Benjamim Constant, Praça João 
Ribeiro, Rua Barão do Rio 
Branco, Rua Aristiliano Ramos, 
Rua Correia Pinto e ch gada 
na Praça João Costa.

Ao primeiro colocado dev 
tá ser oferecida uma Bicicleta, 
sendo que aos demais co
locado* serão conferidos ctimu* 
1 remio*.

X X X
Encontra se nesta cidade o 

Sr. Ant;nor Fornazari, Dint-r 
da Revista dos Esportes de 
P*rto Alegre,

O mesmo anda percorrendo 
o nossso Estado, colhendo re
portagens co» clubes catari
nenses, afim de colocar os 
mesmos em conexão com s< us 
iuumeros leitores. Em Lajes, 
Sr. Fornazari já entrou èm 
contacto com quase todos 
clubti locais. os

Mercantil Delia Rocca, Broe- 
ring S/A, 860; e lnara Socas, 
pelo Clube Io de Julho, 830 
voto*.

São êstes pois, os resulta
dos na segunda apuração

dêsse certame que e6tá des 
pertando grande animação 
na sociedad# lajeana e cuja 
renda reverterá em benefi
cio do Hospital Seara do 
Bem.

R A D I O  L U X
Estabelecida à Rua Correia Pinto, 32 

(Ao lado do Banco 1NCO)

TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A- 
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 

« C H A M P I O N »

P r e ç o  Cr$ 20.000,00
Facilidades no pagamento que possibilitam 

a todos adquiri-los
Perfeição — Durabilidade — Distinção

Sindicato dos Empregados 
no Comércio de Lajes
C o  m u n i c a ç ã o
I — O Sindicato dos Empregados no Comércio de La- 

ies leva ao conhecimento de todas as firmas comerciais 
desta praça que a partir de V de fevereiro do corrente 
ano iniciará rigorosa fiscalização sob o empregador que 
mantiver em serviço após 30 dias de exercício, empregado 
sem a CARTEIRA PROFISSIONAL ou prova de haver sido 
a mesma requerida, estando sugeito a multa de Cr$ 100,00 
à CrS 500.00. de acordo eom o artigo 55 da Consolidação 
das Leis do Trabalho, assim como o empregado não poderá 
trabalhar.

jj _ a respectiva multa será axecutada pela Delega
cia do Ministério do Trabalho com séde em Florianópolis, 
a qual a Diretoria deste Sindicato denunciará os faltosos.

IJX __ Avisamos outrossim, que os interessados deve.
rão procurar a séde deste Sindicato, sito a praça João 
Costa-Ed. João Cruz. diáriamente, das 13 as 13,30, das 17,30 
a6 18,30 horas e todas as terça feiras das 2U as 22 horas.

X X X
, EMPREGADO DO COMÉRCIO, associa-te no sindicato 
' de tua classe. Ele te dará: Assistência médica, farmacêutica,
1 jurídica, etc, tudo por 10,00 mensais.

Raul dos Santos Fernandes
Presidente do Sind. Emp. Com. Lajes

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

O  D G D - 4  .apesar do seu porte leve, tem 
a potência de. um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O  F C -D  é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Poro aquisição e lorvlço distes equipamentos, procure os concessionários cm LAG ES, S A N T A  C A T A R :! ■*;

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SO S  S.
Rua Coronel Cordova, 439

-

3221
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R E S P O N D A M
«As realizações* do atual govêrno abrem com dois ar- 

gaaráe Tr,g° ’ SenÚ0 Um em Canoinhas e outro em Tan-
Iniciadas há mais de dois anos, uma delas, a de Tanga- 

ra. ainda se acha no respaldo das paredes! e
E os autores do rol das realÍ7sr,n»>o .  ,p a s s a  viot Ffil ic realizações. no empenho de

PAbSA- MOLLQUE, esgueceram-se simplesmente de infor
mar que estes dois armazéns estão 6endo construídos mmn OBRAS PO ACÔRDO FEDERAL. constiu.dos como

E também não disseram nada de outro armazém, inicia- 
do em 1955, também do acordo federal; o de Xanxerê!

* **
O pôsto de saúde d« Dionisio Cerqueira. desses posto- 

tozlnhos de Cr$ 150.000,00 a unidade e dos quais existem 
vários fechados aí pelo interior — foi iniciado em 1954!

Os outros 3, agora citados, datara do mesmo ano e 
são os de Santo Amaro, Garopaba e Sombrio. Ette último é 
obra do ACORDO FEDERAL!

* **
Na arrolada ponte sôbre o rio do Tigre — arroiozinho 

urbano, em Joaçaba — os escrevedeiros omitiram o custo da 
GRANDE OBRA!

porque desüsss sàfesre qjysilqtier piso

com

* **
De ser como a estação de recalque, do morro do An- 

tão: Cr| 250.000,00.
+ * *

Não vá a inauguração custar mais do que a REALIZA
ÇÃO.

• **
Na citada realização de AGUAS DE CABEÇUDAS, es

tá a informação de que. iniciada no govêrno anterior, foi 
construída em 11 meses e inaugurada em 18-12-56.

Não deve ter havido espaço de tempo entre a conclu
são e a inauguração, dada a pressa de realização. No ciso, 
fui modesto o sr. Jorge Lacerda, pois do* 11 meses de tra- 
halbo nessa obri, cabem-lhe 10 mesei e 12 dias! Seria lógi
co omitir o inicio no governo anterior!

* *
♦

Sôbre o serviço de água de ltajaí muito falou o sr- 
Bornbauaen. O sr. Jorge a êle não alude. Mas arrola, na re
de de distribuição, ligações com 2.394 prédios.

Essas ligações não cobram taxas? Parece! O sr. Lacer
da. assim, ficou com a parte do leão! E quer, com isso, 
justificar o euorme orçamento que diluiu durante o ano.

* ** •
Se os arroladores palacianos confrontassem as obras 

que o sr. Bornhausen citou em construção, ao final do go 
vêrno, com as que foram concluídas e tiveram prossegui
mento, em 1956, a BICHA seria de assustar!

A palermice e a pasmaceira governamentais, no pri
meiro ano, foram tão alarmantes, as despesas Inúteis, per
dulárias, imorais, tão elevadas, que o sr. Jorge Lacerda, 
premido pela oposição e pela reação dos próprios correligio
nários da Frente Democrática, decediu aproveitar o ano novo 
parí anunciar um estilo diferente na administiação. Numa 
das reuniões palacianas, para êsse fim, usou textualmente 
destas expressões: '«Acabou-se o poeta! Agora vou gover
nar!» ★  * ♦

E depois disso, os frangotes borra-papeis, têm o topete 
aludir a mentiras da oposição!

* **
Se querem dizer a verdade, responda o governador ao 

e vai abaixo, como lhe determina o art 52, n. VIII da

nS<Na sessão da Assembléia, de 19 de dezembro de 1956, 
encaminhado ao er. governador o seguinte pedido de in- 

rmações:
— «Sr. Presidente.
Requeremos, na forma do disposto no ar.igo 100, item 

letra «b», do Regimento Interno, sejam ' solicitadas, por 
cio, ao Exmo. Sr. Chefe do Poder Executivo, as seguintes
'ormações oficiais: . . .  ..

ai — Quantos automóveis foram adquiridos, ate 2 pre- 
nte data, pelo atual Govêrno, especificando-se marca, ano 

fabricação e reepectivo prêço por unidade; 
b) _ ÇOual o total da importância despedida, até a pre- 

nte data pelo atual Govêrno, com todas as publicações, 
! . t  . h & r i o .  oreãoi <1a -p r e n s a  I " »
tado e fóra dele, excluindo-se as do D ^ n o  Oilcml 

S. S. em 19 de dezembro de 19oo
ANTONlO ALMEIDA

/  ivo SILVEIRA 
* *

Na sessão de 18 de dezembro de 1956, da Assembléia, 
i ecaminhado ao sr. Governador o tegu.nte pedido de in-

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, S^RINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além derte novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

9,5 pés cúb icos
In te rio r em côr azul la g o
p o rta  ap ro ve llú v? !
novo fôctio  de engate  suave
S anos de ga ron tla
preço bem  mais em conta

-  DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —
A  E L E T R O L A N D I A

Rua r.oronel Cordova s/n LAG^S Sta. Catarina
Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes 

CONCURSO DE CREDORES DE LEOPOLDO WALTRICK

EDITAL DE PRAÇA
cidade, conforme carta de afo-(Continuação da 6a. página) trick sito no lugar denominado

«Varzea», suburbio desta cida-confrontando ao norte com uma 
rua projetada, ao Sul com ter
reno de Benjamin de Tal, a 
Le*te eom terreno de Joio 
Vieira Waltrick e a Oeste com 
terreno do mesmo executado. - 
Este« doia terrenos foram ad
quiridos pelo executado Leo
poldo Waltrick, da Prefeitura 
local, conforme carta de afora
mento devidamente registrada, 
avaliado por Cr$ 8 000,00.

DOIS LOTES DE TERRA, 
de ns. 36 e 55, do loteamento 
do executado Leopoldo Wal. * S.

de, confrontando, o de n. 36, 
ao Norte com uma rua proje
tada, ao Sul, e Leste, com ter
renos do executado, • a Oeatc 
com terreno de |oão Vieira 
Waltrick, o de n, 55, ao Norte 
com terreno da Prefeitura de 
Lajes, ao Sul com uma rua 
projetada, a Leste com terreno 
de Sérgio de Tal, e Oeste ain
da com terreDo da Prefeitura 
de Lajes. Estes dois lotes fo
ram adquiridos pe!o executado, 
da Prefeitura Municipal deita

— «Sr. Presidente.
Ri queremos, na forma do artigo 100, item II, letra «b», 

do Regimento Interno, que s« oficie ao Exmo. sr Chefe do 
Poder Executivo no sentido de que S. Exa. informe aos 
signatários deste, qual a importância despendida pèlo Govêr
no do Estado, no corrente exercício, com passagens de 
avião relacionando as pessôas beneficiadas e as Agências 
fornecedoras das mesmas passagens.

S. S., em 18 de dezembro de 1956.
ANTONlO ALMEIDA 
IVO SILVEIRA»

E poderá, ainda, informar, se o CONDICIONADO de 
Braço do Norte, nas clausulas imorais, já foi |cumprido?

(De O Estado)

ramento devidamente registra
da, avaliados a Cr$ 8.000,00 
cada um. • E quem quizer a- 
rematar, separada ou conjunta
mente, os bens mencionados 
neite editei, deverá comparecer 
no dia, mês hora e local refe
ridos, «endo eles entregues a 
qu«m mai* der e melhor lance 
oferecer sôbre as aludidas ava
liações feitas neste juizo, de
pois de pigus no ato o preço 
da arrematação, impostos e 
custas de vidas. - E para que 
chegue ao conhecimento de to
dos o* interessadas, passou-se 
o presente edital para publica
ção na forma da lei. - Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, acs 
onze dias do mês ae laneiro 
de mil novecentos e cincoenta 
e sete. - Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão d* Cível, o 
datilografei, subscrevi e também 
assino. - Selos afinal.

Clovis Aires Gama
Juiz de Direito da la Vara
Waldeck Aurélio Sampaio
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•SuconnÔO no Rio Grand©

Candidato de conciliação do P. T. B.
HBguode dlvulgn «i rnnhiU 
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lido  o, o o iiH P ijiio iilom o itlo , 
d o rro ta r  a I ip i i ip  1'omoorrt

Nilo «lê rstuola:
ooHd iluiM para n SI AN

lloii, (|oo • • BI/» procurando ll Imõ« h Internas para enfraque- 
rar partido dna biibh  íÍIhrcd oft lo

Aniversário de casamento
KoHtoJi)ram Heu décimo 

iinivornArlo do canarmm- 
lo, IraiiHoorrldo dia 2f> 
(IÔmI.o iii6h, o hi’. Million 
Ozoilo HiirroH, dodlcudo 
funcionário dos CoitgIoh 
o Tolégrafoa douta clda 
do, o huh oxina. ospoHit 
dona 1'aulliui Souza Mar 
roH, quo também an Ivor-

sarlou nessa data. 0  dis- 
tlnto casal, muito con
ceituado e estimado cm 
noHHOH meios, recepcio
nou as pcHsoas de suas 
relações em residôcia. 
Nohhos cumprimentos pe
la passagem de tilo signi- 
flcatlva efeméride.

«Eletro Mundial»
De Plínio Fagundes de Morais

(MATRIZ) om Rio do Sul
(KII.IAI.) liiBliiliula A Avenida Getulio Vnrgas ©x 3 d© 

Outubro, ao lado do Club© 1' d© Maio

Fabricante dos afamados Dínamos P.F.M. - Ins
talações lílétricas om carros geral — Testes 
para rogulagcm dc rélés Enrolamentos de 
motores o geradores de qualquer potência

.-Jtpfryf

í i f r ^ r H Í o .
r.v - f CW- Vy

GtlüMSTIC “700’*

Q V l 0 Nt

E agora, para entrega imediata
GELOMATIC

— soo —
TROPICAL

a eletricidade

Porta utULavel!
Q u in d i ibMlute > tos!

Cuidado solada, especial!
Capacidade do S pes cúbicos!

*\V"
V*.-*, ’WAV- **ír 
NV * ©Ms *NNN**»
W*** «*t»
<*/> ,ltK*
»«.hUtM* * «BBMB

i|B-̂  yM (Bür ytu,
ÔHWf̂ tíft t©»- £ WM

7  fW« rtfcfcM
4b waaMk a

Faça uma demonstração e teremos toda sai - 
çAo om instalar om sua residência o insuperável

G e I o m a t i c
—  800 —

T r o p i c a l
a ek^tncidadc

«a  nv.xii«iiv tu M

Coctc^ssicscKzric« perra

N ^ t o r t  B r á s c í w
& C«L

K1«  Cwiwto Fvwa. 1LV
lAkíifâ

F er na n d e s
&  O â L

OtiOÄJ».,*.
Si‘

SAkUKSl

N- 2911

2878 

2903

Prefeitura Municipal 
de Lages

* Estado de Santa Catarina
r e q u l r im entos  DESPACHADOS 

Dia 29 de dezembro de 1956
- 27-12-1956 - Ot«vio Alcides Braga^nolo - Aprova

ção de planta e licença para construir 
casa de madeira -  Sim.

Dia 31 de dezembro de 1956.
- 24-12-1956 - Lucy Carmem Nunes -  Aprovação de 

planta e licença para con3truir casa 
de madeira - Sim.

• 26-121956 - Dimas de Silva Muniz - Ligação dá
gua - Sim.

Dia 9 de janeiro de 1957.
W 2862 - 21-12-195 - João Francisco da Silva - Licença pa

ra mudar casa de madePa - Cumpra 
o parecer da D.O.V.

Dia 11 de janeiro de 1957.
N- 2571 - 16-11-1956 - Waldevino Vieira de Souza - Alinha

mento e licença para construir muro 
à rua Fausto de Souza -  Complete as 
informações pedidas pela D.O.V. 
Renato Arruda - Aprovação de plan
ta e licença para fazei aumento no 
no prédio do Sr. LEOPOLDO FER
REIRA - Indeferido à vista da infor
mação da D.O.V.
Albino Gargioni e Izabel Beims -  Re
tificação de terreno foteiro - Sim. 
Maria Alves de Carvalho -  Aprova
ção de planta e licença para construir 
casa de madeira -  Complete as infor
mações p-didas pela D.O.V.

N1 2847 - 19-12-1956 - José custódio Maciel - Aprovação de
planta de terren-i foreiro, digo de lo- 
teamento de terreno -  Aprovado. 
Após o pagamento do que iôr devi
do encaminhe-se à D.O.V. para o 
Cumprimento do art. 6o, da Lei n° 93. 
José Suiter - Compra de terreno do 
Município - Cumpra o parecer da 
D.O.V.
José Herculano Còrdova -  Lançamen
to de Mercadinho « Açougue na Estra
da Federal -  Junte a Licença do Cen
tro de Saúde.
Riul Amaraote Wallrick - Liceüça pa
ra construir casa de madeira tipo pa
drão n° 6 - Sim.

N- 2727 - 7-12-1956

2787

2819

13-12-1956

18-12-1956

N

N

2917 

19 -

■ 28-12-1956 

5 - 1-1957

N* 57 - S - 1-1957

N 67 . 10
Dia

1-1957

N* 72 - 10- 1 -1957 -

U de janeiro de 1957.

- \\ illy João Brun -  Aprovação de 
planta e licença pare construir atn 
prédio para Lad:r Cherubini - Sim.

La z S?u Jziusk - Licençs i-sra cons
truir casu d? madeira üi>o r-adrão l* ã 
- Sim.

Dr. A R O N  EI PEL
— A L T A  C I R U R G I A  —

11.I NIC A GIRAI. PARTOS SEM DÔR. VIAS ? BIN A 
RIAS, DIAGNOSTICO FRECÒCE DE CÂNCER \J

MIEHER

L olposvvp:». o Cúlpcfiloloíis. Ocd:l? <: 'JITàS
Diaiermla

vA a  Mi'.fr»Ü*de. é* x-n w n  cjs erÈiutn»
© ,.© d«©»cas 0© S<*b©ras à.i Sra. Cxsu é© Pica» . L m  

.ntWKí Sk'7V>OF A síNts: 7T
** «*T^K*a KSAMTl i t  «On© A>cr©

Consultório: Praça Cosia a  L it  S DA
FARMACIA N>. DAS GRAÇaí

u e n s u - t a s :  . -  s .. t s.s ' ~

R^siiènda: Gwunmfie Hciei Lci.̂ est.
LATCS — Sto C í

- < *  é  Ass tn? «d
<\>R5iESi> LAGEANXH
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Dia 12 de maio eleições em 
14 municípios catarinense
Segundo determinações do 

Egrégio Tribunal Regional, 
em sua sessão do dia 22 do 
corrente, dia 12 de maio do 
ano corrente é a data marca
da para o pleito' de vereado
res e prefeitos dos municipios 
de Santo Amaro, Lauro Mui-

ler, Barra Velha, Vidal Ra
mos, Urubicí, Descanso e Itá. 
No mesmo dia serão realiza
das eleições para vereadores 
em Ituporanga, Gnaramirim, 
Capinzal, Taió, Tangará, Pira- 
tuba e Turvo.

Sr. Carlos Noé
Regressaram de Porto 

Alegre, paraon de tinham 
viajado recentemente, 
os srs. Carlos Noé Soa 
res Couto, investigador 
de Policia e comissário

Soares Couto 
-inspetor de meuores, e 
seu colega Ary Siqueira, 
residentes nesta cidade. 
Nossos cumprimentos a 
ambos.

Cia. Catarinense I« Força t Lnz 8/1
Convocação

antes de comprar um piano..“m Schwartzmann
o melhor som no móvel mais atraentel

#  Apresanta 8 8  notas, 3 pedais, cor
das cruzadas e chapa de  metal.  D iv e r 
sos modelos Ouça u m a  de m onstroçã o 
sem compromisso. W

«EVENDtDOI AUTORIZADO

Venda em suaves prestações mensais
DESTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Cel. Cordova s/n Telefone 331 - Lages S C.

Assembleia Geral Ordinária
São convocados os Srs. Acionistas, desta Cia., 
para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar 
no dia 16 de Fevereiro próximo vindouro, às 15 
horas, no edificio da séde social, a rua Correia 
Pinto n° 70, nesta cidade, com a seguinte

ORDEM DO DIA
Io Leitura, discussão e deliberação sôbre o 

relatório da Diretoria, balanço Geral, contas Lu
cros e Perdas e parecer do Conselho Fiscal rela
tivos ao exercicio de 1956.

2o Eleição da Diretoria e Conselho Fiscal.
3o Assuntos de interesse social.

Lages, 16 de Janeiro de 1957
Aureo Vidal Ramos 

Diretor Presidente

Chegará b r e v e i n e  novo avião presiderscial
Um avião de transporte 

destinado ao presidente Jus- 
celino Kubitschek e aos mem
bros do governo brasileiro 
deixará a Inglaterra no fim d i 
próxima semana com destino 
ao Rio de Janeiro.

Esse aparelho, do t i p o  
«Viscount», foi comprado em 
setembro passado pelo go
verno brasileiro no momento 
em que ia ser entregue por 
seus fabricantes, a «Víckers- 
Armstrong», à pequena com
panhia norueguesa «Fred Olsen 
Air-transport». Não pstando 
essa companhia com pressa 
de receber o aparêlho, con

cordou em rev^ndê-lo to go- 
vêrno brasileiro.

Ao rresmo tempo, as auto
ridades brasileiros encomen
daram um segundo avião do I 
mesmo tipo, que será entre
gue dentro de um ano. Os 
dois aviões voarão s<>b as 
côres da Fôtça Aérea Brasi
leira, que *e encarregará da 
sua manutenção e fornecerá 
os pilotos e os navegadores.

Equipado com 4 turbo-pro- 
pulsores, o .Viscount» é o 
«best-belier» da indústria ae
ronáutica. Mais de 400 ji fo
ram encomendados, inclusive 
por companhias norte-ameri
canas e canadenses, venezue
lanas e colombianas: E’ o pri

meiro avião britânico vendido 
para o continente americano 
d'pois da guerra. Seu suces
so df corre do enorme rendi
mento que lhe dão seus tur
bo propulsores e tambam dit 
sua segurança, Em serviço 
desde 1954 em numerosas 
linhas européias, êsse apare
lho ainda não sofreu nenhum 
acidente mortal.

Aliás, estariam em curso 
negociações entre duas com
panhias brasileiras e a «Vi
ewers Armestrong» para a en
comenda de 13 <Jê9ses apare
lhos. O preço de cada «Vis
count» com ptças sobressa
lentes é de ordern de 380.000 
libras.

I

I

I

Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 
TEMP em tres tamanhos diferentes

PRÍNCIPE 67* pés 
CONQUISTADOR 8% 

IMPERADOR W __

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 
insuperáveis refrigeradores BRASTEMP absoluta, 

garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesta praça

Osvaldo Aranha vai escrever 
a biografia de Getuiio Vargas

De acordo com informa- 
çõe8 prestadas por pessoas 
de sua familia, o embaixador 
Osvaldo Aranha está escre
vendo a biografia do ex-pre
sidente Getuiio Vargas. A 
referida obra, que constará 
de três volumes, levará no 
primeiro o título de «Muitos 
Homens; no segundo, o de 
«Alguns Homens»; e, no ter
ceiro, de «Um Homem Só».

Cumpre salien
tar que ninguém mais autori
zado a escrever a biografia 
de Vargas que Osvaldo Ara
nha, pois, já era 1928, quan- 
Getulio Vargas era presiden
te do Estado do Rio Grande 
do Sul, Aranha foi o seu se- 
orelário do Interior. A partir 
deste ano e com a revolução

Casas-vend em-se
Vende-se duas casas de ma

deira, situadas na estrada fe
deral próximo à Olaria Melin, 
cobertas do telhas e com agua 
encanada. 5 peças cada uma 
e com lot* espaçosa em per
feito estado.

Tralar com o sr. Francisco 
Vireis, na sede do distrito de 
Anita Garibaldi.

de 30, êstes dois homens pú
blicos passaram a privar in
timamente, só vindo a sepa
rar-se em 24 de agosto de 
1954, quando ocorreu aquele 
fatal desenlace que enlutou 
a nação brasileira.

E D I T A L

Lupercio de Oliveira Koeche, Ofi
cial do Registro ( hi. e Escrivão 
de l'az do primeiro distrito, mu 
nicipio e comarca de Lages. Es
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.
Foz saber que pretendem casar 

GERALDO AGOST1 \HO DA SILVA 
PILAR, solteiro, nascido em l.ajcs, 
meeani o, filho de .José Fernandes 
do l’ilar, e de Emiliana da Silva 
Pilar, o LEI La MARIA CAND. M. 
solteira, nascida em I ajes, de ocu
pação doméstica, filha de Gines.a 
Maria Candida.

Lajes, 23 de Janeiro de l'Jã7.

Faz saber que pretendem casar 
JCRUE NUNES DL BEM, solteiro, 
nascido em Souto Amaro da Imp - 
ratriz, contad >r, filho de Francisco 
de Assis do Bem, e de Fernando i 
Nunes de Bem, e MARIA NEM 
WALTRICK, solteira, naseidu c u 
Lajes, de ocupaçáo doméstica, li- 
lha de Antonio d l Oliveira \V. !tri- 
ck, e de Maria Castelo Waltrlcí 

Lajes 23 de Janeiro de 19õ7.
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Amaral Peixoto: Cedo, ainda, para 
tratar de política sucessória

Admite a possibilidade de não retornar aos Estados Unidos — 
Conjeturas que se fazem com regresso do ex-governador flumi

nense — Seria uma barreira aos plano3 do etelvinismo

Não resti dúvida de que os 
círculos políticos atribuem 
grande importância ao regres
so do comandante Ernani do 
Amaral Peixoto que exerce 
as funções de embõxador do 
Brasil no« Estados Unidos.

Em primeiro lugar porque 
o partido majoritário se en
contra práticamente acéfalo 
em face da apatia do atual 
presidente Cirilo Júnior que 
não toma conhecimento de 
coisa alguma e se preocupa 
tão somente com sua proje
tada viagem ao continente 
europeu. Problemas de inte- 
rêsses partidários que mere
ciam maior atenção são com
pletamente desconhecidos do 
velho e superado politico.

Assim, o retorno de Ama
ral estaria sendo até exigido 
por seus companheiros de 
jcrriada e que estão prática
mente desprestigiados no âm
bito federal por injunções da 
velhas raposas do parlido que 
não toleram a chamada «Ala 
Môça».

O caso de Pernambuco é 
típico. A ala autonomista do 
PSD pernambucano chefiada 
pelo senador Jarbas Maranhão 
acaba de ser relegada a pla
no secundário por infiltração

etelvinista, via Apolònio Sa- como anteparo as pretensões
de absorção do partido pelo 
bloco etelvinista.

Palando à imprensa de No
va Iorque, o comandante Ama-

les. que pretende ser o su- 
cassor du governador JCordei- 
ro de Farias no palácio das 
Princesas. Assim, a presidên- 
c.u do 1AA fu! ter as maos rA P^ xoto a0 ser lllterpela 
ae Gomes Muraahao, provo
cando a forte reação autono
mista de Jarbas, Ponies Viei
ra e outros próceres.

Elementos de outros regio
nais também integrantes, da 
chumada «ala Moça» estão an
siosos pelo regresso daquele 
politico fluminense, como Viei
ra de Meio. Ulisses Guima
rães, Leoberto Leal, Oliveira

do pela reportagem sobre ma
téria política admitiu a possi
bilidade de não regressar ao 
seu pôsto, pois era assunto a 
setudir, dependendo, portan
to, das conveniências e injun
ções de seu partido.

Instado a falar sôbre a su 
cessão de Juscelino, dèclarou 
que êsse debate não podia

Brito, que têm sees proble- s" r P re c ip ita d o , de m odo a l 
mas ligados a postos-c.haves I l im > ten<1o-se em v is ta  ainda 
na Câmara dos Deputados.
Todos o« pessedistas que fi
zeram a campanha eleitoral 
ije Juscelino Kubitschek nu
trem desconfianças pelos ex
cessos pacificadores do opor
tunista Etelvino Lins, que 
hâbilmente se aproveitou da 
sugestão veiculada pelo de
putado Castilho Cabral para 
aparecer com novo «esquema» 
visando a centralizar a aten
ção dos meios politicos. Nes
se sentido, a volta de Ama
ral Peixoto estaria sendo vis
ta com si np tia, puis pre
sidente do PSD lum ionaria

’I
CONCURSO DE HABILITAÇÃO

Estão sendo publicados no 
Diário Oficial os editais de 
Concurso de Habilitação pa
ra a Faculdade í atariuense 
de Filosofia nos quais se es
tabelecera as condições para 
a admissão ao referido Con
curso, se dâ nota das maté
rias sôbre que o exame ver
sará e se fixam ae datas de 
realização.

A Faculdade de Filosoíia, 
cuja obra cultural está sen
do, em intensidade e exten 
6ão, das mais notáveis nos 
quadros do ensino superior, 
mantém os cursos de: Filoso
fia. Gegrafia, História. Letra- 
s Anglo Germânicas, Letras 
Clássicas e Letras N e o -L a 
tinas, os quais, além de da

rem uma formaçao geral de 
humanidades, habilitam para o 
exercício de magistério secu
ndário.
Todas as informações com
plementares, assim c< mo os 
programas do Concurso de 
Habilitação podem ser obti
das da Secretaria da Facul
dade, na rua Esteves Júnior 
n° 179, em Florianópolis, 
Santa Catarina,

Lageanos:
Auxiliai a construção da Vila 
Esperança, onde será edificado 
o Lar dos menores desampa
rados.

estarmos nauito distanciados 
dessa meta, não podendo, 
portanto, arcar com a respon- 
-abilidade de pretenier, n> 
futuro pleito, antepor-se á 
Qandidatura trabdhista de 
Jango Goulart.

De «O Mundo»

Associação Profissional dos 
Contabilistas de Lages

Assembléia Geral Extraordinária

Convocaçáo
Levo ao conhecimento dos Rssoeiados desta Associa

ção eme de acordo com o que prescreve a Lei e os Es- 
tatutos sociais, no seu artigo 23° e seguintes. Capitulo VI, 
será realizada a 27 de Janeiro de 19.',7, domingo' > om iní 
eio às )0 (dez) horas; na séde da Associação Comercial de 
Lages, gentilmente cedida, pela sua Diretoria, sita no 2° 
andar do Edificio Marajoara, nesta cidade, uma sessão de 
Assembléia Geral Ordinária, para a qual estão convidados 
tòdos os profissionais em pleno gozo de seus direitos so
ciais para deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:

1- j _  Reestruturação da Administração ria Associação 
Profissional dos Contabilistas de Lages, com a 
eleição da Diretoria e cio Conselho Fiscal para o 
biênio de 1957/1958;

2. ) — Tomada e aprovação de contas da Diretoria que 
esteve na gestão administrativa da Associação, 
até 1956 -  exercícios de 1952 a 1936 ;

3 - ) — Estudos preliminares para a transformação da As
sociação em Sindicato de Classe;

4 ) — Assuntos de interesse geral.
Outrossim. chamo a atenção dos srs. profissionais pa

ra o que prevê o Artigo 18 e seguintes, do Capitulo \, 
dos Estatutos sociais, com referêucia ao registro de chapas 
eleitorais, para a presente eleição.

Lages, 17 de Janeiro de 1957

Lourivai Lisboa - Presidente em exercício

S.A. Empresa de Viação Aérea Rio Grandense

A V I S O S
Matrícula para o Curso Primário, nes dias 11, 

12 e 13 de fevereiro.
Matrícula para o Ginásio e Normal de 15 de 

fevereiro em diante.
Inscrições para os exames de admissão ao 

Curso Normal e ao Ginásio de Io a 15 de feve
reiro.

Exame de 2a. época da 4a série ginasial a 
15 de fevereiro.

Exame de 2a época do Normal, da 3a, 2a e 
la séries nos dias 26 e 27 de fevereiro.

Tem o prazer de anunciar os novos horários e tarifas
Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES 

H O R Á R I O
DE LAJES PARA

TERÇA-FEIRA
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.
17.00 Para Florianópolis.

QUARTA-FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto Alegre.
8,20 Para Joaçaba, Xapecó, Erechim, P. Fundo, P. Alegre.

QUINTA-FEIRA
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

SEXTA-FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto Alegre.

SÁBADO
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

DOMINGO
14,50 Para Caxias e Pôrto Alegre.

Caxias 
Curitiba 
Erechim 
Florianópolis 
Joaçaba 
Passo Fundo 
Porto Alegre 
Rio de Janeiro 
Fão Paulo 
Xapeco

P R E Ç O
IDA

43320
1.10360

60740
56040
39080
73920
69220

2.58860
1.86000

56500

Ida e Volta

78160 
1.99310 
1.09610 
1.01060 

70530 
1.33430 
1 24880 
4 66210 
3.35540 
1.01980

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e 
extrangeuas, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

AGENCIA EM LAJES -  Rua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 -  Fones 24 -
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Juizo
página

de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
CONCURSO DE CREDORES DE LEOPOLDO WALTRICK

e d i t a l  d e  p r a ç a

O doutor ClovÍ8 Ayres Ga
ma, Juiz de Diieito da la 
Vara da Comarca de La
jes, Estado de Santa Cata
rina, na forma da lei, etc. 
puz saber a todcs que o 

präsente edital de praça, com 
o prazo de vinte (20) dias, 
virem, dele conhecimento tive
rem ou Interessar possa, que 
no dia dois do mês de fe v e 
reiro proximo v i n d o u r o  
(2-2-957), às dez (10) hor«s, 
no saguão do ediíicio do Fo
rum desta cidsdp, o porteiro 
dos euditóri’ s, ou quem suas 
vezes fizer, levará a púbiico 
pregão de venda e arremata
ção por quem mais der e 
maiores lances oferecer sôbie 
as respectivas avali çõe6, os 
seguintes bens que foram 
penhorados à LFOPOLDO DE 
OLIVEIRA WALTRICK (ou 
Leopoldo Waltrick) e sua 
mulher nas varias ações exe
cutivas que lhe* foram movi 
das, tendo sido instaurado 
concurso de credores, que foi 
julgado procedente por sen
tença que transitou em jul
gado, a saber: - 1) - UMA 
CASA toda de material, c o 
berta de cimento armado com 
tres portas na frente e quatro 
janelas, com todas as suas de
pendência«, e respectivo terre 
no medindo 13 (treze) metros 
de frentp, por 9 (nove) melros 
nos fundos, por 32 (trinta e 
dois) metros de cada lado, 
dividindo de um lado, com 
terreno do dr. Celio Belisário 
R mos; de outro lado, com 
terreno de Celso Rosa; de 
outro lado, com terreno do 
sr Bispo de Lajes, ou suces
sores, e na frente ccm uma 
rua projetada que sai na rua 
Correia Pinto, nesta cidade. - 
A casa foi Construída pelo 
executado Leopoldo Waltrick. 
e o terreno foi pelo mesmo 
adquirido do sr. Teimo Ra- 
m"S Burger, conforme escri
tura pública devidamente re- 
gi-trada sob n. 16.730, no 
Cartório do Oficial Cid Simão 
Rodrigues, desta cidade. O 
imóvel é todo fechado por 
mu-o, com exceção da parte 
frente que dá para a referida 
rua projetada, avaliados por 
C'$ 250 000,00.

2) • UMA CASA construid.i 
de material e madeira, com 
todas as suas dependências 
sendo as qu atro paredes ex
ternas de materi, l, habitável 
em cima, funcionando em 
baixo uma oficina de benefi- 
oiamento de madeire, e res
pectivo terreno situados no 
lugar «Conta Dinheiro», su
búrbio desta cidade, confron
tando ao Norte e Leste, com 

terrenos do Sr. Spiecker; ao 
Sul, com tfríeno de Orlando 
Gauche, e a Oeste, com uma 
rua projetada que sfci na Es
trada Federal Lages-Curitiba-
nos, avaliados por Cr$.............
150 000,00

3) - Bens existentes na Ofi
cina de Beneficiamento acima 
referido: 1 Tupia avaliada por 
Cr$ 4.000,00; - 1 Lixadeira a- 
valiada por Gr$ 5.000,00: 1
Furadeira, avaliada por Cr$
4.000. 00; 1 Plamadeira, ava
liada por Cr$ 40.000,00; 1 Ser
ra-fita. avaliada por Cr$. . . '
3.000. 00; 2 Circulares, avalia
das por Cr$ 4.000,00; 1 Galo 
pa de madeira, avaliada por 
Cr$ 15.000,00.

4) - u m a  c a s a  toda de
madeira, forrada e assoalhada, 
envidraçada, em partei com 
Seis peças inclusive cozinha e 
«otào habitavel, com uma por
ta e uma janela cie frente, 
coberta de telhas francezas e 
respectivo terreno qu** é o lote 
n 31 da planta do loteamento 
do executado, no lugir «Var 
ziB», subuibio desta cidade, 
meuindo 17 metros de frente 
pur 6,50 no6 fundos, por 
-4,50 de cada lado, confron
tando: frente, rua projftad«, 
de um lado, com terreno do 
Patrimônio Municipal, de ou
tro lado, com terrenos do 
executado e no» fundos com 
tírreno de Deusdeth de tal, 
avaliados por Cr$ 40 000,00.

5) - UMA CASA toda de 
madeira, forrada, assoalhada, 
envidraçada em parte, com 
sei* peças, inclusive cozinha 
e sntão habitavel, com urna 
porta e uma janela de fren
te, com uma área aa frente, e 
respectivo terreno, que é o lo
te n° 30 do loteamento da 
chácara do executado, situa
da no lugar Varzea, suburbio 
desta cidade, medindo 12 me
tros de frente, e nos fundos 
por 24,50 de cada lade, con
frontando na frente com uma 
rua projetada, de um lado 
com terrenos do executado, 
de ou ro lado cotr terrenos 
de João Vieira Waltrick e 
nos fundos com terrenos de 
Daiva Waltrick avaliados por 
Cr$. 40.000,00.

6) UMA CASA de madeira, 
forrada, assoalhada, envidra 
çada, com sotão habitavel, e 
respectivo terreno (lote n' 12 
do loteamento da chácara do 
executado, sita no lugar de 
nominado «Varzea», suburbio 
desta didade, medindo o ter
reno 12 metros na frente e 
nos fundos, por 24,ã0ms de 
rada lado, confrontando na 
frente co;n uma ru» projeta
da; nos fundos, com terrrno 
de Nicanor Andrade; de um 
lado e de outro com os lotes 
ns. onze e treze do mesmo 
executado ou sucessores. - 
A casa foi construída pelo 
••xeculado e o terreno por ele
dquirido d i Prefeitura Muni-

cipal; conforme carta de i to- 
rt.mento n. 1358, registro 
n. 1685, avaliados por Cr$.
40.000,00.

7) - UVlA CASA de madei
ra 6 respectivo terreno situa
dos no lugar denominado 
«Varzea», suburbio desta ci
dade, confrontando ; o  norte 
,-oin terreno de Sérgio de 
Tal, a Leste com terreno do 
executado, ao Sul com terre
no de Nicanor Andrade e 
(JfSte Com uma rua projeta
da. - O terreno é o lote n° 14 
do loteamento do executado 
na «Varzea» e foi pelo mes
mo adquirido da Prefeitura 
Municipal conforme carta de 
aforamento registrada e a ca
sa por eje maDdada construir, 
avaliados por Cr| 40.000,00.

H) - UMA CASA de madei
ra e respectivo terreno foreiro 
situados oo lugar denomina

do «Varzea», suburbio desta 
cidade, terreno êste que é o 
lote n’ 35 do loteamento do 
executado Leopoldo Waltrick 
naquele lugar, confrontando 
ao Norte com uma rua proje
tada, ao Sul com terreno do 
executado, a Leste com ter
reno de Benjamin de Tal e a 
Oeste ainda com terreno exe
cutado, tendo sido a cas i por 
êste mandada construir, ava
liados por CrS 40.000,00.

9) -  UMA CASA de ma
deira e respectivo terreno fo* 
reiro, situados no lugar deüo- 
minado «Varzea» suburbio 
desta cidade, ê?te q u e  é o 
lote n' 39 do loteamento do 
executado miq íele lugar, con
frontando Norte e a Oeste 
com ruas projetadas, ao Sul 
e Leste com terrenos de Leo
poldo Waltrick, o executado, 
l< ndo sido a casa por este 
mandada construir, e o terre
no pelo mesmo adquirido da 
Prefeitura local conforme car
ta de aforamento devidamen
te registrada, avaliados , por 
Cr$ 40.000,00.

10) - UMA CASA de ma
deira e respectivo ttrreno fo
reiro que é o lote n' 21 do 
loteamento do executado Leo
poldo Waltrick, situado nc 
lugar denominado «Varzea» 
desta cidade, contioníando ao 
Norte e Leste com terrenos 
do mesmo executado; ao Sul 
com uma rua projetada, e a 
Oeste com terreno de Dalma 
de Tal. - A casa fui manda
da construir pelo executado 
e o terreno por este adquiri
do na Prefeitura Municipal 
desta cidade conforme carta 
de aforamento devidamente 
registrada, avaliados por Cr$
40.000,00.

11) -  UM TERRENO (lote 
n* 28, do loteamento do exe
cutado Leopoldo de Oliveira 
Waltrick, situado no lugar 
denominado «Varzea», subur
bio desta cidade), medindo 
12 metros de frente e nos 
fundos, por 24,50tns de cada 
lado, confrontando na frente 
com uma rua projetada, nos 
fundos com terrenos de uma 
filha do executado de nome 
D<'1ví», de um lado com terre
nos de J"ão Vieira Waltrick e 
de < utro lado com terrenos do 
f-xecutado. -  Tudos os terre- 
m s acima referidos foram 
adquiridos pelo executado da 
Prefeitura Municipal, confor
me carta de aforamento n. 
1.358, 6ob registro n 168b, - 
avaliado por (T$ 8.000,00.

12) -  UM TERRENO (lot. 
o 42 d« loteamento do ( xecu- 
do, situado, no lugar denomi
nado «Varz-a», suburbio deste 
cidade), medind" 12 metros 
na frente e nos fundos, por 
24,50ms de cad9 lado, confron 
tando na frente com urr.a rua 
projetada, nos fundos com 
terrenos e casa do executado, 
de um lado com terreno de 
uma sua filha de nome Dai
va e do outro lado com ter
reno de um lilbo do executa
do de nome João Vieira W al
trick, Terreno que foi adqui
rido pelo executado da Pre
feitura Municipal, * conforme

carta de aforamento n‘ l357, 
•valiado por Cr$ 8.000,00.

13) - UM TERRENO (lote 
n. 15 do loteamento do exe
cutado, situado no lugar de 
nominado «Varzea», suburbio 
desta cidade) medindo 12 me
tros na frente e nos fundos, 
por 24,50m8 de cada lado, 
confrontando na frente com 
uma rua projetada, nos fun
dos com terrenos de Nicanor 
Andrade, e dos dois lados 
com terrenos do executado, 
adquirido por êste da Prefei
tura Municipal local confor
me carta de aforamento n. 
1358, registro n, 1685, avalia
do por Cr$ 8.000,00.

14) - UM LOTE de terra, 
de numero 16 do ioteamento 
do executado, situado no lu 
gar denominado «Varzea», 
suburbio desta cidade, medin
do o referido lote 12 metros 
na frente e 20 metros nos 
fundos, "por 24,50ms de cm 
lado, por 26 metros de outro 
lado, confrontando na frente 
com uma rua projetada, nos 
fundos com terreno de Nic<a- 
nor Andrade, de um lado com 
o lote n. quinze e do outro 
lado com terreno do Patri
mônio Municipal, avaliado por 
C-$ R.000.00.

UM LOTE de terra, de n. 
51 do loteamento do executa
do situado no lugir denomi
nado Varzea, suburbio desta 
cidade, medindo 12 metros na 
frente com uma rua projeta
da, nos fundos com terrenos 
de Nicanor Andrade e dos 
dois lados com terrenos do 
executado, isto é, com os lo
tes quatorze e dezesseis.

UM LOTE de terra, de n. 
8 do loteamento do executa
do, siluedo no lugar «Vaizea», 
suburbio desta cidade, medin
do 12 metros na frente e nos 
fundos, por 24,50ms de cada 
lado, confrontando na frente 
e de um lado com ruas pro
jetadas, nos fundos com ter
reno de Nicanor Andrade e 
do outio lado com terreno de 
sucessores do executado,- a- 
valiado por Cr$*8.000,00.

UM LOTE de terra de n 
24. do loteamento do execu
tado situado no lugar «Var 
zea», suburb o desta cidade, 
medindo 10 metros na frente 
e nos fundos, por 24,50ms de 
cada lado, confrontando na 
frente e de um iado, com ruas 
projetadas, nos fundes e de 
um lado com terrenos do exe
cutado e de suressores. ava
liado por Cr$ 8.000.00,

UM LOTE de terra, de n. 
48 do loteamento do executa 
do situado no lugar denomi
nado «Varzea», suburbio de> 
ta cid de, medindo 12 metros 
na freute e nos fundos, por 
24,50ms de cada lado, con
frontando na frei.te com unai 
rua projetada, nos fuüdos com 
terras do Patrimônio Munici
pal e dos dois lados com ter
renos de sucessores do exe 
cutado. - Todos os lotes aci
ma referidos foram adquiri- 
d' ft pelo executado Leopoldo 
Waltrick, da Prefeitura Mu
nicipal, conforme carta de 
aforamentos ns.1358 e 1261,

devidamente registradas, ava
liado por Cr$ 8 000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
». 9 do loleamento do execu

tado situado no lugur deno
minado «Varzea», suburbio 
desta cidade, confrontando a 
Leste com Deusdeth Velho 
Ramos, ao Sul com Nicanor 
Andrade, e Oeste e Norte 
com ruas projetadas, avalia
do por Cr$ 8.000,00.

UM LOTE DE TERRA d- 
o. 11 do loteamento do exe
cutado siiuado no lugar deno
minado «Varzea», suburbio 
desta cidade, confrontando ao 
Norte Com uma rua projeta
da, ao Sul, com Nicanor An
drade, a Leste com Deusde
th Velho Ramos e Oeste com 
terreno do referido executado 
Leopoldo Waltrick. - Estes 
dots foram adquiridos pelo 
executado da Prefeitura Mu
nicipal desta cidade, confor
me carta de aforamento de
vidamente regi3trada, avalia
do por Cr$ 8.000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
n‘ 18 do loteamento do exe
cutado situado no lugar de- 
nominudo «Varzea», suburbio 
desta cidade, confrontando ao 
Norte com terreno d» Dalma 
de Tal; ao Sul, com.uma rua 
projetada; a Leste com terre
no do executado e a Oeste 
cr.ns terreno de seu filho Joio 
Vieira Waltrick, h te este que 
foi adquirido pelo executado, 
da Prefeitura Municipal de-ta 
cidade, conforme carta de 
aforamento devidamente re
gistrada, que foi avaliado por 
Cr$ 8 000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
n. 32 .situado no loteamento 
do executado no lugar deno
minado «Varzea», suburbio 
desta cidade, confroDtandO ao 
Norte com .urna rua projetada, 
ao Su! com terreno do exe
cutado, a Leste com a estra
da geral e a Oesre com ter
reno de Dalma de Tal, adqui
rido pelo executado Leopoldo 
Waltiick da Prefeitura Muni
cipal, conforme carta de afo
ramento devidamente regis
trada, avaliada por Cr$. . . . 
8.000,00.

UM LOTE DE TERRA de 
n. 53 do loteamento do execu
tada sido no lugar denomina
do «Varzea», suburbio desta ci
dade, confrontando ao Nort* 
com terreno da Prefeitura lo- 
>.èl, ao Su! com uma rua proje
tada, a Leste com terreno de 
Sérgio de Ial, e a Oaste tam
bém com terreno da Prefeitura 
desta cidade, avaliado por 
Cr$ 8.UOO.OO,

UM LOTE DE TERRA de 
n: 17, situado no lugar deno
minado «Varzea», suburb o 
desta cidade, no h teamento do 
executado Leopoldo Waltrick 
confrontando ao norte com umr 
rua projetada, ao sul com ter
reno de Nicanor Andrade, a 
Leste e Oeste com terrenos do 
executado, - Estes dois lotes 
fi ram adquiridos por Leopol
do Waltrkk da Prefeitura des
ta cidade, conforme carta de 
aforamento devidamente regis
tada, avaliado por Cr$............
8.000 0C0.

UM TERRENO FOREIRO 
que é o lote n. 38 d® lotea- 
teamento do executado Leo
poldo Waltrick. situado Da 
«Varzea», suburbio deita cidade,

(Continua na 3a. página)
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.

DOMINGOS chegadas às 14:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis
saidas às 14:50 Para Videira - Joaçaba e Chapecó

chegadas às 15,10 De Rio - Santo3 - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre 
chegadas às 09:20 De Porto Alegre

saidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

QUARTAS chegadas às 15:05 De .Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis

saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
QUINTAS chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

saidas às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba. - Paranaguá
- Santos e Rio

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

- Santos e Rio

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

*

Séde em Florianópolis S. C.

da
Horários de e para L A G E S

SEG UNDAS chegadas às 11,55 Deigadas às 11,55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saidas às 12,15 Para Florianópolis - Itajai - Curitiba São Paulo e Rio

SEXTAS chegadas à 15:05 Degadas à 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis

saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó

T A C às suas ordens
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Secção esportiva
Redaçào de NÉVIO FFRiyrqrçpFS

OS ASPIRANTES DO VASCO DA GAMA
recsberão amanhã as faixas de campeão

A K S S  M K Ü ,  í ! rf,m-08 ^_° Quadro alví varde, ve-ao Estádio Municipal da Pon 
te Grande, a efetivação do 
encontro entre o Aspirante 
do G.E. Vasco da Gama e 
S.E. Palmeiras da 2a Divisão.

Neste'cotejo o Expressinho 
vascaino receberá as simbó
licas faixas de campeões 
das mãos dos esmeraldinos, 
em regosijo pela conquista 
do cetro máximo da catego 
ria secundaria no ano de 
1956.

Será um embate, em que 
deveremos ter boas mano
bras dentro da cancha, pois 
para tanto as duas equipes 
estão òtimamente prepara
das.

remos os estreias de alguns 
novos jogadores, como é o 
caso do arqueiro Buck e 
avante Niggemann, enquanto 
isto no txpressinho do Fan 
tasma do Planalto será man 
tido os mesmos elementos, 
que venceram o campeonato 
da categoria na ultima tem
porada.

Assim conclamamos a to
dos os nossos desportistas, 
afim de que acorram em 
massa à nossa principal pra
ça de esportes, com o fim de 
incentivar os nossos jogado
res na realização do grandes 
espetáculos.

O Internacional também vai 
atuar em Curitibanos

Um bom cotejo será reali
zado amanhã a tarde na c i
dade de Curitibanos, quando 
o Internacional desta cidade 
dará combate ao quadro do 
Independente n u m  prélio, 
que se antecipa muito sen
sacional.

0  Colorado mantem se in- A delegação colorada de 
victo era 5 jogos, e por sua verá deixar a nossa urbe

Lajes.
Levando-se em ^considera 

ção as ultimas atuações dos 
dois bandos, não temos du
vida em apontar um leve 
favoritismo do Internacional 
neste combate intermumci 
pal.

vez o quadro curitibanense 
tem um saldo regular em 
confronto com equipes de

amanhã as 7,30 horas em fren
te a sua sede social sito a 
Rua 15 de Novembro.

0 Atlético A joga amanhã em 
Trombudo Central

O Atlético A F.C. uma das 
boas equipes da nossa 2a 
Divisão, deverá no dia de 
amanhã excursionar a loca 
lidade de Trombudo Central, 
oportunidade em que estará 
dando combate ao S. C. Cru
zeiro local.

O Mais Querido da cidade 
atravessa no momento uma 
otima fase, e por certo de
verá realizar uma otima ex i
bição naquele distrito de Rio 
do -ui.

Grandes esquadras do fu

tebol lajeano, atuaram na
quela localidade, e t o d a s  
trouxeram derrotas.

O Independeute foi derro
tado por 2 á 1; o meemo 
placar foi registrado quando 
o Lajes lá atuou. Finalmente 
o G E Rodoviário, a duas 
semanas foi fragorosamente 
goleado por 9 á 1.

Agora surgiu a vez do Tri
color ir àquela localidade, e 
na qual procurará conquistar 
uma boa vitoria para o fu
tebol lajeano.

Torneio de encerramento da varzea
A varzea deverá viver a- 

manhã à tarde no Velho Es
tádio de Copacabana um de 
seus grandes dias, quando 
serão realizadas duas pele 
jas

Abrindp a rodada, será 
realizado as 13.30, o cotejo 
entre o America e o Atléti
co B, numa contenda cheia 
de contornos sensacionais.

No jogo principal da roda
da, degladiar se-ão os éle-

vens do União e do Az de 
Ouro, num combate de vida 
e morte para ambos, pois o 
vencedor do mesmo estará 
classificado para disputar o 
cetro máximo do Encerra
mento com o S. C. Corin 
tians.

Não apontamos qualquer 
favoritismo, para cada um 
dos dois bandos, pois os dois 
adversários possuem equipes 
de um mesmo porte técnico.

Negocio de ocasião
Vende-se um caminhão Ford 

46 Hercules Diesel comple
tamente reformado sujeito a 
qualquer prova.

Os interessados poderão di
rigir-se a rua Correia Pinto

C asa vende-se
Vende-se uma casa à rua A- 

riatiliano Ramos, nova moderna 
com 170 m2 etn terreno de 
12 x 32 — tratar com o sr. 
Cid Reis.

Informações à rua 15 de no
vembro 73 .

Sindicato da Industria de Serrarias, Car 
pintarias e Tanoarias de Lajes

C o m u n i c a ç ã o
5

Temos o grato prazer de comunicar aos Senhores Associados e tôda 
classe de Madeireiros que em data de 18 do corrente, o Exmo. Sr. Minis
tro do Trabalho, reconheceu o SINDICATO D A INDUSTRIA DE SERRARIAS, 
CARPINTARIAS E TANOARIAS, de Lajes, aprovando na data mencionada a 
respectiva CARTA.

Outrossim, comunicamos a todos os Associados e profissionais do 
ramo das industrias de serrarias, carpintarias e tanoarias, que o recolhi
mento do imposto sindical far-se-á no corrente mês, por intermédio do Ban
co do Brasil S/A, agências de LAJES, RIO DO SUL e Joaçaba, para os in
dustriais de Herval D’Oeste, Lajes e Rio do Sul, sendo que para os indus
triais de Curitibanos, Campos Novos, São Joaquim e Capinzal, dito reco
lhimento deverá ser feito ao Banco Industria e Comercio Santa Catarina 
S/A (Inco). As guias de recolhimento poderão ser encontradas nos estabe
lecimentos bancários mencionados.

Lajes, em 21 de janeiro de 1.957

Ary Waltrick da Silva
Presidente

Técnica c Beleza

Todos os medeio* Ca linho Orbtption 
de ràü*os de a lia  classe, up iesclíam  
ca racte rís ticas  técnicas excep onais 
e acabcnrnso primorcsa Os r(:áiOS 
O r o i p h o n  d is tinguem • se p ^ io  seu 
alcance, seletividade e durabilidade 
Os rádios Orbiphon constituem um 
elemento de decoração em qualquer 
ambiente de bem gosto

O i l

DISTRIBUIDORES NESTA PRAÇA 
OSNY PIRES & CIA. Ltda.

Praça Joflo Costa, 34/38 - Fone 263 - Caixa Postal, 35 
LAJES Santa Catarina

cr, mais avançado em qualidade

Lageanos: Lembrai-vos que o Lar dos menores da Vila Esperança 
será sempre uma porta aberta para|;a salvação dos que 

ali procuram abrigo e proteção.
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i  1 W«Ho lü será hongeá n  Lajes
Deverão chegar a esta cidade, dia 30 do 

corrente, os deputados Leoberto Leal e Alfredo 
Cheren, este último presidente da Legião Brasi
leira de Assistência, além de outras personalida
des que os acompanharão nesta visita à Prince
sa da Serra. Nessa ocasião, os ilustres visitan
tes serão homenageados pelos seus amigos com 
um banquete no Grande Hotel Lajes, no qual 
participarão elementos de nosso mundo social, 
político e econômico. A chegada do deputado 
Leoberto Leal está sendo aguardada com inte
resse nos circulos politicos locais, em Virtude de 
alguns municípios catarinense estarem fazendo 
movimento em torno de seu nome para suceder 
o sT*. Jorge Lacerda.

CORREIO LAGEANO
ANO XVI Lages- 26 de Janeiro de 1957 N* 8

Dep. Osni de
Knconlra se nesta ci

dade, em gôso de férias 
legislativas, acompanha
do de sua exma. espo 
sa, dra. Helena Camar
go ' Regis, o deputado 
Osni de Medeiros Regis, 
representante do PSD de 
Lajes £à Assembléia Le
gislativa do Estado. O di
nâmico parlamentar, que 
desfruta de grande pres-

Medeiros Regis
tigio e largo circulos de 
amizades em n o s s o s  
meios, desempenhou com 
larga visão administrati
va o cargo de prefeito 
Municipal, quando, por 
vontade do povo e co
mo um dos deputados 
mais votados do Estado, 
foi eleito para o legis
lativo catarinense.

Já se encontra no 
Egipto o contingente 

brasileiro
Telegramas procedentes de 

Abu Sweir, Egipto, informam 
que um pelotão avançado 
do contingente brasileiro da 
Fôrça de Emergência das 
Nações Unidas, constituído 
por cinco oficiais e 37 sol
dados, chegaram dia 20 do 
corrente ôquela cidade. O 
avião canadense"em que via
javam aterrou às 10.40 horas. 
Com a preaença da tropa 
brasileira, aumentou para l0, 
o número de paises ‘que for
neceram soldados à Força 
de Emergência da ONU. Os 
brasileiros de6sa fôrça avan
çada estão sob o comando 
do major Carim Jorge Khe- 
de, descendente de imigran
tes árabes, nascido no Es
tado de Minas Gerais,

I

I

Seguiram para o 
SINAI

Agora também em
LAJES

a “deliciosa

Escolinha
Curso rápido

I
I

I

AULAS
C L U B E  

14 de 
J U N H O

A partir do próximo dia 30 estará 
em nossa cidade a famosa Escolinha Walita! 
Inscreva-se hoje mesmo! O curso é rápido, 
inteiramente grátis e está a cargo da famosa 
nutricionista Dna. MARIA MOTTA 
de São Paulo. Você aprenderá inúmeras 
receitas deliciosas e ainda receberá 
um sugestivo diploma!

• Centenas de novas receitas 
e Segredos da cozinha moderna 
e Manejo dos aparelhos Walita

Tudo isso você aprenderá nas aulas agradáveis, 
sem formalidades, da Escolinha Walita, que 
estão entusiasmando milhares de Donas de Casa 
de todo o Brasil! Durante o curso, serão 
exibidos interessantes filmes sôbre alimentação 
moderna, inteiramente falados em português.

Atenção! O número de vagas é limitado. Nâo perca tempo!
Convide suas amigas e vá depressa fazer sua inscrição num destes endereços:

eletro-industria «walita» s.a.
REVENDEDORES WALITA DE LAJES 

LOJA PHILCO. Rua Correia Pinto, 86 -  FERNANDES & CIA., Rua Quintino Bocaiuva. 80
RADIO LUX, Rua Correia Pinto, 32 — A ELETROLÂNE1A, Rua, Cel. Coedova, S/N
BERTUZZI RIBAS & CIA., R. 15 de Novembro, 306 — LOJA ENEBECÊ, Rua Correia Pinto, 136

A ESCOLINHA WALITA É UMA INICIATIVA DOS REVENDEDORES WALITA DESTA CIDADE

da inauguração da Radio Clube

Ao desembarcarem em 
Abu Sweir, foram os brasi
leiros conduzidos a El-Balia h 
acampamento da Fôrça de 
Emergência, onde ficarão a- 
guardando ordeos do alto 
comando da Organização das 
Nações Unidas. É possivel 
que os brasileiros sejam en
viados à península de Sinai

Aniversários
Festejará seu aniver

sário natalício, a 27 do 
corrente, o sr. Agenor 
Varela, industrial e ele
mento muito relaciona
do em nossos meios. 
Desportista de valor, o 
distinto aniversariante 
exerceu, com eficiência, 
por muito tempo, o car
go de vice-presidente do 
Aliados, clube esportis
ta desta cidade.

Fe»tejou mais uma data na
talícia, ontem, a distinta sra. 
Nadir Alvts Fava, esposa do 
nosso particular amigo Pedro 
J jsé Fava, funcionário do Ser 
viço de Identificaçio e Médico 
Legal da Delegtcia Regional de 
Policia de Lajes e apreciado 
colaborador da imprensa desta 
cidade.

Leia o Correio Lageano, 
às 4as e sábados

Festividades
Na sequência das festivi-i 

dades que marcaram a as 
cenção da Radio Clube dpi 
Lajes ao posto do man po 
derosa emissora do interior 
de Santa Catarina, foi rea
lizado domingo ultimo a noi
te, na Praça João Costa, um 
sensacional e animado «show» 
popular, com a presença de 
Vicente Celestino, denomi
nado «A voz • orgulho do 
Brasil», Nessa ocasião o gran
de cantor brasileiro se viu 
entusiasticamente aclamado 
pela enorme multidão que ee 
comprimia naquele local. O

aludido «Show» foi iniciado i 
com a apresentação do já 
conhecido e apreciado «Trio' 
Serrano», da Radio Clube, 
integrado por Tavinho, Ma- 
néco e >ouzinha. Era segui
da, foi apresentada Reginal- 
da Spindola, que já tem o 
seu cartaz firmado em nos 
sa terra vindo depois Cilda 
Nunes, de futuro promissor, 
conforme pudemos constatar. 
Ato contínuo tivemos a apre
sentação de Virgoliuo e seu 
boneco Juquinha. um dos 
graodes valores da W-3, en 
cerrando o «show« a figura

inconfundível do mundo ra- 
diofòuico brasileiro que é 
Vicente Celestino.

( umpre destacar que foi 
um espetáculo quasi inigua 
lavei em nossa terra verifi 
caDdo-86 aiém do tudo o 
cumprimento da promessa 
que a Radio Clube fez ao 
povo lajeano. trazendo o ar
tista que êste mesmo povo 
havia escolhido quando do 
memorável concurso realiza
do no ano passade, que atin 
giu a casa dos 35 mil votos 
dos quais Vicente Celestino 
conquistou 17 mil e poucos

O segundo colocado nesse 
certame, Francisco Carlos, 
segundo informações que 
obtivemos, também virá à 
Princesa da Serra dentro de 
pouco tempo em mais uma 
valiosa aquisição da popular 
W 3.

Por mais êsse sucesso al 
cançado. destas colunas cum
primentamos o diretor da 
Radio Clube de Lajes, sr 
Carlos Jofre Amaral, e de
mais funcionários desta sim
pática emissora, augurando 
lhes o mais pleno e '•r.mpl**- 
to êxito
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