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Verbas para o Orfanato e Asilo Vícentino
Contribuição do senador traba- 

ihista Saulo Ramos
A Executiva local do Partido Trabalhista re

cebeu telegramas do senador Saulo Ramos em 
que aquele representante catarinense no Palácio 
Monroe comunica ter destinado Cr$ 250.000,00 da 
sua quota pessoal de subvençõos anuais ao Asilo 
\ icentino desta cidadã e Cr$ 75.000,00 ao Orfana- 
to N. S. das Graças. A lembrança do senador pe- 
tebista em aquinhoar entidades de sua terra nata! 
que se dedicam ao amparo das crianças e da 
velhice repercutiu de modo favorável em todos 
os meios locais.

Acordo PSD- Âristiiiano ?
Já de algum tempo 

circulando a noticia de 
que estão se processan
do entendimentos entre 
o PSD local e o cel. A- 
ristiliano Ramos, dissi
dente udenista. com vis
tas ao próximo pleito e- 
leitoral. As informações 
que teem transpirado 
dão as bases seguintes 
para o possivel acordo: 
o cel. Âristiiiano aceita
ria a legenda do PSD pa
ra concorrer à Camara 
Federal em 58 e indica
ria um candidato a de 
putado estadual, o cap.

Sombra ou o dr. Antonio 
Edú, bem como alguns 
candidatos à vereança 
municipal, todos na cha
pa pessedista; em com
pensação a ala que co
manda, e que está em 
permanente atrito com 
os srs. Irineu Bornhau- 
sen e Jorge Lacerda e 
com o diretório udenista 
local, passaria a apoiar 
o PSD não só na sena- 
toria como para a elei
ção do futuro governa
dor do Estado Tendo 
em vista essas conversa
ções o cel. Âristiiiano

Pamos seguiu para o Hio 
afim de consultar à dire
ção udenista e também 
entender-se diretamente 
com o sr. Nereu Ramos.

Rotary agradecerá
O Uotary Clube dc Lajes de 

verá realizar hoje uma reunião 
especial para entrega de mo 
ções de agradecimento à im
prensa e rádio locais, à Pre 
feitura, ao 2" Batalhão Rodo 
viário e a diversas entidades 
e pessoas que de modo espe
cial colaboraram para o exito 
da conferência recentemeníe 
realizado em nossa cidade.

prietário do automóvel 
receber quinze mil cru- 
zéiros para os necessá
rios reparos. O jeepe, 
causador da colisão, con
duzia dois fiscais esta
duais, sendo dirigido por 
um deles, e ambos re
tornavam de “ fiscaliza
ções" feitas no paralelo 

138, onde .pegaram “febre 
alta” .

Placa branca abalroa 
automóvel

Ao meio dia de ontem, 
na Avenida Marechal 
Floriano, um automóvel 
de praça, que demanda
va ao Bairro do Cemité
rio, foi abalroado por um 
jeepe da Fiscalização 
hstadual, que trafegava 
em sentido contrário e 
contra mão. Apesar das 
proporções ao acidente 
os danos foram sómente 
materiais, devendo o pro-|

Banco do Brasil S.A
— E D I T A L  —

O BANCO DO BRASIL S.A. , Agência local, 
tornar público que, durante o primeiro semestre 
do ano vindouro, será realizado, nas Agências de 
Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, São 
Paulo, Curitiba, Pôrto Alegre e Distrito Federal, 
concurso público para Fiscal-Visitador da CREA1 
(agrônomos, engenheiros-agrônomos e veterinári
os), devendo ser marcada, oportunamente, a data 
da abertura das inscrições.

Qualquer esclarecimento poderá ser prestado 
aos interessados, na Agência local do BANCO DQ 
BRASIL S.A., em seu expediente normal.

Lajes VSC), 28 de novembro de 1957
Osmar Gomes — Gerente.

Newton Soares Modesto de Almeida — Contador.

CURITIBANOS CLAM A JUSTIÇA
Informações chegadas da ci- 

lade de Curitibanos nos tra 
em a noticia da prisão feita 
le um funcionário federal, pe-
0 sargento Joaquim Silva, es- 
rivão da Delegacia de Policia 
[aquela cidade.

O que se estranhou no caso,
01 que inexplicávelmente a- 
|uele militar na pretensão de 
»erseguir um jovem dotado de 
devado espirito e formação 
noral invejáveis sem o mini- 
no motivo siquer destacou uma 
neia dúzia de seus cupin- 
:has e determinou a prisão 
laquele funcianário, quando 
sste dirigia em pleno centro 
la cidade seu automovel. O 
noço então, ao ver-se cercado 
le uns mal encarados policiais 
irmados de cassetétes e re

volveres sem perceber qual o 
motivo de tal afronta, viu se 
forçado a acompanhar os po 
liciais até a cadeia pública, 
onde ficou encarcerado, junta 
mente com uma dezena de 
assassinos num só cubículo 
infecto e nojento.

Nêsse dia, estava em exer 
cicio no cargo de Delegado de 
Policia o senhor Salvador Ca- 
lomeno, que cordeiramente a 
tendia as ordens do seu su
bordinado sargento, doentia e 
inescrupuloso. E como não ti
vesse saciado a sua sêde de 
perseguição, procurou prender 
mais um companheiro, o que 
não conseguiu por se encon
trar êsse em sua própria re
sidência junto á sua familia.

Uma vez na cadeia aquele

funcionário, os policiais que o 
prenderam, ainda sob a batu 
ta do irresponsável bom exem 
pio os «Quintais», o boçal sar
gento, invadiram |o quarto do 
hotel onde se achava hospe 
dado o prisioneiro, e numa 
prova de absoluta falta de res 
peito às leis vigentes, revista
ram toda a correspondência, 
deixando éssa e toda roupa na 
mais completa desordem.

Sómente pela madrugada, o 
sargento boçal deu ordens de 
soltura, após reconhecer, se
gundo declarou o tremendo 
erro que havia cometido.

Segundo estamos informados, 
não é a primeira vez que isso 
acontece na cidade progressis
ta de Curitibatos.

Jango em Minas Gerais
O sr João Goulart visitou 

oficialmente o Estado de Mi
nas Gerais no curso desta se
mana O vice-presidente da 
República foi recebido em Be
lo Horizonte pelo governador 
Bias Fortes, pelo arcebispo da
quela capital, pelo general Es

Vezes outras, tem se verifi
cado atos e prisões arbitrárias 
que partem do sr. Delegado 
de Policia, sempre sob ás or
dens e instruções do mandão 
sargento Joaquim Silva.

Que êste caso sirva de exem
plo ao arrogante e pretencioso 
militar cuja farda que veste 
deveria honrar e não manchá 
la de vergonha e baixeza, co
mo vem fazendo últimamente.

Olhos néle senhor Secretá
rio do Interior e Justiça do 
Estado.

De «O Estado»

pirito Santo, chefe do 4 ‘ Exér
cito, e por outras altas autori
dades e ovacionado pelos tra
balhadores mineiros quando 
comunicou estarem adiantadas 
as demarches para a conces
são da aposentadoria integral 
aos segurados dos institutos de 
previdência.

Em sua visita ao Estado 
Montanhez o sr. João Goulart 
recebeu oficialmente a adesão 
de quatro deputados à Assem 
bléia mineira1 que abandona 
ram: dois do PSD, um do PDC 
e outró o PSP esses partidos 
para ingressarem no PTB. O 
vice presidente da República 
interrompeu a sua permanên
cia em Minas para retornar ao 
Rio, onde sua esposa deu a 
luz ao segundo filho do casal, 
uma menina.

Válidos os litulos Velhos
A Camara Federal aprovou ontem nova reforma eleitoral. A proposição aprovada consta de doze arti

gos e prorroga o prazo de validade dos atuais titulos eleitorais ate as próximas eleições. ,,
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Lampada atômica perma
nece acesa dez anos

As principais estradas de 
erro norte americanas estão 

experimentando, atualmente, 
um novo tipo de lampada atô
mica, visando a aperfeiçoar o 
sistema de segurança das fer
rovias.

Essas lampadas são fabrica
das com «krypton» radio-ativo, 
produtivo da energia atômica 
para fins pacíficos. O «krypton» 
é um gás radio-ativo, que, co 
locado no interior da lampada 
sensibiliza cristais de fósforo 
beneficiados. Esta reação pro 
duz então luz. O processo é

inteiramente automático e per 
siste durante longo tempo. Os 
técnicos da companhia produ
tora acreditam que as lampa
das poderão funcionar durante 
10 anos ou mesmo um pouco 
mais, sem qualquer manuten
ção. No momento, alem de seu 
emprego nas ferrovias, as lam
padas atômicas estão sendo 
testadas para outros fins como 
por exemplo, construção de 
estradas de rodagem, vagões 
para minas subterrâneas e 
bóias de alto mar para aviso 
aos navegantes.

Atenção reservistas
O Exercito é a nação em armas: A segurança do País 

repousa na Reserva consciente dos seus deveres. Comemoran
do o «O DIA DO RESERVISTA», o Exército Nacional .concla
ma à apresentação, de 1° a 16 de dezembro, no Quartel do 2° 
Batalhão Rodoviário, em Lages, dos seguintes telementos da 
Reserva:

- Oficiais e Aspirantes a Oficial R/2, fquer estejam ou 
não convocados para o Serviço Ativo do Exército;

- Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados com o Curso 
de Sargento, da Reserva Remunerada ou fnão, inclusive os 
oriundos das Policias Militares ou Corpos de Bombeiros, desde 
a classe de 1927 a de 1937, inclusive.

A PEDIDO

Golpista baixo
Cumpre-me o dever em retratar a verdadeira personali

dade de ERNANI FlíAVCISCO OA ROSA, Contador, registra 
do no CRC sob n' 1929 SC, indivíduo sem escrúpulos que 
penetra nas organizações comerciais como Contador, adquerindo 
toda confiança e consideração de seus dirigentes, após ter con
seguido essa situação procura por todos os meios em destruir, 
expondo a terceiros todos os sigilos comerciais ali existentes, 
causando danos e perdas aos então proprietários ou acionistas.

Tudo isso sempre em seu proveito próprio, é um ele
mento que vem progredindo a custa de golpes de tôda a na
tureza.

Indivíduo, prezados comerciantes e leitores, ao meu vêr, 
indigno de merecer o conceito, pelo cargo que vem desem
penhando na Princeza da Serra.

Estejais certos, que outros golpes surgirão, pois, essa é 
sua especialidade, salvo se os contabilistas locais, a bem de 
salvanguardar os direitos de sua classe, por meios competen
tes tomem as medidss que o caso exige.

Lajes, Novembro de 1957 

GERSON VIEIRA LUCENA

Calculadora Facil
Somadora Facta 

De Escrever Halda
Duplicador Plento Graf

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARMANDO CASTRO
Edifício Gamboigi - LAJES - S Citarina

ia  M ia r a  Vara da h u m  dt Lajas
Estado d© Santa Catarina

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da Segunda Vara. em 
exercício na Primeira Vara, 
da Comarca d« Lajes, Esta
do de Saala Catarina, na 
forma da lei, etc. —

Edital de Leilão
Faz saber a todos quantos

0 presente edital de leilão vi
rem ou dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia onze (11) do mês 
de dezembro próximo vindou
ro, às dez horas, uo saguão 
do Edifício do Fórum local, o 
porteiro dos auditótios. ou 
quem suas vezes fixer, leva
rá a público pregão de ven
da e arremataçã), por quem 
mais der e melhores lances o- 
ferecer iudependentemente das 
respectivas avaliações, os se 
guintes bens penhorados a 
Réinoldo Schutz na ação exe
cutiva que lhe moveu Adenir 
Vieira Quadros, julgada por 
sentença que transitou em jul
gado, bens êsses a saber: 9 
latas de marmelada “ Colom
bo” à cr$ 17,00; - 26 esfregõ
es de aço à cr$ 3,00, -  3 la
tas de marmelada marca ‘Pei
xe” à cr$ 45,00, - 2 vidros de 
cebola em pó à cr$ 17,00; - 
4 vidros de alho em pó à cr$ 
14,00; - 1 lata de sar linha 
“ Coqueiro” - 150 grs. por 9,50,
- 2 latas de espargos - médi
os - 650 grs. à cr$ 35,00, 6
latas de pepinos - 1/2 kg. à 
cr$ 25,00, - 3 latis de pepinos
- kg. á cr$ 43,00; - 2 latas de 
pêssegos de 1 kg. “ Bauer”  - à 
cr$ 44,00; - 12 latas de cane
la em pó a cr§ 3,50; - 3 latas 
de pimenta em pó a crS 5,50;
1 pacote de chá ‘Indiano” pre
to por cr$ 17,00; - 8 pacotes 
de velas “Yara” a cr$ 10,00,
- 1 lata de ameixas “ Indiana”
por crS 410,00; 44 envelopes 
de melhorai a cr$ 1,00; - 22
•atas de leite “ Ninho" a cr$ 
55,00; - 9 latas de leite “ Nes- 
togeno” a cr$ 55,00; - 5 latas 
de leite “Eleden” a cr$ 55,00;
- 4 latas de sardinhas de 1/2 
kg. “ Coqueiro” a cr* 30,00; - 
12 latas de pescadas em con
serva a Jcr$ 16,00 - 5 latas 
de pêssegos “Serrano’’ de 1 
kg. a crS 43,00; - 1 lata de 
colorau “ Umbú” por crí . . , 
100,00; - 2 pacotes de may- 
zena “ Dureya” a cr9 7,00; - 9

latas de goiabada peq. marca 
“ Peixe” a cr$ 9.50; - 21 paco
tes de palitos a cr$ 2,50, ”  ̂
caixas de mate “ Leáo & Çr$ 
12,00; - 24 saponáceos “ Radim’ 
a cr$ 3,00; - 12 saponáceos
‘‘Primor” a cr$ 3,00; - 4 co- 
p is de geleia de “Jabotica- 
oas” a cr$ 28,09; - 5 latas de 
ervilha" “ Pelotense" a cr$ 
18,00, - 8 latas de ervilha “ Rio 
Gr nde” a cr$ 18,00, - 75 la
tas de massa de tomate “ Pes
queira" a cr$ 12,00; - 40 latas 
de sardinhas “ Caçula”  a cr$ 
9,50; - 22 rolos de papel higi
ênico ‘Tico-tico” a cr$ 5.00;
- 6 latas de moraogo8 e n cal
da à Cr$ 26,00; - 9 latas de 
abacaxi de 1/2 kg. a cr$ I8.0O;
- 37 latas de pessegos de 1/2 
kg. a 23,00; - 6 latas de eôco 
em conserva à Or$ 17,00; - 11 
latas de salsichas “ Anglo” à 
crí 18,50; - 5 latas de salsi
chas “ Swft”  à cr$ 18,50; - 6 
latas de azeitonas verdes à 
crS 42,00; - 4 la as de triplo 
concentrado de Tomate à cr$
27,00: 4 latas de pêssegos.. 

Augusto e Uarlidge” á cr$ . .
21,00; - 2 latas de pêssego 
“ Bauer” à cr í 43 00; - 10 bal
des de dôces de frutas “ Cha
ves" à cr$ 27,00; 6 pacotes de 
herva-mate “ D mradinha” à 
cr í 12,00; - 8 pacotes de her- 
va-mate “ Dama’’ à cr$ 12,00; 
4 saquinhos de Sal à cr$ 5,50;
- 2 latas de pês-egos de 1 kg. 
•‘Cica”  à cr$ 43,00, - 3 latas 
de leite condenstdn marca 
“Moça" à Crí 19,50; - 16 pa
cotes de saponáceos em pó. a 
crí 4,00: - 5 latas de Tody pe
quenas à cr$ 24,00; - 7 latas 
de azeite “ Sol-Levante”  à crí 
62,00; - 7 latas de marmelada 
branca pequena à cr$ 17,00; -
2 latas da g o ia b .d . narca

Cica” à cr$ 10,00; - 1 lata
de chocolate em pó (avulso) 
por cr$ 17,50 - 3 c lixas de a 
nil "Imperial” à cr$ 35,00; -
3 vidros de pepinos em con 
serva à cr$ 35,00; - 9 bnmbril 
à cr$ 4,00; - 3 caixas de chi- 
cletz à cr$ 65,00 • 2 latas de 
p trquetica vermelha à cr$ 
38.00; - !3 barras de choco
late “ Diamante” à cr$ 4,50;
- 24 quilos de açúcar “ União’’
à cr$ 14,50; - 1 fogão à que- 
rozene, por cr$ 1.200,00; - 1
g“ ladeira pequena por cr$ 
600,00; -  5 porta-ovos por cr$ 
5.00; - 3 vidros para balas por 
cr$ 105,00; - e 2 armações pe
quenas, para frutas, por crí

20,00; - E quem quizer arre
matar-os bens acima mencio
nados, que se encontram em 
poder d o  depasitário CARLOS 
NUE’ SOARES C O üTO , para 
qualquer exame ou verifica
ção, deverá comparecer no dia 
hora, mês e local acima refe
ridos, sendo ditos ben» entre
gues a quem mais der inde
pendente das alu1ld.-s avalia 
ções, depnis de pa^os no ato 
o preço de arrtm/itação, as 
custas despesas judiciais E pa
ra que chegue ao conhecimen
to da todos, passou-se o pre
sente edital para public >ç3o 
na forma da lei. -  Dado e 
passado nesta cidade de Lajes 
aos vinte e nove diaa do mês 
de novembro de ano de mi! 
novecentos e cincoenta e ve
te. Eu, Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão 1o Cível, o da
tilografei, 6ubscrevi e também 
assino. Sêlos afinal
José Pedro Mendes de Almeida 
Juiz de Direito da 2a Vara, 

em exerc. na la 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

ped/dos

B m fa h ée ò

N  M "

1 U  D A "
ES

COÇKSHUTT
IWDUREIRO LIMAíG»

. .1P O R T A D O R E S

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

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

— Revendedores autorizados —

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



Tribunal Regional Eleitoral
2 ‘•«fcá-T M ' rva

Eleitores inscritos até 31 de outubro de  ̂ 19o7
Joinvile
Tubarão
Blumenau
Florianó|)olis
Brusque
ltajaí
Lajee
Rio do Sul 
Urussanga 
Concórdia 
LaguDa
Jaragua do Sul
Criciúma
São Francisco do
Caçador'
CanoiDbas
Araranguá
Videira
São Joaquim
São Bento do Sul
Braço do Norte
Orleãee
Ituporanga
Pôrto Uniào \
Ibirama
Chapecó
Itaiópoüe
Palhoça
Turvo
Mafra
Timbó
Indaial
Joaçaba
Sombrio
Lauro Muller
Palmitos
Xanxerê

11.3-'" Campo Alegre 1.185
8.935 Capinzal 1.152
8.392 Presidente Getúlio 1.132
8.285 Guaramirim 1.100
7.139 Taió 1.080
5.913 Vidal Ramos 1.069
5.245 Novo Trento 942
4.600 Tangará 882
4.185 Rio Negrinh'1 881
3.759 Piratuba 829
3.460 Seara 757
3.090 Araquari 756
2.949 São José 742
.2.902 Papanduva 730
2.814 Rodeio 709
2.688 Herual d’Oestc 69
2.677 Tijucaa 65°
2.40J Biguacu 653
2.372 Mouaaí 59?
2.287 Curitibanos 560
2 188 Bom Retiro 4s
2.1 -u, ltá 436
2.0;i: Campos’Novos 4 16
2.07 Ciasp r 40'*
2.02‘ São Garles 399
2.027 Urubicí 378
1.940 Jaguaruna 5 0
1.879 Xaxiin 308
1.766 Itapiranga 152
1.732 Camboriú 127
1.650 Imarui 122
1.623 São Miguel d'Oeste 113
1.540 Pôrto Belo 92
1.489 Dionisio Cerqueira 1
1.377 Descanso 0
1365
1.361 T O T A L 146.452

Fomento às coopera

tivas do café
Para o de6env( lvimento <io 

cooperativiemo entre os ca- 
feicultores a Junt Adminis
trativa do I.B.C. autrizou  re
cursos no total de CrS . . 
56.000.000,00 (para 56 coope 
rativas já existentes ou a se 
tem criadas) Esse financia
mento uão poderá ultrapas
sar o capital o reserva rea 
lizadoe de cada cooperativa 
interessada, exigindo-se para 
tais empréstimos, documenta 
ção em ordem e diretorias i 
dôneas.

A distribuição proporcional 
será efetuada do seguinte 
modo: São Paulo, 21 coope
rativas: Paraná; Minas Gerai6 
9; Espírito Santo 6; Estado do 
R o 3; Bahi* 1; Pernambuco 1; 
Goiás 1; M«to Grosso 1 e 
Santa Catarina 1.

Para seu carro

use peças

legítimas F O R D

Este jornal circula 
duasvezes por sema
na, às quartas e sá- 

badoa

Pagw JPm-/lnck _

De interesse geral:

O mal* 
rasiitenf*

•  •conómlco  
motor

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

Revendedor Autorizado: 
MERCANTIL D E L L A  ROCCA BROERING S/A
RUA CEL. MANOEL THIAGO DE CASTRO 156 - PONE 253 

CAIXA POSTAL 27 LAJES S.C.

Indústria det Automóveis 
em Minas Gerais

Anuncia-se a instalação de 
uma fábrica de automóveis 
na Cidade Industrial de Belo 
Horizonte. Falando à imprensa 
da capital mineira, o Sr. Teó- 
dulo Pereira, vice-presidente 
em exercido da Federação 
Ias Indústrias de Minas Ge

rai*, adiantou que a S1MCA, 
poderosa organização france
sa vinculada ao grupo italiano 
FIAT, está interessada naque

le propósito.
Cemenifacdo a naticia, «In- 

formadar Comercial» esclare
ce que 300 milhões de cruzei
ros serão invertido* na SIMCA, 
colaborando no empreendi
mento a C.S.N., como um dos 
representantes nos quatro gru
pos acionistas.

A especialidade da organi- 
zaçio industrial francesa é a 
fabricação de carros leves.

Dr. João Ribas Ramos
ADVOGADO

Rua Correia Pinto. 225 - L A J E S

Fábrica de autos em 
Porto Alegre

Estará montada dentro de 300 dias 
* á nova indústria

Dentro de 300 dias estara 
tentada no Rio Grande do 
l il uma fábrica de automó
veis. Esta noticia foi ootem 
raD8mitida ao governador 
Ido Meneghetti pelos ers. 
Hto Nilo Haselof e Ottony 
\rrrgui, diretores da firma 
2irei.

Na oportunid de êsses in

dustriais mantiveram cordial 
palestra com o chefe do E xe
cutivo gaúcho, fazendo am 
pio relató-io sôbre as fuiuras 
atividades da firma.

U contrato firmado pela 
firma brasileira é com a po- 
d-rosa organização ingle-a 
William Routes, com matriz 
em Londres, fabricante dos 
automóveis -Hilmann».

Segundo quadro demons
trativo, organizado pela Cai
xa de Amortização, dos va
lores, quantidade e impor
tância de notas do papel- 
moeda. existiam em circula
ção em 31 de outubro findo 
903.486,344 fédulas de um a 
mil cruzeiros, no t tal de

Faça uma visita à

Cr$ 89.582 195 149,00.

Confrontando essa impor
tância com a existenie em 
30 de setembro último, Cr$ 
87.586 404, — verifica se uma 
diferença, para rnai-s de Cr$ 
1.995.790,500 00 no papel moe 
da em circulação

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

São os famosos tecidos das Industrias 
RENAUX, de Brusque

Casa Brusque
Galeria Dr. Accacio - Rua Cel. Cordova

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Telefone n- 266
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópols S. A.

Voos da :
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às U:30 De 
saidas às 14:50 Para

Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis 
Videira - Joaçaba e Chapecó

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

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Floria1 5polis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - S u tos  - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

chegadas às 15:05 De

isaidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10.15 Para

chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às 10:lõ Para

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

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

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

: T A C às suas o rd e n s -----------

\ r
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
REQUERIMENTOS d e s p a c h a d o s

Dia 4 de novembro de 1957
N* 2040 1-10 1957

N- 2201 

N- 2216

N- 2217

N' 2221

N- 2224

28-10-1957 

30-10-1957

30-10-1957

30- 10-1957

31- 10 1957

Belo dc 
devido.

T

N- 2225
/

- 31-10-1957 -

- Dr Osmar Caetano da «Silva -  Apro
vação de planta e licença para cons 
truir um prédio para o Dr. IRAN 
YARED - Sim.

- Joaquim Manoel de Souza -  Ligação 
dágua - Sim.

- Maria da Glória Sá Brito - Transfe
rencia rie terras em Campo 
Sul - Sim, após p.<gituento

■ Lourival Antunes de Souza - LanÇa 
mento de um MERCADINHO - Sim 
após pagamento devido.

• Dr. Evilásio Nery Caon -  Transfe
rência de terreno de propriedade - 
Sim, após pagamento devido.

- Indústria e Comércio de «Madeiras Ba 
tistela S.A. - Certificado de isenção e 
de paçam^mo de impostos -  Informe 
quantas serrarias do-suc, onde e-tã' 
localizadas e de qu*m foram adquiii 
das.
J ime A. Santos e Vital M. Freitas - 
Prrmuta de terrenos íoreiros - Sim, 
após pagamento devido.

Di 4 de novembro de 1957

N" 2235 - 4-11-1957 - Marcirio Palhano de Oliveira - Trans
ferência dc casa e terreno foreiro - 
Sim, após pagamento devido

N’ 2236 - 4-11-1957 - Milton Viera Arruda - Transferência
<1e c «sa e terreno foreiro - Sim, após 
p gam nt" devido.

N‘ 2237 • 4-11-1957 - T od ro Maria Alves de Moura- Pro-
fess«)r Municipal - 45 dias de Licença
-  Sim.

N‘ 2238 - 4-11-1957 - M  ura N*1 y Strugo Muniz - Funcio
nário Mui icipal - 90 dias de Licença
- Sim.

Dia 6 de novembro de 1957

N' 2248 - 6-11-1957 - Ivandi i « Ariuda Muniz - Professora
Municipal - 90 dias de Licença - Sim.

Dia 7 de no» mbro de 1957

N‘ 2239 - 5-11-1957 - Antônio Silva Moraes Neto • Trans-
f rè ma d- tenras em Capão Alto - 
Sim. após p gamento devido.

N' 2241 - 5-11-1957 - An ômo M. N t » e Moyaés S. Moraes
Tr.in>f^rê|icia de terras em Capã> 
Al - Sim, após oagimento devido.

N‘ 2244 - 6-11-1957 - L ur Waltri k C eího - Licença pa-
r < dtm lir um prédio -  Sim, após pa
gamento devido.

N‘ 2(46 - 6-11-1957 - Aiold Ribeiro Ram s - Transferência
de tt-rreno fuieiro - Sim, apóe paga- 
mei.'o devido.

N- 2247 - 6-11-1957 - Osnv Ro tolfo - Transferência de casa
e terreno foreiro - Sim, após paga
mento devido.

,N‘ 2249 - 6-11-1957 - Mario Lr-opoldo dos Santos - Trans-
f- rêoCia de terreno foreiro - Sim, após 
pagamento devido.

N' 2252 - 6-11-1957 - Leandro Gonçalves Vieira -  Trans
ferência de terras na Cidade - Sirr 
após pagamento devido.

N- 2254 - 6-11-1957 - Crnestina Furtado Pucci - Transfe
rência de Lrreno foreiro - Sim, após 
p.igainento devido.

L E I  N’ 1 4 3
de 14 de novembro de 1957.

Eu, V1DAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de La
ges. faço saber que a CAMARA MUNICIPAL decretou e eu 
sanciono a seguinte  ̂  ̂ ^

j- _ Fica denominada "RUA DR. CARMOSlNO
CAMARGO DE ARAÚJO” uma das vias desta Cidade anuJa 
sem momenclatura.

Art 2o O sub-título de que trata a Lei 8/55 será:
•MfDlCO HUMANlTARIO”.

3o -  Esta Lm entrará em vigor na data da sua 
r.ubiic revogadas as disposições em contrário.
Prefeito Municipal de Lages, em 14 de novembro de 1957. 

Assinado - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal
Felipe Afonso Stmão 
Secretário.

Coluna agrícola:

O sal na alimentação do gado
Todo gadov seja de cria ou 

de engorda reclama sal para 
atender às su:s necessidades 
orgânicas A prática adotada 
por alguns invernlptas nu 
criadores, de abistecer os co
chos de sal uma vtz por se- 
mana, é ii Wegsant". O boi 
de corte tjeve ser bem s 1:- 
trado para poder atender me
lhor à engorda e manter tam-

Verbas para melho
rar a cafeicultura
Aprovou a Junta Adminis 

trativa do I.B C. o plano de 
aplicações em financiamentos 
para o próximo exercício, ope
rações essas destinadas à re
novação e implantação da ca
feicultura nacional à compra 
ou instalação de aparelhamen- 
to para a melhoria das quali 
dades do café ou na instala
ção de serviços gerais de as 
sistência ao trabalhador das 
propriedades cafeeiras, tudo 
cumprimento ao decreto n° 
41 651, de 4/6/957.

Amparo ao pescador 
profissional

O deputado José Talarico 
com o apcio dos parlam, nta 
r®* Camnos Vergai, d 1 São 
Paulo, Souto Mayor, de Per 
nambuco. Rui Santos, da 
Bahia, Men-zes Pm ntel du | 
1 ’eará e João Fico, do Rio 
Grande do Sul, apresentou 
projeto dispondo sôbre a 
constituição * de equipvgen- 
das embarcações de pesca e 
da obrigatoriedade de regis
tro dos respectivos «rols* e 
da indicação de pescadores 
e trabalhadores especializados 
como tripulantes dos res ecti- 
vos barcos, bem assim esta 
belecendo condições de tra 
ba'ho e utros preceito» de 
amparo ao pescador proíis 
sional.

bém as suas defesas orgâni
cas em m e^ir forma É sabi
do por exemplo, que a boia
da mais sulitrada quando aco 
metida por um surto de «ftosa 
sofre menos, Muitos, a maio
ria, fazendeiros adotam a prá- 
ticu de ministrar o 8*1 puro 
e outros costumam adicionam 
lhe um pouco de creolina oi| 
qualquer < utro desinfetante. 
Aconselha se, ainda dar uma 
mistura de sal com cinz i, cal 
f farinha de ossos, sjuntada » 
um pouco de enxofre e lodu- 
reto de*uotá«sio, nas propor 
ções de 40 qudos de farinha 
de o-sos para 30 de cal «xtin- 
ta, 20 de cinza (de cad ira de 
rama de f> ijão • u mesmo oe 
fornalha ou de fogão) 10 qui
los de enxofre e 200 gramas

do iodurefi) de po(áss>n p>tr’ 
100 quilos de sal fino. Essa é 
H m. lhnr mi-tura de sal que 
se pode dar ao gado. Alem 
de muito barata, e, sobretudo, 
ótima para o organismo do 
«mimai. O côcho deve ser c o 
locado aes'ro do curral, par i 
facilitar a junta e a conferên
cia da boiada.

Quando «e vêi mudar o gj 
do do pasto, então colora-- 
um côcho para o sai ? ra «b- 
curral, se êete egtiver longe 
da porteira de entranc pua o 
Dovo mangueiro, de modo 
que o gado o encontrando ai, 
não teime no pasto rapado só 
p?ra procurar o sal. (Apuo. 
«Informativo Rur-1 e Econô
mico». 15 1-1956).

i i  i h i  c m
M É D I C A

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

sala 2

UA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

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

O melhor,
o mais belo, 

o mais últil
presente a uma dona de casa!

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat!
«

É o que lhe sugere para as Festas de Natal e Ano Bom a

Comércio do M onteis Joio Mim S/l
Rua Mal. Deodoro - 305 Tel. 259

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.691.20 por mês!
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Fim para os abusos com 
CHAPAS BRANCAS

Carros de passeios sómente para as altas au 
toridades — Aprovação ainda êste ano do 
projeto Fernando Fefrari — Articulação com 
lideres partidários para votação imediata — 

Já incluido na Ordem do dia da Câmara

Representações -

Caixa Postal, 430
Kua Corrreia Pinto n° 130

Consignações e Conta Própria

End. Telegráfico: ÁVILA

_  LAJES Santa Catarina

Estoque permanente de máquinas de 1

Contabilidade, Escrever, Somadora e Calculadora O L IV E TT I1
Equipamentos W ayn e:

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, caJ.ibradores de pressão e peças em geral

Vendas à vista e em prestações

Quase 400 milhões de cruzeiros pa
ra instituições de cultura

Destinou o Govêrno êste ano mais do dôbro das dotações de 1S55 
p j ;a  a manvtenção de nossas grandes casas de cultura e arte

RIO — O deputado Fernan
do Ferrari vem desenvolven
do esforços junto aos líderes 
das diversas bancadas no sen- 
lido de que seja aprovado 
ainda na presente legislatura 
o seu projeto que proibe o 
uso’ de carros oficiais ao fun
cionalismo público federal c i
vil e m litar. Coroando êsses 
esforços, o deputado petebista 
Conseguiu iocíuir o referido 
projeto na Ordem do Dia dos 
trabalhos da Câmara, sendo 
quase certa a sua votação 
numa das próximas sessões 
daquela C.sa,

EXTINÇÃO DE UM ABUSO

O objetivo primordial do 
projeto do deputado Ferrari é 
extinguir um abuso que ve»  
resistindo aos anos — o das 
chapas brancas. Pelo mesmo 
o funcionalismo público fede
ral civil e militar, bem como 
das autarquias e sociedades 
de economia mista fica pro- 
bidns de usar carros de pas
seio, só podenlo dispor de ji
pes ou camionetes, tipo Ca
minhão. Tais veículos no en
tanto sô poderão ser empre
gados no serviço público res
pectivo. vedado rigorosamen
te qualquer uso de ordem 
pessoal do funcionário. Por 
outro lado sua utilização só 
será permitida em lugares on
de não existia outra espécie 
regular de transporte.

AS EXCEÇÕES

Da proibição do uso de car

ro de passeio a e\cetuam-se 
Presidência e a Vice-Presi
dência da Repúb ica. as pre
sidências da Câmara dos De
putados e do Senado, os mi
nistro de Estaao e respectivos 
gabinetes, as pre>idências do 
Supremo Tribunal Federal, do 
Tribunal Federal de Recursos, 
do Tribunal de Cornas, do 
Superier Tiibunal Militar, do 
Tribunal Superior do Trabalho, 
dc Tribunal SuperbT Eleitoral 
e do Trieunal de Justiça do 
Distrito Federal.

O número de carros de pas
seio à disposição de cada um 
desses órgios serã fixado por 
ato baixado anualmente, em 
31 de dezembio, e publicado 
no «Diário Oficial», pelas se
guintes autoridades:

a) — os dos órgãos do Po
der Executivo, pelo Presidente 
da República;

b) — os da Câmara e do 
Senado, pelos respectivos pre
sidentes;

c) — os do Poder Judiciá
rio. pelo presilente do Su
premo Tribunal Federal.

Prevê ainda o projeto Fer
rari que nenhum veículo au
tomotor do Poder Público, 
autarquias e sociedades de 
economia mista poderá *er 
emplacado se nâo trouxer nas 
portas laterais dianteiras, no 
tam mbo mínimo de cinco cen
tímetros, as iniciais SPF em 
meio a traços horizontais ver
de e amaralo.

Rio, (Agência Nacional,! — 
Uma dotação global do 371,3 
milhões de cruzeiros foi des 
tinada pelo Governo às ins 
tituições qu ■ se dedicam a 
apurar a cultura do nosso po 
vo, representando mais que 
o dôbro, d <s verbas solicita
das, em 1955, para dezesseis 
entidades,' entre as quais a- 
vultam a Biblioteca Nacional, 
c Diretor do ratrimônio His
tórico e Artístico Nacional, 
o Instituto Nacional do Livro 
e Arquivos públicos de vári
as unidades de Federação, 
como os do Rio Grande do 
Sul, Pernambuco e Bahia. O 
aumento das dotações veio 
possibilitar a essas reparti
ções um considerável desen
volvimento nas suas progra
mações para o ano em cur
so, no campo do cursós de a

perfeiçoamento e estágios.

Cifras e instituições
Do total de 371,? milhões, 

votados para 1957 pelo Con
gresso Nacional, 52 6 milhões 
foram destinados a Bibliote- 
c < Nacional, para enriquecer 
suas coleções, adquirir obras 
raras, preparar bibliotecário-- 
estimular pesquisas bibliográ
fica-; 61 milhões à Diretoria 
do Patrimônio Histórico e 
Artístico N cional para dar 
prosseguimenrs ao seu traba
lho de restaurar os monu
mentos históricos encontra
dos em vários pontos do Bra
sil: 45,4 milhões o serviço de 
Rádio Difusão Educativa, pa
ra continuar a sua tarefa de 
complementar a cultura do 
povo em programação seli-

cionada, 29-5 milhões ao Ins
tituto Nacional do Livro, que 
está realisando o plano da 
Enciolopédia Brasileira e dan
do início a novas coleções 
de livros; 26,1 milhões ao 
Serviço Nacional de Teatro;
14.3 milhões ao Museu Histó
rico Nacional 11 9 milhões ao 
Observatório Nacional; 11,8 
milhões ao Instituto Nacional 
de Cinema Educativo; 10,7 
milhões ao Museu Nacional 
de Belas Artes; 10,6 milhões 
ao Museu Imperial; 4,9 milhõ
es à Casa dt Rui Barbosa;
4.3 milhões ao In-tituto Joa
quim Nabuco; 2,3 milhões á 
Comissão Nacional de Belas 
Arfes.- 1,6 milhão aos A rqui
vos Públicos de Minas Gerais 
Pernambuco, Ri.» Grande do 
Sul e Bahia,

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°372 
Telefone ir 266

"AQ U I ESTAMOS NOVAMENTE'

D. K. W. —
( pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgáo - jeeps
revendedores autorizados para

Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

M  I  Peças e M a p a s  i a .
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

Conheça seu DKW, visite a GERAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 
e solicite o plano de pagamento em prestações.

CURIOSIDADES

Leia . .  e aprenda
No censo de 1950, o muni. 

cípio d* São Luiz tinha . . , 
119.785 habitantes, ou seja- 
mai- 40% do que em 1940. 
Atualmente, segundo estima
tiva do IBGE, a capital ma
ranhense deverá contar . . . 
150.000 habitantes. Um a-pec- 
to interessante revelado pelo 
Rencenseamento foi a mar
cada predominàndia do d e 
mento feminino em São Luís; 
o uúmero de mulheres supe
rava em 10.000 o número dc 
homens. (Copy TELEPRESS)

x x

O desenvolvimento da in
dústria no Brasil seguindo a 
tendência universal, avança 
em ritmo rápido do que o 
desenvolvimento da agricul
tura. Com bases nos dados 
comparativos reunidos pela6 
nações Unidas e divulgados 
pelo IBGE, observa-se que, 
em relação «o ano de 1953 
(indice 100), a produção in
dustrial brasileira havia atin
j o  em 1955 e índice U2 
denntando um aumento de 
12/o no biênio enquanto que 
a produção agrícola alcança
ra o índice 111 ou seja um 
aumento de 11%.

Para seus anúncios procure o
CORREIO LAGEANO
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I p n  regular
Com o desenvolvimento de 

duas pelejas, terá prossegui
mento amanhã cedo o cam
peonato du terceira divisão 
da LSD, cot jos estes que 
prometem transcursos sen-

Darrotado o Pinheiros 
em match treino con
tra o Vasco da Gama

Aproveitando o feriado da 
ultima segunda. Dia de Santa 
Catarina, foi disputado no 
Estádio Municipal da Ponte 
Grande um match treino en 
tre ns conjuntos do Vasco da 
Gama e do Pinheiros.

Aapó* 90’ dos mais disou- 
tados, os vascainos v nceram 
os pi theirenses pelo escore 
de 4 à 2.

Az de Ouro campe
ão do Torneio Inicio 

do encerramento
Tendo por local o Estádio 

Velho de Copacabana, tive 
mos domingo a tarde a dts 
puta do Torneio In cio d 
Encerrameuio. o qual foi d 
senrolado num ambiente be tt 
agradavel.

No primeiro jogo  o Juven 
tude Católica Operaria vcn 
ceu o America por 1 á 0

No seg indo encontro o 
de Ouro derrotou o Avent i 
por 1 á 0.

No terc*iro jogo da tar 
o Juventude goleou o C t ,. 
tians por 3 á 0, seodo 
do jogo final o Az d‘ Our 
venceu o JOC por 1 á 0. ea 
grando-se assim campeão <i 
Torneio Inicio do Encerra
mento.

Classificação atual da 
3a divisão

Antes da realização da an 
te penúltima rodada do cam 
peonato da terceira div são 
a classificação dos clubes 
concorrentes é a seguinte:
T Palmeira6 1 PP
2 Flamengo 2 pp
3’ Atlético e Popular 5 pi»
4- Cruzeiro e Nacional 6 pp
5’ Fluminense 7 pp

EDITAL
Luperclo de Oliveira Kõeche, Ofi
cial Registro Civil e Escrivfto 
de Paz do primeiro distrito, mu
nicípio e comarca de Lajes, Ls- 
tado de Santa Catarina, na for
ma da lei etc.

Faz saber que pretendem casar 
NATA! lí’ 10 FRANCISCO COSTA, 
solteiro, nascido em Lajes operá
rio, filho de Jo&o Francisco Pereira 
e de Selvina Garcia da Costa e 
MARIA DIVA BORGES, solteira 
nascida era Lajea de ocupação do 
méstica filha de Ana Maria Borges.

I-ajes, 27 de novembro de 1S&7

Não dê esmola: 
contribua para SLAN

a rodada da Terceira divisão
sacionais.

O Vasco da Gama atu
ará em Concordia

Como primeVo encontro 
da rodada deverão defron
tar-se os el vens do Fia 
mengo e do Nacional num 
confronto em que o rubro 
negro se apresenta com as 
honras do favoritismo.

O quadro do Flamengo o- 
cupa presentemente a segun 
da colocação, ao passo que 
o onze nacionalista se en
contra na 4* colocação com 
6 pp, e isto é a razão prin
cipal para optarmos pelo fa 
voritismo do quadro de Cel
so Oliveira

Possivelmente os dois qua 
dros atuem assim formados: 
Flamengo: Orli, Nenê e Ru
bens; Roberto, Sansão e Ce- 
lio, Siqueira, Aldori, Caon, 
Raimundo e Elias-

Nacional: Adilio, Henrique 
e Hildo; Silvio, Valmor e Te- 
nebre; Rui. Atanazio, Gioo, 
Paulista e Orlando.

No prelio principal da ro

dada deverão preliar os con
juntos do Flum nense e do 
Cruzeiro, num cotejo de vi
da e morte para os dois ri- 
v.-ii. pois o derrotado se iso
lará na incomoda posição de 
lanterninha

O Cruzeiro que atravessa 
uma fa6e bastaote desfavo
rável, com 6 pp, procurará 
se reabilitar dos seus últimos 
insucessos, ao passo que a 
situação do Fluminense co 
no lanterninha do certame é 
atnd.i mais difícil, pois sn- 
n ente a vitoria lhe interes 
sará.

Salvo alterações de ultima 
hora, os d is quadros alinha- 
ão os seguintes homens: 

Cruzeiro.- Antunes, Madureiri 
e du ião, Js- é̂. Juba e Aires; 
I' o. Dida. Lanchão, Sebas
tião e Dico.

F uminense: Evaldo, Nelson, 
e Reni; Dadá, Ulisses e Ger- 
sino; Wilson, Farias, Valdair, 
Zuza e Vavá

Dando prosseguimento as 
disputas da Divisão Especial, 
ii quadro do Vasco da Gama, 
vice lider da tabela, terá um 
serio compromisso na cidade 
de Concordia, quando terá 
oportunidade de defrontar-se 
contra o forte conjunto do 
Guaicu us,

Lembre se que no primei
ro turno- o Fantasma do Pla
nalto em jogo realizado em 
nossa cidade venceu aperta- 
dameme .pelo escore míni
mo

Desta feita atuando em 
canchas concord anas, terá o 
Vasco da G ma de dobrar 
as suas forças, adin de man
ter-se na segund. colocaçáu, 
e alem disso di \ utar o ce- 
tro máximo com a o Sadia 

Para este encontro o Vas
co da Gama deverá mandar 
a campo a mesma contitui 
ção do seu ultíra - jogo com 
o Sadia ou sej*: D .niel, Mei
reles e Wilton, Boanerges, 
Pednnho e Gico; Tulio, Ro 
berto, Lustalio Edue Johan.

-  NEGOCIO DE OCASIÃO -
Vende-se por prrço especial, a longof,prazo » com peque

na entrada uma máquima impressora marca MARÍNONI, for
mato 66 x 96 (folha /nteira).
NEGOCÍO URGENT^: Tratar com o sr. Roland I ans Kumm 
no escritório da Ind. e Com. de Madeiras Battis ella S/A, em 
Lajes, ou ver e tratar com o sr. Arnaldo Reinei t, no Edifício 
Itapirú, 155, apto. 78, em Porto Alegre.

Adquira uma IH “sêco-carregada” 
e V. terá uma bateria realmente 
nova , com tôda a energia nela 

armazenada pela fábrica. I

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

S u a  b a te r ia  u sad a  tem  valor. E n tregue-a  
c o m o  p a r t e  d o  p a g a m e n t o ,  q u a n d o  
a d q u ir i r  a n ova  b a te r ia  I H  “ i é co -
carreguth t'\

I
I
I
I
I
I
I
J

À venda nos concessionários IH em i ajes

COMÉRCIO E REPRESENTrÇÕFS G. SOCOS S/0
Rua Coronel Cordóva, 4-9
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Fundado o Sindicato da 
Construção e do Mobiliário

Por decisão unanime 
da assembléia geral, reu
nida dia 28 último na 
séde do Centro Operário 
à noite, a Associação 
Profissional dos Traba
lhadores nas Indústrias 
da Construção e do Mo
biliário de Lajes foi trans
formada em Sindicato. 
A reunião contou com a 
presença de mais de tre
zentos operários e do 
Dr. Evilasio N. Caon que 
a convite da diretoria, 
prestou diversos esclare
cimento aos presentes 
sobre o sindicalismo. A

diretoria apresentou re
latório de suas ativida
des desde que assumiu 
a direção da entidade, 
era maio último, assim 
com balanço de receita 
e despesa desse periodo. 
Os trabalhos foram pre
sididos pelo sr. Epitacio 
da Silva Borges, presi
dente em exercício da 
Associação, tendo tam
bém comparecido o sr. 
Miguel Mezza, presidente 
eleito e que está licen
ciado por motivo, de saú
de, o qual ocupou a pa
lavra durante a reunião

para enaltecer o trabalho 
de seus companheiros 
de direção. A reunião 
decorreu num ambiente 
de cordialidade e de en
tusiasmo em face dos 
visiveis progressos al
cançados pela Associa
ção ora transformada 
em Sindicato.

O Conselho da So
ciedade Inter-Ameri- 
cana de Advogados 
aprova moção apre
sentada por delegado 

brasileiro
Em nossa cidade o sr. Ary Antunes Ramos, 
concessionário de venda na cidade Balne- 

ária ‘ Morro dos Conventos”.

BUENOS AIRES, —  O Con 
selho da Sociedade Inter-Ame 
ricana de Advogados, que ora 
realiza a sua Décima Confe

Encontra-se nesta cidade o Sr. 
Ary Antunes Ra.nos, concessionário 
exclusivo de vendas, para o Brasil, 
dos terrenos de veraneios, na Ci
dade Balneária «Morro dos Con
ventos», localizada a 10 Kms. do 
centro da Cidade de Araranguá S 
Catarina. — e a pouco mais de 300 
Kms. de Lages

A C. B. Morro dos Conventos - 
apezar de contar com pouco mais 
de 5 anos de existência - sua fa
ma, já ultrapassou as fronteiras de
S. Catarina — como Fonte de 
Reestabelecimento de Saúde — pois. 
inúmeros sáo os veranistas do R. 
G. do Sul, Paraná, Sáo Paulo, Rio 
de Janeiro etc., que a tem procu
rado em busca de melhor saúde.

Essa fama se justtifica porque, 
em Morro dos Conventos, entre as 
inúmeras vantagens que os vera
nistas encontram nessa estação 
balneária, podemos destacar pelo 
menos 3, que praia alguma na Ame
rica do Sul, as possui: - Dnplo Ve
raneio: - Mar e Serra; Agua pota 
vel de serra captadas em vertentes 
(analizada e puríssima) canalizada 
em todos os lótes que estão sendo 
vendidos; Força e Luz em abun- 
dancia (dia e noite) fornecida pela 
gigantesca Uzina Termo-eletrica da 
Cia. Siderúrgica Nacional, localiza
da em Capivari Tubarão.

O Snr. Ary Antunes Ramos veio 
a Lages, afim de tratar dos assun
tos relativos a vendas dos exce
lentes lótes, naquela cidade bal
neária que vem obtendo os mais 
elogiosas referências de pessoas 
destacadas, como, por exemplo: 
Prof. Dr, Brnanl Estrela, Prof. Dr. 
Elizeu Paglioli, Prof. Dr. Cesar 
Avila, Deputado Dr. João Caruso, 
Desembargador DD Correjedor do 
Tribunal da Justiça do Estado do 
R.G. do Sul, Dr, Carlos Thompson 
Flôres, Dr. Rodolfo Dagnino, e mui
tos outros que atestam a importân
cia da referida cidade dalneária.

O Prof. Dr. Ernani Estrela infor
ma que Morro dos Conventos, «por 
suas condições natirais privilegia
das, será uma das maiores esta
ções de veraneio e ponto de atra
ção turística, assim como o Prof.

Dr. Cesir Avila, esclarece que 
«Morro dos Conventos p/ sua/ si
tuação privilegiado, colocada entre 
a Serra e o Mar, aliada à louvá
vel e arrojada iniciativa de sua 
urbanização - é dotada de condi 
ções turísticas e climáticas exce
pcionais, que a dotarão em CEN
TRO DE REPOUSO E VERANEIO. 
Enquanto o Prof. Dr. Elizeu Paglio
li diz «Morro dos Conventos, além 
de sua excepcional beleza e encan
tamento, apresenta condições de 
salubridade recomendáveis a tôdos 
que procuram recuperar seu esta
do fisico, O Desembargador Dr. 
Carlos Thompson Flores, entre ou
tros pormenores diz «É que a mão 
divina, permitiu que, Cnum só am- 
plexo entrelaçasse - Mar e Serra. - 
Por isso, és desigual, guardas a 
fortuna aos protegidos da sórte e 
teu futuro não conhece horizonte. . . 
Bendita seja, como reconio[ de re
cuperação da saúde humana. ,Final- 
mente, o Deputado Dr. João Caru
so, por on iiia rar o promisso futu
ro que está reservado para o Sul 
Catarinense, co i, as construções - 
do Gigantesco Porto Siderúrgico de 
Araranguá. • 2a. Volta Redonda, e 
mais ainda, a nova e grandiosa Uzi
na Termo-eletrica que está sendo 
construída era Capivari Baixo em 
Tubarão que produzirá duzentos mil 
kilowats), desconhece, portanto, ou
tro lugar, cujas possibilidades de 
desenvolvimenio sejam mais am
plas. •

O Snr. Ary Antunes Ramos, per
manecerá breves dias em nossa ci
dade, estando à disposição dos inte
ressados em maiores detalhes sobre 
o grandisso plano de vendas da Ci
dade Balnearia «Morro dos Conven
tos», - no Danúbio Hotel ou, após 
seu regresso, em seus escritórios á 
Praça 15 de Novembro, 42 (Altos 
Drogaria Ramos) - P. Alegre.

Em Lages, as pessoas interessa
das n/empreendimento, também po
derão colher informes, no «Escritó
rio Jurídico Comercial», dirigido 
pelo Sr. Dr. Elisiario de Camargo 
Branco, provecto advogado do Fôro 
local.

rência, nesta capital, aprovou, 
por unanimidade, a noção do 
dr. Haroldo Valadão, do Bra
sil, em favor do estabelecimen
to de uma comissão encarrega
da de planejar um estudo re
lacionado com os problemas 
juridicos do espaço inter-pla- 
netário.

O estudo proposto pelo de 
legado brasileiro será apre
sentado à próxima conferência 
da Sociedade.

Aperfeiçoado nos EE. 
UU. novo parêlho de 
de comunicação para 

surdos
LOS ANGÉLES — Acaba 

de ser aperfeiçoado um novo 
aparêlho que permite aos sur
dos a comunicação através do 
sentido do tato

O aparêlho consiste de duas 
pequenas caixas portáteis, uma 
das quais envia vibrações à 
outra, quando teclas de tipo- 
piano são tocadas pelo expe
didor da mensagem.

O que recebe a mensagem 
repousa seus dedos no diafra 
gma sensível de sua caixa, a- 
través da qual é recebida a 
comunicação. ■

Os instrumentos estão liga
dos por fios.

O problema de codificar os 
símbolos através dos quais se 
farão as comunicações está 
sendo resolvido por uma clíni 
ca especializada de Los An
geles.

MUDA DE P A R T ID O
O general Juanez Távora, 

candidato derrotado da vui 
i presidência da República em 
55, acaba de deixar aquela a- 
jremiação para ingressar no 
E*DC. A atitude do «antigo te- 
jecte de trinta» não causou 
naiores repercussões nos meios 
3oliticos nacionais, visto nao

estar o general Juarcz. em fa
ce de suas visiveis contradi
ções doutrinárias e políticas, 
vinculado ou integrado em 
qualquer partido nacional, ten
do apenas se servido de alguus 
deles para alimentar o apetite 
dos golpistas numa tentativa 
de assalto ao Catete.

CORREIO LAGEANO
AnoXVI | Lages, 30 de novembro de 1957 j N. 96

O 1AP dos Comerciários deverá instalar bre- 
veineate em nossa cidade um posto de assistên
cia médica para atender seus segurados. Os ser
viços, que serão atendidos por uma equipe de mé
dicos locais, estender-se-ão não só aos contribuin
tes daquela autarquia como também aus seus fa
miliares. A melhoria nos referidos serviços é a 
concretização de uma reivindicação do diretório 
local do Partido Trabalhista que encontrou amplo 
apoio por parte do sr. Syrth Nicolléli, delegado 
do IAPC em nosso Estado.

Apresentação de reservistas
Comunica-nos o Comando do 2° Batalhão Rodoviário que, 

visando facilitar c incentivar a Apresentação de Reservistas 
das classes de 1927 a 19é7 (Oficiais e Aspirantes a Oficial 
R 2, Subtenentes, Sargentos, Cabos e Soldados - dêstes dois 
últimos sómente os aptos á promoção e Sargento), funcionará 
também, na Escola Normal Vidal Ramos de Io a 16 de de 
zembro, um centro de Apresentação de Reservistas, nos se
guintes horários:

— de 2a à 6a feira.
—  das 13 30 às 16.30 horas;
— aos sábados:
— das 08.30 às 11.30 horas.

ftssociação Profissional dos 
Contabilistas de Lajes

A V I S O
»  • *- r j  f .  .  a u i i i s i r t j j  d s S O C l d U O S  Q “

Assoe,açao Prof.ssiona dos Contabilistas de Lajes para ton
rem parte da Assembléia Geral r vti.on. j -  - • J  ̂á i  a a ,ral Extraordinária que realizar-:
a dia 3 (tres) de dezembro do corrente, as vinte horas na \
6e naráadei h 3 * ^  Novembro> Edifício Marajoara, si
’ a) í  í h ? r  l  3 Seguinte «rdeni do dia:

Florianópolis para°Sc o ^ T d e le g a ^ r ™ lÍ f°  ? “ * fdeVCrá SegUÍ'

b) Outros assuntos de interêsse social
Lajes, 29 de Novembro de 1957 

A Diretoria

Hoje, Sábado, às 4  e 8 horas o MARAJOARA
apresenta:

AMANHA, DOMINGO. AS 4. 7 e S.15 horas 
rmaimente veremos

0 Monstro de Londres «K i o F a n t a s ia»
DIRCK BOGARD E ALEX SMMITH Com. Eí “ \ raqCa*rfan0 j- A n g o l a  Maria -

Um filme arrojado e impressionante 1 Uma produção do cinema brasileiro
tada ! ’ dlgna de ser apresen-
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