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Bornhausen fracassou
Recusada pelos partidos políticos o acordo proposto pelo 

ex-governador Cessaram os entendimentos partidários
Numa das salas da cisões narti ri árias sucps. p l  f0( considerada tam

bém como Jresposta ne-Assembléia Legislativa 
do Estado, estiveram reu 
nidos no domingo últi
mo, pelas 9 horas, os 
srs. Irineu Bornhausen, 
presidente da UDN ca
tarinense, uelso Ramos, 
presidente em exercicio 
do PSD, E rico Muller, 
presidente do PKP, Aca- 
cio Garibaldi San Thia- 
go, Presidente do PTB e 
Pei igi > Parigot de Sou- 
zo, presidente do PSP.

F >r equívoco quanto 
à b )f*a da reunião, dei
xar i.u de comparecer os 
srs. Martinho Callado 
J u u i o r, presidente do 
PDJ e Cal. Vieira da 
Rosa, representante do 
PL. A reunião foi assis
tida ainda pelos srs. de

cisões partidárias, suces
sivamente, os presiden
tes do PTB, do PRP, do 
do PSP e do PSD — os 
três primeiros contrários 
à participação dos res
pectivos partidos no pros
seguimento dos entendi
mentos e o último jul
gando a iniciativa preju
dicada pelos pronuncia
mentos verificados.

A ausência dos repre
sentantes do PDC e do

gativa. Ambos, mais tar
de, comunicaram as re
soluções dos seus parti
dos, igualmente contrá
rias á participação nos 
entendimentos.

Oportunamente dare
mos a conhecer o teor 
das notas divulgadas pe
los partidos políticos em 
torno do assunto.

O rg a n iz a -32 o PTB nos
Bairros

As atividades ) do Partidojif j < 3 "  J Ü 7  I
Trabalhista Brasileiro estão i
voltadas para a organização dos 
diretórios distritais e de bair 
ros. A atual direção petebista 
tem sc empenhado ao máximo 
na estruturação partidária, lo 
grando expressivo exito nos 
movimentos feitos. O ver. Evi- 
lasio N. Caon, juntamente com 
outro-i membros da Executiva 
Central, está liderando a mo
vimentação através de sucessi
vas demarches que tem culmi
nado com a formaçao de novos

c m
Copacabana

Em Copacabana teve lugar, 
quarta-feira última, outra reu 
nião de petebistas Nessa o 
portunidade foi eleito o novo 
Diretório daquele bairro, con
gregando cincocnta membros e 
tendo a testa a seguinte Co 
missão Executiva:

Presidente Pedro Granzotto: 
lo  Vice - Presidente: Pedro 
Castanha; 2o Vice: Ângelo Boi 
do; 3o Vice: João Batista Mus-

e fortes núcleos de ação poli- sa*°> 4° Vice: Antonio Bispe;

Assumiu curso novo o 
processo crime a que 
responde nesta Comar
ca o preto João Fran- 

. . , . cisco Nunes, denuncia-
putado Clodonco vIorei-^Q como autor da morte 
ra, que a secretiriou, e de Agenor Lemos de
P®!?a„-®r8w « Cordova,  fato esse ocor

rido em Capão Alto, no 
ano de 1956. O crime te- 

larga repercussão,

vadario N o b r e g a, do 
PRP, Rubens de Arruda 
Ramos, Secretário Geral 
do PSD e deputado Laer- 
te, Vieira, da UDN.

Sendo essa reunião 
prosseguimento da reali
zada em 21 de janeiro 
último, quando ficou as
sentado que na seguin
te, marcada para o lo
cal e hora acima refe-

Souza no caso. Os nos
sos leitores devem estar 
recordados que João 
Francisco Nunes a prin
cipio acusara Waldomi- 
ro Antunes de Souza co
mo mandante do crime, 
mas, tendo se retratado 
foi este posto em liber 
dade. Agora, com a pro

ve larga repercussão, va colhida, o Dr. Azeve- 
não só por ter a vitima do Trilha, Promotor Pú-

tica.

Eleito o Diretório do 
Morro do Posto

Domingo último realizou se 
importante reúnião dos traba
lhistas residentes no Morro do 
Posto, ocasião em que foi or
ganizado o Diretório daquele 
bairro, contando com mais de 
meia centena de membros e 
com a seguinte Comissão Exe
cutiva:

Presidente: Henr que Chaves, 
1* Vice-Presidente: Raul Cor 
dova Ramos; 2' Vice: Jeronimo 
Brugnago; 3‘ Vice: João Fran
cisco Morch; 4' Vice: José Pa- 
lhano; I o Secretário: Oswaldo 
Costa; 2“ Sec. José Vieira; lo  
Tesoureiro: Alceu Rodolfo da 
Silva e 2' Tes: Argemiro Alves 
da Silva.

lo  Secretário: Cicero Vare a: 
2o Sec: Ângelo Scalabrini; lo 
Tesoureiro; Aires Cruz e 2o 
Tes: Eurides Kuter. O Conselho 
Fiscal ficou assim constituído: 
Presidente: Qscar Amar oi;
membros: Mario Cironi e B e 
nedito Lessa

Na Ponte Grande e 
na Brusque

Reestruturado o Diretório de 
Copacabana e eleito e do Mor
ro do Posto, embora em ambos 
tenham deliberadamente ficado 
algumas vagas a serem precn 
chidas oportunamente, a dire 
ção trabalhista volta se agora 
para outros dois bairros: o da 
Ponte Grande e o da Brusque 
onde dentro de pouco tempo 
deverão estão formados os res 
pectivos Diretórios,

sido encontrada no cam
po já parcialmente devo
rada pelos abutres, co
mo também por ter o 
saudoso jovem Evonir 
Pereira Neves perecido 
em acidente quando au-

ridos. os partidos apre- xiliava as diligencias po- 
sentassem as respectivas 
decisões quanto ao con
vite de participarem dos 
entendimentos partidá
rios já divulgados, atra
vés do esquema apresen
tado pelo sr. Irineu Bor
nhausen, pediu êste que 
os presidentes dos parti
dos apresentassem sua; 
conclusões.

Contrários à partici
pação

Apresentaram as de

liciais. a  pertinácia do 
sr. Aristides Antunes dos 
Santos, assistente da a- 
cusação, através de seu 
procurador Dr. Evilasio 
N.Caon, fez serem ouvi
das mais de vinte teste
munhas, o crime s e r  
reconstituído e serem 
realizadas diversas pro
vas, inclusive acarea
ções, as quais culmiua- 
ram com a constatação 
da responsabilidade de 
Waldomiro Antuues de

blico, aditou a denúncia, 
incluindo Waidomiro An
tunes de Souza como 
autor direto do crime, 
em concurso com João 
Francisco Nunes. Waldo
miro, contra quem foi 
expedido mandado de 
prisão, está foragido. 
Oportunamente daremos 
mais detalhes do rumo
roso processo.

V i s i t e m
O Acampamento dos 
Escoteiros na Escola 

Agricola
de 11 a 18 de fevereiro

Coletoria Federal is  Lajes
—  C I T A Ç Ã O  -  

Aos Srs. proprietários de Hotéis, pensões, e 
estabelecimentos semelhantes.

De acordo com o despacho do sr. Coletor Federal Substi 
luto, exarado no processo n* 415/58 decorrente de representa
ção do Sr. Agente Fiscal do Imposto de Consumo desta Cir 
cunscrição Fiscal, ficam os srs proprietários de hotéis e esta 
belecimentos semelhantes convidados a regularizarem, dentro 
do prazo de trinta dias nesta coletoria, suas situações fiscais, 
quanto ao disposto na nóta lo ' do artigo 163 da Tabela anexa 
a consolidaçlo das Leis do Imposto do Sêlo Esta Coletoria 
prestará todas as informações que se fizerem necessárias aos 
interessados.

Coletoria Federal de Lajes, 8 de fevereiro de 1953 
Neri de Medeiros Regis 

Auxiliar ref 18.

Amanhã, Domir.go — às 7 0 915 horas no MARAJOARA
Um colossal romance de aventuras no Oeste Americano!

grandes sensaçõesl

0  P I S T O L E I R O  N E G R O
Cjji m grande conjunto artista, destacando: Victor Jory, Howar Duff 1 

e Maggie Mahoney — Uma Super-produção da Columbia!

O sr. Alcides Alegretti trans
feriu residência para o Rio 
Grande do Sul; encontrando-se 
atualmente em Erechim. O co
nhecido Drlegado de Policia do 
Município, por insistência de 
familiares, e descontente com a 
União Democrátu Nacional, a 
qual deu o maior do seu es

forço e da qual nada recebeu 
quando necessitou para defesa 
no recente processo crime em 
que está denunciado, não mais 
voltará a residir em Lajes V i
rá aqui apenas para prestar 
depoimento, já tendo consti
tuído advogado no Rio Gran 
de para patrocinar sua defesa

— Dia dos Gráíicos —
Comemorou-se ontem em 

todo o Brasil o dia consagrado 
aos Gráficos, estes abnegados 
soldados das rotativas.

Ao ensejo das comemorações 
desse dia, as Graficas Lajeanas 
representadas por seus proprie 
tarios, deverão efetuar amanhã 
as 12 horas no Bairro Jardim

Xangri lá uma suculenta chur 
rascada a qual será oferecida 
a todos os gráficos de Lajes.

Correio Lajcano associando 
se as homenagens ao Dia dos 
Grafico . externa aos mesmos 
muitas felicidades no caminho 
desta nobre classe.



t e s o c i n i
A n i v e r s á r i o s

Fazem anos hoje:

O Sr. Aldo Koeche Varela, 
funcionário do IAPTC em 
Florianopoiis; A Sra. Emilia 
Estelita, esposa do Sr. Agne- 
lo Provenzano; A Sra. Tere- 
zinha. filha <lo Sr. Joaquim 
Melim Filho; O Sr. Klverto 
Oliveira, Veread r e Indus 
trialista em Bom Retiro,- A 
Sr. Nilza Ribeiro, esposa do 
Sr Pr. Clovis Ribeiro, Diretor 
da Escola Agrícola Caetano

Costa; O Sr. Rudiart Muniz 
fazendeiro neste Município. 
No dia 10:

A Srta. Zita Maria de An
drade, filha do Sr. Nicanor 
Andrade.
No dia 11:

O Sr. João Marqueti, fun 
cionario do Banco lnco; O 
jovem Ivauei Montenegro, fi
lho do Sr. Alfredo Montene- 
gro.

A todoa os aniversariantes 
os nossos parabéns.

E s c o t i s m o
2* Acampamento Regional dos Escoteiros de 

Santa Catarina

11 a 18 de Fevereiro de 19í>8

O Que é um Acampamento de Escoteiros

V i a j a
Pr cedentes da Capital 

Paulista, nCOntram se a va 
rios dia' nesta cidade em vi 
sita a seus familiares, o br. 
Percy S lv e sua esposa U 
Consiglia Capnccia Silva.

O Sr. Percy Silva, que e 
natural desta cidade, é alto 
funcionário da Fabrica riel 
Ltda, exercendo as funções 
de Sub-Chefe de Escritório.

Desejamos aos visitantes 
uma feliz estada na Princesa 
da Serra.

9ÓCÍ-s da INDUSTRIAL MADElREro, 
P  G e ren e ' S nosso iatérmedio agradecer ^

j E H Pnte às pessoas amigas que tanto se esforça^
nh •radamente às P af „ 8 chamas qUe, infeliz:r.ent?( ^

tni i ra rn^ò tal mente sua iudütria.
a lim ento especial dirigem ao 2o Batalhão R0.

. Um ag,r,adtpaba ho p'estado pel .s componentes do Pelo. 
« T d e ’ Bombeiros déseí unid.de Militar, que demon-tr.ra* 
denódo e capacidade.

Cândido Bampi e seus Sócios, dirigem á todos os agra. 
decimentos sinceros.

Um Acam amento regio
nal, nacional ou intem.- ional 
é um gra üle atividade onde 
se reunem oi- slhores escu
teiros de vários municípios, 
estados ou pai-* -s As finali- 
daies do .2 Xcampamento 
Regional são:

— comemo ar o 13° ani- 
versát o de fu idaçao do G-u- 
po Escoteiro de Lages:

— promover a confraterni | 
zaçào dos irmãos esc >• üros 
Ce vários mu .icipios e 1e 
vários Estados.

— dar aos melhores isco- 
teiros de cada lugar, co o  
recompença pela sua d<di 
cação c esforço , a oportuni
dade de viajar, de conhecer 
novas terras e de entrar em 
contacto com o escotismo de 
outro6 G-upos ou Regiões;

— m tstrar no povo «  às 
autoridades governam mais o 
que é o verdadeiro Escotis
mo criado por Bad o i3 weh.

Os benefícios que espe
ramos colher dê«te acam
pamento são.-

— o fortalecimento d \ uni
dade regional pelo encont o 
fraterno da juveutude de vá
rios municípios « Estados;

— a ação em favor da p z 
e da amizade entre os oovos

que é um objetivo da Fra
ternidade Escoteira.-

— a troca de ^conhecimen
tos e experiências^entre che 
f s, ntre escoteiros e entre 
patrulhas,

— o aperfeiçoamento da 
tecni' a escoteira e da arte 
de acampar pelas oportuni
dades que o acampamento 
prop irciona para observação 
e prática;

— i propaganda e a e x 
pansão do Movimento Esco
teiro cm Lages e em todo o 
Cstaáo de Santa Catarina.-

o grande cabedal de expe- 
riênei i que irá enriquecer o 
caráter e a personalidade de 
(ada menino ou rapaz parti
cipante;

o valor d ssa experiên
cia na formação do espirito 
de boa cidadania, pelo de
senvolvimento da respons i 
tiilid de individual; pela prá
tica do trabalho em equipe 
e pela formação do hábito 
de participação ativa na co 
munida ie em que vive; e

— a boa influência que 
r-ad participante irá exercer, 
no futuro, na localidade em 
qUe vive. não só como um 
bom escoteiro, mas também 
como um melhor cidadão.

O 2' Batalhão Ferroviário está adquirindo 
dormentes de imbúia para aplicação na 

estrada de ferro que está construindo
Os preços oferecidos pelo Batalhão são os seguintes:

Dormentes de 2m,80:
De la. escolha, Cr$ 180,00;
De 2a. escolha, Cr$ 145,00;
De 3a. escolha. Cr$ 120.00

Dormentes de 2m
De la. escolha. Cr$ 110.0O,
De 2a. escolha, Cr$ 90,00;
De 3a. escolha, Cr$ 70,00.

Os dormentes podem «er entregues à margem .das es
tradas de ferro ou rodagem, de fácil acesso.

Para maiores detalhes, poderão os interessado* dirigir- 
se áqueD Batalhão, em Rio Negro, pessoalmente ou por 
inscrito, procuraDdo entender-se com o Major Eiscal Admi
nistrativo da Unidade-

O melhor,
o mas belo, 

o mas útil
presente a uma dona de c asa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economai!
Rua Mal. Deodoro - 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1691,20 por mês!

Vague íkm-/!ncíe 3fí??

r I nda! i j PEÇAS ~ SERV,ço 
MERCANTIL DEltÍ0Rocr Arp ado:
r u a  c e l . Ma n o e l  x m t B R O E R I N G  S/A

CAIXA POSTAL 27 " °  DE C asTRO 156 - PONE 253
f  A  T r o  o  n



8258 CORREIO LAGEANO 3 pagina

Reiações balanceadas de 
maior rendimento

Rio (S. I. A.) — AlguDs a- 
v cultores, ralvmdicando mai 
or s quotas de farelo e fare 
linho de trigo, alegam que a 
aquisição de rações balance- 
a ias encarece a manutenção 
dos planteis em cèrca de 40% 
Difícil é saber como chega
ram a esta conclusão, A ver
dade. experimentalmente 
comprova Ja, é que a áquisi- 
sição de relações balancea
das (em firmas idôneas que 
possam garantir a boa qua- 
.•idtde de produto), rtdunda 
em economia de tempo, de 
trabdho, e aumenta o rendi
mento das aves, qu^r sej^m 
esta6 p tedeiras ou produtoras 
de carne.

Em g-ral. os que argumen
tam sé' mais dispenciosa a 
aquisição de rações, são 06 
cnad is que empregam no ar- 
raçoamentc das aves eleva 
das prop >rçõe6 de farelo e

fareiinho de trigo, em viitude 
d menor preço dêsses sub- 
prod tos > m comp ir ição com 
outros ingredientes. Pensam 
que a>sim fazem economia. 
Alguns chegam ao cúmulo de 
empregar rações com 50-60% 
de r síduos de irig •. O re
sultado é a qu da da produ
ção de 6ua< aves. pois ja es
tá mais do que provado que 
os resíduos não podem sub>- 
tituir outros * ingredientes 
principalmente o milho Gran 
jas qu-' usam misturas c m 
mais de 5*% de farelo de 
t igo ião obtém médias de 
produção acima de 12U >.vos 
por ano, por ave.

Ê preciso ficar bem claro: 
ração econômica não é ração 
de baixo preço, mais sim ra 
ção capaz | de proporcionar 
maior rendimento da produ
ção .

— E N L A C E  —
Freitas — Veiga

Givil e relrgiosamente terá lugar hoje a tarde nesta cida" 
de. o -alace matrimonial da simpitica senhorita Orandina Frei' 
tas. filha do Sr. João Francisco Freitas e de sua esposa D. 
Zulmira Antunes Freitas com o Sr. Pedro Veiga residente em 
Curitiba, filho do Sr. Artur Pinto Veiga e de sua esposa D. 
Maria da Rosa Veiga.

Apos as cerimônias os noivos receberão os cumprimentos 
no Hotel Familiar á Praça Vidal Ramos Sênior aonde será 
servido aos presentes p tiscos e bebidas. Ao novel casal o 
(jorreio Lajeano envia as suas felicitações.

A t e n ç ã o ! ! !
V E N D E - S E

Ura terreno medindo 660 m3, situado proxirao 
á Federal Vila Ments — Novo Hamburgo — ÍIGS 
pelo preço de crí 120 000,00.

Transfere-se quatro amostruarios de firmas i- 
doneas para o Estado de Santa Catarina.

Produtos de bastante aceitação, com possibili
dades de renda acima de crí 30.000,00 mensais.

Maiores detalhes neste jornal.

Em y-éstimos pura e- j f o v a  política de fomen-
quijja íentos de gran- *  „ , . sas Avícoias ío a sumGcultura

Ri S.I. > ) —  Conforme as 
instru m vigor, a Cartei
ra cK ( .to Agrícola e In
dustrie •> Banco do Brasil 
concc. financiamento para 
aquisu e instalação de má
quinas e aparelhos necessários 
às granjas avicolas, tais como 
incubadeiras criadeiras. mistu
radores de rações, comedouros 
automáticos etc,

Os empréstimos até Cr$. . . 
200.000,00 poderão ser dados 
diretamente pelas agências do 
interior Os financiamentos a- 
cima dessa quantia dependerão 
de anuência da direção da 
Carteira, e sómente cm casos 
escepcionais, devidamente jus 
tificados, poderão as mesmas 
agências aceitar, para enca 
minhamento àquela direção, as 
propostas de financiamentos 
avicolas superiores a um mi 
lhão de cruzeiros.

LAURO LOUREIRO LIMAtG*
'  IMPORTADORES

O Departamento Nacional 
da Produção Animal, do Mi
nistério da Agricultura, acaba 
de adquirir em Santa Catari
na. reprodutores suínos des 
cendentes de animais impor
tados dos Fstados Unidos. 
Destinam se êsses espécimes a 
dar maior impulso ao fomento 
da suinocultura brasileira, de 
acordo com o programa (Ja 
quele Departamento, que se 
vai valer tanto quanto possí
vel. dos animais de raça já

existentes no País.
No município catarinense de 

Concórdia, dois técnicos do 
Ministério da Agricultura 
adquiriram, em diversas gran
jas, trezentos e dois reprodu 
tores suínos da mais alta 
linhagem, de raças seleciona
das para fomento. Os suino- 
cultores daquela região, re
conhecidos, ja manifestaram 
seu entusiasmo pela prov dên- 
cia de nossa autoridades minis
teriais.

Auxiliar de escritório
Importante firma Madeireira desta praça tem va 

ga para rapaz ccm instrução secundaria e quites 
com o serviço militar.

Dá-se preferência a quem tenha noções gerais 
dos serviços de escritório.
Cartas de proprio punho dando referencias e pre
tensões a caixa Postal n-59 deste jornal.

Calculadora Facii
Somadorn Freta

De Escreve ’ í : alda
DupllcaCe, ;nto Graí

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARMANDO CASTRO
Edifício Gamborgi - LAJES S. Catarina

£

q u a l i d a d

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

A PREÇO
comprando

JUSTO . . .

a boa roupa ponto por ponto !
A roupa RENNER tem tudo que V. seja: Belos padrões, talhe mo

derno e a trad cit i al DU; \BILiDADE RENNER.
Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sorunento de cam isas sports,calças sports, calça

dos, chapéus.

, aouP*_

QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER-  veste o cavalheiro dos pés à cabet c com o máximo de qualidade e distinção!
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. A.

- Horários de e para L A G E S  — -—-----
DOM INGOS chegadas às 14:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis

saidas às 14:50 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
SFGUNDAS chegadas às li,55 De Chapecó - Joaçaba e Videira

saidas às 12,15 Para Florianópolis - Itajai - Curitiba São Paulo e Rio 
chegadas às 15,10 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15,30 Para Porto Alegre

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De Porto Alegre
saidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá

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

e Florianópolis
saidas às 15:25 Para Videira Joaçaba e Chapecó

chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videira
saidas à6 10.1o Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá

Santos e R io
chegadas à l5:0o De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai

e Florianópolis
saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó

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

Santos e Rio y

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

T A C às suas ordens
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Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 1957

a  JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acôrdo com o item III
do artigo 74 da Lei Organica dos Municipios,

D E C R E T A :

Art. 1 - A cobrança daŝ  Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1.958, far-se-á nas épocas estabelecidas 
e Q̂ e de acôrdo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2‘  - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercício de 1.958, de acôrdo com a Lei n* 159 de 23 de dezem* 
Dro de 19o7 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957 

(Continuação do número anterior)

____________Relação da Legislação Tributária:-_______
CÓDIGO D I S C R I M I N A Ç Ã O

4 15-0 26 - QUOTA PREVISTA NO ART. 20 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL (Excesso
de Arrecadação)

Lei n 3 de 11 de outubro de 1956

6-11-0 27 - ALIENAÇÃO DE BENS PATRIMONIAIS
Lei o - 3 de outubro de 1.956

6-12-0 28 - COBRANÇA DA DIVIDA ATIVA
Lei □' 3 de II de outubro de 1.956

-6*13 0 29 - RECEITA DE INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES
Lei □' 3 de 11 de outubro de 1.956

6-14-0 30 - QUOTA DEJFISCALIZ AÇOES DIVERSAS
Lei d' 3 de 11 de outubro de 1956

6 17-0 31 - CONTRIBUIÇÕES DIVERSAS
Lei d* 3 de 11 de outubro de 1.956

6-18-0 32 - MULTAS EM GERAL
Lei D’ 3 de 11 de outubro de 1956

6-19 0 33 - EVENTUAIS
Lei n' 3 de 11 de outubro de 1.956

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

Felipe Afonso Simão - Secretario

Cr$

Arrecadação prevista 6.000.000, Ot

Arrecadação prevista 600.000,00
•

Arrecadação prevista 611.000,00

Arrecadação prevista 1.300.000,011

Arrecadação prevista 1.000,06

Arrecadação prevista 415000,09

Arrecadação previst i 200.000,00

Arrecadação previsia LOo0,90

Epoca de Pagamento de Impostos e Taxas
E S P E C I E M ê s

JaneiroImposto de Licenças

Imposto sôbre Indústrias e Profissões (l* semestre) e Taxa de Fiscalização e Serviços Diver«os Fevereiro

Taxa de Agua (1* Trimestre), Imposto Territorial (1* semestre) e Aforamento (1' semestre) Março

Imposto Predial (1‘ Semestre). Taxa de Limpeza Pública e Taxa de Vigilância Abril

Imposto sôbre Exploração Agrícola e Industrial (1‘ Semestre), Taxa Rodoviária Maio

Taxa de Agua (2’ Trimestre) Junho

Imposto Territorial (2 ‘ Semestre e Aforamento f 2• semestre) Julho

Imposto sôbre Indústrias e Profissões (2‘ Semestre) Agosto

Taxa de Agua (3 Trimestre)
Setembro

Imposto Predial (2* Semestre)
Outubro

Imposto sôbre Exploração Agrícola e Industrial (2- Semestre) Novembro

Taxa de Agua (4‘ Trimestre)
Dezembro

Taxa de Assistência! Social - Cobrado oom os Impostos sôbre os quais incide

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

Felipe Afonso Simão * Secretário
Continua no próximo número
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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 20 de janeiro de 1958 

9 1-1958 - Ubaldo Anorade - Ligação dágua - 
Sim.

Dia 27 de janeiro de 1958 
20-1-1958 - Iracema Batista - Ligação dígua - Sim 
20-1-1858 - Moyeôs Antonio Silva - Ligação dá

gua -  Sim.
20-1-1958 - José Waltrick Sobrinho - Licença nara 

construir galpão de madeira à rua Sáe 
Joaquim - Cumpra o parecer da D.O.V.

N" 154 . 22-1-1958 - João Bento da Silva - Ligação dágua - 
Brusque - Sim.

N‘ 161 - 23-1 1958 - Gabriel Donato Dutra - Licenca para 
construir um depó>ito à rua São Joa
quim - Cumpra o parecer na D.O.V.

N' 164 - 23-1-1958 - José Antonio de Souza Filho - Licen
ça para conatruir muro â rua ,'Frei G j- 
briel - Sim. após pagamento devido.

N1 168 - 23-1-1958 - Walmor Ribeiro Córdova - Lançamen
to de Mercadinho e Açougua Junte 
autorização do Centro de Saúde.

N- 169 - 23-1-1958 - José Palhano de Oliveira - Aprovação 
de planta e licença para construir pré
dio no M. Pôsto - Cumpra o parecer 
da D.O.V.

N- 173 - 24-1-1958 - Ema Rodrigues -  Ligação dágua - Sim.
Dia 28 de janeiro de 1899.

N' 84 15-1-1958 - Hugo de Castro Braachcr - Habite-«e
e Certificado de lançamentos - Cumpra 
o parecer da D.OV.

N' 84 - 15-1-1958 - WiMy João Brun - Aprovação de plan
ta e licença pura construir um prédio 
para Roberto Carbonera - Cumpra o 
parecer da D.O.V.

N' 120 - 16-1-1958 - Maria Júlia Waldrigues da Silva - Pro
fessora Municipal - Adicional por tem
po de serviço - Indeferido, à vista da 
informação.

N* 170 - 24-1-1958 - Einiliano Elias da Silva - Aprovação 
de planta e licença Ipara construir casa 
de madeira na Várzea - Sim.

N‘ 177 - 14-1-1858 - João Reck Filho - Aprovação de planta 
e licença para coDstruir casa de ma
deira no G. Dinheiro - Sim.

N‘ 178 - 25-1-1958 - Eurico Boell - Ligação dágua - Sim.
N' 180 - 25-1-1958 - Avelino Rosa - Ligação dágua - Sim.
N' 186 - 27 1-1958 - Industrial e Comercial de Madeiras S.

A. - Transferência de lançamentos de 
uma Serraria - Sim, após pagamento 
devido.

ASSISTÊNCIA MUNICIPAL
M ovim ento do mês deD ezem bro  de 1957

Consultas Curativos
MEDICAMENTOS

| Injeções Outros

115 20 61 :oo

Prefeitura Municipal de Lages, em 

30 de dezembro de 1957

E u r á v i o  Z a n o n i
(Contador)

Comunica aos seus distintos clientes que 
mudou seu escritório da Praça Vidal Ramos 
Sênior, 32 para a RUA 15 DE NOVEMBRO, 234 

Lajes, Janeiro de 1958

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

De arôrdo com as normas 
em vigor na Carteira d» Cré- 
duo Agrícola e Industrial do 
Banco da Brusll, para o funcio
namento à avicultura, pode
rão ser concedidos emprésti
mos a lavradores quejdesejem 
fazer instalações avículas 
quando a finalidade principal

do financiamento l o t  a <>!» 
indução de estrume p-r- ■ du
bacào de lavaras  perm men
tes (cafezais, laraniais «tc) .

Para empréstimos com eíta 
finalidade são dispensada-. . 1- 
gurnas exigências inclusive a 
da prova de atividade avicola

anterior t:é dois anos, d, e 
xi6tê«iCiH de insiaiaçõrta 4 le_ 
quadas e outros normalme it- 
obrigatórtos quando o *inancí- 
amento se destina â feraa^ 
dp aviários dedicados à íx. 
ploraçâo de ovos ou frango* 
de corte.

Juizo de Direito 
de Lajes

O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes. Estado de Santa Ca
tarina, oa forma da lei etc.

Edital de protesto pa- 
a ressalva de Direito
Faz saber a todos que o 

presente edital de protesto 
para ressalva de direito, vi
rem, dêle conhecimento tive
rem e interessar possa, que 
por paite de ALRÜLDO FEl- 
BER, brasileiro, casado, domi
ciliado e residente nesta cida
de, lhe.foi dirigida a seguinte 
PETIÇÃO: Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Ia Vara da Co
marca de Lajes. Por seu pro
curador que esta subscreve, 
Arnoldo Feiber, brasileiro, ca
sado, comerciante, domicilia
do e residente nesta cidade, 
vem respeitosamente à pre
sença de V. Excia. dizer e 
requerer 0 seguinte: Io) Que 
propôs, perante a 1* Var* 
desta c marca, uma Ação de 
Indenização por Perdas e.Da- 
nos contra a firma Arliudo 
Ribeiro * Joãc de Deus Ri
beiro, proprietários do Cine
ma Avenida, nesta cidade, 
para obter 0 pagamento dos 
dano* e lucros cessantes diá
rios que sofrau e vem sofren
do em consequência do aesi- 
bamento, ns fase de constru
ção, do mesmo Cinema sôbre 
sua propriedade conforme 
prova o documento anexo n° 
2; 2°) Que, dita Ação, já jul
gada em .primeira instância, 
deu ganho de causa ao Su
plicante, condenando a firms 
acima no pedido formulado

da Primeira Vara da Comarca 
- Estado de Santa Catarina
na inicial; prova o documento 
n° 2; 3°) Que, muito granue 
entretanto é o vulto da inde
nização face po Ressarcimen
to dos danos propriamente 
ditos (Cr$ 550.000,00 - quatro
centos e cincoenta mil cruzei
ros) e mais os lucros cessan
tes de cêrca de Cr$ 2.500,00 
(dois mil e quinhentos cruzei
ros) diários; 4o) Que, perce
bendo. provavelmente, que 0 
Egrégio Tribunal de Justiça 
do Estado - onde Ise {encon
tra o processo - nío dará a- 
colhimento ao Rrcurso que 
interpuzeram e ainda com o 
fito de aximir-se da obriga
ção qu<* lhes onera, estão os 
Suplicados Arlindo e João de 
Deus Rireiro - segundo fide
dignas informações procuran
do, desde já, "criar dificulda
de* à futura execução de sen
tença, seja simulado compro
missos seja buscando alienar 
porcial ou totalmente suas 
quota* sociais do Cinema ar 
ludido; 5o) Que, é evidente, 
Suplicante não poda assistir 
a tudo impassivelmente, sem 
defender como lhe faculta a 
l;i os seus direitos, uma vez 
que 0 único patrimônio dos 
Suplicados, que pode, efeti
vamente; garantir 0 execução 
é 0 Cinema Avenida; 6o) Que. 
desta forma, com 0 único obje
tivo de salvaguardar seus in
teresses evitândo que, futu
ramente, alguém que venha a 
contratar com os Suplicados 
alegue «boa fé», vem PRO
TESTAR, nos têrmos dos arts. 
727 e seguintes do Código de 
Processo Civil, como de fato 
protesta. ANULAR-pelos re 
guiares meios de direito qual
quer contrato de alienação ou

comprometimento parcial ou 
total do Cinema Avenida e 
mesmo a em ssáo fictícia de 
qualquer titulo ou documento 
que venha 0 ser feitas pelos 
Suplicados visando fraudar 0 
crédito «Io Suplicante, silvo 
se, em caso de alienação, 0 
adquireiite observar rigorosa- 
mente o precei «* do art. tOjj 
do Código Civil Brasileiro. 
Nestas condições rtquer que, 
tomado por têrmo o presente 
Protesto, dêle t-ejam citados 
os Suplicadas, pui licand. -se 
Editais Ina imprensa local e 
na lmp ensa Oficia! p̂ ra 
conhecimento de terce.roe. 
Outrossiiír. requer que prren- 
chidas as formalidades Dgais 
sej-im-lbe os autos entregues 
ind^ndentemente de trasla
do D. e A com os documen- 
t s iuclu80S, P. Delerimeoto 
(Sôbre os sêlos legais de pe
tição): Lajes, 25 de janeiro de 
1958 (a) Pp. Jorge Bar osio 
Filho. - DESPACHO: <A.-C*- 
mo requer. Lajes, 27 do 1-1955 
(a) C. Gama-Juiz de Direito.. 
E para que ninguém possa 
alegar ingnorância, muito es- 
ppcialmente os terceiros de 
boa fé quanto à intenção do 
Suplicante, passou-se 0 pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. - Dedo e 
passado nesta cidade de La
jes, aos vinte e oito dias do 
mês de Janeiro do ano de 
mil novecentos e cincoenta e 
oito. - Eu, Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Cível, 0 
datilografei, subacrevi e tam
bém assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da 1* ^ara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

##AQUI ESTAMOS NOVAMENTE

= -  D. K. W. - =
(A pequena Maravilha)

cgminhonetas perua e forqáo - jpppj
revendedores autorizados parauores autorizados para

Lajes São Joaquim. Urubicy, Bom Retiro, Campos No
I nnnl i! a  -----  ■■ - v

1

Conheça seu DKW, visite GEk a I Df p  '  d Ramos). '" » te  GLKAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltd
e solicite 0 plano de pagamento 

- _______ _______ ygaujento em prestsçoes.
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O alvará de funciona
mento em 58

Do Conselho Regional de 
Desportos recebemos a se
guinte nota, alertando Fede
rações, clubes e demais enti
dades esportivas para a ne
cessidade de obtenção do al- 
varã de funcionamento para 
1958. assim como ‘dando ins
truções para o requerimento 
dos referidos instrumentos.

O Conselho Regional de 
Desportos chama a atenção 
dos interessados, Federações, 
Ligas e Associações desporti
va do Estado, para a época 
legal de obtenção de renova
ção de Alvarás de funciona
mento legal para 1958, que se 
iniciou a 2 deste mês e quo 
expira a 31 de março p. vin
douro.

b) para pedidos de renova
ção de alvará:

— petição nas condições 
do item a);

— respostas ao questioná
rio do cadastro do movimen
to desportivo do país ao C.N.D;

—  relação da diretoria, 
com menção da data da ex
piração de seu mandato.

Tudo deverá ser apresen
tado ao C.N.D, ^devidamente 
assinado pelo presidente das 
entidades solicitantes.

Tendo como local o Velho 
Estádio de Copacabana, tere- 
m' s amanhã cedo a realiza
ção de duas pelejas relativas 
a 7a Rodadá do returno da 
3a Divisão, comprendendo os 
prelios entre o Palmeiras x 
Fluminense na peleja prelimi
nar e Popular x Nacional no 
match de fundo.

O cotejo entre 06 conjuntos 
do Palmeiras e do Fluminen
se apesar de ser a pre
liminar, será o match de mai
or interesse pois o Alvi ver
de é o lider absoluto da ta

bela, ao passo que o tricolor 
é o segundo colocado junta
mente com o Flamengo e A- 
tletico.

O cotejo fixado para as

10,30 horas não assume pro
porções de destaque, de vdo  
a péssima colocação que am
bos ocupam neste certame.

Torneio Encerramanto da Varzea
O Torneio Encerramento do 

Departamento Varzeano de 
Futebol terá sequência ama
nhã a tarde no Areião de Co
pacabana, com o desenrolar 
de duas partidas.

No jogo marcado para as

13,30 cotejarão os conjuntos 
do Juventus e do Az de Ou
ro. enquanto que no embate 
de destaque deverão atuar os 
quadros do America e d* 
Cruzeiro B.

íRCUNTIL DELLfl ROCCA, BR9ERING S. II.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

Dado o elevado número de 
interessados, será ac nselha- 
vel que as entidides esporti
vas procurem desde logo en
trar naquele orgão suuerior 
com os  ̂ respectivos pedidos 
de alvarás (novos) uu de re
novação de alvarás evitando 
os inconvenientes da aglome 
raçio nos últi tos dias e em 
especial o do pagamento da 
multa de Cr$ 1.000 00 para os 
que entrarem após 31 de 
março do corrente a 'O

São estas as formaMa s 
para qualquer dos Caso-i e - 
ma aludidos:

a) para pedidos de p~i nei- 
ro alvará:

— petição contendo n une, 
n .cionalidade profissão e re
sidência do presidente ia -n 
tidade:

— prova de filiação a sua 
Federação ou Lig «:

— pr .va de possuir pe so- 
nalidade juridica, isto é cer
tidão do Cartorio comoetente 
de q utos estatutos do inté- 
ress «do estão registrados;

— um exe nplar dos esta
tutos aludidos (mesmo que 
datilograf .do):

questionário contendo 
todas as indicações sôbr - no
me, séde endereço, «lata de 
fundação, instalações esp >rtes 
que pratica, data do encerr i- 
mento do exercício fiua icei- 
ros côres esportivas, descri
ção doa símbolos e estandar
tes ou bandeiras, número de 
sócios classificados nu nerica- 
mente por categoria, descre
ver os campos e pistas de 
esp >rte e sua capacidade e 
outros detalhes interessantes.

—  responder ao cadastro 
desportivo do País (destinado 
ao C.N.D );

— relação da diretoria com 
menção da data em que ter
minará o seu mandato, tam
bém ao C.N.D.

NOVO GIGANTE
g o o d / y a r

com Lonas Super-Ligadas

C A C IQ U E foi criado para vencer 

tudo: buracos... pedras... lama! É por 

isto que êle tem ombros mais fortes, 

barras mais separadas e mais firmes.

E graças às Lonas Super-Ligadas e ao 

composto especial de borracha, CA

CIQUE oferece muito maior quilome

tragem. Além de rodar muito mais do 

que qualquer outro pneu de sua classe, 

pode ser recautchutado mais vêzes.

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE — o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeirosI

MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERING S .A
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 

Lajes -  SANTA C A TA R IN A

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU



Illi 0
Consoante a nassa reporta-, mais animados carnavais dos 

gem conseguiu apurar, deve- últimos tempos, 
remos ter este ano um dos I As principais sociedades re-

Os adultos, principalmente 
as mulheres, precisam, 

comer ovos
Recentes experiências mos

traram que a mulher ocupa 
uma posição bastante delicada 
quanto à manutenção do equi
líbrio do ferro no organismo 
(Arquivos Brasileiros de Nutri 
ção, vol. 1 1 , no 2 pag. 47) e, 
por conseguinte, a apredispõe 
à manifestação da anemia por 
deficiência de ferro, especial- 
mente quando submetidas a 
dietas pobres. Indicam ainda 
as experiências que os adultos 
normais mantem o equilíbrio 
de ferra em margens muito 
pequenas, podendo, assim ser 
fácilmente quebrado, o que 
possibilita se o transtorno não 
fôr corrigido, o desenvolvimen
to de um quadro de anemia.

Calcula-se que a quantidade 
de ferro absorvido diáriamente 
pelo adulto varia de 0,6 a 1,5 
mg Esta quantidade de ferro 
absorvido pode ser comparada 
ao do ferro excretado normil 
mente, excluindo, nas mulbe -

res. as perdas natais de seu 
ciclo biológico mensal O ho
mem normal adulto perde cer
ca de 0,5 a 1,5 mg., de ferro, 
diáriamente, enquanto, no ca
so da mulher adulta, uma per 
da adicional média diária de 
0,5 a 1,0 mg., de ferro decor 
rente da sua condição biológi
ca deve ser levada em consi
deração.

Embora sejam fornecidas ao 
organismo humano quantida 
des mais ou menos suficientes 
daquele mineral, na alimenta 
ção diária, é aconselhável, pa
ra prevenir, a escolha de ali
mentos que possuam elevadas 
taxas de ferro, entre os quais 
o ovo ocupa u m  lugar de des
taque. No ovo, o ferro, alem 
de estar presente em quanti
dades apreciáveis, encontra-se 
numa forma fácilniente absor- 
vível pelo organismo humano. 
Os adultos, principalmente as 
mulheres, devem ingerir pelo 
menos um ovo por dia.

tltcun uo «v
estão cm francos preparativos, 
afim de proporcionar aos seus 
inúmeros associados, um carna
val semelhante aos dos tempos
passados.

O Clube Recreativo Juvenil 
irá mgalanar um carro, onde 
fará desfilar pelas ruas de nos
sa cidade a sua Rainha do 
Carnaval, bem como as suas 
respectivas princesas.

A Radio Clube de Lajes, es
tá armando em plena Praça 
João Costa, um palanque onde 
deverá irradiar as apresenta
ções de Escolas de Sambas, 
Cordões, alem de apresentar 
diversos programas com a par
ticipação de vários artistas, da
quela conceituada emissora.

Nos clubes I o de Julho, 14 
de Junho, Princesa da Serra, 
Centro Civico Cruz e Souza e 
I o de Maio, o carnaval será 
movimentado durante as 3 
noites, cujos salões estão pas
sando no momento por fase 
de ornamentação.

Também a Radio Diário da 
Manhã, estará movimentando
0 seu cast artístico, com a a 
presentação de programas car
navalescos, destacando-se o 
grande Show do iproximo dia 
16 no Cine Teatro Avenida.

Caso se concretize as aspira
ções dos foliões deste carna 
vai teremos um dos mais ani
mados festejos de Momo, de 
todos os que foram realizados 
na Princesa da Serra.

Escritório Contábil 
Coral

Acaba de ser instalado no 
Bairro Coral o Escritório Con
tábil Coral de propriedade dos 
senhores Luiz Alfeu M. Ramos 
e Jose Cardozo.

O Escritório Contábil Coral 
está localizado no Edifício do 
Cine Avenida, estando dotado 
de todos os requisitos necessá
rios, vindo assim beneficiar em 
muito aos comerciantes e in
dustriais daquele prospero bair 
ro, de um empreendimento que 
á muito se fazia necessário

Álem dos serviços de escri
turação manual e mecanica, o 
novel escritório está aparelha
do para executar todo e qual
quer serviço de contratos, se
guros, serviços nas repartições 
publicas etc.

1 Cumprimentamos os Senhores 
Luiz Alfeu M Ramos e Jose 
Cardozo pela otima ideia da 
instalação deste moderno Es 
critorio de contabilidade, con
tribuindo desta maneira para 
um maior progresso do Bairro 
Coral.

Aéro Clube de Lages
A Diretoria do Aéro Club a de Lages, com fundamento 

nos artigos 20° a 22" dos Estatutos Sociais, convoco todos os 
senhores associados dèste Clube par a Assembléia Geral Or
dinária a realizar-se no dia 16 de Fevereiro do corrente ano 
(domingo) às 10 horas da miahã, no Salão Nobre do Ginásio 
Estadual Vidal Ramos, a Praça João Costa, com a seguinte 
“ordem do dia”:

a) —- Tomada de contas à atual Diretoria e aprovação do 
relatório anual;

b) —  Eleição de Nova Diretoria e Conselho Superior.
LAGES (SC) 16 d : Janeiro de 1958 
Omar Gomss-Presidente em Exercício 

João Marquetti - Secretário

Colégio Evangélico
Ambiento sadio, sob a influência benéfica dos ensinamen

tos das Sagradas Escrituras.
«Educa a criança no caminho em que deve andar, e até 

quando envelhecer não se desviará dele». Prov: 22:6)
CURSO PRIMÁRIO - rigorosamente de acordo com o pro

grama oficial
CURSO DE ADMISSÃO ao ginasial cuidadosamente minis

trado, visando ao elevado índice de 
aprovação

Matriculas abertas a partir de I o de Fevereiro (de 13 a 18 ho
ras dos dias úteis)

Inicio das aulas no dia 1° de Março.
Rua CeL Fausto de Souza, 148 - Lajes - SC

Sob a direção da

Profa. MARIANA WAGNER

(Diplomada pela Academia de Acordeon MASCARENHAS do Rio de Janeiro 

CURSO COMPLETO DE ACORDEON
AULAS DE TEORIA - APERFEIÇOAMENTO - INTERPRETAÇÃO

As matriculas para o novo ano letivo estarão abertas a partir de I o de Fevereiro 
n limitado de vagas. Reabertura das aulas no dia I o de Março. havendo

NOTA; Os alunos que concluírem o curso poderão prestar exames perante banca orvmÍ7^ o  
por Professores locais, ou, diretamente, na Academia matriz, no Rio, recebendo 
ambos os casos, quando aprovados, um diploma conferido pelo próprio Diretor n 
Prof. Mario Mascarenhas) r

RUA JOAO DE CASTRO 57

A ^ X V I | Laaes. 8 de Fevereiro de ( l«a

C l u b e  l d e  J u l h o
rln Clube lo  de Julho tendo efetuado 

A ? ' ret0r‘ f na estrutura do prédio, constatou sei

HOJE

nha
cio

Grande ‘Grito Carnavalesco’, 
do carnaval c Princesas 

às 22 horas.

com a apresentação da rai 
Dança do Charleston” — jn

Dia
Dia
Dia

j j *__ Ensaio Carnavalesco —  início às 20 horas
j 3 *__ Ensaio Carnavalesco, —  início às 20 horas
15 __ Grande baile carnavalesco, com a coroaçàn

da rainha e entrega da> faixas às Princesa. 
_inicio às 22 horas.

Dia ___ 17 — Tarde dançante infantil —  início às 15 hora'
Dia ___ 17 — Baile Carnavalesco —  início às 22 horos.
NOTA: — Os ingressos serão fornecidos aos sócios, na 

secretaria do Clube a partir do dia 10, no horário das 9 às 11 
horas, encjrrando.se a distribuição dia 15 as 18 horas.

______ t __

Falência de J. E. Siqueira

O Síndico da Massa Falida de J.E. SIQUEIRA, comuni.a 
a todos os interessados e ao público em geral, que estão a 
venda os bens arrecadados na falência, os quais serão vendí- 
dos, mediante propostas, englobada ou separadamente;

Os benS estão assim representados, tra relações distintas

MERCADORIAS:
Gravatas 36.565,oo
Fazendas e armarinhos 256.425,3o
Confecções 67.92o,00
Guarda chuvas e sombrinhas 9.11o,00
Camisas e camisetas 14.o57,oo
Capas e calcinhas matéria plástica 8.052,00
Jogos de cartões com envelopes 12.4oo,oo
Toalhas e cobertores 4.959 00
Estatuetas, biscuis e saatos c/oratorios .455,00
Cadarços e rendas 5.628 60
Malas papelão e artigos de couro 3.98o,00
Diversos 13 692,9o 439.244,8*

MOVEIS E UTENSÍLIOS:
Estante para papel 3oo,oo
Manequim grande 25o. 00
Manequim pequeno 
Estante para fazenda

2oo 00
15o,00

Cavalete e 25o,00
Prateleiras e balcõs 15.ooo,oo
Cofre Berrnardini lo.52o,oo
Quadro Santo 2o,00 26.690̂

Total - ------r 465.934,8*

Comercio, no Ed. do Forum, nesta cidade de Lajes, em 
opes lacrados, para serem abertas pelo Exmo. Sr. Dr.
ca> nn d am« f ' Juiz de Direito da la. Vara, desta 
das m.d -U ■ e .Março do corrente ano. as 14 horas, ni 
oup HotJ>enCiaS ClVc,S’ em °  mesmo local, tudo de acordo 
^eponentT113 ° § *° do a't. “ 8 da Lei de Falências 
prrio a apresf ntar a sua proposta, caucíonará, et
cedora a sí*01 anc,a de Lr$ 5.000,00, a qual perderá, se
preço até \UrosPd” P0Sta- nao efetuar 0 pagamento do resl 

ias apos a expedição do competente alv

em todos'1!!^ ^ 883̂ 05 pot*erà° examinar os bens ora ofer 
DepísUario d ^ F  UteU’ das 8 as 12 horas, na residên. 
ca Joca Neves, 4°26Um’ EviIasio Ribeiro Koeche, sita

LAJES SC 25 de Janeiro de 1958 

MANOEL LINO DE JESUS Sindico


