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0$ trabalhos da Câmara Bodas de Ouro do casa! 
Salustiano Ramos

Com elementos fornecidos 
pelo sr. Hercilio Granzotto, 
funcionário da Camara Muni
cipal damos hoje uma sintese 
dos trabalhos desenvolvidos 
naquela Casa durante as reu
niões da atual sessão, as quais 
foram em número de oito até 
agora, a preparatória quando 
se processou a eleição para a 
Mesa

Primeira reunião: Eleição das 
Comissões Técnicas. O ver. Leo
poldo Medeiros apresenta duas 
indicações, uma visando a cons 
trução e reconstrução de es 
tradas ero São José do Cerri- 
to e outra objetivando o ex
termínio de cães existentes na 
séde daquele distrito A pri
meira indicação foi rejeitada.

Segunda reunião: -  O sr. 
Leopoldo Medeiros requer li
cença para o restante da ses
são sendo convocado o seu 
suplente sr. Firmino Branco.

Terceira reunião'. O ver. 
Dorvalino Furtado apresenta 
dois projetos de leis. um in 
cluindo estrada em São José 
do Serrito no plano rodoviário 
municipal, o qual foi aprovado; 
e outro isentando de multa os 
contribuintes da taxa de cal 
çamento em atraso, que teve 
sua votação adiada para após 
o Carnaval. Nessa reunião fo
ram aprovados em escrutínio 
secreto os balancetes de re
ceita e despesa do Município 
relativos aos meses de outubro, 
novembro e dezembro de 1 '57 .

Quarta reunião: - O ver Ma
noel Antunes Ramos requer a 
insenção em ata de um voto 
de regozijo pelo transcurso da 
«bodas de ouro» do casal Sa
lustiano Ramos e senhora, e a 
expedição de oficio congratu- 
latório, com o que se solidari
zaram os srs. Dorvalino Fur 
tado, Aristides Ramos, Lou- 
renço Waltrick e o presidente 
Evilasio N. Caon. O ver. Lou 
renço Waltrick encaminha uma 
indicação pedindo a reconstru
ção da estrada de Rio Rufino 
e um pedido de informações 
ao diretor do DER nesta cida
de sobre a construção da va
riante do rio Caveiras na es

trada estadual Lajes-Painel. 
Ambas as proposições foram 
aprova J as.

Quinta reunião - Aprovados 
pareceres de comissões à ma 
téria em pauta. A reunião foi 
aberta pelo vice-presidente Os 
car Scwheitzer assumindo após 
o presidente. Completando au 
sencia em cinco reuniões con
secutivas o Dr. João Pedro 
Arruda é considerado licen
ciado e convocado o seu su 
plente, sr, Ladir Cherubini.

Sexta reunião - Aberta pelo 
I o Secretário sr Dorvalino 
Furtado, visto estar o presi
dente na abertura do acampa 
mento escoteiro. Entram em 
tramitação duas proposições do 
ver. Lourenço Waltrick para 
reforma do regimento interno, 
as quais recebendo pareceres 
favoráveis da Comissão de 
Justiça serão votadas após os 
folguedos carnavalescos

Sétima reunião - O ver. Aris
tides Ramos propõe voto de 
pezar pelo falecimento do sr. 
Brasiliano Camargo (Nene), as
sociando se à homenagem pós 
tum aos srs. Dorvalino Furta
do, Lourenço Waltrick e Ma
noel Antunes Ramos, tendo o 
presidente Evilasio N. Caon 
mandado expedir telegrama de 
condolências à família enluta- 
da. O ver. Dorvalino Furtado 
apresenta moção de congratu
lações ao sr. Vidal Ramos Jr. 
pelo transcuso do 2° aniversá
rio de seu governo, e lança 
um repto ao ver. Leopoldo 
Medeiros para que compareça 
à Camara afim de discutir 
problemas de interesse coleti
vo, em lugar de andar «fazen
do onda» pelos botequins de 
São José de Serrito.

Oitava reunião -  O ver. Ro
berto Ferreira assume a 2a 
Secretaria na ausência do sr. 
Argemiro Borges. O ver. Ar 
naldo Waltrick comunica a 
presença dos dirigentes esco
teiros no recinto da Camara, 
em visita oficial O presidente 
Evilasio N. Caon convida o 
representante des mesmos a 
sentar se à Mesa e concede a 
palavra ao ver. Manoel Antu

C I N E  A V E N I D A
D e c l a r a ç ã o

nes Ramos que fez uma sau
dação aos visitantes, a qual 
foi agradecida pelo primeiro, 
Suspensa por cinco minutos a 
reunião para os cumprimentos 
de praxe, reaberta são lidas 
duas indicações do ver. Aris
tides Ramos requerendo a co 
locação de torneira pública no 
Cemitério local e a construção 
de um abrigo no ponto de 
ônibus perto daquele Campo 
Santo. O V r, Manoel Antunes 
Ramos encaminha à Mesa pro
jeto de lei declarando de utili
dade pública o Centro Espirita 
«César Sartori». O ver. Dor
valino Furtado apresenta pro 
jetos de leis dando nomencla
tura à ruas na sédc de Cor
reia Pinto, e pede seja dada 
ciência ao sr. Vidal Ramos Jr. 
das homenagens prestadas ao 
mesmo na reunião anterior, no 
que foi apoiado em plenário 
pelo ver. Lourenço Waltrick.

Oradores Durante as reu
niões referidas falaram os ve
readores: Lourenço Waltrick 
por 7 vezes; Dorvalino Furta
do por 7 vezes; Evilasio N. 
Caon por 6 vezes; Manoel An 
tunes Ramos por 5 vezes; Ar
naldo Waltrick por 3 vezes; 
Aristides Ramos por 3 vezes 
e Aureo Lisboa por 2 vezes.

Carnaval - Duraute a sema
na de Carnaval o Legislativo 
estará em recesso, voltando a 
reunir-se sómente no dia 24.

Edição de hoje: 
8 páginas

Festejou bodas de ouro, dia 
11 do corrente o casal sr. Sa
lustiano Ramos e sua exma. 
esposa D. Veridiana Ramos, 
integrantes de tradicionais fa
mílias lageanas. Ao ensejo do 
transcurso dessa auspiciosa da 
ta, reunidos todos os seus fa 
miliares, o ilustre casal ofere
ceu aos seus amigos um sabo- 
rosimo churrasco abundante
mente com finas bebidas, e ao 
qual compareceram, entre duas 
centenas de pessoas o sr Pre 
feito Municipal, os drs. Juizes 
de Direito da Comarca, o sr. 
Presidente da Camara, diver
sos Vereadores e outras auto 
ridades.

A festividade decorreu num 
ambiente de grande alegria e 
cordialidade, ocupando a pala
vra para saudar o conceituado 
casal os srs. Dorvalino Furta
do e Evilasio N. Caon, os quais 
salientaram o padrão de hon
radez e de trabalho dos anfi
triões como um dos marcos 
das nossas tradições. Em agra
decimento, em nome de seus 
pais, falou o prof. Antonio Ho 
mero Ramos. O sr. Salustiano 
Ramos e D. Veridiana Ramos 
tiveram ao seu lado nesse dia 
toda a família composta de 
seis filhos vinte e dois netos 
e dez bisnetos. Os filhos são: o 
sr. Jairo Ramos diretor da Se
cretaria da Camara; sra. D. Nil 
va. esposa do vereador Manoel 
Antunes Ramos£sra. D. Maria, 
esposa do sr. Plinio Ramos, 
pecuaristas: sr. Julio Ramos 
Neto, pecuarista: prof. Antonio

Homero Ramos, delegado esco 
lar em Joaçaba: e sr. Saulo Ra
mos, do romércio local. Além  
da homenagem prestada por 
seus amigos em comparecendo 
ao magnífico churrasca, o sr. 
Salustiano Ramos e sua digna 
consorte recebeu outras mani
festações de apreço, inclusive 
da Camara de Vereadores 
‘Correio Lageano”, associando- 
se a essas homenagens, envia 
as suas congratulações.

Dr. Clovis Gama
Submetido a intervenção ci

rúrgica esteve internado no 
Hospital N.S. dos Prazeres o 
Dr, Clovis Ayres Gama. Já 
restabelecido, mas em conva 
lescença, o ilustre Juiz de Di
reito da la Vara encontra se 
em sua residencía

Falecimento
Após longa e pertinaz en

fermidade faleceu quinta feira 
ultima o Sr. Braziliano Camar
go, mais conhecido 'por Nenê 
Camargo.

O extinto que gozava dc 
grande estima em nossa (cida
de, deixa vários filhos e netos.

O seu sepultaraento reali
zou-se na tarde do mesmo dia, 
com grande acompanhamento 
para o Cemiterio Cruz das 
Almas.

A familia enlutada, Correio 
Lajeano envia as mais sentidas 
condolências.

Homenagem ao C d  Fragoso e senhora
Teve lugar ontem no 

Cassino dos Oficiais, no 
2o Batalhão Rodoviário, 
um jantar oferecido ao 
Cel. Augusto Fragoso e 
à sua exma. esposa, por 
motivo da transferencia 
daquele ilustre militar 
para a Escola “ Superior 
de Guerra, no Rio. trans
ferencia essa às véspe
ras de operar se. Ofere
cido pelo oficialato do 
2o Batalhão o jantar con
tou com a presença das 
autoridades civis convi

dadas, sr. Vidal Ramos 
•Jr., Dr. ulinto -Campos, 
Dr. Azevedo Trilha. Dr. 
Evilasio N. Caon, e res
pectivas senhoras, e do 
Dr. José Pedro Mendes 
de Almeida. A sobreme
sa usou da palavra o 
Cel. Souto Maior saudan
do o distinto casal e a 
presentaudo as despedi
das dos presentes, após 
o que convidou a sra. 
Tte. Newton a eutregar 
a senhora Cel. Fragoso 
uma lembrança de sua

passagem porLages, ofe
recida pelas esposas dos 
oficiais aqui lotados. Vi- 
namente emocionado, o 
Cel. Fragoso discursou 
em agradecimento, res
saltando os reflexos que 
teve em sua vida profis
sional e familiar a per
manência em Lajes à 
freute do 2o Batalhão 
Rodoviário. 0  Cel. Fra
goso deverá ainda per
manecer em nossa cida
de até março possivel
mente.

A firma «Irmãos Ribeiro», desta cidade, proprietária do 
Cine Avenida, vem declarar para esclarecimento do público, 
serem destituídas de qualquer fundamento as acusações conti
das em «protesto judicial» publicado no Correio Lageano de 8 
e 12 do corrente a requerimento de Arnoldo Feiber. Os srs. Ar- 
lindo e João de Deus Ribeiro, sócios da declarante, jamais tive
ram a intenção de fraudar ou dar prejuízos a quem quer que 
seja, procurando artifícios para se eximirem de suas responsa
bilidades. Cumpre ressaltar que os pretensos direitos do sr. 
Arnoldo Feiber estão ainda, dependendo do pronunciamento 
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado; e mesmo no caso 
de existirem tais direitos, a indenização a ser paga será de 
valor muito inferior ao pretendido pelo aludido senhor.

Lages 11 de Fevereiro de 1958 
Irmãos Ribeiro

Amanhã, domingo, ás 4, 7 e 9,15 horas no Marajoara veremos 
um super "W estern" de categoria1

•‘TRES HORAS PARA M ATAR ’
Com: DANA ANDREWS -  DONNA REED E DIANNE FOSTER

Ela o preferia ao marido . . . e s* bia que não lhe ne
garia um beijo !
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Fazem anos hoje:
O Sr. Mauro Nerbas, co

merciante nesta praça
A Srta Nadia, filha do Sr 

Jose A. Ramo»
A menina M ria lnez, filha 

do Sr. Luiz Carlos Silva

No dia 16

Agostinho Malinverni Filho, 
pintor resident** nesta cidade

No dia 17

\ Sra. Zilda Ribeiro, espo
sa do Sr. Soli Reis

V Sra Cristina esposa do 
Vereador e Industrial Sr. Os 
car Schweitzer

Sr. Ulisses Ribas
Folgamos em registrar na 

data de hoje, o aniversário

natalicio de nosso prezado a- 
migo Sr. Ulisses Ribas abas
tado comerciante nesta praça 
e pessoa de grande progeçã< 
no cenário social da Princ 
sa da Serra.

As muitas homenagens de 
que será alvo, juntamos â  
de CORREIO LAGEANO, com 
votos de muitas felicidades

Sr. Joaci Ribeiro
Registramoa com prazer na 

data de hoje, a aniversário 
natalicio do Sr. Joaci Ribeiro 
acatado comerciante nesta 
praça e pessoa de largo con 
ceito em nossos meios sociais

Cumprimentamos o Sr. Jo
aci Ribeiro, almejando-lhe 
muitas felicidades no seio de 
todos aqueles que lhe 9ão 
caros.

— C A S A M E N T O  —
Reallza-se hoje as 16 hora- na Capela do Convento, o 

enlace matrimonial do Sr. José Staolslau filho da Viuva D. 
Natalina Duarte Stanislau, com a distinta SeDhorita lolanda 
S:uzn, filha do Sr. Alfredo F. de Souza e de sua esposa D. 
M.iria Benta Souza.

Aos jovens nubentes, o Correio Lajeano envia as suas 
felicitíçõss.

D i v u l g a ç ã o  R u r a l
ientar e executar tarefas re- 

11 cionadas com a informação 
agrícola. Na Universidade Ru 
ral um curso de cem horas 
de aula abrangendo seis die- 
ciplinia, permitiu difundirco- 
nhec mentos especializados 
ao6 inscritos, entre os quai- 
figuravam agrônomos veteri
nários jornalistas, professo
res, quartanistas de Agrono 
mia e Veterinária e funcioná
rios do Serviço de Informa
ção Agiícola. Trata-se de um 
novo esfôrço no âmbito ofici
al visando a aprofundar os 
conhecimentos especializados 
num setor de capital impor
tância para o progresso ru 
ral. D.t sua parte o Escritó 
rlo-Técnico de Agricultura, 
num esforço meritório desti
nado a preparar quadros pa 
ra a imprensa do interior, le 
vou a cabo de cursos de in
formação ag íci la em Porto 
Aleg e, Florianópol s, Curiti 
ba. Belo Horizonte e São 
Paulo. Dadas as dificuldades 
de comunicações ainda exi • 
tentes no Brasil nem sempr 
as noticias saíd-s do9 gran
des centros são difundidas 
nos pequenos núcleos. Daí o 
empenho de estimular o jor 
nailsmo agricola como forma 
de preencher a lacuna apon
tada. E uma solução acertada 
que há de produzir efeitos a 
nimadores nos mais diversos 
estados brasileiros.

São animadores os indícios 
de maior compreensão em 
torno ao problema d-i divul
gação rural. Sucedem-se as 
iniciativas destinadas a pre
parar quadros capazes d e 'o -

LAURO LOUREIRO L M *
• IMPORTADORES

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 3 
Telefone n* 266 72

2 pagina

GUSSO D E  ^ E R F H C O A M | N T p

Um curso de aperfeiçoa
mento para os técnicos em 
pesquisas econômicas do Ser
viço d<-- Economia Rural de
verá ser realizado, nesta Ca
pital, em 1958- A* bases para 
o seu funcionamento jâ foram 
examinadas, e deverão ser 
submetidas à apreciação e a- 
nrovação do Ministro Mario 
Meoeghetti, pelo engenheiro-

agrônomo Edson Potsch Ma
galhães, Catedrático da maté
ria na Escola Superior de 
Agricultura de Viçosa, Minas 
Gerais, em audiência, ontem, 
:om o sr. José Smith Braz,
. .  . _  J .  ü c  u

O Professor Potsch é gra
duado por universidades am«-

ricanas em Economia Rur̂ l e 
dirige o Departamento dessa 
especialidade em Viçosa, c0n. 
tando com uma fazenda em 
que todas as operações são 
baseadas e realizadas dentro 
dos mais avançados estudos 
sôbre Economia Rural. 0  Cur. 
so será oportunamente anun
ciado, podendo ser extensivo 
á estudiosos na matéria.

Juizo de Direito da 2a. Vara da Comarca de Lajes, Sta. Catarina

Edital de Convocação do Juri
O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina na forma da 
lei, etc.

FAZ SABER que foi desi
gnado o dia vinte e oito de 
Fevereiro proximo vindouro, 
ás onze horas, para reunir-se 
nesta cidade, a primeiro ses- 

ordinária do Tribunal do 
Juri da Comarca, que funcio
nará pOi dias úteis sucessiveis, 
para julgameota dos proces
sos preparados. E, que haven
do procedido ao sorteio dos 
vinte e um jurádos que deve 
rio servir na mesma sessão, 
foram sorteados os cidadãos 
e senhoras seguintes: - 1) 
Jaime Barbosa Varela; 2 ) J >- 
sé Pereira Nsvei; 3’ ) lluza 
Lemos ^Batalha; 4 ) Antonio 
de Castro Andrade: 5') Emidio 
José Rodrigues; 6') Ivanir 
Mnntenegro; 7 ) Pedro DellH 
Rocca; 8 ) Óvidio Simâo To- 
dfschini; 9‘ ) leda Antunes 
Vieira; 10) Carlos Jnfre do 
Amaral; U ‘) Nilda Olioger 
Ribeiro; 12') Paulo W olny  
Broering; 13*) Cecilia G. Krebs; 
14) Alda Neves Godoy; 15') 
Cezar Branco de Andrade; 
16) lracy Vieira Lemos; 17:) 
Odilio Ribeiro; 18') Plinio Lf-t- 
ti, 1 9*) Juiieta Ramos Rosa; 
29) João ISeveriano Waltrick 
*- 21') Antonio Locatellf. To- I 
los domicilados e residentes 
nesta cidade de Lajes. Todos 

sses cidadãos, bem como os 
interessados em geral, são por 
esta fôrma convidados a com

parecer na sala das sessões 
do Tribunal do Juri, Edifício 
do’ Forum. nâo só no citado 
dia e hora coruo nos seguis
tes, enquanto durar a sessão. 
E, para que chegue ao conhe
cimento de todos, mandei p>s- 
sar o presente edital, qu# -e- 
rá publicado e afixado na fôr
ma da lei. Determina ainda 
êste Juizo, todas as diligên
cias que 9e fizerem necessá
rias com intimsção dos réus, 
das testemunhas e jurados.

Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e oito 
dias do mês de Janeiro do 
ano de mil novecentos e cin- 
coenta e oito (28/1/1958), Eu, 
Hélio B, de Castro, Escrivão 
do Juri, ^que o datilografei, 
subscrevo e também assioo.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito e Presidente 
do Tribunal do Juri 

Hélio Bosco de Castro 
Escrivão do Juri

Calculadora
Somadora Facit

De Escrever Halda
Duplicador Plento Graf

I

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARMANDO CASTRO
Edifício Gamborgi-LflJES S. Catarina

"AQUI ESTAMOS NOVAM ENTE

—  D. K. W.
(  A pequena Maravilha)

caminhonetas gem a e foraòn -
revendedores autorizados para

Lajes, São Joaquim. Urubicy, Bom Re„ro, Campos Nov< 
'nno rln Dnnnn .  11 . __

Rua Cel. Otacilio Costa. (fundos jardim V i L  ,
conheça seu DKW, visite GERAL DE PEÇAS E

8 50liCUe °  Plan° eu, prestações. '
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M ais de 280 milhões de cruzeiros de 
subvenção às entidades rurais

Aprovado pela Confederação Rural Brasileira, o plano de Trabalho
deste ano MEDICA

O Relatório dc 1957 e o 
Orçamento da Receita e D es
pesa da CRB foram aprova
dos pela unanimidade dos 
membros do Conselho, oca
sião em que o presidente da 
entidade, o Sr. Ins Meinberg, 
informou que no decorrer 
dêste ano deverá a Confede
ração receber três mil pedi

dos relativo* a subvençõe* 
extraordinárias e que os reque
rimentos que dizem respeito 
a subvenção ia  Lei n° 2.656, 
beneficiando cérca de 1.300 
associações, terão de ser en
caminhados à Divisão de O r
çamento do Ministério da 
Agricultura, até o dia 31 de 
março próximo.

Rio, (Agência Nacional) - 
Com um plano de trabalho 
para 1958 que visa dar maior 
assistência às Federações Ru
rais e Associações, promover 
exposições, conferências e 
concentrações rurais e insta
lar e pôr em funcionameuto o 
Instituto de Economia Rural, 
realizou a primeira sessão 
ordinária do ano o Conselho 
Superior da Confederação Ru
ral Brasileira.

Dois nomes indica
dos para iiderança pe- 

tebista na Câmara
RIO. 13 (Meridional —  Em 

bora de maneira sigilosa, o 
proble na da liderença do ban 
cada petebista na Câmara Fe
deral está sendo tratado in- 
tensam-nte. Até o momento, 
dois deputados já têm suas 
candidtiuras práticamente as- 
sentad >->: Batista Ramos e 
lvete Vjrgas. As preferências 
da bancada estão divididas, 
Falando-nos, desse o sr. B a
tista Ramos que não pleiteará 
a sua reeleição. O problema 
será resolvido dentro da ban
cada. en votação secreta.

Desaconselhável a ex
tinção pura e simples 

dos escritórios 
comerciais

RIO, 13 (Meridional) — No 
Monroe, hoje, o sr. Gilberto 
Marinho defendeu a necessida- 
go da reestruturação dos es
critórios de propaganda e ex
pansão comercial do Brasil 
no exteriar. Disse o represen
tante carioca que a solução 
aventada da extinção pura e 
simples dêsses órgãos não 
correspondia aos altos inte
resses nacionais. O certo é 
que muito deles, graças ao 
descortinio e espirito público 
de seus dirigentes, tem logra
do excelentes resultados.

Fm seguida, justificou um 
pedido de informação ao mi
nistro do Trabalho sôbre as 
providências já tomadas com  
a finalidade de dinamisar a 
ação daqueles escritórios.

Banquete dos cachor
ros, em Belém do Pará
Não houve discursos 

“au dessert»
BELÉM, 13 (Meridional) —  A 

professora Aurea Veloso fer
vorosa ^devota de S. Lázaro, 
como procede todos os anos, 
realizou o tradicional banquete 
dos cachorros em sua residên
cia. Compareceram numerosos 
«bulldogs», «bassés», «vira- 
latas», «pequenises», «lobos», 
«boxers», «perdigueiros» «fox- 
terriers» cães de todos os ti
pos e tamanhos que almoça
ram lautamente em mesa ren-

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ram os 1* pavimento 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

MERCRNTIL DELLD ROCCfl, BROERING S.O.

NOVO GIGANTE
good /V ear

com Lonas Super-Ligadas

C A C IQ U E  foi criado para vencer 

tudo: buracos... pedras... lamal 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 vezes.

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE— o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeirosI

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

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

te ao chão. Como era previsto 
não houve nenhum discurso e 
tudo decorreu dentro da mais 
perfeita ordem. . .

Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 •
Lajes -  SANTA CATARINA

\
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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 29 de janeiro de 1958

28- 1-1958 Olinkraft S.A. - Transferência de Lanca 
mentos - Sim, após pagamento devido' 

28- 1-1958 Arruda Lins & Cia. Ltda. - Lançamento 
de Açougue -  Junte autorização do 
Centro de Saúde.

Dia 30 de janeiro de 1958

N‘ 218 - 29- 1-1958 João Maluche - Transferência de Lan
çamentos - Sim. aoós pagamento devi
do.

CORREIO LAGEANO
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N- 205 

N. 210

Ia. fábrica de moiores a gasolina para

N' 245 

N‘ 244

N 11 - 

N1 2427 

N' 2569 

N- 2613

N- 103 

N- 128 

N 129 

N- 160 

N- 163

N- 169 ■

N‘ 204

N- 213 

N- 226

N‘ 229

N* 248

N' 252 

N- 260

N- 261 

N- 262

N- 271

N- 276

N* 282

N- 283 

N- 46

Dia 31 de janeiro ae 1958.

30- 1-1958 Avelino Alvee Luvisa -  Baixa Lança
mento de casa - Complete o requeri
mento e volte querenndo.

30- 1-1958 Elidio Westphal - Lançamento de Açou
gue - Junte autorização do Centro de 
Saúde.

7-

29- 

13- 

19-

ló-

18-

18

22-

23-

23-

28-

28-

30-

30-

31-

31-

31-

- 31-

- 31-

- 31-

-  1 -

- 3-

3-

10-

Dia 3 de fevereiro de 1958.

I -  1958 Fulvio Uórdova Oliveira -  Pcnto de Es
tacionamento - Sim.

I I -  1957 Waldevino Vieira de Souza -  Ponto de
E'tacionamento - Sim.

12-1957 ]oã Jorge da Silva - Ponto de Esta
cionamento - Sim.

■12-1957 Domingos Picolotto - Ponto de Estacio
namento - Sim.

Dia 4 de fevereiro de 1958
1-1958 Mitra Episcopal de Lages - Concessio 

de terreno no Cemitério -  Sim
1-1958 ivo Otto Lohmann - Concessão terreno 

Cemitério -  Sim.
1-1958 Moacir Carvalho -  Concessão terreno 

Cemitérie -  Sim.
1-1958 Balduíno Domingos Basse -  Concessão 

terreno Cemitério - Sim.
1-1958 Ma iro Rodolfo - Licença para construir 

uma dependência para a Real Aerovias
S.A. -  Sim.

1-1958 José Palhano de Oliveira - Aprovação 
de planta e licença para construir no 
Morro do Pô-uo - Sim.

1-1958 A'cino Thiwes Schlischtinh - Aprova
ção de planta e licença para construir 
casa de madeira para Rodolfo Heackmaier 
Sim.

1-1958 Lauro Madruga Varela • Licença melho- 
mentos prédio á rua São Joaquim - Sim

1-1958 Wiliy João Brun - Aprovação de planta 
e licença para construir prédio para ga- 
rage para Túlio F. Carvalho - Sim.

1-1958 Bernardina Correia Pinho - Professor» 
Municipal - Licença Prêmio j- Indeferido, 
à vLta da informação.

1-1958 Manoel Antônio Cândido - Aprovação 
de planta e licença para construir casa 
de madeira no Conta Dinheiro - Cum
pra • parecer da D.O.V.

1-1958 Newton Sá Figueiredo - Transferência 
L nçamentos - Sim, após pagamento 
devido.

1-1958 José Waltrick Sobrinho -  Liceça para 
démolir e aprovação de planta e Licen
ça para construir prédio à rua São 
Joaquim -  Cumpra o pareclr da D.O.V.

1-1958 Erich Selí -  Numeração de prédios - 
Sim, após pagamento devido.

1-1958 Mario Wendhausen Rocha -  Aprovação 
de planta e licença para construir casa 
de madeira no C. Dinheiro - Sim.

1- 1958 Francisco Neves Olivera -  Licença pa-,
ra vender artigos de carnaval - Sirc 
•pós pagamento devido

2 -  1958 Maura Neíy Strugo Muniz - Escrituário
da Prefeitura - 30 dias de Licença -  
Sim.

2-1958 Renato Arruda - Aprovação de planta 
e licença para construir ura prédio para 
Protásio Campos - Cumpra o parecer 
da D.O.V.

2-1158 Angelina Cândido Costa -  Licença para 
fazer melhoramentos em seu prédio na

. mão V6rzea * Cumpra o parecer da D.O.V,
1-1958 Heitor Lourenço de Lima -  Transferên

cia de terreno de propriedade - Sirr. 
após juntada do mapa.

Encoutra-se em fase final 
a instalação e prova de ma
quinaria da fábrica de moto 
res que a VVillys-Üverland 
do Brasil S.A. fez construir 
em seu parque industrial de 
São Berna.do do Campo, no 
tetnpo recorde de pouco 
mais de um ano. Ocupa a no
va fabrica uma área cober
ta de 8 400 m2 ** terá uma 
capacidade de produção dr 
2o ooo motores por ano, tra
balhando em um só turno di
ária de 8 horas. Eventual
mente e6sa capacidade de 
produção poderá ser amplia
da aumentando-se número de 
horas de utilização da maqui 
nana e instalando-se equipa
mentos adicionais. A fabrica 
cuja inauguração está pre
vista para o mês de feverei
ro do ano próximo produzirá 
o mntor WTlys F-Head da 163 
polegadas cúbicas, 90 cavalos 
de forca e 6 cilin ir s. cons
tituindo um grande passo no 
pmgrama de nacionalização do 
Jeea-W illys. atualmente com 
mais de 60%  de componentes 
nacionais porcentagem es-a 
que deverá elevar se a 75%  
a partir de julho de 1958. 
Desde o inicio da produção 
efetiva 74%  do motor por pê- 
so será nacional dog 26% res
tantes, será usinado pela Wil- 
lys Overiand do Brasil S. A. 
em sua fábrica um conside
rável número de peças.

Juízo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edilal de Leilão
Fazenda S. Vicente de Paul, j 
no disirito de Anita Gariba|. 
di, nesta Comarca, e depogj. 
tado em poder da referid, j 
firma executada «Sivjero & 
Cozer Ltda ». - E quem re- 
matar o mencionado loco.j 
móvel deverá con parecer 
no dia. hora e 1 cal acima 
mencionados, sendo êle en 
tr> gue a quem mais der e 
maior lin ce  of-recer inde
pendente da aludida avalia- 
ção, depois de pagos, em 
moedas correntes, o preço j 
da arrematação custas e 
despesas judiciais. - E para 
que chegue ao conhecimento 
de todos. passou-6e o pr*. 
sidente edital para publica 
ção na forma da lei. - Dado 
e passado nesta cidade de 
Lajes, Estado de Santa Cata. 
riua, aoe dez dias do mês de 
Fevereiro do ano de mil no
vecentos e cincoenta e oito. 
Eu, Maria W erdhausen Ro
cha, Iscrevente Juramentada, 
na ausência do Escrivão, 0 
datilografei, subscreví e tam
bém assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito ds 1* Vara 

Maria Wendhausen Rocha 
Escrevente Juramentada,

O Doutor Clovis Ayres Ga 
ma. luiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Laje-, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei

etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão 
com o prazo mínimo de vin
te dia», virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
pBssa, que no dia cinco (5) 
do mês de Março próximo 
vindouro, às dezesseis horas 
(16,00), no saguão do Edifício 
do Forum desta cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, leva
rá a público, pregão de ar 
rematação pur quem mais 
der e maior lance oferecer 
independente da avaliação 
de CrS 170 000.00, feita nêste 
Juizo, o seguinte bem penho- 
rado à firma SIVIERO & CO
ZER LTDA. na Ação Execu
tiva que lhe moveu JOSÉ 
Pa RADEDA, a saber: - UM 
LOCOMOVEL marca «Lenz» 
com 35,43.60 HP, aso “ de fa
bricação 1925, em perfeito 
estado de funcionamento, lo- 
comóvel êste que se acha 
montado na serraria S. João,

Pâgm ÍPm-ZIrtc/e

Revendedor Autorí* A °  
MERCANTIL DELLA ROCCA BHOERING s /a

*  C A K A  POSTALL2T " IA 0 °  d e  CASTRO 156 .  PONE 253
lajes s.c.



Prefeitura Municipal de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 197

, vn JAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acordo com o item III
ao artigo /4  da Lei Orgamca dos Municipios,

D E C R E T A :

Art. T - A cobrança das  ̂Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execício de 1.953, far-se-á nas épocas estabelecidas 
em Lei e de acordo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercicio de 1.958, de acordo com a Lei n- 159 de 23 de dezem
bro de 1957 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957
(Continuação do número anterior)

---------Z _____________ ______________________________CORREIO LAGEANO_______________________________ 5 pagina

Demonstrativo da Receita Arrecadada no Ultimo Exercício 
Com  a Proposta Para o Exercicio seguinte

CÓDIGO T I T U L O  S Arrecadado 
em 1956

Proposta 
para 1958 •

D I F E R E N Ç A
Para menos | Para mais

1-16-4 Taxa de Estacionamento 1.280,00 1.000,00 280.00
1 17-4 Taxa de Vigilância —  -- 1.C00 00 11.00000
1-18-0 Taxa de Assistência Social — --- 350,r>00,00 350.000,00
1-19-4 Taxa de Serviço de Transito — ■•= 300 000.00 I30C.000.00
l-.'0 -l Taxa d-- üivul gação e Turismo -- --- 100.000.00 100.000,00
1-21-1 Contribu çin de Melhoria — 10 ilOO.OO 10.000,00
2-01-0 Renda Imobiliária 216.332,60 250.000.00 33667,40
2-02-0 Renda de Capitais 21.548,90 1O.Oo0,OO 11.548,90
3-01-0 Serviços Urbanos 507.389 40 660.000,00 152.610,60
3-H2-0 Industrias Fabris e Manufatureiras ---- 111.000,00 10.000,00
4 11-0 Receita de Mercado, Feiras e Matadouro 20.000 00 20.000,00
4-12 0 Receita de Cemitério 17.319,00 20.000 00 2.681,00
4 13-0 Quota prevista no art, 15, § 2 ,  da Constituição Federal (Combust. e Lubri-

fi antes) 534.125,70 500.000,00 34.125,70
4-14-0 Quota prev. no art. 15 §  4 ,  da Constituição Federal (Imposto sobre a

Renda) 812.041,10 620 000,00 192.041.10
4-15 0 Quota prev, no art 20, da Constituição Federal (Excesso de Arrecadação) 2.924.744,10 6.000,000 00 1 3075.255,90
6-11-1 Alienação de Bens Patrimoniais 646636,60 60''.000,00 46.636,60 “"l"
6-12-0 Cobrança da Dívida Ativa 912.245,00 611.000,00 301.245.00
6 1 3 -0 Receita de Indenizações e Restituições 123 775,10 -1.300.000,00 1.176.224,90
6-14-0 Quota de Fiscalizações Diversas 1.O00.00 1.000,00
6-17-0 Contribuições Diversas 415.000,00 415.000,00
6 1 8 - 0 Multas em Geral 153 315,50 200 000,00 46.684,50
6-19-0 Eventuais 3.510,563,00 1 000.0» 3 509.563,00

TOTAIS 17.283,027,00 21.000.000 00 4.095.440,30 7.812.413,30

Prefeitura Municipal de Lajee, 23 de dezembro de 1.957

Oscar Amâncio Ramos Vidal Ramos Júnior
Guarda-Livros Prefeito Municipal

Demonstrativo da Despesa Fixada para este Exercicio com a  
_____________ Proposta para o Exercício de 1.958_____________

CÓDIGO
GERAL S E R V I Ç O S

E X E R C Í C I O S

1.957 j 1.958

Cr$ CrS
8-0 Administração Geral 1.468.120,00 1 597 100 oo

8-1 Exação e Fiscalização Financeira 492.000,00 586 OSOnti Segurança Pública e Assistência Social 407.240,00 403 04i 1 11
8-3 Educação Pública 2.447.270,00 2.97’ 83” 00
8-4 Saúde Pública 590.000 00 1.040.000 00
8-5 Fomento 900.000,00 65''.00” O0
8-6 Serviços Industriais 4.450.400.00 6.135 200,00
8-7 Dívida Pública 936.607,20 936 607,20
8 8 Serviços de Utilidade Pública 3.913,200,00 6.493.200 00
8-9

•

Encargos Diversos 895.162,80 1.186.942,80

TOTAIS 16.500,000,00 21.000 000.00

Prefeitura M uniclpalvde Lajee, em 23 de dezembro de 1957
Oscar Amâncio Ramos Vidal Ramos Júnior

Guarda Livros Prefeito Municipal
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Transportes Aéreos Catarinense S.A
Séde em Florianópolis S. A.

Voos da T A C
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS

SEGUNDAS

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

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

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

chegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Curitiba São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinrile - 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

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

saidas à6 10.1o Para

chegadas à 15:0o De

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

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - loinvile - Curitiba - Paranaguá 

Santos e Rio

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Flonanopolis
Videira loaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira

FSan?osÓe°R io' '  IoÍnYÜe ’  Curitiba- '  Paranaguá

e F l o Í anlpolis Parana^ °  ‘  Curitiba - Joinvile - Itajai 
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira

^Santos *6° Rio" * * *  " ,OÍnYÜe ‘ - Paranaguá

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

— T A C às suas ordens
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amanhã o Palmeiras 
campeão da 3a divisão

Poderá
Contrariaudo as nossas pre 

visões, amanhã cedo haverá 
futebol no Velho Estádio de 
Copacabana, com a realiza
ção da Ha Rodada do Retur- 
no da 3a Divisão.

No jogo  determinado para 
as 8,3o deverão atuar o* qua
dros do Atlético e do Cruzei
ro, num embat° cercado de 
grande espectativa, pois o e- 
quilibrio de ações nesse jogo  
é bastante evidente.

Para este jogo os dois qua-.

dros ai da não foram escala
dos, mas provavelmente ali
nhem o- seguintes elementos:

Atlético: Sebastião, Juarez 
e NelsoD; Periga, A lceu e 
Hamilton; Pipoqueiro, Jassi, 
Miro, Amadeu e Pizzeta .

Cruzeiro: Antunes, Jose e 
Julião; Nilo, Juba e /VUdurei- 
ra. Dida, Aires, Lanchão, O -

zair e Dico
No confronto principal, te 

remos a disputa do grande 
clássico entre o Palmeiras lí
der absoluto do presente cer- 
tam* e o Flamengo vice lider 
da atual competição.

Caso se concretize uma vi
toria do Palmeiras no prelio  
de Amanhã, o Alvi Verde te

rá conquistado o tilulo máxi
mo de 1957.

Ao contrario verificando-se 
um empate ou uma vitoria do 
Flamengo, o titulo deverá srr 
decidido posteriormente, mas 
■empre surgindo o Palmeiras 
como candidato mais eventu
al para a conquista do mesmo.

Os dois quadros salvo alte-

sagrar-se
rações de ultima form ali
nharão os seguintes j< gado- 
res: Palmeiras: Nivaldo. Moa- 
cir e Cota, Vanei, Muiiiz, e 
Deco; Adilson II, Gel; Carli- 
nhos Adilson I e W an lerlei.

Flamengo: Orli, Nenê e Ru
bens; Luizinho, lAldon e Nel
son; Siqueira Caon, Sansãa. 
Raimundo e Elias.

tspera-se dado o interesse 
dos jogos, a presença de um 
publico considerável ao tra
dicional Areião de Copaca
bana.

As ultimasdo esporteiajeano Colégio Evangélico

Sob o patrocínio do Lajes 
M<>to Clube, será realizado 
no pr iximo d a  2 !  a tarde no 
Estádio Municipal da Ponte 
grand-, uma grande competi 
ção o ciclistica, con-tando a 
mesma de 7 provas.

Sabe-se que as referidas 
competições serão realizadas 
em curto circuito, dando as
sim mais movimentação a es
tas provas.

— x —

Segundo conseguimos apu 
rar nao é dos melhores o 
ambiente para o Técnico  
Lambança no S. C. Pinheiros 
porquanto diversas atletas da
quele clube tem se m anifes
tado contrariu a sua perm a
nência no alviverde. tu Io is
to devido ao seu modo de a- 
gir com alguns atletas.

— x  —

Pinheiros e Internacional, 
tem praticamente acertado a 
realização de um cotejo re- 
vanche entre suas equipes 
para o proximo dia 2 de 
Março.

Seria uma revanche b a s
tante diferente, pois estaria 
em liça uma aposta de cr$ 
5.000,00 entre o Vice Presi
dente do Internacional Sr. 
Armmdo Araldi e o Técnico  
do Pinheiros Sr. Jose Reali.

—  x  —

O nome do Sr. A gnelo Ar
ruda Filho vem  ser objeto de 
conversações para ocupar a 
Presidência do G.E. V asco  
da Gama, em eleições que 
estão marcadas para mais al- 
guo8 dias.

— X —

Apos o termino do campeo 
nato da terceira divisão a

BANCO NACIONAL 
COMERCIO, S.A.

A' ...

Liga Serrano de Desportos, 
deverá efetivar n<> Estádio 
Municipil da Pont- Grande 
um Torneio Rela "pago, cuja 
renda será destinada <-m b - 
neficio da Mater dos esportes 
locais. Em seguida a terceira 
divisão 6ofrerá uma paruliza- 
ção de dois meses, fase em 
que os clubes deverão se re
gularizarem para o certame 
de 58, que será iniciado em 
Maio ou princípios de junhe.

— x —

No proximo mes de Março 
deverá ser disputada a Taça 
Cidade de Lajes, disputa es- 
ta que será degladiada p- I--s 
clubes Vasco da Gama, Inter 
nacional, e Pinheiros, como 
inicio da temporada de 1958 
da la  Divisão.

Será um torneio n< s m es
mos moldes de Um Extra, 
abrangendo ainda um Torneio 
niclo com renda total para 

a LSD.

-x —

Ambiente sadio, sob a influência benéfica dos ensinamen
tos das Sagradas Escrituras.

«Educa a criança no caminho em que d ve andar, e até 
(J Torneio Encerramento/quando envelhecer não se desviará d^le». Prov: 22:6) 

da Varzea, apos os j gos de CURSO PRIMÁRIO - rigorosamente de acordo com o pro
domingo para fornecer a se 
guinte cl ssificação: 
lo  Am erica 3 pp
2o Cruzeiro B e Juventu

de 4 pp 
3o A z de Ouro 5^pp

Outro jogador que deixará 
as fileiras do Vasco da Ga
ma é o arqueiro Daniel, pois 
o mesmo deverá residir em  
Itajaí devendo no entanto a- 
tuar por algum clube daque
la cidade marítima.

—  x  —

Este ano o V asco da Gama 
pretende promover a volta 
dos playera Miro. Augusto e 
tino, que pr» seutemente atu
am no Atlético da 3a Divisão.

Será inegavelmente gran
des conqui-tas para o Fan
tasma do Planalto.

CURSO DE ADMISSÁO
grama oficial
ao ginasiil cuidadosamente minis
trado, visando ao elevado índice de 
aprovação

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

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

A t  e n ç à o ü !
V E N D E - S E

Um terreno medindo 660 m2, situado proximo 
á Federal Vila Ments — Novo Hamburgo — RGS 
pelo preço de cr$ 120 000,00.

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

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

Maiores detalhes neste jornal.

CUSTA BEM MENOS
e lava muito mais!

/ -V í -N

É o lavaroupa ma s simples que existe I A  nova P R IM A  
E C O N Ô M  C A  por muito menos do que você imagina, rea liza  
a lavagem integral. É a mais prá tica , a mais econômica não 
precisa instalações especiais. E além dessas vantagens, 
ve|a porque a lavaroupa PRIMA é sempre melhor I

Mecanismo de grande simplicidade I 
Não tem quaisquer peças quebráveis I 
Garantida por 2 anosl

Peça uma demonstração
da  novo PRIMA E C O N Ô M IC A . V o c *  o to rò  

•  m le u  lo r, e ro tu lto m o n t» , •  v« râ  q u *  «Ia 

qu« r d lx» r • •m p r#  i mol» h lg l*n # , mol» sco - 

nom lo, m ol* d«*conso I

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

Comércio de Automóveis João
Buatim S/A.

Rua Mal. Deodoro, 305 Tel. 259

Mas venha vêr ainda hoje, em nossa 
loja, esta maravilha da indústria moderna.



I

Vinte anos de Previdência Inuistríaria
I

O I.A P.I., dia 2 de janeiro 
de 1958, comemorou se vigési
mo aniversário. Várias solcni- 
dades foram levadas a efeito 
pela Administração Central do 
Instituto na Capital Federal, 
reunindo servidores e altas au
toridades em celebração aos 
vinte anos de previdência in 
dustriária.

Por ocasião, foi inaugurado 
o busto do Presidente GETU 
LIO VARGAS, na Delegacia 
do Distrito Federal e tributa
das expressivas homenagens ao 
grande e saudoso Presidente, 
pelo muito que fez em prol da 
Previdência Social brasileira.

Tivemos o prazer de receber 
do operoso Agente local do I. 
A.P.I., Dr. Helio Koeche Rosa, 
as palavras do Presidente da 
Autarquia, Dr. Jose Raimundo 
Soares da Silva, na inaugura
ção do busto do Presidente 
Vargas e que a seguir trans
crevemos, pedindo vênia para 
endossar incondicionalmente as 
palavras preferidas: meus snrs.

É com emoção que aqui 
compareço, para falar nesta so 
lenidade de inauguração do 
busto do saudoso Presidente 
Vargas, na sede da Delegacia 
do Distrito Federal.

Estamos comemorando o vi 
gésimo aniversário de criação 
desta Instituição e, natural 
mente esta reunião de que a- 
gora participamos deveria, for- 
çosamente ser programada.

Na verdade, como viver os 
momentos de comemoração do 
aniversário do I.A.P.I. quase da 
Providência Social sem trazer 
ao nosso meio a figura do 
grande brasileiro e homem pú
blico?

Não foi êle que tornou pos-' 
sível a edificação desta obra 
notável de solidariedade hu
mana, fruto da política social 
que programou e implantou 
entre nós?

E a política social do saudo
so Presidente que nós há de 
inspirar para a consecução dos 
nossos objetivos; que foram os 
seus, qua são os do Povo, por

quem êle viveu, por quem sei Justamente, pois, ela o con- j 
escravisou e por quem morreu, sagrou com um grande, abrin
deixando a vida para a entrar 
na História.

Presente, pois, estará sempre 
entre os brasileiros, principal
mente entre os trabalhadores, 
reverenciado pelos beneficiári
os de sua imensa obra, que se 
constitui num marco significa 
tivo de nossa Pátria.

Foi um lutador singular, pug
nando pelo restabelecimento da 
Justiça desprezada, pelo resga
te da liberdade oprinrda, para 
que nunca prevaleça despreza
da, pelo resgate da liberdade 
oprimida, para que nunca pre
valecessem a tirania coletiva 
sôbre a autonomia individual, 
a fôrça sôbre o direito, guiado 
por um sentimento social de 
solidariedade, em que se assen 
tou a sua grande obra, o sen 
timento do ainor. único capaz 
de construir como fôrça per
manente que é reconhecidas a 
precariedade da violência e a 
inutilidade da opressão, passa
geiras e criadoras de ódio.
Por isto mesmo, transformou- 
se logo numa reivindicaçãu po
pular, nêle se incrustou a alma 
coletiva e a vontade do Povo 
passou a afirma-se em tòda a 
sua plenitude.

Foi, incontestàvelmente, o 
Reformador Social do Brasil, e 
o trabalhador que encontrara, 
no início de seu Govêrno, co
mo um pária e como tal tra
tado, de simples caso de polí
tica nacional.

Seu trabalho não foi em vão.
O Brasil aí está, cada vez 

mais prestigiado no conceito 
internacional, constituindo se 
num fator poderável nas deci
sões que dizem respeito, prin
cipalmente, à garantia dos di
reitos individuais.

Temos democracia e justiça 
social um legado que recebe
mos do grande e saudoso bra
sileiro que, na sua vida sim
ples e modesta, só pensou na 
grandeza de sua Pátria e na 
segurança e garantia dos sa
grados direitos dos seus filhos

Sindicato dos Condutores Autônomos de 
Veículos Rodoviários de Rio do Sul

E D I T A L
Faço saber aos contribuintes do Impôsto Sindical, devi

dos a i Sindicato dos Condutores Autônom >s de Velculo-- 
R idoviários de Rio do Sul, com base territorial nos muni
cípio* de Lajes, Bom Retiro, Ituporanga, Taió, Rio do Sul, 
Indaial, Blumenau, Gaspar e Itajai, que de conformidade 
com o § 4o do art 586 da Consolidação d is Leis do Tra
balho o referido impôsto é recolhida em guias sindicais 
no Banco do Brasil S.A sem multa até o dia 28 de Feve
reiro. Decorrido esse prazo terá o acréscimo de 10% de 
multa.

As guias Sindic is se encontram com os seguintes a- 
gente distribuidor s: Pedro Granzotto agencia do lAPETC 
Lajes. Agostinho Farias Delegacia de Policia de Bom Re
tiro, D Laura de Oliveirs Delegacia de Policia de Itupo- 
ranga, PeJro Quintino Delegacia de Policia de Taió, Jupy 
Fiúza Lima Delegacia de Policia de Rio do Sul Luiz Ci 
pnano Delegacia de Policii de Indaial, Abilio de Oliveira 
Delegacia de Policia de Blumenau, Sony Donald da Silva 
Delegacia de Policia de Gaspar e Suely Marçal Prtfeitura 
municipal de Itajai.

Para os devidos fin- transcrevo o art 608 da Consoli
dação das Leis do Trabalho:

Ajt. 608. As repartições federais, estaduais ou municL 
l>tis nao concederão registros ou licenças para fuciona 

ou. renovaÇão de atividade aos estabelecimentos de 
empregadores e aos escritórios ou congêneres dos «gentes 
ou trabalhadores autonômos e profissionais liberais nem 
concederão alvarás de licença ou localização, sem que se

ío V a Xio daar9tiag8o T J e r io r  QUÍtaÇâ0 d°  ,mp° 8to s,n* ca1’ ™  
ass: Osvaldo Manoel de Oliveira 

Presidente

do-lhe as páginas de sua His
tória, onde viverá, corno vive, 
cercado da admiração, do cari
nho, do respeito e do reconhe
cimento de todos os cidadãos 
do Brasil, unido, forte e sobe-

Enérgica ati
tude da SL AN  

contra a 
mendicância

Era ed i ç õ e s an
terioresv deste bi se -
manario havíamos infor
mados que a SLAN, tra
dicional sociedade filan
trópica de nossa cidade, 
tendo era vista a grande 
mendicância pelas ruas 
da cidade, iria tomar 
providencias euergicas 
para salar este mal.

Novamente voltamos a 
baila para informar que 
estas providencias estão 
surtindo os efeitos dese
jados, pois dificilmente 
se vê os mendigos pe- 
rambulando pelas ruas 
e casas comerciais a pro
cura de sua esmola.

Para combater este 
terrível vicio dos nossos 
pobres, a SLAN adotou 
o concurso de guardiãe 
secretas, os quais inteli- 
gentemeute vem agindo 
com rigorismo contra a 
mendicância, principal- 
mente infantil.

Com isto a SLAN, ha
bilmente dirigida pelo Sr. 
Joaci Ribeiro e coadjuva 
do por seus companhei
ros de diretoria, vem em
prestando uma grande 
colaboração para Lajes, 
em combatendo a mendi
cância, porquanto aquela 
sociedade tem procurado 
sempre amparar à altu
ra os desamparados da 
fortuna.
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— RONDA POLICIAL —
Remetido a Justiça Publica o inquérito poli 
ciai sobre os acontecimentos do bairro

Guarujá
A Delegacia Regional de P» 

licia, acaba de encaminhar ao 
Exmo. Sr. Dr. Juiz de Direito 
da 2a Vara desta Comarca, o 
volumoso Inquérito policial, 
procedido para apurar os mo
tivos que resultou a morte de 
Bento Otávio Vailatti.

O criminoso Irineu dos San
tos, após cometer o crime, ar
rastou sua vitima, jogando o 
corpo nas aguas do Rio Ponte 
Grande.

Permaneceu nas imediações 
onde cometeu o crime, infor
mando a diversas pessoas o 
seu procedimento.

Interpelado por particulares 
respondeu: «Matei Vailatti e 
resistirei a Policia á bala».

Precedentes do 
criminoso

Irineu dos Santos, elemento 
de passado vexatorio contra 
quem já existia dois Inquéri
tos, datados respectivamente 
de 20 de Agosto de 1957 e 28 
de Novembro de 1957, que fo 
ram remetidos á Justiça exis
tindo contra o mesmo decreto 
de prisão preventiva.

Na tarde de 24 de Janeiro 
alem de matar covardemente 
o velho Bento Otávio Vailatti, 
feriu também os senhores Dai- 
mo Lucena e Zulmar Goulart, 
resitindo ferozmente o conti
gente policial incumbido da 
sua captura.

Segundo apurou a nossa re
portagem. nos autos do In 
querito está consignado toda 
a historia de form detalhada, 
e com ilustrações de fotogra 
fias e documentos.

E assim a nossa Policia re
presentada pelo seu ttular 
Major Pedro Nogueira de Cas
tro pronunciou se perant a 
Justiça Publica, num crime 
que abalou a nossa população.

Encontrado Enforcado
Na ultima quinta feiro pelas 

13 horas no Bairro Popular 
margem do Rio Cará, foi en
contrado enforcado o Sr Ata- 
nagildo João da Silva, residen
te naquelas imediações.

A Policia compareceu ao lo
cal e instaurou rigoroso inque 
rito, não havendo até o mo
mento indicios de crime.

A V I S O  -
O sr. Agente do Instituto de Aposentadoria e 

Pensões dos Comerciários avisa às emprêsas con
tribuintes e aos beneficiários que transferiu a sé- 
de da Agência para à rua 15 de Novembro, Edi
fício Ulisses Ribas, Io Andar.

Coletoria Federal de Lajes
— C I T A C Â O  -  

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

De acordo com o despacho do sr. Coletor Federal Substi
tuto, exarado no processo n* 415/58. decorrente de representa
ção do Sr. Agente Fiscal do Impôsto 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 160 da Tabela anexa 
a consolidação das Leis do Impôsto do Sêlo Esta Coletoria 
prestará todas as informações que se fizerem necessárias aos 
interessados.
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Neri de Medeiros Regis 

Auxiliar ref. 18.

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

”la,*r'cu âs para o novo ano letivo estarão abertas a partir 
n limitado de vagas. Reabertura das aulas no dia I o de Março.

INTERPRETAÇÃO  

de I o de Fevereiro, havendo

N° TA: i Í T  qUC c«nc,ui^ m o curso poderão prestar exames perante banca organizada 
ímhos ° Ca,Ŝ  ° U' d,re‘ amente' na Academia matriz, no Rio, recebendo em

C f  M.r " m L S Z E . * * ' " "  Pl° ma C°”t" Í<10 Pe‘°  PrÓprl°  Diret0t G"

r 
,


