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A VISITA DO SENA
DOR CARLOS GOMES

Conforme havíamos divulgado, o Senador 
Carlos Gomes de Oliveira, após ter assistido a a- 
bertura da Festa da Maçã' em São Joaquim, re
tornou á nossa cidade, onde permaneceu durante 
o domingo e até meio dia de segunda feira, quan
do pelo avião da TAC seguiu para a Capital do 
Estado.

No domingo à noite o representante traba
lhista foi homenageado pelo Centro Operário de 
Lajes. Nessa oportunidade, presente mais de uma 
centena de trabalhadores, o senador Carlos Go
mes, após ter sido saudado pelo prof. Eurides 
Wolff, proferiu uma importante palestra destacan
do a sua atuação e a do Partido Trabalhista Bra
sileiro na defesa dos interesses das classes hu
mildes. O senador catarinense, que teve sua ora
ção interrom ida por constantes aplausos, foi bas
tante cumprimentado ao encerrar-se a sessão so- 
leue do Centro Operário de Lajes.

Pela manhã de segunda-feira, em companhia 
do presidente da Camara de Vereadores, o sena
dor Carlos Gomes de Oliveira visitou as obras 
de construção do Posto de Piscicultura, a Fazenda 
de Criação e o Posto Agro-Pecuário. Após ter al
moçado com o Dr. Edczio N. Caon, vice-presiden
te do PTB, com o Dr. Evilasio N. Caon, presiden
te da Camara, com o Dr. Antonio Edú Vieira, di
retor do Jornal de Lajes, e ainda com o diretor do 
Posto de Piscicultura local, o senador catarinense 
dirigi se ao Aeroporto de onde seguiu viagem.
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FONE 14

IpreiAp nos
Rio. (Agência Nacional) - Em 

cento e dez estabelecimentos 
denominados «Centros de Ini 
ciação Profissional» criados pe 
lo Departamento Nacional de 
Educação, grande número de 
jovens está aprendendo que 
não lhes falta capacidade de 
serem úteis à coletividade, a 
través de uma série de inicia 
ivas e trabalhos produtivos. O 

objetivo dêsses centros é pro 
piciar o surgimento dos profis 
sionais de que tanto carece o 
Brasil para as tarefas que se 
avolumam à medida que o seu 
desenvolvimento conômico 
vai exigindo mais técnicos.

A partir de 1951, anualmen
te têm deixado os cursos des 
ses centros muitas centenas 
de iniciados nas profissões

obreiras, nas ocupações do 
mésticas, dentre as quais se 
sobressaem o corte e a costu 
ra, ou no artezanado agro-pe - 
cuário, como se pode inferir 
de relatórios enviados dos mais 
diferentes pontos do pais.

Porcentagem de 
aprovação

A partir de 1951, a percen
tagem de aprovação dos alu
nos inscritos nos Centros de 
Iniciação Profissional vem a-

presentando resultados positi 
j vos, de modo a verificar se 
I que a experiência vem dando 
bons frutos e deve ser aumen 
tada a rêde dêsses estabeleci
mentos em vários Estados. No 
primeiro ano de trabalho, de 
um total de 5.500 inscritos 
apenas 11 foram aprovados, ou 
seja. 0,24%. Jà em 1952 tal 
indice subia para 27.8%; em 
1953, 34%; em 1054 39%;
39%, enquanto em 1956 as
cendia a 58,85%.

LOTT: - «Não há crise 
militar»

Coronel Souto Maior
Transcorreu ontem o aniver

sário natalicio do ilustre Sub 
Comandante do 2o Batalhão 
Rodoviário, Coronel Liberato 
Souto Maior.

O Integro oficial do nosso 
Exercito desfruta de grande 
ostima em nossos meios soei 
ais mercê de. suas qualidades 
de homem reto na distribuição 
da justiça e aprimorados do 
tes de coração.

Correio Lajeano congratula 
se com o ilustre aniversarian
te, almejandos os seus mais e- 
fusivos votos de felicidades.

RIO, 24 (Meridional) — I 
O ministro Teixeira Lott j 
declarou, hoje, que não 
existe crise militar algu
ma. Todos os seus co
mandados estão tratan
do de assuntos atinen- 
tes à instrução e à se
gurança do país.

As noticias tendencio

sas lançadas por aque
les que têm interêsse em 
abalar a disciplina mili
tar não lograrão êxito, 
uma vez que estamos 
empenhados em manter 
a coesão no Exército 
para a tranquilidade das 
instituições.

NOTAS DE CURITIBANOS

Heráclides Vieira Borges
A Família Adriano de Almeida vem por meio dêste jor

nal, externar os seus mais profundos e sinceros agradecimentos 
a todos quantos de qualquer forma, deram o seu apôio de a- 
mizade e de afeto pelo passamento de seu in squecível esposo, 
pai, sogro e avó,

Adriano de Almeida
Os agradecimentos especiais à Cia. Telefônica à emprêsa 

VARIG e à Radio Clube de Lajes que tão prontamente j.aten- 
deram nessa circunstância.

Convida outrossim a todos os parentes e amigos para as 
sistir à Missa de sétimo dia que se fará celebrar no altar-mor 
da Catedral sábado às 7 horas.

A todos aquêles que também partilharem dêsse ato de 
religião e de amizade agradece reconhecida a

Família Adriano de Almeida.

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

A firma «Irmãos Ribeiro», desta cidade, proprietária do 
Cine Avenida, vem declarar, para esclarecimento do público, 
serem destituirías 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.

Lajes, 11 de Fevereiro de 1958 
Irmãos Ribeiro

V i s i t a
Tivemos o prazer de receber 

ontem em nossa redação, à vi
sita do Dr. Djalma Garbelotto. 
provecto advogado em Curiti- 
banos e integrante da bancada 
do Partido Social Democrático | 
na Câmara de Vereadores da i 
quele prospero Município.

A viagem do Dr. Djalma i 
Garbelotto à nossa cidade 
prendeu-se á negocios particu 
iares.

Ao ilustre visitante, exter-1 
namos os nossos agradecimen
tos pela sua honrosa visita.

Falttimeila
Faleceu hoje as 12 ho

ras nesta cidade, o Sr. 
Arlindo Buzin destacado 
comerciante nesta praça 
u  extinto que gozava de 
largo circulo de amiza
des em nossos meios, e- 
ra proprietário da Chur
rascaria Busin situada á 
Rua Marechal Deodoro.

Enviamos a familia 
enlutada as nossas con
dolências.

A data de 24 do corrente assinalou mais um aniversário 
do renomado causídico residente na vizinha cidade de Curiti- 
banos, sr. Heráclides Vieira Borges.

O aniversariante dedica se à advocacia há mais de 1 • 
anos, onde vem emprestando, graças à 8ua inteligênçia, cap  ̂
cidade e entusiasmo grandes e relevantes serviços ao povo d i
Curitibanos e adjacências.

Nasceu no ano de 1903 no dis 
trito de Painél, Município de Lajes, 
filho da tradicional familia Borges 
Machado.

Nésta cidade foi escrivão de 
Coletoria Estadual. Vereador do en
tão Partido Republicano Catarinen
se, Adjunto de Promotor Público, 
Juiz de Paz em exercício no cargo 
de Juiz de Direito, ocasião em que 
publicou um volume sôbre «Crimi- 
nologia». Ocupou em seguida as 
funções de Prefeito Municipal dan
do ótima orientação aos negócios 
públicos atinentes ao seu cargo.

É Diretor de Protocolo do Ró

tary Clube de Curitibanos onde vem se desempenhando om 
real destaque. Suas palestras sempre admiráveis são comenta
das em vários clubes de municípios vizinhos. Possuidor de ine
gável simpatia; seu nome sempre é lembrado para ser o por
ta voz e intérprete em banquetes e festas públicas, pois, não 
há quem ignore seu talento -oratório.

Como advogado, vem se destacando sobremaneira.
No júri é famoso em toda a região do planalto catarinen-

,e, conseguindo, não raro, verdadeiros milagres.
Seu «hobby» é o direito criminaL
E é sem sombra de dúvida, sua especialidade, pois, se de- 

iica ao crime desde há longos anos.
Conhecedor profundo da alma humana, é um autêntico 

filantropo, na acepção exata do têrmo.
Os pobres desamparados sempre encontraram em Hera- 

elides Vieira Borges o seu protetor e amigo.
E é por isso que nos sentimos prazeirosos em vêr passar 

mais um dia de seu aniversário, na comunhão de seus amigos, 
seus filhos e sua sempre dedicada esposa.
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tesocim
ANIVERSÁRIOS

Progresso Cientifico do Brasil

Fazem anos hoje:

O Sr. Sebaitiào Araújo Ca- 
marg}, Estancieiro aqui resi
dente.

No dia 27:

O Sr. Nei Reis: O Sr. An- 
tonio Homero Ramos, resi
dente em Piratuba.

Do dia 28

O menino Cesar Tadeu, fi
lho do Sr. Francisco Branco. 
O Sr. João Neves da Silva; O 
Sr. Dorgel Pereira dos Anjos, 
comerciante em São Joaè do 
Cerrito. O Sgt. Alfredo Gero- 
nimo Sedrez .do 2» Batalhão 
Rodoviário; A Sra. Lelia, es
posa do Sr. Jairo Luiz Ramos 
Filho.

A todos os aniversariantes, 
enviamos os nossos cumpri
mentos-

— S o n ê t o  —
FAGUNDES VARELA

Meu trono levantei no meu tinteiro, 
Empunho em vez de cetro levé pena,
Faço versos à loira e à morena,
Não quero inpiraçòrs, — quero dinheiro.

Sigo a rota que aegue o mundo Inteiro, 
Gozo ;i vida mais calma e mais serena; 
Deslens de Virgílio a doce avena,
Sou m^tre na viola •  no pondeiro.

Calço botas, chinelos e tamancos,
Quero charutos — vinho, — liberdade 
Vivo contente no p,rg dos — brancos.

Desprezo dos beórios a vaidade,
E. . . fazendo um .-oneto em versos mancos, 
Tenho desejos de tornar-me frade.

Lupion convidou Plínio a integrar a chapa 
de deputados pelo PSD

RIO; 21 (Meridional) — O 
governador Moisés Lupion, do 
Paraná, esteve, hoj-, na resi
dência do sr. Plínio Salg ido, 
presidente do PRP, a ffim de 
convidá-lo a integrar h cho- 
pa de deputados federais pelo 
PSD do seu Eitado. TVna, 
também, acenado com a pos
sibilidade da candidatura do 
chefe perrepista ao Senado. O 
sr. Plinio Salgado não deu res
posta imediata ao governador 
paranaense, sabtndo-se, logo 
depois, que a sua tendência é 
manter os compromissos já 
assumidos com o PTB e que 
dizem respeito com a candi
datura do sr. Souza Naves pa
ra o Senado, e do general 
Ibereu Matos para a Prefeitu
ra de Curitiba. O chefe do 
PRP acha que a sua aliança 
com o PTB tornaria mais ho
mogênea a política do seu 
partido, tendo em vista os a- 
cordos já realizados no Rio

Grande do Sul com os traba
lhistas.

A Inauguração do reator 
atômico da Universidade de 
São Paulo constitue um dos 
grandes acontecimentos da 
atualidade brasileira. Com ês- 
8e falo auspicioso inicia-se 
no Brasil uma nova éra de 
progresso no campo da pes
quisa cientifica. Torna-se, des
sa forma, o nosso pais o pio
neiro dos estudes nucleares 
em toda a América Latina.

Antes de completar o se
gundo ano de seu govêrna, 
pode o presidente Juscelino 
Kubitschek ver coroado de 
êxito êsse empreendimento de 
tamanho vulto e ao qual nun
ca faltou o seu mais decidido 
apôio permitindo que São 
Paulo se converte em um dos 
mais importantes centros de 
estudos científicos do Conti
nente. Dali sairlo novos técni
cos e cientistas para atender 
às exigências do desenvolvi
mento nacional na
éra atômica.

O empenho do Presidente 
da República 'pelo progresso 
cultural técnico e cientifico 
do pais ficou perfeitamente 
evidenciado em stu jdiscurso

de Porto Alegre, quando da 
inauguração das obras da Uni
versidade do Rio Grande do 
Sul, Disie o Presidente que o 
progresso material de um pais 
não ae faz sem o seu corres
pondente progresso intelectual. 
Dai o empenno do govêrno 
em prestigiar todos oS núcleos 
de formação de cultura supe
rior não com espirito mera
mente regionalista, mas am
plamente nacional sam se 
descurar um instante sequer 
desse campo plasmador de 
uma Nação que é Ja Univer
sidade. E no momento em que 
o reator atômico de São Pau
lo vem marcar um dos pontos 
mais altos das rtalizações go

4vernamentais, fnele vem s 
confirmação desta» i paLvraj 
do Presidente:

«Apoiar, em suma, oadvçr„ 
to de uma nova estirpe d, 
trabalhadores intelectuais, ca
paz de resolver, pela iotelj- 
gência e pela cultura, os imeo 
sos problemas que o Brasil 
ainda tem pela írente, dentro 
dos instrumentos da técnica 
e do progresso cientifico».

E o reator atômico de São 
Paulo conetitue uma afirma
ção das mais eloquentes des
sas palavras que traduzem | 
firme disposição do govérno 
da República de não poupai 
esforços pela grandez i sem 
pre crescenta do Brasil,

Apói uma estada de vinte 
dias em nossa cidade, retor
naram ontem pela Varig p<tra 
Slo Paulo, |o Sr. Percy Silva 
acompanhado de sua Esposa 
D. Coosiglia Capocia Silva, e 
de seu primogênito P*rcy 
Nei.

Calculadora Facil
Somadora Facit 

De Escrever Halda
Duplicador Plento Graf

Leia e assine o 
“Correio Lageano»

i

i

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARMANDO CASTRO
Edifício Gam borgi-LAJES S. Catarina

£ LI MI TE
7 * 200.000,00
flEUEADAS SEM AVISO.

CUSTA BEM MENOS
e lava muito mais!

F r O N r t M r i 11 ,naS Simples que exis,el A  "ova P R IM A

S S I x t a r s
ve|a porque a lavoroupa PR M A  é «emp-08 m e.horT,a8e'” '

•  Mecanismo de grande s im p lic idade I
•  N ão  tem quaisquer peças quebráveis I
•  G arantida por 2 anos I

Peça um a dem onstração
da nova PRIMA ECONÔMICA. Voe* a t .rá
*" **u ,cr- .  , . rá
q»»r dizor moU h le l.» ., mo|i ^

notnlo, moli desconto I

«VENDEDOR EXCLUSIVO i

Comércio de Automóveis João 
Buatim S/A.

Rua Mal. Deodoro, 305 Te l. 259
Mas venha vêr ainda hoje, em nosse 

'  '  81,0 m oro '"',/,°  ^  indústria moderna.
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Esclarece ainda o diretor 
das Rendas Aduaneiras, que 
face a le> 3.244,57, a cobran
ça do aludi lo imposto não re 
cai sobre o rreço de fatura 
de mercadoria, mat sim so
bre o seu valor ou cotação  
Dormal no mercado exterior, 
sendo portanto inaceitáveis 
para abatimento desse valor 
todos os d- scon t s especiais  
entre êles os result ntes da 
qualidade do importador, na 
quantidade de mercadoria 
adquirida, de pagamento an
tecipado ou á vista da com
pra efetuada.

Recomenda ainda em caso 
de duvida sobre o verdadei
ro valor da mercadoria pro
posta a desp cho, seja obser
vada a seguinte norma;

a) — se o conferente tiver  
elemento para impugnar a 
declaração do importador, 
deverá faze-1 - mediante re
presentação assinada;

b) — se não tiver elem en
to para provar qual é o valor 
mas demonstrar fundarnen- 
taimente que o valor decla
rado é lesivo à Fazenda Na
cional, deverá ser aplicada a 
norma do art 7.o, da lei 3.244, 
calculando o 1 impostoj com 
base no mercado atacadista

VACA TEVE 
TRIGEMEOS

Fenômeno raríssimo 
ocorrido em Santa 

Catarina
RIO, 21 (Meridional) - Raro 

fenômeno zooténico ocorreu 
no Posto Agropecuária dp Xa- 
ppcó, em Santa Catarina. Uma 
vaca hohndêsa, num parto 
normal, deu cria a tngêmios, 
sendo duas fêmeas e um ma- 
ch...

Como e sabido, entre os 
bovinos são normais os par
tos de cria única, registrando- 

mui raramente casos de 
nascimento de duas criHs, o 
que ocorre na proporção de 
1 pira 100 mil.

0  caso de trigêmios é, por- 
tanto, excepcional, estiman
do-se que tal aconteça ape
nas uma vez em um milhão.

NOVO GIGANTE 
G O O D Y E A R

com Lonas Super-Ligadas

C A C IQ U E  foi criado para vencer i
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 vezes.

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE— o pneu
-T|

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeiros!
»
•J
•4

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

Lajes -  SANTA C ATARÍNA

Normas para cobrança «ad valorem» Subvenções a: Associações Ru ais 
sobre as mercadorias importadas

^eSaÍJÍtlrírtrÍC*0 i ri^uto' sobre o valor ou coatção normal no mercado exterior -— 1 exto das terminações transmitidas —  *T  a , .__vau» terminações transmitidas aos inspetores
de Altandega e chefes de Repartições Aduaneiras

interno;RIO, 21 (Meridional) - O di
retor das Rendas Aduaneiras, 
sr. Oscar Jucá, acaba de bai
xar uma resolução faos Ins
petores de Alfândega, a che
fes das demais repartições 
aduaneiras do país. determi
nando que para efeito de co 
brança «ad valorem», do im
posto de importação o valo 
da mercadoria é o mercado 
atacadista interno do pais e x 
portador stm  quaisquer dedu
ções que não sejam as de
correntes da isenção ou re
dução d- i postos ou taxa6, 
porventura concedidas a mer
cadorias de-tinadas à expor
tação.

c — em qualquer caso não 
será considerada iniração 
cambial, a diferença para 
mais ou para menos não su 
perior a 10 por cento quanto

« o preço cobrado, no entan- 
tanto no acréclmo do impos
to aduaDeiro é observada a 
isenção de penalidade, para 
as diferenças não excedentes 
a 5 por cento.

O Governo Federal subven 
ciona cerra “de 1.300 Asso
ciações Rufais de todo o 
Brasil, por intermédio da Di
visão de Orçamento do Mi
nistério da Agricultura. O 
prazo para requerer estas 
subvenções encerram-se no 
proximo dia 31 de Março. 
Alertamos por isso a Asso
ciação Rural de Lajes, se 
ainda não pleteou o refer d 
auxilio; que requera imedia
tamente aquele importante 
orgão do Ministério da Agri

cultura, vindo assim fortale
cer em mais a sua situação 
financeira. principalmente 
satíendo se que em breve 
teremos a realização em nos
sa cidade, da 8a Exposição 
Agro Pecuaria e Produtos 
Derivados.

Para a otbenção deste au
xilio é necessário um reque
rimento a Divisão de Orça
mento do Ministério da Agri
cultura; Rio de fJaneiro - até 
o dia 31 de Março do cor
rente ano.

MERCANTIL BELL» ROCCR, BR3ERING S. R.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU
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RIO, 21 (Meridional) — O 
deputado Ulisses Guimarães, 
em declarações à imprensa 
paulista, comunicou haver 
desistido de candidatar-se à 
reeleição para a presidência 
da Câmara.

— «Tendo sido lançado can
didato a governador de São 
Paulo pelo Diretório Regional

O ensino agrí
cola no pais

Faltam alunos no 
Curso superior e • 
faltam escolas no 

curso médio

£on*tataçãe recente eviden
cia a rxistêncía nO pais de 
escolas superiores de agrono
mia e veterinária em numero 
C.<paz de atender ás necessi
dades imediatas da economia 
rur 1. já em elaçào ao ensi
no especializado do grau mê 
aio m situação é inversa. O 
numpjo de estabelecimento* 
em serviço não dá vasâo a 
c .n d id to -  que, ca ta no, ne
les desejam ingress-ir. S >br rno 
v»gas nas escolas superior- s. 
enqoant i faltam nas de gr ui 
médio.

Nã ■ há como negar, p»is, 
lógica, a recente deliberação 
de evitar, durante algum t«m- 
g >, criação de novas e*colas 
superiores, pelo menos até a- 
tingir a saturação da sua ca
pacidade didática. Em troca, 
todos os esforços deverão 
ser orientad >s no senti Io de 
propiciar o aparecimento de 
novas escola* de grau médio 
e, também, a ampliação das 
existentes. As escolas média*, 
eis a conclusão alviçaraira, 
correspondem a uma exigên
cia prática das mais sentidas 
da nossa produção rUral.

Além disso podem servir 
de caminho para a seleçío  
de vocações, em número ca
paz de lotar, inteiramente, as 
v igas  existentes uas escolas 
superiores.

Investigação sobre 
toituia lia policia 

paulista
SÃO PAULO, 21 (Meridio

nal) — A Secretaria de Se
gurança Pública bandeirante 
anuuci >u o iiicio de uma in
vestigação a fundo sôbre «s 
denúncias de torturas a cida
dãos, detidos pela policia pau
lista, às vêzes como simples 
suspeitos. Segundo as repur- 
tagens do jornalista Nel*on 
Gato, a tortura denominada 
«Pau dt Arara*, queconsis- 
te em dependurar o cidadão 
d-* cabeça para baixo até que 
admita qualquer culpa, é um 
das métodos prediletos dentre 
os processos «científicos» de 
investigação da Policia de 
S&o Paulo.

n JK irá a  Lisboa em Junhá
_  r

do PSD, não podería, com a 
sobrecargas desta indicação, 
-ontinuar à frente dos traba
lhos legislativos da Câmara 
dos Deputados.lsto por enten
der que não podería me de- 
sincumbir bem daquela alta 
e tão afanosa função, qual 
seja a de presidente da Câma
ra Federal, realizando á ati
vidade paralela do desenvol
vimento da campanha eleito
ral».

Confirmou, depoi*, que ha
via sido convidado a reeleger- 
se por ponderáveis fôrças do 
-eu partido. O próprio presi

dente da República lhe fdecla- 
rara que só aceitaria conver- 
ações sôbre a presidência da 

Mesa se tivesse de aua parte 
uit a definição peremptória e 
d< fmitiva de que não se can
didataria. Disie, depois, o sr. 
Ulisaes Guimarães que envida
rá todo* os esforços, a fim de 
que c&iba a um oaulista o co
mando da Câmara. Finalmen
te; referindo-se à sucessão 
bandeirante, lembrou que o 
PSD tem aliados naturais, in
clusive o PTB, PTN e PRN e 
eventuais entendimentos pode
rão ocorrer no pl «no estadual.

RIO. 21 (Meridlonn!) — Se
gundo telegramas de Lisboa, 
0 presidente Juscelino Ku- 
bitschf k visitará Portugal em 
junho do próximo ano. Segun
do consta nos círculos bem 
informados, o chefe de Esta
do brásileiro irá aquela cida
de inaugurar a nova sede da 
Embaixada do Braiil.

A embaixada brasileira está 
em negociações para adquirir 
o palacio dos Pimentas, mo
numental e dificaçáo do eécu- 
Is XVIII, mandada construir 
por D. João V. Sabp-se que o 
presidente Juscelino já deu

parecer  favorável para a c o t . ,  
pra do imóvel, cujo custo de. 
ve orçar por 6.000 cont s «- 0 
Senado brasileiro vai pronun. 
ciar-se dentro em breve so
bre a questão.

O Palácio dos Pimentas 
vái receber várias beneficia, 
ções e *ofr«>râ um arranjo na 
sais de baDquetes, para com. 
portar 60 pessoas (foi cotis- 
truidp aotes com o auxilio fi* 
ouro e pedras preciosas vn- 
das do Brasil). O rei mandou 
eilificá-lo para uma freira do 
convento de Odivelas, madre 
Paula.

A t e n ç ã o ! ! !
VENDE-SE

Ura terreno medindo õ(>() m2, situado proximo 
á Federal Vila Ments — i n o v o  Hamburgo — RGS 
pelo preço de cr$ 120.000,00.

Transfere-se quatro amostrua íos de firmas i-> 
doneas para o Estado de Santa utarina.

Produtos de bastante aceitação, com possibili
dades de renda acima de crS 30.000,Ou mensais.

Maiores detalhes neste jornal.

Não dê esmola, auxilie a SLAN

MÉDICA

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edificio Armando Ramos 1’ pavimento 

sala

hUA CE . i >1 DOVA 

Telefon*1 Ri dòncia 288

economiza
3 vêzes mais 

em combustível
iquipado com o mais resistente e 

econômico motor Diesel jé fabricado, 
Mercedes-Benz reduz a um têrço 
os gastos em combustível,

triplicando seus lucros 
, no transporte.

Custo do litro  do g o - 
s o lln o  sm São Pouloi 

C r$  6 ,3 6
Consumo médio do um 
com lnhãoa gaso linodo 
5 a  6 tons. om i 00 Km> 

3 5  lit ro s

Custo do litro  de âloc 
D iese l em São Pauloi 

C r$  3 ,8 7
Consumo de um Mor- 
cedes-8enz D iese l em 

100 Kmt 
2 0  l it ro s  |

Economize com

MERCEDES-BENZ

DIESEL

-ande 3 Km

Carr;>«rfsticas aperfeiçoadas 
em 0 anos de experiência
★  fcápido o de fácil mone|o

★  Seu melor não pode fundir

6  Trabalho 3 vtzes mais sem 
necesslaode de rotíllca

★  Insensível ò águo que faria  
parar um caminhão a gasolina

★  E 8 vêzes mais p ro te g id o  
contra fo g o

★  N flo  *u|a, não fox fumaça

Isto quer dizer:
Poro percorrer I Km V ect gosta i 

com um caminhão o gasolina: Ç r $  2 , 2 2

— com um Morcodes-Bonz 
Dletgl Cr$ 0,77

Com o diferença de Cr$ 1,45 
Ve<* eeda 2 Km e m a ls l

3 vezes 
mais

econômico
h

VENDAS C ° minhões brasile iros para  • « ra d a s  b , 
PEÇAS R evendedor A u to riz a d o :

SERVK WFfi< A X T IL  D E  u „v i >t<Ur!i ,1
Caixa de Castro 15».

l a j



26-2-58 CORREIO LAGEANO 5 página

rffflHTfflr t W"*

Transportes Aéreos Catarinense S.A.
Séde em Florianópolis S. A.

Voos
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 - loaçaba - Chapecó e Irai
Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira 
Florianópolis - Itajai - Curitiba 3 i > 5 x li > > Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

saidas às 15,30 Para Porto Alegre

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

chegadas às 15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

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

chegadas às 15:05 De

saidas às 1:25 Para
chegadas às 09:55 De 

saidas às lO.lp Para

chegadas à 15:00 De

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

saidas às 10:15 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá 

Santos e Rio
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis

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

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

Santos e Rio

v\ > *

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

T A C às suas ordens

ü
sw

3
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
L E I N° 160 

de 12 de fevereiro de 1958.
Eu. VlDAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lages, 

Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 
sanciono a seguinte

L E I :
Art. Io - Fica incluída no Plano Rodoviário do Muni- 

nicipio, instituído pela Lei n° 78, de 7 de março de 1950( a 
estrada que, partindo das imediações do local denominado 
« P I N H E I R O  MARCADO» vai ao «TRAVESSAO», no distrito 
de CAMPO BELO DO SUL.

Art. 2* - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposiçõos em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de fevereiro de 1958 

Assinado; - Vidnl Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

O S PREÇOS DOS GENEROS
Um tema que tem servido 

a uma srrie de explorações 
injustificáveis e o do custo 
da vida, sobretudo no tocan
te aos preços do preç"8 dos 
generos de primeira necessi
dade. No entanto, profundos 
estudos realizados por ordem 
do secretário geral do Con
selho Coordenador do Abas

tecimento, coronel 
Santos, vieram demonstrar, 
de maneira irretorquivel, a 
sensível queda no ritmo da 
alta que se vinha verificando 
em consequência de fatores 
que carac ter izavam  a s itua
ção muito antes do atual pe
ríodo presidencial.

Aqueles estudo6, realizados

Primeiro convênio para ex* 
tensão do curso primário

Dotação de 13 milhões para os estudos

d e c r e t o
de 12 de fevereiro de 1958.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
ADMITIR:

De acôrdo com o art. 2o, da Lei n° 76, 
de 3 de março de 1950:

ILC\ DE LOURDES DOS SANTOS para exercera fun
ção de PROFESSOR EXTRANUMERARIO DIARISTA, na 
Escola Mista Municipal d<» SERR tRIA CAMPOBELENSE, no 
distrito de CAMPO BELO DO SUL.
Prefeitura Municip.l de Lages, em 12 de fevereiro de 1958: 

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.'

DECRETO N° 1 
de 12 de fevereiro de 1958.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. Io - Fica transferida, para o local denominado 
SERRARIA CAMPOBELENSE, no distrito de CAMPO BELO 
DO SUL, a Escola Mista Municipal de MORROS ALTOS, 
no mesmo Distrito.

Art. 2o - Esta Escola entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogados as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de fevereiro de 1958 

Assinado: - Vidal R-imos Júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O R T A R I A
de 21 de fevereiro de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

DE acôrdo com o art. 162, alínea, a combinado

Rio, (Agência Nacioal) — 
O programa de extensã) do 
curso primário para evitar 
um vácuo entre o períod 
da -aida do aluno do curso 
primário e a época em que 
êle não podendo prosseguir 
seus estudos, vai trabalhar, 
já está em andamento, graças 
a um acôrdo f rmado entre o 
Ministério de Educação e*Cul- 
tura, através do Instituto Na
cional de Ped gogicas, e o 
Govêrno do Estado de São 
Paulo, baseado numa dotação 
de treze milhões e trezentos 
m 1 cruzeiros.

O objetivo precipuo do a- 
côrdo é fazer convergir es
forços e canalizar recursos 
p <ra a experimentação de 
métodos didáticos que visem 
à extensão do curso primário 
para seis ano*, a iim de re
ter na escola até a chamada 
ídar e legal pála nossa legis
lação S' ciai para emprego, os 
menores que não desejem ou 
mesmo que não possam pr« s 
seguir seus estudos jà no ní

vel médio.

Como funcionará o a- 
côrd°

As bases de acô do prevê- 
em que a União ajudará o 
Estado na instalação e ma
nutenção inicial de oficinas 
de artes industriais (curso 
complementar) destinadas à 
experimentaçio e demonstra
ção dêsse tipo de atividade 
educacional. Essas oficinas 
serão con>truidas cm terre- 
nosde escolas ou dr* grupos 
escolares do Estado, e nelas 
se farão trabalhos manuais 
educativos aproveitando, de 
preferência material local.

Já o Estado desterá profrs- 
sôres primários para fazer 
um curso de aperfeiçoamento 
organizado pelo IMP, através 
de bolsa6 asseguradas pelo 
Mini tério da Educação e Cul
tura ficando o govêrno esta 
dual obrigado a aproveitar 
esse3 elementos nos novos 
cursos complementares que 
forem seudo criados.

dezembrocom o art. 164, da Lei no 71, de 7 de 
de 1949:

A ALVlNA MARIA DA SILVA, ocupante do cargo iso
lado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão I, cons
tante do Quadro Único do Municipio (Escola Mista Munici
a r ? 8 GRANDE: «O distrito da Cl-

. e ArllVa ^  * d'88’ Com vencimentos integrais, a |o s  melhores resultacos. mes- contar de 17 do rorrente.
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de fevereiro de 1958 

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Valter i or um técnico de renrme 
con o o econom ista  I ocupou 
Aeioli Bo ge6, prov m que; 
após 16 anos de continua a» 
cenção de todos os preços, a 
um ritmo que chegava a al
cançar 20% 80 an0* assisti
mos. duran te  o ano de 1957, 
a uma su rp reen d en te  redu 
cão dêsse  agudo processo in
flacionário. Basta izer que 
os gêDeros e sem e ia is ,  como 
o feijão o arroz, a carne, 0 
pão e o leite ou baixaram de 
preço em 1957, ou não varia
ram. Para  se te r  uma idéia 
mais 6egura d r fq u e  isso si
gnifica. devem os observar 
que as despesas  com êsses 
gêneres  rep resen tam  m ds de 
50% dos gastos h ib ituais  de 
uma familia com alimenta
ção. Assim com cifras irri- 
futáveis, foram  desfeitas &g 
exp lorações  cavilosas dos 
e ternos descon ten ies  e der
rotistas.

O êxito da política execu
tada pelo govêrno-no setor 
do »bastecimei to pode ser 
melhor compreendido quando 
s ; compara a situação nacio
nal com a de n uuos pa sis 
estrangeiros, sobretudo t a 
Europa. Um estud r aliza 
pela orniss.m Econômica 
Euiopeia da ONU e d* FAO 
demonstra que os preços pa
ra gêner - alimentícios au
mentara n entre meados de 
1956 e 1957 m 2 a 4% Na 
Finlândia e Espanha os au
mentos foram além des-a 
•• édia Não obstante a politi 
ca de subvenção dos produ
tos agrícolas, s- guida em to
dos os pais s europeus, hou
ve um aumento gera! 
dos preços dos produ
tos agricolas em todo 0 Ve
lho Continente 

Con6iderando-se a veloci
dade cem que se processava 
no Brasil, antes do atual go
vêrno, a alta dos preços, po
demos concluir que a política 
de cont nção adotada pre- 
sontemente tem produzido

mo em confronto com o* ín
dices dos países b m organi
zados da Europa, como a 
Finlândia e a Espanha.

Compre qualidade
A PREÇO JUSTO .. .
comprando

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

R E N N E R
m o-

_  a boa roupa ponto por ponto !
A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões talhe 

derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER ’
Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports,calças sports, calça-

RENNER - QUALIDADE E DISTINÇÃO

veste o cavalheiro dos pés à cabeca com o máximo de que I dade e dis.incão!
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CAIU O PALMEIRAS 4 a 2
Foi de-enr^lada domingo 

pela manhã a 9a líodada do 
Returno do o- rtamo da 3a 
Divisão, quando nesta ocasi 
ão foram efetivadas nuas pe 
lejas.

No primeiro encontro da 
manhã, o Palmeiras que vi
nha liderando o camneonato, 
per teu a> esperanças rio ti 
tulo, sendo derrotado pelo 
Atlético p >r 4 á 2, plac«rd 
dos mai< justos para o onze 
atleticano p is !oi sempre a 
melhor esquadra dentro do 
gramado

Marcaram os go s do Atlé
tico Pizzeta , \\iro e Jassi, 
ao p sso que VVa derleijmar-

cou os dois tentos do onze 
palmeirense.

Na arhiirngem funcionou 
o Sr, Hilário Souza com uma 
bo-i atuação

Com este resultado o Atléti
co passou a liderar a pre
sente competição, ao lado do 
Flamengo com 7 pp, ficando 
o Palmeiras no segundo pos 
to com 8 pp.

No outro jogo da rodada, o 
Fluminense e o Popular '"em
pataram por I tento, gols con
quistados por Zuza para >> 
Fluminense e Hilmar para o 
Popular.

Funcionou como juiz o Sr 
Artenis Freitas com uma óti

ma atuação tendo acertada- 
mente ex ulsado da cancha 
ao atleta Niggemann do G. E. 
Popular p t jogo violento e 
tentativa de agreS-ão ao ar-

Ao que a nossa reportagem 
cons guiu apurar em fontes 
oficiais, «. Presidente da Liga 
>erra a do Desportos, Sr. Ne- 
vio Fe n n le i, d-verá enviar 
um oficio ao Delegado R gi- 
onal de Polícia Major Ped o 
Nogueira de Cestro solici- 
thndo policiamento pa>-a os 
j"gos da 3a Divi6ão, que es 
tão seodo realizados nos do 
mingos pela manh i no Velho 
Estádio de Copacabana.

— x —
C<>m estes resultado a clas

sificação dos clubes concor
rentes ao titulo máximo da 
3a Divisão, passou a ser a 
seguinte:

Ultimamente tem havido 
muitas cenas vergonhosas 
naquele estádio produto de 
agressão á árbitros de fute- 
b 1 e inva8r)0 de campo por 
parte de torcedores fa n a tics  
e irresponsáveis com intuito 
de produzir desordem.

A prese ça de alguns poli
ciais naquele estádio dev rá 
solucionar muito aquele ur >- 
ve probl ma, acabando de 
uma vez por todas com as

1 - Atlético e Flamengo 7 pp
2 - Palmeiras 8 pp
3 Fluminense 9 pp
4 - Popular 13 pp
5 - Cruzeiro 14 pp
6 - Nacional 18 < p

cenas deprimentos verifica 
das constantememe de tor
cedores e jogadores, que fa
zem do Veiho Estádio, v er- 
dadeiros campos de ba alha 

Quanto a Justiça desporti
va, a LSD tem sabido agir a 
altura, necessitando apenas a 
nossa Policia trancafiar no 
Xadrez os desordeiros e va- 
Lntões que frequenti mente 
assistem j gos no tradicional 
Areião de C- pacabana.

Resultado das provas ciclisticas 
de domingo realizado no Estádio 
Municipa da Ponte Grande Hoje a noite a entrega dos prêmios aos ciclistas vencedores

bitro.

Policiamento no Estádio de Copacabana

1a. PROVA NESTOR XAVIER (2 voltas na pista, p/
meninos até 10 anos

lo) Colocado: Geraldo Gomes Pairn 
2o) ’’ .* João Batista da Silva
3o) ” ; Egon Fernandes Speeck

2a. PROVA JOFRE AMARAL (1 volta na pista, p/me-
ninas ate 12 anos

la) Colocoda: Schirley Silva 
2o) ” • Zenilda Maria Ramos

3a PROVA JORGE CHID1AC (4 voltas na pista, p/me-
ninos ate 15 a.

la Eliminatória:
lo) Colocado: Arí Rogério da Silva 
2o) ” : João Rogério
8o) ” ; Evandro Antunes
4o) ” Edson do Vale

4a PROVA

2a Eliminatória:
lo) Colocado: Pedro Paulo da Silva 
2o) ” José Almir Cunha
3o) ” Roildo Rosei
4o) ” Ivo Morei

Hoje as 20 horas no auditório da Radio Clube de Lajes, será feita a entrega dos prê
mios aos ciclistas vencedores das competições realizadas domingo a tarde no Estádio Municipal 
da Ponte Grande.

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE"

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

cam inhonetas perua e forgào » jepes
revendedores autorizados para

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

t N la iin

I

R u a  Cel. Otacilio Costa. ífundos jardim Vidal Ramos)
FINAL

lo) Colocado. José Almir Cunha 
2o) ” : João Rogério da Silva 
3o) ” . A rí Rogério da Silva 
4o) ” : Pedro Paulo da Silva

4a PROVA PEDRO SCHWEITEZER (3 voltas’.na pista p/
moças

la) Colocada: Edí Terezinha Corrêa 
2a) ” -. Elizabeth Silva
3a) ” : Juç>ra Rodrigues

5b PROVA PREFEITO MUNICIPAL (Gincana

los) Colocados: Pedro Paulo da Silva - Elizabeth Silva 55”
— 30 Pontos

2os) ” : Olavo e Juçara l ’ip’ t;— 30 „
3os) ” : Antonio Ribeiro e Juçã 115 — 22 ^
4os) ” : Adão e Zenilda 2 — 1»

6a PROVA NEVIO FERNANDES (Australiana)
lo) Colocado: José Claudino Góis 
2o) ” : Algemiro Silva Oliveira 
3o) ” : Wanderley M randa

7a PROVA JOSÉ CUSTODIO MACIEL (Preguiça)

lo) Colocado. Lindolfo Casagrende 
2o) ” Oscar Fernandes 
3o) ’’ : Milton Ribeiro

8a PROVA — ACROBACIA
lo) Colocado: Domingos Tomé Silva Média
2o) ” . Milton Ribeiro
3o ” . Lindolfo Casagrande

7,88 Pontos 
” 6,10 ” 

• 5,50 Pontos

Participaram 114 ciclistas 
Renda aprox. Cr$“ 5,455,00

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

O melhor,
o m ais belo, 

o m ais útil
presente a  um a dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economail
Comércio ie M i m i s  J ü  W i n  1/1

Rua Mal. Deodoro - 30 Tel. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

C$ 1.631.20 por mêsl



Realizada mais uma Mesa Redonda
Tendo por local o nuditorio 

da Radio Clube de Lajes, c 
sob a presidência do Sr. Mario 
Augusto de Souza, Presidente 
da ALAM foi realizada na ul
tima segunda feira mais uma 
mesa redonda sobre o impor
tante problema do menor em 
Lajes.

Estiveram presentes a esta 
mesa redonda os senhores

Pompeu Sabatini Juiz de Paz, 
Mozart Pinheiro Tesoureiro da 
ALAM, os Comissários Carlos 
Couto. Acrisio Nunes de Oli 
veira. Atilio Antunes de Líz, 
Ibraim Luiz Rodrigues, Nenè 
Benthien. e o Jornalista Névio 
Fernandes desta folha.

Foram debatidos nesta ora 
sião importantes assuntos, re

P is
■

J
RIO, 24 (Meridional) — Re

cebemos do •sindicato das Em
presas Propri tárias de Jornais 
e Revistas do Rio de Janeiro o 
seguinte comunicado:

«O Conselho da Superinten
dência da Moeda e do Crédito, 
numa de suas últimas reu 
niães, decidiu que os órgãos 
instituídos pela Lei de Tarifas 
pera o papel de imprensa de
verão ser pagos por ocasião 
das emissões de declarações de 
importação da referida merca
doria. Essa providência veio 
criar mais um pesado ônus pa
ra a imprensa de todo o país 
já tão sobrecarregada com os 
novos preços do papel e dos 
materiais de consumo obriga
tório

O Sindicato das Emprêsas 
Proprietárias de Jornais e Re
vistas do Rio de Janeiro aca

ba de formular ao mencionado 
Conselho um pedido de recon
sideração da decisão em apre 
ço. Nesse documento, firmado 
também por todos os jornais 
e revistas desta Capital, são 
apresentados os argumentos 
que levam a imprensa a sus 
tentar o direito, que lhe assis 
te, de recolher ágios relativos 
ao papel, por ocasião de fecha
mento do respectivo câmbio. 
Dessa formo o Sindicato das 
Emprês is Proprietárias de Jor 
nais e Revistas do Rio de Ja
neiro, com o apoio *de todos os 
seus membros, confia em que 
o Conselho da SUMOC, me
lhor examinado o assunto, en 
contre solução que reguarde 
os interesses da imprensa bra
sileira de forma a permitir o 
reajusiamento gradual de sua 
economia, nos termos da legis
lação vigente». .

Fato inédito em Alagoas
RIO, 20 (VA) — Faleceu, 

domingo de carnaval, vitima 
do por um enfarto, do miocár- 
dio, o desembargador do Tri 
bun-1 de Justiça de Alagoas 
sr. Migi -̂1 Archanjo Batista, 
de 54 anos de idade e que se 
encontrava no Rio para trata
mento de saúde. O desembar
gador Miguel Archanjo foi o 
autor do voto de desempate 
no “impeachment” contra o 
governador Muniz Falcão por 
ocasião da constituição do Tri
bunal Misto e achava se hos
pedado na casa do seu filho, 
capitão Sebastião Batista.

A esposa do desembargador 
senhora Edith Batista ao saber

da morte do marido morrau 
também vitimada por um co
lapso cardíaco. A senhora Edi
th Batista deveria, dentro de 
alguns dias ser internada no 
hospital do 1PASE. onde sofre
ria uma intervenção cicúrgica 
nos oi hos.

Já com cinquenta anos de 
idade, dona Edith como o de
sembargador não gozavam de 
saúde e domingo o presidente 
da mais alta corte de Justiça 
de Alagoas, acometido de um 
outro enfarte além de uma 
crise de asma, faleceu. Sua es
posa já cega entrou em estado 
do coma falecendo também 
pouco depois.

<»■

Sindicato dos Emprega
dos no Comércio de Lajes

E D I T A L
Pelo presente edital e, em cumprimento ao disposto do 

artigo 9 da Portaria Ministerial n' II de 11/2/54, ficam con 
vocados os associados deste Sindicato para as eleições da Di 
retoria, Conselho Fiscal. Representantes Junto a Federação e 
seus respectivos Suplentes que serão realizadas no dia 2 dc 
Março do corrente ano, em sua Séde Social a Praça João Cos 
ta Edifício João Cruz terceiro andar sala 8. onde funcionará a 
único mesa Coletora iniciando se as 8 horas e encerrando se 
as 16 horas do mesmo dia

Sómente terão direito a voto os Associados que atende 
rem todos os requisitos legais e estatuarios, sendo condiçõe- 
para validade do pleito o comparecimento de, no minimo 50° 
dos que preencherem aqueles requisitos, cujo total é de 22' 
duzentos e vinte socios.

Ao se apresentarem para a votação deverão os Associa 
dos exibir documento habil de identificação.

Para outros quaisquer esclarecimentos, poderão os Asso 
ciados se dirigir a Secretaria do Sindicato.

Lajes Fevereiro de 1958 
RauJ dos Santos Fernandes 

Presidente

lacionados com os últimos ca 
sos de menores abandonados, 
o maltratados, sendo que já fo 
ram tomadas providencias pa
ra as devidas investigações 
que os casos requerem.

Os comissários em serviço 
nos dias de carnaval, foram uT 
nanimes em hipotecar aos se 
nhores Presidentes de socieda
des recreativas, os seus mais 
sincelos agradecimentos, pelo 
otimo empenho que tiveram 
em facilitar aos mesmos o de
senvolvimento de suas diver
sas missões

A construção do Lar Vila 
Esperança, também foi objeto 
de discussão nesta mesa re
donda, esiando as obras do 
mesmo previstas para serem 
iniciadas nos últimos dias do 
mês de Março.

Para ventilar este assunto, 
ficou convocada uma reunião 
para o próximo dia 7 de mar 
ço as 20,30 horas no Salão No 
bre do Ginásio Vidal Ramos, 
entre a Diretoria da ALAM e 
à Comissão Construtora do 
Lar Vila Esperança

ASsim a ALAM, vai dia á 
dia intensificando a sua obra 
de moralização do menor em 
nossa cidade, contribuindo des
ta maneira para o alicerça- 
mento de sua juventude.

Prorrogação da 
vigência da COFAP
RIO, 22 (Meridional) — Será 
entregue hoje ao presidente 
da República a exposição de 
motivos de orgão controlador 
de preços pedindo a prarroga- 
ção da lei que criou a COFAP 
Nesse trabalho, o coronel Fre 
derico Mindelo assinala que o 
órgão sob sua direção não a- 
presenta deficits e está* em dia 
com seus compromissos finan
ceiros.

AnoXVI Lages, 26 de Fevereiro de j 1958 |

W P .
Na próxima sexta feira, dia 28, deverá ser realizada 3 

primeira sessão ordinaria do tribunal do juri desta cornar 3 
onde serão julgados diversos processos em que é autora a justi
ça publica e réus, na ordem abaixo descriminada.

Io) JOSE LUIZ COELHO: Como autor da morte de An 
gelo Laudegario de Souza, no distrito de Palmeiras, nesta to. 
marca, em 3o de Junho de 1957 * ACUSAÇÁO- Dr. Azevedo 
Trilha, Promotor Publico. ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO: Dr. 
Helio Ramos Vieira.
DEFEZA: Dr. Evilasio Nery Caon.

2o) ARTUR DE LOURDES RIBEIRO: Autor da morte de 
Antonio Figueiredo] nesta cidade de Lajes, em 30 de Janeiro 
de 1955 ACULAÇÀO: Dr. Azevedo Trilha. ASSISTENTE: Dr. 
Walter Tenorio Cavalcanti, DEFESA: Dr. Evilasio :Nery Caon.

3o) AFONSO ALVES E JOSE DIONISIO, Soldados da 
Policia, autores da morte de Pracedino Luiz de Freitas, nesta 
cidade de Lajes, em 6 de março de 1957, ACUSAÇÃO, Dr. A* 
zevedo Trilha ASSISTENTE: Dr Mario Teixeira Carrilho. DE
FESA: Dr. Cândido Ramos Vieira e Solicitador Eraclides Vi.i- 
ra Borges.

4o) OTAClLIO MELO DE LIZ E JUVENAL PADILHA, 
Autores da morte de Antonio Ribeiro de Liz em 3 de Jun .o 
de 1957 em Bocaina do Sul ACUSAÇÃO: Dr. Azevelo Trilha 
DEFENSORES: Drs. Cândido Ramos Vieira e Salvador Pucci 
Sobrinho.

5o i BRAZ DE OLIVEIRA BRANCO: Autor da morte de 
Jose Maria da Silva em Campo Belo do Sul, em 20 dc Junho 
de 1957. ACUSAÇÃO: Dr. Azevedo Trilha. DE ES A Dr. Gal 
vão Nery Caon.

6o) AGNELO VIEIRA DA SILVA, Autor da morte de Le 
onardo Antonio de Souza etD 21 de Maio de 1957. ACUSA
ÇÃO: Dr. Azevedo Trilha. DEFESA: Dr. Salvador Pucci Sobrinho.

Como Presidente do Tribunal do Juri, funcionará o Dr. 
Jose Pedro Mendes de Almeida, Juiz de Direito da 2a Vara, e 
como Escrivão funcionará o Sr. Helio Bosco de Castra.

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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As máquinas de escrever Siemag possuem:
^  regulador de toque 
*  régua de marginadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
^  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
^  mesa de papel 

estrutura blindada monobloco

<y/r%3

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque trabalha melhor'

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
"«Organização Hélio Lida."
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