
0 PRP RESPONDE A BORNHAUSEN
Teve péssima repercussão nos meios 

políticos estaduais a entrevista do sr I- 
rineu Bornhausen, presidente da UDN a- 
tacando rudemente o PRP e o sr. Plinio 
Salgado, com quem manteve aliança em 
55 para e'eger o sr. Jorge Lacerda. Re
agindo contra esse pronunciamento o sr 
Eurico Muller, presidente do PRP, ende
reçou ao ex-governador do Estado o se
guinte telegrama:
Excelentissimo Senhor Irineu Bornhausen 

Nesta Capital
Diretório Regional P.R.P., hoje reuni

do, surpreso com a declaração de vossa 
excelência afirmando estarem os traba
lhadores de Santa Catarino enibidos de 
apoiar o nome ilustre do nosso chefe se
nhor Plinio Salgado para o Senado, sen
te-se no dever de esclarecer que o putsch 
contra o eminente Ex-Presidente Getulio 
Vargas não obteve apóio do uoss; chefe 
Plinio Salgado que alegou sempre não de
seja assumir o Govêrno com mãos tintas 
de sangue e que a nossa revolução, senhor 
Irineu Bornhausen, foi sempre a revolução 
de alma •. e não de armas. Desejamos re

formar o interior de nossos homens para 
dar ao Brasil dirigentes dignos e capazes 
de sustentaram os sagrados princípios de 
Cristo e Nação. Lembramos muito deli
cadamente que vossa excelência pertence 
“ a s  Hostes da U.D.N., cujo partido Jsem- 
pre liderou as campanhas contra o Ex-Pre
sidente Vargas tendo como lider Carlos 
Lacerda, cujo nome lembra os episódios 
trágicos que culminaram em 24 de agôs- 
to de 1954 levando aquele grande lider 
trabalhista ao suicídio.

Erico Mueller — Presidente
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Congresso Regional do PTB
A Comissão Executiva Esta

dual do Partido Trabalhista 
Brasileiro dividiu o Estado em 
diversos zonas para o fim de 
realização de congressos regio 
nais de carater partidário. A 
quinta região, compreendendo 
os municipios da Serra, tem a 
seguinte comissão central: pre
sidente José Baggio (Lajes), 
secretário: Luiz Meneguzzi
(Curitibanos), tesoureiro Jacob 
Thibes Nefo (C. Novos), e mem
bros: Mario Leal (B. Retiro), 
Gentil Zapelini (S. Joaquim) 
Artulino Schmidtz (Urubici) e 
Evilasio N. Caon (Lajes).

Dia 1° do corrente a comis
são realizou sua primeira reu 
nião, decidindo realizar o con
gresso na cidade de Curitiba
nos, no dia 30 de março do

Apos um período de ferias 
nas praias de Cassino no Rio 
Grande do Sul, regressou on
tem a nossa cidade acompa 
nhado de sua exma família, o 
Sr. Mario Nabuco Cruzeiro

corrente mes de março. Nessa 
ocasião havera*naquela à cidade 
uma grande concentração tra
balhista e serão debatidos os 
problemas de interesse politico 
do PTB na Região Serrana, 
assim como fixados os nomes 
de diversos candidatos ao pró
ximo pleito.

Na reunião realizada nesta 
cidade dia 1° estiveram pre
sentes os srs. José 'Baggio, 
Evilasio Caon de Lajes-' Luiz 
Meneguzzi, Ramiro Centenaro, 
Hugo Bernardoni, Lauro Feli
pe e Cleófano Bernardoni de 
Curitibanos; Jacob Thibes Ne
to. Adão Botini, Hilário Gran- 
zotto e Djandir Dal Pasquale 
do Campos Novos e ainda os 
srs. Joaquim de Oliveira e 
Marciano Agostini, represen
tando Urubici.

digno Gerente da' Filial do 
Banco Nacional do Comercio 
S/A desta praça, ilustre Presi
dente do Rotary Clube de La
jes, e alta personalidade do nos
so mundo social.

fertador 0 »  
S cM Ize r

Cercado de júbilo fpor seu 
vasto circulo de amizades, viu 
transcorrer em data de ontem, 
o aniversário natalicio do Sr. 
Oscar Schweitzer, influente 
procer politico e renomado in- 
dustrialista neste município.

Como representante do Par
tido Social Democrático na Ca- 
mara de Vereadores, tem 
grangeado a simpatia de todos 
os seus correligionários, pelos 
relevantes serviços prestados 
a nossa cidade.

Como Industrialista. muito 
se tem destacado, pelas bri
lhantes parcelas contribuídas 
para o desenvolvimento eco- 
nomico do nosso Municipio.

Em nossos meios sociais, 
tem se desempenhado á con
tento, sempre merecendo a 
mais irrestrita amizade de to
dos os que lhe são caros.

Na sessão de ontem da Ca- 
mara Municipal, os seus pares 
lhe prestaram significativa ho
menagem, tendo nesta oportu
nidade diversos oradores feito 
uso da palavra. Aproveitamos 
o ensejo desta gran e efeme- 
ride, cumprimentamos o Sr. 
Oscar Schweitzer almejando- 
lhe os nossos votos de dura
douras felicidades.

Convidado o Des. A lves  
Pedrosa para proferir 
palestras nacionalistas 

em Lajes
Foi oficialmente convidado pela imprensa es

crita, pelas entidades de classes e pelo Circulo de 
Cultura de Lajes, o Desembargador Severino Ni- 
comedes Alves Pedrosa, para proferir em nossa 
cidade palestras sôbre temas nacionais.

O ilustre conferencista é componente da Co
missão Executiva da Frente Nacionalista de Santa 
Catarina, com um passado brilhante de lutas pela 
emancipação econômica do pais, e conhecedor 
dos problemas nacionais.

Com estas conferências Lajes acompanha tam
bém o movimento nacionalista que se desenvolve 
em todo Brasil.

Regressou o sr, Mario Nabuco Cruzeiro

Encerrados os Trabalhos 
da Câm ara

A Camara Municipal encer
rou onfem a tarde a segunda 
sessão legislativa do corrente 
ano. Os trabalhos decorreram 
em~ordem. tendo sido aprova
dos" diversas proposições de 
autoria dos vereadores e ou

tros oriundos do Executivo, in
clusive o aumento dos venci* 
mentos do funcionalisMo mu
nicipal. Na próxima edição da- 
remss uma resenha completa 
dos trabalhos desenvolvidos.

Construtora Imobiliária Ca
tarinense S/A. - ‘Coimca SA/

ASSEMBLÉIA GERAL ORDINARIA 

la  Convocação
Convida se aos srs. acionistas da CONSTRU- 

TuRA IMOBILIÁRIA CATARINENSE S/A. — Coim
ca S/A. —, para participarem da reunião de as
sembléia geral ordinária, a realizar se no proxi- 
mo mês de março de 1958, no dia 9-domingo, — 
com inicio as 15 horas, na sede social, sita a rua 
Barão do Rio Branco, 55, na cidade de Lajes, Es
tado de Catarina, para deliberarem sobre a se
guinte ordem do dia:

lo — Exame, discussão e aprovação do Ba
lanço Geral, demonstração da conta “Lucros e 
Perdas” e parecer do Conselho Fiscal, relativo aos 
atos e operações do exercício financeiro de 1957;

2o — Assuntos diversos do interêsse social.
Lages, 25 de Fevereiro de 1958
Celso Ramos — Dir. Pres,

Dr: Newton Ramos — Dir. Sup.

Construtora Imobiliária Catarinense S/A. 
•‘COIMCA S/A”.

Cientificamos aos srs. acionistas que os do
cumentos e demais papéis de que trata o art. 99° 
da Lei 2627 de 26/9/1940, se acham a disposição 
dos interessados na séde social, sita a rua Barão 
do Rio Branco. 55 na cidade de Lages, Estado de 
S. Catarina.

Lages, 2b de Fevereiro de 1.98.
Celso Ramos — Dir. Pres.
Dr. Newton Ramos — Dir. Sup.
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Fazem anos hoje:
0  Sr. Marino Malinvernl; A 

Sra. Senhorinha Pereira’Wolff, 
esposa do Sr. Joaé Wolff,
No dia 9,

O Sr. Amo Pedro Gracbeq 
O Sr. Álvaro Ramos Vioira; A 
Sra. Elizabeth Macedo, esDosa 
do Sr. Joio Ribas de Macedo, 
residente em Curitibanos; A 
Srta. Doraci filha do Sr. Leo
poldo Braeacher; A Srta. Dal- 
roa, filha do Sr. Celso, Cordo- 
va, residente em Borel; A 
Sra. Waoda Carstem, esposa

do Sr. MarioJCervl;
No dia 10:

O Sr. José Gerente, pro
prietário do Reataurante Bra
sil; A Sra. Maria Rosar iGé- 
rente, esposa do Sr. José G<*- 
ronte; o Sr. Milton José de 
Castro Gamborgi.
Nr> dia 11:

A Srta. Maria Julla Rafaelli, 
filha do Sr. Otávio Rafaelli; 
O Sr. Laurentino * da Costa 
Waltrick.

A todos Jos aniversariantes 
as nossas felicitações.

Sr. Carlos Couto
Á 6 do fluente transcorreu 

o aniversário natalicio do Sr. 
Carlos Noé Soares Couto, efi
ciente Comissário de Menores 
desta cidade, « uma das figu
ras de relêvo na campanha 
que a Associação Lajeana de 
Amparo aos Menores, vem 
realizando para a moralização 
do menor abandonado.

Á s  muitas felicitações que 
por certo recebeu naquele dia, 
prazeirosaroente juntamos àa 
de Correto Lajeano.

QUANDO EU MORRER
w l a d isl a w  broniew iski

Ao soar à hora da minha morte 
(pois eu também devo morrer) 
não venhas nem me dês conselhos: 
eu saberei partir sózinho!

Os olhos quero ter abertos 
e a fronte bem alevantada, 
quero morrer em posiçáo 
empunhando uma arma qualquer.

Que a meu cabelo traga o vento 
um zumbir de abelhas remotas, 
que eu veja o Vistula e os Tratas
— tudo que conhect e amei.

Há de bastar-me, am homenagem, 
um soluço efetuoso e breve; 
e uos amigos que venham pôr 
o capote sôbre o cadáver.

E que em qualquer parte do muDdo 
possa eu sumir r.a terra fresca
— lembram-se apenas do que eu fiz 
* do meu verso independente!

. - j  s

Depois vâo todos pelas várzeas 
verter o sangue das vindimas. . .
Esse é o meu último desejo: 
por isso é que vivi e cantei!

LAR EM FESTA
A ha-se em festa desde o 

dia 28 de Fevereiro p.p. o lar 
do Dr. Moacyr Guimarães dis
tinto Medico aqui residente e 
de sua Exma. Lsposa D' Wal- 
delita Guimarães, com o nas
cimento de um robusto garo
to ocorrido nl Maternidade 
Teresa Ram<>8, o que na Pia 
batismal recebeu o nome de 
Alexandre. Ao lar em festa 
as nossas felicitações

Incêndio na Estação 
Telefônica DuHue de 

Caxias
RIO, 6 (Meridional) — Vio

lento incêndio destruiu hoje a 
Estação Central Telefônica de 
Duque de Caxias no Estado do 
Rio. Dezesseis quilômetros de 
fios telefônicos foram jcomple- 
tamente destruídos. O desastre 
teve lugar em Virtude de um 
fio telefônico ter caido (em ci
ma de um fio de 6 mil Wolts, 

Um funcionário foi grave
mente ferido sendo imediata 
mente hospitalizado

Na data de amanhã, a pro
gressista cidade de Joinville, 
verá traoecorrer o seu i08° 
aniversário de fundação.

A Manchester Catarinense, 
Como é comumente denomi
nada tem •• Colocado cimo 
uma das mais importantes no 
setor industrial do pais, con
tribuindo enormemente para

o progresso economico 
nosso listado.

Ao ensejo do transcurso 
deata efemeride, grandes fes
tividades deverão ser efetiva
das, as quais serão dirigidas 
por uma corr.isslo composta 
de diversas pessoas da mais 
alta sociedade joinvillense.

8/1

Fábrica de borracha 
sintética no Brasil
RIO, 5 (Meridional) — O 

presidente Juscelino Kubits- 
chek despachou, hoje, reco
mendando aos órgãos técnicos 
do govêrns o estudo definiti
vo para a implantação no 
Brasil d* uma fábrica de bor
racha sintética.

Curitibanos -  Sta. Catarina
Rua Cel. Vidal Ramos, 176

Assembléia Geral Extraordinária
São convidados os senhores acionistas a comparecerem à 

Assembléia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 13 
de abril do corrente ano às 14 horas na séde social para tra
tarem da seguinte

Ordem do dia
1» - Transformação do tipo jurídico da Sociedade Anônima pa

ra Sociedade por cotas de responsabilidade Limitada.
2o - Outros assuntos de interesse da sociedade.

Curitibanos, 29 de Janeiro de 1958 
Carlos João Crippa Leo José Chies
Dir.-Presidente Dir. gerente

Construtora Imobiliária Ca
tarinense 5/A. - ‘Coimca SA.’

ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA 
la. Convocação

Convida se os srs. acionistas da Construtora Imobiliária 
Catarinense S.A. - Coimca S/A. , para participarem da reunião 
de Assembléia geral extraordidária que será realizada no pro- 
ximo dia 9 de março de 1958, às 9 horas, na séde social, sita 
a rua Barão do Rio Branco, 55. na cidade de Lages. Estado 
de S. Catarina, para deliberarem sôbre a seguinte ordem do 
dia:

Io - Alteração do Capitulo III - Administração Social, dos 
Estatutos Sociais, para adaptá los às exigências de re
gistro da sociedade no Conselho Regional de Enge 
nharia e Arquitetura, da 8a. Região.

2 - Assuntos do int-rêsse social
Lajes. 25 de Fevereiro de 1958

Celso Ramos . Dir. Pres. Dr. Newton Ramos - Dir. Suj
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Em atividade o apa
relho para ressurei- 

ção nos hospitais
Foram instalados e já se en

contram em funcionamento nos 
Hospitais de Pronto Socorro, 
Getulio Vargas, Roch Faria e 
Miguel Couto do Rio de Janei
ro, os aparelhos desfibriladores 
recentemente adquiridos nos 
Estados Unidos.

O citado aparelho destina-se, 
de acordo com informações 
prestadas à imprensa pelo me
dico Osvaldo Araújo, aos casos 
de desfibrilação cardíaca, cuja 
principal função |é  coordenar 
as pulsações do orgão'vital, e- 
vitando em consequência o co
lapso fatal.

Os novos desfibrilizadores 
vão permitir doravante, que as 
oaerações que os hospitais já 
vem realizando, que exigem 
m tssagens no coração de pes
soas co isideradas clinicamen 
te mortas, tenham maior exito.

Inaugurada a primeira 
fabrica de motores 

à gazolina para 
automóveis

Com a presença do Sr. Pre
sidente da Republica, Ministros 
Governadores de Estad s. altas 
autoridades civis e militares, 
alem de inúmeros convidados 
especiais, foi realizado ontem 
na cidade de São Bernardo do 
Campo no Estado de São Pau 
lo, a cerimônia inaugural da 
Fabrica de motores da Willys 
Overland do Brasil S/A, a la 
fabrica de motores á gazolina 
para veículos automotivos do 
país.

Este ato revestiu-se- do ma 
ximo brilhantismo, ' pelo sua 
importância histórica para a e- 
mancipação economica do país.

Este ato revestiu-se do ma 
ximo brilhantismo, pela sua 
importância histórica | para a 
emancipação economica do país. 
do progresso já atingido pela 
nascente industria automobilís
tica nacional.

Louco invadiu *a ten
da espirita matando 

dois
RIO, 6 (Meridional)* — Um 

louco invadiu na madruguda 
de hoje, a «Tenda Espírita Pa 
raná» localizada na rua Paraná 
em Duque de Caxias e dando 
uivos empunhando uma faca e 
um furador de gêlo passou a 
golpear quantos se encontra
vam na sua frente.

Sem poder ser dominado e 
espalhado o pânico entre os 
espíritas o débil mental, não 
identificado feriu seis pessoas, 
das quais 4 morreram no Hos
pital Getulio Vargas.

Vitimas
Estava tendo inicio a sessão 

na «Tenda’ Espirita Paraná» 
quando entrou furioso, o louco 
desferindo golpes J em todos. 
Entre os feridos, encontram-se 
Lta Batista de Lima, de 30 a- 
nos que levou uma facada no 
umbigo e outra nas costas; Ma
ria de Souza, de 18 anos com 
uma facada nas costas; Airton 
de tal, de 35 anos residente no 
local Vargem Pequena, em Ja- 
carépagua: Antonio Pereira da 
Silva, dono da «Tenda». Após 
saciada a sua sêde de sangue, 
o louco fugiu dando gritos pa
vorosos.

Rio 5 (Meridional) — Até 
ine de julho próximo devsrá 

estar produzindo vacinas salk 
cincoenta por cento naciona- 
izadas o laboratório qce es- 
jecialmente para êsse fim vai 
ser *m breve construído em 
Teresópolis num terreno de 
4.000 metros quadrados, de 
doação do Governo fluminen
se. E até dezembro ficar-se-á 
apenas na dependência da 
matéria especifica dos maca-

Vacinas Salk brasileiras até fim de julho próximo
cos Rhesus conforme infor
maram à reportagem elemen 
tos da firma responsável pelo 
aludido laboratório,

Para tratar do empreendi
mento encontra-se no Rio o 
cientista austríaco Hans Eibi, 
que atuou junto a colegas 
seus em Viena, nas pesquisas 
sôbre poliomi lite. O cientis
ta Eibl, recentemente em Pe- 
trópolis foi apresentado ao

Presidente da Republica ago
ra no Rio. acompanhando dos 
Drs. Jorg'’ Deval e C .rios E- 
hrich, bem como do Embai
xador Hermann Gohn da Áus
tria, e do Sr. Egon Frank um 
dos componentes d<> grupo 
do Laboratório Haemo Deri
vados que responde pela c n- 
cretização da emprêsa avis
tou-se como Ministro da Saú
de e com outras autoridides.

O sr. Egon Frank assegu

rou a reportagem que o ca
pital do iaboratório de Tere- 
sópolis é inteiramente brasi
leiro tendo garantida a assis
tência técnica necessária, e 
que se pagarão “royai-ties” 
ao austríaco em cruzeiros. A 
Áustria, aliás já está forne
cendo vacinas Salk ao Brasil 
faz alguns meses.

Amanhã as 18 heras, na 
Embaixada da Áustria, o ci 
entista Eibl falará à imprensa.

MERCANTIL D O U  RDCCR, BRQERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

i

I

MERCQNTIL DELIR ROCCA, BRQERING S.Q.

NOVO GIGANTE 
G O O D Y E A R

com Lonas Super-Ligadas

C AC IQ U E  foi criado para vencer 

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

isto que êle tem ombros mais fortes, 

barras mais separadas e mais firmes.

E graças às Lonas Super-Ligadas e ao 
composto especial de borracha, CA

CIQUE oferece muito maior quilome

tragem. Além de rodar muito mais do 
que qualquer outro pneu de sua classe, 

pode ser recautchutado mais vêzes.

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE— o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeiros!

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



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

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

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas ás 1 De 
Hftldas ils 14:59 Para

Rio São Paulo - Curitiba - Itajai o Florianópolis 
Videira - Joaçaba * Chapecó e Irai
Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira 
Florianópolis * Itajai • Curitiba - São Paulo e Rio 
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Florianópolis 

saídus às 15,30 Para Porto Alegre

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

clicgad !5,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De 
saídas às 09 10 Para

chegadas às 15:05 De

saldas às 15:25 Para
chegadas às 09:5 De 

saídas as lii is Para

chegadas à 153b De

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

saídas às I0:i5 Para

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá  

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

Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai 
e Flonanopolis
Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai 
Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira 
FS°ant?8Óe°Rio’  Itajai ' IoÍnvÜe " Curitiba - 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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Prefeitura Municipal 
„ „ de Lages
Estado de Santa Catarina

De ordem do br. Prefeito Municipal torno público, nara 
conhecimento dos interessados que, de acordo com a I ei n° 
150, de 21 de novembro de 1957, acha-se aberta, alé as 15 
hora? do dia oito (8) de abril do corrente exercício, a CON
CORRÊNCIA PUBLICA para a venda dos s ‘guintes terrenos 
do P itrimonio Municipal, sitos no distrito de CÊRttO NEGRO

1) • um lote com a área de 120.000 m2, confrontando 
ao norte e oeste Com terreno» da Familia Vieira, e ao sul e 
leste com o Patrimônio Municipal;

2) - um lote com a área de 314.600 m2, confrontando 
ao norte, sul e leste com o Patrimônio Municipal, e ao (joeste 
com terrenos da Família Vieira e de Emiliaio Vidal Nunes,-

3) - um lote com a área de 121.000 m2, confrontando 
ao norte, sul, leste e oeste, com o Patrimônio Municipal;

4) - u.n lote com a ár«a de 423-500 m2, confrontando
ao norte, sul e leste, com o Patrimônio Municipal, e ao oes
te co n terrenos de Emiliano Vilal Nunes;

5) - um lote com a área de 242 000 m2, con frontando ao 
norte Com terr-nos  da Familia Vieira, e ao sul, leste e oeste 
Cem o Patrimônio Municipal,

6) - um lote com a área de 242.000 m2, confrontando 
ao norte com terrenos da Familia Vieira, e ao sul, leste e 
oeste com o Patrimônio Municipal;

7) - um lote com a àrea de 471.900 m2, confrontando
ao norte com terrenos da Familia Vieira e com o PaPimônio 
Municipal, ao sul e oeste com o Patrimônio Municipal, e a 
leste com o Patrimônio Municipal » terrenos de Vidal Varela;

8) um lote com a àrea de 96.800 *m2, “confrontando ao 
leste, sul e oesie com o Patrimônio Municipal, ao norte com 
terrenos da Familia Vieira;

9) - um lote com a área de 120.315 m2, confrontando ao 
norte com terrenos da Familia Vieira, ao sul vértice do 
triângulo, a leste com terrenos de Sebastião Geraldo da Sil
va, e ao oe*te cem o Patrimônio Municipal;

10) - um lote com a area de 387.200 m2, confrontando 
ao norte, sul e oeste com o Patrimônio Municipal, e a les
te com terrenos de Vid»! Varela;

11) - um lote com a àrea de 241.000 m2, confrontando 
ao norte, sul e oeste com o Patrimônio Municipal, e a leste 
com terrenos de Vital Varela;

12) - um lote com a área de 327.300 m2, confrontando 
ao norte, sul, leste e oeste com o Patrimônio Municipal;

13) - um lote com a área de 380.825 m2, confrontando 
ao norte, sul, leste e oeste com o Patrimônio MuDicipal;

14) - ura lote com a área de 502.800 m2, confrontando 
ao norte, sul e leste com o Patrimônio Municipal, e ao oes
te com terrenos de Emiliaoo Vidal Nunes;

15) - um lote com a área de 63.000 m2, confrootando
ao norte, sul, leste e oeste com o Patrimônio Municipal,

16) - um lote com a área de 24.200 m2, confrontando 
ao norte, sul e leste, com o Patrimônio Municipal, e ao oes
te com terrenos de Emiliano Vidal Nunes;

17) - um lote com a área de 242.000 m2. confrontando 
ao norte, sul e lrste Com o Patrimônio Municipal, e ao oeste 
com o Patrimônio Municipal e terrenas de Emiliano Vidal 
Nunes;

18) - ura lote.com a área de 36.300 m2, confrontando
ao norte e lesp* com o Patrimônio Municipal, ao sul vértice 
do triângulo,- e ao oeate com terrenos de Joaé Correia e de 
Emiliano Vidal Nunes;

19) - um lote com a área de 108.900,m2 confrontando ao 
norte e oeste com o Patrimônio Municipal, a leste vértice do 
triângulo, e ao sul com terrenos de Teodoro José Ribeiro;

20) - um lote com a área de 48.400 m2, confrontando 
ao norte, leste e oeste com o Patrinaonio Municipal, e ao sul 
com terrenos de Teodoro José Ribeiro;

21) - um lote com a área de 30.000 m2, confrontando
ao norte, sul, leste e oeste com o Patrimônio Municipal;

22) - um lote com a área d« 48 400 rr.2, confrontando ao 
norte, leste e oeste com o Patrimônio Municipal, e ao sul 
çom terreno* de Teodoro José Ribeirc,

23) - uin lote com a área de 24.200 m2, confrontando
ao norte, sul, leste e oeste com o Patrimônio Municipal;

24) - um lote com a área de 2,9 575 m2, confrontando 
ao norte, l^ste e oeste com o Patrimônio Municipal, e ao sul 
com terrenos de Teodoro José Ribeiro;

25) - um lote com a área de 148.650 m2, confrontando 
ao norte, sul e oeste com o Patrimônio Municipal, e a leste 
com terrenos de Vidal Varela;

26) - um lote com a área de 1.033.025 m2. confrontando 
ao norte com o Patrimônio Municipal, ao sul com terrenos 
de Manoel José Ribeiro, a leste com o Patrimônio Municipal 
e terreno» de Vidal Varela, e ao este com terrenos de Teodo- 
doro José Ribeiro;

27) - um lote oom a Irea de 24.200 m2, confrontando ao 
norte, sul e leste com o Patrimônio Municipal, e ao oeste 
com terreno de Emiliano Vidal Nunes:

28) - um lote com a área de 24.200 m2, confrontando

f
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DIESEL
VE N DA S  — PEÇAS — SERVIÇO

Revendedor Autorizado: 
MERCANTIL DE.L-i KOCCA BdOERING S/A
RUA CEL. MANOEL THIAGO DE CASTRO 156 - PONE 253 

CAIXA POSTAL 2' LAJES S.C.

Rio (S. 1. A.) — Em virtu
de das grandes compras que 
fêz recentemente, Ja Divisão 
de Fomento da Produção Ve
getal se encontra habilitada a 
vender pelo preço de custo, 
dos lavradores e criadores re
gistrados no Ministério da A- 
gricultura, um variado núme
ro de máquinas e instrumen
tos agrícolas, tais como ara
dos de aiv ca e de discos, a- 
lianos, ancinhos conjuntos 
motorasinhas, para irrigação, 
sôbre carretas, com ‘ respec- 
tivss tubul ções e asperso- 
res. Cultivadores, cortadores 
de forragem, debulh^dores do 
milho, de-iutegradores de for 
ragens; ei xad«s eoxadõ.-s, ex

tintores de saúva, engenhos 
para fabricação de farinha de 
mandioca, foices, facões, gra 
des, machados; moinhos de 
vento, moinhos de fubá, mo
tores diesel estacionários, de 
7 a lo hp, prensas manuais 
para mandioca, pulverizado
res, oolvilhadeiras, {raladores 
de mandioca, roçadeiras de 
pasto, semeadeiras, sulcadores 
e ventiladore* de cereais, 
também se acham a venda.

As vendas são feitas na 
Seoção de Máquinas da refe
rida Divisão, na rua da Mise
ricórdia, ou nos Estados e 
Territórios nas sedes ou de 
pendências das lnspetonas 
R gionais.

RECOMENDAÇÕES DO TSE

Aíixação de cartazes 
em prédios e em mo
numentos históricos 

está proibida
RIO, 4 (Meridional) - O mi

nistro Francisc > de Paulo 
Rocha Lagoa, Piesidente do 
Tribunal Superior Eleitora!, 
acaba de dirigir a tod.-s os 
President-s dos Tribunais Re
gionais Eleitorais, n< s Esta
lo». o seguinte oficio [circular:

«Tendo em vista a or xi- 
midade <1as eleições de outu
bro e consequentemente a 
intensificação da propaganda 
partidária, e atendendo a jus
to apêlo que me foi dirigido 
pelo 8r. Diretor do Departa
mento do Patrimônio Históri
co Nacional, encareço a ne
cessidade de serem adotadas 
providências com o fim de 
preservar os edifici s e mo
numentos tombados c»ntra a 
afixaçao de cart zes e ins
crições de dizeres referentes 
à propaganda eleitoral

Cumpre as6im sej m aler 
tados os Juizes Eleitorais, 
bem como as autoridades 
administrativas e policiais 
dessa circunscrição, contra a 
prática daqueles atos, que 
possam causar danos aos edi
fícios e monumentos, em con
travenção ao Decreto n.o 25 
de 1957. e às inst-uções bai 
xadas por êste Tribunal Su- 
p.-rior pela Resolução n.o 
4.710 de 28 de junho de 1954 
ainda ein vigor».

ao norte, sul e leste com o Patrimônio Municipal, e ao oeste 
Com terreno de Emiliano Vidal Nur.e».

O preço niinimo de alienação será de dez centavos 
(CrS 0,10) por metro [quadrado.

As propostas, que serão abertas no dia oito (8) de abril 
do corrente ano, às 15 horas, na Secretaria da Prefeitura, eir. 
'•resença dos interessados ou quem os representar, deverão 
ser apresentadas em envelopes fechados, nos quais declarem 
o preço máximo que oferc‘cer«m pelo imóvel ou imóveis 
acima declarados, bem assim quaisquer outros eaclarecimen- 
tos sôbre o assunto.

Durante o prazo de 30 dias a contar da data dêste Edi
tal, deveráo ser encaminhadas à Secretaria da Prefeitura a» 
reclamaçõe» de quem se julgar com direito aos ttrrenos ora 
em Concorrência.

O pagamento poderá ser efetuado em três (3J presta
ções semestrais, iguais, sendo a primeira dentre de quize 
(15) dias da data de arrematação.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de março da 1958
Assinado: - Felipe Afonso Simfio 

Secretário.



CORREIO LAGFANO

Ferrari reconduzido à li
derança do PTB na Câ
mara dos Deputados

RIO, 5 (Meridional) — O 
deputado Fernando Ferrari 
foi escolhido hoje para líder 
do PTB na Câmara Federal, 
em votação realiz-nla pela 
bancada dessa agremiação po
lítica. ü  sr. Fernando Ferrari 
reesumirá assim, a liderança 
trabalhista a 15 de março cor
rente quando se iniciará o 
novo período do legislativo. 
O .r. Batista Ramos atual lí
der, obteve 25 votos. Três 
outros votos foram em braoco

Ao t>mar conhecimento de 
sua eleição o *r. Fernando 
Ferrari disse que “recebia 
com profunda emoção e hu- 
mil te a vitoria que a banca
da acabsva de lhe d >r”.

— Antes de mais nada — 
acrescmtou — o resultado

do pleito foi a consagração 
de uma linha ética e política 
que é aspiração da represen
tação trabalhista na Câmara.

Por seu turno, o sr. Batis
ta Ramos declarou:

— Perdi e perdí bem, O 
pleito transcorreu em perfei
ta lisura, já transmiti o cargo 
e cumprimentei o deputado 
Fernando Ferrari 

Eram eleitos os seguintes 
vice-lideres petebistas: Cha
gas Rodrigues, Ivete Vargas, 
João Fico, Sérgio Magalhães, 
Aureo Melo, João Machado, 
Alviz Maron Aarão Steimbruck

O PTB indicará na próxi
ma sexta-feira seu candidato 
à la Secretaria da Camara 
dos Deputados

i ) Diretor do Serviço Nacio al de Educai ão Sanitária 
no Ministério da Saúde, Dr IRaBU->SU ROCHA na ocas ão 
em que foram iniciadas aula< n ano 1 tiv corrente, fhz o 
seguime apêlo aos profes-ores do Brasil:

‘Os professores de todo o país são os elh res coIh- 
borador-s da educação sanitária. ' >m bôa v ntade pode
remos obter a dif isão dos conselhos bis cos de higiene e 
despertar no espirito de criança noções e e n entares de as 
seio e prevenção con*r« as <1 enças Lembraremos que sob 
a forma de “campanhas”, êstes ensi ame to- poderíam ser 
divulgados com maior facilidt le e proveitamento. Assim, 
nas e-colas os professores poderíam fazer as seguintes 
campanha-:

lo — Campanha das maos limpas,
2o — Campanha do banho geial diário;
3o — Campanha da limpesa rios dentes;
4o — Campanha do uso do lenço;
5o — i ampanhs do -opo individual.
6o — Campanha da cabeça limp e penteada,
7o — Campanha da roupa lim a;
8o — Campàoha do uso do calçado;
9o — Campanha contra o aperto de mão;
10o — Campanha contr» a promiscuidade com os ani

mais. principalmente cão e gato,-
11o — Campanha de bôas maneiras;
12o — Campanha de boa atitude, especialmente '< mo

do correto de sentar-se nas carteiras;
13o — Campanha da merenda;
14o — Campanha do recreio cem jogos dirigidre sem 

emulação;
15o — Campanha dos esportes;
16o — Campanha da defesa coutra as doenças infec 

cioia9 (vacinas , prevenções).
Verificação do aproveitamento dos alunos sôbre cada 

uma das noções aprendidas, por meio de desenhos, concur
so de redação, testes orais e escritos”.

As provas de vencedores poderão ser remetidas ao 
Serviço Nacional de Educação Samtana, Caixa Posta! 1.379 
— Rio — que posteríormeote, estudará um mein de prémiá- 
las e dar divulgação adequada. Também os professores po
derão solicitar ao Serviço material (folhetos,) sôbre o assun
to em foco que lhes interesse.

MÉDICA

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edifício Armando Ramos 1* pavimento 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

RIO, 5 (Meridional) — A 
Câmara encerrou, hoje o seu 
período extraordinário de 
convocaçã' iniciado a 31 de 
janeiro úl i.ao mas referente 
ainda ao ano legislativo de 
1957. Foi urna reunião muito 
breve — menos de 10 'mi

nutos — na qual o presiden
te da Mesa leu um relatório 
sôbre o que havia sido feito 
pela Casa durante êsse tempo.

As s ssões realizadas foram 
em número de 17 pronunci
ando se 356 discursos. Foram 
aprovados trê» projetos: o 
que c mcéde auxilio aos esta
belecimentos particulares de 
ensino de grau médico; o que 
melh ra os benefícios conce
didos pelo 1. A. P. S E ao 
geus contribuintes; o que »e-

gula o direito de greve, e u® 
projeto de resolução permj.
tindo a acumulação de car 
gos de deputados com o <]e 
presidente do Serviço Social 
Rura:.

As demais proposiçõaj 
c nstantes da Ordem do Dia 
foram apenas discutidas, jn. 
cluindo-se entre essas as e- 
mend >s ao Senado ao projeto 
que institui o Fundo da Mari- 
una Mercante.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

RETIRADAS SEM AVISO.

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 
Telefone n‘ 2G6

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

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

C o/7/?G Ç£> C //7 &

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVO: 
«Organização Hélio Ltda.

RUA CORONEL CORDOVA, 108- Caixa Postal 355 — LAJES, S. Catarina
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AQUI ESTAMOS NOVAMNTE# /
u i

D. K. W.
( A pequena Maravilha)

—cami ihoa igs perua e forgáo * jepes
revendedores autorizados para

La es, Eão Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

M  it  ruças e Maquioas Lida
Rua Cel. Otacilio Costa. (fundos

Conheça eu D KW, visite GEttAL DR 1
.. ., AL DE 1 EÇAS E MAQUINAS Ltda.e solicite o plano Hp ní)rtQm

____________________ ge Pa8umento em prestações.
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Fácil compromisso do Atlético amanhi
^ ttrn n í!n S«(!ni !  encerra-1 d^da, com a movimentação I ra como dos mais fáceis ^pa-| colocação que o mesmo ocu-1 ficando assim em cornl es 

- ° j. i i.»o cor,.' , lVI'M e utn unico jogo, reunindo Ira o co-lider da tabela pois pa. « . , de disputar a fioalissima m
b ao a a g' - ana ue Des- os quadros do Atlético e do as perfomances rdo Nacional o Flameugo, em cotejo ue
portos, pois am ,o ki teremos Nacionai. , neste certame são simple6-J O Atlético deverá golear o está previsto para o pr<>: no
a realizaç*. > ■ penúltima ro-1 Este compromisso se afigu-1 mente horríveis haja visto alseu adversário de amanhã. I dia 16,

As últimas do esporte lajeano
Tendo o o r  local o Estádio 

do G.E. Popular, no bairro do 
do mesmo ome, 8>rá' reali
zado amanhã um interessan
te festival, em homenagem a 
nova diretoria rscentemente 
empossada.

No período da manhã esta
rão se confrontand i os qua
dros do Flamengo e do -Flu
minense. jogo este em dis
puta de uma belissimataça.

Á tardj do mesmo dia, 
com inicio fixado para as 14 
horas será disputada uma 
preliminar entre os aspiran
tes do G. E. Pònular e do 
S.C . Cruzeiro, sen 1 > çfue as 
16 heras sero disputado o 
choque de fundo reunindo as 
equipes principais doa mes
mos clubes

V 0—0 I r ;

registro de seus atletas na
F.C.F.

No proximo dia 20, era lo
cal a ser brevemente dasigna- 
nado serão entregues os prê
mios aos clubes vencedores 
das competições esportivas 
do ano de 1957, alem do Tor
neio Extra de Futebol de 
Salão.

íoe. j  ... . Atuando no' i ■ i. ultim

E

Ao que conseguimos apu
rar o quadro do America da 
vnrzea, atual lider do Torneio 
Encerramento pretende, se 
filiar na Liga Serrana tíe 
Desportos para disputar o 
Campeonato da 3a Divisão 
de 1958. Os- meqtores do re- 

, ferido clqbç ,jã estão .se mo
vimentando para a legaliza
ção de toaos os documento^, 
necessários, - é quaze pro
vável a pirticipação do alvi 
rubro no certame de 1958 
fia LSD

0 —0
Seguiu na na 'ultima terça 

feira para ^lorianopolis, altos 
mentores o Indepe dente 
A.C. da iz oha cidade Curi- 
tibanos, com o fim de regu
larizar a situação dest clu
be na Feder ição Catarinense 
de Futebol e registrar os es
tatutos no Diário O fioal do 
Estado,

Nesta mesma ocasião os 
dirigentes <io Azul Amarelo, 
entrarão em contacto com 
mentores federacionistas. com 
o fito de c iar uma 5a Zona 
compreend odo »6 cidades 
de Lajes. Curitibanos e Rio 
do Sul, retirando-se a primei
ra cidade da cbave do Oeste 
CatariDense e a ultima se 
afastando da chave de Jara 
guá do Sul e São Francisco.

o—o

Em breve será regulamen
tada a situação da 3a Divi
são, com a transformação 
desta em Divisão de Amado
res, com filiação na Federa- 
çio Catarinense de Futebol

Desta m neira, com a for
mação da Divisão de Amado
res, será necessários que to
dos os clubes, tenham os 
seus estatutos registrados no 
Di rio Oficial do Estado, e 
satisfaçam as condições de

imo domin
go na cidade da Vacaria, a 
equipe do Aliados' F.C. desta 

'cidade, empatou ?m 1 tento 
frente ao Brasfl loeal.

O gol dos lajeanos foi ano
tado p,or intermédio de Val- 
tçr, ao passg que o ténto do6 
sulinos foi marcadi por "obra 
do meia Canelinha.

A- renda deatei-encontro so
mou a importância de Cr$ 
12.000,ÜO. e na arbitragem es
teve o §r.. Jose,, Bçalu com 
uma atuação satisfatória.
\ — »»'- *• < f-»r •• t  f*4

Nesta excursão a etpbãixa- 
dã. dp Alados foi d iv id a  pe
lo Sr. JnséJ^ealj, mais cpnb^- 
cido por Lambança, tendo es- 
ta delegâção causada otima

impressão na cidade d-- Va
caria, i
3ii- « r ■ a. ».« j . ).

Az de Ouro e America c i- 
cidirão o Torneio Encerr i

mento
As maiores atrações de do

mingo esportivo de amanhã 
se concentrarão na varzea, 
pois lá estará se disputando 
a peleja finalissicr-a do Tor
neio Encerramento referente 
ao ano de 1957, reunindo 06 
conjuntos do America e do 
Az de Ouro.

j  ■« »- . •» i j  1 j  m i  i  f  1 •-»  • »
O quadro americano é o 

lider da presente competi
ção com 3 pp, ao passo que

o seu oponente ocupa a se
gunda colocação com 5 pp.

Us números atestam com 
exatidão, e para o America 
bastará o empate para c n- 
quistar o cetio Jmaximo ,de 
Encerramento,

t
No jogo preliminar defron- 

t-r-se ão os conjuntos do 
Cruzeiro B e do Juventude, 
num choque para a lanter- 
ninha.

Empossada a nova di
retoria da S E Palmeiras

- UPP^REiROlMsC*
.a CORTADORES '■

AV.'í^lPfÃPOS ' 
FOME 6Õ *7  

CX. POSTAL, 164 * 
* PORTO A L e Q R & V

Km reunião extraordinária 
levnda a efeito no dia 27 de 
Fevereiro p.p. foi eleita e 
empossada a nova diretoria 
do S.C. Palmeiras, que Íícoüu 
assim constituída: Presidente 
de Honra: José Custodi-i .Ma
ciel; Presidente: Juarez R. 
Furtado; Io Vice Presidente: 
Alfredo R. Carvalho: 2o Vi
ce: Adilson Oliveira; Io Secre
tario: Ivens R. Carvalho;

2o Dito: Mauro Scwalb; Te
soureiro: Clovi8 JR. Carvalho; 
Conselho Fiscal: Presidente: 
Curnchio Fiúza Junior.- Secre
tario: Alci Oliveira; Membros: 
Boanerges - A|v'i 1 a, Moacir 
Schmidt, Wanderlei Ribeiro e 
Aceli no1 Alves. A

Desejamos a nove! direção 
da S: E. Palmeiras muitas 
glorias no 9etor esportivo da 
Princesa da Serra.

— — — " ■ '■

Auxilie a S L A N
tii i.«i

CUSTA BEM MENOS
e lava muito mais!

la v -ro u n a  mas simp'es que existel A  nova P R IM A  
• J você Imagina, rea iza

i  mais econômica não 
>m dessas vantagens, 
)mp e me hor I

t  O la v ^ r o u n a  m a  s o» m »-'*
ECONÔM C A  por u:to menos do 
a lovagen ntegral É a mais pr. t lc -  
pre isa n falações especiais. E 
veja porque a  lavoroupa PR M A

•  A lecanism o d e  g ran d e  sim : id a t le l
•  N ão  tem  q u a isq u e r  p eças  r, eb rá  eis I
•  G a ra n tid a  por 2 anos I

Peça uma demonstração
da  nova PRIA/A E C O N Ô M IC A . V oc»  a te rò  

•  m ic u  le r, g ro tv lto m a n ta , •  v r á  q u *  «Io 

qu«r d ize r mcls h lg l^ n * ,  mol» meo-

nom lo, m ol* d«»con*o I

REVENDEDOR EXCLUSIVOs

Comérc de Automc jis João 
Buati. i S/A-

I t ü  M al. D a a d o r j.  3 ) .  ’o l. 25 9

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



Carta
Segundo estamos informados o sr. Mario A. de Souza, lider local do PRP. e um dos apo ogistas em tem 

pos passados da candidatura do sr. lrineu Bornhausen no governo do Estado, enviar lhe á un*a caida erltre 
em breve a respeito dos atuais acontecimentos politicos, e da qual deverão constar duras criticas ao ex go
vernador por ter se servido do PRP para conquistar posições e agora o está combatendo assim como a seu 
chefe Plinio Salgado._________  ______________ _________________________________________________..

Grande desfile Bangú
Em data de 15 de Agosto 

de 1957 a 'Associação Benefi- 
ciente Seara do Bem por in

termédio de sua Presidente D. 
Auta de Castro Silva, enviou 
à Companhia Progresso Indus-

COflIREIO 1LA(ÍEANO
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Curitibanos — Sta. Catarina
Rua Cel. Vidal Ramos, 176

Assembléia Geral Ordinária
CONVOCAÇÃO

São convidados os senhores acionistas a comparecerem à 
assembléia geral ordinária, que se realizará no dia 13 (treze) 
de Abril do ano em curso às 9,30 horas na sede social para 
tratarem do seguinte:

ORDEM DO DIA
1° - Apresentação, discussão e aprovação do relatório. Balanço 

Geral, Demonstrativo da conta «Lucros e Perdas», Parecer 
do Conselho Fiscal e demais contas da Diretoria. - 

2° - Outros assuntos de interesse da sociedade-
Curitibanos, 29 de Janeiro de 1958

Carlos João Crippa Leo José Chies
Dir. Presidente Dir. Gerente

A V I S O
Avisamos aos Snrs. Acionistas que se acham a sua dispo

sição, na séde social, a Rua Cel. Vidal Ramos, 176 em Curiti
banos. Estado de Santa Catarina, o relatório da diretoria, do 
Balanço Geral, Demonstrativo da Conta «Lucros e Perdas», pa 
recer do conselho fiscal e respectivos comprovautes, alem dos 
demais documentos a que se refere o artigo 99 do decreto-lei 
n'2627 de setembro de 1940.

Curitibanos, 29 de Janeiro de 1958
Carlos João Crippa 

Dir. Presidente
Leo José Chies 

Dir. Gerente

-  EDITAL -

trial do Brasil - Fabrica Ban
gú. uma missiva solicitando o 
patrocinio desta conceituada 
industria nacional para um 
Desfile Bangú, em beneficio do 
Hospital Infantil Seara do Bem.

Decorridos alguns meses a 
Companhia Progresso Indus
trial do Brasil - Fabrica Ban- 
gu, acusou o recebimento des
ta missiva, autorizando a rea
lização do referido desfile so 
bre seu patrocinio.

Aquela industria tomou d i
versas providencias, enviando 
12 cortes de tecidos Bangú, 
juntamente com os respectivos 
modelos do grande figurinista 
nacional José Ronaldo.

A realização do Desfile Ban 
gú em nossa cidade, deverá 
ser realizado brevemente so
bre a orientação do Clube da 
Saia, que gentilmente aquies- 
ceu em organizar este desfile.

Será um desfile monumental, 
participando da mesma 12 
senhoritas da nossa sociedade, 
cujos nomes iremos divulgan 
do em edições posteriores

O Desfile Bangú será irra
diado pelas duas emissoras lo
cais. estando ainda em proje
to a sua cobertura pela Radio 
Nacional do Rio de Janeiro.

As duvidas persistem quan
to ao local da efetivação do 
desfile, mas provavelmente se
rá levado a efeito nos Salões 
do Clube 1* de Julho, devido 
o mesmo oferecer mais ampli 
dão.

A renda deste Desfile Ban
gú, será revertido em benefi
cio do Hospital Infantil em 
construção da Associação Be 
neficiente Seara do Bem cuja 
diretoria tem sido incansável 
para concluir com a maxima 
brevidade, este nosocomio que 
irá solucionar um grande pro
blema em nossa cidade.

CRÔNICA SEMANAL
Escreve Névio Fernandes —

e sua b o cii

De ordem do Titular da Agência de Estatística de La
jes, Sr. Armando Taranto, o no exato cunt primento da legis
lação vigente, faço público, para conhecimento geral, e prin
cipalmente para ciência dos estabelecimentos industriais dês- 
te municípios que, se acham abertas as inscrições para Re
gistro Industrial de 1.957.

Em lace do exposto, ficam convocadas locas as emprê • 
sas e firmas proprietárias ae estabelecimentos industriais - 
serrarias, olarias, moveis, padarias, calçadoi, torrefação de 
café, etc. a comparecerem nesta repartição, no Edifício Ma- 
raj"ara onde serão atendidos diariamente no horário das 12 
ás 18 horas.

A lei prevê multa, aos faltosos, até vinte mil cruzeiros.
E pafa que chegue ao conhecimento de todos os inte- 

res<,< !ng, faço o pre-ente edital, que será afixado em luga
res públicos e publicado nas emissoras e jornais locais. 

Lajes, 4 de marco de 1958 
Waliiior Vieira T«ixHra de Frsitas 

Auxiliar d : Agência

Compre Baterias j 
«FORD» 

completamente 
carregadas

0

u
Conforme informamos em nossa ultima edição, 

foi fundada nesta cidade, no dia 28 de fevereiro 
p.p., a Associação Regional dos Farmacêuticos de 

Lajes.
Esta novel entidade, que congregará doravan

te todos os farmacêuticos locais, ja estava em 
cogitação desde o dia 2o de Janeiro do corrente 
ano, data consagrada ao Farmacêutico.

Naquele dia, em que toda a classe se reuniu 
num banquete de confraternização no Lajes Ho
tel, o assunto foi preliminarmente debatido, e a- 
gora pouco mais de um mês surge a Associação 
Regional dos Farmacêuticos de Lajes, como um 
bloco solido e uno, a amoldurar o meio farmacêu
tico de nossa cidade.

Esforços denodados de um Capitão Paulo Mou
ra, de um Tenente Adruino Ribeiro, de um Cicero 
Vieira da Costa Neves de um Antonio Walmor 
Ribas e outros, deve servir como estandarte para 
futuras glorias desta novel classe.
A estes nomes devemos a fundação da Asso
ciação Regional dos Farmacêuticos de Lajes, pois 
como pioneiros e propugnadores da classe que 
ora fundam, terão os seus esforços compensados, 
quando a Associação atinger a sua maturidade, e 
ter as suas realizações e benefícios transposto as 
fronteiras do nosso município.
Na XI Convenção Brasileira de Farmacêuticos 
a realizar-se no mês de Janeiro do proximo ano 
em Florianopolis, a Associação Regional dos Far
macêuticos de Lajes, pretende estar presente re
presentada por uma comissão, aqual reivindicará as 
suas pretenções para a consecução dos seus an
seios ou apresentando sugestões que lhe firmarão 
conceito perante as outras entidades congêneres.

Lomo primeiro passo, a Associação dos Far
macêuticos formou uma diretoria provisória e no
meou uma comissão para a elaboração dos seus 
estatutos, que lhe darão em breve efeito le.-al, 
perante os orgãos competentes do Estado e da
IN 8,ÇâO.

Solicitamos a todos os formaceuticos locais, 
que se unam em torno desta Associação, para que 
seus objetivos sejam levados avante, no sentido 
oe que esta laboriosa classe se glorifique no ce
nário publico e social da Princesa da Serra, 
rpnpm h ° pom esta Entidade de classe

^ í  í a’ dlsP°nd<> as colunas deste or- 
Rpo’inPa 1 HtUdoC'que se relacione com a Associação
Regional dos Farmacêuticos de Lajes.

Amanhã, dominoo, às 7 e 9'15 hora<? nntm t i • í
será e x S d a : Pehcula excepe.oçal

“ C o n v i t e  à D a n ç a ”
com: Gene Kelly -  Toum; nova -  |g0r Youskevitch
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