
Inacreditável desleixo no nospital
Menor faieceu, foi sepultada e o pai só veio • a saber oito

Vem alcançando a maior re
pulsa no seio da população a 
dolorosa ocorrência verificada 
no Hospital N. S. dos Prazeres, 
onde foi vitima uma menina 
de tres anos de idade. Dia 30 
de dezembro o agricultor Atilio 
Ribeiro, residente em Pedras 
Brancas, internou naquela casa 
de saúde sua filhinha Ilza. Sen
do pessoa sem recursos finan
ceiros viu se na contingência 
de deixá-la na enfermaria de 
indigentes (uma espécie de cam
po de concentração), onde por

falta de comodos, ninguém po
de pernoitar em companhia de 
doentes. Por duas vezes Atilio 
Ribeiro veio ao Hospital saber 
do estado do Ilza, isto nos dias 
2 e 4, recebendo informes de 
que a menor estava melhor, 
não tendo, porém, conseguido 
ve-la. Dia 8, acompanhado de 
sua esposa, D. Maria de Lour- 
des, o agricultor veio buscar a 
filha. Estuqefato recebeu a no
ticia de que Ilza havia falecido 
há oito dias atrás e já fora se
pultada. O desespero tomou

conta do infeliz casal, a ponto 
de D. Maria de Lourdes tentar 
o suicidio por duas vezes, e a 
noticia espalhou-sc pela cidade 
como inacreditável, Estes fatos 
que já haviam chegado ao nos 
so conhecimento por outras 
fontes, foram confirmados em 
nossa redação pelo próprio sr. 
Atilio Ribeiro, que aqui esteve 
acompanhado de seu vizinho 
de Pedras Brancas, sr. Milton 
Gamborgi.

Desnecessários são quaisquer
comentários ao ocorrido, da

da a brutalidade com que se 
verificou. É compreensível que 
a menina tivesse que perma
necer só na enfermaria por fal
tas de comodos e até que vies
se a falecer dada a gravidade 
da doença que a acometeu. Ne 
gar, porém, ao pai, por duas 
vezes, o direito de ver a filha 
internada, deixá la morrer e 
sepultá-la sem ao menos avisá- 
lo, e mentir-lhe dizendo que a 
menor estava melhorando quan
do já falecera, é verdadeiro 
caso de Policia.

locai
dias após

Só se pode atribuir tamanho 
desleixo à desorganização rei
nante naquele nosocomio, aliás 
pública e notória em Lajes, de
vida à inépcia do atual gover 
no, cuja preocupação é apenas 
fazer política e não adminis
trar, a ponto de levar para 
provedor do Hospital um cida
dão (Álvaro Ramos Vieira Fi
lho) que não dispõe de tempo 
para a li permanecer fiscalizan
do e controlando o que lá se 
passa, simplesmente para aten 
der interesses eleitoreiros.
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Leobertu em Lajes
Procedente de Rio do Sul e acompanhado do 

deputado Alfredo Cherem, chegou ao meio dia de 
ontem à nossa cidade o deputado Leoberto Leal, vi- 
ce-lider da maioria na Camara Federal. O parlamen
tar pessedista manteve diversos contatos politicos e 
recebeu uma homenagem de seus amigos que à noi
te lhe ofereceram um «galeto» na cantina Capri. Nes
sa ocasião o deputado Leoberto Leal proferiu im
portante discurso salientando a sua posição nacio
nalista. Na manhã de hoje o vice-lider da maioria 
seguiu para Curitibanos de onde regressará à tarde 
para seguir amanhã para S. Joaquim, prosseguindo 
assim sua visita a diversas comunas Catarinenses.

Frente única contra Ademar 
na eleição para governador

Arregimentação de todos os partidos trabalhistas — Retirada da 
da candidatura Ulisses Guimarães em favor de Renato Costa 

Lima — Cirilo Junior, no Senado
(TEXTO N A  3a. PAG IN A )

Novo empreendimento da SLAN

JANIO QUADROS NO PTB
O governador Janio Quadros acaba de aban

donar os circulos udenistas aos quais estava vin
culado desde a candidatura Juarez Távora para 
ingressar no Partido Trabalhista Brasileiro, ü sr. 
Janio Quadros, que conferenciou ontem no Rio 
com o sr. João Goulart, será candidato a deputa
do federal pelo PTB do Paraná.

Enlace Ruth-Ariovaldo
Realizou-se dia 4 do corrente o enlace matrimonial da 

Srta. RUTH DECKÉR, filha do Sr. Alexandre Decker e sra. 
residente em Videira, com o Sr. ARIOVÀLDO NERI CAON,' 
filho da Vva. Dna. Corina Cmn, alto funcionário do IAPC lo
cal. destacado prócer do P.T.B. O ato civil foi celebrado no 
Forum c apôs oferecido aos convidados um lauto jantar, na 
residência do noivo. O religioso na Catedral, após o qual os 
nubentes seguiram viagem para Curitiba e Foz do Iguaçú. 
Correio Lajeano deseja ao novel casal uma vida conjugal re
pleta de felicidades.

— Novo Delegado Regional —
Assumiu a 8 deste a Dele 

gacia Regional de Policia o 
Major Nogueira de Castro, em 
substituição ao sr. Alcides 
Alegretti, que interinamente 
respondia por aquela reparti
ção. Integrante da Força Pú
blica do Estado e designado

pelo sr Governador do Esta
do. o Major Nogueira de Cas
tro possui larga folha de ser
viços públicos, esperando-se 
que venha se sair com exito à 
frente das novas funções que 
lhe foram confiadas.

mprindo excepcio- 
irograma de traba- 
el atual diretoria da 
sdade Lageana de 
stencia aos Necessi- 
s, tendo à frente os 
Joaci Ribeiro e 

;es Ribas, iniciará 
►róxima semana um 
> empreendimento: a
trução de um prédio 
lar para os filhos

das familias amparadas 
por aquela entidade. 
Contando com reduzidos 
recursos finauceiros, mas 
realizando autênticos mi
lagres de administração, 
a SLAN vem prestando 
inestimáveis serviços á 
pobreza e deverá contar, 
mais uma vez, com o 
apoio da população pa
ra mais uma vez,

~ o  H© Copacabana terá candidato 
Vereador

Realizar-; i-A na próxi 
ma quarta-feira, dia 15, 
é  noite, importante reu
nião do Diretório do

PTB de Copacabana, pa
ra escolha do candidato 
a vereador por aquele 
Bairro.

para mais uma de suas 
arrojadas iniciativas. 
Deixamos aqui o apelo 
a todos quantos deseja
rem colaborar com a 
SLa N que procurem os 
seus dirigentes para as 
contribuições indispensá
veis á construção da re 
ferida escola.

A D A I M E
O deputado Elias Adai- 

me, eleito pela legenda 
da Aliança Social Tra
balhista, e que após o 
pleito de 54 se filiou ao 
PTB, acaba de deixar 
essa agremiação para

Quatro irmãos pereceram afogados
em Rio

«A  Tribuna», de Blu
menau, divulgou noticia 
consternadora, proceden
te de Rio do Sul. Em 
dias da semana passada 
cidadão residente naque
la cidade do Vale do 
Itajai foi banhar-se, em

N O  P S P
ingressar no PSP. O de
putado Adaime foi de
signado pelo sr. Ademar 
de Barros para reestru
turar o PSP em Santa 
Catarina.

do Sul
companhia de quatro fi
lhos menores, no rio Ita- 
jai. Em dado momento, 
quando se encontrava 
na outra margem, notou 
que seus quatro filhos 
eram arrastados pela 
correnteza. Em vão pro
curou acudi los, pois já 
as águas os havia tra
gado, para desespero 
seu e de seus familiares. 
O falecimento das qua
tro crianças, como não 
poderia deixar de ser, 
causou profunda emo
ção em Rio do Sul e mn-
n ir in ^ -  ■ ’  ~-
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Tribunal Regional Elei- 
ioral de Santa Catarina
Eleitores inscritos até

2 pagina

loinvile
Blumenau
Florianópolis
Tubarão
Lajes
Brusque
Itajaí
Rio do Sul 
Urussanga 
Criciúma 
L  -guna
J raguá do Sul
São Francisco do Sul
Concórdia
Chap^có
Caçador
Timbó
Orleães
Canoinhas
Palhoça
Ihirama
Presidente Getúlio
Pôrto União
Araranguá
Braço do Norte
Videira
Ituporanga
Indaial
Palmitos
São Carlos
São Bento do Sul
Mafra
Joaçiba
São Joaquim
Capinzal
Itaiópolis
Guaramirim

até 30 novembro de 1957
14.099 Turvo 2 059
12.002 Xanxerê 2.000
10.293 Vidal Ramos 1.962
10.062 Rodeio 1.931
7.922 Sombrio 1,884
7.762 Taió 1.770
7.701 Louro Muller 1.629
7.000 Piratuba 1.566
4.699 Tangará 1 535
4.624 Araquari 1.401
4.078 Campo Alegre 1.369
4.500 Rio Negrinho 1.317
4.003 Nova Tronto 1.249
3.997 São José 1.245
3.832 Seára 1.234
3.630 Mondai 1.143
3.495 Papanduva 1 031
3.371 Jaguaruna 993
3.286 H**rval d’O s te 976
3-252 Tijucas 960
3.248 Biguaçu 889
3.199 Itiipirang8 904
3,174 Xaxim 663
3.145 Curitibanos 606
3.034 Gaspar 573
2.948 Imaruí 529
2.909 ltá 507
2.896 Bom Retiro 451
2 826 Urubici 378
2.793 Pôrto B ’ lo 253
2 658 São Miguel d'Oeste 190
2 606 Gamboriú 137
2.383 Campos Novos 51
2.372 Descanso 49
2.226
2.132

Dionisio Cerqueir« 1

2.100 TOTAL 206.092

ir e A lda Rosar

Joâo Mendes e Apolonia Mendes

Tem o prazer de participar aos parentes 
e pessoas de suas relações, o contrato de 
casamento de seus filhos:

Aid  a e Hercilio
Lajes, 25-12-57

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

LOTT: no Exército não há 
biente para intriga

am-
Teleguiados nacionais: não houve interferência do

de Deiesa dos Estados Unidos
Departamento

RIO. (Meridional) — «A 
noticia não tem fundamento», 
disse o general Teixeira Lott, 
ministro da Guerra, à repor
tagem, a propósito da infor
mação de que o Departamen
to de Defesa do* Estados 
Unidos havia recomendado às 
nossas autoridades cautela na 
publicidade em tôrno do pro
grama brasileiro de constru
ção de foguetes.

O ministro da Guerra com
pletou seu desmentido; com 
estas palavras:

—  «Não tive entendimentos 
sôbre o assunto com nenhum 
representante do exército nor
te-americano».

Falou, depois, «ôbre a trans- 
ferêencia da prova anunciada 
pela Escola Técnica para o 
dia 10 deste mês, adiantando:

— «O adiamento da repe
tição da experiência foi re
solvido em meu gabinete.jus
tamente para evitar a explo
ração que a imprensa consa
gra. Os estudos da Escola 6ão 
primários e obedecem ao cur
rículo escolar, embora repre
sentem um esforço no senti
do do aperfeiçoamento de ex
plosivo e armamentos».

Na palestra que manteve 
com o nosso representante 
com o general Teixeira Lott,

Uma nova arma da comba
te á inflação tem agora o go
verno, através de autorização 
que lhe concedeu o Congresso 
Nacional para emitir 30 bilhões 
de cruzeiros em letras e obri
gações federais.

Tal emissão, que represen 
ta justamente o contrário da 
outra, a de papel-moeda, em 
vez de contribuir para am
pliar a inflação, tem como 
principal motivo e combate a 
êsse mal.

Sem apelar para recursos 
outros que o da política cre- 
ditícia utilizada com os mais 
altos propósitos, vai o Execu
tivo capacitar-se a anular os 
déficits públicos e sustar o 
lançamento de mais papel moe
da o que, em última análise, 
significa um esfôrco em prol 
da valorização do nosso di
nheiro.

Sem' nos determos num exa
me mais cirscunstanciado e 
técnico do assunto poderemos 
desde logo afirnrar que as le
tras e obrigações federais exer
cerão efeitos benéficos até 
mesmo no setor da produção. 
A iniciativa representa um 
considerável passo no sentido 
de nosso equiiibrio orçamen-

tário.
E claro que seus resultados 

não poderão surgir repentina
mente, ainda mais quando já 
se encontra aprovado o orça
mento da União para o próxi
mo exercicio. Entretanto, ao 
se converter em lei o chama
do projeto dos 30 bilhões de 
cruzeiros e ao ter inicio sua 
execução, iremos constatar 
quanto andou acertado o go
verno, propondo tal medida ao 
Legislativo,

Resta-nos esperar e fazer 
votos para que seja posta em 
prática o mais depressa poosi- 
vel essa nova e eficiente ar
ma de combate à inflação.

(AGÊNCIA NACIONAL)

êste deixou transparecer sua 
revolta em face da deturpa
ção doa fatos por elementos 
interessados na divisão das 
forças de terra. A ’ certa altu
ra, di«se mesmo;

O Exército está empenhado 
em sua misBão, que havend . 
ambiente para que frutifiquei 
o trabalho de agentes da in
triga e da mentira.

1AUR0 LCUREIRO LIMA5&
• iMPORTADORES

AV. FARRA POS.35  
FO N E 6 0 9 7  

CX. POSTAL. 164- c\ 
PÔRTO A LE G R E

A g r a d e c i m e n t o  í

.Maria José Góss Brascher, Ari Góes Brascher e Sra. 
Dorvalio* Brascher B a ilio  e Esposo, E6ielita Rau e Espo 
só e Divina Góss Brascher, profundamente consternadof 
cum o falecimento de siu esposo, pai e sogro — SEBASTI 
AO DIAS BRASCHER — vêm, por êste meio agradecer a . 
toda- as pessoas que os confrontar m no d -1 toso transe, 
bem como a6 enviaram coroas, flores, Megramas, cartas e 
cartões de pezames e compareceram ao sepultamento.

Lajes, 24 de dezembro de ]9õ7.

JOALHERIA WOLNY
-  DE —

P A U LO  W O L N Y  BRO ERING  

jóias Cristais e porcelanas
Relógios nacionais e estrangeiras

Canetas

Garante o que vende Rua L__»echal Deodo
ro n. 23

LAJES — S. Catarina
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Nas especulações que estão 
sendo feitàs admite-se, também, 
a rearticulação política do se
nador Auro de Moura Andra
de.

Balanço dos 
candidatos

Dentro do esquema que es
tá sendo elaborado pelas for
ças políticas, verifica-se que 
se aceita, de imediato a reti
rada da candidatura do sr. 
Ulisses Guimarães. Podemos 
informar que, nesse particular 
há sérias resistência dentro do 
PSD, no sentido de manter o 
nome já lançado por podero
sas forças pessedistas do Esta
do. Mas de qualquer forma, 
adianta-se que o governador 
Janio Quadros condicionara 
seu apoio à candidatura Ulis
ses Guimarães ao apoio do 
PTB e do sr. Juscelino Kubi- 
tschek. O nome do presidente 
da República não encontrou 
ressonância segundo se adian
ta, junto ao sr. João Goulart,

Curiosidades

Lembre-se
Que o primeiro selo postal 

aparecido na Inglaterra foi 
emitido em 1840.

o— o
Que nos Estados, em cada 

mil casos de loucura, 16 sao 
consequência de desgostos 
amorosos.

o—o
Que o escritor polonês Jo 

seph Conr&d. famoso profes 
8or de inglês, não sabia uma 
palavra sequer dessa lingua 
até os 25 anos de idade.

ò— o
Que a Noruega é de todo o 

mundo o país em que se no
ta a mais alta media de du
ração da vida, por não se y 
rificar qualquer pnudança br 
ca de temperatura

NOVO GIGANTE
g o o d / y e a r

com Lonas Super-Ligadas

CACIQUE 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 cruzeirosl

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

Lajes -  S A N T A  C A T A R IN A

Frente única contra Ademar 
na eleição para governador

• • -^regimentação de todos os partidos trabalhistas — Retirada da 
caniidatura Ulisses Guimarães em favor de Renato Costa Lima —

Cirilo Junior, no Senado

Os cuidados com a conserva das 
vitaminas

R A  8 ^(Meridional) —  O 
proUema sucessório do gover
nador Janio Quadros está to- 
mardo evolução inesperada 
con a tentativa de se consti
tui) uma frente única dos 
paitidos trabalhistas contra a 
caididatura do sr. Ademar de 
Barros. O ponto de partida 
se'ia o PTB, ao qual se uni- 
ri«m o PTN e o PRT, tendo 
cimo candidato o sr. Renato 
Costa Lima. Logo em seguida, 
êste grupo receberia o apoio 
ío PSD do PR, do PL e do 
í*DC, ganhando o primeiro a 
'andidatura de um dos seus 
membros ao Senado na pessoa 
do sr. Cirilo Junior.

Restariam dois partidos, a 
U.DN. e o P.S.B. que se arti
culariam depois sendo que o 
primeiro no caso de ser admi
tida a candidatura do sr. Car
valho Pinto à vice-governança, 
Esta segundo as informações, 
é a condição exigida pela UDN. 
Aceita a condição, o PSB tam 
bém entraria na frente.

que preferiu da lista que lhe 
foi oferecida para estudar o 
problema sucessório paulis
ta e do sr. Renato Costa Lima. 
E êste é o que parece tomar 
corpo, a essa altura da situa
ção, quando os demais, srs.

Carvalho Pinto e Auro de 
Moura Andrade ficam cada 
vez mais isolados das grandes 
forças, o primeiro, pelo fato de 
ser apoiado pela UDN e o se
gundo agindo ainda por conta 
própria.

Ê costume comum, entre 
certas cozinheiras e donas 
de casa, conservar melhor a 
côr dos vegetais folhudos e 
legumes, adicionando à agua 
de cozimento bicarbonato de 
sódio, lseo constitui um grá- 
ve êrro- 0  bicarhornato de só
dio é uma substância alealina, 
e as vitaminas, sobretudo a 
C e as do complexo B são 
sensíveis aos álcalis, isto é, 
tornam-se ineficientes em 
meio alcalino. Na água de 
cocção a presença do bicar-

bonato é ainda mais prejudi
cial, pois terna mais rápida e 
intensa a oxidação das vitami
nas. Nem mesmo o sal deve 
ser posto nos vegetais du
rante o cozimento. Sómente 
depois de retirá-los .do fogo 
é que devemos adicionar ês- 
se indispensável tempêro.

O valor nutritivo dos legu
mes e vegetais íolhudos esiá 
nas vitaminas e sais minerais 
que possuem, Se lhes tirar
mos as vitamin, s pouco res
tará dêss- valut

MERCANTIL D E L U  ROCCR, BROERING S. fl.
Rua Manoel Thiago de Caslro, 156 —  Caixa Postal, 27 
Lajes -  S A N T A  C A T A R IN A

T E M  E M  E ST O Q U E  P A R A  P R O N T A  E N T R E G A  O  PNEU

V
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Transportes Aéreos Catarinense S.A.
aassi3O0!Ki2je»

Séde em Florianópolis S. A.

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

DOMINGOS

SEGUNDAS

chegadas às 14:3i) De 
saidas às 14:50 Para

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

ohegadas 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 15:25 Para

chegadas às 09:55 De 
saidas às 10.1o Para

chegadas à 15:00 De

saidas às 15:25 Para

chegadas às 09:55 De 
saides às l0:ln Para

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

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

Rio - Santo3 - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
e Florianópolis
Videira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira
Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá
- Santos e Rio

T A C Transportes Aéreos Catarinense S .A .
AGENCIA EM LAGEá Rua 15 de Novembro - Fone: 214
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Siolici te
Expressivo triunfo con

quistou o Sindicato dos 
Trabalhadores nas In
dústrias da Construção e 
do Mobiliário de Lajes. 
No mes passado oficiou 
ao Ministério do Traba
lho denunciando irregu
laridades verificadas na 
Fábrica de Papel Itajai, 
de Canoas, e por ocasi
ão do lo Congresso Sin
dical de Florianópolis 
levantou novaraente a

questão, vendo, então, 
ser atendido pelo Dr. Raul 
Caldas, Delegado Regio
nal do Ministério do Tra
balho, o apelo formulado 
para o envio de um fis 
cal afim de verificar in 
loco as ocorrências, com 
esse objetivo esteve em 
nosso Municipio na se
mana finda o sr. Waldir 
Rosa, fiscal destacado 
em Blumenau que acom
panhado do sr. Epitacio

da Silva Borges, presi
dente em exercicio do 
Sindicato, esteve fisca 
lizando aquela indústria 
e tomou as medidas ne
cessários a regularização 
das diversas ocorrências 
ali constatadas. O sr. 
Waldir da Rosa visitou 
ainda outras empresas 
levando amplo relatório 
a Delegacia de Florianó
polis.

NOVA LEI ELEiTORAL

PRORROGADO 0 PRAZO 00 ALISTAMENTO SE M  MOLTA
Rio. 18 (Meridional) —  A 

propósito da sanção ao diplo 
ma que prorroga o alistamento 
eleitoral afirmou o presidente 
da Comissão de Justiça da Câ
mara:

—  “A nova lei satisfaz ple
namente as exigênncias de um 
bom alistamento, ao criar faci
lidades para renovação do e- 
leitorado, sem inconvenientes 
de abrir as portas à fraude, 
que tanto viciou o recruta
mento anterior.

1 artt é  n a r
Um dos bes sellersinos Es

tados Unidos, nestes últimos 
tempos, foi o livro «A  Arte 
de Fnsinar», de Highet. Não 
se trata de um comptndio 
da pedagogia, ou de didática, 
corno o título sugere, mas 
de uma obra de elevado sen
tido bumanístico e rara b e 
leza literária. O professor 
Lourenço Filho traduziu do 
■inglês e a Melhoram ntos 
lançará, em breve, o célebre 
livro de Gilberto Highet, «A  
Arte de Ensinar».

Leia e assine o

Correio Lageano I

Ainda teremos mais sete me 
ses de alistament >, dos quais 
seis sem multa. Em outras pa
lavras, o alistamento irà até 2- 
8 58, porém encerrar-se-á o 
prazo da conscrição eleitoral 
sem as sanções previstas no 
artigo terceiro da lei 2982, de 
novembro de 1956.

Oliveira Brito ainda salien 
tou que estava firmemente 
convencido de que se os par
tidos e a Justiça Eleitoral to
marem real interêsse pelo alis
tamento teremos em outubro 
de 1958 um corpo eleitoral 
que representará a vontade do 
povo brasileiro.

Calculadora Facil
Somadora Facta

De escrever Halda
Duplicador Plento Graf

Distribuidor exclusivo na Serra e 
Oeste Catarinense

ARM ANDO CASTRO
Edifício Gam borgi-LAJES S. Catarina

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE"

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

caminhonetas perua e forgão - jeeps
revendedores autorizados para

Lajes São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

C n l  de Peças e Maquinas l a .
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

Conheça seu DKW, visite GERAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda. 

e solicite o plano de pagamento em prestações.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
LEI N° 145

de 14 de novembro de 1957
Eu VlDAL RAMOS JÜNIOR, Prefeito Municipal dc Lages,

Faço saber que a Câmara iVlunicipal decretou e eu san- 
i íodo a seguinte

L K 1:
Art. Io - Fica criado o distrito de CELSO RAMOS, 

desmembrado do distrito de AN íTA  GARIBALDI, que lerá 
como séde a localidade do mesmo nome.

Art. 2o - O Distrito or.t criado terá as seguintes con
frontações: ao NORTE, coiu o Municipio de JCampos Novos, 
ao SÚL, Com o Estado do Rio Grande do ^Sul; a LESTE, 
com o distrito de ANITA GARlBALDl, partindo do rio Ca
noas no sentido norte-sul pelo Lqeado dos Antunes até a 
confluência com o arroio do lvo; daí por uma linha »êca a- 
companhando as divisa6 das terras de José Inácio, Hermíoio 
Salmória e Vitorio Menegazzo. até encontrar o arroio Santo 
Antônio, seguindo por êste até a estrada estadual Lajes • 
Campos Novos; segue por esta em direção à séde de Anita 
Caribaldi, uma extensão de um mil e quatrocentos metros 
quadrados (1.400 m2), deixando a estrada segue numa linha 
?êca passando pelas divisas das terras de Antônio Joaquim 
Pereiro, EtelvinO Mariano Borges e Antônio Menegazzo, até 
encontrar a estrala muuicipal Paulioo Figueiró, nas proxi 
imdades da ponte do Lajeado da Cachoeirinha, e por esta 
estrada até encontrar o rio Pelotas; ao OESl É, com o Mu
nicípio de Campos Novos e o Estado do Rio Grande do Sul.

Art. 3o - Não tendo dividas o distrito de Anita Gari- 
baldi, nenhuma responsabilidade caberá ao Distrito oia cria
do.

Art, 4o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as dispnaições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 14 de novembro de 1957 

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

P O R T A R I A
de 28 de novembro de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 162, alínea a, combinado com 
o art. 164, da Lei n° 7l, de 7 de dezembro de 
1949:

A  ALAÍDE SOMMER GODOY, ocupante do cargo de 
carreira de ESCRITURÁRIO, Padrão S, constante do Quadro 
Ünico do Municipio, de trinta (30) dias, com vencimentos 
integrais, a contar de 20 do Corrente
Prefeitura Municipal de Lag^s, em 28 de novembro de 1957. 

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

D E C R E T O  
de 16 de novembro de 1957.

O Prefeito Municipal de Lages resolve*
CONCEDER DISPENSA:

De acôrdo com o art. 97, alinéa a, da Lei 
n° 71, de 7 de dezembro de 1949:

A ESMEL1NDRA DOS ANJOS MORAES, da função de 
PROFESSOR EXTRA NUMERÁRIO-DIARISTA da Escola .Mis
ta Municinal de SERRARIA DALL FARRA, no distrito de 
SÃO JOSÊ DO CERR1TO.
Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de novembro de 1957 

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

M É D I C A

DE SENHORAS E CRIANÇAS
Edificio Armando Ramos V pavimento 

sala 2

KUA CKL. CORDOVA 

Telef.ii \e Residência 288

ACERVO: BIBLIOTECA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



11-1 58 CORREIO LAGEANO 6 pagina

Terá 1.156 páginas o 
novo Michaelis

As edições Melhoramentos 
lançarão durante o pmximo 
mè-, o NO VU MICHAELIS - 
Dicionário Ilustrado Inglês- 
Português, completamente re
fundido e atualizado por equi
pe de competentes diciona- 
ristas.

Novos verbetes, locuções 
verbais, têrmos de giria a- 
merieana, vocábulos técnicos 
foram incluídos ne6ta nova 
edição, asssegurando cabais 
esclarecimentos a todos os 
que tratam com a ling ia in- 
glêsa.

^  inserção de desenhos e- 
lucidativo; vem lac litír a re
ferência a têrmos comuns e 
soa equivalência no idioma 
português, cumprindo a fina
lidade de unir a imagem à 
representação.

Outras inovaçõ°6 referem- 
se a ortografia, ao acréscimo 
de vocabu os à fraseologia, à 
confecção gráfica mais [sim
ples e racional e particular
mente a t anscrição fonética 
ao lado de cada vocábulo, 
revelando, a pronuncia certa 
para os brasileiros.

Pela6 melhorias introduzi
da; nr contenda e peles ca 
racteristicas eminentemente 
didatic s, com vantajosas fa 
oili Jades ho consulente, o 
NOVO MICHAELIS será o ú- 
nico dicionário no gênoro a 
ser editado no pais. Terá êste 
volume, 1 156 paginas.

Coluna agrícola

Programa de educa
ção avicula através 
dos clubes agrícolas 

escolares
Rio (S. I A ) -  O Ministé

rio da Agricultura (D. F. P. A ) 
em colaboração com o Es
critório Técnico de Agricul
tura Brasil-Estados Unidos 
(ETA) e 6ob os auspícios d* 
Comissão Nacional de Avicul
tura. irá desenvolver imenso 
e extenso programa de edu
cação avicula. junto às esco
las que já possuem clubes 
ag'iculas devidamente orga
nizados. Nesse sentido foi 
assinado um Acôrdo com o 
S. I. A. , órgão que controla 
o movimento dos clubes 
agriculas no Pais Todos os 
clubes que preencherem as 
condições exigidas receberão 
unidades avículas completas 
e in-truções técnicas para o 
seu funcionamento.

A partir de 1958, algumas 
unidades estarão instaladas, 
pois os [órgãos competentes 
já inicinram o levantamento 
nas possibilidades das emi
tí des escolares registrados 
no Ministério da Agricultura, 
sendo pensamento dos res 
ponsávei« pelo desenvolvi
mento dêsse plano difundir a 
avicultura nacional em todos 
os meios rurais.com métodos 
mais diretos, valendo se da 
oportunidade para ensmar à 
juventude escolar os progres 
608 assinalados nesse setor 
e ao mesmo tempo, cooperar 
na melhoria do padrão ali
mentar de noss&s populações 
c mpe6ínas.

Economia de combustíveis líquidos

Base de uma boa polílica de transportes
A produção brasileoa de 

caminhões repreeentará uma 
parcela ponderável no total 
de 130.000 veículos que a 
nossa indústria automobilísti
ca esiará produzindo em 
1960, com índice de 90% de 
oacionaliz-.ção. Será pois 
um fator decisivo no aceie- 
ramento do consumo de de
rivados do petróleo a exis
tência de uma indústria dês
se tipo. com tal capacidade 
de produção. Xlém disso, te
remos na execução do pro
grama rodo iáno nacio al 
um nov > e poderoso estimu
lo ao incrsmento rápid > do 
consumo de combustive s lí
quidos. Num país como o

nosso, que mal começa a pa
vimentar as artérias rodoviá- 
ias que -pre^entam maior 

1 idice de circulação, a ten
dência obs-rvada até agora 
é para um crescimento geo
métrico do número de veicu 
culos comerciais. Das rodo 
vias de penetração que es 
tão sendo executadas espera- 
se também um novo impulso 
em favor do eniprêgode vei 
culos pesados como n-cessi- 
dad^ econômica vital no pia 
no de relações m^is estreitas

entre «s várias Unidades da 
Federação.

A pressão exeicida pelos 
c mòustíveis liquido« nos 
Qossos pagamentos interna- 
cionai-, feitos com mordas 
inconversíveis. forte6, já in
duziu o pais a estabelecer 
dentro de suas fronteiras a 
indústria de refinação petro 
lifera. Ampliaram se dêsse 
modo os horizontes do nosso 
sisteri a de t ansportes rodo
viárias Foi uma vitória in- 
iii cutível da eco io i ia bra
sileira Os c oquenia milbõe- 
de dólares poupados em 1956, 
com o ref no interno do pe
tróleo, trouxe' am alívio ao 
balanço de pagamentos, elae- 
tecendo a oos-a capacidade 
pa>a consumir óleo diesel e 
gasolina, afoia outros deri
vados.

Pergunta se, entretanto. 6e 
com o esperado crescimento 
da no6ta fiota de caminhões, 
ô obus e outros veiculo6 au
tomóveis & economia em di
visas resultante do refino 
brasileiro de petróleo 6erá 
b 6tante para evitar que se 
criem ao6 tra sportes futuras 
dificuldade*. O motur Diesel 
ou a diíselização dos trans

portes. const tui sem sombra 
ie dúvida a resposta autên

tica à questão suscitada pe 
o crescimento aceler-do do 
consumo de combustíveis lí
quidos

Percorrendo maiore9 dis 
tâncias com deípe.saa sempre 
menores que as causadas pe
los motores a g solina, os 
veículos pesados equipaos 
com o mutor Diesel vão re
presentar em futuro próximo

a espinha í,orsal nnBSf*
frota ro loviária. Os paises
europeus q“e e8tlv rHm 
voltas com problema idêntico 
encontraram saída justa na 
implantação do Diesel, ao 
mstituirêm ® P15 itlea da e 
com raia de petróleo e deri 
vados É indispensável que o 
nosso Governo se volte para 
o Di-sel considerando «como 
instrumento essencial à ► x- 
P & 0 8 & 0  d C  D098ÉI f C O D O  03 l«t 

ioterna

Compre baterias «FORD» completamente 

carregadas

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento

«SANTA CRUZ»
Rua Santa Cruz. — La JES 

(Fundos da Igreja Santa Cruz) 

Ladrilhos de calçadas e para interiores 

pelos melhores preços

Isto  q u e r  d izer Econom ize com

S-BEIS1Z
econ om iza

3 vezes m ais
em  com bustíve l

Equipado com o mais resistente e

econômico motor Diesel jé fabricado, 

^  Mercedes-Benz reduz a um têrço 

os gastos em combustível.

V triplicando seus lucros

no transporte-

Ccrocterísticos aperfeiçoadas 
em 70 anos de experióacio
*  fcápido •  de fá c il m anejo

*  Seu m eter nôo pode fu n d ir

*  T rabo lho  3 rézea mai» »em 
n e ce ifia o d e  de re tifico

*  *n»en»irel à ó g va  que fa ria  
p a ra r um com nhão a gaso lina

*  É 8 vêzes ma $ protegido
contra fogo

*  N flo  t j \o , nôo faz fum aça

Para percorrer 1 Km Vecê gesta:
• com um caminhão a gasolina: C r$  2 ,2 2

um M ercede s-B enz  
Diesel Cr$ 0 ,7 7

Cem a diferença de Cr$ 1,45 
Vecê «a d a  2 Km a M k i l

MERCEDES-BENZ 
a DIESEL

3 vêxe-

"ici»
econôm ico

VEN D AS
PEÇAS
SERVK

Caminhões brasileiros para estradas brasileira. 
Revendedor Autorizado:

MERCANTIL DELLA ROCCA, BRORLNU S/A
Rua Cel. Manoel Thiago de Casiro 156 - Fone 225 
Caixa Potal 27 LAJES SC.
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Difícil cartada para o
Teremo* amanhã cedo no 

Estádio Municipal da Ponte 
Qrande, o prosseguimento do 
certame da Terceira Divisão 
com a realização de dois con
frontos.

Abrindo a rodada jogarão 
os conjuntos do Fluminense 
e d i Nacional, num embate 
em que o quadro tricolor se 
apresenta com as honras do 
favoritismo, isto devido a fra
gilidade do eleven naciona
lista.

No prélio principal da ma-

nhã, o Palmeiras lider invic
to do atual campeonato, terá 
um serio compromisso frente 
ao aguerrido quadro do Cru
zeiro.

O Palmeiras que v< m de 
dois empates consecutivos 
neste certame, procurará uma 
vitoria que o situe comoda
mente na tabela de classifi
cação, ao passo que o Cru
zeiro estará lutando para su
perar o Palmeiras, pois acer
ca de 3 anos os estrelados

Prossegue amanhã a tarde o Torneio 
Encerramento Varzeano

Com a efetivação de dois 
jogos, terá sequenci^ amanhã 
a tarde no Velho Estádio de 
Copacabana o Torneio Encer
ramento da varzea em 6ua 
segunda rodada.

No primeiro coteje da ro
dada defrontar se ão os qua

dros do Juventus e do Ame
rica, nnm cotejo bastante e- 
quilibrado.

No mitch de fundo, joga
rão os conjuntos do Az de 
Ouro e do Cruzeiro, num pré
lio que se antecipa bastante 
sensacional.

Palmeiras
não levam de vencida os pe
riquitos.

06 dois quadros estão pra
ticamente escalados e deve
rão formar assim.- Palmeiras: 
Juarez Moacir e Rogério; Wa- 
nei, Muniz e Deco; Alfredo, 
Geli, Cadinhos, Adilson e 
Wanderlei

Cruzeiro: Antunes. José e 
Julião; Nilo, Juba e Madurei - 
ra; Sebastião (Dida). juvelino, 
Ozair, Lanchão e Dico.

BANCO NACIONAL 
COMÉRCIO, S.A.

L I M I T E
e i *  2 0 0 .0 0 0 ,0 0

RETIRADAS SEM AVISO.
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—  A V I S O  —
Acham-se à disposições dos Srns. Acíohís>hf, i a sede 

social, à rua Cel. Manoel Tiago de Ca6tro, n‘ 156, nesta ci
dade de Lajes, o Relatório, o Balanço e a conta >'e lucros 
e perdas, referentes a*> exercício de 1 957. aprrsenta 'os pe
la diretoria e o respectivo parecer do Conselho Fiscal.

Lajes, 28 de dezembro de 1957 
Pedro Delia Rocca — Dir. Presidente.

/VUrio Vargas =  Dir. Gerente.

Assembléia Geral Ordinária
la  Convocação

Convi iam-se os senhores Acionistas a se reunirem em 
Assembléia Geral Oídmária, do dia dezoito (18) de janeiro 
de 1958, íis 14 horvs. na sede social, à rua Cel Man el T i
ago de CaetJO, n° 156, na cidade de Lajes, afim de delibe
rarem sôbre a seguinte

Ordem do dia
lo — Relatório da Diretoriii, balanço geral e conta de 

lucros e perdas, referente ao exercício de 1957 Estudo, t- 
provação e parecer do Consêlho Fiscal.

2o — EMçSo dos membros d > Consêiho Fiscal pa a 
o exercido de 1.958.

3o — Assunios de interesses sociais.
Lajes, 28 de dezembro de 1957 

Pedro DfJla Rocca — Dir. Pres d- cie 
Mario Vargas Diretor Geran e

Colocação do Torneio encerramento
varzeano

lo  Az de Ouro 0 pp
2o America e Cruzeiro B 1 pp
3o Juventude 2 pp

melhor, 
o mais belo, 

o mais últil
Classificação do certame da 3a divisão presente a umadona de casa !

Após o jogo de domingo entre Palmeiras 0 x Popular 
0, correspondente a 2a Rodada do returno, ficou sendo a 
seguinte a classificação do compeonato da terceira divisão:

1 — Palmeiras 2 p p
2 —  Flamengo e Atlético 5 p p
3 — Fluminense 7 p p
4 -- Popular 8 p p I
5 — Cruzeiro 9 p p
6 — Nacional 12 p p

Resultados futebolísticos da ultima semana

Uma íamosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix économat!
Domingo dia 5: Palmeiras 0 x Popular 0 pelo campeo

nato da terceira divisão
Az de Ouro 3 Juventude l e Cruzeiro B 2 America 2 

pelo Torneio Encenamento da Varzea
Segunda Feira dia 6: Fluminense 7 x Aliados 3, cotejo 

amistoso.

Rua Mal. Deodoro - 305 Tel. 259

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.691,20 por mês!

Compre qual idade
A  PREÇO

comprando

JUSTO . . .

ALTA Q U ALID AD E  
E D IS T IN Ç Ã O

P E N N E R
a boa roupa ponto por ponto !

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports,calças sports, calça- ___
dos, chapéus. qualidade E distinção

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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