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Lançada a candidatura du Senador CarlosGomes
Iniciativa do Diretorio de Lajes - Exito no Congresso de Curitibanos
Conforme foi ampla

mente divulgada, reali
zou-se domingo último

uma i grande concentra 
ção trabalhista na cida
de de Curitibanos. Pre-

Grande vitoria das im
prensas locais

O Superior Tribunal Federa] decidiu em recente acórdão 
que edital pode ser publicado em jornal local de grande di 
vulgação, independente da obrigatoriedade da publicação «m 
orgâo oficial”.

A publicação na imprensa local é valida para atender 
*s exigências da divulgação em jornal de larga circulação, mas 
não para substituir a publicação no “Diário Oficial”, que a lei 
das Sociedades por Ações (Decreto Lei n* 2627 de 20 de Se
tembro de 1940) atinge em seu artigo 173.

As Sociedades Anônimas, as firmas comerciais, As Asso
ciações, Clubes entidades publicas e particulares, podem por
tanto, publicar os seus editais na Imprensa local e no orgão 
oficial ao mesmo tempo.

Este critério é de grande vantagem para a própria firma 
publicadora de seu Edital, pois assim procendo estará dando 
rapida e ampla divulgação do seu interesse.

DOM DANIEL HOSTIN
Transcorre hoje o ani

versário natalicio do I- 
lustre e Querido Bispo 
desta diocese, o Sr. Don 
Daniel Hostin.

É sem pre motivo de 
grande júbilo para o po
vo catolico da nossa di
ocese a efemeride nata-

licia do Reverendo Pas
tor.

Cumprimentamos efu- 
sivamente o Sr. Don Da
niel Hostin, desejando 
que as bênçãos de Deus 
se derramem sobre si, 
para maior alegria de 
seus fieis.

CONVITE - MISSA
Esposa, filhos, genros, noras e netos do sau

doso

sentes delegações de di
versos municípios da 
Região Serrana, foram 
debatidos, em reunião 
plenária levada a efeito 
pela manhã, importantes 
problemas de lindole ad
ministrativa e politica. 
Ao meio dia realizou-se 
um churrasco de confra 
ternização, e às 16 ho
ras, no cine Monte Cas
telo, em sessão pública, 
à qual compareceram co
mo convidados represen
tantes do PSD, da UDN 
e do PDC, foi encerrada 
a concentração.

A nota politica de des
taque de encontro dos 
lideres petebistas da Ser
ra foi o lançamento da 
candidatura do senador 
Carlos Gomes de Olivei
ra à reeleição para o 
Senado, no pleito deste 
ano. A iniciativa partiu 
do Diretorio de Lajes

Jornalista Jorge 
Chalitha

Esteve em visita a nossa re
dação no dia de hoje o Jor 
na lista Jorge Chalitha, Diretor 
da Sucursal dos Jornais Sul 
Rio Grandenses, com sede no 
Rio de Janeiro.

O Jornalista Jorge Chalitha 
seguirá viagem amanhà para 
Itajai Gratos pela visita.

Álvaro Nery dos Santos
convidam ao6 parentes e pessoas de suas relações 
para a assistirem a Santa Missa de 2o aniversário 
de falecimento daquele ente querido, a realizar-se 
no dia 6 do corrente, ás 8 horas no Altar-Mór da 
Catedral.

Antecipadamente agradecem a todos que com
parecerem a êste ato de fé e religião.

A v i s o  u r g e n t e
O Doutor Getulio Vieira. Advogado permanente da Firma, 

“Raul Goelzer Engelsing, - Representações e conta própria” 
avisa a todos os que estiverem em atrazo, há mais de 60 (ses
senta,) dias, com suas prestações, para com a referida Firma, - 
que procurem resolver essa situação, antes do dia 20 do cor
rente mês, pois, após êsse prazo, serão chamados pelos nomes, 
repetidas vêzes, diáriamente, até que se dignem de solucionar 
o assunto.

Assim, apelando para o bom entendimento de cada um 
esperamos que tudo corra bem.Atanciosamente

Getulio Vieira 
Lajes, 1° de abril de 1958

Eleita a nova direto
ria do Clube Recrea

tivo Juvenil
Em eleições realizadas no 

dia 16 de Março p.p., foi elei 
ta a seguinte diretoria do Clu 
be Recreativo Juvenil, que re 
gerá dos destinos desta socie 
dade no biênio 1958/59:

Presidente: Lauro Waldri- 
gues (Reeleito); Vice Presiden 
te: Alcides Santana; Io Secre
tario: João Francisco Mendes; 
2° Dito: Henrique Ferreira Ra
mos; Tesoureiro: Celso Ben- 
thien i Reeleito ; Orador: Car
los Noé Couto; Bibliotecário: 
João Maria Marçal; Procura
dor: Wilson Antunes (Reeleitoj; 
Conselho Fiscal: Antonio Cas 
tilhos. Eurico de Liz, Antonio 
G. Farias, Carlos Malaquias 
Barroso, Terezio Canani e Hen
rique Alves de Chaves.

A posse ,dos novos eleitos 
desta simpatica sociedade, dar- 
se-á no proximo dia 20, oca 
sião em que será realizado um 
pomposo baile.

e foi concretizada na 
sessão de encerramento 
através de um discurso 
do Dr. Evilasio N. Caon. 
Nessa oportunidade fala
ram o sr. Dejandir Dal 
Pasquale, de C. Novos, 
o Dr. Evilasio N Caon, 
de Lajes, o senador Sau- 
lo Ramos, o senador Car
los Gjm es de Oliveira 
e o presidente dos tra
balhos, sr. Luiz Meneguz- 
zi.

O discurso do senador 
Carlos Gomes de Olivei
ra, ao referir-se á sua 
candidatura, foi uma pe
ça magistral de oratória, 
proferida em tom de alta 
elevação politica, fazen
do o lider trabalhista

uma profissão de fé na
cionalista e de defesa 
dos postulados do PTB 
e da carta-testamento 
do presidente Vargas. A 
impressão deixada pelo 
senador Carlos Gomes 
de Oliveira em Curitiba
nos foi de agrado geral, 
numa demonstração ine
quívoca de que o parla
mentar catarinense é ho
mem capaz de galvani
zar as simpatias públicas 
nos comícios políticos.

Na próxima edição da
remos amplos detalhes 
do congresso trabalhista 
referido, divulgando in
clusive as proposições a- 
provadas pelo mesmo.

Homenagem aos 
novos advogados

Está se tornando tradição em Lajes as homenagens pres
tadas todos os anos aos filhos desta terra que terminam seus 
cursos superiores nas diversas Universidades Brasileiras prin 
oipalmente ao Bacharéis em Ciências Jurídicas e Sociais, isto 
em virtude do coleguismo e alto espirito de compreensão dos 
velhos profissionaes que sempre tem recebido de braços aber 
tos aos seus novos colegas.

Este ano foi contribuída uma Comissão Executiva que con 
grega os advogados que militam nesta Comarca à qual ficou 
incumbida de providenciar e fazer realizar a homenagem já 
costumeira aos jovens lajeanos que em 1957 concluiram seus 
Cursos Jurídicos.

Este ágape constará de um Jantar que acontecerá no 
Lajes Hotel, no dia 10 do corrente, às 20 horas e no qual 
serão homenageados os seguintes Bacharéis: Salvador Pucci So
brinho Sady Rodrigues, Cid Couto José Hercilio Ribeiro e Ca- 
tulo Sá formados pela Faculdade de Direito de Florianópolis, 
e Galvão Nery Caon. formado pela Faculdade de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul

Brizola elegivel
Na ultima sexta feira, o Tribunal Regional 

Eleitoral do Rio Grande do Sul esteve reunido em 
Porto Alegre, para apreciar o registro da candi
datura do Sr. Leonel Brizola ao Governo do E s
tado.

A reunião durou cerca de 6 h :ras, concluin
do o TRE, por 5 votos contra 1, que o candidato 
trabalhista reune todas as condições legais para 
disputar a investidura.

Tudo leva a crer ne entanto, venha a ser a- 
presentado recurso contra a decisão do Tribunal 
Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul.
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te S O C IH L
Brasil

ARISTIDES TAVARES
Quando -ras simplesmente «A Tarra das Palmeiras», 
indcmita e feroz de selvagens bravios; 
quinta grandeza ignota em tuas cachoeiras; 
quanta riqueza oculta às margens de teus rios!

Aniversários
Fazem anos hoje:

O Sr. Luiz Floriani Junior
No dia 3:

O Sr Enio Silva.- O Sr. Plí
nio Silveira, Presidente do 
Clube Lxcursionista Princesa 
da Sem ; O Jovem W alter 
Sambaqui Moreira, filho do 
Sr- Aristotelino Moreira;

Mas graças aos heróis e as espadas guerreiras, 
calaram-se das flechas os rudes assobios; 
tua bandeira é a mais risonha das bandeiras 
e encheram-te de povo os teus campos vastos.

E es o maior torrão da América do Sul 
e, sob êste teu céu de hilariante azul, 
cantam mil sabiás, cantam poetas mil,

E és o Pais do sonho e do amor e da luz 
— bendita sejas tu, Terra de Santa Cruz! 
Bendito sejas tu, carrissimo Brasil!

CONVITE - MISSA
Esposa, filhos, noras e netos do sempre lembrado

Sebastião Fernandes
convidam aos parentes e pessoas de suas relações para a 
missa do 5° mês de seu falecimento, que mandam celebrar 
no prnximo dia 10 as 7,3o horas no Altar Mor da Catedral.

A todos q ie comparecerem a este ato de religião e 
amizade antecipam agradecim^nt s.

Lajes, Abril de 1958

No dia 4.
A Sra. Angelina, esposa do 

Sr. Vidal Antunes dos Snntos; 
A Sra. Cristina, esposa do Sr. 
Artur Furlani

A todos os aniversariantes, 
enviamos os nossos cumpri 
mentos.

Jovem Jairo Anezio 
Pilar

Aniversariou no dia 31 de 
Março p.p., o j >vem Jairo 
Anezio Pizar, atual Vice Pre
sidente do S.C. Cruzeiro.

Ao ensejo desta data, o a- 
niversariante brindou a to
dos os seus amigos e espor
tistas que o foram cumpri
mentar, com uma lauta me
sada de bebidas, que teve 
por local a sede daquele clu
be,

Falaram nesta ocasião di
versos oradores, inclusive o 
Presidente da LSD, todos enal
tecendo as virtudes do nata- 
liciante.

Enviamos ao Sr. Jairo Ane
zio Pilar os nossos parabéns.

Senadores vitalícios os ex-presidentes
Republica

O Senador Gilberto Marinho'
apresentou á dias no Senado 
uma emenda constitucional, 
tornando membros natos do 
Senado todos os ex-Presi- 
denies da Republica. Tornar- 
se-iam senadores vitalícios 
mas sem direito á voto.

Esta iniciativa do Senador 
Gilberto Marinho foi bem re
cebida inclusive pelos ude- 
nistas, todos achando que é

necessário dar maior (]es. 
que aqueles que ocuparam 
supremo posto do paíz 1 

Com esta medida 8erj 
beneficiados os exPresideni 
Wenceslau Braz, Mare 
Eurico Gaspar Dutra 
Filho, Nereu Ramos é 
vavelmente o Sr. Cario* , 
embora tenha ocupado ap° 
eidencia da Republica 1 
mente por dois dias. "

Cine Teatro Tamoío 5/A
Assembléia Geral Ordinária

Ficam convocados os senhores acionistas desta socie 
para a assembléia geral ordinária a realizar se às 
do dia 26 de abril p. vindouro, enr. sua séde social, 
rechal Deodoro n" 170, nesta cidade, para deliberarem 
seguinte

esta sociedadj 
às 14,10 hw* 
ciai, à rua m* 
;rarem sobre.

Ordem do dia
Io) - Apresentação e aprovação do balanço geral, encerrado e* 

31 de dezembro, relatório da diretoria e parecer do co* 
selho fiscal.

2“) - Eleição do conselho fiscal e suplentes, para o exercia 
de 1958.

3°) - Assuntos de interêsse social

A V I S O
Acham-se à disposição dos senhores acionistas, na 

social, os documentos a que se refere o art. 99 do Decreti 
n’  2.627, de 26/9/1940

Lages, 15 de março de 1.958 
Mario Augusto de Souza

Diretor Presidente
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Expresso Lajes de Transportes Lida.
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Dois Horários entre Lajes e Porto Alegre e Vice-Versa
1$ 5 Ir  iiiiantÉ t ás 12 k  Èrianle nos áninps,

Passando por: VACARIA, CAXIAS DO S U L NOVO HAMBURGO, SÂO LEOPOLDO
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H O R Á R I O S  
Lajes Porto à Alegre

Partida de Lajes às 5 h. e 12 hrs.
Lema: Servir bem para servir sempre .

âiiís&iiJ  Chegadas em P. Alegre ás 15,30
h t*g o 90 V.T.Chrs. e 20 hrs.

m  COMBINANDO EM VACARIA para:
P. Fundo, L. Vermelha Sananduva, G. 
Vargas, Erechim, Carazinho, Bom Jesus, 
Araranguá.

m m  
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COMBINANDO EM LAJES para:
Caçador, Curitibanos, Videira, C. Novos, 
Joaçaba Anita Garibaldi, Rio do Sul| 
Blumenau. Joinvile, Jaraguá do Sul, 
daial, Florianópolis e São Joaquim

In-

H O R A ' R I O S 
Porto Alegre à Lajes

i l
'M

Partidas de P. Alegre às 5 hrs. e 
12 hrs.

m
I  p e g a d a  em Lajes às 16 hre. 

20 hrs.

Combinando em Caxias do i® 
Stil pora; B. Gonçalves, Gari- É 
^aldi, N. Prata, Farroupilha, ? 
Montenegro, Estrela, Flores j*. 
da Cunha.

mm
^  ^ Em Porto Alegre:

MANTEM AINDA: Linha entre as cidades LAJES e VACARin com todo o interior do Estado,
em Vacaria as 11,00 Hrs., Saida de V a c a r i  à' 15 Hrs„ chegada

M . . . .  P* Fundo' L  V«m elha e Bom Jesus a che9ada dos Onibu? de £
Mais mformaçoes nas Estações Rodoviárias ____

LAJES ____  Passageiros e Encomendas

s a n t a  CATARINA
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economiza
3 vezes mais 

em combustível
iquipado com o mais resistente e 

econômico motor Diesel já fabricado, 
Mercedes-Benz reduz a um tèrço 
os gastos em combustível,

StjN v triplicando seus lucros 
no transporte.

Incii
C°nvite das Confederações Nacionais 
Trabalhadores as entida es sindicais 

Trabalhadores Br isileiros

dos
dos

Rio (ARGUS PRESS) — As 
clftsses trabalhadoras do pai* 
já tiveram eosèjo de formu
lar, através dos órgãos que 
as representam prolissional- 
mente, suas aspirações e seu 
pensamento no que concerna 
às reivindicações cujo aten
dimento consideram da maior 
urgénc a

08 sucessivos pronuncia
mentos das entidades degelas
ses tive am «> grande mérito 
de alertar as autoridades, 
principalmente os legislado
res, para os pnblem as do 
operariado, orientando-as na 
busca das soluções recomen
dadas. Por outro lado, essa6 
manifestações orientadas pe
las agremiações sindicais 
serviram para comprovar 
que as nossas categorias 
p>ofissionais já atingiram um 
estágio de amadurecimento 
que lhes permite opiuar com 
segurança sôbre tôdas as 
matérias que Ibes dizem res- 
peit. e sôbre todos os direi
tos q ué lhes são devidos, 
constitucionalmente ou como 
decorrência de um sentimen
to de dignidade e de justa 
valorização.

Após essa í tee de pronun
ciamentos isolados é mister, 
agora, uma definição Maius
cula, que envolva todas es 
categorUs e que se coustitua 
numa pujante afirmação de 
que os trabalhadores brasi
leiros unidos, sem distinção 
de profissões, irmanados pe
lo comum deseja de conse
guirem soluções para os pro
blema- que mais os {afligem 
e inquietam, estão empeuna- 
doe em um movimento vigo- 
roso em pról da defesa dos 
seus legítimos interêsses.

Para isso, as Confederaçõ
es Nacionais dos Trabalhado
res na IndúaUia no Comér
cio e em Transportes Ter
restres, programaram e farão 
realiz ir, nos dias 29 e HO do 
corrente, nesta Capita', uma 
Conferência Sindical Nacional 
de que participarão todos os 
grup >s profissionais do país 
e na qual serão discutidas 
as reivindicações que têm 
ordem preferencial entre hs 
formuladas pelos trabalhado
res, a saber.

a) Urgente Reforma da|pre-

Verbas para o IAPC
Rio (ARGUS PRESS) - O 

Instituto dos Comerciários so
licitou ao Conselho Técnico do 
Departamento Nacional da Pre 
vi ência Social fôsse liberada 
parte de 50 milhões cruzeiros 
prevista para o «Plano E», no 
Orçamento de Aplicação de 
Capitais para o exercício de 
1958.

O Conselho Técnico, tendo 
em vista que a operação está 
autorizada em todos os seus 
têrmos pelo Presidente da Re 
pública dependendo, sómente 
da concessão de verba resol
veu considerar liberada a ver
ba de 20 milhões para aten
der financiamento à Província 
Brasileira da Congregação da 
Missão.

vi >e ic.a Social, para que se 
aju 3 .tos seus verdadeiros 
obj iv s:

b Direito de Greve, princí
pio < institucional cujo Regu
lamento está na dependência 
da dec são do Senado Fede
ral ;

c) Reajustamento Salarial, 
de maneira e assegurar um 
mínimo compatível com a dig
nidade do trabalhador e a 
movilidade indisconstante e- 
lêvação do custo de vida.

Considerando que êsses três 
pontos da Agenda das reuni
ões da Conferência Sindical 
Nacional 6ão vitais para os 
trabalhadores brasileiros as 
Confederações Nacionais de 
trabalhadores que a progra
maram, confiam em que tô 
das as entidades sindicais re
presentativas dos profissio
nais do país envidem o má
ximo dos seus esforços para 
se fazerem representar nês- 
6e conclave, qual serão as
sentadas medida do m dor al 
cance oara os trabalhadores, 
a serem reivindicadas ao Po 
der Lagislativo, diretamente 
pela Conferência ao fim dos 
seus trabalhos. A A.

NOVO LIVRO SÔBRE A PERSONALIDADE DE VARGAS
RIO (ARTEPRESS) - E-tá al É, indubitavelmente, do pon- 

cançando grande repercussão to de vista sociológico, a me- 
atratés de todo o país. o li fhor obra até agora aparecida

sôbre a vida e a obra do 
grande brasileiro. Os diversos 
depoimentos políticos e jorna-

vro que escreveu sôbre a per 
sonalidade do Presidente Ge- 
túlio Vargas, o jornalista Leon 
Josefsohn (Delano)

Leite o me
lhor alimento

Os cereais (arroz, fubá, pão 
farinhas, etc.) são alimentos 
muito ricos em açúcares, mas 
suas proteínas não são de pri
meira qualidade.

No entanto, quando os ce
reais são preparados com leite, 
essas proteínas reunem se às 
do leite, fazendo com que o

listicos contidos no mesmo cla
ramente indicam que a obra 
é merecedora de acatamento, 
tanto dos amigos do falecido 
Presidente como dos seus acir
rados adversários.

conjunto tenha 
muito maior.

um v a l o r

Assim, os doces que levam 
leite, o arroz doce a canjica e 
os mingáus são alimentos de 
grande valor. Do mesmo 'mo
do, o pão com queijo (pois o 
queijo é um derivado concen
trado do leite). Como sempre, 
o leito é que tem o papel 
principal. Além, de ser o me
lhor alimento, empresta suas 
qualidades aos outros enrique
cendo as, tornando as mais sa- 
borososas. Segundo nos infor
ma a Divisão de Propaganda 
do SAP.

MAGALHÃES
Proíase Dentaria da Qualidade
Pontes Moveis

Prótese em Geral
Rua Caetano Vieira da Costa, 159

Lajes —  Santa Catarina

Custo do lit ro  de ó leo  
D ie io l  em Sdo Pouloi 

Cr $ 3/87
Consumo de um M er
cedes-Benz Diesel em 

I0U Km.
2 0  litros

Custo do l it ro  de g a 
solina em São P au lo i 

Cr $ 6 / 3 6
Consumo méd o de um 
com inhãoa gasolina de 
5 a 0 ons. em 00  Km i 

3 5  litros

Economize com

MERCEDES-BENZ
Isto quer dizer:

Coroctf rísficaj aperfeiçoadas 
em 70 anos de experiancia
•£ Rápido e de fác il manejo

ir Seu motor n flo  pode fund ir

ir Trabalha 3 vézes mais sem 
necessidade de re tifica

ir Insensível à ógua que fa ria  
p a ra r um caminhão a gasolina

*  É 8 vézes mais p ro teg ido  
contra fogo

ir N flo  suja. n flo faz fumaça

Pera percorrer I Km Você gosto :
_  com um cam lnhflo  o goso llno : Cr$ 2/22 

— com um M e r c o d e s - B o n z
Diesel Cr$ 0 ,7 7

Cem o diferenço de Cr$ 1,45 
V ect onda 2 Km a melol

DIESEL- ' i.\
3 vêxes

VENDAS
PEÇAS
SERVK

rnaii
econômico

Caminhões brasileiros para estradas brasileiroe 
Revendedor Autorizado:

MERCANTIL DELLA ROCCA, BROERING S/A
150 - Fone

Rua Cel. ManoelThlago de Castro LAJES S.C- í l »  
Caixa Potal 27



I '

• *1 
( .

4

Ú

' ♦ i

1

Transportes Aéreos Catarinense S.A.
r J5 t Séde em Floranópolis S. A.
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d B K E  ma T A
• i i »

>15
Horários de e para L A G E S

DOMINGOS chegadas às 11:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis
saidas às 14:5;) Para Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai

; r
SEGUNDAS chegadas às 11,55 De Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira

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

e Florianópolis
, saidas às 15,30 Para Porto Alegre

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

Santos e Rio
*■* ' • I ,<3 »t.

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

saidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai'
QUINTAS chegadas às 09:5 De Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira

I

■K saidas às 10.15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá
Santos e Rio>« r

SE X T A S chegadas à 15:0o De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai
; e Florianópolis

saidas às 15:25 Pará Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai
SABADOS chegadas às 09:55 De Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira

saidas às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba -  Paranaauá
S n n t n a  o  R i r\ u u

1958

,v " ̂  ' YfTt 9 Z
■*.4' •

S. Afln ■ -

’ V • • i>; <
■______

■ _ _ _ _ _ _

M. T :

Santos e Rio
i ■-

T-A C-Transportcs Aéreos Catarinense .S.A
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lizo de Direito da 
rimeira Vara !da Co
marca de Lages

E dita l de  
P raça

I 0  doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca d* 
Lages, E«tado de Sauta Cata
rina. ua forma da lei, etc.

I Faz «aber i toi»s qu intos 
o presente de traça, com o 
prazo ninim » de vinte dia»; 
virem, dele conhecimento ti- 
verern ou interessar poisa, 
que no dia 19 i j  nès de abril 
do corrente ano, ás dez (10) 
b iras. no saguão io edifício 
do Forum desti cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
suas v^zes fizer, levará a pú- 

íblico pregão de venda e »r- 
rem-itsçio p >r q ia n mai» dar 

melhor Un*e oferecer aci- 
m» li iviliiçáo le Cr$. . . . 
35.9J),9). feita teste jjizo , o 
s -g m ti in iv -I q re foi penho- 
rai> à li SRClLÕ 30STA aos 
autos la iç i»  executiva mo
vida > >r «Sacie ia 1* Caxiense 
d* Aut) níveis Ltda«„ julga
da, a in er: - UV1 TEKRENO 
FOFtEIRO com a area su
perficial de trezentos e cinc > 
metros e d°z ; centímetros 
quadrados (305,10 m2), situa 
da á rua leronimo Coelh 
zona «B» urbana desta cida 
de de Lag^s, confm ntiiJo de 
um lado, 27 netros, c >m ter
reno da M trio Paes B'anc <; 
de outro lado, també n 27 
metros, c in  terren) de An
tônio Cândido de Lima; pelos 
funlos, 11.30 metros, ainda 
co n terreno de Antonio de 
Lima; na frente, com 11,30 
c >in a ref-rida rua Jeronimo 
Coelho. - Dito terreno f i ad
quirido pele executado Herci- 
lio Costa por comsra feita de 
Antonio Cândido de Lima e 
sua mulher dona Enedina de 
Araújo Lima, conforme »-scri- 
tura pública lavrada em data 
de 23 de abril de 1951, rnn 
Cotas do Tabelião Celio Basti- 
ta de Castro, devidamente 
transcrita snb n. 19.927, no 
Primeiro Oficio do Registro 
Geral de Imóveis, desta co 
marca, do Oficial . Cid Simão 
Rodrigues. - E quem quizer 
arrematar o referido terreno, 
deverá comparecer no dia, ho
ra, mês e local acima men
cionados, sendo ele entregue 
a quem mais der e maior 
lance oferecer sôbre a aludida 
avaliação, e depois íoe pagos 
no ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, .impos 
tos e custas devidas. - E pa 
ra que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se i 
presente edital para publica 
ção na forma da lei. - Dado 
e passado nesta cidade de 
Lage», Estado de Santa Cata
rina, aos vinte e cinco dias 
do mês de março de mil no 
v centos e cincoenta e oito. -  
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel, o datilogra^ 
fei, subscreví e também assi 
n Selosafinal.

Ciovis Ayres Gama 
Juizde. Direito da 1* Vara

W  Ideck Aurélio Sampaio
Escrivão do Civel

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edital áe Praça •
O Doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito da Pri- 
nojra Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.

Faz saber a tortus quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo <1 * vinte dias, vi- 
r*m. dele conhecimento tive
rem ou interessar, que no dia 
23 do mês de abril do corren
te ano, às dez (10) horas no 
saguão do edificio 1» Forum 
desta cidade, o porteiro dos 
auditórios ou quem suas ve
zes fizer, levará a pública 
pragão de venda e arremata- 
Ção por quem mais ner e 
melhor lance oferec-r acima 
ia avaliação de Cr$ 20,000,00, 
eita neste Juizo, o seguinte 
movei que foi penhorado á 

EURíDES P E R E I R A  DE 
ABREU nos autos da ação 
ordinária de cobrança movi
da por João de Córlovas Pas- 

>8, julgada por sentença que 
transitou em julgado, a saber: 
«Na gleba de terras com a 
área superficial de quinhentos 
mil m e t r o s  quadrados 
’500.000ra2), mais ou menos, 
própria para as mdúst ias 
)astoril e agrícola, contendo 
sangas, banhados, vertentes, 
)edra-ferro, etc. situado no 
lugar denominado São José dc 
Cerrito, distrito do mes no 
nome, nesta comarca de La- 
es, havida por compra feito 

t Hipolito Ribeiro doa Santos 
e sua mulher, por escritura 
oública lavrada nas notss do 
Tabelião, Oricimbo Caetano 
da Silva, da Comarca de Cu- 
rítibanos, dêste Estado, à fô-

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edital de Intimação
lhas cento * quarenta e cinco 
e cento e quarentee «ete (145 
e 147) i livro n- cento 
e sete (107) e s t a n d o  
a mesmt devidam en
te registra ta no Cartório do 
Segundo Oficio do Registro 
de Imóveis desta Comarca, 
sob nume o dois (10003), ten
do dita gl ba de terras as se
guintes onfrontações: - com 
terras de Miuilio Alve» dos 
Santos; co n terras de Eduar
do Ribeir > dos Santos e com 
o rio Can <as. tudo conforme 
certidão f irnecida pelo Car
tório do Segundo Oficio do 
Registro Geral de lanoveis e 
Hipotecas dosta Cidade. E 
quem quizer rematar a referi
da gleb i de 200.000,00m2, de
verá comparecer no dia, hora, 
mês e local acima menciona
dos, sen Io ele entregue a 
quem mus der e mais lance 
oferecer sob e a aludida ava
liação, e depois de pagos no 
ito, em no«ia corrente o Dre- 
ço da arrematação, i npostos e 
custas devidas. - E oara que 
chegue ao conhecimento de 
todos, passou-s* o presente 
edital para publicação na for
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cid ide de Lajes. Estado 
de Santa Catarina, aos 
vinte e seis dias do mês de 
Março de mil novecentos e 
cincoenta e oito. - Eu, Wal
deck Aurélio Sampaio, Escri
vão do Civel, o datilografei, 
subscreví e também assino. 
Selos afinal.

Clovis Ayre9 Gama 
Juiz de Direito da la Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Civel

O doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da la 
Vara da Comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da íei, etc.
FAZ SABER a quem inte

ressar possa que, pelo Cartó
rio do Civil desta Comarca 
tramita uma ação executiva 
movida por Orlando Melega- 
rí, através seu procurador 
Dr. Evilasio Nery Caon, si
multaneamente contra Carlos 
Werner Duderstadt e Henri
que Kurt Duderstadt, para 
haver dos mesmos a quantia 
de setenta mil cruzeiros 
constantes de uma nota pro
missória de obrigação dos 
mesmos, acrescida dos juros, 
custas, despesas e honorárias 
advocaticios, e que, na refe
rida ação, após terem sido 
citados os dois devedores, foi 
efetuada a penhora de dois 
lote» de terras pertecentes 
ao primeiro, localizados nes
ta cidade, no bairro da Ponte 
Grande, com a área global 
de 720 ms2, e constante do 
registro N' 1.496, do livro N‘ 
4-D, a fls. 274 V. a 275. do

lo Oficio do Registr . de I- 
móveis, sendo Carios vVer ier 
Duderstadt intimado a con
testar a ação, o que iào fez. 
E, como náo tenho sido inti
mada a esposa do mesmo da 
penhora feita atendendo a re
querimento do autor da ação, 

consoante dispõe o art 948 
do Código de Processo Civil, 
fica por este edital intimada 
a mesma mulher de Carlos 
Werner Dudertadt para em
bargar a penhora feita e con
testar a ação, no prazo de 
dez dias a contar da publi
cação deste na imprensa O- 
ficial, sob pena de revelia. 
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos vinte e quatro 
dias do mes de março de mil 
novecentos e cincoenta e oi 
to, Eu, Waldeck A. Sampai- 
nho Escrivão do Civel o da
tilografei, subscreví e tam
bém assino.

Clovis Ayres Gama — Juiz 
de Direito da la Vara

Waldeck A Sampaio — 
crivão do Civel

Es-

Não dê esmola
Contribua para a S L A N

i
MÉDICA

DE SENHOAS E CRIANÇAS
Edificio Armando Ramos 1* pavimento 

sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

CUSTA BEM M EN O S
e lava muito mais!

É o la v - rc i no mais simples que existe I A  nova P R IM A  
E C O N Ô M  c-or multo menos do que você imagina, realiza 
a lavage r, 1 gral É a mais prá tica  a mais econômica não 
precisa n ões especiais. E além dessas vantagens, 
veja porque a l.i''<Seoupa PRlMA é semp-e melhor I

• Meca. i ,mo de grande simplicidade I
• Não tem quaisquer p e fa s  quebráveis I
• Garanffda par 2 anosl

Peja uitk r.w., istração
da novo PRI > f  ">MICA. V oc* o te rá  
•m  i«u  lor, gratultam ente, •  verá qu« «Io 

q u .r d iz *1 >«"),)>• rn Is higiene, mal» eco

nomia, mal» â I

REVENDEDOR ESClUIVOi

Comércio de Automóveis João
Buaí.m S/A.

ial. Deodoro, 305 Tel. 259

Mas venha v ir  ainda hoje, em nossa 
loja, esta maravilha da ind ‘ria t iod< rno»
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N' 432 • 21-

N-

N-

N-

N-

398 - 14

399 - 14

400 - 14- 

470 - 26

N‘

N-
N-

N-

390 - 13 

514 - 4 

518 - 4- 

521 - 5

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
r e q u e r im e n to s  d e s p a c h a d o s  

Dia 26 de fevereiro de 1958.
2-1958 - Delcino Medeiros da Silva - Hsbite-se 

prélio rua fi. Luiz - Sim.
-2-1958 - Salvador Alves Carneiro - Transferên

cia de terras em São José do Cerrito - 
Prove que está quites com a Fazenda 
Municipal.

2-1958 - Manoel Pedro Damasceno -  Transferên 
cia de casa e terreno de propriedade - 
Prove que o devedor está quites com a 
Faienda Municipal.

Dia 3 de março de 1958.
2-1958 - Ailindo Souza - Concessão de terreno 

no Cemitério - Sim.
2-1958 - Maria Vergí tia Luz - Concessão de ter

reno no Cemitério Sim.
2-1958 - BeüfilviDo Alves VarelH - Concessãe ter

reno Cemitério - Sim.
2- 1951 - Ercilio Proêncio Guimarães - Transf. de

casa, e terreno de propriedade e agrí
cola - Sim, após pagamento devido.

Dia 8 de março de 1958
-2-1958 - Romalino Fernandes de Jesus - Conces

são de terreno no Cemitério - Sim.
■3-1958 - Maria Cândida de Souza -  Professora 

Municipal - 90 dias de Licença - Sim.
3- 1958 - Laura Leite Garcia -  Prafessora Muoici-

pal - 90 diaB d«* Licença - Sim.
3-1958 - Auta Camargo Ribeiro -  Transferência 

de casa e terreno foreiro - Junte o ma
pa.

N' 546 - 7

N-

N-

N‘

N-

N'

N-

N-

N*

N-

N-

282 - 3

416 - 20

417 - 20

418 - 20- 

436 - 22- 

478 - 27 

517 - 4- 

569 - 10- 

573 - 11 

577 - 11-

-3-1958 - Fernando Spiecker -  Alinhamento e li 
cença para construir muro -  Sim, após 
pag mento devido.

Dia 12 de março de 1958
-2-1958 - Renato Arruda - Aprovação de planta 

e lieeoça para construir um prédio para 
Proiásio Campos - Sim.

-2-1958 - Renato Arruda - Aprovação de planta 
e liiença para construir um prédio pa
ra Henrique Torquato Córdova - Sim.

-2-1958 - Renato Arruda - Aprovação de planta e 
licença para construir um prédio para 
Perciva! Borges Lêdo - Sim.

■2-1958 - Hercilio Poffo - Licença para construir 
um barracão de madeira para oficina - 
Sim.

-2-1958 - Joaquim Miguel Sobrinho -  Aprovação 
de planta e licença para construir casa 
de madeira - Sim.

2- 1958 - Ren ito Arruda - Aprovação de planta e
licer ça para construir um prédio para 
José Xavier Wolff - Sim.

3- 1958 - Carlos Mazzicki - Aprovação de planta
e licença para construir um prédro pa
ra dppósito - Sim.

■3 1958 - Laudelino Costa Melo -  Transferência 
de terras em São José do Cerrito - 
Junte nova Certidão Negativa.

-3-1958 - Adilio Antunes de Liz - Transferência 
lançamentos casa comercial - Sim, após 
pagamento devido.

•3-1958 - Daltino Alves - Transferência lançamen
tos casa comercial - Sim, após pagamen
to devido.

N' 579 - 11-3-1958 - Artur S. Frâncio -  Baiva de lançamen 
tos de picadouro -  Indeferido.

D E C R E T O  N° 5 
de 21 de Fevereiro de 1958

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições
. D e c r e t a :

Art. Io Ficam extintas as Escolas Reunidas da Sede du 
distrito de Correia Pinto

Art. 2o - êste Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lage9, em 21 de Fevereiro de 1958 

Ass. Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

ass. Felipe Afonso Simão 
Secretário.

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

Alimentação do Trabalhador
"  *  "  i ÔD.-, nrii nlflmO H«■* /liaíT ÍIV

A alimentação possue, para 
o trabalhador, uma importân
cia que nunca é demais sa
lientar. O trabaihador mal a- 
limentado tem a capacidade 
de trabalho diminuída e o or
ganismo sujeito a I 'enças.

Tais consequência* fazem- 
se sentir, -ohretudo, e com 
prejuízo ime iato, sôbre o 
salário atnbuid - ao profissio
nal.

Infelizmente, porém, o tra
balhador brasileiro descuida- 
se em geral, da alimentação.

É muito comum ver-se nos 
locais de refeições de traba
lhadores. a preferência que 
estes dispensam às bebidas 
alcoólicas, como o vinho, a 
cerveja, e até mesmo a pró
pria aguardente. Sabido ser o 
álcool tão prejudicial ao or
ganismo, e a sua absoluta

fa'ta de valor nutritivo, ês 
hábito deve ser abolido, em 
beneficio da saúde, e o que 
é mais importante, como me
dida de economia. Aconselhá
vel é o uso de leite, alime - 
to de elevado valor nutritivo 
e de prêço muito mais bara
to que qualquer modalidade 
de bebida alcoólica.

Também as verduras e le
gumes, alimentos de grande 
importância para o organis
mo como fontes de vitaminas 
e sais minerais, devem mere
cer as preferências dos tra
balhadores. Com o uso diário 
de uma ou duas variedades 
de verduras e legumes às re
feições, o quo é facil, p is 
trata-se do alimentos baratos 
e semore existentes em a 
bundância, tem o trabalhador 
garantido o fornecimento ao

org-nismo, de otartinas a,B 
C • minerais >mo o ferro’ 
cáb io, fósforo, e t c , tão ne- 
ces ários à saúde.

1 convem* nte destacar 
aln a, o papel de grande im
por ància que possuem as 
gub* âncias fornecedoras de 
cal rias, necessárias às com. 
bustões orgânicas às ativida
des físicas, etc., Sendo o con
sumo de calorias tanto maior 
quanto mais oesalo fôr o 
trabalho, justifica se que a 
alimentação d > trabalhador 
possua, em maior proporção, 
os alimeníos chamados ener
géticos, como o arroz, o pào, 
os dôces, o açúcar, as bata’ 
tas, frutas, o leite, os óleos 
vegetais, ao lado doe demais 
alimentos. E o que nos in. 
forma a Divisão de Propagai), 
da do SAPS. (A.A)

5 I E M A E

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
v' a|uste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v- apôio de papel
v' inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v  mesa de papel 
v  estrutura blindada monobloco

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

S7&

# #

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Organização Hélio Lida.‘

RUA CORONEL CORDOVA, 108 - Caixa Postal 355 — LAJES, S. Catarina

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE

— - ’ ü. K. W.
(A pequena Maravlha)

— c a m i n h o n e t a s  P s r u a  0  f o r ç y á o  j e s p *

revendedores autorizados para
Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos No

tal É Peças t Maquinas ia.
Rua c «l- Otamho Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

Conheça seu DKW, visite GFkat m? ’. ’ visite ‘ ■l-.KAL DE PEÇAS E MAQUINAS Ltdi
__________ e sollclte 0 Plano de pagamento em prestações.
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« 2 0 0 .0 0 0 ,0 0
SEM AVISO.

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

I Lajes -  SANTA CATARINA

F L A M E N G O  campeão da 3a Divisão
Cnm o Comnar#r*imi*ntrk a *  ~ __Com o comparecimento de 

ucnt apreciável assistência, 
que fez passar pelas bilhe
terias do Estádio Municipal 
da Ponte Grande a quantia 
de 1.220,00 loi desenrolado 
domingo cedo o prelio deci
sivo da 3a Divisão entre os 
quadros do S.C. Flamengo e 
do Atlético F,C., cuja movi
mentação não nos agradou de 
forma alguma, isto pela pou
ca combatividade demonstra
da pelos d is Quadros.

Venceu este cotejo o Fla
mengo por 3 á 0, mercê mais 
da má escalação do Técnico 
Mariano Pires Lopes do A- 
tletico que colocou em cam
po um jogador como o cen
tro msdio Juca, que a cerca 
de 5 anos não jogava futebol

Com 20 minutos de jogo o 
citado joga lor foi obrigada 
a deixara canch <, logicamen 
te completamente pregado, 
para não mais voltar.

Outra falha do técnico do 
Atlético F, C. foi a não in
clusão do ponteiro direito Jo 
ao Fernandes em lugir d- 
Periga, que não reune condi 
ções para ocupar aquela po
sição, embora salvando a sua 
grande força de vontade.

Foram duas f ilha6 fatais 
do técnico Mariano Pires Lo
pes, que refletiu mais tarde 
no resultado final da partida, 
e só a ele caberá a culpa do 
derrota at eticana.

Ao contrario, o Flamengo 
não desenvolveu urna de su 
as melhores atuações, mas 
mesmo assim soube apro
veitar as oportunidades sur 
gidas para gol. e o placard 
final de 3 á O lhe ficou bem 
assentado.

Honra >eja feita as atuaçõ
es de Orli e Aldori no Fla
na-ngo dois grandes esteios 
rubro negros, e Buzarelo no 
Atlético, que conse ,ruiu fazer 
defesas empolgantes.

O placard foi inaugurado 
aos 6’ da segunda fase por 
intermédio de Carlinhos, 
tendo aos 13 > meia esquer
da Raimundo aumenta lo pa
ra dois.

No 4o minuto da prorroga

ção ou seja aos 49’ o mesmo 
Raimundo conseguiu dar ci 
fras definitivas no marcador 
com a conquista do 3o gol 
rubro negro.

Os dois quadros jogaram 
ã8sim constuuidos: Flamengo: 
Orli (10), Nenê (9) o Roberto 
(8), Luizinho (9), Aldori (10) 
e Rubens (8,5,) Siqueira (5), 
Sansâo (7) Nelson (6,5), Rai
mundo (5) e Carlinhos (8).

Atlético: Buzarelo (9), Jua- 
rez (7) e Alc u (8); Nelson 
(6), Juca (1) e Hamilton (8.5) 
Periga (3). Amadeu (4). Miro 
(5), Jassi (6 5) e Pizz*ta (2.5)

Na arbitragem dn encontro 
esteve o Sr. Osvaldo Costa, 
com uma atuação precisa, 
regularmente secundada nae 
bandeinnhas nor Ivandel A- 
maral e Jme Carlos Winter.

A renda como já Infon a

mos, somou a importância de
1.220,00.

Ao final dn encontro o S C 
Flamengo deu a classica vol- 
a ollmpir a no gramado ten

do em seguida recebido das 
mãos dn Cap tão P. ulo Mou
ra, Presid-nte do Galeno F 

j 0: uma riquíssima taça de
nominada Incentivo.

Deve ae louvar a discipli- 
I na reinante no Estádio Mu

nicipal da Ponte Grande, já 
que o poiici imemo destaca
do para o serviço naquele 
estádio não teve trabalho al
gum.

Destas colunas cnmprimen- 
tamos o S.C. Flamengo pela 
conquista do Bi compeonato 
das divisões cundarias da 
LSD, e que continue sempre 
a brilhar no mundn esporti
vo da Princesa da Serra.

Goleado o Fluminen
se em Curitibanos
Foi realizado domingo á 

tarde na vizinha cidade de 
Curitibanos, um encontro a- 
mistoso entre os quadros do 
Independente A. C. da vizinha, 
cidade e do Fluminense F. C 
de Lajes.

Este cotejo finalizou com a 
vitoria do quadro curitibanen- 
se por 9 á 0, talvez sendo 
esta a maior g >leada sofrida 
pelo onzí de Reni Xavier.

L1ERC9NTIL DELLA ROCCA, BROERING S. R.
Rua Manoei Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

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 vezes. 

A nossa loja espera a sua visita 
para mostrar-lhe CACIQUE — o pneu 
que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeiros I
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Lajes deve ser uma 
cidade limpa

Inúmeras pessoas mantiveram contacto com 
este colunista, manifestando o seu descontenta
mento quanto a falta de limpesa em diversos logra
douros públicos de nossa cidade.

Ascultando a opinião das mesmas temos a ex
por que de fato a limpesa de nossa cidade não 
tem merecido diretaraente as atenções da Prefei
tura Municipal e do nosso povo.

Embora sabendo-se que a Prefeitura Municipal 
esteja desencadeando uma campanha de limpesa 
publica atravez da imprensa, este movimento po
demos considerar amorfo, porque o mesmo não 
tem encontrado o pleno apoio do nosso povo.

U na vez que a referida campanha não teve 
0 incentivo de nossa população é necessário que 
a Prefeitura Municipal, atravez de seus orgãos com
petentes, se desincumba totalmente desta missão, 
fazendo uma vistoria geral em nossa cidade, pois 
em diversos pontos da mesma há necessidade de 
Sofrer reparos.

Os logradouros públicos que devem merecer 
maiores atenções são as praças Joca Neves, da 
Bandeira, dos Esportes, as ruas Marechal Deodo- 
ro esquina Porto União, Herci io Luz proximo ao 
Mercado Municipal, São Joaquim e Avenida Ma
rechal Floria no trecho comprendido entre a Igreja 
Brasileira e Josto Grazziotin.

Alguns destes logradouros, principalmente as 
praças tem servido muitas vezes de deposito de 
lixos e animais mortos em decomposição, exalan
do mau cheiro, os quais muitas vezes provem do
enças contagiosas e malarias.

Com o termino dos calçamentos de algumas 
ruas, as mesmas ficam obstruídas em certos tre
chos por terras e pedras, impedindo as vezes o 
transito de automóveis e pedestres.

A conservação publica de uma cidade dá um 
aspecto imponente aos visitantes, que dela levam 
as mais lisongeiras das impressões.

Por isto é uma necessidade que com a super
visão da Prefeitura Municipal, e rogando mais u 
ma vez o apoio do nosso povo, cerremos fileiras 
em torno de uma campanha de limpesa de nossa 
Cidade.

Este colunista já teve oportunidade de conhe 
Cer varias cidades do Brasil, algumas delas infe
riores a nossa Lajes, mas em todas elas se nota 
$ preservação e o cuidado ativo destas cidades

Porque Lajes não deve ser uma cidade limpa?
Tud i isto faz parte da mentalidade do povo e 

de seu governantes, e nisto os lajeanos são prati 
ticamente falhos.

A mentalidade que nos referimos, é a menta
lidade de sermos trabalhadores, de sabermos cui
dar da nossa cidade, tudo isto nada se alcança 
se não formos apoiados pela Prefeitura Municipal.

Enfim Lajes deve e necessita ser uma cidade 
limpa.

-  D E S P E D I D A  —
O Snr. e Snra. Eng. MAíNOEL MARTINS, ten

do transferido sua residência para a cidade de 
Tubarão e não havendo oportunidade para apre
sentarem suas despedidas a todas as pessoas de 
suas relações, o fazem atravez deste Jornal, ofe
recendo-lhes naquela cidade os seus préstimos.

LaJES, abril de 1958.

Grande reunião 
preparatória 

das Testemu
nhas de Jeová

As Testemunhas de Jeová 
congregação de Lages iniciarão 
esta semana os preparativos 
locais para o seu congresso in 
ternacional a ser realizado de 
27 de julho a 3 de agosto em 
Nova Iorque, tendo por cená
rio os famosos Estádio Ianque 
e Polo Grounds. Espera-se que 
mais de uma centena de dele
gados do Brasil estejam pre
sentes àquele conclave religio 
so em que estarão representa 
das mais de 161) nações e ilhas 
do mar. Numa assembléia se 
melhante, realizada em 1955 
no Estádio Ianque, estiveram 
presentes 165.829 pessoas, no 
último dia.

Informou nos e Sr. I v o 
Momm, ministro presidente da 
congregação de Lages, que os 
preparativos consistem na ce 
lebração anual da ultima ceia 
do Senhor Jesus Cristo, depois 
das dezoito horas de quinta- 
feita, 3 de abril, e da confe
rência biblica de cunha mun
dial no domingo 6 de abril, às 
16 horas, intitulada: «Um Càn 
tico Novo Para Todos os Ho
mens de Boa Vontade». Ambas 
as reuniões preparatórias do 
congresso serão realizadas na 
sede da congregação, sita à 
Rua Emiliano Ramos 53. O 
orador oficial de domingo será 
o ministro Ivo Momm.

Após essa palestra. serà 
inaugurada oficialmente uma 
grande campanha de evangeli 
zação, sendo distribuidos exem
plares especiais das revistas 
A SENTINELA e DESPERTAI 
editadas pelas Testemunhas de 
Jeová em dezenas de idiomas, 
com tiragem superior a cinco 
milhões de exemplares

Durante a semana, disse nos 
o Sr. Ivo Momm, que as Tes
temunhas de Jeová visitarão 
pessoalmente todos os lares, 
convidando as pessoas para 
estas duas reuniões preparató 
rias do seu congresso interna
cional. Ambas são franqueadas 
ao público. Esclareceu nos ain
da que há 13 000 ministros das 
Testemunhas de Jeová no Bra 
sil, reunidos em 350 congrega
ções desde a fóz do Oiapoque 
até o arroio Xui. Em tôdas as 
suas congregações são dirigidas 
escolas de alfabetização de a- 
dultos, e afirmam que já tive 
ram êxito em ensinar mais de 
Í00 pessoas a ler e escrever, 
no ultimo ano.

Clay Araújo candi
dato ao Ministério 

do Trabalho ’
Segundo fontes informadas 

da Capital Rapública indicam 
que o nome do Sr Clay Arau 
jo é • mais cotado para subs
tituir o Sr. Parsifal Barroso na 
Pasta do Trabalho.

Como se sabe o Sr. Parsifal 
Barroso se desincompatibilizará 
daquele Ministério para conco
rrer na legenda do PTB ao 
Governo do Ceará.
Quanto ao eventual substituto 

Sr. Clay Araújo, ocupa presen 
temente a Direção da Delega
cia RegionaL* do [Trabalho do 
Rio Grande'do-Sul.

Sr. I n d a l i c w  * i í t

No dia 31 de Março p.p , o calendário da vida assi laloa 
a passagem do aniversário natalicio do Sr. Indalicio Pirei, 
admiravel cronista lajeano e membro de tradicional família de 
nossa cidade.

O Sr. Indalicio Pires, pelo seu espirito caritativo tem 
grangeado a simpatia de todos, conseguindo reunir para si um 
vasto circulo de amizades, mormente no setor social onde go
za de real coneeito.

Como jornalista, o nataliciante tem sido um emerite 
colaborador de nosso jornal, sendo ainda colaborador da Re
vista do Clube 12 de Agosto de Florianopolis, considerada 
a mais antiga sociedade recreativa de Santa Catarina, discor
rendo principalraente sobre o valor historico da referido clube. 
É ainda um dos principais colaboradores da Revista do Clube 
Io de Julho

Apresentamos ao feliz aniversariante os nossos votos de 
perenes felicidades, juntamente com todos os seus familiares.

Carminha Souto Maior 
lidera o concurso Miss

Bangu
Efetivada a 3a apuração do Concurso Miss 

Bangu de Lajes, a classificação das 12 concorren
tes ao referido concurso passou a oferecer a se
guinte situação:

lo Carminha Souto Maior 6480
io Leila Maria Neves 6320
3o Ena de Castro Krebs 3100
4o Ilza Maria Arruda 2880
5o Maria Aparecida Sampaio 2410
6o Noilves Araldi ' 2120
7o Vanira Wolff J850
8o Maria Lucia Vieira 1830
9o Zilda Lemos Vieira 1120
10o Zilá Campos Schwinden lliD
lio Marlene Macedo Waltrick i()4t>
12o Mariuza Lemos Batalha 650

Foram apurados até o momento 30910 votos, 
esperando-se que até o final do concurso este to
tal atinja a 10o mil votos, pois o concurso vem 
roanopolizando as atenções do nosso mundo

CR$ 100.000,00
™ r ‘r eexdp ,„""  — c ™  ™
garantidos *° 5Ó,Í°

veis Joã^B uatim ^fa p«dro Ghiorzi na Comercio de


