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Eleita a Mesa da Assem
bléia Legislativa

Foi realizada na ultima quinta feira na Capi
tal do Estado a eleição para a mesa da Assem
bléia Legislativa, cuja constituição gerou fortes co
mentários pe os modos como foi processada

Por 20 votos, sendo ln da UDN, 4 do PTB e 
1 do PDC, foi eleita a seguinte mesa:

Presidente: Jose de Miranda Ramos (PTB) 
lo Vice Presidente: Braz Alves (PTB)
2o Dito: João Caruso Mac Donald (UDN)
1o Secretario: Romeu Sebastião iNeves (UDN) 
2o Dito: Mario Olinger (UDN'
Suplentes: Waldomiro Jose da Silva (UDN) e 

Olice Caldas (PTB).
Jomo se nota a mesa funcionando com um 

Presidente e dois secretários, qualquer que seja a 
, sua composição na ausência de seus membros, o 
P IB  estará sempre na proporção de 1 para 2 da 
UDN .

O PSD e o PRP sufraram a seguinte chapa,
qu. obteve 16 votos:

Presidente: Livadan > Nobrega (PRP) 
o Vice Presidente: \ alerio Gomes (P«P)

2o Dtto: Oscar da Nova (PSD)
1o secretario: Paulo Preis (PSD)
2o Secret »rio: Bihia Bitencourt (PSD)
S ipUntes: Orlando Berteli (PSD)
Epitacio Bittencourt I PSD)
« Partido Social Progressista, pelos seus re

presentantes, deputados Pelagio Parigot de Souza 
Ladislau Roruauowsky e Wolney Folaço de Olivei
ra votaram em branco.

Partido Social lem ocrátic
— NOTA DA PRESIDÊNCIA -

A Gazolina tem novo preço em 
Santa Catarina

Desde o dia 7 do cor- j 
rente e durante todu o 
segundo semesrre de 
1958, os produtos deri
vados do petroleo tem 
novos preços, de acordo 
com portaria baixada pe
lo Conselho Nacional do 
Petroleo, publicada no 
Diário Oficial de 5 do 
corrente.

Em relação ao tabe- 
lamento, anterior, os no
vos preços não apresen
tam qualquer aumento, 
e em diversas localida
des são mais baixos.

Segundo informa o 
Conselho Nacional do 
Petroleo, as maiores re
duções se verificaram 
principalmente nos Es
tados do Rio Grande do 
Sul e Santa Catarina,Jon- 
de a referida baixa be

neficiou regiões geográfi
cas mais extensas com 
reduções de cr$ 0,40 por 
litro.

Outros estados do nor
te e nordeste as baixas 
foram consideráveis mas 
as suas tendências não 
foram equivalente aos 
dos dois estados sulinos

Assim para o nosso 
Estado, os preços dos 
combustíveis foram ta
xados na seguinte ordem:

Gazolina automotiva 
tipo A: crí 6 por litro

Querozene: crí 4,99 por 
litro

Oleo Diesel: crí 3 53 
por litro

Oieo Ccmbustivel: crí
2.196.00 por tonelada

Gas liquefeito: crí . . .
22.00 por kilograma.

A propósito da eleição para 
a Mesa da Assembléia Legis
lativa houve por bem o ilus 
tre Presidente do Partido Tra- 
oalhista Brasileiro divulgar 
pela imprensa falada e escrita 
um telegrama circular trans 
mitido a tôdas as direções mu
nicipais daquele Partido.

Dêsse despacho, depois de 
anunciada a eleição do depu
tado José de Mi anda Ramos 
e apregoada a plena indepen 
dência do P.T.B., consta o se
guinte período

«P.S.D E P R.P NEGARAM 
APOIO NOSSO CANDIDATO».

Essa informação, expressa 
em têrraos rígidos e menos 
inspirides, para que não receba 
interpr tações tendenciosas ou 
desajustadas da realidade ca
rece de uma explicação.

O Partido Social Democráti 
co, efetivamente, não poude, 
nessa eleição, dar seu apoio 
ao deputado trabalhista que, 
em 1''55 foi seu candidato ao 
cargo de Vice Governador de 
Santa Catarina.

Partido que, desde janeiro 
de 1951. vem cumprindo a de
terminação popular traduzida 
nas urnas, de ser PARTIDO 
DE OPOSIÇÃO, ao P.S.D., 
sem quebra dessa linha parti
dária, cntusiásticamente apro 
vada e mantida por todos os 
seus órgãos de direção — não 
era permitindo acolher, aplau

dir e sancionar uma solução, 
como foi a da Mesa, ajustada 
pelo Governador do Estado, e, 
por êle e pelos partidos que o 
apoiam, recebida não só CO 
MO EXTRAORDINÁRIA VI 
TÓRIA, mais ainda COMO A 
MAIS EXPRESSIVA I Vs E 
ATÉ AGORA ALCAN ;A R M.

Fiel à sua orientação e coa 
tando com o decidido ipòio do 
valoroso Partido de Represen

tação Popular, o P S.O. sufragou 
para a Mesa do Legislaiivo 
uma chapa contrária à dos 
interesses políticos do situa- 
cionismo e do seu aliado de 
outras jornadas, mais não fêz 
do que cumprir seu dever de 
oposição, que não compadece 
participação em atos político 
partidários que representem 
vitórias adversárias.

A PEDIDO

« e »

Auxiliares de Escritório
A Firma S1BISA situada nas proximidades do 

Estádio Municipal da Ponte Grande precisa de 2 
auxiliares para escritório, que tenha o curso gi- 
nasial e possua diploma de_ datilografia.

Para maiores informações, queiram dirigir-se 
no proprio local.

nri 
Correia Piiite

O Partido Trabalhista Brasi
leiro do Município de Lages 
vem desenvolvendo um amplo 
programa no sentido de alas
trar suas fileiras eleitorais, or
ganizando Diretórios nos Bair 
ros e distritos.

No dia 12 compareceu a 
Correia Pinto uma Caravana 
de trabalhistas representando 
a Executiva Municipal do par 
tido com a finalidade de orga 
nizar o Diretório daquele prós
pero distrito de Lajes.

Numa reunião bastante con
corrida presidida pelo Dr 
Edezio Nery Caon Vice-Presi 
dente da Executiva do PTB e 
secretariada pelo Dr Galvão 
Nery Caon. foi organizada uma 
Comissão Provisória composta 
pelos senhores Antônio Augus 
to Stanck, Henrique Antônio 
Neves. Gentil Alves Nunes. Ju 
venal Manoel de Souza e sob 
a presidência do Sr. Francisco 
de Assis Barcelos que ‘se en
carregará de congregar os com
panheiros trabalhistas de Cor
reia Pinto ‘para ^formação do 
Diretório do PTB. daquele dis 
trito, o que se fará oportuna 
mente.

Lajes S C, em 2 de Abril de 1958
Ao Sr.
Celso Osmundo da Silva
Nós abaixo assinados representantes de uma comissão de 

sócios deste Clube, cumpre-nos comunicar a você, que de acor
do com a reunião realizada nos salões desta sociedade no dia 
31 p.p. com a referida comissão e o Conselho Fiscal tarabem 
deste quadro social, foi discutido o seguinte;

Tendo você assumido a Presidência do Centro Civico 
«Cru/: e Souza» em 22 de Setembro de 1956 e tendo até a 
presente data 18 meses e dias na direção da sociedade, apre
sentou em uma reunião por força e interêsse da Comissão de 
sócios dêste Clube e não por livre vontade como era de vossa 
obrigação, dar conhecimento aos associados de 3 em 3 meses 
de situação financeira da sociedade, uma divida no comércio 
local e em nome da mesma de Cr$ 153.000,00 Acento e cito 
coenta e três mil cruzeiros .

Interrogado vocc nâo pôde justificar de forma alguma 
como e porque o Clube elevou tanto o seu débito em poucos 
meses de sua administração. Dia a dia vem esta comissão re 
cebendo queixas de credores que não receberam as suas 
quantias nas datas determinadas e ainda agora apareceu mais 
uma divida de Cr$ 8 00000 (oito mil cruzeiros) em favor da 
Força e Luz.

Em certa ocasião que não estamos lembrados, você an
gariou uma quantia em dinhe;ro dos vereadores e funcioná
rios da Prefeitura Municipal desta cidade e da mesma forma 
íez uma coleta nos salões do Clube por ocasião do aniversário 
dêste, com o -Livro de Ouro», desviando dos cofres da socie 
dade todas -estas importâncias em dinheiro.

Vem você demonstrando em vossa pessoa falta de lauto 
ridade nos momentos que sócios deste Clubes praticam as 
mais absurdas alterações dentro do recinto social e quai do 
solicitado, tam a capacidade de mentir, ludibriando aquel.s 
que se mostram com interêsse pela sociedade.

Pois não era para menos que em épocas de eleição, para 
eleger a diretoria dêste Clube, voce se fazia candidato de si 
proprio à presidência do mesmo e após varias tentativas elei 
to como foi, levou em pouco tempo a nossa sociedade ao abis
mo um Clube de gente pobre sem fundos e sem meu s para 
pagar as dividas feitas por você e em no ne da sociedade, o 
mais cêdo possível. Justamente agora que a sociedade come 
mora o seu 40u aniversário de fundação e sempre coníe-vou o 
bom nome que tem o conceito e a dignidade entre a- demais 
sociedades Lajeanas; vem agora você tirar tudo isto dela e 
que você Celso, nada disto possui.

Por tudo que acima mencionamos e de acordo com o 
parecer dos representantes da Comissão e Conselho Fiscal des 
ta Sociedade fica você Celso Osmundo da Silva, a partir des 
ta data deposto da Presidência do Centro Civi*o «Cruz e Sou
za».

Caso se julgue com algum direito, procure, que será me
lhor para esta Comissão agir,

Tudo que acima citamos, responsabilizamo-nos.
Sem mais

Pela Comissão
Hercilio Oliveira Silva 
Nicanor Antonio Cândido 
Sebastião Athayde 
Agenor Pires da Rosa 
André 'Alcântara

Conselho Fiscal 
Constancio Oliveira 

João Pedro Lima 
José Pilar
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^ ^ S O C I f t !
A n i v e r s á r i o s

Fazem anos hoje;

O Dr. Alberto Sant06;
No dia 17:
O Sr. Renato Baroni: O Sr. 

Orival Eduardo Broering; O 
Sr. Se^gio Ramos: O menino 
Oandido, filho do sr. Cândi
do Bampi industrialista

Sr. Ivens Montenegro
Viu pass ir mii um aniver 

sario natalício, fi do cor 
rente, o er. lve i Ylonteuegro 
eocarregado do Poeto de Pei- 
cultura em Lajes ( riaçào de 
p ixe»À e elemento muito 
relaci nado e benquieto em 
nossos meios s. riais e de - 
p irtivon.

R''ji^trando i acontecimen 
to, .bora tantiamente, d 6- 
t dunas omprimentemos
o ■ versarianb- com votoe 
do ;> enes felicid des

nesta praça; A Sra. Maria 
Ji'ndira de Corel. va, esposa 
^o Sr. Oatulino Antunes Reis, 
residente em Cam o Belo do 
Sul; ü  Sr. Renato Fernandes

No dia 18:
0  Sr. Adroaldo ('amargo: O 

Sr. Mauro Rodolfo, Construtor 
Licenciado nesta ci ade: O 
Sr. Antonio Jader Marques.

A todos os aniversari ntes 
os nossos cumprimentos

VOCÊ 3ABIA . . •
_  Que .Io. r.Tar»’ ;  ci 

dos Franc - >■ imprr.id • 0 D
cidentc i sceu em N e s u tn a  
em 742. I >e grande homem 
não subiu I < e protegia as 

i <i . se homens e- 
i nou sàbiunte 
rio compreen 

o bie, os Pirineus 
■ (a. A.) 
x x x

,n  L)ampici,na 
descobriu em 

<le Dampier si 
i 'ova  Bretanha 

i ui é (A.A)
\ x x

cavalo alado, 
. i ^angue de Mc 

Vrseu lhe cortou
i.)

letras oi 
minin.
seu gi 
dido < 
e o A !

(•>»' 
vegan 
17oii < 
(uado 
e a N v

Que 
que n:. 
dusa ci 
a caber (

_  o  A M O R
WILSUN GETULIO CANC1AN

Dizem que atr.or faz milagres 
Por isso minha alma < re 
E ,.ede à Deus que me mande 
Um amor gual a voi e
Amor é boa vermelha 
Dois iabios. num coração 
Um falando a verdade 
Outro dizendo que não.

Amor é seutir m peito 
Estalos de machucar 
E' sorrir como certo geito 
A ponto do se chorar

Amor é concurso do beijo 
No colégio da paixão 
O aluno é meu des-jo
O mestre teu coração_____________ _______

CUSTA
e lava

BEM MENOS
mui to mais!

Facilidale para im
portação de pjpel 

para a Imprensa
Segundo co:m nicado do S in 

dicato dos Proprietários de 
Jornais e Revistas do Rio de 
Janeiro; acaba i e ser recomen 
dado ao governo que não es
tabeleça medida, de ir strição 
ou discriminató ias na impor 
tação de papel e maquinaria 
necessárias à ir. pressão de"jor- 
nais e revistas, “a fim de que 
haja possibilidade da existên
cia de uma imprensa livre e 
independent A recomenda
ção foi bem recebida pelos po
deres públicos, havendo pro 
messas de supressão de todos 
as medidas que dificultem tal 
importação ou restrinjam ou li
mitem as fontes de forneci
mento ou os meios de trans
porte.

É o la v iro uoa  mas simp'es aue evistf I A  nova PR IM A  
E C O N Ô M C A  por .. u to menos do que você imagino, reo iza 
a lavagem integral É a mais pr tica a mais e onômica não 
pre isa initaloções especiais. E além dessa vantagens, 
veja porque a Iqvoroupo PRlMA é s-ímp e me hor I
• Mecanismo de grande simplic idade I
• Não tem quaisquer peças quebráveis I
• G a ran tida  por 2 anos I

Peça uma demonstração
da novo PRIMA E C O N Ô M  C A . V o cê  o ♦•rò 
•  m teu  le r , g re tu itom ente , •  v e rá  que e la 
quer d ize r te m p re : mois h ig iene , molt eco- 
nom lc, molt desconto I

REVENDEDOR EXCLUSIVO:

Comércio de Automóveis João 
Buatim S/A.

Rua Mal. Deodoro, 305 Tel. 259

Mas venha ver ainda hoje, em nossa 
loja, esta maravilha da indústria moderno*

C o m p r e
A PREÇO J U S T O . . .

comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

6 A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões talhe rrn 
demo e a tradicional DURABILIDADE RLNNER.

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sr.r.; ->,ento de camisas sports,ca>ças sports calca /  '  H g ------boop* 1
dos, ch ap éu s. ’ dlva- — —

■D T T V T T V T T T D  Qu a l id a d e  e  d is t in ç ã o

K b J N  J N r . f i  -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidad- e dis'i

a boa loupa ponto por ponto 1

i
j 'çã o l

' ■' ■ V1,



LAGES. 16-4-58 CORREIO LAGEANO 3o pcgina

O B A R U L H O LEITE 0 MELHOR ALIMENTO
Uma das mais modernas 

conquista* da ciência é a 
higiene |mental, que conse
guiu descobrir os fatõres que 
afetam o ser humano e que 
antes eram menosprezados. 
Um dêsses fatores é o baru
lho. Considera-se hoje como 
um fato indiscutível que o 
barulho é prejudicial à saú
de e à eficiência do trabalh • 
Oficinas, lojas, escritórios ou 
quaisquer locais onde o ba 
rulbo atinge uma certa inten
sidade, as p ŝsoâs que aí sâo 
obrigadas a permanecer can
sam mais depressa e pr d j -  
zem menos.

M^smo no lar é preciso que 
haja menos barulho, nem que 
seja para respeitar os vi- 
zi bos.

O ouvido humano pode a- 
on o iar-se  a um barulho 
contínuo e igual. Mas os

Juizo de Direito da  
2a V ara da C om arca  
de Lajes, Santa C ata

rina

Edital de Ci
tação

sons não se misturam e nun
ca ficam em nível uniforme. 
Assim, o nosso sistema ner
voso precisa continuamente 
adaptar se às várias modifica
ções do barulho, o que cau
sa grandes desgastes. Tanto 
os trabalhador* s intelectuais 
quanto os braçais ficam afe
tados pelo barulho, diminuin
do sua eficiência eérca de 
33% a partir da quarta hora 
de trabalho. Urge combater 
o barulho em nosso próprio 
proveito.

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 cere
ais são preparados com leite, 
essas proteínas reunem se às 
do leite, fazendo com que o 
conjunto tenha um valor mui
to maior.

Assim, os doces que levam 
leite, o arroz-doce, a canjica e 
os mingáus são alimentos de 
grande valor.

Do mesmo modo. o pão com 
queijo (p< i- o queijo é um de

rivado concentrado do leite), 
i Como sempre, o leite é que 
tem o papel principal. Além, 
de ser o melhor alimento, em 
presta suas qualidades aos ou

tros enrique cendo-as e tor 
nando as mais saborosas. S e 
gundo informações fornecida 
pela Divisão de Propaganda do 
SAPS (A.A.)

Sofre do figado ?
Já  procurou todos os recursos e não se curou? Não 

esite, use Mistura r'e Plantas Medicinais do Ervanario Ve
getal a Natureza, de otimos resultados para estomago. 
doenças do aparelho digestivo, pressão, nervos etc.

Distribuidor nesta cidade: Sr Antonio Lang Rua 
Marechal Deodoro, 235.

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

MERCANTIL DELLR R3CC3, BR3ERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

) Doutor José Pedro Men- 
dr- <le Almeida; Juiz de Dí- 
reiio di 2a. Vara da Comar- 
c de Lajes, E ta lo de Santa 
C arina, ru fôrma da lei, 
etc.

F \ Z  S-\BER a quem inte- 
r**-str uossa e conhecimento 
de-te tiv*rem, que com o pta- 
z de 30 dias contados da 
pri neira publicação desta na 
itupr-*nsi local, que estado 
R* n 'O xecutado CAROLlNA 
D\Vl\CE.NO VARELA, resi- 
d nt- no distrito de Cerro 
N gro, dj sta Comarca, p r a  
inc • .tinenti a quantia de Cr$ 
144 00 (Cento e quarenta e 
q a tn  cruzeiros) e mais selos 
e custas <1a execução que lhe 
m iv* a Fazenda do Estado.

E, porque em cumprimento 
ao man lado de citacão do re 
ferido executado tenha o Ofi
cial de Justiça, encarregado 
da diligencia, certifí?ado não 
haver encontrado o referido 
executado, passou-se o pre- 
s-nte edital, com o prazo de 
trinta dias, por meio do qual 
fica citado o mesmo, para 
comparecer e pagar o seu dé
bito, e não o fazendo, ser-lhe • 
ão peuhorados bens tantos 
quanto* baatem para o referi- 
»jO pagamento.

E, para que ninguém possa 
alegai ignorância, se passou o 
presente edital era tres vias  
uma para ser publicada na 
imnrensa local, outra para Ser 
aflxad no local de costumes, 
ficando ainda cópia nos autos 
respectivos. Dado e passado 
nesia cidade de Lajes, aos 
quinze dias do mês de Vlarço 
do ano de mil novecentos e 
cincneDta e oito, (15/3/1958). 
Eu, Hélio Bosco de Castro, 
Escrivlo dos Feitos da F>- 
zenda, que o datilografei, 
subscreví t assino.

José de Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara.
H*lio Bosco de Castro 

Escrivão dos Feitos da 
F azenda.

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

com menos cruzeiros I
rii

MERCANTIL DELLA ROSCA,  B R 9 E R I N G  S . A .
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 

Lajes -  SANTA CATARINA
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Transportes Aéreos Catarinense $.A
Natirac

Séda e n Floranópolis S. A.

O O S
Horários de e para L A G E S

O O V IIN 3D 3 chegidas às
SiidiS às 14:3) De Ria - 3 ia  Paulo - Curitiba - Itajai e F ioriaióoolis 

14:5) Para Videira - Joaçaba - Chapecó è  Irai
SEGUNDAS checadas às 

saídas às 
chegadas às

11.55 De 
12,15 Para 
15,10 De

TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

Irai - Tiapecó - Joaçaba e Videira 
Florianópolis - Itajai Cariti.óa - São Pau o e Rio 

Rio - Saitoí  - P a a i a g a í  - Cariilba -fo  ír. íe - /Itajai  
e Florianópolis 1

saídas às 15,30 Para Porto Alegre

Porto Alegre
Florianópolis - Itajai - Joiavile - Cn.-itiba - Paran agu á  

Santos e Rio > '

chegadas às 
saídas às

« J *
chegadas às

saidas às
chegadas às 

saidas às

09:20 De 
09:40 Para

15:05 De

15:52 Para
09:5 De 

10.15 Para

chegadas à lò:0p De

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

saides às 10:15 Para

Ri£ . '  S a t fo s  - Paranaguá - Curitiba - Jolnvile - Itajai 
e Florianopolis
Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai;
Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira
FSan?osDe°Rio íoinvil3  " Cixritib^, - Paranaguá

e n o & s P j í : , a 3 3 ” - c ” i f t 3 - W 3 *  • I t a W
Videira - Joaçaba - Chapecó e Irai 
Irai - Chapecó - Joaçaba e Videira

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

-  T A C às suas ordens

uri» | 
A*1

Dinheif'
n 40

Hdt>-,
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Prefeitura Municipal de Laies
ESTADO DE SANTA CATARINA

ia r i i
De ordem do Snr. Prefeito Municipal, tomo público pn- 

ra o conhecimento dos interessados, que. de acôrdo com a 
Lei n 110, de 25 de Setembro de 1956, serão vendidos em 
Hista Publica, Da Secretaria da Prefeitura no dia 24 de 
Abril uo corrente ano, às 15 horas, os seguintes terreaos do 
Patnmonio Municipal:

7) Um lote com a área de 400 m2, sito no local Cont. 
Dinheiro, Zina B urbana dest i cidade, confrontando: ao Norte 
com 40 metros com o Patrimônio Municipal; ao Sul. 40 me
tros, também com o Patrimônio Municipal, a Leste; 10 me- 
tros <'otH U<na Kua Projetada e a Oeste com 10 metros com 
o PatrimÔDÍ> Municipal;

91) Um lote com a área de 248,56 m2, cito Próximo ho 
cemitério zona B, urbana desta cid ide, confront indo: ao 
Norte; 21 metros c >iu o Patrimônio Muoicip d; ao Sul. com 
19,60 íetr s e se&a-nta deci netros, com uma Roa Projetada, 
n Leste com I2.60m com quero de direito, e a Oeste 12 m e
tros, com umi R u  Projetada.

9t) U n lote c m a área de 289 rr2, sito nas Proximi
dades na Rua Frei Gabri. I, zona 4, urbana desta cidade, 
confront. ndo;-o N rte com 12,50 n, c m quem de direito; ao 
Sul. com 12.50;n com a Servidão; 1 Lest , com 23,50 com o 
P drimônio Municipal, e a O sie, 22,70 m com o Patrimônio 
Municipal.

95) Um lote com « área de 110 m2, Rito no local deno
minado, Cont» Dinheiro, z.»oa B u nana desta cidade, con
frontando: Ao Norte, corr 6 m, com quem de direito; ao Sul. 
Com 5 metros, com Uma Rra Proj tada, ao Leste, com 20 
nutro- com o Patrimônio Municipal, ■ a Oeste 20 metros, 
com terrenos de Ji>ào Fr.mcisco F nas.

96) Um lote, co r. a àrea de 381 m‘2, suo no local deno- 
minodo Conta Dioheir , z ma B urbana ' st i cidade, confron 
taodo: ao Norte com, 38 meir>s, c m qu-ro de direitr; ao 
Suli, c-m  38 60m com terrenos de A' aldo de Tal, a Leste, 
Co* 10 melros, com o Patri nôaio Municipal, e a Oeste com 
10 meuos c m uma Rua Projetada.

97) Um lote com h área de 3y3m2, sito no loc*l Conta 
Dinheiro zona B dest cidade, confrontando: ao Narte, com 
S2,50m, c m  o Patrin ônio Municip 1, u> Sul: com 33 metros 
Com terrenos de Fred iino cie Tal, a Leste: com 12 metros 
com qoera de direiic, e n CLste, rum 12 metros com uma 
Ru- r  oj-thJa.

98) Um lote com i área de 378.50m 2, sito no local de
nomina is Conta Dinheiro, zona B u>b Da desta cidade, con 
Irontand : a.» Norte, com 32m, c >m u Patrimônio Municipal, 
ao Sul, com 32,50 n c m o Patrimônio Monicipa'; a Leste 
com 11 80 m, com qu m de direit e a Oeste, com 11,80, 
com uma Rua Projet

99) Um lote com a área de 399m2; sito no local deno
minado Varzea. zona suburbana -sta cidade, confr< nUndo: 
ao Nor»e, com 20,50 . < om uma Rua Projetada: ao Sul com 
23 mefros com o Patrimônio Municipal; « Leste, com 14,70m 
com o Patrimônio Muni ipal, e a Oeste, com 22,90m; com o 
Patrmônio Municipal

100) Um lote co n com h área de 363m2, sito no local 
denominado Conta D iheiro, zona B urbanu desta cidade, 
confrontando: ao Nort , com 12 metros, com a Estrada para o 
Bairro Guaruja; ao Sul, 12 metros, com quem de direito, a 
Leste, com 32,80 m c m terrenos de Maria Andrade, ao Oes
te com 29,49 metros, com o Patrimônio Municipal.

101) um l«te com a área de 362,40 m, sito no local de
nominado, Conta Diriht-irc, zona B, Urbana desta cldide, 
conf optando, ao Norte: 22,70 m com o Patrimônio Municipal, 
ao Sul; com 24.20ni com o Patrimônio Municipal; a Leste, 
com 16.30 m com terreno de Tânia Garofôlis Fialho, e a 
Oeste com 15 metros, com Uma Rua Projetada.

102) Um lote Com a área de 391 m2, sito no local de- 
nomin do Conta Dinheiro, zona B, urbana desta cidade, con
frontando; ao Norte. 26,90 m com a Estrada pare o Burro  
Gunrujá, ao Sul. 24 metro-, com terrenos 1e Sebastião An
drade; a Leste, com 19,90m, com terrenos de Ccsário Pereira 
Bistos, e a Oeste com 11,40 m, com terrenos de Hildo Mo
reira;

103) Urn lote com a área de 318 m2, sito no local Con
ta Dinheiro, z-.m B urbana desta cidade, confrontando: ao 
N >rte, com 1150 m, com Uma Rua Projetada a« Sul, com 10 
rc**tros, com terrenos de Enedina Sebastião Luiz; a Leste, 
com 29,80 m, com Uma Ru* Projetada, e a Oeste com 
29,45, com terrenos de Jaime de Liz Mota.

104) Um lote com a área de 352.50m. sito ao local de- 
nr mimdo Conta Dinheiro, zona B urbana desta cid ide, con 
froiitmto; ao Norte, com 12 metros, com uma Rua Projetada, 
ao Sul. com 11,50 m com o Patrimônio Municipal; a Leste, 
com 29,45m, com quem de direito, • a Oeste com 30,8o'»1, 
con» Bernardino Siqueira de Mota.

105) Um lote com a área de 242,20m. sito no local de 
nominado Conta Dinheiro, zon8 B, U’bana desta cid de, con

frontando, ao Nortp, com 13 metros cem uma rua projetada; 
no Sui.com 12 50 m com o P.<trlmôn o Mudrip-d; a Leste, 
com 19 m com o Patrimônio Municipal, e a Oeste com 19 
m e tro *  C um  Uma R uh Pr< j t ta d a .

106) Um lote com a â ea de 190 m2. sito no local de
nominado Conta Dinheiro, zoia B urbana desta cidade, con
frontando; ao Norte; 12,50 com quem de direito; ac Sul, Com 
10 m '■om terrenos de Livjno Câ idido Vargas, e 3,40 ra com 
Um 1 Rua Prs-jet‘da. a Leste, com 21 m com terreno* de 
Livioo Vargas e 9 metro- com quem de direito, a OcSte, 
com 33,20 c  m o Patrimônio Municipal.

107) Um lote com a area de 388,45 m, sito no lucal de
nominado Passo Fund- , zona Suburbana, desta cidade, con- 
frontan 1o: ao Norte 22,70m. coin o P,.trimônio Municip-i, ao 
Sul; com trints metros e n -venta centímetros (39,60m) com 
terrenos da Mitr ; a Leste, com 10 m com terren *s de Hipó- 
lito de Tal, e a Oeste, com terrenos d- A'cides Alves, com 
18.90,

108) Um lote com a área de 185.70m. sito ni local de
nominado. Passo Fundo, zona Subuibaoa, desta cidade, con
frontando; ao Norte, com 35,20m 3- m o Patrimônio Municipal, 
ao Sol. com 22,70 m com o Patnmò uo Municipal; a Le»te, 
cem 17,75m. c »m terrenos de Hipolito de Til, e a O *ste com 
14 metros com Horacides Alves.

109) Um lote c<>m a área de 358, 15m2, sito no local 
denominado Passo Fuudo, zona Suburbana, desta cidade, 
confrontando: ao Norte, com 32,10m com o Patrimônio Mu 
nicipal, ao Sul, com 35,20m com o P trimônio Municipal; 
a Leste com 16,80 m com terr<-nos de Edmundo Silva e a 
Oeste com ll,90m com terrenos de Saturnino Pilar.

110) Um lote com a área de 260 mS*. sito no local de- 
n minado Passo Fundo, zona Suburbana desta cidade, con 
frontando: ao Norte: Vertice do triâ guio, com uma Rua 
Projetada; ao Sul, com 15,60 m com o Patrimônio Munici
pal; a Leste, com 35,50 m com terrenos de Flavio Carsten 
e Potrimônio Municipal, e a Oeste com 32,70 m com Sa
turnino Pilar.

111) Um lote com a àrea de 242,70 m2, sito no local 
denominado Passo Fundo, zona suburbana desta cidade, 
com «s seguintes confrontações; ao Norte Uma Roa Proje
tada, com 8.70 m; ao Sul, Terreno Patrimônio Municipal, com 
16,50 m, a Leate, terreno de Doracy Rodrigues, com 47,70 
m numa linha quebrada; ao Oeste, terreno de Patrimônio 
Municipal e de Flavio C--rten, com 46,60m, numa linha que
brada.

112) Um lote com a área de 223,50m2, sito no local de 
nominado Conta Dinheiro, zona B, urbana desta cidade, 
com as seguintes confrontações: Ao Norte: com 12,50 m 
com o Patrimônio Municipal, ao Sul, 12 m com terrenos d * 
João Garrozzi, a Leste.com 18 50m com terrenos do Patri
mônio Municipal, e a Oeste, com 18 m com Uma Rua Pro
jetada

113) Üm lote com a área de 267,l4m2. á rua Afonso 
Ribeiro (fundos), zona A, urbana desta cidade, confront n- 
do ao Norte: 47,50m, com terrenos de Gentil Araldi e 17,90

com terrenos de Evilásio Koeche e com quem de direi
to; ao Sul com 6l,30m com quem de direito; a Leste, 10 m 
c m Geniil D. Araldi e Vértice de triângulo, e a Oeste com 
t rreno* de Oldtmar Felioe, cor. 12,10m.

114) Um lote com a átea de 200m2, silo na Rua Jerô. 
uimo Coelho zona A Urbana desta cidade, confrontando: ao 
Norte: com 72 metros, com terrenos de Luiz Antônio Mene
ses; ho Sul; com 72 metros, com terras de Orozino do Va
le, a Leste, com 5,58 m com o Patrimônio Municipal, e a 
Oeste Vértice d um triângulo, com a Rua ferônimo“C<>e 
Iho.

115) Um lote com a àrea “ e 262 m2, site no flocal de
nominado Morro do Posto zona B, urbana desta cidade, 
confrontando: ao Norte; com 4.90m com terrenos de Augus
to Koeche; ao Sul, com ll;50ro com uma rua Projetada; a 
Leste, com 31,45m com terrenos pertencente a Hélio O. 
Arruda, e a Oeste com 33,30 m, com a Rua Kauto de Sou
sa. x _

116) Um lote com a área de 172,50 m2, sito à Rua rrei  
Gabrirl (fundos), zona A, urbana desta cidade, confrontan
do: no Noite; com 20m, com um Bêco; ao Sul, com 20 me
tros, com terrenos de Zizenind>> José Godinho, a Leste, 
com 9 metros e ciicuenta centím etro (9,50m) cum terrenos 
de Herdeiros de Dr. Aristorides Stardler, a Oe-te. com 
7,80m com terrenos de Djalma Vieira Velho.

1 17) Um lote com a área de 223m2, sito nas Proximi
dades ua \v. Presi ente Getúlio Vargas, zona A, urbana 
desta cidade, confrontando: ho Norte, com 17 metrns, com 
o Patrimônio Municipal; ao Sul, com 19,85, c«m Terrenos 
de Fernando Spicker; a Lest-, com 12 metros com quem 
de direito, e a Oe-te com 12 metros esm terrenos de José 
Holzmann.

119) Um lote com a área de 300 m2, sito nas proximi
dades da Xarqueada São Sebastião, zona B urbana desta c - 
dado, coníraniando: Norte, com 15 metros, com terreno de 
Aristotelino Moteira; ao Sul, com 15 metros, com terreno

de Maurilia Córd va e Milton 
dos -Santos, a Les t  c< m 
22,80m com o Pa'rimônio Mu
nicipal, e a Oeste com 18 me
tros com que de dire to.

120) Um lote coma àr<-a de 
323,'iOm2, sito no lugar deno
minado Vá zea, zona B des 
ta cidade, coufmniando: ao 
Norte, com 11 metros com o 
Patrimôn o Municipal, ao Sul, 
com 10,80m, com uma Rua 
Projetida, a L»ste, com 30 
metros, com quem de direito, 
e a Oeste com 30 metros 
com quem de direito,-

121) Um tote com a àrea 
de 19l,40m2. jeito no local 
d nond ado Cont Dmhebo, 
z na B urbana < e .ta | idade 
confrontando: ao Norie: com 
16 m tros com |o Patrimônio 
Municipal, ao Sul: com 15 90 
m c- m terrenos de Saul .Ca- 
valca; a Leste, com 12 me
tros. com terres de João *Do- 
m ngos Csvnlca, e a Oe6te 
com 12 metros com o Patri
mônio Municipal e Fredolino 
de Tal.

O- preços mínimos de alie
nação são os seguintes."

Lotes números - 107. 10£,
109, 110, e 111 a Cr$ 10,oo 
cada metro quadrado

Lotes número6 - 96, 97, 10), 
10 *. 103, 104. 106, 115. )1 19,
120, 7 91 a Cr$ 30,oo o metro 
quadrado

Lotes números - 95, 98; 98, 
100, 105, e 1 l2a Cr$ 20,oo o 
metr quadrado

Lotee números - 121 a Cr$ 
40,oo ca <a metro .quadrado

Lot 9 números - 117 e 113 
a Cr$ 50,oo o metro quadra* 
do

Lotes números - 94, 113,
114 e 116 Cr$ 100,oo o metro 
quadrado.

Durante o prazo de 20 
dias. a contar da data da pu 
blicaçáo deste Edital, deverão 
ser encamir ha ias à Secreta
ria da Prefeitu a. a* recla
mações de quem se julgar 
com direi"» os terreDos ora 
em ooucorrência.

O Pr p nenie, c ija  a pro
posta fôr aceita, deverá efe
tuar o pagamento dentro do 
prazo de 2 dias- 
Prefeitura Munícpal de Lages,

em 8 de abril de 1958 
Ass. - Felipe efonso Simão 

Secr tárto

Compre Baterias 
«FORD» 

completamente 
carre jad as
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EM POUCAS
Segundo divulga o IBGE, o 

ensino primário sob dependên
cia municipal é ministrado em 
40.104 unidades escolares, dis
pondo de um corpo docente 
formado por 50.405 professores 
e abrangendo um corpo dis
cente composto de 1,6 milhões 
de alunos. O maior número de 
unidades escolares municipais 
aparece em Minas, São Paulo, 
Rio Grande do Sul. Pernam 
buco e Ceará.

X X X

Quando alguém deseja refe
rir-se a um lugar muito dis
tante, fala em «Cacha Pregos». 
Todavia, poucos sabem que 
Cacha Pregos rcalmente exis
te: é uma vila no município de 
Itap rica, Est do da Bahia. 
Cha nava se antigamente Ponta 
Alegre Situa-se numa das ex
tremidades da ilha de Itapari- 
ca, enquanto a cidade dêste 
nome se localiza na extremi
dade oposta. No Censo de 
195 >, 1.207 pessoas moravam 
am Cacha Pregos: 578 homens 
e 629 mulheres. Talves a gra 
fia verdadeira fôsse Caixa Pre
gos, que aparece em algumas 
publicações; mas os homens 
habitantes da localidade não a 
admitem. Para eles. Cacha 
Pregos não é o fim do mundo.

X X X

A produção de tomate em 
1957 não deve ter sido infe
rior a 3(I0.'IC’0 toneladas, segun
do, previsões feitas pelo SEP. 
A área de cultivo do tomate 
em nosso país é atualmente 
da ordem de 24 600 hectares, 
estimando-se o rendimento em 
12.6 )0 kg por hectare. Dados 
do «Anuário Estatístico» do 
IBGE indicam como principais 
p odutores brasileiros os Esta 
dos de São Paulo e Pernam 
buco, ambos com safras anuais 
Superiores a 100.000 toneladas.

X X X

Fica no município de Óbi
dos, Pará, a famosa «Garganta 
do Ama/.onas», passagem onde 
o rio apresenta sua menor lar
gura: 1.892 metros Nesse pon
to, a profundidade é estimada 
em oitenta metros. («Enciclo
pédia dos Municípios Brasilci 
ros», IBGE)

X X X

Itumbiara, próspero municí
pio goiano, tem uma popula
ção estimada em mais de 
2''.000 habitantes. No seu ter 
ritório se localiza a conhecida 
C ichoeira Dourada, ponto de 
atraçao turística. É grande o 
número de pessoas que a visi
tam anualmente umas atraídas 
pela beleza do espetáculo, ou 
tras pela piscosidade da rio 
Paranaíba
Informa a «Enciclopédia dos 
Municípios Brasileiros» que. 
atualmente, se encontra em fase 
de construção um usina hidro- 
létrica, esperando-se ainda pa
ra êste ano a entrada em fun
cionamento de alguns gerado
res. Com seu aproveitamento 
total, a Central Elétrica de 
Cachoeira Dourada produzirá 
cêrca de meio milhão de cava- 
los-vapor.

X X X

Deve orçar em vinte bilhões 
de cruzeiros o valor da produ
ção metalúgica do Estado de 
São Paulo. Dados apurados pe
lo IBGE em 1955 revelavam 
um montante de 15 biliões ori
ginários do município da Capi
tal. Outro grnde centro meta- 
lúgico do Estado é Santo An 
dré (mais de 2 bilhões) Segue 
m-se São Caitano do Sul, Mo- 
gi das Cruzes; Sorocaba, Cam
pinas e Jundiaí.

X X X

A produção brasileira de fa 
va. em 1957, somou 43 mil 
toneladas, no valor estatístico, 
de 286 milhões de cruzeiros

Nereu Ramos e o cin
quentenário da A.B.I.

Rio ARGUS PRESS — Co
memora a Associação Brasilei
ra de Imprensa os seus cin
quenta anos de existência. De 
trabalhosa ardua e fecunda 
existência.

Não lhe foram fáceis nem 
suaves ou tranquilos. Congre
gar profissionais de im
prensa. formando lhes uma al
ma comum - a elevação, a 
perfeiçoamento e defesa da 
classe - na variedade da ideo 
logias, das convicções, das 
tendências, das aspirações é 
de si mesma obra que enalte
ce os que a e!a se devotaram 
e realça a compreensão dos 
que néla tão porfiadamente se 
empenharam. E galhardamente 
triunfaram. E à sua frente, 
com indiscutível direito ao a-

preço generalizado, os que fo
ram líderes do movimento a 
glutinados de energias através 
do tempo que se escoou

Com a saudade de muitos 
que já se foram; a considera
ção a quantos ainda aí estão 
na faina indormida. é de jus 
tiça ressaltar a figura incon 
fundivel dêsse incansável“Her- 
bert Moses. para cuja ativid i- 
de os minutos se desdobram c 
multiplicam

Saldando o, no dia de hoje 
saúdo a própria A B.I. no seu 
passado de lutas, no seu pre 
sente de vitorias com os vótos 
por que prossiga a gloriosa 
caminhada, com os olhos fitos 
no engrandecimento do Brasil. 
NEREU RAMOS

Não dê esmola
contribua para SLAN

consoante estimativa do SEP. 
O maior produtor é Estado 
de Pernanbuco (10 0l)(| U, sur
gindo dois outros Estados Nor
destinos em segundo e tercei
ro lugar: Paraíba (7 000 t) e 
Rio Grande do Norte (6H00 t). 
Minas Gerais está produzindo 
6500 t, Alagoas, Sergipe Rio 
Grande do Sul e Maranhão, 
acima de 1000 t cada um.

X X X

Dos 24 >1 municípios instala
dos até julho de 2956, 1454 não 
possuímos ainda estabelccimen 
to de ensino médio. Nesse ano 
dos 947 municípios que decla
raram a existência de unidades 
escolares dêsse grau 204 eram 
paulistas, 187 mineiros e 91 
gaúchos. (IBGE)

S. Paulo, (Interpress) Con
forme as últimas estatísticas, 
em 1957 o Brasil consumiu 130 
mil toneladas de papel de im
prensa; o México, 81 mil; a 
Argentina. 35 mil; o Chile 23 
mil; o Uruguai, 20 mil; a Co 
lombia 17 mil; o Peru, 10 mil; 
o Equador. 31 mil; a Bolivia. 
3 mil; e o Paraguai, 500 tone 
lahas. Como se verifica, o 
maior consumidor foi o nosso

Finlândia Produzimos paptlde 
todas as qualidades, com 6. fa. 
bricas nos Estados de São P, w 
lo, Rio de Janeiro Rio Grande 
do Sul, Minas Gerais Parani, 
Santa Catarina, Pernambuco e 
Distrito Federal. A produção é 
grande, mas dependente aii da 
da celulose. Espera se suprir o 
mercado interno com a fabri
ca de solventes em Cabo Frio,

país importando a maior parte

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

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

Juizo de Direito da 2a Vara da Comarca de Lajes
Santa Catarina.

E d i t a l  d e  C i t a ç ã o

Lh

ir Arten 
>i ítuai

O Dout ’r José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Comar
ca de Lajés, Estado de San
ta Catarina, na fôrma da 
lei, etc.
FAZ SABER a quem inte

ressar possa e conhecimento 
deste tiverem, qne com o pra
zo de 30 dias. contados da 
primeira publicação deste na 
imprensa local, qu« estado 
sendo executado JUL1A AN- 
TONIA DE SOÜZA, residente 
r.o distrito de Cerro Negro, 
desta Comarca, pa a pag.ir 
inconlinenti a quantia de CrS 
336.00 (trezentos e trinta e 
geis cruzeiros) e mais selos e 
custas da execução que liie

move a Fazenda do Estado.
E, porque em cumprimento 

ao mandado de citação da re
ferida executada, tenha o Ofi
cial de Justiça, enerrregado 
da diligência, certificado não 
haver encontrado, o referido 
executado, passou-se o pre
sente edital, com o praso de 
trinta dias, por meio do qual 
fica o m^smo citado a compa
recer e pagar o seu débito, e 
n ã o  o fazendo ser-lhe-ão 
peohorados bons tantos quan
tos bastem para o referido 
pugamento.

E, para que ninguém possa 
alegir ignorância, se passou 
o presenie edital era tres vias,

uma para ser publicada na 
imprensa local, < utra para ser 
afixada no local de costume, 
ficando ainda cópia nos autos 
respectivos. Dado e passado 
nesta Cidade de Lajes, aos 
quinze dias do mês de Março 
do ano de tnil novecentos 
cincoenta e oito, (15/3/1958). 
Eu Hélio Bosco de Castrr, 
Escrivão dos Feitos da Fá- 
zenda, que datilografei, subs
creví e assino.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara 
Hélio Bosco de Castro 
Escrivão dos Feitos da 

Fazenda

Se «eg1 
«efrontaf 
y.e-nacit 
jír.te de 
a que ec 
fo.-ate d 
i< atrav 
antibaoe 
i Colorai

At d a 
Kieram

Hoj
prei

As máquinas de escrever 
v regulador de toque 
v régua de marginadores 
*  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
« apôio de papel
^ inserção regulável e automática do 
y  libertador de tipos 
v mesa de papel 
v estrutura blindada monobloco

Porque dura mais1 
Porque custa menos1 
Porque trabalha melhor!Siemag possuem;

Teolo
Ügi íeri 
nta n- 2 
Mefonit 
u 20 ho 
p dos p 
iiitis q 
lemporac 
£ a si 

4õ9 pren 
Taça ( 

detentor 
tice can 
litnulo d 
Taça ]

J

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
"«Organização H é lio  Lida/'
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INTERNACIONAL Campeão do Torneio Inicio
Foi realizado domingo a 

tarde no E*ta lio Municipal 
da Ponte Grande, o Torneio 
Inicio da Taça Cidide de La
jes, em disputa do Troféu E-  
vddo Amaral.

O I orneio agradou a todos 
os presentes, proporcionando 
uma boa arrecadação, que 
somou a importância de . .
2.130,00 . *

No primeiro jogo da tarde 
o Piuheiros venceu o Va^co 
da Gama por 2 á 0, com gols 
de Pedrinho (contra) e Pilila.

Os quadros jogaram assim 
constituídos: Pinheiros: W il
son, Etevaldo e Pocai; Chia- 
radia. Lauvir e Zequinba; Pi- 
1,1a, Eloir, Walter, Negrinho 
e Wanderlei.

Vasco da Gama: Paulo, Pe- 
dnnho e Ná; Hamilton. Boa- 
nerge' e Gico; Paraci «, Ro
berto, Eustalio, Edu e Miro.

Na arbitragem funcionou o 
Sr Artenis Freitas com uma 
boa atuaçao.

No segundo jogo da tarde 
defrontaram-se as equipes do 
Internacional e do Indepen
dente de Curit banos. jogo es
te que encerrcu se com um 
empate de 1 gol. conquista
dos atrave de Faio para os 
curitihanenses e Nereu para 
o Colorado,

As dias esquadras se dis- 
puzeram na cancha com as

seguintes formações Interna- 
nacional: Chimòic*, Tide e 
Ze Otávio; Jango. Aldori e 
Cardeal; Nereu, Plínio, Ale
mão, Pinto e Melegari. Jlnde 
pendente. LuIj , Plaut e Lo
pes; Romeu Valdir e Aloisio; 
Edi Lima, Feio Jair e Goia.

Na decisão de Pênaltis o 
Internacional venceu por 2 
á 1, class ficando se assim 
para o jogo final contra o Pi
nheiros.

O Sr. Julio Tortatto, fun
cionou como juiz com uma 
boa atuação.

Finalmente no ultimo con 
fronto do Torneio Inicio a-

tuaran as equines do Inter- 
n cional e do Pinheiros, ven
cedores dos jogos eliminat i 
rias.

Este jogo finalizou com o 
tempo regulamentar empata
do por í  á 2, na prorrogação 
registrou-se ainda um empa 
te de 1 gol, sendo que Q i 
cobrança de penalidades ma 
ximas o Internacional venceu 
por 2 á 1, sagrando-se assim 
campeão da Taça Prefeito E 
v Ido Amaral.

O - t j ntos dos rubros foram 
anotad s por intermédio de 
Pint ' 2 e Plinio, ao passo 
que para o Pinheiros consig-

i
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Edifício Armando Ramos T pavimento 
sala 2

RUA CEL. CORDOVA 

Telefone Residência 288

Hoje a  noite solene entrega dos 
prêmios aos clubes campeões de 57

Tendo por local a séde da 
Liga Serrana de Desportos 
sita n- 2* Andar do Eiificio 
T-lefonica, terâ lugar hoje 
as 20 horas a solene entre
ga dos prêmios aos clubes e 
atletas que fizeram jus na 
temporada de 1957.

É a seguinte a nominata 
dos prêmios.

Taça OrlandojMelegari —  
detentor G.E. Vasco da Gama 
vice campeão do Torneio Es
timulo de 1957.

Taça LSD — detentor S.C.

Flamengo, campeão da 3a 
Divi-ão eui 1957 

T iça  Sinta Catarina — de- 
teotor S. E. Palmeiras, vice 
cam.ieã i da 3a Divisão 

T a ç i  Unidade — detentor 
Fluminensa F. C„ campeão 
do Torneio Inicio da la Di- 
vi-ão em 1957.

Taça Dr. Nei Aragão Paz, 
detentor S C, Cruzeiro, cam 
peão da Disciplina em 1957, 
no certamo da 3a Divisão.

Taça Confraternização, de
tentor Olímpico F. C., cam

peão do Torneio Extra do 
Fuiebcl de Salão.

M-dalha ao artilheiro da 
3a Divisão, conferida ao a- 
tleta Raimun to Antunes do 
S.C' Flamengo.

Serão conferidas diplomas 
de honra aos atletas perte- 
centes ao S.C. Flamengo Flu
minense F. C. e Olímpico F.C.

Será uma ces6ao solene, 
onde estarão presentes ae 
maiores personalidades do es
porte da Princesa da Serra

"AQUI ESTAMOS NOVAMENTE"

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

caminhonetas perua e forgão jeepes
revendedores autorizados para

Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novose Maquinas Li.
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.

naram Wanderlev 2 e Negri
nho.

No jogo finalista as duas 
equipes atuaram com as se
guintes constituições: Inter- 
n. cional; Chimbica, Tide e 
Ze Otávio; IJango, Aldori e 
Cardeal. Chimbiquinha, Plinio 
Alemão, Pinto e Melegari.

Pinheiro*: Wilson, Etev. 1 
do e Alcides; Ohiaradia, Lau 
vir e Zequinha; Pilila, Dezi 
nho, Waltcr (Eloir), Negrinho 
e Wanderlei.

Funcionou ’ como arbitro 
desta pugoa o Sr. Osvaldo 
Costa, com uma correta ar
bitragem

O Torneio Inicio no indice 
disciplinar transcor eu as mil 
maravilhas, louvando-se per 
isto a boa CO' peração dos 
clube i f i l i a d o s  a
L>D.

Na pr ximo domingo será 
iniciado os jogo6 da Taça 
Cidade de Laj>*s com a reali- 
zaç .o de dois encontros.

Nesta cidade esiarão c t e -  
jando os elevens do Inter a- 
cional e do Pinheiros, en 
quanto que oi vizinho eida 
de d- Curitibon s. o Indepen
dente local receberá o visita 
d<> Vasco da Gama desia u  
dade.

— x—

Analizando as atuações dos 
atletas nos jogos de domin
go do Torneio Inicio, escala
mos a seguinte J seleçã da 
rodada: Lulú (Independen e), 
Etevaldo (Pinheiros) e Ze O- 
tavio (lnternaci>nal); Jango 
(internacional), Lauvir (Pi 
nheiros) e Zequinha (Pinhei 
ros); Pilila (Pinheiros), Plinio 
Internacional), Feio (Indep> n- 
dente, Pinto (Internrcional e 
Wanderl y (Pinheiros).

Como o crack do Torneio 
Inicio, ressaltamos a figura 
do centro medio Lauvir do 
Pinheiros com uma soberba 
atuaçSo.

Ovo bem fresco não faz mal
a Criança

nem par?

Diversos nutricionistas, 
spos numerosas observaçães, 
chegaram â conrlusão de que 
as crianças com menos de seis 
roêses de idade podem ingerir 
ov », desde que sej < m bem 
fre-ccs, fervidos em agua 
di rante 10 minutos e, depois, 
bem amassados. Dests manei
ra a criança pode, com reais 
vratsgen*, ir desde cedo a 
ser alimentada com o mais 
precioso dos slimentos de orl 
gem animal.

Geralmente, as mães acha- 
m que não devem dar ovos 
às crianças temendo algum

transtorno. Os médico* re*port- 
8.<vei8 pelas experiencias cita
das argumentam que não exi- 
>te qualquer perigo, recomen
dando, porém, qne os ovos 
sejam beoi fresco, recem-pos- 
los. Evidentemente, nem sem
pre é pi ssivel a obtenção de 
ovos fiesquissimos. Quem po
ssui um pequeno quintal, po
de perfeitamente conseguir 
ovos frescos, mantendo algu
mas poedeiras, cuja criação, 
atualmente, é coisa das mais 
sin pies, be*tando para isso 
ci meçar conso pintos de um 
oin adquiridos em granjas es
pecializadas.

Dr. Inaldo Mendonça
MEDICO

Especialista em doenças de criança
Adultos - Estomago, figado, intt stino, vias 

biliares etc.
Consultorio - Rua 15 de Novembro. 191 - lo 

Andar (Altos Sapato Chie)
Diar.omente a  partir das 18 horas

Lajes — S. Catarina

Prótese Dentaria de qualidade 
Pontes Moveis

Prótese em geral
\

Exclusivamente a Profissional
Rua Caetano Vieira da Costa, 159

Lajes — S. Catarina



RECITAL POÉTICO DE MAR1TA 
PINHEIRO MACHADO

Patrocinado pelo Lions Clu
be de Lajes, deverá se apre
sentar no proximo dia 21 em 
nossa cidade, a consagrada 
declamadora patrícia Marita 
Pinheiro Machado, numa noite 
de arte poética.

A festejada artista já se fez 
houvir err recitais no Rio de 
Janeiro São Paulo. Curitiba. 
Florianopolis. Porto Alegre, 
Salvador e Vitoria, tendo ain

da apresentado recitais em
Montevideo, Buenos Aires, Lis 
boa, Madrid Zurich, Bále Pa
ris, Roma, Viena, Atenas e
Stambul.

Em suas apresentações no 
exterior a consagradora decla 
madora apresentou um pro 
grama da poesia do Btasil da 
classica á moderna em ver 
sões de sua autoria para os

,diomas dos p i :» ;  i  n q n  d : | 
clamou

Os ma'ores compositores e 
poetas da Europa, classifica
ram na como artista de gran 
de sensibilidade emocionando 
a todos quanto a houvem 

A apresentação da declama 
d ora Manta Pinheiro Macha
do tera por local o Salão No
bre da Escola Normal Vidal 
Ramos com inicio para 21,30 
horas com entrada franca ao 
publico.

Carminha Souto Maior 
lidera o concurso Miss 

Bangú d 3 Lajes
Apos a efetivação da penúltima apuração do Concurso 

Miss Bangu, a sitnacâo das concorrentes ^passou a ser a se
guinte:

Em nossa cidade a 
fomosa orquestra de 

Ruy Rey
A partir da próxima sexta 

feira deverá se apresentar em 
nossa c dade a famosa orques 
tra de Ruy Rey do Radio Te 
levisão e Cinema do BrasiL
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Equipamentos Rodoviários para 
Municípios Catarinenses

A cerca de alguns meses a Associação Cata
rinense dos municipios esteve empenhada junto a 
Comissão de Maquinas Rodoviárias, para obter a 
necessária autorização para que os municipios de 
nosso Estado possam adquirir equipamentos rodo
viários indispensável, afim de "fazer face ás rei
vindicações locais.

Era recente reunião efetivada no Rio de Ja
to Carminha Souto Maior 38 960
2o Leila Maria Neves 34.72* >
3o Maria Aparecida Sampaio 7.800
4o Vacira Wolff 7.050
5o Ena de Castro Krebs 5.240
6o Uzn Maria de Arruda _ 5.090
7o Noilves Araldi 2.120
8o Marlene Waltrick 2.095
9o Maria Lucia Vieira 1.830
10o Zilá Campos Schtvinden 1.650
11o Mariuza Lemos Batalha 1 150
12o Zilda Lemos Vieira 1.120

Foram apurados até o momento lo8.825 votos, e a candi
data Carminha Souto Maior leva uma vantagem de 4 240 vo
os sobre a sua mais direta concorrente que é a srta. Leila Ma
ria Neves.

A apuração final do citado concurso será realizado no 
proximo sabado á tarde, oportunidade em que será escolhida a 
Miss Bangú de Lajes.

A noite deste mesmo dia será realizado o desfile das 
candidatas na passarela, num acontecimento inédito na Prince
sa da Serra

O Veteranos clube lo de Julho deverá ser cenário deste 
monumental desfile Bangú, cujo baile será abrilhantado pela 
Orquestra de Ruy Rey. especialmente contratada pelo Clube 
lo de Julho.

É bastante intenso o interesse para este pomposo 
desfile de modas e soireé, as mesas estão praticamente 
esgotadas

Instalado solenemente o 
Conselho Regional de 
Engenharia e Arquitetu

ra de Santa Catarina
Contando com o com- 

narecimento dos Senho
res Dr. Adolfo Morales 
de los Rios e Dr. Isma
el Coelho de Souza, mem
bros do C onselho Fede
ral de Engenharia e Ar
quitetura, foi instalado 
á lo do cor
rente na capital do Es
tado. o Conselho Regio
nal de Engenharia e Ar
quitetura de Santa Ca
tarina.

Desde á muito tempo 
vinham os engenheiros 
e arquitetos catarinenses 
tentando a instalação do 
CREA em nosso Estado, 
vjsando com isto regula
ra ratar e exercer eficaz 
cc utrole da profissão em

Santa Catarina.
Esta iniciativa contou 

com o prestimosa cola
boração do Dr. Celso Ra
mos Filho. Presidente da 
Associação Catarinense 
dos Engenheiros, que não 
poupou esforços uo sen
tido de instalar esta en
tidade de classe em 
nosso Estado.

Merecidamente foi con- 
duzid: a Presidência
deste orgão, o Engenhei 
ro Dr. Celso Ramos Fi
lho, o qual através de 
sua dedicação e patrio
tismo para com a clas
se, saberá conduzira no
vel entidade no lugar 
que de fato merecerá es
tar.

As apresentações de Ruy 
Rey e sua orquestra dar-se-ão 
na soirée de Pascoa de Sexta 
Feira no Clube Excursionista 
Princesa da Serra, na soireé 
do proximo sabado do Clube 
1* de Julho fazendo ainda a 
presentações na Radio Clube 
de Lajes no Grande Schow de 
Sexta feira á noite no Cine 
Tamoio e no programa Saba 
do Alegre no Cine Avenida, 
na noite do proximo sabado 

Portanto serão 4 grandes a
presentações desta famosa or 
questra que é considerada na 
atualidade uma das melhores 
de toda a America.

Não existe câncer en
tre os indios

De acordo com pesquizas rea 
lizadas pelas Unidades Sanita- 
rias Aereas do Ministério da 
Saude e pelo Serviço Nacional 
do Câncer, no Alto Xingú, a 
testaram que não existe o caa 
cer entre os indios brasileiros 

Foram criadas por convênio 
entre o Ministério da Saude e 
o Serviço de .Proteção aos In 
lios 75 Unidade Sanitarias ln 
igenas que passarão a exa 

minar trihus inteiras de indios 
isolando e tratando os porta
dores de doenças conlagIcsa> 

3W mil indios deverão se
rem examinados pelas Unida 
des Sanitarias, e as equipe, 
medicas levarão remedios pa 
ra tratar os indios doentes t 
procurarão na medida do pos 
sivel ensinar-lhes os hibitos 
fundamentais da higiene.

O citado convênio durará 
até o proximo dia 31 de De 
zembro, e para a sua aplicação 
-stá prevista uma verba de 1 
milgão e 5IM mil cruzeiros.

falecimento
Faleceu na ultima sexta feira 

a S-a. D. Angelina Castan
ha virtuosa esposa do Sr Pe
dro Castanha, abastado comer
ciante no Bairro de Copaca
bana.

O seu sepultamento. deu-se 
na tarde de sabado, com gran
de acompanhamento para o 
Cemiterio Cruz das Almas.

Apresentamos a familia enlu- 
tada as nossas mais sentidas 
condolências.

neiro, presidida pelo Senador Nereu Ramos, e con
tando cora o comparecimento do Sr. Osmar Cu
nha Prefeito de Florianopolis e Presidente da As
sociação Catarinense dos Municipios e mais 25 
Prefeitos, alem de Senadores e Deputados Fede
rais da Aliança Social Trabalhista, o assunto foi 
convenientemente debatido.

Decorridos alguns dias, a comissão do Sr. Os
mar Cunha obteve ampio sucesso, porquanto con 
seguiram a liberação para importar maquinas ro
doviárias para 30 municipios catarinenses.

Foi uma louvável atitude do ilustre Prefeito 
da Capital, que conseguindo o irrestrito apoio do 
Senador Nereu Ramos e de todos os lepresentan- 
tes de Santa Catarina no Parlamento Nacional, 
conseguiram beneficiar as varias comunas deste 
Estado.

Com isto virá solucionar graves problemas de 
muitos municipios barriga verde, os quais muitos 
não dispõe de material eficiente a concretização 
ile seus anceios.

É um passo acertado para muitas comunas de 
nosso Estado, contribuindo para os seus progres
sos. no tocante a pirt? de obras e viação

Em fontes oficiosas podemos informar que o 
município de Lajes, também está constando dos 
municipios beneficiados da Comissão de Maquinas 
Rodoviárias.

Podemos deste modo incrementar os nossos 
serviços do setor rodoviário, expandindo as suas 

bras na abertura de novas estradas pelo muni- 
ipio e no\ as ruas em nossa florescente urbe. cu 

jas melhorias só virão beneficiar a nossa já i- 
mensa opulação.

Estas reivindicações são para alertar o nu>- > 
povo, que ainda temos homens no BrasiL que se 
interessam pelo eterno problemas dos rodovias em 
nosso Estado

inauguradaa tngraxateria Polar
Foi inaugurada no ultimo sa

bado á Rua Marechal Deodoro 
a moderna Engraxateria Polar 
de propriedade do Sr. Aderbsl 
Vicente Pereira, o popular Ba 
zinho

Junto a citada Engraxateria 
esta montada uma banca com

jornais e revistas locais, «D 
Rio, São Paulo e Porto Ale
gre

Desejamos ao Sr. Aderbal 
A icente Pereira muitas felici
dades em mais t.sie empreen
dimento.

■■

in leS ssa?e-í!IereÍra ®ranco comunica a 
dor para r ^ o lle A o d o f nSÜtmU SeU pr
B ran caÍnt6reSSe °  sr ^ ^ T a ü s t l  ^


