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Aposentadoria in- eslombrante desfile Bangú em Lajes
tegral aos traba

lhadores
C sr. João Goulart, 

presidente nacional do 
PTB, em comunicação 
escrita deu ciência aos 
sindicatos operários do 
pais que o sr. Presidente 
da República enviará 
mensagem ao Congres- 
áo estendendo a todos 
(s trabalhadores vincu- 
ados ao regime dos 

Institutos de Previdencie 
os benefícios da lei que 
concedeu aos bancários: 
aposentadoria com 80% 
dos rendimentos após 
30 anos de serviço ou 
5o anos de idade e apo
sentadoria integral após 
35 anos de serviço. Na

sua comunicação o sr. 
João Goulart salientou 
que o envio do projeto 
de lei ao Congresso re
presentará o cumprimen
to de uma promessa e- 
leitoral feita aos traba
lhadores brasileiros. (J 
Presidente Juscelino Ku- 
bitscheck de Oliveira em 
entrevista coletiva con
cedida à imprensa con
firmou as palavras do 
Vice-Presidente da Re
pública.

De acordo com a lei 
dos bancários a aposen
tadoria agora a ser es
tendida a todos os tra-

Tendo por cenário o Vete- 
ano Clube 1> de Julho, foi 

realizado na noite do ultimo 
sabado o baile e o desfile Ban- 
gú idealização partida do Clu
be da Saia, em beneficio da 
Sociedade Beneficiente Seara 
do Bem.

Foi uma festa magestosa, 
talvez uma das mais brilhantes 
que o mundo social i Prin 
cesa da Serra  teve oportunida
de de ^apreciar.

Esta festividade foi abrilhan 
tada pela grande orquestra de 
Ruy Rey, e foi irradiada pela 
Radio Clube de Lajes."

As 24 horas as 12 candidatas 
desfilaram na passarela, sendo 
que a descrição do desfile es 
teve a cargo da Srta. Zenaide 
Costa, a qual tecia largos co
mentários aos modelos do 
grande figurinista nacional Jo 
sé Ronaldo e cujos vestidos 
foram confecionados por cos
tureiras locais.

A ordem das candidatas no 
desfile pela passarela, foi o se 
guinte: Zilda Lemos Vieira, II 
za Maria de Arruda, Marlene 
Macedo Waltrick, Maria Lucia 
Vieira Maria Aparecida Sam 
paio. Noilves Araldi. Carmen 
Souto Maior, Leila Maria Ne
ves Mariuza Lemos Batalha, 
leda de Castro Brascher. Vani 
ra Wolff e Ena de Castro 
Krebs

Pela sua otima opresentação 
e pela bela confecção do seu 
vestido, sagrou se merecida- 
mente vencedora do desfile a 
Srta. Ena de Castro Krebs, 
sendo-lhe outorgada na ocasipo 
o titulo d Miss Elegancia Ban 
gú.

A comissão julgadora esteve 
composta pelas seguintes p es 
soas: Dr. Willi João Brun e 
Senhora Dr. Constantino Athe 
rino e Senhora Sr Carlos Jo- í 
fre Amaral e Senhora, Capitão I 
João Zaleski e Senhora, Sra. j 
Onorina Branco Sr. Mario Cru ' 
zeiro e Senhora, Sr. Enio Ma
rin e Senhora Sr. Ary Borges 
e Senhora, e Sr. Guilherme So
cas e Senhora.

O Baile se desenvolveu até 
as primeiras horas de domin 
go tendo comparecido as maio 
res personalidades sociais da 
Princesa da Serra, numa festa 
inédita em Lajes, cuja renda 
se destinou a um cunho (filan
trópico em beneficio do Hospi - 
tal Infantil da Sociedade Be 
neficiente Seara do Bem, e

com o apoio da afamada Fa
brica Bangú do Rio de Janei
ro aliás a principal responsa 
vel pelos maiores acontecimen
tos sociais do Brasil.

Ao ensejo das festividades 
do desfile Bangú em nossa ci
dade, aquela famosa firma".en- 
dereçou a Sociedade Benefi
ciente Seara do Bem o seguin
te telegrama:

Por ocasião desfile Bangú 
clube I o de Julho, apresento 
nome diretoria Fabrica Bangú

O Deputado Ultimo de C ar
valho deverá encaminhar a Ca
m ara um projeto de resolução 
para um aumento dos subsídi
os dos Deputados na próxima 
legislatura.

De acordo com o projeto da
quele parlamentar, cada Depu
tado recebería mensalmente 65 
mil cruzeiros, fora a ajuda de 
custos.

Conforme dispositivo consti
tucional até o dia 15 de Maio, 
a Comissão de Finanças da 
Camara deverá apresentar a 
proposição fixandos os subsídi
os parlamentares para  a vigên
cia seguinte

Para funcionar naquele orgão 
os Deputados Ultimo de Car

melhores votos felicidade. Sau 
dações. Ribeiro Martins.

Assim se desenvolveu em 
Lajes o grande desfile Bangú 
a quem todos esperavamos, 
adquirindo o seu exilo estiaor 
pinario graças também aos 
esforços especiais da Sra. Aú- 
ta de Castro Silva, Presidente 
da Sociedade Beneficiente Sea
ra do Bem, que não mediu es 
forços para que este desfile 
Bangú fosse uma festa de pro
jeção Social.

valho e Guilherme Machado 
foram designados como relator 
e revisor respectivamente.

O aumento dos subsídios fi
caria assentados nas seguintes
bases:

Parte  fixada. 20 mil cruzei
ros; parte variavel (jetonj 1.500 
cruzeiros, sendo obrigatorio o 
desconto dos faltosos; ajuda de 
custos: 40 mil cruzeiros anuais, 
não pagaveis nas convocações 
extraordinárias.

Desta maneira, um Deputa
do bastante assíduo, poderia 
perfeitamente receber mensal
mente pouco mais de 68 mi 
cruzeiros, isto sem contar o je- 
ton pelas sessões noturnas, cu
ja media é de 3 por mês.

balhadores brasi
leiros) é concedida 
nos seguintes ter
mos: *

Art. 3o — A a- 
posentadoria ordi
nária será conce
dida ao segurado 
que contar no mí
nimo 58 anos de 
idade e 30 anos 
de serviço em es
tabelecimentos ou 
entidades cujos 
servidores estejam 
vinculados ao Ins-

uto de Aposentadoria e Pensões dos Bancários 
;sde que tenha contribuído para o mesmo Insti- 
to, ininterruptamente pelo menos duram os úl- 
nos cinco anos, contados da data em que 1 equer 
aposentadoria ordinária.

Parágrafo lo — A aposentadoria a que se re- 
re êste artigo consistirá numa renda me ! vita- 
iia cujo valor corresponderá a 80% d laedia
>s salários de contribuição dos 36 mese anten
as  à respectiva concessão.

Parágrafo 2o -  Para o seguimento aaior de 
j anos, o valor da aposentadoria calei u la na 
>rma do parágrafo anterior sera acre i< o
or cada ano de idade não oodendo ent 1 "
apassar a média dos salários de■ c<% ‘

serviram de base para o calculo d<i

Sanção a  lo  de Maio
Mesmo com emendas espera-se V^resso 

aposentadoria venha a caminhar no« w-resso 
reemnp esnecial de forma a que lo e maiodo Prosideote Jus,; lm» Ku;
cbek depois de aprovado pe

Palestras Radiofônicas
Ouçam todas as quartas-feiras ás 9 horas da noite 

através da Radio Clube de Lajes a palavra do vereador 
Evilasio N Coon.

Auxiliares de Escritório
A Firma SIBISA situada nas proximidades do 

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

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

Posição do PTB no Estado
i

Sensacional entrevista do Senador 
Saulo Ramos sobre a orientação Po 
li li ca do Trabalhismo Catarinense

Texto na edição do proximo sabado

Projeto de aumento dos 
subsídios dos Parlamen

tares

\
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A n i v e r s á r i o s
Fazem anos hoje:

0  Sr. Renato Rnmos Rosa 
O jovem Jorge Wagenfur, fi
lho do sr. Carlos Wagenfur; 
A Sra. Anita Rosa, esposa do 
Dr. Edmundo Wieringer,

No dia 24:
A Sra. Regina, esposa do 

Sr. Oscar Fernandes. O Sr. 
Aristoielino Moreira: O Sr. 
Nic mor de <> stro Arruda, 
criador neste nunicipio; O Sr. 
Ricardo Morei, comercianrte 
nesta praça; O Sr. Raul de

Castro Arruda; O Sr. Paul", 
Michels, residente em Flotia 
nopolis; O Sr. Silvi<> Ciámbor- 
g«-

No dia 25.-
O Dr. Acy Varela Xavier, 

Cirurgião Dentista nesta cida 
de; O Sr. Anizin Alves da 
Silva, residente em Anita Ga
ribaldi;

A todos cS aniversariantes 
enviamos os nossns cum pri
mentos.

Meu Pai
José Paulo BISOL

Passei há pouco pelo quarto de meu pai 
e vi meu pai rezando de joelhos.
Achei bonito e ri, 
pois eu não rezo mais

Meu pai é cinquenta anos de vida 
vivida como o vento passa 
como a vida passa e como passa o demais 
—apenas por ser homem, sorrir e desejar, 
tem a mais que o demais, a lua e o vento, 
cinquenta anos de esperança 
de ser feliz.

Passei há pouco pelo quarto de meu pai 
e vi Deus subjugando-o de joelhos.
Achei bonito e ri.
pois a mim Ele não me subjuga mais.

Meu pai é um monte de sorrisos dêle 
esparsos pelo mundo, 
mas suas mãos, ai ai. 
só trazem cicatrizes de colheitas inúteis, 
só são tão pobres como as mãos do meu pai. 

✓

E o Deus que o mutilou tranquilamente 
traquilamente o fazia rezar quando 
passei há pouco pelo quarto de meu pai.

Sofre do Figado ?
Já procurou todos os recursos e não se curou y? Não^esi- 

to, use Mistura de Plantas Medicinais do Ervanario-^Vegetal a 
Natureza, de otimos resultados para estomago, doenças do 
aparelho digestivo, pressão, nervos etc. Distribuidor nesta cida
de. Sr. Antonio Lang, Rua Marechal Deodoro, 235.

Celeste Ghizoni S/A.
Convocação

Convida os Senhores Acionistas a se reunirem em AS
SEMBLEIA GERa L ORDINÁRIA' às 9 fnove) horas do dia 

29 de abril de 1 958. em sua sede social afim de deiibera-
rem o .-eguinte:

Ordem do dia:
a) Leitura, discussào e votação do relatóiio da Dir< - 

toria, Balanço Geral, Demonstrativo da con t;  de Lucros e 
P er  las, parecer do Conselho Eiscal e contas da Diretoria 
relativos ao exercício social encerrado  em 31 de Dezembro 
de 1957.

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, seus 
plentes e fixação de sua rumuneraçao

c) Outros assuntos de interêsse social
Urubici, 9 de Abril de 1.958

Celeste Ghizoni 
Estevão Ghizoni 
Otacilio Ghizoni 
Diretores

811-

PELOS CLUBES_

Eleita a njva diretoria do Clube I* de Maio
Com a presença de elevado 

número de associados realizou, 
domingo Último a eleição pa 
ra a escolha da nova diretoria 
que regerá os destinos do ve 
terano Clube I o de Maio nos 
próximos dois anos. Finda a a 
puração, verificou-se o seguin
te resultado: presidente Rui 
Zapelini; vice presidente - Mi
guel Vieira; I o secretário - Ho- 
norato Pereira: 2o secretário 
Noel Rosa; tesoureiro - Orival 
Sutil; bibliotecário - Rodolfo 
Flor ani; diretor fiscal - Anto
nio Meiberg e orador Erno 
Reck.

A posse da nova diretoria 
deverá ser efetuada a 1° de 
maio com grandes solenidades.

Clube 25 de Julho, 
de Cerrito

Conforme fomos informados, 
domingo próximo, dia 27 do 
corrente, deverá realizar-se 
eleições para a escolha dos no 
vos dirigentes do Clube R e
creativo 25 de Julho, sito em 
São José do Cerrito. Ao que

Lar em festa
Está de festa, desde o dia 

19 do corrente, o lar do feliz 
casal sr. Osvaldo Antonio Sua 
ni - dona Luci Miranda Suani 
com o nascimento, ocorrido na 
Maternidade Tereza Ramos, da 
bonita garotinha que na pia 
batismal recebeu o nome de 
Lenice Miranda Suami.

tudo indica o préiio vai s e r , gos elativos sãq integradas pCr 
fCnhido porquanto as duas homens de grande préstito 
hapas que disputarão os c a r - 1 naquela localidade.

Declarações
Rio, (Telcpress) - Está por 

oito dias o têrmo do prazo pa 
ra apresentação das declara
ções de renda por aparte das 
pessoas físicas e jurídicas re- 
lativamente ao exercício de 
1957. Para esclarecimento aos 
interessados referentes a essa 
obrigação fiscal, ninguém me
lhor do que o próprio delega
do do Imposto de Renda sr. 
Qastão Nora Guimarães, de 
quem obtivemos as seguintes

de Renda
declaraçães: «A apresentaç;0
dadeclaração de rendimento;, 
é devida por toda pessoa físi
ca domiciliada ou residente u0 
país. que no ano de 1957 tenha 
auferido rendo superior a Cr$ 
60.000,00

Estão isentos os que recebe
ram rendimento do trabalho 
de uma só fonte pagadora até 
Cr$ 120.000,00 e em nenhum 
mês do ano passado tenham 
recebido mais de Cr$ 10.000,00.

Negocio de ocasião:
Por motivo de m udança- 

vende-8e ou troea-se  por je- 
ep ou caminhonete, uma c a 
sa de madeira, pintada a ó- 
leo, com oito dependências e 
insta lações san itá rias  etc.

(informações 
Aurora).

na Tran8p.

A t e n ç ã o
Recuse as latas violadas 

de Leite Ninho
. . . porque elas não contêm o legitimo 

— Leite Ninho —
As latas de Leite Ninho são herméticamen

te fechadas e apresentam sempre sob a tam
pa uma membrana de alumínio intácta
que garante a integridade do produto. Leite 
Ninho jamais é vendido a retalho ou a gra
nel.

O leite em pó Ninho 6 condicionado só
mente em latas de 454, 1.000 e 2.000 gramas 
(pesos líquidos).
Importante: O uso de latas vasias - conser

vando o rótulo de Leite Ninho - 
para acondicionamento de pro
dutos de origem diversa consti
tui fraude, passivel de penalida
des previstas por lei.

Companhia Industrial e Comercial 
Brasileira de Produtos Alimentares 

PRODUTOS NESTLÉ

O melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente deseiaHrrde lavar roupa aesejada maquina automatica

Sendix economat!
Riu

Rua Mal. Deodoro 305 Tel. lj9
Condições especiais de venda c o m

™  , J r  Pequena entrada e AP]
„ _______c $  LoSl,20por mês
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Nova fábrica de leite 
em pó 0  Mate e o seu conceito bromatológico

Rio, (Telepress) - Em conti 
nuação ao programa que os 
Ministérios da Agricultura e 
Saúde vêm realizando com o 
Fundo das Nações Unidas pa
ra a infância, visando a cons 
trução de fábricas de leite em 
pó no Brasil, cuja produção 
se destina aos plano de dis
tribuição daquele produto, pas 
sa-se agora a uma segunda 
etapa, quando duas novas re 
giões, apontadas pelo Ministé-

0  P T B  ro m 
p e ria  c o m  

B ias  F o rte s
Belo Horizonte (Telepress) 

A gando que o protocolo assi 
nàdo entre o PTB e o gover
nador Bias Fortes não vem 
sendo cumprido por êste ulti 
mo, o deputado João Hercu 
lano, da bancada petebista na 
Camara Estadual disse que um 
rompimento está iminente en 
tre aquela facção politica e o 
governador mineiro. Adiantou 
ainda que uma comissão inte 
grada pelos deputados Clo- 
domidt Riani e Walter Ataide 
e dele proprio avistar-se-á 
em breve com o governador a 
fim de sanar este impasse. E 
afirma enfático: «Caso da con 
versa com o sr. Bias Fortes 
nada resultar, então será o 
rompimento do PTB com o go
verno, passando 14 deputados 
que integram a bancada, para 
a oposição» E completa ca te 
górico: «Isto dentro de 48 ho
ras».

Sempre é possível ter 
no quintal algumas 

galinhas
A criação doméstica de ga

linha, aproveitando se um pe 
queno espaço do quintal, é a 
coisa mais fácil de se fazer. 
Existem, agora fornecedores 
de pintos de um dia das m e
lhores raças, que podem a ten 
der a tõdas as solicitações e 
casas especializadas em todos 
os recantos do país onde o 
interessado pode adquirir  as 
rações. Recentemente, um téc 
nico. em viagem de estudo pe
lo interior de São Paulo, cons
tatou como a criação dom ésti
ca pode satisfazer as necessi
dades, em carne e ovos, de 
uma pequena familia Viu 
boas criações até mesmo no 
Centro de cidades Um dos me
lhores exemplos que colheu foi 
0 seguinte: num pequeno quin
tal havia uma duzia de poe- 
deirts  que dava para a f am í
lia a produção diária de meia 
duzia de ovos durante  quase 
todos os meses do ano. Nem 
para as festas de Natal aque
la familia precisou comprar 
ovos e frangos.

Todos quantos possuem um 
(fuintal, por menor que seja, 
não devem abandoná-lo: algu
mas rj,beças de galinha* (de 
boa raça) compensarão perfei- 
tomente o pequeno trabalho de 
Sua minutenção

no  da Agricultura, vão ser e s 
tudadas pelos téenicosdo FISI, 
chegando ao Rio. por êstes 
dias A fábrica de leite em 
pó em construção em Pelotas, 
primeira etapa dêsse p rogra
ma. será inaugurada em I o de 
Setembro e terá  capacidade 
máxima para industrialização 
de 60.000 litros de leite por 
dia, ou seja, de 5.50(1 quilos 
de leite em pó diáriamente.

O SAPS, vivamente e m 
penhado em defender a saúde 
do povo, recomendar-lhe ali
mentação sadia, incluiu e ,i 
suas análises de labora tório  
todos os refrigerantes que e 
vendem não só nesta Capit; I 
mas em todo o país.

E, após o resultado dos exu 
mes bromatológicos, a Prj$i 
dência do SA Ps teve a cora 
gem de expor, em memorável 
sessão da COFAP, o seu pon

to de Vista, condenando va
lentemente a intrugice de cer
tas drogas adventícias, que v 
aparecem c m o  bebida saud 
vel, mas que, no fundo,"ou na 
essência, não passam de com
binações químicas, verdadeiro 
atentado à saúde do povo. En
quanto foram condenados re- 

I frigerantes de importação, e de 
própria fabricação nacional, o 
mate 'foi recomendado como 
bebida pura e excelente, pelo 

, . .Vü

conteúdo de suas iropriedades
terapêuticas.

Na verdade, antigos "• m o
dernos exames, procedidos na 
França, .na Inglaterra, naj Ale 
manha, na Itália,,’ nos'j Estados 
Unidos, na"Argentina, no" U ru 
guai, no Chile, recomendam o 
mate como uma das mais pro
digiosas 'b e b id a s  3 universais, 
Parece que 'só  o Brasil ainda 
não se havia apercebido dessa 
surpreendente realidade.

MERCINTIL DELL! ROCCS, HUBUBS S.
Rua Manoei Thiago de Castro, 156 — Caixa Postai, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

A C IQ
N 0 Y 0  GIGANTE 

G O O D Y E A R
com Lonas Super-Ligadas

CACIQUE foi criado para vencer 

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

isto que êle tem ombros mais fortes, 

barras mais separadas e mais firmes. 

E graças às Lonas Super-Ligadas e ao 

composto especial de borracha, CA

CIQUE oferece muito maior quilome

tragem. Além de rodar muito mais do 

que qualquer outro pneu de sua classe, 

pode ser recautchutado mais vêzes. 

A nossa loja espera a sua visita 

para mostrar-lhe CACIQUE — o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeirosl

L,

MERCANTIL DELLA R G 2 C S , BHOERING S . S .
Rua M a n o e l T h iag o  ale Ccst o , 15ó — Caixa Postal, 27  

Lajes -  SANTA CATARINA

I
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Prefeitura Municipal 
^de Lages

Estado d e 'Santa Catarina
L E I  N° 165 

d«» 5 de marco de 1958
Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san 

ciono a seguinte;
LEI:

Art. i° E declarada de utilidade pública e rica o Execu 
tivo autorizado a adquirir por doação, cornpr* ou desapro
priação judicial, a área de terras necessárias ii abertura da 
estrad i de que trata a Lei n° 5, de 10 de favereiro de 1953 

Ari. 2a -  Fica o Executivo autorizado a abrir o crédito 
uecei-sário par* ocorrer às d j spesas decorrentes da presente 
Lei.

Art. 3o -  Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu 
blicaçâo, revogadas as disposições em contrário

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de março de 1958 
Ass. Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Ass. Felipe Afonso Simão 

Secretário.
L E I  N° 166 

de 6 de março de 1958
Eu, Vida! Ramos Júnjor, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPaL decretou e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. Io - Fica aberto, pnr conta do sa llo  do exercicio 
anterior, um CREDITO ESPECIAL de QUATROCENTOS E 
SESSENTA MIL DUZENTOS E ONZE CRUZEIROS E TRIN
TA CENTAVOS (Cr§ 4611.211,30). para fazer face às seguintes 
despes >s:
1) - Aquisição e tnstalaçã • de uma BALa N-

ÇA para p sar gado Cr$ 200.000,00
2) - Pag*ment(» de. 2 >. i>re-t ção do TRATOR

1 D-9, adquifid > pela Pref itera Cr$ 260.211,30
Art. 2b - E-ta Lei Entrará em vigor na data da sua pu

blicação revogada-, as disp siçõ s -m contrário.
Prefeitura Municipal de Lage», em 6 de março d« 1958 

Assinado: - Vid d R m^s júnior 
Pr f d t  Municipal
Felipe Afonso Simão •, :.'J
Sei 'e tá rio . r»e -

LF1 N° 167
de 6 de M irço de 1958

Eu, Vidal Rimos Jú ior, Prefeito Municipal de Lages; 
Faço Saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte:
LEI:

Art. 1“ Fica considerado de Utilidade Publica e autoriza
do O Executivo a adquirir p >r compra, permuta ou desapro
priação Judicial de M-inoel Fernandes Arruda, Agnelo Arruda 
e Herde lantedigo Herde,ms ie PMicurpo Domingos de Arru
da, um terreno com a area de hum mil seiscentos e quaren 
ta (1 641,80ti2) t um metr >s e oitenta decimetros quadrados 
destinado a abertura de uma rua ligando a Praça Vidal R a
mos Seniorao Rio Caraha.

Art. 2o - Esia Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas s disposições em contrário.

Prefeitura Munictpd de Lages, em 6 de Março ^de 1958. 
Ass. Vid 1 Ramos Júuior 
Ass. Felipe Afonso Simão 

x-r Sacretário.
L E I  N° 168 

de 6 de março de 1958
Eu, Vidal Ramo9 Júuior, Prefeito Munh ipal de Lagei,

Faço saber que a Ca mora Municipal, decretou e eu 
sancion • a seguinte:

. * LEI:
Alt. 1* - E considerada de Utilidade Pública a Associa

ção B enefiaentr  «SEARA J O  BEM..
Art. 2o - Revogam-se as disposições em contrário. 

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de março de 1958. 
Ass. Vidal Rumos Júnior 

Prefeito Municipal 
Ass. Felipe Afonso Simão 

Secretário.
L E I N° 170 

de 7 de março de 1958
Eu, Vidal Ramos Júnior, prefeito Municipal de Lages 
I^aço saber que a Câmara Municipal decretou e eu s a n 

ciono a seguinte
LEI-

Art. 1? A partir de Io de março de 1958 o Salário-Fa- 
milia de que trata o Decreto Lei n° 12, de 3 <le outubro de 
1944, será de cincoer.ta cruzeiros (CrS 50,00) por dependente 

Art. 2 - Revogam-se a$ disposições em contrário 
v Prefeitura Municipal de Lages, etó 7 de março de 1958 

ass. Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal 

ass. Felipe Afopso SirnSo 
Secretário.

Arrecadação promissora do imposto de renda - rodisio de fiscais
entre os estados

Rio (Agencia Nacional) — 
Foi de 20% ° aumento da ar- 
rec ,dação do Im msto de Reu- 
da em janeiro, em compara- 

ão com o ano anterior — 
Quanto a fevereiro ao possui 
mos, no momento, dados do 
Distrito Federal, onde o a- 
crescimo foi superior a 40% 
nesse mês e o acumulado a- 
té fevere iro  atinge a 20% de 
aumento.

O pesado encargo de a r r e  
cadar  aproximadamente 40 
bilhões neste  exercicio — diz 
o Diretor do Imposto de Ren
da longe de nos atemorizar, 
atuará como vt-rdadeiro es
timulante, fazendo com que 
todos dèem o máximo de 
seus esforços para  o aum en
to de receita  pública. 
Carimbos nas patentes 
federais dos devedores

Aduziu o sr. Noé Winkler 
d ire to ' do Imposto de Renda 
qu além d < publicação dos 
nomes dos devedores, as r e 
partições do Impôsto de Ren
da, atr.ivés dos scUs agentes 
fiscais, faraó ca rim bar as pa
tentes de registro das em pre
sas faltosas com os d izeres 
esclarecedores dos impedi
mentos a que está  su je i to  o 
: ontribuinte, e quanto não 
saldar a sua dívida. Esse6 
estabelecimentos sofrerão sé
rias restrições, principalmen 
t-  ee forem industriais ou 
importadores.

Rodizio de fiscais
Medida imp irtante acaba  

de se r  efetivada. T ra ia  se do 
rodisio, entre  Estados, dos 

gentes  fiscais do Impôsto de 
Renda. Assim, funcionários

de São Paulo irão fiscaliza 
o Rio G rande do Distrito Fe. 
deral irão a São Paulo; da 
Bahia irão ao l,ará, numa 
movimenfação de âmbito na- 
cioDal e de grande intensida
de Será uma fiscalização su- 
perisionada pelo < rgáo supe
rior que é a Divis&o do im- 
DÔstb de Renda. TeL grama 
c ircu la r  foi exp  dido com as 
u ecessá rias  instruções.

Não há dúvida que é n e 
cessário  dar  uma uma satis
fação a< s contribuintes ho
nestos, e a m elhor I >rma fa 
ze-lo -  ê co m bater  a fundo e 
a evasão  sob qua lquer  forma 
p ir que se ap re se n ta r  cum
prindo s -m p re  o lem a de tri
butar em justiça  e a rrecadar 
co;i. seve  idade — concluiu 

Diretor do Impôsto de 
Ren^a.

’ ■ a i -im iuiigr.vaTTgTOr-y -rr  : XB 3 É É K  •L S r’ £39B JS K Z S E Z O H E fllH K H E n n i
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As máquinas de escrever Siemag possuem:
^ regulador de toque 
v régua de marginadores 
^  ajuste de fita em 4 posições 
v proteção de tipos 
v  apôio de papel
^  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
v- mesa de papel 
v- estrutura blindada monobloco

<3o /7 /pg ç ,£> C //r* g

05
Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porqup trabalha melhor1

##

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
«Organização Hélio Lida/'

RUA CORONEL CORDOVA, 108 — Caixa Postal 535 — LAJES, S. Catarina

y a E B E B B M K r 3 3  g t  '■ "7 'iT J O i E--------------------- - , j i j ;  FftyTlM"041.

AQUI ESTAMOS NOVAMENTi

D. K. W.
(A pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgão i^ r .
revendedores autorizados para 

Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campes No
I I  A M A  I J a  l l n A A A  A  I I  I  V i l

Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos) 
Conheça seu DKW, visite GERAL DE PEÇAS E MAOIJTNÀS r„  

e soneite o piano de pagamento ent presta“



economiza
3 v^zes ma? 

em combustível
E q u ip a d o  com o mais resistente  e

econômico m otor Diesel jé  fabricado, 

^  Mercedes-Benz reduz a um têrço 

os gastos em combustível,

triplicando seus lucros 

no transporte.

C u sto  d o  l i t r o  d *  ó U o  
O lo s o l em São P a u lo i 

C r $  3 , 8 7
Consum o de um M e r
cedes-B enz D ie s e l em 

lO u Km i 
2 0  l i t r o s

C usto d o  l i t r o  de  g a 
s o l in a  em 5 fio  P a u lo i 

C r $  A . 3 6
C onsum o m d o de um 
coin m .c o  a g e so lm o  de 
ò  a c  o n t .  m 0 0  Km i 

-  5 l i t r o »

o quer dizer Economize com

Rio, (Telepress) - Uma co
missão de pecuaristas de {vá
rios Estados acompanhada pe
lo senador Lima G uim arães, 
»ateve, sábado, no gabinete 
do ministro da Agricultura, a 
fim de solicitar o apoio  do sr. 
Mario Meneghetti e do PTB 
para as m edidas que devem 
ser tomadas com  urgência , a 
fim dr evitar uma nova crise 
na indústria de c riação  e r e 
criação de gado, de conse 
quências danosas para  a eco
nomia nacional e para tôda a
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Setecjntos mil cru
zeiros destinados 
ás cooperativas 

escolaies

população. o sr. Adalberto 
Rodrigues da Cunha, presi
dente la Associação Rural 
Brasilei a do Triângulo /Mi
neiro, falando em nome das 
seus coLgas sumariou as  su 
cessivas dificuldades que a sua 
classe v.*m atravessando  dês- 
de 1943, e que, por fim, pare
ciam ter si io resolvidas q u a n 
do, nos últimos dias do G o
verno Vargas, uma nova !ej, 
revendo as debilidas m edi
das anteriores, d -te rm inou  o 
pagamento das dividas em a- 
traso até certo limite e ao 
mesmo t-"mpo au se n to u  a  ta
xa do 6elo.

Rio (Agência Nacional) - Vi
sando auxiliar as cooperativas 
escolares em todo o Brasil • 
disse á reportagem o professor 
Armando Hildrebrand - a C am 
panha Nacional de Material de 
Ensino deliberou colocar em 
seu programa de 1958 a dis
tribuição de uma dotação de 
setecentos mil cruzeiros para 
êste fim, dado que o objetivo 
dêste órgão é favorecer aos es
tudantes e criar meios de ba
rateamento do livro didático.

Nosso plano de trabalho não 
se restringe sómente aos dicio
nários escolares e atlas que 
editamos, cuja aceitação tem 
sido a maior possivel, em v is
ta de as vendas serem feitas 
pelo preço de custo. Assim, 
lançaremos, até junho, a t e r 
ceira edição do Dicionário Es 
Colar da Língua Portuguesa, 
do professor Silveira Bueno. e 
a segunda do Dicionário Inglês 
Português, com 60 mil exem 
plares, além do Atlas Geográ 
fico, que terá sua segunda 
edição com 100 mil exempla
res.

DOTAÇÕES POR ESTADOS

Pela ordem alfabética das 
diversas unidades da federação, 
as dotações distribuídas foram 
nos seguintes totais: Alagoas, 
43.700 cruzeiros: Amazonas, 
22.100; Bahia, 47.100: Ceará, 
50 400; Distrito Federal, 21.500; 
Espirito Santo, 32.90 ; Goiás, 
26.400; Maranhão, 49 900; Ma
to Grosso, 24.800; Minas Cerais 
18.600; Paraíba, 25.300; Paraná, 
23.400; Pernambuco, 84.700; 
Piaui, 33.700; Rio de Janeiro. 
24 200; Rio Grande do Norte, 
25.600; Rio Grande do Sul, 
10.0 >0; Santa Catarina, 22.600; 
São Paulo, 39.100: Sergipe, 
17.500.

CR$ 802,114,00 Para 
cada Município

RIO (ARTEPRE3S) - De a- 
côrdo com ob  cálculos da Di
retoria da D espesa  Pública, 
cada município brasileiro re
ceberá  Cr$ 802.114,00, relati
vo a cota da imoôsto de ren
da no c o rre n te  ex e rc id o , e 
que ultrapassa pm cêrca de 
Cr$ 150.000,00 o distribuído 
no ano passado. Com a su- 
p lem entação da quota do 
exercício de 1955, que será 
de Cr$ 168.078.20 m u
nicípios perceb rão  quasi um 
milhão de cruzeiros.

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de La ;

E D I T A L  DE P R A Ç A
O Do .tor Clovjs Ayres Ga
ma, Juiz  de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa C a
tarina, na forma da lei, etc.
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de praça, 
com o praza minimo de vinte 
dias, virem, dele conhecimen
to tiverem ou interessar pot- 
s&, que no dia 10 do mês de 
maio do corrente ano, ás dez 
(10) hora®, no saguão do edi
fício do Forum desta cidade, 
o porteiro dos auditórios ou 
quem suas v^zes fizer, levará 
a público p regão  de venda e 
arremataçio por quem mais 
der e melhor lance oferecer 
acim a da avaliação de Cr$. . .  
I8°.000,00, feita ne-te  Juizo, o 
Beguinta imóvel que foi penho
rado á HENRIQUE KURT 
DUDERSTADT « sua mulher 
nos autos da acào executiva 
que lhes moveu J'»sé Parade-

Compre Baterias 
«FORD» 

completamente 
carregadas

da, julga la por sentença que 
transitam em julgado, a saber: 
UVi \  CASA toda construída 
de madeira de nrimeira, pare
de dupla, em alicerce de pe
dra e tijolos e respectivo re 
boque, toda ela pintada à 
oleo por dentro e por fora, 
coberta de telhas, com todas 
as suas dependências, e RES
PECTIVO TERRENO, consti
tuído pelos lotes ns. 93 e 94, 
com a área superficial total 
de 625,00m2 (seiscentos e vin
te cinco metros quadrados), 
situados (casa e terreno) nes
ta cidade, no lugar ou bairro 
denominado «Copacabana», 
confrontando de um lado com 
a rua projetada «C»; de outro, 
com terrenos da Empresa Imo
biliária de Melhorameotos Co
pacabana Ltda.; p los fundos, 
com a tn*sma Empresa e pe
la frente com o prolongamen
to da rua João  de Castro, 
tendo o terreno em cada lado, 
na frente e nos fundos, viote 
e cinco metros. Dito terrenc 
(os doia lotes) foi adquirido 
pelo executado  por compra 
f»ita à  m enc ionadr  Empresa 
Imobiliária de Melhomineutos 
Copacabana Limitad •, por es
critura pública d a t id a  d<* 
4-7 51, devidamente transcri

ta sob 20.285, no 1° Oficio de 
Ragistro Geral de Imovei» 
desta cid.ide. -  Referida essa, 
que é arborizada na frente, 
foi mandada construir pelo a- 
ludido executado. - E quem 
quizer arrem star 0  refeiide 
imovei (casa e terreno) deve
rá comparecer no dia, hora, 
mês e local acima menciona
do-, tendo e!e entregue a 
quem mais der e maior lance 
oferecer sobre a aludida ava- 
lir-çlo, e depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, impo- 
tos e custas devid «s. - E para 
que chegue ao conhecimento 
de todos, passou -e o presen
te edital para pumicaçáo na 
forma da lei. - Dado e passa
dos nesta cidade de Lajes 
Eatasdo de Santa Catarina, ae 
da te  sete dias do m ês de 
«bril do ano de mil novecen
tos e cincoeota e oito. - Eu, 
W aldeck Aur> 't > Sampaio, 
Escrivão do Civrd, o datilo
grafei, subscrevi e também 
assino. Selos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara

W aldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Característicos aperfeiçoadas 
em 70 anos de experiência
*  R áp ido e d« tá c il m ane |o

*  Sou mo •  r  nã o  p od e  fu n d ir

4  T r a b a l h a  3 vêx®s mal» t®m 
nocossiaad® d® re tif ic a

*  lnt®n»fv®l à á g u a  qu® fa r ia  
p o ro r  um ca m in h ã o  a g a so lin a

*  t  8 vêx®t m ai» p ro te g id o  
c o n tra  fo g o

*  N ã o  »u|o, não  fo x  fum aça

r a r a  p e r c o r r e r  i rvm v a i »  u u , , w ‘
com  um  c o m ln h flo  o g o to l ln o :  C r$ 2 ,2 2  

—  com  um  M ercedes-B enz  
D iesel C r$ 0 ,7 7

C om  o  d l f . r . n i «  So Cr$ 1,45 
V o e i a n d o  2 Km  •  m o l« l

VENDAS
PEÇAS
SERVI'

m LIIULUt.UUt.nt.

DIESEL
3 vezes 

mais "* 
econômico

Caminhões brasileiros para estradas brasil»m 
Revendedor Autorizado:

MERCANTIL DELL.4 (OCA. BROERINÜ S/A
Rua Ce!. Manoel Thlag < d< Castro 156 - one225 
Caixa Postal 27 LA JES S.C -c. i



S.A. Moinho Cruzeiro, Indústria e Comércio
— RELATO'RIO DA DIRETORIA — ~

SENHORES ACIONISTAS
CumDriDdo as determinações da lei e dos estatutos, submetemos à ap reciação  de Vv.Ss. o Balanço Qeral, o dem onstra tivo  da conta «| u 

cros e Perdas», acompanhados do pa rece r  do Conselho Fiscal, hem como os demais documentos refe ren tes  ao exerc íc io  social, encerrado  em > 
de dezembro de 1.957.

Perm anecem os ao inteiro dispôr dos senhores Acionistas para  quaisquer esclarecim entos de que necessitarem.

Emilio L Casarin
Diretor Pre»idecte

Lajes, 15 de Janeiro  ae 1.958

Dario A. Todeschini
Diretor Gerente

Ovidio S- Todeschini
D ireto r  Adjunto

Balanço Geral,

A T I V O

encerrado em 31 de
Compreendendo Matriz

dezembro
e Filiais

ATIVO DISPONÍVEL:
Caixa
Bancos c/ Disponívei«

ATIVO REALIZÁVEL: 
i evedorrs  em Contas Correntes 
Ti ulos a R eceber
Indenizações por Sinistro a R eceber  

ATIVO CIRCULANTE:
Matéria Prima 
Produtos

ATIVO IMOBILIZADO:
FIXO:
Imóveis ,
Máquinas e Instalações
Veículos
Ferramentas, Móveis e Utensílios 

FINANCEIRO:
Cauções e Empréstimos Compulsórios 
(Leis 1474 e 2004)
Participaçõ“s em Outras Empresas 

ATIVO TRANSI rORIO:
Estampilhas e Taxas 

ATIVO COMPENSAVEL:
Bancos c /  Duplicatas Caucionadas e 
em Cobrança
Banco do Brasil S/A.-Imprestimos^ 
Valores Segurados 
Moinhos de Trigo Arrendados 
Ações Cauçionadt*
Produtos em Trânsito

Soma do Ativo

390.166,00
782.135,20

12.770.099,00
1,435.000.00

635.470,00

6.961.728,30
3.014.00(1.80

1.172,301,20

14.840.569,00

9.975.735,10

8.011.949.90
10.416.693.90 
1.403.650,00

352.730,90 20.185.024,70

154.498,20
50.000,00 204 498,20 20.389.522,90

10.256,30

3.554.930,00 
8 941,450,00 

28.856.000,00 
237.000,00 

50 000,00 
549.360.00

de 1957

P A S S I V O

42.168.740,00

88.557.124.50

PASSIVO NÃO EXIGÍVEL:
Capital
Fundo de Reserva  Legal 
F indo Para  Depreciação 
Lucro6 E n Suspenso 

PASSIVO EXIGÍVEL:
Credoras ^m Contas C orren tes  
Títulos f  Contas a Pagar  
Banco c /  Titulos Negociados 
Titulos Negociados-compra de 
trigo
Bancc9 c/ C redoras  e Impres- 
timos

PASSIVO TRANSITO’R10:
Saldo a Disposição da Assem 
bleia

PASSIVO COMPENSAVEL: 
Duplicatas Caucionadas e em 
Cob ança
Contratos de Credito em c /  
Corrente
Penhor Mercantil Contratado 
B^ns Hipotecados ao Bco. do 
Bra-il S.A.
Contratos de Seguros
Locadores per Contratos de
Arrendamento
Caução da Diretoria
Produtos Transferidos para  as
Filiais

Soma do Passivo

18 000 000,00
559.498 50 

1.205 217,90 
2.110.047,00

7 458.171,10 
317 355,40 

1.802.9b0,00

5.042 060,50

7.683.865,70

21.874.763,40

22.304.412,78

2.209. 208,4

3.554.930.00

3.300.000. 00
1.000. 000.00

4.641.450.00 
28.856.000,00

237.000.00
30.000,00

549.360 0 0 42 168.740,00

88.557.124,50

Demonstrativo da Conta «Lucros e Perdas», encerrado em
de dezembro de 1.957

31

D é b i t o
Fundo de Reserva Legal
Despesas Gerais
Fundo para  Depreciação
Saldo a Disposição da Assembleia

Emilio L. Casarin
Diretor Presidente

290 685,40 
25.044 041,90 

607.012,20 
2.209 208,40 

28.151.547,90

C ré d i to
Resultado d,.s O perações  Sociais 
Renda Eventuais

Lajes, 31 de Dezembro de 1.957

Dario A. Todeschini
Diretor Gerente

Olly José Bertoldo
CRC. SC. 1,242

24.626.521,40
3.525.026,40

28 151.547,90

Ovidio S. Todeschini
D iretor Adjunto

P a r e c e r  d o  C o n s e l h o  F i s c a l
-  *  ^  V» u  ,

Na qualidade de membros do Conselho Fiscal, procedemos o exame do Balanço Gp m I n«. 
demais documentos referen tes  ao exercício  social de 1,957, da S.A. MOINHO CRUZEIRO IHDtiSTR?r d * con ta  de .L u c ro s  e Perd
ordem e e x . t .d a o ,  somos de parecer que os mesmos devam m erecer  a aprovação  dos s e n h o r e s A d í n i s t a s  MÉRCI° ’ 6 tendo ei "

«Lucros e reru  
encontrado  fud

Bernardino N. Gevaerd
Lajes, 15 de Janeiro de 1958

Erwin Marks
Pedi o João Schweitzer
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li n  Jogo inacabado o Vasco da 
G am a venceu em Curitibanos

Iniciando os jogos  da T aça  
Cidade de Lajes, f.>i eie tiva- 
do domingo & tarde  na vizi
nha cidade de Cutitibanos o 
jogo en tre  o Independen te  lo 
cal e o Vasco da G am a d e s 
ta c idade.

Este p rélio  que se afigurou 
como disputadisaimo, teve co 
mo v e n c ed o r  a equ ipe  do 
Vasco da Gama pelo esco re  
de 2 á 0, a lias  p lacard  dos 
mais justos, pois os vascainos

realizaram  um a das mais bri
lhantes atuações dos ultimo« 
tem p is .

t s t e  jogo foi paralizado 
aos 20 minutos da fase d e r 
rade ira  pelo arbitro Sr. Ar- 
tenis Fre itas  por L lta  de g a 
rantias.

Os dois quadros a tuaram  
usMm conitituidos: Vasco da 
Gama Daniel (9), Neizinho (91 
e Ná (9); Boanerges (8), Pe- 
drinho (8) e Gico (9); Ambal

(5), Eustalio (8), Edu (7), Pe- 
racio (ti) e Roberto (7.5),

Ind tpenden te  Lulú (9), Ro
meu (9,5) e L ip e s  (ô); Aloisio 
(4,5) W ald ir  (5) e tn io  (6); 
Édi (4;5). Lima (5,5, Feio (3,5) 
Ja ir  (4,5) é Guia (3),

Na prim eira  fase os cotejo 
term inou com a vantagem do 
Vasco da Gam.i por 1 á 0, 
temo conquistado por Pera- 
cio a >s 18’ sendo que na fa
se final Eú conquistou o gol

de numero 2 aos 5o" segun-
■ 106 .

Na arbitragem  es teve  o sr. 
Artenis Freitas, que se con
duziu a contento.

Sua senhoria teve de m 
term m per a pel ja  aos 2o’ da 
2a fase. por s j ntir se inga- 
rantido, havendo nesta ocasi
ão invasão em campo por 
parte  de to rcedores  do In d e 
pendente  A.C.

Este caso deverá  6er ju l 
ga io pela Jun ta  Diseipiiuar 
Desp. rtiva da L^D, que ao 
que se presum e irá  conside
rar  a partida  como definiti
vamente acebada.

A renda do encontro  p ro 
porcionou a soma de crS 
2.400,00 considerada f r i c a  
tendo em vista que o V sc 
da Gama é o clube de maior 
cartaz em Curitíbanos.

Vitoria do Pírheíros sobre
L—-

o internacional - 2 á 0
No ou tro  jogo da rodada, 

a tu a ram  nest* c idade  os qua
dros do P inheiros  e do In te r 
naciona l,  jogo dos m ai-  f r a 
cos p rodu to s  da in tf ica r ia  dos 
dois at ques.

V enceu  o P inheiros por 2 
á 0, com tentos assinalados 
p >r iu te rm ed io  de Eloir.

Na prt iminar o F lum inen

se de rro tou  o Cruzeiro  por
4 á 2.

O Sr. Osvaldo Costa a rb i 
trou es te  cotejo com uma s e 
g u ra  atuação.

A renda foi fraquissima, 
pois passaram  pelos borde- 
rau x  do Estádio Municipal da 
Ponte G rande a quantia de
cr$  800,09

Dr. Inaído Mendonça
MEDICO

specialista em doenças de crianças
Adultos - Estomago, figado, intestino, vias 

b.liares etc.
C oasuitorio - Rua 15 de Novembro, 191 - io 

Andar (Altos Sapato Chie)
D i c i  iam ente a  partir das 16 horas

L a j e s  — S. Catarina

Visiíou Lajes uma equipe d® Baske! e 
Woley Bali do Olimpico de Blumenau

enquanto que oe jogos res | c ancha do 2o Batalhão Rodo 
tan tes  foram efctivadcs na viário.

Uma equipe de bola ao 
cesto  e volibol do G, E. O- 
limpico de Blumenau realizou 
nesta  cidade, um a curta  tem 
porada. defrontando-se  com 
algum as de nos«a6 equipes a 
m adnristas.

Em re u n o  a tem porada do 
Olímpico ua Princesa da S e r 
ra  ofereceu  os seguin tes  re- 
suliadns:

Sabado á noite.- Bola ao 
Cesto: Olimpico 3ü x Ginásio 
Diocesano 24

Domingo pela manhã; vole- 
bol: Olimpico 2 Helio Moiitz 1

Bola «o cesto: Olimpico 21 
x Helio Moritz 27

Segunda feira pela manhã: 
volibol: Olimpico 2 Guarani 0 
bola ao cesto: O lim pico  26 
x Guarani 27.

Como se  nota a tem porada 
do Q.E, Olimpico foi apenas  
regular, conquistou 2 v itorias 
no volibol e uma no bola ao 
cesto, scudo de rro tado  2 ve

zes nobola  ao cesto.

Os 3 primeiros jogos fo 
ram realizados na cancha da 
Escola  Normal Vidal Ramos

Colocação por pontos 
perdidos

lo P inheiros e Vasco da G a 
ma 0 pp

2o Independen te  e in ter
nacional 2 pp
Ataques mais positivo

lo Vasco da Gama e Pi
nheiros 2 gofs
2o Independen te  e lnterna- 
oion >1 0 ’’
Defesa menos vazada
lo  V a s e  da Gama e Pinhei

ros 0 gols

2o Independente e In ternacio
nal 2 ’’

Artilheiros
lo  Eloir (Pinheiros) 2 tentos, 
2o Peracio  e Edú (Vasco da 
Gama) 1.

Arrecadação
lo Vasco da Gama e Inde
pendente  rr$ 1.200.0o
2o Pinheiros e Internacional 

cr$ 4ofl,oo
Proxima Rodada

Em Lajes; In ternacional x  In
dependen te  ( Curitibanos).

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 
Telefone n’ 26b
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Compr
A PREÇO
comprando

q u a l i d a d e
JUSTO. . ,

ALTA Q UALIDADE  
E D IS T IN Ç Ã O

__________HBSBMNES» ' 3  WOSPt
a boa roupa ponto por ponio !

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

Ca a REí-NI n - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports,calças sports, calça-
i ■' dos, chapéus. QUALIDADE E DISTINÇÃO

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



Clube 14 de Junho com um largo
progran;

O Clube 14 de Junho 
por iatermedio dos fes
teiros de São João se
nhores ttmilio Battistella, 
Roberto Campos Douat, 
Mario Vargas Constanti- 
no Atherino e Oraar Go
mes, estão preparando 
um vasto programa pa
ra comemorar as festas 
juninas,

No proximo sabado 
dia 26 será realizado u- 
ma soireé, que será abri
lhantado pelo conjunto 
melodico sincopado, di
rigido por Renato Flori- 
ani.

Nesta ocasião será fei
ta a apresentação ofi
cial das candidatas ao 
titulo de Rainha de São

a de festas
João.

No proximo dia 12 de 
Maio haverá no Clube 
14 de Junho, um chur
rasco cuja renda apura
da será revertida nas 
despesas dos festejos de 
São João. O Sr. Ulisses 
Andrade, abastado fa
zendeiro neste municipio 
e socio do clube 14, num 
gesto dos mais louvados 
ofereceu uma rez para o 
citado churrasco.

No dia 2t de Maio se
rá efetivado uma soireé, 
quando será realizada a 
primeira apuração do 
Concurso Rainha de São 
João.

No proximo dia 15 de 
Junho, será realizado a

juninas
apuração final do ( on- 
curso da Rainha de São 
João. havendo nesta o 
casião um suntuoso bai
le .

O Baile de São João 
propriamente dito será 
realizado no dia 28 de 
Junho, o qual será abri
lhantado por uma famo
sa orquestra do Rio 
Graude do Sul composta 
de 14 figuras.

Assim o clube 14 de 
Junho, congregando 
grandes figuras de nos
so mundo social, traba
lha ativamente no sen
tido de comemorar efu
sivamente os festejos ju 
ninos Da Princesa da 
Serra

p noXVI I Lages 23 de Abril d í lSi.3 j 30

CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

22 de Abril
A data de ontem transcorreu o 458o aniver

sario de fundação do descobrimento do Brasil.
É uma efemeride de rara significação para to

dos os bons brasileiros por verem coroado mais 
um ano de gloriosa vida do nosso Brasil.

Sem qualquer motivo ou desinteresse do nosso 
goveruo, esta data jamais foi celebrada em nosso 
paiz, causando isto uma péssima impressão.

/
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Mia Silo! a ls Bugii la lajas
Foi processada na tarde do ultimo sabado no Clube 1“ de 

Julho, a ultima apuração do Concurso Miss Bangú de Lajes, o 
qual ofereceu os seguintes resultados fiDais:

1‘ Carminha Souto Maior 63.990
2' Leila Maria Neves 55.300
3‘ Vanira Wolff 19.600
4‘ Noilves Araldi 10.140
5" Maria Aparecida Sampaio 9.650
6' Ilza Maria de Arruda 6.090
T  Ena de Castro Krebs 5.590
8' Zilda Lemos Vieira 3.270
9 Marlene Macedo Waltrick 2.995

10’ Maria Lucia Vieira 2.880
11" Mariuza Lemos Batalha 2.490
12* Zilá Campos Schwinden 1.650

Foram apurados um total de 183.645 votos.

João Martins reeleito 
presidente do Centro 

Operário
Processadas as eleições para a Diretoria do Centro Ope

rário verificou-se a recondução unanime do sr. João Martins 
para a presidência daquela entidade, Existiam duas chapas, 
ambas encabeçadas pelo atual presidente, saindo vitoriosa a 
oficial que está assim composta:

Diretoria: - Presidente: João Martins; I o Vice: Francisco 
Bampi; I o Secretário; 1° Juca Krebs; 2" Sec. Alfeu Silva; Te
soureiro: João Brascher; Orador: Eurides Wolff; Bibliotecário 
João Maria daSilva; Propurador: Genoval Varela.

Conselho Fiscal: Henrique Chaves, João Rodrigues da 
Costa e Alfredo Rangel de Andrade.

Associação Profissional dos Contabilistas
de Lajes

Edital

A liberdade de movimenta
ção concedida a Luiz Carlos 
Prestes e a dificil situação eco
nômica porque atravessa o 
pais levaram os titulares da 
Igreja Católica a uma defini 
ção, a qual foi consubstancia 
da em manifesto assinado por 
D. Jaime Camara e por todos 
os bispos da Província Eclesiás
tica do Rio de Janeiro. Enca 
recendo a necessidade de se
rem votadas leis complementa
res que possam assegurar a 
estabilidade do regime demo 
crático e impedir o avanço do 
comunismo no Brasil, os pre
lados fluminenses destacam as 
seguintes medidas a serem 
postas cm prática:

1 — revisão inadiável da 
situação economica nacional, 
desafogando-a, para que se evi 
te o pânico, para que se evite

C :2 de Abril deveria ser a maior data do 
Brasil, pois é tradição civica em todos os paizes 
comemorar a data do seu descobrimento.

O proprio descobridor do Brasil o Almirante 
português Pedro Alvares Cabral, cujo nome é de 
real valor para a nossa historia, tem a lembrança 
quaze obscurecida, pois se não nos falha a memó
ria, somente na >. apitai da Republica existe um 
simples monumento erigido a sua memória.

São falhas inconcebiveis, principalmente num 
paiz essencialmente democrático como o nosso, 
onde a data do Descobrimento e o nome do seu 
fundador são relegados a pleno esquecimento.

No Brasil nde se faz muita demagogia polí
tica, e onde o burocracia impera a toda a prova, 
festejam-se o dia- do estudante, o dia do medico, 
o dia das mães etc, até os ladrões tem o seu 
dia, e olvidam se de festejar a data do seu 
descobrimento.

É necessário que saibamos lembrar com ale
grias incontídas esta data histórica, pois afinal de 
contas somos ou não somos brasileiros ?

Por certo pensarão os nossos Governantes que 
o Brasil foi descoberto por acaso, sim eles deve
rão racioc nar que este gigante adormecido, como 
disse um certo jurisconsulto, foi fuddado em 22 
de Abril de 150') e pelo almirante português Pe
dro Alvares abral.

° caos; Deve o governo da Republica, a partir dos
2 _  esforço con unto ara Prox*mos a n o s  reverenciar esta grande efemeride, 

aplicação eficiente*11 da* “legS a“ a í Í “ . d e  d a i ‘ UÍU Cunho PatriOÜCO US COmemoraÇÕ9S 
ção social, pois a convicção de 4—- ^6 Abril,
que ela se transforma em bur 
la terá consequências imprevi 
siveis;

3. — empenho consciente da 
parte de todos (o exemplo d e 
vendo começar do alto para 
que haja força moral o povo,) 
numa linha de austeridade.

Auxiliar de Escritório
Precisa se moça com noções de contabilidade e fir

me em cálculos.
Escrever para a Caixa Postal, 6 dando referencias e 

pretenções.

Convocação para Assembleia Geral 
Extraordinária

De acordo com as determinações legais e estatutárias, 
convoco a todos os senhores associados para a reunião da 
Assembleia Geral especialmente destinada a resolver sobre a 
seguinte:

ORDEM LO DIA

Transformação dessa associação em Sindicato de Classe
A reunião deverá ser realizada na séde social no dia 26 

(vinte e seis) do corrente, às 21 (vinte e uma) horas.

Lajes, 15 de abril de 1.958 
Roland Hans Kumm - Presidente

E L E I T O R !
Alista-te para votar com o Partido Traba

lhista Brasileiro
O alistamento será encerrado no dia 30 de junho -  Posto Elei

toral do PTB: rua Hercilio Luz. 282 -  antiga Casa Cristal.


