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0 P. T . 8. DISPUTARA’ 0 SENADO FEDERAL
gleiçâo da Mesc da Assembléia não significa acordo do 
PTB com a UDN - Lançamento da candidatura do senador 
Carlos Gomes - A  Convenção decidirá - Fala Saulo Ramos
Tratando de assun- 

js de seu interesse 
1 articular esteve em 
Lajes desde domin
go a tarde até se- 
t inda-feira p e l a  
manhã o senador 
Saulo Ramos, iider 
c o PTB catarinense 
desde i945. Nossa 
reportagem estabele
ceu contato com o 
parlamentar traba
lhista e obteve res
posta a diversas per
guntas formuladas 
em torno dos últi
mos acontecimentos 
politicos verificados 
no Estado Informan

do que reiteraria os conceitos emitidos em entre
vista concedida no Rio de Janeiro, disse de inicio 
o senador Saulo Ramos:

“A composição política para a eleição da nova 
Mesa que preside a Assembléia Legislativa, entre 
PTB e UDN, é meramente eventual e não diz res 
peito o próximo pleito de 3 de outubro. O PTB  
pela sua bancada estadual e de acordo com a Co
missão Executiva resolveu apresentar o nome do 
deputado Miranda Ramos como candidato do par
tido à presidência da Assembléia, e, comporia a 
Mesa com os partidos que o apoiassem. Sómente a

UD N  deu esse apoio, e por issso a Mesa ficou com
posta exclusivamente pelos representante do PTB 
e UDN. O PSD deu apoio ao candidato do PRP e 
o PSP votou em branco”.

Prosseguindo em suas declaraçães acrescentou:
“Acordo político do PTB em Santa Catarina 

só existe um firmado para os pleitos de 1954, 
1955 e 1958, mediante protocolos referendados pe
las Convenções partidárias (PTB e PSD). Por es
ses protocolos a Aliança Social-Trabalhista foi vito 
riosa com a eleição dos senadores Ncreu Ramos e 
Saulo Ramos em 1954 e não logrou em 1955, ele
ger o candidato aliancista ao governo estadual o 
senador Francisco Galotti, do PSD. Pelos mesmos 
protocolos a Aliança Social-Trabalhista deverá vo 
tar no próximo pleito; no candidato indicado pelo 
PTB ao Senado”.

‘ Vários Diretórios Trabalhista já indicaram à 
reeleição, ad referendum da Convenção Estadual, o 
nome do senador Carlos Gomes de Oliveira, que 
pelo seu passado e lealdade partidária e ideológi
ca. é o candidato Hfetural do PTB ao Senado da 
República quaisquer que . sejam as composições 
políticas vindouras».

Dando as palavras a enfase que lhe C caracte
rística, salientou ainda o senador Saulo Ramos:

“Reafirmo que a composição da Mesa do Le 
gislativo Catarinense não significa acordo político 
entre o PTB e a UDN; foi composição meramente 
eventual especificamente para resolver a eleição 
da atual Mesa. Ao meu ver, só as Convenções 
Partidárias do PTB e do PSD poderão modificar o

clima político da Aliança Social-Trabalhista * rn 
Santa Catarina”.

Em torno da anunciada participação do Dr. 
João Goulart na política de Santa Catarina infor
mou nosso entrevistado:

Quanto ás noticias propaladas pela imprensa 
de que o governador Jorge Lacerda vem ao Rio 
entabular junto ao Dr João Goulart suposto acor
do politico, é um direito que lhe assiste, pois tem 
tentado fortalecer sua administração com o apoio 
não só do PTB como de outros partidos Ninguém 
pode criticar S Excia. por essa atitude, como tam 
bém por conferenciar com outros lideres e dirigen
tes nacionais, como Ademar de Barros. Juraci Ma 
galhães, Plinio Salgado e até mesmo Luiz Carlos 
Prestes”

“As soluções estaduais de ordem politico par
tidária, no PTB, como nos demais partidos, depen
dem de homologação dos Diretórios Nacionais. O 
chefe nacional do PTB, Dr. João Goulart, demo
cráticamente, tem como norma dar ampla nuteuo 
mia para os órgãos estaduais do partido e dentro 
dessa orientação está de acordo com a eventual 
composição da atual Mesa Legislativa, que não de
ve afetar a Aliança Social Trabalhista, entre PSD e 
PTB!

“Friso: sómente as Convenções Estaduais des 
ses partidos poderão modificar os compromissos 
expressos em protocolos firmados e pelo que em 
é dado observar na minha grei ipartidária o PTB 
no próximo embate eleitoral, disputará com o Dr. 
Carlos G o «e s  de Oliveira o Senado Federal e con
tará com o apoio de nossos aliados do Partido So-. 
ciai Democrático” conclui o senador Saulo Ramos

P.T.B. EM MARCHA
O almirante Lucio Meira, 

antigo sub chefe da Casa Mi- | 
litar do presidente Vargas, pro 
curado por elementos ligados 
ao sr, Amaral Peixoto, teria 
declarado que em hipótese al
guma concorrência contra a 
candidatura do sr. Roberto S 1- 
veira ao governo do Estado do 
Rio.

X X X
O sr. Celso Azevedo atual 

prefeito de Belo Horizonte e- 
leito pela legenda da U D N  e 
do PDC, aceitou sua candida 
tura a senador pelo PTB de 
Minas Gerais ao próximo plei
to de 3 de outubro.

X X X
Os trabalhistas do Paraná a- 

cham que o sr. Abilon de Sou 
za Neves ganhará, por larga

margem de votos, as eleições 
para senador, pelo PTB daque
le Estado

XXX
O PTB já tem candidatos 

próprios a governadores nos 
seguintes Estados: 1) —  Am a
zonas. onde detem 80% do e- 
leitorado; 2) — Ceará o atual 
Ministro do Trabalho senador 
Parcifal Barrozo, apoiado pelo 
PSD* 3,1 —  Piaui, com apoio 
de uma coligação de partidos;
4) -  Espirito Santo, onde o 
deputado federal Floriano Ro 
bin concorrerá cem apoio .do 
PSP, da UD N  do PR c do 
governador Lacerda Aguiar;
5) —  Rio de Janeiro, onde o 
sr Roberto Silveira conta com 
o apoio da UDN, do PDC. do

PSP, de dessidcncia do PSD e 
do governador Miguel Couto 
Filho; 6) No Rio Grande do 
Sul. com o sr. Leonel Brizola 
em acordo PTB PRP.

X X X
Nas recentes eleições do Rio 

Grande do Norte, o PTB con 
quistou as prefeituras dos 
principais municipios, que es 
tavam nas mãos da UDN, co
mo Natal Mossoró e Macau.

XXX
O senador Coimbra Bueno, 

do PSD de Goiás, acaba de in 
gressar nas fileiras do PTB, 
pois é o segundo senador goi
ano que adere ao partido do 
Vice-Presidente João Goulart. 
O primeiro foi o senador Pa- 
ranhos da Costa.

E n s if i  de PiÉras Persas
Foi inaugurada quinta 

feira as 19 horas no Sa
lão Nobre da Escola Nor
mal Vidal Ramos, uma 
Exposição de Pinturas 
Persas, em comemoração 
ao primeiro aniversario 
de fundação do Circulo 
de Cultura de Lajes.

A referida exposição é 
inédita em Lajes, pois a 
Princesa da Serra teve a 
honra de ser a 3a cida
de do Brasil a ser con
templada por tão impor
tante exposição.

E’ uma exposição on
de se uota a arte pura
mente oriental, e exis
tem diversos trabalhos 
á oleo pintados sobre os
sos de elefantes.

A Exposição de Pintu
ras Persas em nossa ci
dade terá a duração de 
uma semana, sendo a 
berta a visitação públi
ca nos dias uteis nos 
horários da noite, e nos 
sabados e domingos es 
tará aberta a tarde e a 
noite.

Amanhã, domingo às 4, 7 e 9,15 horas no Marajoara
UM  DRAM A COMOVENTE DE AMOR

« E S C R A V  A» Com: Silvana Pampanini
Franco Fabrizi e

Marcello Mastroianni

Aguardem: BELA E CANALH A — Sublime Tentação
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ÎHcUl S O C M I
A  n i v e :

Fazem anos hoje:

O Sr. Ivandel Godinho.

No dia 27:

A Sra. Ondina. esposa do 
Sr. Guilherme Socas, do alto 
comercio desta praça; A Sra. 
Francisca Padilha, esposa do 
Sr Eustacio OJorico Padilha; 
A Sra. Madalena Furtado, viu
va do Sr. João R Furtado.

s a r i o s
No dia 28:

A Sra Orestina. esposa do 
Sr. Waldemar Pinheiro.

No dia 29:

O Sr. Herculano Pereira dos 
Anjos, residente em São José 
do Cerrito; A Sra Lidia, espo
sa do Sr Anibal Ramos.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos.

—  Os Pobres
— Olavo Bilac —

Ai vêm pelos caminhos 
Descalços de pés no chão.
Os pobres que andan/ sozinhos, 

Implorando compaixão.
Vivem sem cama e sem teto.

Na fome e na solidão:
Pedem um pouco de afeto,

Pedem um pouco de pão.

São timidos? São covardes?
Têm pejo? Têm confusão?

Parai quando os encontrardes,
G dai lhes a vossa mão!

Guia lhes os tristes passos! 
Dai-lhes sem hesitação,

O apôio de vossos braços, 
Metade de vosso pão!

Não receies que, algum dia,
Vos assalte a ingratidão:

O prêmio está na alegria 
Que tereis no coração 

Protegei os desgraçados 
Crfãos de tôda a efeição. 
E sereis abençoados 

Por um pedaço de pão.

Aiencão
W

Recuse as latas violadas 
de Leite Ninho

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

A s  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 é 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, oassivel de penalida
des previsUs por lei.

Companhia Industrial e Comercial

Brasileira de Produtos Alimentares

PRODUTOS NESTLÉ

O Ministro da Agri
cultura visitará o Sul 

do Pais
O Sr. Mario Meneghetti Mi 

nistro da Agricultura, deverá a 
partir do pr-iximo dia 8 de 
Maio empreender uma viagem 
ao sul do Brasil, em visita de 
inspeção a diversas obras sob 
sua jurisdição.

É o seguinte o programa da 
visita do Ministro da Agricul 
tura ao sul: Dia 8 de Maio 
Florianopolis; Dia 9. Joaçaba e 
Erechim; Dia 10 Passo Fundo; 
Dia 11, Carazinho, Não Me 
Toque, Cruz Alta e Santa Ma 
ria; Dia 12 Santiago e Jagua 
ri; Dia 13, Uruguaiana; Dia 14; 
Rosário; Dia 15, Pelotas; Dia
16, Pelotas e Rio Grande; Dia
17, Santa Maria, festa do Cen
tenário; Dias 1K, 19 e 2n, Por 
to Alegre, estando marcado o 
seu regresso para a Capital da 
Republica para o dia 21.

O PSP na presidên
cia da assembléia 

gaúcha
Pela primeira vez o PSP 

tem um seu representante em 
importante posto politico, no 
Rio Grande do Sul. Foi eleito 
para Presidente da Assembleia 
Estadual, o sr Adalmiro Mou 
ra, em razão do acordo entre 
o PSP o PTB e PRP.em con 
traposição com o candidato da 
Frente Democrática, sr. Gusta 
vo Langsch, que era apoiado 
pelo PSD. UDN e PD

Homolongada a can
didatura Ulisses 

Guimarães .
Em Convenção Regional o 

PSD homologou a candidatura 
do sr. Ulisses Guimarães ao 
governo de São Paulo. Em dis
curso proferido por ocasião de 
sua homologação para o go
verno paulista afirmou o sr. 
Ulisses Guimarães que vivia 
outro instante máximo de sua 
vida politica, sendo o outro foi 
quando assumiu a presidência 
da Camara dos Deputados.

LAURO LOUREIRO LIMÂiG*
M PORTADORES

Preito de reconhecimen
to e gratidão

Athos Andrade Athaydc e familia, vêm, de público, aprc. 
sentar um preito de gratidão e reconhecimento ao Snr Dr 
CELSO ANDERSON DE SOUSA sua esposa, Exma. Sra. LU 
Cl ANDERSON DE SOUSA, irmãs de caridade OVIDlA e 
LUCINDA, pelo esforço, dedicação e competência com que a. 
tenderam o menino M AURÍCIO  durante a molést a que aco 
meteu aquele ente querido É verdade que todos os evforços 
foram boldados, pois a vontade de Deus está acima de tudo e 
de todos. Entretanto, é de direito reconhecer a dedicação t 
competência daqueles que tudo fizeram para salvar o menino 
especialmente o Dr CELSO ANDERSON DL SOUSA, que p 
um médico digno do gráu que usa e que honra a carreira 
que abraçou em tão bôa hora, pois, quer dando tudo de si e 
dos seus conhecimentos, quer pernoitando à cabeceira do doen
te por noites seguidas, muitas vezes sem almoço e sem janta, 
o Dr CELSO deu demonstrações de como deve agir um mé 
dico, quando é médico na acepção do têrmo. Que Deus lh«s 
dê tôdas as venturas, e. mais uma vez, M UITO OBRIGADO

Celeste Ghizoni S/A.
Convocação

Convida os Senhores Acionistas a se reunirem em AS
SEMBLEIA GERa L ORDINÁRIA' às 9 ( nove) horas do dia' 
29 de abril de 1.958. em sua sede social afim de delibera
rem O seguinte:

Ordem do dia:
a) Leitura, discussão e votação do relatório da Dir*- 

toria, Balanço Geral, Demonstrativo da conta de Lucros e 
Perdas, parecer do Conselho Fiscal e contas da Diretoria, 
relativ s ao exercício social encerrado em 31 de Dezembro 
de 1957.

b) Eleição dos membro- do Conselho Fiscal, seus su- 
plentes e fixação de sua rumuneração

o) Outros assuntos de interêsse social

Urubici, 9 de Abril de 1.958

Celeste Ghizoni 
Estevão Ghizoni 
Otacilio Ghizoni 

Diretores

Associação Profissional dos Contabilistas

de Lajes

Edital
Convocação para Assembleia Geral 

Extraordinária
De acordo com as determinações legais e estatutárias, 

com oco a todos os senhores associados para a reunião da 
ssem cia Geral especialmente destinada a resolver sobre a

ORDEM DO DIA

runsformação dessa associação em Sindicato de Classe 
ívinto reu_n,ao ^ever® ser realizada na séde social no dia 26 

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

Lajes, 15 de abril de 1.953 

Roland Hans Kumm - Presidente

Prótese Dentaria de qualidade 
Pontes Moveis 

Prótese em geral

Exclusivamente a Profissional
Rua Caetano Vieira da Costa, 159

Lajes —  S. Catarina
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Energia elelrica
Rio (Telepr<*88) Magestoso 

pr »grama de desenvolvimonto 
dos pesquisa» atômicas, em 
nosso pais, vai ser posto em 
pratica tendo em vista o a- 
proveitament > da energia nu 
clear que hoje 8e faz indis
pensável e n qualquer pais a- 
diantado. Em -ntrevista con
cedida, o presidente do Con 
selho Nacional de Esergia 
Nuclear, almirante Otacilio 
Cunha declarou que a enti
dade sob sua presidência es
tá assentando as bases para 
o aproveitamento pacífico da 
energia nuciear. Prosseguin
do, disse a m.rante Oiacilío 
( unha que pe ar do Coose- 
lho Nacional de Energia Nu- 
clsr ter sido combatido quan
do da compra de 3 ultracen 
triíugas, foi esta aquisição 
que possibilitou descobertas 
transsendetiUis, inclusive o 
enriquecimento do urânio, em 
condições mais e^onomicas, 
fato esse noticiado em toda 
a imprensa internacional. Es
ta descoberta, foi como que > 
ponto de partida para <s ou
tras,

Como parte de seu pr »gra
ma, 0 C.N.B.N. está constru
indo em Sãs Paulo um pa- 
queno laboratorio onde serão 
montadas as centrifuges e o 
esoectometro de massa qu ■ 
as acompanha, servin io esta s 
instalações para o treinamen - 
to dos técnicos brasileiros 
Para amontagen vira da Ale 
manha o sábio professor Gro- 
th Por outro lad >. o acord • 
firmad » com a Inglaterra, po- 
sibilita-nos prever oara u n 
futuro bem mais proximo d > 
que se pensa, a instalaçãe 
em nosso pais. de uma usin 
atômica, capaz de produz 
os combustíveis <Je urani 
que farão funcionar oa reato 
res nacionais já instalado 1 
*■ Alcançaremos assim a meti 
que a Comi-são se fixou 1 
atingir e o menor prazo pos 
sivel a situação de fabricar 
ela própria os elem mtos com 
bu«tiveis e provar assim,|par- 
cialmente, a independenci 1 
de importações para oreração 
continuada dos reatores ms 
talados, como programa pre 
liminar à implantação da e- 
nergia nuclear em bssss fun
damentalmente nacionais” .

Sobre uma possível modifi
cação nos ^métodos Industri
ais, afirmou o almirante O- 
tacilio Cunha que tal e ne
cessário pois o desenvolvi
mento industrial necessário á 
energia nuclear não é revo
lucionário; é o desenvolvi- 
m Qt» clássico daquela iri lu «- 
tria que serve p ira todo o 
resto. A parte a questão re 
lativa à pr >teção contra as 
radiações, que é especifica 
da energia nuclear, tudo o 
mais é clássico, ainda que 
num sentido mais apurado. 
As mesmas necessidades de 
estudos de metalurgia de ter
modinâmica, de estocameo'0 
de gases, de controle eletrô
nico, etc., se encontram nas 
centrais nucleares como nas 
termeletricas convencionais” .

‘ ‘A  iodusrria que o Brasil

Quem não anuncia 

se esconde

já possui não terá de ser al
terada refeita ou reorganiza
da, mas desenvolvida no mes
mo sentido em que vinha 
sendo com o intuito de fabri
car automóveis alternadore- 
maqniuas. turbinas, etc.”

Após tecer comentários 
sobre as reservas de elemen
tos existentes na Natureza, 
que hoje proporcionam as e- 
nergias, o almirante Otacilio 
Cunha disse qu* suas reser
vas, são limitas não estando

A g r a c e c i m e n t o
Athos Andrade Athayde e familia. ainda chocados com «  

rude golpe que lhes causou a perda irreparável do seu filho 
lução de contiouidade é esta MAURÍCIO, vêm, de público, agradecar o esforço, interesse.

longe o fim dessas reservas. 
Assim é necessário a utiliza
ção de uma nova fonte de e- 
nergia para que não haja so

fonte de energ a é o atom , 
cujos principais são o torio e 
o urânio que existem no 
mundo, na ordem de 25 mi
lhões de toneladas.

U n programa em 3 etapas 
será p isto em pratica a Iim 
de possibilitar ao Brasil ter a 
6ua p opria en-rgia nuclear.

dedicação e destemor dos Drs. CELSO ANDERSON DE SO U 
SA. JOAO DE ARAÚJO e IRAN YARED, bem como as ado
ráveis irmãs OVID IA  e LUCIND A demais irmãs de caridade 
e enfermeiras do Hospital Nossa Senhara dos Prazeres, Snr. 
Dr. GETULIO  VIEIRA, Exma: Sra. RU TH CAON que doaram 
sangue. A todos os que visitaram o querido filho no hospital, 
os que enviaram flores, telegramas, condoli »cias e acompanha
ram o féretro até a última morada, o M U C O  OBRIGADO da 
familia enlutada.

MERMUT1 DEM RÜCCR, BRSERING S. A.
Rua Manoel 10*030  de Castro, 156 — C a ixa  Postal, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

N O V O  G IGANTE
g o o d / ÿ e a r

com Lonas Super-Ligadas

C A C IQ U E  foi criado para vencer 

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

isto que êle tem ombros mais fortes, 

barras mais separadas e mais firmes. 

E graças às Lonas Super-Ligadas e ao 

composto especial de borracha, C A

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 C AC IQ U E— o pneu 

que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeirosl

MERCQÜTiL DELLfl RGCCffl, BROERING S . l .
Rua Manoel Thiago da Castro, 156 —  Caixa Postal, 27 

Lajes — SANTA CATARINA
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Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Srtnta Catarina
LEI N» 169

d« 7 de março de 1958
Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a Câmara Municipal decretou e eu 

anciono a seguinte
LEI:

\rt. Io - Fica incluída no Plano Rodoviário Municipal, 
estabelecido pela Lei n° 78 de 7.3.1950 a estrada que, partin
do da Sede Distrital de Capão Alto, demanda ao lugar conhe
cida oor «UMBU», com mais ou menos 9 k',m de percurso.

Art. 2o - Ê declarada de utilidade pública para fins de 
aquisição por doação, compra ou desapropriação judicial, e 
area de terra necessária a construção da estrada a que se 
refere o artigo anterior

Alt. 3o - Fica o Executivo Muaicipal autorizado a abrir 
o Crédito necessário à exeecuçáo da presente Lei.

Art. 4o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu- 
blicáção, revogadas «s disjosições em contrário.

PreDitura Municipal le Lages, em 7 de Março de 1958. 
Ass. Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Ass. Felipe Aronso Simão 

Secretário.
D E C R E T O  

de 8 de ntarço de 1958 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
TRANSFERIR:

l)e acordo com o art. 69, alinea d, da Lei n° (71, 
de 7 de dezembro de 1949.

) fu icionário MARIO RAMOS LUCENA, do cargo iso
lado le >rovi neoto efetivo de Tesoureiro, Padrão X-t, do 
Q ia lr*  Único do Município, para o de Encarregado do Ser
viço de Compras. Padrão Y 1.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março |de 1958 
ass. Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
ass. Felipe Afonso Simão 
v Secretário.

D E C R E T O
de 8 de março de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
TRANSFERIR:

De acôrdo coro o art. 69, alínea d, 
da Lei n° 71 de 7 de Dezembro de 1949 

O funcionário JONáS VIEIRA RAMOS do cargo isola
do de provimento efetivo de Fiel de Tesoureiro, padrão V, 
constante do Quadro Ünico do Município, para o -deVílesou- 
reiro, Padrão XM.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1958 
Ass. Vidal Ramos Júnior 

f Prefaito Municipal 
Ass. Felipe Afonso Simão 

Secretário.
DECRETO N° 14 

de 8 de março de 1958
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T A :
Art. Io - Fica concedido, a partir de Io de março do 

corrente exercício, uma BOLSA ESCOLAP de um mil cru
zeiros (Cr$ 1.000,00) mensais, a VAN1RA WOLFF, para cur
sar o CONSERVATÓRIO DE MÚSICa  de CURlTlBá.

Art. 2* - A despesa decorrente do presente Decreto cor
rerá, no corrente exercício, por conta da dotação 3-34-14.

Art. 3o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas ai disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 8 de março de 1958. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

LEI N* 112 
de 8 de msrço de 1958

Eu, Vidal Ramos Júnior, Prefeito Municipal de Lages, 
raço saber que a Câmara Municipal decretou e eu san

ciono a seguinte
LCl

Art. 1 - Fica aberto, por conta da arrecadação do < 
rente exercício um Crédito Especial de Cem mil cruze 
(Cr$ 100.000,00) para fazer face as despesas decorrentes 
Lei n° 54 de 18 de agosto de 1955 - Construção do M< 
mento a Getúlio Vargas.

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
blieaçao, ravogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal da Lages, em 8 de março de 195< 
ass. Vidal Ramos Júnior 

Prefeito municipal 
ass. Felipe Afonso Simão 

Secretário,

Juizo de Direito da Primera Vara da Comarca de Lajes

E D I T A L  D E  P R A Ç A
>

O Doutor Glovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Cotnarca^de 
Lajes, Estado de Santa Ca
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 poa- 
ò, que no dia 10 do mês de 

maio do corrente ano, ás dez 
( 10) hora*, no saguão do edi
fício do Forum desta cld,.de, 
o porteiro dos auditórios ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
ler e melhor lance oferecer 
teima da avaliação de Cr$. .. 
80.000,00, feita ne-te Juizo, o 

seguint« I nó >el que foi penho
rado á HENRIQUE KURT 
DUDERSTADT t sua mulher 
los autos da ação executiva 
que lhes moveu José Parade- 
la, julga la por sentença que 
transitou e u julgado, a saber: 
UMA CASA toda construída 
le madeira de primeira, pare
de dupla, cm alicerce de pe
dra e tijolos e respectivo re
boque, \ toda ela piotada à 
oleo por dentro e por fora, 
coberta de telhas, com t« das 
as suas dependências, e RES
PECTIVO TERRENO, consti
tuído pelos 1 >te« ns. 93 e 94, 
com a área superficial t >1 il 
de 625,00m2 (sei-cantos e vin
te cinco metros quadrados).

situados (casa e terreno) nes-I 
ta cidade, no lugar ou bairro j 
denominado «Copacabana», 
confrontando de um lado com 
a rua projetada «C»; de outro, 
com terrenos da Empresa Imo
biliária de Melhoramentos Co
pacabana Ltda.; pelos fundos, 
com a mesma Empresa e pe
la trente com o prolongamen
to da rua João de Castro, 
tendo o terreno em cada lado, 
na frente e nos fundos, vinte 
e cinco metros. Dito terrenc 
(os doia lotes) foi adquirido 
pelo executado por compra 
f«*ita à mencionada Empresa 
Imobiliária de Melhorameutos 
Copacabana Limitada, por es
critura pública datada de 
4-7 51, devidamente transcri
ta sob 20.285, no Io Oficio de 
Ragistro Geral de Imóveis 
lesta cidade. - Referida casa, 
que é arborizada na frente, 
foi mandada construir pelo a- 
lu lido executado. - Ê quem 
quizer arrematar o referido 
imóvel (casa e terreno) deve
rá comparecer no dia, hora, 
mês e ioc il acima menciona- 
ios, sendo ele entregue a 
quem mais der e maior lance 
oferecer sobre a aludida ava
liação, e depois de pagos no 
ato, em moeda corrente, o 
preço da arrematação, impo- 
tos e custas devidas. - E para 
que chegue ao conhecimento 
de todos, passou-se o presen
te edital para publicação na

forma da lei. - Dado e páçsa. 
dos nesta cidade de LajfR 
Estasdode Santa Catarina, £o 
dase sete dias do mês •jp 
abril do ano de mil noveren- 
tos e dncoenta e oito. - B;. 
Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel, o dntilu. 
grafei, subscrevi e também 
assino. Selos afinal.

Clovis Ayres Garoa 

Juiz de Direito da la. Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 

Escriv&o do Civel

Compre Baterias 

«FORD” 

completamente 

carregadas

Negocio de ocasião:
Por motivo de mudança- 

vende-se ou troca-se por je- 
ep ou caminhonete, uma ca
sa de madeira, pintada a ó- 
leo, com oito dependências e 
instalações sanitárias etc.

(Informações na Tranap. 
Aurora),

V. S. mesmo escolherá o programa de
sejado e isto lhe dará, certamente, 
uma nota de . . .

sao, cte tato, numerosos aparelhos 

independentes instalodcs com alta 

técnica, obedecendo o critério do 

escolha individual das emissoras.

Nossos rádios soo aparelhos 
dc alta pnténcia com soloil- 
viciado peNrita a qu« levam 
u garanfic d » -—----------------------1

Avenida Farrapos, 45 - Telefone 4501 . ^
■-------------------- —-------------fcnd Teleg. "WELPE

" lí
í L J ' i

fn  i v  cs
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II Congresso Eucaríslico 
Estadual de Santa 

Catarina
Na segunda quinzena do mês 

de dezembro do corrente ano, 
realizar-se á em Florianópolis, 
o II CONGRESSO EUCAR ÍS
TICO ESTADUAL, em ação 
de graças pelo 50 aniversário 
de criação do Bispado de San 
ta Catarina

A semelhança dos demais 
Congressos Eucaristicos, nele 
haverá também reuniões de 
estudo, procissões, bênçãos, co
munhões gerais conferências e 
missas visando tudo a glorifi 
cação de Cristo oculto por 
nosso amor sob as espécies da 
Eucaristia.

Dos municípios catarinenses 
e dos visinhos Estados, aflui 
rão peregrinos à capital de 
banta Catarina, em demonstra 
ção pública de amor e adora 
ção a Jesus Sacramentado.

3 será proclamada, com a 
presença de milhares de cató 
licos, a nossa crença na Pre
sença Real

E será proclamada a fé de 
nosso povo na Sagrada Euca
ristia.

E será proclamada a nossa 
fé na Igreja, por meio da qual 
nos unimos ao Cristo e por 
Êle ao Pai.

O trigési no' sexto Congres
so Eucarístico Internacional, 
realizado no Rio de Janeiro,

em julho de 1955, foi uma de
monstração de fé tão grande, 
que será sempre lembrado co
mo triunfo do Coração Euca
rístico de Jesus em terras do 
Brasil.

Entretanto, a par do auxilio 
divino, aquêle Congresso foi 
fruto ainda do trabalho devo
tado. paciente e desinteressa
do de milhares de católicos, 
que deram não sómente sua 
palavra de apoio mas também 
muito de si mesmos para o 
maior brilhantismo do magnifi
co certame.

Em Santa Catarina, inicia-se 
agora a mobilização de todos 
os católicos, no sentido de au
xiliaram a realização do Con
gresso Estadual. Não bastará, 
porém nosso apoio apenas são 
necessários, igualmente, nosso 
trabalho nossas contínuas ora
ções e nossos sacrifícios para 
que Jesus Sacramentado triun 
fe nas terras catarinenses.

Então, além da recompensa 
na outra vida. nós poderemos, 
ao contemplar a hóstia divina, 
adorada por milhares de pes
soas, exclamar como São Pe
dro, no monte da transfigura
ção: - «Senhor, que bom é pa
ra nós estarmos aqui».

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes 

Estado de Santa Catarina

E D ITA L DE LE ILÃ O
O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara d» Comarca d̂ - 
Laj*s, Estado de >auta Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de leilão, 
com o prazo de vinte dias; 
virem, dêle conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que no dia 17 de Maio do 
Corrente ano, às dez (10) ho
ras, no saguão do edifício do 
Forum desta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou quem 
suas vezes fizer, levará a pú
blico pregão de venda e ar 
rematação por quem mais der 
e melhor lance oferecer in
dependente da avaliação de 
Cr$ 35.0oo.o0, fei*a neste Jui
zo, o seguinte imóvel que foi 
penhorado à HERCILIO COS
TA nos aut >8 da ação exe 
cutiva movi-ía por “ Caxiense 
de Automóveis Ltda” , julgada 
por sentença que transitou 
em julgado, a saber: U VI TER
RENO t-ORElRO com a á- 
rea superficial de trezentos 
e cinco metros e dez centi- 
m-Uos qua rados (305 1D m2), 
situado à rua Jerônimo Coe
lho, zona “ 3"  urbana desta
cid 'de de Laj“S, confrontando
de um lado, 27 metros, com 
terreno de Mario Paes Bran
co; de outro lado, também -7 
metros, com terreno de Anto- 
nio Cândido de Lima, pelos 
fundos, 11,30 metros, ainda 
com terreno de Antonio de 
Lima.- na frente, com H,J0

metros, com a referida ’ rua 
lerônimo Coelho. Dito terre
no foi adquirido pelo execu
tado Hercílio Costa por com
pra feita de Antomo Cândido 
d<* Lima e sua melhor dona 
Eoedma de Araújo Lima, con
forme escritura púhlica lavra
da em data de 23 de abril de 
1951, nas notas do Tabelião 
Celio Batista de Castro, devi
damente transcrita sob no 
19.927, no Primeiro Ofício do 
Registro Geral de Imóveis, 
desta comarca, do Oficial Cid 
Simâo Rodrigues. E quem 
qmzer arrematar o referido 
terreno, deverá çompa^ecer 
no dia, hora, mês e local a 
cima mencionados, sendo 
entregue a quem mais der 

e maior lance oferecer ind-? 
penl^nte á aludida avaliação 
e depois de pagos no ato, em 
moeda corrente, o preço da 
arrtmataç io, i p stos e cu - 
tas devidas. E para que che 
gue ao conhecimento d<* to 
dos, passou-se o presente e- 
dital para publicação na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Laje-, ts^a- 
du de Santa Catarina, «o « vin
te e quatro dias do mês de 
Abril de mil novecentos e 
riacoenU e oito.

Éu, Waldeck Aurélio Sam
paio, Escrivão do Cível, o 
datilografei, subscrevi e tam
bém assino. Sêlos afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de ,Direito“da 1a Vara 
‘Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivãc do Cível

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

E D I T A L  D E  P R A Ç A
O Doutor José Pedro M> n- 

des de Almeida, Juiz de Di
reito da 2a. Vara da Coma ca 
de Lajes, Estado de Sonta 
Catarina, n. fórma da Ld, etc.

Fa Z SABER a quem inte
ressar pos-a, conneeimento 
leste tiverem com o prazo de 
trinta dias, contados da publi
cação no Jornal local Cor
reio Lageano, o porteiro dos 
uditórios, trará a público 

pregão de venda e arremata
ção, por qu°m mais der e 
maior lance oferecer alem da 
avaliação d >s bens moveis 
penhorados a firmu ODARY 
ALBINO RAMOS & Cia., 
constantes de um radio apa

rei h. receptor marca SFMP. 
avaliado pGa quantia de Cr$ 
4.00U.00 e treze vidros de com
primidos PREDNACYL corr 
vime e cinco comprimidos 
cada um, avaliados pela quan
tia de cento e cinco^nta cru- 
z> Los cada e todos por Cr$ 
1.950,00, para pagamento de 
dividas em atrazo, (contribui
ções) ao Instituto de Aposen 
tadio e Pensões dos Comer- 
ciárics

E, para que ninguém possa 
alegar ignorância, se passou 
o presente edital, com o pra
zo de trinta dias, contados da 
primeira publicação no jornal 
referido, ficando outra cópia

afixada no sagu o do edifício 
do Forum e copia nos autos
respectivos.

Eu, Hélio Bosco de Castro, 
Esirivão dos Feitos da E.- 
zendn, que o datilografei, 
subscrevo e também ussmo. 

José Pedro Mendes de
Almeida

Juiz de Direito da 2a Vara 
Hélio Bosco de Castro 

Escrivão dos Feitos da Fa
zenda

Leia e assine*o 
«Correio Lageano»

JC/rOS c&///&g/sr?o£'/

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

ú o /y /p G Ç ^  ( / / r &

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

•J ff

DISTRIBUiDORES EXCLUSIVOS: 

«Organização Hélio Ltda/'
RUA CORONEL CORDOVA. 1 < 8 Caixa Postal 535 —  LAJES, S. Catarina

O melhor,
o mais belo, 

c mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

économat!
Rua Mal. Deodoro 305 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
C$ 1.6Sl,20por mês
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Sirotsky Birmann S. A. Industria e Comercio
— RELATO'RIO DA DIRETORIA —

ftenhcúm%iaduI1àstadeterminaçdes da lei e dos estatutos, submetemos d aprecmçao de encerrado*’em 'a i
monstrativo da conta «Lucros e Perdas», bem como os demais documentos teíeientes ao

de 0 utublp e^inanecemos aQ inteir0  d iSp0r dos Senhores Acion istas  para quaisquer esc la rec im en tos  de qu*. necessitarem.
Passo Fundo, 31 de üutubro de 1957

Mario Bohrer
Henrique Sirotsky

Diretor
Aron Birmann

Diretor
Assis Litvin

Diretor Contador CRCRS 582

RESUMO DO BALANÇO GERAL
A T I V O

CURTO PRAZO

1 - DISPONÍVEL 
Caixa 
Bancos

2 - REALIZÁVEL A 
Clientes 
Fornecedores 
Agentes
Contas Diversas 
Titulos a Receber

Meno- Titulos Negociados
3 - RKALIZAVEL A LONGO PRAZO 

Contas Correntes
Pinhais
Particiiiações
Djp »sito Compls. Lei 1474/51

4 - CIRCULANTE 
Mercadorias

5 - IMOBILIZADO 
Imóveis
Maqs e Equips. Industriais 
Ferramentas e Acesaorios 
Mov. e Equips. Escritório 
Veículos Diversos 
Semoventes
Benfeitorias e Instalações 
Biblioteca
Acessórios de Escritório

6 - v i n c u l a d o
Cauções Diversas

7 - TRANSITÓRIO 
Importações
Imposto Vendas e Taxas 
Prêmios Seguro Incêndio 
Prêmios Seguro Acidente 
Comissões Bancarias 
C/ Terceiros Acertos Balanços

8 - De COMPENSAÇÃO 
Ações em Caução 
Bancos C/ Caução 
Bancos C/ Cobrança 
Contratos de Seguros 
Titulos Endossad.is

Agentes C/ Cobrança

1.157.757,90
12.524.206,90

11.030 947,80 
3 808 179.20

636 307,70 
6.721 580,20
3.130.314.80 

27.327.329 70
5.770524.30

600 000 00 
502.130 00 

1.199.400,00
1.596.912.80

4.133.503.30 
13.408,027,40 

117.583,00 
2 308.426,00 
2.222.348.00 

10.000,00 
1.888.210,70 

16.510 00 
2 280,00

1.865.554,50
1.648,50

50.205.00
81.208.00 
26.874,70
5.129,10

100. 000,00 
6.024.928,10 

45.723,10 
58.078.194,00 

5.770 524,30 
67.501,30

13.681.964.8U

21.556.805.40

3.898.442,80

46.039.347.40

24 106.888,40 

32.693,30

2.030 619,80

70.086 870,80

181.433 032,70

P A S S I V O

1

2 -

NAO e x ig ív e l
Capital
Futx o de Reserva Legal 
Fundo de Reaerva Geral 
Fundo Devedores Duvidosos 
Fundo de Depreciação 

EXIGÍVEL A CÜRTO PRAZO 
Bancos 
Fornecedores 
Agentes
Contas Correntes
Deleg. Sec Imposto Renda
Exatoria Estadual
l.A.P.l.
l.A.P.T.C.
Contas a Pag«r
Titulos a Pagar
Div. a Pagar Ações ao Port.
Part. Part s Beneficiarias

40.000
3.454.

14.494.
3.982
6.072

000,00
353,60 
176 10 
000,00 
817.80 68.003.347,51

6684.356,90 
7.784.348 60 

436.546 20 
1.216.000,00 

401.843,20 
76 196,50 

419.644,40 
2 210,00 

1,685.432,10 
11.380.332,50 

11.520.00 
240.000,00

Fundo Resg. Partes Benefic.
- EXIGÍVEL A LDNGO PRAZO

100 000,00 30.438.430 50

Bancos 11.000.000,00
Titulo- a Pagar 688.788,00
Gratificações a Pagar 
- TRAN-tlTüRIO

850,0000 00 12 538.788,00

C/ Terceiros Acertos Balanço 
DE COMPENSAÇÃO 

Caução da Diretoria 100.000,00

366.195,90

Titulos Caucio ad"S 6.024 928,10
Titulos em Cobrança 113 224,40
Valores Segurados 58.078.194,00 a
Responsabilidades p/ Endossos 5.770.52430 70.086.870,81

Henrique Sirotsky
Diretor

Aron Birmann
Diretor

Pa-so Fundo, 31 de Outubro de 1957
Assis Litvin

Diretor

181.433.65 2,7(

DEMONSTRATIVO DE «LUCROS E PERDAS GERAIS»

Mario Bohrer
C on tado r CRCRS 582

D É B I T O

GASTOS DIVERSOS (Despesas Diretas e 
Indiretas) - Custos de Produção, Juros,
Descontos, Reparos e Substituições Sala- 
rio« Ordenados, Despes«* de Exportação,
Despesas de Administração, Impostos, Co
missões, Seguros etc.

FUNDO DE DEPRECIAÇÃO 
FUNDO DE DEVEDORES DUVIDOSOS 
IMPOSTO DE RENDA CAP, RESERVA 
PARTIC1PACÀO PARTES BENEFICIARIAS 
FUNDO RESGATE PARTES BENEFICIARIAS 
GRATIFICAÇÕES 
FUNDO DE RESERVA LEGa L 
FUNDO DE RESERVA GERAL

.

64 474.762,50
Passo Fundo, 31 de Outubro de 1957

Aron Birmann
* ' Diretor v • y  *'• ».**; i

C R E D I T O
EXERcíçIQ0 BRUT°  DAS OPERAÇÕES DO

44.905.909,90 
1.627.609,50 
3.982.000 ,Q0 

837.244,10 
240 000.00 
100 000,00 

2.085.760 70 
894.353,60 

' 9 801884.70 i

64.474.762,50

, j
r . -

Henrique Sirotsky
Diretor . Assis Litvin

Diretor

Ö4.474.762 50

Mario Bohrer
Contador CRCRS 58 2
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m a n h ã  Internacional Independente
Amanhã a tarde no Estádio 

Municipal da Ponte Gran le. 
terem >s a continuação da Ta
ça Cidade de Lajes, com o 
jogo entre as equipes do In
ternacional local e do Inde
pendente de Curitibanos, co
tejo este correspondente a 
2a rodada do turno.

Este jogo se antecipa como 
o embaje da reabilitação, pois 
ambos os contendores foram 
derrotados na rodada inicial 
da Taça Cidade de Lajes.

O Internacional foi derro
tado ante o Pinheiros por 2 
a 0. enquanto-o seu oponen
te viu se curvado ante o Vas
co da Gama em seus proprio6 
dominios por 2 á 0.

O esquadrão de Curitibanos

m .ntinha-se invicto em 22 jo
gos coutra equipes de nosso 
Estado, quando foi derrotado 
imprevistamente frente ao 
Vasco da Gama.

No jogo de amanhã o team 
curitibanense pretende con 
seguir a almejada reabilita
ção, para poder continuar as
pirando o titulo máximo da 
laça  (Idade de Lajes. Para 
o ln. rnacioml uma derrota 
no dia de amanha significa a 
perda das esperanças com 
respeito ao titulo máximo.

Salv » altt rações de ultima 
hora os dois quadro-; atuarão 
assim constituídos: Internacio
nal: Chimbica Tid- e Ze O- 
tavio; Jango. Aldori e Lino

Fundftda a Assocíacâo dos
♦

Cronistas Esportivos de
Lajes

Plínio, Cardeal, Alemão, Pinto 
e Mídegari (Chimbiquinh ) 

Independente: LuIu,*lRomeu 
e Lopes; Aloisio, Waldir e E-

nio; Edi, Lima, Feio, Jair e 
Goia.

O Sr. Julio Tortatto. da ci
dade de Curitibanos deverá

a bilr .r este prélio. Está pre
vista uma boa arrecadação, 
calculaudo-se em 3 mil mu 
zeiroa.

Provas cicllsticas em homenagem ao Trabalhador

Com a presença dos C o 
nista bYportivos Almeida Ju
nior da R idio Diário da Ma
nhã Arli \l>rtiri lo ;jornal 
de Lajes, Nêvio Fernandes 
deste jornal e do Sr. A min- 
do Araldi, Presidente do S.C. 
Internacional foi realizada na 
ultima quarta feira no Restau
rante Napoli, um jant >r de 
confraternização para > as
sento dos pontes iniciais da 
fundação da Associação dos 
Cronistas Esportivos de Lajes.

Ne-da ocasião ficou criada 
a referida associação, „ que 
dorav inte congregirá toda a 
crônica esportiva da Prince
sa da Serra, numa união total 
que servirá paradar maior a- 
oimo aos destino6 gloriosos 
du esporte lajeaoo.

Na próxima quarta feira 
dia 30. haverá n i sede da Li
ga Serrana jde Desportos a 
primeira ocasião da nov l as
sociação, quando serão dis
cutidas as ba-es da elabora
ção dos estatutos, e formação 
de uma diretoria.

Ao referido jantar-reunião 
esteve apenas ausente o cro
nista Nelson Hoífer do nosso 
confrade Jornal Catarinense, 
que no entanto justificou a 
-ua ausência.

Com 4 cronistas esportivos 
especializados, a Associação 
dos Cronistas Esportivos de 
Lajes poderá funcionar cem 
por cento, necessitando ape
nas o apoio dos Presidentes 
dos clubes e dos esportiítas 
em geral.

Sob o pabocinio do núcleo 
regional do SESI, em colabo
ração com o Moto Clube de 
Lajes e a Radio Clube de La
jes, d' verá realizar-^e no dia 
lo de Maio em no-sa cidade 
duas sensacionais provas ci- 
cisticas

Nas referidas provas deve
rão participar apenas tiaba- 
Ihadores da industria.

O mi erário das prov*6 é 
a -eguinte: Saida da praça 
Joa i C osta, Rua Marechal 
Deodoro, Rua Mmistro Pedro 
Toledo, Rua Ba ijamim Cons- 
tant, Praça João Ribeiro, Rua 
Barão do Rio Bran o. Rua 
Ari6tili n i Ramos, Rua Emi- 
li.no RamiS, R ia Caetano

Placai d louco na 
segunda feira

Na ultima segunda feira 
preliaram amistosamente no 
Estádio Municipal da Pont 
Grande, os quadios do S. C. 
Flamengo e os aspirantes do 
S C. Internacional, cujo pla- 
card final favoreceu o onz 
rubro negro pelo louco esco
re de 7 á d, apos 4 á 0 na 
primeira fase.

No segundo tempo o ex- 
pressinho interpacionali-ta 
empr^ndeu uma sensacional 
reviravolta, quaze conseguin
do igualar o marcador.

O Internacional neste jog > 
perdeu uma penalidade maxi- 
ma, ebutada para fora di-pli- 
centemente por um seu joga
dor .

Costa, Rua Correia Pinto e 
chegada na Praça João Costa, 

A primeira prov ., cujo ini
cio e»tá previsto ’ para as 9 
horas da manhã, 6 reservado 
a menores até 15, anos, com 
3 voltas no circuito:

A pr- va principal será de 
dicada a dultos, com 5 voltas 
percurso.

Haverá em ambas pro
vas prêmios do lo ao 5o c o 
locado

Jogam hoje a tarde Vasco da Gama
Flamengo

Aproveitando a folga que 
lhe proporcicna a tabela da 
Taça cidade de Lajes o Vas 
co a Gama, que domingo 
ultimo .conseguiu risultado 
c .nsatrrador e n Curitib nos. 
d ra combate na tarde de ho

je ao conjunto do S G. Fla
mengo campeão la 3a Divisão 

P..ra este jogo o grêmio 
da Cruz da Malta é conside- 
ado fraoco favorito pois o 

onze rubro negroijnão irá ter, 
condições para suplantar-lo.

Dr Inaldo Mendonça
MEDICO

Especialista em doenças de criança ;
Adultos - Estomago, figado, intestino, vias 

biliares etc.

Consultorio - Rua 15 de Novembro, 191 - lo  
Andar (Altos Sapato Chie)

Diariamente a partir das 16 horas
Lajes — S. Catarina

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

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

pçetenções.

C o m p
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comprando

JU S T O  . . .

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

. ■ang.ii-iMiiK' rp.TãBSg,JW-X&íT '
a boa roupa ponto por ponto !

a rnuna RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padiões, talhe mo- 
A roupa KbM W tB  & t,.adicioni i  DURABILIDADE RENNER.

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sorHmentode camisas sports,calças sports, calça
S? A nOA BOUpV  

QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER “ veste °  cavalheiro dos pés °  cabeça com °  máximo de ^ a lid ad e  e distinção!



Espetáculo deprimente
la «Mesa redonda» de se I presença de senhoras, moço* e apêlo. £ * * " « f daí °  
iH:» fi'im última, irradiada meninas. , sunto foi vent lado, j

Na «Mesa redonda» de se 
gunda feira última, irradiada 
pela Radio Clube de Lajes c 
sob a presidência do sr. Mario 
Augusto de Sousa foi aborda
do o problema de um doente 
mental mais conhecido por 
Duca e que, vitima de zomba- 
rics e motejos por parte de 
crianças e adultos (alguns dos 
quais chegim ao cúmulo de 
dar-lhe bebidas alcoólicas para 
tomar), fica bem alucinado ao 
ponto de proferir palavras 
obcenas em plena rua e na

Nessa mesma reunião foi di
rigido um apêlo a todas as 
pessoas no sentido de que, 
usando do bom senso requeri
do em tais circunstanoias, res
peitassem a desgraça dêsse po
bre moço e o deixassem em 
paz. evitando assim as conse
quências desagradáveis que 
sempre surgem quando «acua
do» ao extremo.

Infrutífero, porém, foi êsse

Energia eleirica na
S L  A N

O núcleo residencial da So
ciedade Lajeana de Assistên
cia aos Necessitados acaba de 
ser enriquecido com mais um 
melhoramento.

Numa louvável iniciativa do 
Prefeito Municipal Sr. Vidal 
Ramos Junior, foram instala
dos energia eletrica naquele 
núcleo, dando um aspecto mais 
comodativo aos filantropos re
sidentes naquele bairro.

O Sr. Vidal Ramos Júnior 
tem prestado valiosos benefí

cios á SLAN. sendo que ante
riormente foi instalado no nú
cleo uma escola primaria, e o 
serviço de ligação d’gua, reve J lando com isto o Chefe do 

| Executivo Municipal o seu ines
timável apoio á classe humil
de de nossa terra.

Elogios merecem também a 
diretoria da SLAN, tendo a 
frente o Sr. Joacy Ribeiro, que 
não tem medido esforços no 
sentido de colocar esta insti
tuição de caridade num lugar 
de relevo perante a nossa so
ciedade

RONDA POLICIAL

Morto a golpes de facão
Por circunstancias alheias ao 

nosso conhecimento, grave e 
violento atrito desenrolou se 
no distrito de Cerro Negro, em 
dias desta semana, quando saiu 
vitima o sr Sinval Marques da 
Silva, morto a golpes de facão 
pelo indivíduo Enoemir dos 
Santos

Preso em flagrante pelo sub 
delegado daquele próspero dis 
trito sr Vitorino Alves Ferrei 
ra. o criminoso já se encontra 
nesta cidade, aguardando o 
pronunciamento da justiça.

Conflito no quilóme
tro 10

Após um desentendimento 
havido entro ambos, o indiví
duo Antonio Avelino Alves fe
riu a faca, no decorrer da se
mana, no quilómetro 10 da es 
trada federal Lajes Passo do 
Socorro, o sr. Arlindo Correia. 
Enquanto o criminoso foi pre
so, a vitima foi conduzida ao 
Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres em estado grave.

Por determinação do major 
Pedro Nogueira de Castro, ti
tular da Delegacia Regional de 
Policia, desta cidade, foi ins 
taurado inquérito policial já 
remetido à justiça desta co 
marca

Projeto de Lei de grande 
utilidade

O Senador Lino de Matos apresentou o projeto 
que estabelece o uso de catadioptricos nos veículos de

abaixo
cargas

«c» Aparelhos de 
" 361/1941 - Código

Ilumina-
Nacional

e outros.
Art. I o - Acreste-se à letra 

nação Art. 52 do decreto-lei n 
do Trânsito as alíneas seguintes:

III Os caminhões de carga e mais veículos que trafe 
guem em estradas de rodagem deverão manter quatro cata- 
dióptricos, de angularidade mínimo de 70° de reflexão da luz; 
com dispositivos de poli-elementos bifocaes agrupados e de 
máxima colimação.

IV Os catadioptricos deverão ser colocados um de 
da lado, sendo 2 de côr alaranjada na parte trazeira, 
çao que bem lhes facilite a visibilidade, de modo a assinalar 
a presença do veículo à noite ou na neblina estando as lan
ternas elétricas desligadas por motivo de fòrça maio.

Art. 2° - Esta lei entrará em vigor 30 dias após a sua 
publicação

ca
em posi-

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

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

apêlo. Nem bem o referido as 
sunto foi ventilado, já dali uns 
dois ou três dias uma regu 
'ar quantidade de homens que 
deviam ter mais um pouco de 
responsabilidade, moços e me
ninos de escola (eramquasi 13 
horas) começaram a vaiar de 
t.I modo o pobre demente 
qualificando-o de todas as m i 
neiras que êle, descontrola
do pela provocação insistente 
partida de todos os lados, se 
pôs a caminhar em pleno cen 
tro da cidade de um lado pa 
ra outro, proferindo toda a es
pécie de palavrões na presen 
ça de colegiais, mocinhas e 
senhoras, muitas delas de pas
sagem por nossa eidade.

Ora, perguntamos, onde es
tá a responsabilidade, o bom 
senso, o respeito à desgraça 
alheia e a idoneidade de tais 
pessoas que se comprazem em 
provocar, humilhar e enxova
lhar mesmo um ente humano 
privado, sem culpa alguma, de 
suas perfeitas faculdades men
tais? Achamos que um caso 
desses, pela sua natureza, é 
da competência da pólicia re
solver para que sejam evitados 
no futuro, mais outros espeta 
culos deprimentes.
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CRÔNICA BI-SEM ANAL
__ Escreve Névio Fernandes —

GRUPO ESCOTEIRO DE LAJES
Ao ensejo 

te conhecido São 
jes comemorou á 
nal do Escoteiro.

do dia consagrado ao mundialmen-
Jorge, o Grupo Escoteiro de La- 
23 do corrente o dia Internacio-

O Senador Nereu 
Ramos falou no dia 
21 de abril em Ouro 

Preto
Na tradicional solenidade de 

21 de abril na cidade de Ouro 
Preto na exaltação civica a 
Tiradentes, o Senador Nereu 
Ramos funcionou como Orador 
oficial, atendendo a um convi
te do Governador Bias Fortes.

Estiveram presentes na so
lenidade do Dia de Tiradentes 
vários Deputados, e o Sr. Ne 
reu Ramos foi hospede oficial 
do Governo Mineiro.

Em anos anteriores falaram 
nessas solenidades os Srs. Ge- 
tulio Vargas. Pedro Calmon e 
Juscelino Kubitscheck.

Sra. Francisca 
Borges Padilha

A data de amanhã assinala 
o aniversario na>alicio da Sra. 
D. Francisca Borges Padilha, 
digna esposa do Sr. Eustacio 
Odorico Padilha Desenhista 
Arquiteto da Prefeitura Muni 
cipal.

Aos muitos cumprimentos 
que por certo D. Francisca

Esta entidade vem se detacando muitíssimo era 
nossa cidade, como exemplo de civismo e pro- 
Dulsora da educação de nossa juventude.

ü Grupo Escoteiro de Lajes, tem elevado bera 
alto o nome da Princesa da Serra, em acampa
mentos que se realizam fora de nosso Estado, co
mo os que organizam em nosssa cidade.

No ano de 19t>4, por ocasião das festividades 
do 4o Cenfenario de São Paulo, esta Associação 
esteve presente como representante de Santa a- 
Latina no Acampamento Internacional de Escotei
ros, conseguindo no computo final das apresenta
ções um honroso 3o lugar, colocando-se a frente 
de representações estrangeiras e brasileiras.

Recentemente este Grupo Escoteiro comemo
rou o seu 13o aniversario de fundação, e teve o- 
portunidade de sediar em nossa cidade, o 2o A- 
campamento Regioual dos Escoteiros de Santa Ca
tarina, num acampamento que teve carater inter
estadual, pois aqui se reuniram representações 
dos 3 estados sulinos.

O Grupo Escoteiro de Lajes, conta com bons 
dirigentes, destacando-se entre eles o Vereador 
Arnaldo Borges Waltrick e o sr. Heleodoro Muniz 
homens inteiramente capacitados para conceder 
uma sadia educação de civismo a nossa rapaziada.

A vida do Escoteiro é dedicada toda ela á 
humanidade e a patria, pois o seu lema “ Sempre 
alerta para servir ”, é reverenciado a com maxima 
consideração.

Desde pequenino o escoteiro aprende com os 
seus superiores a amar e servir o proximo em to
das as ocasiões, servindo isto como um paradigma 
para a sua vida futura.

As florestas e os campos é o cenário adequa
do dos nossos escoteiros, pois é ali que recebem 
a instrução de sua especialidade, passando gran
de parte de suas atividades.

C contacto livre com a natureza, longe do 
burburio da cidade, o escoteiro sednte-se fortaleci
do P.aia os seus deveres de um pequeno soldado 
brasileiro.

Desejamos cumprimentar o Grupo Escoteiro de
que por cen» l,. t í r o 8’ ^  ^  ln terD aCÍO n* l  <*0 EsCO-
Borges Padilha receberá nestec ie iL ° ’ aimejanao lhe muitas glorias, e que eles 
dia, juntamos prazeirosamente ontinuem e cultivar o seu amor ao 

de Correio Lajeano OAtria e a SÍ pi*OprÍOos

e que 
proximo,

E L E I T O R 1
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 Herci.io Luz, 282 -  antlga Casa Cristal


