
Noticias vindas da CaDital FpHo
informam que chegaram a bom t p r n w / * i l P r ó x i m o  pleito, a coligação visa-h n m  t -------  . miua .ii
entendimentos processados entre ,ria e!e^ r ° sr. r.arlos Gomes de Olivei
írentes do PSD, do PTB e do PRP . candidato já lançado pelo PTB para o
a formação de uma frente eleitoral paraP enado> indicando o PRP o suplente, nasuplente.

pa I pessoa de seu presidente Erico Muller. A

mesma coligação teria também estabe
lecido entendimento para a escolha do 
futuro candidato a governador a sair das 
fileiras pessedistas.
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Escolheu â
A União Democrática Na

cional escolheu, em Conven
ção realizada sábado último 
e encerrada em sessão sole
ne no domingo à noite no 
Instituto de Educação, os seus 
candidatos à Camara de Ve
readores. Estiveram presen
tes os representantes dos 
Distritos, os deputados Celso 
Branco, Laerte Ramos Vieira 
e Paulo Bornhausen, além 
de outros próceres brigadei- 
ristas. A mesma Convenção 
reestruturou o Diretório Mu-

os seus candidatos
nicipal, cujo presidente Dr. 
João Pedro Arruda, foi elei
to.

I
Quatro delibereções dos 

convencionais udenistas es
tão reoercutindo nos meios 
políticos locais: 1) - O com
pleto alijamento da ala do 
Cel. Aristiliano Ramos; 2)
O afastamento do Partido Li
bertador que não mais será 
aliado da UDN no pleito Mu
nicipal; 3) - O esquecimento 
dos oradores ao sr. Jorge

Lacerda, governador do Es
tado; 4) - A candente critica 
feita pelo deputado Laerte 
Ramos Vieira ao sr. Rufino 
Figueiredo, presidente do 
PDC local.

Cinquentenário do 2* 
Batalhão Rodoviário
No próximo dia 4 de Junho, o 2o Batalhão 

Rodoviário irá comemorar o seu cinquentenário de 
fundação.

Esta unidade militar, que brilhantes serviços 
tem prestado á Lajes, desfruta de um largo con
ceito em nossos meios, por suas ativas contribui
ções no progresso do nosso Município, e também 
pela sua projeção dentro e fora de nosso Estado.

0 2o Batalhão Rodoviário é hoje um verda
deiro patrimônio de Lajes pois as maiores inicia
tivas e realizações são oriundas daquela guapa 
guarnição militar.

Por intermédio do 2o Batalhão Rodoviário, a 
nossa Princesa da Serra, tem sido visitada cons
tantemente por grandes figuras da vida publica 
nacional, que aqui tem ocasião de sentir e avaliar 
o real progresso de nossa cidade.

Ao ensejo do cinquentenário do 2o B. R., de
verão ser realizadas nesse dia, várias festividades, 
que constarão do seguinte programa.

As 7 horas: Alvorada festiva
As 8 » : Hasteamento do Pavilhao Nacional
As 9 » : Formatura e Desfile
As 9,3o » : Inauguração da galena dos Ex- 

Comandantes da Unidade
As 10 » : Inicio das Competições esportivas
As 13,30 » : Continuação das competições es

portivas.
À noite será realizado um baile no Clube dos 

Oficiais, com inicio fixado para as — horas.

, Correio Lajeano regozijando-se por 
Jante acontecimento apresenta a0 Ce somen
te Antonio Andrade Araújo, aos Ohci&is, ® 
tos, aos Praças e funcionários civis, ios fB®“8 
ardentes votos de felicidades, e que . , /
Rodoviário continue sempre a ser a sentinela viva 
no progresso da Princesa da Serra.

PARA DEPUTA
DO ESTADUAL

Evilasio Nery 
Caon

iSli
O Partido Trabalhista Bra

sileiro concorrerá com cha
pa própria para a Camara 
de Vereadores. Já estão in
dicados candidatos os srs. 
Domingos Valente Junior, 
Dr. Aron Kipel, Pedro Mello, 
Antenor Varela Ubaldo, Ju
lio Nunes e João Pellizoni. 
Dentro em poucos dias deve
rão ser escolhidos os candi
datos do Bairro da Ponte 
Grande e do Distrito de Cor
reia Pinto, cujas escolhas re-

/
cairão nos nomes dos srs. 
Cláudio Picoli e Francisqo 
de Assis Barcelos, respecti- 
vumente.

São José do Serrito e Pal
meiras também apresentarãp 
candidatos na legenda do 
PTB, assim como estão sen- 

j do lembrados os nomes dos 
srs. Marciano Agostini, Julio 
Fernando de Ataide, Névio 
Fernandes, JDr. Helio Rosa, 
Epitacio Borges e outros.

Cel. Aristiliano e Dr. An
tonio Edú candidatos 

pelo P. S .D.
Anuncia-se nos círculos po

liticos que os sr. Cel. Aris
tiliano Ramos e Dr. Antonio 
Edú Vieira, dissidentes ude- 
nisías, serão candidatos na 
legenda do Partido Social 
Democrático para a Camara 
Federal e Assembléia Legis
lativa, respectivamente. Já 
de algum tempo a esta par

te vinham sendo processa
dos entendimentos nesse sen
tido, os quais agora parecem 
concretizar-se em face das 
últimas deliberações da- UDN 
local que afastou completa
mente as possibilidades da
queles politicos concorrerem 
ao pleito de outubro na le
genda governista.

Acordo PTB - PRP no 
Distrito Federal

C Senhor Plinio Salgado 
remeteu á dias á direção do 
Partido Trabalhista Brasilei
ro do Distrito Federal um 
minucioso oficio, comunican
do o apoio do PRP ao Can
didato ao Senado lançado pe
los trabalhistas daquela ca
pital.

Com isto e Sr. Plinio Sal
gado está fortalecendo o am
biente para a sua própria 
candidatura a Deputado Fe
deral a ser lançada no Para
ná.

No dia de amanhã de
verá partir Jdesta cidade 
com destino á Encruzi
lhada, uma caravana do 
Partido Trabalhista Bra
sileiro, com o fim de 
fundar o Diretorio da
quela localidade.

Nesta oportunidade se
rá escolhida a diretoria 
do novel Diretorio que 
abrangerá também a Fa

brica de Papel
noas.

H 1
de Ca-

Estarão presentes di
versos candidatos a pas
tos eletivos nas eleições 
de 3 de Uutubro.

Em nossa próxima edi
ção daremos amplos de
talhes relacionados com 
a fundação deste Dire
torio de Encruzilhada.

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.
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Fazem anos hoje:

O Sr. Otávio Rafaeli;
No dia lo Junho:
\ S a ,  Nilma, esposadoS . 

Loiola Heidrich
No dia 2;

O Sr. Francisco 
duetrialista neste

May, m 
Município;

No dia 3:
O Dr. Wilson Vidal Antu

nes: A Sra. Aurestina, esposa 
do Sr. Pompeu Sab tini, Juiz 
de Paz desta Comarca: A Sra 
Nilva Ramos, esposa do Ve
reador M..nuel Antunes Ra
mos .

A todo6 cs aniversariantes 
s n< sãos cumprimentos.

Obra Prima
Escreve H. F. Teixeira

Deus Cr çâo 
Que produziste a vida 
Com tanta perfeição!
Que teceste o Sonh< !
E realizaste ■.< Amor!

Fôste tu que depuzeete o Paraiso 
Num corpo de mu her!
Que imprimir-te a caricia 
E a delicia . . ..
Do céu, nos lábios maternais. . .

Deus-Greaçâo 
Na tua “Obra Prima”
A alma esculpiste em Tuas mas de lirios 
E na alegria do Teu delirio,
Idealizaste um corpo perfeito,
Para que ela vivesse
0 instante da maténal. . .______________

Para seus anúncios procure o 
«Correio Lageano»

O melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automático 
de lavar roupa

économat!
Rua Mal. Deodoro . 305 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
C$ 1.681,20 por mês

63 Cooperativas de 
Trigo no País

Rio, 26 (Meridional) — fa
zendo um balanço das ativi
dades da comissão organiza
dora tricultura nacional, seu 
preaidente, sr. Eduardo Veiga 
Soares, informou que apos 1 
ano de existência organizara 
sua entidade 42 coperativas 
no Rio Grande dn Sul 14 
em Santa Catarina, 6 no Pa
raná e uma em Minas Ge
rais, congregando 10 mil tri- 
ticultores, com um capital 
subscrito de um bilhão de 
de cruzeiros. Além disso, e 
dificou 26 armazéns e silos 
nos Estados do sul, sendo 
dois de 10 mil tonleadas e 
13, d- õ mil toneladas.

jW /O S  c £ / / / g g / s r ? o g /

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v' regulador de toque 
v  régua de marginadores 
v- ajuste 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

C o/?/?G Ç c9 C //n&

Porque dura mais! 
Porque cusla menos! 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
"«Organização Hélio Ltda/'
RUA CORONEL CORDOVA, 108 -  Caixa Postal 535 — LAJES, S.C.

Crônica Médica
Alimentação da criança

Como já foi dito a alimentação da criança constitui o 
capitul mais importante de puericultura.

A ciência e arte de criar bebes fortes e sadios, é, em 
grande parte, um problama de culinaria, de nutrição e de 
alimentação.

A saude da criança depende antes de tudo da alimen
tação.

A mãe se preocupa muito com sintomas da doençi, 
isto é diarreia, vomito e palidez, nunca se Itmbra de rela
cionar a doença do filho com alimentação. Levando o filho 
ao serviço de pediatria (medico de crinças) fica decepcio
nada quando o pediatro exulica que a criança não precisa
va de remedios mas sim de alimentação equilibrada da 
qual faça partes carnes, verduras, leite e frutas.

As estatísticas já previram que no Brasil, a doença e 
a morte da maioria da cr anças abaixo de 1 ano são can
sadas por erros alimentares: desmame precoce, leite de 
vaca impuro, ceutaminedo por microbios a mamadeiras mal 
feita, cm o  os mingaus de agua e farinha, sem leite.

Muitas vezes as crianças mal alimentadas, destruídas 
começam » inchar principalmente nas pernas. As máe6 pen
sam logo em doenças nos ri is. E dificilmente acreditam nos 
médicos quando e-t^s lhe explicam que a verdadeira cau?a 
da doença dos filhos reside na alimentação deficiente, so
bretudo desequilibradas na composição.

Algumas crianças ficam como cegas ao anoitecer. s«m 
enxergar nada

As mãe» ficam espan'ada«, quando os pediatros lhe di
zem que Isso tudo é o resultado da falta de leite, de man
teiga e de outro6 alimentos ricos em vitamina, na alimenta
ção dos filhos.

Esses exemplos são suficiente- para mostrar a impor
tância do problema alimentar entre a6 criança6.

Pr. Inaldo Mendonça

Tenente. Agenor Flores
É com prazer que assinalamos a passagem * de mais um 

aniversano natalício do tenente Ageuor Flores, brilhante ofi« 
al do 2o Bitaihao Rodoviário transcorrido no .*dia 28

nessJp prezad® aniversariante, pelas suas inúmeras qualid3̂  
circulo H r f,Sr naiS dc q,,e é dolad" desfruta de eleva*»
cumDrimen» H,Za V  Cm nossos meios, mot vo porque < mU'

P enfado pela passagem de tão significativa cfemeri**-

cs no« fs *rando. ° acontecimento, destas colunas endereçam»- 
os noss« cumprimentos ao tenente Ageuor Flores.

am
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Itajai
Esta cidade foi honrada 

com a visita do Professor 
Wilŝ o Coelho Pinto Diretor 
presidente d* Sociedade Ca
tarinense de Arqueologia, que 
proferiu na ultima semana 
dí Sociedade Guaraui, uma 
brilhante oonferencia 6ob-e 
a8 antiguidades descobertas 
oa ilhs de Florianopolis, fa 
zendo uma demonstração de 
v trios objetos antigos ali en
contrados.

0 Professor Wilson Coelho 
pinto, .bordou sobre o mes 
mo assunto em palestras fei
tas na Escola Normal São 
José.

Na cidade já circulam al- 
?om,e8 como Adolfo Hoelbel,. José João Rossim, 

Hermann Schluo, Marcos 
^ramkow, Ral^Scheidemantel, 
^arl Herbert Laun, Ibá Goi- 
trtcazes dos Reis, sendo que 
no interior os nomes mai 
em evidencia são os dos 
senhores H e i n z  Fiedler, 
nelimuth Grasch, Albano Rn- 
dunz, App.tldo dos Santos e 
Lino da Silva.

- ^Blumenau
O Governo do Estado esta 

ativando tod s os setore^ dr 
trabalho da rodovia que li 
gará Itajai a Curitbanos.

XXX
Esteve nesta cidade o De

putado Federal Josué Clau 
dio de Souza, acomp nhado 
do seu companheiro d ban
cada Manoel Barbud s, o 
qual veio esperialmentf para 
fazer a entrega da Carta 
Sindical .'a Asssociação do6 
Logistas do Comercio de Ita 
]ai, expedida p lo Ministério 
4" Trebalho, ao Sr. José P - 
reira Duarte atual Presiden 
te daquela entidade de clas
se.

Entre esta cidade e Gaspar 
já foi iniciado o asfaltamento 
do novo traçado da impor 
tante rodovia e deverá fi ar 
ponto dentro de sessenta 
dias. ,\’o trecho Itajai-llnota 
continuam o-; trabalhos de 
col^caçao de paralelepípedos. 
Intre Kio do Sul e Curitiba- 
no8 há também duas frentes 
de trabalho, com um grande 
trecho já prontu enire Taió e 
Curitibinos, e o inicio da ter
raplanagem em Pouso Re
dondo.

Em
O Distrito Federal é a Uni

dade que mais gasta com o* 
órgãos e instituições cultu
rais. Em 1956, despendeu 89,1 
milhõe» de cruzeiros na ma
nutenção de entidades dessa

poucas
m&nufatuieiros dá Capital, em 
número de 227. Em alguns 
setor. s. a produção de Be 
lém corresponde virtualmen
te a 100% do total estadual.

natureza e empregou 41,3 mi
lhões em subvenções e auxi- 
■ios. Seguem se o Rio Gran
de do Sul, com 43.1 milhões 
gastos no ano referido, São 
Paulo com 28.5 milhões, Mi
nas Gerais com 19.5 milhõas, 
Estado do Rio com 13,3 mi
lhões, Paraná com 13,4 mi
lhões e Bahia com 10,5 mi
lhões. Segundo o IBGE, ao 
todo os órgãos culturais re
ceberam |1 085 milhões de 
cruzeiros em 1956.

xxx

O municipic de Belém cen
traliza fortemente o movi
mento industrial do Pará, 
contribuindo com três quar
tas partes do valor global da 
produção fabril da Unidade, 
Em 1955, quando, segundo os 
elementos apurados p e l o  
IBGE, o Estado produziu 
1 446 milhões de cruzeiros de 
mercadorias, 1 088 milhões 
sairam dos estabelecimentos

xxx

Poucos abem que existe 
no Pará uma cid de 'com o 
nome de Baião. Sua fundação 
remonta a 1779, ano em que 
se constituiu o pov ado com
0 nome de «Lug <r de Baião>. 
dado em homenagem . o por
tuguês Antônio Baião, |r> pri
meiro explorador >o territó
rio, F.m 1950. a |cidad>* tinha
1 589 habitantes: 780 homens 
e 800 mulheres. Informa a 
«Enciclopédia d. s Municípios 
Brasileiros», de ..nde retir - 
mos êstes dados, |que Baião 
está assente à margem direi
ta do rio Tocatins, ocuoand0 
uma admirável situação, -ô- 
bre um barranco argiloso e 
pedregoso, ao qual se sobe

Não dê esmola 
contribua para S L A N

l i n h a s
por uma rompa de ò liv»* 
suave.

hm reconhecimento do fa 
to, o já Sindicato dos Lng s- 
tas, ofereceu aos dois ilustr.-s 
Deputados um suculento chur
rasco no Restaurante. Tay 
ocas ão em que fizeram uso 
da palavra vários oradores

í
Florianópolis

No Edifício Partenon a Rua 
Conselheiro Mafra esquina 
com a Tenente Silveira, o 
pintor Silvio Bitencrmrt, natu 
ral da cidade de Tubarão nes
te Estado inaugurou uma 
grande mostra de trabslhos 
sob a denominação de «Ex
posição Individual de Pinto- 
ta», cuja apre-entação está 
atraindo o seleto publico des
ta Capital.

Ibirama i
A política municipal já .-a ! 

trou em grande agittção \s 
recentes reorganizações >s 
diretórios municipais e o i ii- 
cio da escolha dos candid t 
tos a Vereador, fizeram mo
vimentar diversos setor s 
partida ri s.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e acessórios 
•K)RD» legítimos

economiza
3 vezes mais 

em combustível
iquipado com o mais resisten te  e 

económico m otor Diesel jé  fabricado, 

M ercedes-Benz reduz a um térço 

os gastos em combustível,

triplicando seus lucros 

no transporte.

C usto  d o  l i t r o  d *  ó le o  
Diesel em São P a u lo i 

C r $  3 / 8 7
Consum o d« um M e r
cedes-B enx Diesel em 

100 Km I 
2 0  litros

Custo d o  l i t r o  d e  g a 
solina em São P a u lo i 

C r $ 6 ,3 6
Consum o m u d io  de um 
ca m in h ã o  a goso l na  de 
ò a ô on . m 0 0  Km t 

3 5 litros

l ie  com

ES-BEHZ r
Isto q u e r d ize r:

MERCEDES-BENZ
DIESEL
3 vêxes <<>r

Características aperfeiçoadas 
em 70 anos de experiência
ir  R áp ido e de  fá c il m one|o

*  Seu m o fe r n flo  p od e  fu n d ir

ir T ra b a lh a  3 vêxe» m ais sem 
necessicode de re tif ic a

*  Insensível à á g u o  que  fa r ia  
p a ra r  um ca m m h flo  o  Q oso llno

*  É 8 vêxe» m al» p ro te g id o  
co n tra  to g o

ir N õ o  su |a , n flo  fax fumaça

Para percorrer 1 Km Vecê gosta i 
_  com um comlnhAo a g a to lin a i C r$  2 ,2 2  

—  com em  M a r c a d a s - Benz
D iesal C r$ 0,77

Com « dlf»r«nça d» Cr$ 1,49 
V vci . . d a  1 Km •  m al«l

VENDAS
PEÇAS
S iR V If

econômico

Caminhões brasileirot para estradas brotÜ< 
Revendedor Autorizado:

MERCANTIL DELLA ROCCA, BROEIÜNU S/A 
Thlago de;Castrol58Rua Cei. Manoel 

Caixa Postal 27
- fone 225 

LAJES S
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lages

FALÊNCIA DE ARACY PAIM
D E C R E T O  

de Io de abril de 1958 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:

A D M I T I  R:
ELOY AMORIM para, como Extranumerário-mensalista, 

exercer a função de TRATORISTA, Referência XVll.
Prefeitura Municipal de Lages, em Io de abril de 1958. 

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

D E C R E T O  Na 17 
de 2 de obril de 1958

O Preíeito Municipal de Lages, no uso de «uas atribuições,
D E C R E T A :

Art. Io - Fica concedido a OSCAR AMÂNCIO RANÇOS, 
ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de GUAR
DA LIVROS, Padrão VI, constante do Quadro Único do Mu
nicípio, o ADICIONAL de quinze por cento (15%) a que tem 
direito, de acôrdo com a Lei n° 90, de 31 de março de 1950, 
correspondente ao periodo Compreendido entre 31 de janei
ro de 1929 e 12 de janeiro de 1958.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lage6, em 2 de abril de 1958. 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O RT A R 1 A 
de 5 de abril de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER L1CENÇA:PRÊM10:

De acôrdo com o ait. 178, da Lei n° 71; 
de 7 de dezembro de 1949:

A OSCAR AMÂNCIO RAMOS, ocupante do cargo iso
lado de provimento efetivo de GUARDA-LIVROS, Padrão 
VI, constante do Quadro Ünico do Município, de seis (6) me
ses com vencimentos integrais, correspondente do periodo 
compreendido entre 18 de janeiro dt 1948 e l8 de ^janeiro 
de 1958, e a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de abril de 1958 
Assinado: - Vid.d Ramos júnior 

Prefeito Municipal. 
D E C R E T O  N* 18 
de 7 de abril de 1958

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribui
ções, e de acôrdo com o disposto na Lei n° 149, de 21 de 
novembro de 1957:

D E C R E T A :
Art. 1° - Fica aberto, por conta do saldo do exercido 

anterior, um CRÉDITO ESPECIAL de sessenta e seis mil 
trtsentos e oitenta e oito cruzeiros e sessenta centavos (Cr$ 
66.388,60), destioado a auxiliar as despesas referentes aos ser
viços de fotografias necessárias, à qualificação eleitoral.

Art. 2* - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições #m contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 7 de abiil de 1958 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O R T A R I A  
de 10 de abril de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com a Lei n° 61, de 23 de novembro 
de 1955, combinada com o art. 168, da Lei no 71, 
de 7 de dezembro de 1949.

A lVANlR COELHO DE MELO, que 'exerce a função 
de PROFESSOR Extranumerário-diarista, nas Escolas Reuni
das da SEDE do d:strito d» PALMEIRAS, de noventa (90) 
dias, com vincimentos integrais, a contar da presente data.

Prefeitura Municipal de Lages, em 10 de abril de 1958 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  
de 10 de abril de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve-
A D M I T I R :

De acôrdo com o art. 6o, da Lei n° 76. 
de 3 de março de 1950:

JOSÊ WALDERi DE SOUZA para, enquanto durar o 
impedimento do respectivo titular, exercer, como Extranume- 
rário-diarista, a função do PROFESSOR hÜBSTITUTO nag 
Escolas Reunidas da SEDE do distrito de PALMEIRAS.

Prefeitura Municipal de L^ges, em 10 de abril de 1958 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Sinlo 
Secretário.

de L e i l ã oEdi tal
O Doutor Clovis Ayres Ga
ma. Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Cornares de 
Lages, Estado de Santa Ca 
tarina, na forma da lei, etc. 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital de leilão, 
cem o prazo mínimo de dez 
dias, virem, dele conhecimen
to tiverem ou interessar pos
sa, que, no dia dezesaeis (16) 
do mês junho do corrente 
ano, àt dez (10) horas, à por
ta principal do edifício «Pau
lo Broering», à praça Vida! 
Ramos Sênior, nesta cidade, 
«erão vendidos em leilão, a 
quem mais der e melhor lan
ço oferecer, de preferência 
englobadamente. todos os 
bens que foram arrecadados 
na Falência dê Ar?cy Paim. 
comerçiante desta praça, bens 
esses constantes de fazendas

p armarinhos, moveis e utensí
lios, inclu-ove um refrigera
dor «Frig'daire». cuja RELA
ÇÃO ESPECIFICADA seSaoha 
afixada no saguão do edifício 
do Forum locM, à disposição 
•los interessados, - tendo sido, 
ditos bens. avaliados por Cr$ 
350.612,10 as fazendas e ar
marinhos; por Cr$ 42.940,00, 
os moveis e utensílios, e 'por 
Cr$ 30.000,00 0 refrigerador. - 
Maiores esclarecimenfos, poOe- 
rão ser solicitados ao síndico 
da ftlência gr. Walter H. L. 
Hoeechl, àjrua Coronel Córdo- 
va n. 269, ou «o Escrivão do 
Comércio, sr. Waldeck Auré
lio Sampaio, no edifício do 
Forum, nesta cidade. - E, 
quem quizer referido* bens 
arrematar, deverá comparecer 
no dia, hora mês e local aci
ma mencionados, sendo eles

ontregues a quem mais dPf. 
maior lançe oferecer, dep0|, 
de pagos no ato, em meed, 
correnté. o prego da arrem». 
lação e despesas legai», faCU|. 
tando-se, entretanto, a0 6rre, 
mutante, dar um sinal nuncà 
inferior a vinte por cento (211% 
e oferecer fiança idônea Po°r 
três (3) dias, quando deveià 
completar o pieço total. . o 
presente edital será afixado 
no lugar públ.co do cosiume 
(saguão do edifício do Forum) 
e publicodo na forma da l( 
Dado e pa-sml«. nesta cidudí 
de Lages, Estado de Santi 
Catarina, aos vinte e nove 
dias de maio de mil nove
centos e cincoenta e 'oito.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da I a Vsrs 

W alte r H. L. Hoeschl 
sindico

porque deslisa sôbre qualquer piso

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA -

A E L E T R O  L A N D I /
Rua Coronel Cordova s.n.

LAGES, Santa Ca

com

•  9.5 pós cúbicos
•  Inlarlof em côr aiul logo
•  p o n a  ap ro v e itá v e l
•  novo fêcho oe engate suave

, •  5 onos Po garantia
•  preto  bem tnois em conta

fí
dispositivo adaptado na pró- 

t pria base do aparelfto,
aesliza suavemente sôbre

I qualquer piso, a um simples
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de treio para fixá-lo no 
loccl desejade, SPR.TJGE1? 
é agora o mais avançado 

1 w dos refrigeradores nacio- 
nois. - E, além desie r.ovo

[ dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre- 
4 senta ainda:

\Í



LAGES, 31-5-58
I

CORREIO LAGEANO 5a p ag in a

Vasco da Oama e Independente abrem o returno
Amanhã a tarde no Es

tádio Municipal da Ponte 
Grande será iniciado o 
returno da Taça Cidade 
de Lajes, com a efetiva
ção do prélio entre as 
equipes do Vasco da Ga
ma local e do Indepen
dente da vizinha cidade 
de Curitibanos.

Este prélio que foi a- 
diado do domingo por 
motivo de mau tempo, es
tá encontrando mais re
ceptividade pelo sensa- 
cionalismo da disputa, 
dando oportunidade pa
ra que as equi es degla- 
diantes se preparassem

com afinco durante esta 
semana.

O Independente encon
tra-se situado na segun 
da colocação com 2 pp, 
produto de uma derrota 
em jogo inacabado con
tra o seu mesmo adver
sário de amanhã, enquan
to que o conjunto vas- 
caino ostenta a terceira 
colocação com 3 pontos 
perdidos.

A derrota para ambos 
os conjuntos significa a 
perda de todas as suas 
possibilidades com rela
ção ao titulo máximo da 
Taça Cidade de Lajes.

Lajes Moto Clube
Departamento de Ciclismo 
PROVA DOS CAMPEÕES 

Prefeitura Municipal de Lajes
Amanhã- Às 9,00 hrs.

30 VOLTAS — 72 KLM

TRAJETO: Praça João Cos
ta, Rua Marechal Deodoro, 
Avenida Marechal Floriano, 
Rua Benjamim Constaot, Pra
ça João Ribeiro, Rua Barão 
io  Rio Branco, Rua Aristilia- 
no Ramos, Rua Emiliano Ra
mos, Rua Caetano Costa, Rua 
'orreia Pinto, Praça João 
osta.Î

Nesta prova tom irão parte 
ciclista* de Porto, Alegre, 
Curitiba Fl irianopolis Caxias 
do Sul, Vacaria, Rocca Sales. 
Rio do Sul, alem da equipe 
do Laj-s Moto Clube.f

Estas
mareas

-  x —

Estarão presentes ciclistas 
do Grêmio Porto Alegrense, 
e o Campeão Brasileiro Jai
me da Silveira, representan
do a Associação Prosdocimo 
de Curitiba.

—x— ; l
Ao primeiro colocado será 

ofertado um prêmio no valor 
de cr$ 10.000,00

—x—

A Radio Clube de L«jen. a 
emissora das grandes inicia
tivas estará irradiando de 3 
postos diferentes, com exclu
sividade de Fernandes & Cia. 
Comercio e Representações,

J tJ  1 - *  -1* j  L -/ V-1 —I I___

C o m  p

Os dois quadros prati
camente já estão com as 
suas composições deli
neadas, e deverão for
mar assim:

Vasco: Daniel (Bu 
zarelo), Neizinho ÍReni) 
Ná (Wilton); Boanerges, 
Pedrinho e Gico; Anibal, 
Roberto. Eustalio, Edu e 
Peracio.

Independente: Lulu, Ro
meu e Lopes; Waldir. 
Aloisio e Enio; João Dias, 
Lima, Feio, Jair e Goia.

Como juiz deste con
fronto deverá funcionar 
o Sr. Julio Tortatto da 
cidade de Curitibanos.

Na preliminar em cote
jo valido pela disputada 
Taça Pocai & Cia, esta
rão se degladiando os

conjuntos do Atlético e 
do Fluminense, ambos

pertencentes a nossa se
gunda divisão.

No dia 15 de Junho o torneio inicio da 
Segunda Divisão

Conforme tivemos oportunidade de divulgar em nossa ul
tima edição, foi criada pela Liga Serrana de Desportos uma 
2a Divisão que funcionará em carater interno, dela partici 
pando os clubes Fluminense Cruzeiro, Popular Atlético, Pal
meiras e Flamengo.

O Torneio Inicio do certame da 2a Divisão será realizado 
no proximo dia 15 de Junho, com os seguintes jogos e horá
rio.
1° jogo: As 8,30 horas! Popular x Fluminense
2o ” : As 9,00 ” : Flamengo x Palmeiras
3o ” : As 9 30 hs : Cruzeiro x Atlético
4o ” : As 10,00 ” : Vencedor do Io jogo x Vencedor do 2o

jogo.
5o ” : As 10,30 ” : Vencedor do 3° jogo x Vencedor do 4o

jogo.
O campeonato será iniciado no proximo dia 22, com a 

realização dos seguintes jogos: Atlético x Fluminense e Pal
meiras x Popular,

Todos os jogos serão efetivados no Estádio Velho de Co
pacabana, no periodo da manhã.

ilA"QUI ESTAMOS NOVAMENTE

D. K. W.
(A pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgão jeepes
revendedores autorizados para

Lajes, São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

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

e solicite o plano de pagamento em prestações.

CTXllCuUÍlDOEuÜlíLXjlIJrXJ

q u a l i d a d e
A PREÇO JUSTO...
comprando

ALTA QUALIDADE 
E D ISTINÇÃO

R ENNER
a boa roupa ponto por ponto 1

BNHE

- r ’^ r o u p a

A rouDa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo- A roupa u n n u  & tradicional DURABILIDADE RENNER.

-  ofM Knrn DisDÕe ainda, de variado sortimento de camisas sports .calçassports, calça 
C asa RENNER Dispõe, aimm, dos, chapéus. . qualidade e distinção

RENNER - ve8te °  cavalheiro dos pés à cabeça com °  máximo de qualidade e distinção!

J c. ;
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Cascas de frutas nas cal
çadas e motoristas impru

dentes
A nossa crônica bi semanal de hoje será di

vidida em dois topicos, conforme a evidencia dos 
assuntos acima titulados.

Quinta feira recebemos a visita em nossa re
dação de um prezado leitor, o qual solicitou-nos 
as providencias cabíveis no sentido de alertar aos 
proprietários de mercadinhos, verdureiros ambu- 
lautes e o povo em geral, para que intensifiquem 
uma campanha contra a colocação de cascas de 
frutas nas calçadas.

Devem estas pessoas, disporem de mais cons
ciência, e utilizarem-se das latas de lixos situadas 
nas praças e ruas, cuja atitude irá refletir numa 
campanha de limpesa publica de nossa cidade

a s  cascas de frutas atiradas ao chão, tem 
causado dissabores a muitas pessoas, principal
mente a uma Senhorita, que na ultima terça fei
ra era pleno centro da cidade sofreu fratura de 
um braço, proveniente de um pisar falso sobre 
uma casca de banana.

Mas uma vez, renovamos o nosso apelo a to
da a população, no sentido de cooperar decisiva
mente, não atirando cascas de frutas ao chão, e 
sim utilizando-se dos recepientes postados nos lu
garejos públicos.

Outro ponto a ressaltar na nossa crônica de 
hoje, relaciona-se com os motoristas de veículos 
que trafegam em nossa cidade.

Por diversas vezes temos notado a impru
dência de certos motoristas, que trafegam em gran
de velocidade pelas ruas centrais de nossa cidade, 
com evidente perigo aos transeuntes.

Outros motoristas desconhecendo talvez as 
normas da profissão, utilizam em demasia das bu
zinas e das descargas em pieno centro, conturban
do completamente os orgãos auditivos do nosso 
povo.

Providencias drasticas deve ser tomada pela 
1VTP para punir os motoristas faltosos, inclusive 
cassando as suas carteiras.

Outra providencia que deveria ser tomada 
com certa urgência, refere-se com o transito nas 
Ruas Marechal Deodoro, S inta Cruz e Afonso Ri
beiro entroncadas com Avenida Marechal Floria- 
no, pois nas horas de mais movimento (ás 12 e 18 
horas), trafegam naqueles locais veículos em todas 
as direções, significando isto um grave perigo aos 
pedestres.

ontamos com a boa vontade da IVTP, afim 
de que coloque guardas de transito naqueles lo
cais, cuja providencia viria dar maior segurança 
tanto aos pedestres como aos proprios motoristas.

RIO - Sábado último,_ quando 
realizava uma operação cesa
riana na maternidade do 
IPASE, em Marechal Hermes, 
o cirurgião Elmo Louro, sur
preendido com a paralisação 
do coração da paciente, não 
perdeu um só segundo: rea
lizou uma toracotomia e, 
com o coração entre os de
dos, efetuou massagens no 
órgão, fazendo voltar a vida 
à parturiente, já considerada 
morta.

Recuperada a vida à pa
ciente, foi esta submetida a 
uma demorada aplicação de 
oxigênio sob pressão, .possi
bilitando com isso a conclu
são da intervenção e salva
mento também da criança.

A paciente é a senhora Es
meralda Mata Ribeiro, ocupa 
o leito n. 1 na enfermaria 
201 e vem passando muito 
bem.

Encontra-se nesta cida
de em visita a seus fa
miliares, o Deputado Os- 
ny de Medeiros Regis, 
representante lajeano na 
Assembleia Legislativa 
pela bancada do Partido 
Social Democrático.

Desejamos ao ilustre 
visitante uma feliz per
manência na Princesa 
da Serra.

Á 26 do corrente aniversa
riou o Sr. Jorge Chidiac, 
Socio da Comercio de Auto
móveis João Buatim S/A, e 
pessoa de largo conceito em 
nossos meios sociais e co
merciais.

Pelo seu espirito comuni
cativo, o Sr. Jorge Chidiac, 
grangeou a simpatia de to
dos, que veem nele uma pes
soa cônscia de suas obriga
ções.

Almejamos ao Sr. Jorge 
Chidiac, votos de inúmeras 
felicidades.

Novos mumcipios no 
Paraná

Nada menos de quatorze projetos 
de lei visando a criação de novos 
municípios estão em trânsito na 
Assembléia Legislativa do Paraná. 
Já íoi requerido o regime de ur
gência para a matéria, devendo as
sim, antes das eleições de outubro, 
contar o Paraná com mais 14 co
munas.

a
Quanto à causa da parada 

cardiaca, até agora não toi 
determinada pelos medico 
do IPASE, podendo ser ex
plicada pela presença de 
uma lesão cardiaca ou exces
siva sensibilidade da pacien-

0 sr. Elmo Louro, que é 
obstetra e faz cirurgia geral 
— daí ter podido realizar a 
toracotomia em tempo recor
de — foi auxiliado pelo co-

ar a
lega, Daniel Poechad, 
tra.

obste-

O fato vem causando gran. 
de rebuliço entre as interna
das na maternidade de Mare
chal Hermes, enquanto qUe 
o médico autor da interven
ção vem sendo efusivamente 
felicitado pelos colegas.

Apuramos, também, que é 
esta a segunda cesariana a 
que se submete D. Esmeral
da Mata Ribeiro.

Comitê Pró-Organização do Di
retório da Ala Moça do PSD

Os abaixos assinados encarregados de organizar a ALA 
MOÇA DO PARTIDO SOCIAL DEMOCRÁTICO, convidam os 
jovens de ambos os sexos, simpatizantes desta agremiação pui- 
tidária para uma reunião dia 7. sábado, nos Salões do Centro 
Operário de Lajes às 15:00 horas na qual será eleito o dire
tório da ALA MOÇA DO PSD.

A reunião em apreço será Presidida pelo Sr. Vidal Ra
mos Jor. presidente do Diretório Municipal do PSD.

Por Lajes, Por Santa Catarina
Pelo Brasil verdadeiramente Democrático !

Lajes, 29 de maio de 1958
Pela Comissão: - Antonio Fernando de Alcantara Athayde

Remi Goulart 
Renato Ramos 
Valdo Bianchini Ávila

Posto de Fiscalização
De acordo com o disposto 

no artigo 360 da Consolidação! 
das Leis do Trabalho, aprova 
da pelo Decreto lei no 5.452 
de lo de maio de 1943. as fir 
mas industriais e comerciais 
estabelecidas no Município de 
Lajes, «deverão apresentar a 
êste Pôsto de Fiscalização, no 
periodo de 2 de maio a 30 de 
junho, a relação dos seus em
pregados (Lei dos 2/3)
Caso a firma não possua em
pregados, a mesma deverá ser 
apresentada negativamente

A não apresentação da refe- 
' rida relação, estará a firma in
fratora sujeita as penalidades 
previstas no artigo 364. da 
mesma Consolidação.

Melhores informações serão 
dadas no referido Pôsto, insta
lado provisoriamente numas 
das salas do Sindicato dos Tra
balhadores da Industria e do 
Mobiliário de Lajes.

Lajes maio de 1958 
Ari Neves Goiçalves 
Fiscal do Trabalho

Centro Cívico Cruz e Souza
-  AVISO -

A Diretoria deste Clube torna publico ao povo e o co
mercio em geral que tendo circulado nesta cidade uma lista, 
com o fim de angariar fundos para esta Sociedade polo Sr. 
Áureo Francisco Melo (vulgo Salvador), que o mesmo não es
tá autorizado pela diretoria deste Clube

Se algum dia esta Sociedade vir a pedir auxilio ao c°" 
mercio e ao povo, o fará por pessoas idôneas e por membros 
desta diretoria.

Lajes, 27 de Maio de 1958
A DIRETORIA

Amanha, Doniinçro, as 4# 7 © 9,15 horas no IMarajoarcí
Mais um grandioso e sensacional filme de sucesso formidável !

O C ó d ig o  d a s mEm magnifico vista Vision — filmado em deslumbrante Trucolor! Linda Darnell Dnl* n . * f  *  ,
Bond. Um espetácnlo estupendo, de Amor e Aventuras, de Lutas eSensa°õ?s!S° n ' Iohn  Lund 6 d


