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J K Cumpre Promessa Eleitoral
Energia elétrica para Santa Catarina

o  sr Juscelino Kubitschek de Oliveira visitará nosso Estado no próximo dia 18. O cheia 
do ovem ° vim  o  zona carbomíera para assinar a mensagem a ser enviada ao Con- 
gresso aciona criando a Siderúrgica do Sul do Estado, formada com capital da União, 
do Estado d e  SantaCatarina e da Cia. Siderúrgica Nacional. Dessa iniciativa sairá a no 
va usina de Capivari, que fornecerá iluminação e força motriz para uma grande região 
economica barnga-verde. Cumprirá assim o presidente Juscelino Kubitschek parte da pro
messa eleitoral que fez de dotar o Brasil de energia elétrica.
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Vinie e ires candidatos já indicados
Com a aproximação do plei

to de 3 de outubro estão sur 
gindo os candidatos que dispu 
tarão as preferencias do povo 
lajeano para representá lo na 
Camara de Vereadores. Perto 
de 70 nomes serão lançados, con-
siderando-se que PSD, UDN e 
PTB terão chapas completas, 
cada um com 17 candidatos, e 
os demais partidos, embora não 
completem aquele número, 
sempre terão seus representan

tes. Até o momento estão ofi
cialmente indicados vinte e 
tres nomes, 17 pela Uniao|De 
mocratica Nacional, que já re
alizou sua Convenção, e seis 
pelo Partido Trabalhista Bra
sileiro, que mesmo sem ter 
realizado sua Convenção, tem 
como definitivamente assenta 
dos alguns candidatos. Eis os 
nomes:

UDN — Aci Varela, 'Álvaro 
Ramos Vieira, Arnaldo Wal-

trick, Arnoldo Pires, César 
Goss, Cesar Carvalho, Firmino 
Oliveira, João Luiz Lucena 
João dos Santos, José Silveira 
de Souza, José Wilson Muniz, 
Ladir Cherubini, Lauro Varela, 
Luiz Waltrick Cordova, Miguel 
Babi, sra. Talita Campos e 
Wilson {Ribeiro.

PTB — Domingos Valente 
Junior, Aron Kipel, Pedro Mel
lo. Antenor Varela, Julio Nu
nes e João Pelizzoni.

Mais 44- municípios novos

Convenções do P. S. D.
0 Partido Social Democráti

co realizará no próximo dia 15 
a sua Convenção Regional, 
quando, em 'Florianópolis se
rão escolhidos os candidatos ao 
Senado, à Camara Federal e à 
Assembléia Legislativa. Sabe- 
se que o Diretório de Lajes 
indicará para deputado federal 
o Cel. Aristiliano Ramos e pa
ra deputados estaduais os Drs 
Osni Regis e Edú Vieira.

A Convenção Municipal es
tará reunida no proximo dia

23 para o lançamento dos 
candidatos à Camara Munici
pal. Estão sendo lembrados os 
seguintes nomes. Oscar Sch- 
weitzer, Lourenço Waltrick, 
Dorvalino Furtado, Manoel Ra
mos Otacilio Granzotto, Cíce
ro Couto, Argemíro BorgesjAI- 
varo Pucci, João Alves, Cise- 
nando Costa, Manoel Andrino 
de Liz Ari Waltrick da Silva 
Dra Wilma Carrilho. Joffre 
Amaral Elizeug Peluzo, Nilton 
Neves e outros.

Encontram se em tramitação 
na Assembléia Legislativa pro
jetos de leis criando mais qua 
renta e quatro municípios em 
nosso Estado. Caso venham 
ser aprovados os projetos de 
N° 219/56 e 219A/56 Lajes 
dará mais quatro municípios: 
Anita Garibaldi, Encruzilhada,

Bocaina e Painel A Mesa da 
Assembléia está diligenciando 
para que, na hipótese de se
rem aprovados os projetos até 
20 do corrente mes, venham 
as eleições para Prefeito e Ve 
readores das novas comunas 
realizar-se ainda a 3 de outu 
tubro deste ano.

Impressionante desastre o 
correu hoje. aproximadamente 
às 11 horas, quando perdeu 
brutalmente a vida o jovem 
Norberto Coelho Xavier, de 
COr branca, solteiro, com mais 
ou menos vinte anos de idade 
e filho do sr. Sinfronio Ramos 
e de sua esposa d. Maria da 
Conceição Coelho Xavier.

Conforme dados que nossa 
r®portagem obteu, o inditoso

jovem estava lavrando terras 
com um trator, de propr.eda 
de do sr. Milton Gamborgi, si
tuadas no lugar denominado 
Pedras Brancas, quando a ma 
quina virou ficando Norbe!j‘0 
Coelho Xavier esmagado de- 
haixo da mesma

Logo que o fato f.i d .vulí.; 
do o corpo do acidentad 
conduzido para esta cidade, on 
de será sepultado amanha

SÉRGIO SCHMIDT NEVES
Batalhão Rodoviário deataci- 
dade.

sido transferido pa- 
iatalhão de Enge- 
i Construção de Na- 
o Grande do Norte, 
sje pela manhã para 
apitai o Major Sérgio 
Neves, valoroso ofi- 
uito servindo no 2o

iT tos dem feliz morada na 
Terra das Salinas.

St
Verificou se [na madrugada de 
ontem na estrada que liga La
jes á Passo do Socorro, Rodo
via BR 2, um desastre de ca
minhão que se dirigia à São 
Paulo.

Em determinado local da 
quela via, o citado caminhão 
capotou espetacularmente, ten
do neta ocasião a Sra. Gertru- 
des Lazerine Pereira de 54 
anos de idade, fraturado um 
braço.

A vitima foi transportado 
para o Hospital Nossa Senhora 
dos Prazeres, onde se acha fo 
ra de perigo de vida, enquan
to que o motorista saiu ileso 
do desastre.

Sr. Lauro An
tunes Ram^s

Registramos com prazer o 
aniversário natalicio do Sr. 
Lauro Antunes Ramos trans
corrido a 4 do corrente.

O aniversariante é pessoa 
de largo prestigio nas hostes 
do Partido Social Democrático 
local.

Apresentamos ao Sr. Lauro 
Antunes  Ramos os nossos vo
tos de muitas felicidades.

Realizou-se a poucos dias na I vencedora do concurso, sagran- 
cidade de Itajai. o concurso do-se em segundo lugar a con 
para a escolha da Miss Santa corrente Jurema Fabrin da ci- 
Catarina de 1958. dade de Joaçaba.

O concurso teve por local a 
Sociedade Guarani, estando
presentes candidatas de Itajai, 
Brusque, Florianopolis, Blume
nau, Caçador Videira, Joaçaba 
e Joinville.

A Srta. Carmem Ehrhard
representante itajaiensc foi a

A Srta. Carmen Ehrhard co 
mo nova Miss Santa Catarina 
deverá representar o nosso Es
tado no Concurso Miss Brasil a 
ser efetivado brevemente paia a 
escolha da boldade que repre 
sentará o Brasil no Concurso 
Miss Universo em Long Beuch

Novos diretórios do P T B
O Partido Trabalhista Brasi

leiro deverá organizar no pró 
ximo dia 15 mais dois diretó
rios distritais, em Painel e em 
Celso Ramos, para onde se 
deslocarão nessa da ta duas ca

ravanas petebistas A direção 
do PTB lageano está empenha
da em formar diretório, cm 
todos os distritos até o próxi
mo pleito.

Candidatos do PDC e PRP 
na chapa do PSD ?

Segundo se divulga sem ca- mocrótico- Pelo PDC: Agi s
rater de confirmação até o 
momento. PDC e PRP esta
riam inclinados n indicar {can
didatos à Camara Municipal na 
chapa do Partido Social De

tinho Neto, de Bocaina c Ru 
fino Figueiredo; pelo PRP: 
Cândido Bampi e Armiudo 
Ranzolin.

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.
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t e S O C I D L
P E R D O A R
Perdoar - é sofrer a dôr sem IameDtar 
escondendo ao mundo a cruel vingança 
tendo no peito a eterna esperança 
e a doce ventura, em seu doce olhar

Perdoar - é fugir ao mundo vingativo 
dando a esperança a qu-m é cego e erra 
cego de orgulho, orgulho da terra 
desta terra fria e de aspécto altivo

Perdoar - é 1ar às almas a oportunidade 
mostrando o caminho de uma nova vida 
mostrando a vida um novo Coração

fugindo ao mundo cheio de maldade 
e tendo no peito a felicidade 
de ser semente do próprio perdão

Onildo Borba

Cidadão naturalizado 
pode ser Prefeito
Cidadão naturalizado brasi

leiro pode eleger-se prefeito 
municipal, pois não existe, 
na Constituição Eederal, qual
quer cláusula deierminado. 
em tais casos, a inelegibilida- 
de.

Esta foi a decisão do Tribu
nal Superior Eleitoral ao exa
minar consulta que lhe foi 
formulada pelo diretório do 
Partido Republicano, seção de 
Minas Gerais.

L e m b r e-s e
— Que uma pessoa intoxi- 

cada por conservas deve 
procurar um médico imedia
tamente. Caso haja dificulda
de em encontrar médico, de
ve tomar laxantes., dieta a 
leite e água, babidus abun
dantes (tisanas diureticas), 
estimulantes e tônicos.

Lar em festas
Com o nascimento de ro, 

busta menina Ada' Maríza 
ocorrido ontem, acha ae em 
festi o lar do Sr. W aldeck 
Aurélio ^ampain, Escrivão do 
Civel e Comercio e de sua 
exma esposa d. Oiná Sam
paio. ' " *

Ao feliz casal, bem como 
a galante Ada Mariza os pa
rabéns do Correio Lajeano.

B A N C O
C O M E R C

N A C IO N A L  
10, S . A . ^
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OEPOSITOSA'
POPULARES a/a

Novo Tratamento Científico 
Reduz Hemorróidas 

Sem Operação
C ien tis ta»  a m e r ic a n o s  d e s c o b re m  e p ro v a m  
u m a  n o v a  s u b s tâ n c ia  c ic a tr iz a n te  q u e  re d u z  

as h e m o rró id a s  e faz d e s a p a re c e r  a d o r
Nova Y ork (Especial) — Fínal- 
mente a ciência encontrou uma 
subítância cicatrizante com a ex
traordinária propriedade de per
mitir a redução das hemorróidas 
e o pronto alivio da dor -  sem 
operação.

Em caso após caso, loi constatada 
ecomprovada um» melhoria sur
preendente. A dor foi aliviada de 
pronto, verificando-se ao mesmo 
tempo verdadeira redução ou re
colhimento das hemorróidas.

O  mais surpreendente, porém, é 
que esta melhora se manteve em 
casos em que as observações mé
dicas se prolongaram por muitos 
meses!

De fato, os resultados foram tão 
marcantes que os pacientes tive
ram expressões cotno estas “As 
hemorróidas já não são mais pro
blema !”. Note-se que grande 
número destes pacientes eram 
portadores de casos crônicos, al
guns de io a 20 anos.

Tudo isto, sem o uso de narcó
ticos, anestésicos ou adstringentes 
de qualquer espécie. O segredo 
está numa nova substância cica
trizante natural - FRP - recentemen
te descoberta por uma instituição 
de pesquisas mundialmente famo
sa. O FRP já está sendo larga- 
mente empregado como cicatri
zante dos tecidos em qualquer 
parte do corpo.

Agora esta nova substância cica
trizante é apresentada na forma 
de pomada para hemorróidas, sob 
o nome de Preparado  fl. Cada 
tubo vem acompanhado do res
pectivo aplicador. Basta pedir 
Preparado H  -  em tôdas as 
boas farmácias e drogarias.

Os fabricantes do Preparado U  
têm tanta confiança no produto 
que, se o Sr. não ficar inteira
mente satisfeito com os resultados 
o seu dinheiro lhe será devolvido.

L ab o ra tó r i o s  Anako l  Ltda .  
Caixa Postal, 400 — Curitiba

Aniversários
Fazem anos hoje as seguin

tes pessoas:
A Sra. Ana Emilia, esposa 

do Sr. Clóvis Ghiorzi

No dia 8:
O Sr. Juho Joaquim Moura; 

A Srta. Arine, filha do Sr 
Ari Souza;

No dia 9;
Dr. Jaime Ribeiro, en 

genheiro em Londrina; Ü me
nino Nelson, filho do Sr. Ar- 
mindo Ranzolin; A Sra. Dul
ce, esposa do Sr. Enio Ribas

No dia 10:

Vera Maria, filha do Sr. 
Alzemiro Souza, Euclides Al- 
vez Pereira, filho do Sr. Ge- 
ronimo Alves, residente em 
Caçador. ,

A todos os ãniversariantes 
os nossos cumprimentos.

Srta, Bolinha Socas
Transcorreu no dia de on

tem . o aniversário natalicio 
da Srta. Bolinha Socas, des
tacada funcionaria da firma 
Comercio e Representações 
G. Socas S/A e elemento de 
grande influencia nos nossos 
meios sociais e culturais

A aniversariante tem-se re
velado uma excelente artista 
do Grupo Dramatico Thiago 
da Castro, como uma r inter- 
prete ideal da arte de Talla.

A distinta aniversariante 
enviamos os qossob cum pri
mentos.

Crônica Médica
Defesa da Criança
Passarei a dizer alguma cousa qué nos vem do D.Nf
Sabe se que a Puericultura é a ciência e arte qu 

tratam da procreação e criação da especie humana
A zootecnia trata da criação d.»s irracionais.
O primeiro direito de um indivíduo ao ser gerado, 

de nascer e crescer com saude, e tê-la preservada, daíp0r 
diante durante toda a ex istência

Por isso, todos os governos, instituições cientificas, so. 
ciedade filantrópicas e estadistas tem a atenção voltai, 
para as questões relativas á maternidade e a infancia.

As crianças devem nascer i têrmo, com saud* perfej 
ta bem constituídas e fortes, capazes de Receber, i Com a 
proveitamenlo normal os conhecimentos ministrados pe|,
instrução. . ..

O  indivíduo desde o estado de sombra e depois como 
embrião, feto lactantê, infante adolescente, até a sua ,D 
corporação á sociedade, como cuidado produtor, deve per. 
manecer sob a guarda tutelar, carinhosa e inteligente n 
assistência habil.

D esgraçadam ente, muito pouco tem os feito em bene 
ficio da criança brasileira: som ente á pouco, a consciência 
nacional começou a despertar para estes : pr« blemas de 
transcendental importância.

Tudo ainda está para ser feito!
O gado no Brasil, é mais feliz que a criança.

Pois, seu dono, quem por ele se inter ssa, procam- 
do-lhe apenas a t qualidades, por mejo de reprodutores !j. 
nos, de raçal

Apos o nascim ento é vacinado contra diversos males, 
lhes é assegurado alim entação apropriada; é cuidado em 
caso de doença.

E abrigado e protegido para que não venha a morrer1
Todo o mundo trata de seu gado.
Por aqui se vê que a zootecnia se encontra, entre nót 

mais adiantada e difundida que a puericultura.
Os nossos homens em geral ignoram a tragédia di 

criança brasileira.
Precisamos alertar todos os que possuem particulade 

poder para tão magno problema — a criança brasileira.

Ninguém percebe oa efeitos crudelissimos da guerra 
invisível que se desenvolve em nossa casa. nossos amigoi 
a luta contra as doenças.

Dr1 Inaldo Mendonça.

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
V inserção regulável e automática do nanel 
*  libertador de tipos papel
v  mesa de papel 
v  estrutura blindada monobloco

c //r&

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

"«Organização R élio  Lida
CORONEL CORDOVA. C„ „  PosU| 5J5 _  LAJE& & c.

#1
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Temerária a  conclusão de
Dividem-se as opiniões sôbre

que o câncer é contagioso

r I O. (Meridional) _  Os cura do câncer, í.iando à
m o n r i f i o m a  n a r m n o »  i:  ____* *’ a

° L Cau?as -̂ a ?10 ês^a ~  Cientistas mundiais têm decisões diversas — Experiências 
com animais nao podem transferir-se ao homem

meios científicos cariocas li
gados às pesquisas sôbre 
câncer não aceitam os poo- 
toe de vista do sr. Jorge E r
delyi, de São Paulo, segundo 
os quais êle teria  contraído 
a doença em consequência 
de longas experiências fei
tas com tecidos cancerosos, 
de onde o cientista paulista 
tirou a conclusão de que não 
sómente ° câncer *eria uma 
doença de origem virosa co
mo também é consequente
mente contagiosa.

Faland■> à reportagem sô
bre o assunto o professor 
Hugo Pinheiro Guimarães da 
Faculdade Nacional de Medi- 
cioa e do Serviço Nacional 
de Câncer, declarou:

— «N&o está ainda detini- 
tivamente provada a gênese 
de processo néo-plásticos 
malignos humanos, por virus 
Existem tumores experim en
tais que, na realidade pare
cem ter como causa um vi
rus, como. por exemplo, é o 
caso do conhecido <sarcoma 
do Rous».

INÍPOSSIVEL ANTECIPAR

— «Na base de conheci
mentos adquiridos no campo 
da cnncerologia exDerimental, 
vêm-se fazendo algumas pes
quisas em diversos centros 
sôbre a possibilidade de tam 
bém se aplicar ao homem a 
oncogênese, introduzind<>-6e o 
virui no organismo — disse- 
no* o professor Hugo Pinhei- 
rp Guimarães.

Seria mesmo, de acordo 
com os que simpatizam com 
e s t a  tendência, possivel 
admitir para toda a varieda
de de câncer humano, uma 
etiopatogenia, por virus. Con
tudo, até o presente momen
to nio se encontrou uma so
luça  ̂ definitiva para vários 
detalhes do problema, de 
modo que não é possivel an
tecipar julgamento seguro 
nem fazer qualquer genera 
llziçâo, a respeito».

DUAS HIPÓTESES

Por seu lado, o cientista 
Sérgio Azevedo, do Instituto 
d*- Cancerologia do Serviço 
Nacional do Câncer, do Mi- 
n'8'é io da Saúde, que liá va- 
fios anos vem se dedicando 
a constante e aprofundadas 
pe>q usas para encontrar a

A R R O Z
Se V.s. vae ao Fü° 

Grande adquirir arroz, 
Procure o depósito áRua 
Cancio Gomes 334 em 
Porto Alegre

portagem sôbre as declara
ções do sr. Jorge Erdelyi, 
Qisse:

— «O* cientistas mundiais 
que no momento pesquisam 
sôbre a cura rio câncer es
tão divididos em dois cam
pos mais ou menos opostos, 
dirigido seus trabalhos em 
dois sentidos diferentes; uns 
acham que o câncer é um 
mal de origem virosa e por 
isso contagioso, enquanto 
outros trabalham na hipótese 
de que o câncer é uma irri
tação celular, sem interferên
cia virosa direta em sua on- 
togênese,

Nenhuma das duas corren
tes, entretanto, tem provas 
definitivas de qu" está com 
a verdade, por is-oachopre  
maturo quais pronunciamen
tos categóricos sôbre o as
sunto.

re- Erdelyi não pode aplicar a
homens esperiências 
com animais».

feitas

SEM VALOR CIENTÍFICO

O médico cancerolgÍ6ta 
Felíx Gollo. pesquisador de 
câncer do laboratóri > da Pra- 
da da Cruz Vermelha, dedi
cou-se mais a nalissr os 
argumentos científicos empre- 
ga los pelo cientiet paulista 
para defender sua lese.

Di«se nos o sr. Felix Gollo 
que é simples fato de a emul
são de ^tecidos cancero -0 6  
continuar atuante, mesmo aoós 
o seguudo filtramento, não 
significa que o câncer seja 
uma doença virosa.

Em segmdo lugar, o fato 
de o sr. Erdelví ter contrai- 
.io a mi)lé8tia durante os 
-eus longos anos d<* pesqui
sas foi mera coincidêncL.

no mundo todo e6tão entre- câncer era provocado porfal- 
guoe às mesmas pesquisas ;ta de sais minerais nas célu-
sem jamais haverem con
traído o mal.

CURA DO CÂNCER

Também constante ceiticis- 
mo foi recebida a noticia de 
que um químico mineiro, sr. 
Jaci Alves de Souza, havia 
descoberto uma droga «mila
grosa» composta de silicito, 
c.ileio, ferro, alucninio, titânio, 
magnésio e manganês partin
do do pressuposto de .que o

las afetadas,

Como foi noticiado, o 6r. 
Jaci Alves de Souza, afirmou 
já ter conseguiddo mais de 
59 casos de cura de doentes 
cancerosos, tendo ‘ubmetido 
seu produto à análises do 
Instituto Paulista de Pesqui
sas' e oferecido o mesmo ao 
cientista Jorge Erdelyi, para 
que dele fizesse u <>. a utu 
d. experiência, sem qua quer 
interesse finan eiro

Além do mais, o sr. Jorge pois centenas de cientistas

Mario Teixeira Carril to
A D V O G A I i O

Escritório Hua Dr. Hercilio Luz, ii° 372 
Telefone tv 266

Armazenagens 
marrez.

Pal

Gons preços
Variedade de tipos, y 

Legalização rápida.

tasixtwm

Dois grandes "trabalhadora 
para a sua fazenda

O  D G O -4 . apesar do seu porte leve, tem 
a potência de um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O  FC-D  é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor núm ero de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Para aquisição a serviço distes equipamentos, procure os concessionários em LAG ES, S A N T A  C A T A R IK A :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES 6. SGCflS S. A.
Rua Coronel Cordova,*439

Entrego imediata

DGD-4

• < V

3S21

IfX
Ms-1 ' i»iJL ■ •
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

L E I  N’ 177 
d* 28 de maio de 1958

Eu. V1DAL RAMOS JÜNlOR, Prefeito Municipal de Lages,
Faço s»ber que • CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. Io - Fica o Poder Executivo autorizado a adquirir, 
por compra, na SEDE do distrito de SAO J08Ê  DO CERRI
TO, um terreno destinado à instalação de um POSTO DE 
DISTRIBUIÇÃO DE SEMENTES E INSTRUMENTOS AGRÍ
COLAS.

Art. 2o - Fica o Executivo autorizado a abrir um Cré 
dito Espéotal até a importânctâ de OITENTA MIL CRUZEI
ROS (Cr$ 80.000,00), p .ra  fazer fice às despesa* decorrentes 
do artigo anterior.

Art. 3® - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas es dUp<>8ições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 28 de maio de 1958 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simâo 
S' creiário.

L E I  N° 175 
de 26 de maio de 1958

Eu, VIDAL RAMOS JÚNIOR, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a CÂMARA MÚN1C1PAL decretou e eu 

sanciono a seguinte
L E I :

Art. 1® Fica incluída no PLANO RODOVIÁRIO MUNI
CIPAL, estabelecido pela Lei n° 78, 7-3-1950, a estrada que, 
partindo da localidade de «LlPO» na Estrada Federal, paa- 
sando pela localidade de «LINDA VISTA®, vai até entroncar 
no rio Caveiras, «m CAMPO BELO DO SUL, nas imedia
ções da propriedade antiga de Joaquim Gonçalve*, em SÃO 
JOSÉ DO CERR1TO.

Art. 2o - E declaroda de utilidade pública, para fins de 
aquisição por doaç&o, compra ou desapropriação judicial, a 
ãrea de terra aecessária à construção da estrada a que se 
refere o artigo anterior.

Art. 3* - Fica o Pader Executivo autorizado a abrir o 
Crédito necessário à execução da presente Lei.

Art. 4° - Esta Lei entratá em vigor na data da tua pu
blicação, revogada* as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, etn 26 de maio de 1958 
Assinado: - Vidsl Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simâo 
Secretário.

L E I  N1 176 
de 26 de maio de 1958

Eu, VIDAL RAMOS JÜNlOR, Prefeito Municipal de Lages,
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou c eu 

sanciono a seguinte
LEI:

Art. 1* - Fica incluída no PLANO RODOVIÁRIO MU
NICIPAL, estabelecido pela Lei n° 78 de 7-3-1950, a estrada 
que, partindo da localidade «SANTO ANTÔNIO D O S  
PINHOS», no distrito de SAO JOSÉ DO CERR1TO, na atual 
estrada Estadual, vai em direção à Estrada Federal, até en
contrar a estrada que, da localidade «BOM JESUS» Vai en
contrar na «Capela de São José de Cerríto».

Art. 2o . b declarada de utilidade pública, para fins de 
aquisição por doação, compra ou desapropriação judicial, a 
área de terra necessária à construção oa estrada a que se 
refere o artigo anterior.

Art. 3o - Fica o Executivo autorizado a abrir o Crédito 
necessário à execução desta Lei.

Art. 4° - Esta Lei entrará em vigor na data da sua pu
blicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 26 de maio de 1958 
Assinado: - Vidal R^mos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretáiio.

D E C R E T O  
de 14 de maio de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 
A P O S E N T A R :

De acôrdo com o art- 197, § 3o, da Lei 
n® 71, de 7 de dezembro de 1949:

LAUDELINA D A SILVA FURTADO, ocupante do car
go isolado de provimento efetivo de PROFESSOR, PadrBo 1, 
constante do Quadro Único do Município (Escola Mista Mu
nicipal de FAZENDA DOS ALVES, no distrito de CORREIA 
PINTO), com os proventos anuais de quinze mil cento e vin
te cruzeiros (Cr$ 15.120,00)"

Prefeitura Municipal de Lages, em 14 de maio de 1958. 
Assinado: - Vidal Raraos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso SimBo 
Secretário.

Será voiada em Outubro próximo a 
prorrogação da atual lei do Inqmlmato

^  . . . .  ,-Armda DUtados. a prorrogaçãoO projeto-lei que prorroga 
por mais dois anos a lei atual 
de inquilfnato deverá ser vo
tado até 3 «le outubro. Pr 
sentemente transcorre a tas 
da justiça, devendo ainda sor 
apreciada na respectiva comis
são para ser depois enca
minhada ao plenário onde se
rá votada em regime de ur
gência. 0  autor desse projeto 
é o deputado Aaran Steim- 
bruck em colaboração com o

dqrT . SE Z aio J : .  c o n t r i b u a  p a r a S L A N

putsdos, a prorrogação será 
aprovada com expressiva vo- 
tação, embora haja tnovimen. 
to débil de rejeição, princi
palmente partido de alguns 
proprietários de imóveis qUfc 
paradoxalmente, a consideram 
contraria a seus interesses.

Não dê esmola

Praticamente pronto 
o Jornal para cegos 

e videntes
E9 tá sendo preparado em 

São Paulo a publicação de 
um jornal para cegos impres
so nos sistemas gráficos Brai
le e o comum ao mesmo tem
po, sem que tal inovação, 
qu* se registra pela primeira 
vez em todo o mundo, requei
ra maquinas' especiais ou 
técnicos especializado*, alem 
das possibilidades de trabalbo 
do sistema tipográfico comum.

A invenção desse sistema 
grafico, do qcal já foram fei
tas provas reais e bem suce
didas na Imprensa Oficial do 
Ê»tado de São Paulo, é da
educadora cega Paulista Le- DltSEL. equipaao cuui muucmv, mnn
lia Vellinl Achon, que está b o m b AS INJETORAS em geral, estando os serviços a car- 
repreientando seu estado Qo*— lonni™ Sr Verpãlio Lonchi.
Primeiro Congresso Nacional 
de Cegos.

Oficina Mercedes Benz
Mercantil Delia Rocca Broering S/A.

Comunica a sua freguezia e a praça em geral que * 
caba de instalar em sua oficina um Departamento Tecnicc 
DIESEL equipado com moderno BANCO DE TESTES PARA
BOMBAS INJETORAS em geral, estando os servinn=-----
go do renomado técnico Sr. Vergilio Longbi.

Ao dispor de todos agradecem  a preferencia.

fPRINGER
I
porque deslisa

com

••• • 1

qualquer piso

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sõbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de locai. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo no 
local desejado, Sf-RINGSR 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) S«>RINGER apre
senta ainda:

V.S pó. cúbicos
Interior em ç6/  o iu l lego
porta aproveitável
novo lècho cie engate suave
S anos de garantia
preço bem mois em conta

—  d is t r ib u id o r  n e s t a  p r a ç a  —

A  E L E T R O L A N D I A
Kue Coronel Cordova s.n. LAGES, S»»‘« Cata
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i J x  Estas 
\  .. marcas

A  PREÇO JUSTO

comprando PE]
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO
a boa roupa ponto por ponto !

r f NNER  teratudo que V. deseja: Belos padrões, talh 
R derno a ra dicional DURABILIDADE RENNER.
1a de variado sortimento de camisas sports ,calçassports, 

dos, chapéus.

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

A roupa
houpa

DispõeCasa RENNER QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER

'ENNEi

pLACARD ESPORTIVO  
CORREIO LAG EAN O

jogos programados para amanhã em lodo
o Mundo

Em Lajes: C,ã. Popular x Juventude, America >x Frei 
Rogério, Az de Ouro x Atlético e Popular x Avenida.

im  Florianapolie: Carlos ReDaux x Hercilio Luz 
Em Porto Alegre: Grêmio x Sao Joee 
Em Novo Hamburgo: Floriano x Nacional 
Era Caxi.e do Sul: Juventude x Aimoré 
Em São Paulo: Nacional x America e Ipiranga x F er

roviária

Em Santos: Jabaquara x Portuquesa Santista 
Em Campinas: Ponte Preta x Taubaté 
Em Baurú: Noroeste x Juventus 

Em Jaú: 15 de Novembro x Comercial 
Em Piracicaba: 15 de Novembro x Botatogo 
No Rio de Janeiro: Botatogo x Portuguesa 

America x Canto do Rio

Em Penapolis: Penapolecse x Nevense 
Em Getulina: 9 de Julho x Gloria 
Em Andradiua: Andradina x Mouran 
Em Rinopolis: Rinop lis x Adamantina 
Em Osvaldo Cruz: Osvaldo Cruz x Murítinga 

Em Ipaucú; Ipausuence x Agudos
Em Lenções Paulista: Lençoense x Santacauzense 
Em Salto: Guarani Saltense x Sorocabana e Avenida 

x Saojoanenee

Em Porto Feliz: Portotelicense x Capivariano 
Em Indaiatuba: Prim avera x Saltense 

Em Rio Claro: Velo Rioclarense x Ceramica 
Em Piquete: Estrela x Frigoritico 
Em Valinbos: Rigesa x Legionarios 
Em Bebedouro: Internacional x Linense 
Em Botucatú: Botucatense x Ferroviária 
Em Presidente Prudente: Corintians x Garça 
Em Assis: Ferroviária x Prudentina 
Em Tanabi: Tam bi x Francana 
Em Rio Preto: Rio Preto x Pindorama 
Em Barretos: Fortaleza x Barretos 
Em Taquaritinga: Taquaritinga x Batatais 
Em Ribeirão Preto: Comercial x Mogiana 
Em Sorocaba: São Bento x Bandeirantes 
Em Guaratmguetá: Esportixa x União 
Em Mogidas Cruzes: Vila Santista x S. Caetano 
Fm Bragança Paulista. Bragantino x Aparecida 
Em Mococa: Radium x Elvira

No Exterior
Na Suécia: Suécia x .México, França x Paraguai,' Iu

goslávia x Escócia, Alemanha x Argentina, Hungria x Paiz 
da Gales, Brasil x Áustria, Inglaterra x Rússia e Checos- 
lovaquia x Irlanda.

Amanhã haverá Jo
gos somente na 

varzea
O Torneio Extra do Depar

tamento Varzeano de Futebol 
deverá prosseguir durante o 
dia de amanhã com a reali
zação de quatro partidas, to
das elas tendo por local o 
Velho Estádio de Copacabana,* I

Na parte da manhã deve
rão atuar oc conjuntos do A- 
merica x Frei Rogério e CA. 
Popular x Juventude, "en
quanto que no periodo da 
tarde estarão se confrontan
do os quadros do Az de Ou
ro x Atlético e G. E. Popular 
x Avenida.

O match que reune maiores 
atrativos na varzea, é aque
le que será ferido eotre os 
quadros do America e do 
Frei Rogério, ambos ostentan
do a posição de lideres do 
Torneio, juntamente com o 
Juventude.

Vasco da Gama e Internacional licencear- 
se-ão por estes dias

O Vasco da Gama e o In
ternacional deverão entrar 
por estes dias com os seus 
pedidos de licença do certa
me deste ano da Liga Serra
na de Desportos.

Comprovada esta licença, 
este ano não teriamos cam
peonato, pois restaria somen
te o Pinheiros, o qual seria 
proclamado campeão lajeáno 
de 1958.

Em caso de um acerto em 
definitivo do Independente A. 
C. de CuritibanosJ para o seu 
ingresso na LSD, este clube 
e mais o Pinheiros decidiríam 
o cetro máximo em melhor 
de 4 pontos,

Em todo o caso vamos a- 
guardar |  os I acontecimentos 
para certificarmos |de como 
se desenrolarão os problemas 
dos clubes filiados a LSD.

Cine Teatro Tamoio S/A.
_  A V I S O  —

A Diretoria do Cine Teatro Tamoio S/A. tem o prazer de levar 
ao conhecimento dos senhores acionistas que está pagando o 
DIVIDENDO No 5 podendo os possuidores de ações procurar 
a tesouraria da sociedade diariaraenta a partir das 9 as 12 ho
ras, em sua séde social sita a rua Marechal Deodoro n' 170, 
nesta cidade.

Lages, 6 de junho de 1958 
Constantino Bertuzzi 

Diretor Gerente

melhor, 
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat!
Comércio fc M o n t i s  Joio M in  1/1

Rua Mal. Deodoro 305 Tel. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

C$ 1.6S1.20 por mês
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

Alistamento Eleitoral
Tomo consequência das eleições de 3 de Ou

tubro, encerrar-se-ão no proximo dia 30 o alista
mento eleitoral sem multa, para os eleitores que 
ainda não dispõe de novos titulos.

No entanto este alistamento deverá ser en
cerrado em definitivo no proximo dia 24 de Ju
lho, mas sujeito as sanções penais previstas por lei.

Atualmente está sendo intensificado o alista
mento eleitoral em nossa cidade cora diversos 
postos eleitorais, distribuído no Fórum e na Es
cola Normal e Ginásio Vidal Ramos.

Estamos notando de acordo com os dados nu
méricos coligidos junto ao Tribunal Regional Elei
toral, que os eleitores lajeanos estão muito moro
sos ou então desinteressados, porquanto o indice 
atingido até a presente data não nos tem con
vencido .

No Estado de Santa Catarina, o Município de 
Lajes está situado atualmente em lo lugar (atraz 
de Joinvile, Florianopolis e Blumenau) fato este 
surpreendente, pois em alistamentos anteriores o 
nosso Município detinha sempre a segunda colo
cação.

O Juizo Eleitoral desta cidade está intensifi
cando grande movimento no sentido de colocar 
Lajes, como o mais eficiente núcleo eieitoral do 
Estado.

Apelamos aos eleitores que ainda não dispo
nham dos novos títulos, que requeiram com a ma- 
xima urgência, de afim que possamos ostentar a 
honrosa colocação de vangúardeirosno Estado,^ou 
em ultima instancia conservar a nossa segunda 
colocaçãD.

Contamos com 17 mil eleitores inscritos até o 
momento, esperando que esta soma atinja e casa 
dos 26 mil, números relativo ao coeficiente de nos
sa população municipal.

O nosso Município sempre gozou de destaque 
na política catarinense, e grandes reivindicações 
poderiamos usufruir se conquistarmos uma lide
rança eleitoral no Estado.

Devem os eleitores faltosos precaver-se com 
antecedencia, afim de evitar os naturais atropelos 
de ultima hora.

O transcurso do cinquente
nário do Segundo Batalhão 
Rodoviário constituiu aconteci
mento marcante na vida de 
nosso Município. '.Festejada a 
efeméride com um bem ela
borado programa, que incluiu 
nas primeiras horas do dia 4 
a salva de tiros que surpreen 
deu a cidade, e proseguiu com 
desfile militar e inauguração 
da nova galerie de retratos 
dos ex-comandantes e compe
tições desportivas; foi encerra
do à noite com um grandioso 
baile no Cassino dos Oficiais.

As solenidades civicas tive 
ram a participação das autori 
dades locais! sr. Afonso Simão 
representando o sr. Prefeito 
Municipal Dr. Clovis Aires Ga
ma e Dr José Pedro Mendes 
de Almeida Juizes de Direito 
da la e 2a Vara respectiva
mente. Dr Evilasio N. Caon 
presidente da Camara de Ve
readores S. Excia Rvdma. D. 
Daniel Hostin bispo diocesano, 
Dr. Promotor da 2a Vara, e 
outras, além de representantes

Para Deputado 

Estadual

Evilasio IN. Caon

Assine o «Correio Lageano»

A V í S  J
Venho por meio deste jor

nal avisar qUe desta data em 
diante, não mais permitirei 
que transitem pelas minhas 
terras alguém sem minha or
dem previa, bem como proibo 
nas mesmas a criação de por
cos por extranhos.

Painel 6 de Junho de 1958 
Sebastião Arruda Melo

de entidades e associações, co
mo ainda dos comandantes e 
comitivas ‘ dos Batalhões de 
Bento Gonçalves, Vacaria 6 
Rio Negro e outras unidades 
militares.

O baile realizado no Cassino 
dos Oficiais se caracterizou 
pela ampla confraternização en
tre o oficialato do Segundo 
Batalhão, as delegações visi
tantes e as autoridades civis e 
convidados locais. Em meio a 
cordialidade reinante, à meia 
noite, e sob as palmas dos 
presentes o Cel Antonio An 
drade de Araújo e sua exma 
esposa cortaram um magnífico 
bolo alusivo ao cinquentenário. 
A noilada social destacou se 
sobremodo pelas atenções que 
todos foram cumulados, fe 
chando-se um programa civico 
desportivo social que fez 
voltar todas as atenções para 
o 2o Batalhão no seu meio sé 
culo de existeneia.

Sem dúvida, o cinquenteni. 
rio dessa briosa unidade 
tar é fato que deve ser Jí 
çado à altura da pujança j 
obras aqui realizadas Jj* 
Exército na abertura de es, 
das. na assistência social ^ I 
emprego a centenas de trabT 
lhadores, e no consumo de 
preciáveis verbas públicas Qu, 
mercê do dinamismo dos h0 
mens que o integram, desde 
militares e civis, deu a Lhf, 
largos horizonte para 0 
admirável progresso.

Dadas as dificuldades de es 
paço, sómente em nossa próxi. 
ma edição é que publicaremos 
tópicos do Boletim editado tn 
alusão ao cinquentenário, atr: 
vés do qual a população Um 
rá conhecimento do histói 3 
do 2o Batalhão das obras ru 
lizadas e dos abjetivos aindai 
colimar.

Rodeado de carinho pelo seu 
vasto circulo de amizades, fes
tejou o seu aniversário nata- 
licio no dia de ontem o nosso 
prezado amigo Sr Waldeck 
Aurélio Sampaio. Escrivão do 
Civel e Comercio e pessoa 
largamente relacionada em 
nossos meios sociais.

O Sr. Waldeck Aurélio Sai)»-

paio, alem de suas atividades 
forenses, tem-se sobressaído 
também como um valoroso 
colaborador do nosso jornal,

Ao ensejo da passagem de 3 
tao auspiciosa data, auguranw 
ao Sr. Waldeck Aurélio Sam 
paio os nossos votos de com- 
tantes felicidades.

—  B I L H E T E  -
ao Dr. Carrilho

Parodiando a fraze do poéta, que diz: - “amar é vi
ver", eu diria — “amar é sofrer”, porque para aqueles que ' 
vivem embalados na rede magica e trhiçoeira do amor -  
como que morfinados — quando em coloquios amorosos, o 
AMAR É VIVER. . .

Mas para nós outros, que já passamos por essa qua 
dra, meiga e risonha na vida estando a trilharmos 
curvetear dos caminhos Íngremes e ásperos da nossa ca- 
minhada terrestre, o AMAR É SOFRER . . .

Porisso, cada um, a seu modo, procura uma distraçã'1 
ou passa-tempo para amenizar, para suavizar o labor o* 
tenso e estafante de todos os dias. E, como uma coincidén 
cia, escolheremos para nosso divertimento esse eoporte — 
aliás nosso favorito — VOAR.

De modo, que eu gostaria de saber qual o tipo de a 
viao que o amigo prefere, si TECO-TECO ou CONSTEUA- 
TION ? . . .

Lajes, 7 de Junho de 1958.
L. Godoy

Amanhã, domingo —  às 4. 7 9.15 horas no Marajoara i
Primeira e sensacional apresentação do moderno sisten.a VISTAVkSiON numa produção formidável em “Tecnicolor” d*

Trindade Violenia
Com um conjunto estupendo de artistas consagrados, como: Charlton Heston. Anne Bax'er Gilhert R„l„nd e Tom

Tryon -  além de muitos outros. Baxter. Grilbert Roland e

___________________  Um drama de emoções Selvagens, de amor e ódio!


