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0 Trabalhismo em marcha
FONE

377 N-48

Organizado o Direto 
rio de Celso Ramos
Em concentração que con

tou com grande número de 
pessoas, realizada domingo úl- 
iimo em Celso Ramos foi or
ganizado o Diretório do Par 
tido Trabalhista Brasileiro da
quele Distrito. Abertos os tra
balhos pelo Dr Evilasio N 
Caon secretário geral do PTB 
em Lajes e presidente da Ca- 
mara de Vereadores, foram 
convidados a participar da 
mesa os srs José Baggio, pre 
sidente do Diretório Municipal, 
Dr. Aron Kipel, candidato a 
vereador, César Ribeiro, Mar- 
celino Alves Ferreira e Idali- 
no Pacheco de Andrade, pre 
sidente e vice-presidente, res
pectivamente, do Diretório de 
Anita Garibaldi. Feita, pelo 
presidente da reunião, uma 
exposição em torno dos obje - 
tivos do PTB e da maneira 
de ser constituido o Diretório, 
passando se à votação, em 
consequência da qual foram 
eleitos

Declarado eleitos e empos
sados os trabalhistas acima 
mencionados foram convida 
dos a tomar parte na mesa, 
usando da palavra, a seguir, 
os srs Marcelino Alves Fer
reira, Dr. Aron Kipel e Livi- 
no Freitas, que em aplaudidos 
improvisos ressaltaram a ne
cessidade de serem soluciona
dos diversos problemas da re
gião. abordaram pontos pro
gramáticos do PTB e se con
gratularam pela formação do 
Diretório. Encerrando a reu
nião o Dr. Evilasio N. Caon 
felicitou os petebistas de Cel 
so Ramos pelo exito alcançan- 
Po na arregimentação partida 
ria.

Grande churrasco em 
Hermida

Promovido pelo sr. Mario 
Coelho de Oliveira, dinâmi
co presidente trabalhista de 
oao José dq Serrito, deverá 
realizar-se no. próximo do
mingo em Hermida um gran
de churrasco, ocasião em 
Que será lançado o candida- 
to a vereador pelo PTB da- 
Quele Distrito. O nome indi
c o  é o do prof. Osni do 
Amaral Neto.

Viajará o Dr. Evilasio 
N. Caon

Com destino a Campos 
l\ovo8, a convite do PTB da
quele Município, viajará a- 
manha o presidente da Ca 
marade Vereadores local, 
Dr. Evilasio N. Caon. Como 
candidato do PTB à Assem
bléia Legislativa iniciará sua 
campanha pessoal que se es
tenderá também a outros 
Municípios.

Programa radiolonico
O Partido Trabalhista está I 

levando ao ar, pela Rádio i 
Clube de Lajes, às terças, 
quintas e sábados, ás 13,05, 
um programa de divulga ção 
partidária.

Comissão em Painel
Em recente visita feita á 

Painel pelos Srs. Dr. Evila
sio Nery Caon, Agnelo Oli
veira e Pedro Mello, candi
dato a Vereador, foi consti
tuída uma comissão incum
bida de organizar o Direto- 
rio do PTB daquele prospe
ro Distrito. Tendo como pre

sidente o conhecido e ardo
roso trabalhista João Bauer, 
a referida comissão, ficou 
ainda integrada pelos seguin
tes elementos: I o Vice Pre
sidente: Fermino Romão da 
Silva; 2o VicePresidente: Jú
lio da Silva Mello; I o Secre
tário: Antonio Ardino da Sil
va; 2o Secretário: Wilson An
tunes da Silva; I o Tesourei
ro: Arnaldo Rogério Xavier; 
2o Tesoureiro; Julio Euzebio 
de Morais.

Dr. Mingotinho: cabe
ça de chapa

O Dr. Domingos Valente 
Junior (Mingotinho), destaca
do homem de negócios de 
nossa cidade e já por diver
sas vezes lembrado como 
candidato a Prefeito Munici
pal, encabeçará a chapa de 
vereadores com a qual o 
Partido Trabalhista disputa
rá as próximas eleições. Ho
mem de largo prestigio fora 
dos quadros trabalhistas, se
rá um dos concorrentes mais

fortes para o Legislativo La
geano.

(João Costa candidato 
do operariado

Indicado pelo operariado 
teve seu “nome ,homologado 
pela Executiva Municipal do 
PTB para concorrer como 
candidato a vereador o sr. 
João Rodrigues da Costa, 
fiscal lançador da Prefeitu
ra Municipal e ex-presiden- 
te do Centro Operário de 
Lajes. O sr. João Rodrigues 
da Costa já está desenvol
vendo intensa atividade v i
sando tomar assento na Ca- 
mara Mun icipal.

Novo diretor do Pos
to Agropecuário

Acaba de assumir as fun
ções do Posto Agropecuário, 
em substituição ao Dr. José 
Botini que se exonerou, o 
Dr. Cláudio Tasso de Miran
da, engenheiro-agronomo ra
dicado entre nós desde os 
primeiros meses do ano cor
rente

0 Brasil já é vice 
campeão do mundo
A Seleção Brasileira defu- 

tabol superou ontem a tarde 
em Estocolmo a Seleção da 
França pelo alto escore de 
5 á 2, marcador que refletiu 
a superior conduta dos co
mandados de Vicente Feola.

Com este resultado o Bra
sil já é o Vice Campaão do 
Mundo, estando credenciado 
a disputar o titulo com a Se
leção da Suécia, no proxímo 
domingo, em cotejo que está 
fixado para as 11 horas, ho
rário do Brasil.

L I M I T E
200 .000,00

retiradas sem aviso.

27 Novos Municípios 
Não incluídos distritos do Lajes

A Assembléia Legislativa do Estado está reunida, em 
sessão extraordinária, afim de ultimar a votação do Pro
jeto de Lei que visa a criação de novos municípios cata
rinenses. Damos, abaixo, a relação dos mesmos, em núme
ro de vinte e sete:

1 — ABELARDO LUZ - desmembrado do município de 
Xanxerê.

2 — AGUA DOCE - desmembrado do município de 
Joaçaba.

3 — CAMPO ERÊ - desmembrado do município de
Chapecó.

4 — CORUPA’ - desmembrado do município de Jara- 
guá do Sul.

5 — CUNHA-PORÃ - desmembrado do municipio de 
Palmitos.

6 — FACHINAL DOS GUEDES - desmembrado do mu
nicipio de Xanxerê.

7 — GRÃO PARA’ - desmembrado do municipio de 
Orleães.

8 — HENRIQUE LAGE - desmembrado do municipio 
de Laguna.

9 — ILHOTA - desmembrado do municipio de Itajai.
11 —  JACINTO MACHADO - desmembrado ,do muni

cipio de Turvo.
12 —  MARAVILHA - desmembrado do municipio de 

Palmitos.
13 —  MELEIRO - desmembrado do municipio de Tur

vo.
14 —  NOVA VENEZA - desmembrado no municipio de 

Criciúma.
15 —<>■ PENHA 1 desmembrado do municipio de Itajai.
16 — PONTE SERRADA —  desmembrado do munici

pio de Joaçaba.
17 —  POUSO REDONDO - desmembrado do munici

pio de Rio do Sul.
18 — PRAIA GRANDE desmembrado do municipio 

de Turvo.
19 —  RIO DAS ANTAS - desmembrado do municipio

de Caçador.
20 —  RIO FORTUNA  ̂ desmembrado do municipio de 

Braço do Norte.
21 —  RIO DO OESTE — deslnembrado do municipio

de Rio do Sul
22 — SANTA CECÍLIA — desmembrando do município

de Curitibanos.
23 —  SÃO JOÃO BATISTA — desmembrado do mu

nicípio de Tijucas.
24 —  SÃO JOÃO do SUL desmembrado do municí

pio de Sombrio
25 —  SÃO JOSE DO CEDRO — desmembrado municí

pio de Dionisio Cerqueira.
26 —  SÃO LOURENÇO DO OESTE — desmembrado

do município de Chapecó.
27 —  TROMBUDO CENTRAL — desmembrado municí

pio de Rio do Sul.

PRORROGADA POR MAIS UM ANO ACOFAP
Era sessão noturna re

alizada na ultima sema
na, a Uamara dos De
putados, aprovou o pro
jeto de origem governa

mental, que prrorroga 
por mais um ano a tO - 
FAP, ou seja até 30 de 
Junho de 19i>9.

e l e i t o r
r> _________„ „ „lictarr ento eleitoral sem multa, encerra-se no dia 30.vJ prazo para o alistaroem« Trabalhista Brasueiro.

Alista-te para votar com os cand co .  . n  ,
Posto Eleitoral do PTB: Rua Hercilio Luz, 282 — Antiga Casa Cristal
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Poema de Expansão

C. Ronald Schmidt

Que bom seria ee eu me deixasse penetrar 
Pelos lablintos de um poema hermético 
Repleto de palavra*, símbolos, e imagens obscuras 
E ninguém pudesse despudar os meu* segredos.

Eu teria liberdade completa e minuciósa 
E deporia minhas armas audaciósamente na mesa 
E descansaria meu corpo do pêso da armadura 
E assim tranquilo eu teria o ssbor de me sentir pela pri

meira vez

Aniversários
Fazem anos hoje:

O Sr. Alcides Santana; O 
Sr.. Celio Andrade, residente 

em Joinville;

No dia 26;

A Pra. D. Anit«, esposa do 
Sr. Dimas Muniz; O Sr Patri

cio Paim,

No dia 27:

O Cessr Andrade.

A todos os aniversariantes
a q  n A M C A o  r > í 1 m  n  r  i m P f l t í K

Aniversariou no dia 21 do 
corrente o nosso particular 
amigo, Sr. Aderbal Vicente 
Vicente Pereira (BazinhoJVicente Pereira 1 ^ “ “ “ ^  niversariante, enviin<j0 
proprietário do Stand Maga- dossos votos de muita*
zioe e pessoa muito relacio
nada em nossos meios so
ciais.

Na noite de 6abado o Sr. 
Aderbal Vicente Pereira, re
cepcionou em sua residência 
os seus inúmero« amigos, 
com um lauto jaotar que s

prolongou até altas 
noite.

Cumprimentamos o fej,,. 
niversariante, - — ! a'

cidades.

Siga o símbolo de 
valor 1
íJeças e Acesso-
iios «FORD» legí
timos.

Que bom seria se nossos atos fossem palavras de um poe
ma hermético, que fosse nossa vida? 

Então dos céus abertos sintonizaríamos vnzes de outros
mundos,

Numa mensagem harmoniosa de amizade infinita 
E melodias de uma felicidade extrema e concreta.

O nosso presente talvez, se expandisse no futuro 
p seriamos ilhas de amor num mar de bondade 
Entrelaçados ã todo o instante pela substância do Criador 
E à nossa alma então, dariamos o descanso da expansão.

Crônica Médica
,■ ■ .-x • • _

Conselhos sobre amamentaçãov

Algumas mães deixam o filho amamentar no seio de 
meia hora ou mais ainda.

Isto é prejudicial. O tempo de cada mamadura não 
deve ser maior de 2o minutos. Na verdade a criança in
gere e quaze todo o leite de que precisam nos primeiros 
cim o minutoa.

Porem, «abemos que existem crianças boas e más su- 
gadtíiras.

A- más sugadeiras mamam vagarosamente, param de 
mnmar para voltar em seguida, seja devido a uma voz ou 
ruido que lhe distrai a atenção.

Em tal caso (de uma criança que mama mal), o que 
se deve fazer?

É simples basta adot <r as seguintes medidas: lo  dar 
de mamar em lugar calmo, quieto. 2) Evitar de distrair a 
criança p^a  qualquer coisa durante o tempo de mamadu 
ta). Não deixar que a criança mame mais de 20 minutos, 
mesmo que tenha mamado pouco.

Isto serve para educar a criança. Estas necessitam ser 
educadas para não sofrerem mais tarde.

O leite segregado pelas glandulss mamarias nos pn- 
meir s dias após o nascimento da criança chama-se colastro.

Ê viscoso, Amarelado, rico em gordura. Pouco a pouco 
perde esta cnracteriatica para adquirir o aspecto comum.

A quantidade segregada lurante os primeiros dia* é 
pequena, porem nio deve ser motivo de preocupação.

Outro fato é que deve a má** não deve ficar preocu
pada se o leite não aparecer até o quinto dia, pois apare
ce até com uma 6emana.

É conveniente que a criança mame nos dois seios em 
cada mamadura (um de cada vez). Prejudicial é mamar em 
um só seio. »

Quanto a quantidade de leite segregado for boa, o be
be pode mamar em um só seio apenas em cada mamadura.

A criança só continuará a mamar nos dois seis cada 
vez se a secreção do leite continuar pequena.

A partir do inicio do 3o mês é preciso pelo menos u- 
ma v*z por dia, dar uma colher das de chá de suco de 
laranja

Na falta de laranja se usará o limão, tomate ou mamão 

Dr lnaldo Mendonça

Mario Teixeira Carrilho
A D V O G A D O

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n° 372 
Telefone rr 266

Para Vereador

Pedro Mello

Novo T ratam en to  Científico 
Reduz H em orro idas  

Sem  O peração
Cientistas americanos descobrem e provam 
uma nova substância cieatrizante que reduz 

as hemorroidas e faz desaparecer a dor
N o v a Y ork  (Especial) — Final- 
mente a ciência encontrou uma 
substância cieatrizante com a ex
traordinária propriedade de per
mitir a redução das hemorróidas 
e o pronto alívio da dor -  sem 
operação.

Em caso após caso, foi constatada 
e comprovada uma 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 te prolongaram por muitos 
meses!

De fato, os resultados foram tão 
marcantes que o* pacientes tive
ram expressões como esta: “ As 
hemorroidas já não são mais pro
blema !". Note-se que grande 
número destes pacientes eram 
portadores de casos crónicos, al
guns de io  a ao anos.

Tudo isto, sem o uso de narcó
ticos, anestésicos ou adstringentes 
de qnalquer 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 oca- 
crizante é apresentada na forma 
de pomada para hemorróidas, sob 
o nome de Preparado  //. Cada 
tubo vem acompanhado do res
pectivo aplicador. Basta pedir 
Preparado H  — em tôdaj as 
boas farmácias e drogarias.

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

L a b o r a t ó r i o «  A n a k o l  L td i. 
Caixa Postal, 400 — Curitiba

5 I E M A E

^ J C / fO S

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de margmadores
v  ajuste de fita em 4 posições 

proteção de tipos 
v  apòio de papel
v  jnserçào regulável e automática do 
v  libertador de tipos 
*  mesa de papel

papel

^  estrutura blindada monobloco

<3o S7/?Q Ç£> C //7 &

Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque frabalha melhor'

\

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
-Organização Hélio Lida"

RUA CORONEL CORDOVA inx r  • «VA' umr- Cwxa Postal 535 —vw- fK-r- '-»-j. j
LAJES, S.C.
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Edital de Publicação da Sentença Declaraioria da Interdição de Felisberto Lorenzetti.
n Doutor Nauro Luiz Gui
n e s  Collaço, Juiz Su- 
Kgtitueo, no exercício pleno 
da* funções do cargo de 
juiz Direito da comarca de 
gom Retir°» Estado d» San
ta Catarina,
FAZ SABER aos que o 

nreêente edital virem ou de 
leconhecimento tiverem (ex-
podido nos autos número 
[520. '•* «Interdição» d- Fe- 
ijgherto Loreuzetti, requerida 
nor Vitório Lorenzetti, que se 
processa  perant*» êste Juizo

Edital de Citação de In
teressados Incertos na 
Ação de Usucapião 
do Imóvel Situado em 
Chapadáo. Distrito de 
Catuira e Município 

de Bom Retiro
O Doutor Vilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito da 
Comarca de 8om Retiro, Es-

e cartório do Civel), que a- 
tendendo às provas constan
tes doa autos, por sentença 
proferida aos 12 dias do mês 
de março do ano de 1958, 
em seguida transcrita, de 
tlarou a interdição de FE 
LISBERTO LORENZETTI. 
Sentença: «Vistos, etc,. Autos 
de Interdição requerida por 
Vitóúo Loreuzetti, sendo in
terditando seu filho de nome 
Felizberto Lorenzetti. O pe
dido foi instruído coro um a- 
testado m éd icd ec la ra n d o  
que o interditando é «oligo 
frénico». O interditando foi 
interrogado neste Juizo, pe 
Io meu ilustre e ilustrado 
antecessor. Os peritos apre
sentaram os láudos respecti
vos. Realizei a audiência de 
ioatrução e julgamento, em 
que foram ouvidas tê s  tes- 
emunhas. Ordenei a conc u- 

«ão 'íos autos parajulgamen 
t • posterior, o que ora faço. 
Êste o relatório. Isto pôsto e 
dep is de bem ponderado: 
O exame pessoal do interdi
tando, realizado neste Juizo

não lhe é de t do de-favorá
vel, pois respondeu acerta- 
d<imeute a maioria das per
guntas feitas p lo Juiz. No 
entanto, observa se que o in 
terditando não è pessoa n r- 
mal, pois, tendo estado longo 
tempo na esco a jamais coo- 
s guiu siquer aprender a es
crever seu próprio nome. 
Além do mais, militam, a fa
vor de sua interdição, como 
provas inconcussas de valor 
robusto, os láudos médicos 
de lis. e a prova testemunhal, 
que deve si-r reputada boa, 
até prova em contrário. O 
1 >udo firmado pelo perito Dr 
Ejmundo Ribeiro Rodrigues 
conciu que o interditando «é 
ohgofrénico, não ‘tem om n 
tação perfeita Jde tempo, es
paço e im  c rtas oportunida
des apr senta fuga de idéias. 
Não t n noção ,de números*. 
Que é abaolutamente inca 
paz e aio pode reger sua 
pess a e bens. O perito Dr. 
Huri Gumes Mendonça con- 
clue ■ qu o mesmo é porta 
ior d .rmência, sequela de

meningite aos seis meses 
(sic); incapaz de reger a sua 
pess-oa e bens». Contra a 
p' va colhida neste* autos 
não tenho razões, nem mes- 
rr.o frágeis, para me insurgir. 
Tuno indica a necessidade 
da interdição do incapaz, 
sendo que o atendimento do 
p°dido da inicial é medida 
que se impõe. Observo, fí 
nalmente. que o Pr. Promo 
lor Público desta Comarca, 
funcionando no feito como 
defensor do interditando, opi
nou favoiávelmente ao aten
dimento do pedido. Pelo ex
posto, julg procedente o pe
di io da inicial, par i decret', 
a interdição de|FELISBBRTO 
LORENZETTI, declarando-o 
incapaz para reger sua pes- 
s a e seus ben« ou adminis 
trá-los. Nomeio seu Curador 
0 seu próprio pai, Sr. Vilório 
Lorenzetti. que, intimado, de
verá prestar o compromisso 
legal. Na forma do artigo 
609 do Código de Pruce«so 
Civil, segunda parte, publi
que-se a presente Sentença

no «Diário d . Justiça» do Es
tado e no jor ai «Correio 
L jeano». da cidade jde l a 
jes, p >r três vez' s, co o in 
tervalo de dez dias, Intime-«»- 
o Procurador «lo requer nt Je 
o Dr. Promot' r da Justiça 
neata Comarca. Regi ire se. 
Cusia« «ex causa», bom Re 
tiro. 12 de março de 958 
(ase) Vilson Vidal An unes, 
Juiz de Direito.» Paru que a 
referida sentença produza 
os seus devidos efeitos legais, 
chegue ao conhecimento dos 
interes-ados e ninguém pos
sa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, 
que será jfafixado na sede 
dêste Juizo, no lugar do cos
tume e, por cópia, publicado 
três (3) vezes pela unprehsj, 
com o intervalo de rez (10) 
dia-, na forma da lei. Dan > 
e passado nesta cida 'e de 
Bom Retiro, aos catoize dias 
do mês de innho do ano de 
1958. Eu Afrisio de Sena Vaz 
escrivão, o dactilografei.

Nauro Luiz Guimarães 
Collaço

tado de Santa Catarinà.
FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou déle 
conhecimento tiverem, (expe
dido nos autes número 1.527, 
de «Ação de usucapiao» re
querida por AUGUSTO HEN
RIQUE SCHLICHT lNü, que 
se processa perante êste Jui
zo e cartório do Civel), que 
atendendo «o que !he foi it  
querido pelo autor, que jus
tificou devidamente a posse 
para usucapião do imével com 
a àrea de cento e noventa e 
cinco rail metros quidrad»« 
(195.000 mt82), situado no lu
gar denominado Cbapadão, 
distrito de Catuira (ex-áanta 
Tereza), município e comarca 
de Bom Retiro, confrontanJ» 
com terras da Sociedade Co 
loniiadora Catarinense, dit s 
de Leonel Barth e com Leo 
poldo Seemann; pelo presente 
edital cita a tôdos aquêl s 
Que, porventura, tenham qu«l 
quer interêsse ou possam ale
gar qualquer direito -Ôbre o 
imóvel acima descrito, para, 
nn prazo de trinta (30) dias 
que correrá da data d* pri
meira publicação do presente 
se íazerem representar na 
causa pnr advogado legalmen- 
raente habilitado e contesta
rem, nes dez (10) dias subse 
quente», a petição inicial de 
f!s-2, aqui transcrita resumi
damente, alegando o que «e 
lhe oferecer em defe a d* 
8eus direitos, sob pen \ d*, 
decorrido o praxo marcado, se 
consiietar perfeita a citação 
do» int- ressados incertos e 
W inicio o prazo para con
torção, na forma da lei. E
0 ra que chegue ao conheci- 
®*nto dos interessados e nin
guém passa alegar ignorância, 
mandou expedir o presente 
editul, que sera afixado na se
de dêste Juizo, no lugar do 
costume, e, por cópia, públi- 
cado uma vez no «Diário óa 
Justiça» do Estado e três vê- 
*es no jornal «Correio La- 
í ano», da cidade de Lajes.
1 ado e passado nesta cidade 
dc Bom Retiro, aos dezesseis 
diag do mês d» junho de 1958. 
co, Afrisio de Sena Vaz, Es- 
crtvão, o datilografei.

Vilson Vidal Antunes 
Juiz de Direito 2

f f

i

Dois grandes "trabalhadores 
para a sua fazenda

O DGD-4. apesar do seu porte leve, tem 
a potência de üm motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 8 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 número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

faro oqulslçdo t  serviço distes equipamentos, procure os concessionários em LA G E S, SANTA CATA.'.-.7 A:

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SCSSS S. 3.
Rua Coronel Cordova, 439
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PREFEITURA MUNICIPAL DE LAJES
ESTADO DE SANTA CATARINA

P O R T A R I A  
de 6 de maio de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o srt. 168, da Lei n° 71, 
de 7 de dezembro de 1949:

A CRISTINA ATa IOE STEINCKE, ocupante do cargo 
isolado de pr viment» efetivo de PROFESSOR, Padrão I. 
constante do Quadro Único do Municipio (Escola Müta Mu
nicipal de MXRMELEIROS, no d'strito de CÊRRO NEGRO), 
de noventa (9ii) dias, com vencimentos integrais, a contar de 
2 do corrente.

Profeitura vlunicipa! de Lages, em 6 de maio de 1958 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Pre*eit>) Municipal 
Felipe Afonso Simão 

• Secretário.
P O R T A R I A  

de 10 de maio de 1958 
O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
DESIGNAR:

De acôrdo Com o art. 3o da Lei n° 147, de
21 de novembro d* 1957:

OLIVIA RUDRlGUES OLIVEIRA, que exerce a função 
de PROFÉSSOK Exiraou n *rário-diari*ta, na Escola Mista 
Municipal de VILA VELHA, no Jistnto de BOCAINA DO 
SUL, para reger a CLASSE B da mes na Escola, desdobra
da pelo Decreto n® 24, de h<»j" datado.

Prefeitura Municipal ae Lages, em 10 de maio de 1958 
Assinado: - Vid I Ramos Júnior 

Prcfrito Municipal

P O R T A R I A  
de 10 dc maio dc 1958 

0]Prefeito Municipal d° Lages, resolve:
D E S I G N A R :

De acôrdo com o art. 3® 147, de 
21 de novombro de 1957:

ADÊLlA WALDR1GUES SCHEMES. que extrce o cargo 
iiolado de provimento . f^tivo de PROFESSOR, Padrão I 
constante do Quadro Único do Municipio, na Escola Mista, 
Municipal de COSTA DO RiO CAVEIRAS, no distrito de 
CAPÃO ALTO. para reg^r i CLASSE B da mesma Escola, 
desdobrada pelo Decreto n* 24, de hoje datado.

Prefeitura Municipal de Lages, em 10 de maia de 1958 
Assinado: • Vidal Ramos Júnior 

P efeito Municipal
D E C R E T O  N° 24 
de 10 dp maio de 1958

O Prefeito Municipal de L*ges, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. 1° - Ficam desdobra Ins, durante o corrente exerci 
cio, as seguintes Escolas Mistas Municipais:

COSTA DO RIO CAVEIRAS, di-’ rito de CAPÃO A L
TO, VILA VELHA, no distrit. de BOCAINA DO SUL.

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

Prefeitura Municipal d-* Lages, em 10 de maio de 1958 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipel 
F e lipe  Afonso Simão 
Secretário.

D E C R E T O  N° 25 
de 15 de maio de 1958.

O Prefeito Municipal de Lag»s, n > uso de suas atribuições,
D E C R E T A :

Art. 1° - Fica transferida para o local denominado CA
POEIRAS, ao distrito de SÃO JOSÉ DO CERR1TO, a Esc la 
Mista Municipal de CAPELA NOSSA SENHORA DO SOCOR
RO, no mesmo Distrito.

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

Prefeitura Municipal de Lages, em 15 de maio de 1958. 
assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

P O R T A R I A  
de 16 de maio de 1958 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo com o art. 162, alines a, combinado 
com o srt. 164, da Leii n® 71, de 7 de dezeabro 
de 1949:

A MARIA LEONl WOLFF, ocupante do cargo isolado 
de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão J, constante 
do Quadro Único do Municipio (Escola Mista Municipal de 
POTRElRO GRANDE, do distrito de PALMEIRAS) de quinze 
(15) dias, com veocimentoe integrais, a contar da presente da
ta.

Prefeitura Municipal de Lages, em 16 de maio de 1968 
Assinado'. - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal

CORREIO LAGEANO
Juízo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

Edilal de Leilão
O Doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito da Primei
ra Vara da Comarca de La 
jes, Estado de Santa úatari- 
ua, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de leilão, 
com o prazo mioimo de vin
te dias, virem, dêle conheci- 
meDto tiveiem oU interessar 
possa, que no dia 12 do mês 
de Julho do corrente ano, ás 
dez (10) botas, no saguão do 
edifício d Fórum desta cida
de, o porteiro dos auditórios 
ou quem uas vezes fizer, le
vará a público pregão de 
venda e i rematação por quem 
mais der melhor lance ofe- 
ecer independente”da nvaÜH- 

ção de C $ 180.000,00, feita 
leste Juízo, o seguinte imó
vel que tol penhorado á 
HENRIQUE KURT DUDERS- 
TADT e sua mulher nos au
tos da ação executiva que 
lhes moveu José Paradeda, 
julgada p>>r sentença que 
transitou em julgado, a sa
ber: - ÚMA CASA toda cons
truída de madeira de primei
ra parede dupla, :om alicerce

vo reboque, toda ela pintada 
á óleo por dentro e por fora, 
coberta de telhas, com todas 
•s suas dependências, e RES
PECTIVO TERRENO, consti
tuído pelos lotes n°s. 93 e 94, 
Com a área superficial total 
de 625,00ra2 (seiscentos e vin- 
t- e cinco metros qu idrados), 
situados (casa e terreno) nes
ta cidade, no lugar ou bairro

denominado «Copacabana», 
confrontando de um lado com 
a rua piojt-tada «C», de ou
tro, com terrenos da Emprêza 
Imobiliária de Melhoramentos 
Copacabana Ltda.; pelos fun
dos, Com a mesma Emprêza e 
pela frente com o prolonga- 
gamento d. rua João de Cas
tro, tendo o terreno «m cada 
lado na frente e nos fun los, 
vinte e ci ico metros. Ditç 
terreno (os dois lotes) foi 
adq lirido pelo executado por 
compra feita à mencionada 
Emprêza Imobiliária de me
lhoramentos Copacabana L i
mitada, por escritura pública 
datada de 4-7-51, devidamen
te transcrita sob 20.285, no 
Io Oficio de do Registro Ge-

de pedra e tijolop e respecti- ral de Imóveis desta cidade.

Referida casa, que ê arborb 
da dh frente, foi mand *  
construir pelo aludido tx 
tado. - E quem quizer 8rr. 
matar o referido imóvel (Cí
sa e terreno) deverá comp,.
recer no dia, hora, mês « ^  
cal acima mencionados, een 
do êle entregue a quem ma,s'
der e maior lance oferecer 
independente da aludida ava
liação, e depois de pago» 
to, em moeda corrente, o p;e. 

ço da arrematação, impostos 
e custas devidas. - Eparaquj 
chegue ao conhecimento \  
todos, passou-se o presenu 
edital para publicação na for- 
ma da lei. - Dado e passado 
nesta cidade de Lajes, Estado 
ie Santa Catarina, sos dezoi
to dias do n.ês de lunho do 
ano de mil novecentos e cin- 
coenta e oito. Eu. Wuldecj 
Aurélio Sampaio Escrivão dj 
Ci ve!, o datilografei, subscre
ví e também assino. Selos 
afinal.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Van

Waldeck A. Sampaio 
Escrivão do Cível

SPRINGER
I I»  >

J

porque deslisa sobre qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria Paso do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixá-lo 
local desejado. SPRtNGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com patenie 
requerida) SCRINGEK apre
sei la ainda:

»,S pés ruokos
Inlertof em còr a«ul logo
porta aproveitável
favo ficho de engate suave
S anos de gatontla
pra;o bem mais em conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

A E L E T R O L A N D I A
Rua ©oronel Cordovas, n. LAGES, Santa Ca^ri°a



£les serviram os esportes de Santa 
Catarina e, do Brasil
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SeríU Ramos, Jorge La- 
,j8 Leoberto Leal e Sid- 

Cpv Nocetti. que encontra- 
D i  a morte em circunstân- 
S  trágicas,enlutando San- 

'atariDa e o Brasil, foram 
Lene que serviram de dl- 
?.reDtes maneiras. «>s espor- 
Js do Estado e do país

Os dois primeiros, no po
der nunca deixaram de olhar 
# o carinho as iniciativas dos 
b’,mos homens de esporte, 
Sempre qup solicitados deram 

coápcração necessária para 
ue os nossos atletas pudes- 

além fronteira^ do Esta
do aperfeiço <r as suas apti- 
dô.g técnicas, competindo 
com os mais experimentados 
do pais e do Continente,

Serêu Ramos foi o homem 
do pulso firme que apazigu
ou a família remistica de San
ta Catarina quando nuvens 
negras ameaçavam a sobre
vivência do esporte remisti- 
co barriga-verde isto quando 
o praot-ado morto nem so
nhava que um dia viria a 
governar o Estado t mais 
tarde o pais como seu su
premo mandatário.

o ií»ng Lacerd*’ em sua mo
cidade praticou o esport-* do
remo, como timoneiro de 
guarnições do Clube Náufco 
Riachu lo.

Leoberto Leal foi preeiie.i- 
e da Federação Atlética Ca 

tannenae e o primeiro presi
dente que teve a Confedera
ção Brasileira de TVms. 
Quando o Club" de »Regatas 
Aldo Luz se viu em dificul
dades para liberar sus* frota 
Jimpica dos *estaleiros ale
mães, Leoberto Leal foi ao 
presidente Juscelino JCubits- 
chek e em poucos dias o 
clube alvi-rubro recebia seus 
set» barcos e grato ao ilustre 
parlamentar, deu o seu nome 
a uma das uni Jades da frota

O último, nosso saudoso 
companheiro de lides jorna- 
listicas, foi um esporústa na 
melhor acepcão do vocabula 
rio, quer como atleta quer 
como dirigente. Em 1931, no 
explendor dos seus dezoito 
anos, integrou a guarnição 
de “4 com” que deu o pri
meiro titulo catarinense para 
o Clube de Regatas Aldo Luz. 
Em 32 e 33 repetia ele a

proesa, sendo assim, um dos 
poucos remadores a alcançar 
um tri-campeonato catarinen
se de remo. Foram seus com
panheiros de guarniçao na
quelas memoráveis jornadas 
os srs. Moacir Ignatemy da 
Silveira (ihnoneiro), Aldo Pe- 
reiTrt (Otávio Aguiar). Alfre
do Espíndola e Alciues Rosa, 
Sidney Nocetti foi presidente 
do C R. Aldo Luz- e era até 
a sua morte presidente de 
honra do clube ju lamente 
com o dr. Aderbal Ramos da 
Silva. Foi um dos idea izado- 
res do movimento qne culmi
nou com a fundação da Fe 
deração Aquatica de Sant 
Catarina, em 1950.

Eis acima nn Unhas rápi
das a passagem de quatro i- 
lustres figuras da política e 
do jornalismo, pelo desporto 
de Santa Catarina e do Bra
sil .

Nomes como os de Nerêu 
Ramos, Jorge Lacerda, Leo
berto Leal e Sidney Nocetti. 
perdurarão para sempre na 
gratdão dos desportistas c •- 
tarinenses.

DK -O ESTADO”

Inicia-!
tame

i dom ngo o cer- 
da 2a divisão

Domingo .teremos o inicio 
do campeonato da segunda 
divisão, quando serão reali
zadas no E6tadio Velho de 
Copacabana duas pelejas.

No primeiro encontro da

rodada jogarão os conjuntos 
do Palmeiras e do Popular 
enquanto que no matcb prin
cipal cotejarão os eleven6 do 
Fluminense e do Atlético.

Pmneiros e ndependente pros
seguirão a Taça Lajes

Também [o Torneio Taça 
Cidaue de Lajes terá prosse
guimento domingo a tarde a 
pos uma paralização de qua- 
ze 20 dias.

Estarã > se d frontando nes
ta ocasião os fo tes conjuntos 
do Pinheiros local e do Iode 
pendente d- Cu itib-inos em

match que vem sendo aguar
dado desde já com o mais vi
vo interesse.

O nlvi-verde ocupa a lide
rança da tabela com 1 pp, 
enquanto que o quadro curi- 
tibanense mactem-se oa se
gunda colocação com 2 pp

Juventude e Frei Roçe- 
rio decidem o extra

varzeano
Foi encerrado o Torneio 

Ext a do Departam nto Var-

Dois milhões de doses de «BCG» para a infanciade todo o Brasil
RIO. Agência Nacional) — 

Mais de dois milhões de do 
sts de «BCG» deverão ser en 
tregues ao Ministério da Saú 
de, para realizar um' grania de 
intensificação de seu uso em 
todo o Brasil, através da Cam 
panha Nacional de Tuberculo
se, em convênio com a Funda 
çào «Ataulfo de Paiva» Tais 
vacinas serão distribuídas bre
vemente entre os representan
tes da Campanha nas diversas 
unidades da Federação ou a 
algumas entidades assistenciais 
que se dedicam ao mistér de 
aplicar êste tipo de vacina ho
je mprescindivel para imuni 
iar contra a peste branca mi
lhões de crianças.

Entre as obrigações que as 
sumiu a entidade fornecedora i

das vacinas, uma é de funda 
mental importância ~>ara o fu
turo de sua aplicação pois de
verá colocar técnicos em tra 
balhos de investição cientifica, 
verificando as possibilidades 
do aperfeiçoamento das con
dições de eficácia da imuniza
ção humana com relação ao 
BCG, tendo para tal ampla li
berdade no setor de planeja
mento das mesmas.

“  -TB
Custarão 20 milhões

denizar à Fundação Ataulfo de 
Paiva em 20 milhões de cru 
zeiros, quantia de custo dos 20 
milhões de vacinas que forne 
cidas a partir de agora Nesta 
dotação se subentendem, tam
bém as despesas com trans 
porte e embalagem, correspon 
dentes às diversas entregas 
que serão efetuadas no ano em 
curso.

de cruzeiros
• Por uma das cláusulas do 
documento ficou estabelecido 
que o Ministério da Saúde por 
intermédio do Serviço Nacio
nal de Tuberculose deverá in-

Quanto ao plano de pesqui 
sa e investigações previsto no 
convênio o Serviço Nacional 
de Tuberculose poderá facili
tar os trabalhos junto de suas 
dependências ou nos setores 
sob sua direta influência des
de que para tanto os mesmos 
tenham submetidos e aprova 
da a iniciativa.

PARA VEREADOR

zeano de Futebol, cuj» colo
cação final apontou dois li
deres ou seja o Juveutude e 
o Frei Rogério ambos com 3 
p. P-

Havendo a necessidade de 
desempaiar aquele titulo var
zeano, estes dois conjuntos 
deverão legar domiego á tar 
de no Velho Estádio (d6 Co
pacabana. cujo match vem 
monopoliz ndo as atenções do 
mundo varzeano da Princeta 
da Serra.

Sr. João Carlos Leão 
Filho

Joa i Pelizzoni

Aniver-ariou na ultima se
gunda feira dia 23, o sr. Juáo 
Carlos Leão Filho, in
fluente esportistista nesta ci
dade e Vice Pree deote da 
Liga Serrán» de D sportos.

Enviamo ao feliz aniver
sariante os no os cumnri- 
mentos.

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

BENNER
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO
a boa roupa ponto por ponto !

a nFTJNFR tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo-
A roupa “ adicional DURABILIDADE RENNER.

„  ™  A* «inda de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calçaCasa RENNER - Dispõe, ainda, ae\at  do«  chapéus.dos, chapéus. qualidade E distinção
* * . IO  .1

RENNER - veste 0 cavalheiro doB pés “cabeça com ° máximo de qualidade e distocâo!
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VorSu Ramos, Jorge La- 
rfa Leoberto Leal e Sid- 

Clv Nocetti, que encontra- 
°e' a morte em circunstân- 
rS(D trágicas,enlutando San- 
c'S'gtarína e o Brasil, foram 
LaDS que serviram de dl- 
flntes maneiras, «s  espor- 
J, do Estado e do país.

Os dois primeiros, no po- 
, nunca deixaram de olhar 
* ’ carinho as iniciativas dos 
Í.ísos homens de esporte, 
Sempre que solicitados deram 
: co#prração necessária para 
*üe 08 nossos atleta« pudes. 
c,in além fronteira* do Esta
do aperfeiço <r as suas apti- 
d5„8 técnicas, competindo 
C0(D os mais experimentados 
do pais e do Continente,
Nerêu Ramos foi o homem 

do pulso firme que apazigu
ou a família remistica de San
ta Catarina quando nuvens 
uegras ameaçavam a sobre
vivência do esporte remísti- 
co barriga-verde isto quando 
o pranteado morto nem so
nhava que um dia viria a 
governar o Estado e mais 
tarde o pais como seu su
premo mandatário.

cidrtíf6 La.cerdí> ®m sua mo-
íèmo PnratlC0U 0 e8P°rte do 
emo, como timoneiro de

S l í  K  J0 CIUb< Nâu,'c°
taLr 1? ri 0 Leal 11,1 p r «w » . i-e da Federação Atlética Ca 
tarlnense e o primeiro presi
dente que teve a Confedeia- 
cao Brasileira de T^tue. 
Quando o Clube de fRegatas 
Aldo Luz se viu em dificul
dades para ltberar sua frota 
"limpica dos ’ estaleiros ale
mães, Leoberto Leal foi ao 
presidente Juscelino ^Kubits- 
rhek e em poucos dias o 
clube alvi-rubro recebia seus 
sete barcos e grato ao ilustre 
parlamentar, deu o seu nome 
a uma das unilade* da frota

O último, nosso saudoso 
companheiro de lides jorna
lísticas, foi um espordsta na 
melhor acepcão do vocabula 
rio, quer como atleta quer 
como dirigente. Em 1931, no 
explendor dos seus dezoito 
anos, integrou a guarnição 
de “4 com” que deu o pri
meiro titulo catarinense para 
o Clube de Regatas Aldo Luz. 
Em 32 e 33 repetia ele a

proesa, sendo assim, um dos 
poucos remadores a alcançar 
um tri-campeonato catarinen
se de remo. Foram seus com
panheiros de guarnição na
quelas memoráveis jornadas 
os srs, Moacir Ignatemy da 
Silveira (timoneiro), Aldo Pe- 
reir.» (Otávio Aguiar). Alfre- 
ao Espíndola e Alciues Rosa, 
Sidney Nocetti foi presidente 
do C R. Aldo Luz- e era até 
a sua morte presidente de 
honra do clube juntamente 
C'>m o dr. Aderb»l Ramos da 
Silva. Foi um dos idea izado- 
res do movimento que culmi
nou com a fundação da Fe 
deração Aquatica de Sant,. 
Catarina, em 1950.

Eis acima n u  linhas rápi
das a passagem de quatro i- 
lustres figuras da política e 
do jornalismo, pelo desporto 
de Santa Catarma e do Bra
sil .

Nomes como os de Nerêu 
Ramos, Jorge Lscerda, Leo
berto Leal e Sidney Nocetti, 
perdurarão para sempre na 
gratdão dos desportistas c ■- 
tarinenses.

DF ‘O ESTADO”

Dois milhões de doses de «BCG» para a infanciade todo o Brasil
RIO, Agência Nacional) — 

Mais de dois milhões de do 
ses de «BCG» deverão ser en 
tregues ao Ministério da Saú 
de, para realizar um grania de 
intensificação de seu uso era 
Iodo o Brasil, através da Cara 
panha Nacional de Tuberculo
se, em convênio com a Funda 
Cão «Ataulfo de Paiva» Tais 
vacinas serão distribuídas bre
vemente entre os representan
tes da Campanha nas diversas 
unidades da Federação ou a 
algumas entidades assistenciais 
que se dedicam ao mistér de 
aplicar êste tipo de vacina ho
je mprescindivel para imuni 
iar contra a peste branca mi
lhões de crianças.

Entre as obrigações que as 
sumiu a entidade fornecedora

das vacinas, uma é de funda 
mental importância nara o fu
turo de sua aplicação pois de
verá colocar técnicos em tra 
balhos de investição cientifica, 
verificando as possibilidades 
do aperfeiçoamento das con
dições de eficácia da imuniza
ção humana com relação ao 
BCG, tendo para tal ampla li
berdade no setor de planeja
mento das mesmas.

Custarão 20 milhões 

de cruzeiros
• Por uma das cláusulas do 
documento ficou estabelecido 
que o Ministério da Saúde por 
intermédio do Serviço Nacio
nal de Tuberculose deverá in

denizar à Fundação Ataulfo dc 
Paiva em 20 milhões de cru 
zeiros, quantia de custo dos 20 
milhões de vacinas que forne 
cidas a partir de agora Nesta 
dotação se subentendem, tam
bém as despesas com trans 
porte e embalagem, correspon 
dentes às diversas entregas 
que serão efetuadas no ano em 
curso.

Quanto ao plano de pesqui 
sa e investigações previsto no 
convênio o Serviço Nacional 
de Tuberculose poderá facili
tar os trabalhos junto de suas 
dependências ou nos setores 
sob sua direta influência des
de que para tanto os mesmos 
tenham submetidos e aprova 
da a iniciativa.

Inicia-se dom ngo o cer
tame da 2a divisão

Domingo .teremos o inicio 
do campeonato da segunda 
divisão, quando serão reali
zadas no Estádio Velho de 
Copacabana duas pelejas.

No primeiro encontro da

rodada jogarão os conjuntos 
do Palmeiras e do Popular 
enquanto que no match prin
cipal cotejarão os elevens do 
Fluminense e do Atlético.

Pinheiros e ndependente pros
seguirão a Taça Lajes

Também Lo Torneio Taça 
Cidade de Lajes terá prosse
guimento domingo a tarde a 
pos uma paralização de qua- 
ze 20 dias.

Estarã > se defrontando nes
ta òcasiào os fotesconjuntos 
do Pinheiros local e do Iode 
pendente d-* Curítib^nos em

match que vem sendo aguar
dado desde já com o mais vi
vo interesse.

O alvi-verde ocupa a lide
rança da tabela com 1 pp, 
enquanto que o quadro euri- 
tibanense mantem-se Da »e- 
gunda colocação com 2 pp

Juventude e Frei Rogé
rio decidem o extra

varzeano
Foi encerrado- o Torneio 

Ext a do Departamento Var-

PARA VEREADOR

zeano de Futebol, cujt colo
cação final apontou dois li
deres ou seja o Juveutude e 
o Frei Rogério ambos com 3 
p. P.

Havendo a necessidade de 
desempsiar aquele titulo var
zeano, esus dois conjuntos 
deverão legar domiego á tar 
de no Velho Estádio (d6 Co
pacabana. cujo match vem 
moncpoliz ndo as atenções do 
mundo varzeano da Princesa 
da Serra.

Sr. João Carlos Leão 
Filho

Aniver-ariou na ultima se
gunda feira dia 23, o sr. João 
Carlos Leão Filho, in
fluente esportistista uesta ci
dade e Vice Presideote da 
Liga Serrán * de Drsporto*.

Enviamo ao feliz aniver
sariante os nu os cumiiri- 
mentos.
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C o m p r e  q u a l i d a d e
A PREÇO JU ST O ...

BENNER
a boa roupa ponto por ponto !

. ___ _ OFKTNFR tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo-
A roupa RENNEH^t tiadicionqal DURABILIDADE RENNER.

„  Tv «inda de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça _ _
Casa RENNER - Dispõe, ai , dos, chapéus. qualidade E distinção

» t .

RENNER - veste ° cavalheiro dos péS à cabeça com ° máximo de qualidade e distinção!
j . 1 < ciSsíJiJ
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CRÔNICA BI-SEMANAL
— Escreve Névio Fernandes —

—S á o J o á o—
Condignamente nesta época, a liturgia cristã, 

celebra todos os anos as festas de São João.
São festas tradicionais altruisticamente cris

tãs, de âmbito mundial, movimentando todos os 
adeptos deste Santo, com comemorações atravez 
de fogueiras, fogos de artifícios etc.

O método das fogueiras nos dias de São Jo
ão, vem desde os mais remotos tempos, baseado na 
lenda, de que São João desejaria incendiar o mun
do, daí advindo os costumes de fogueiras e bom
binhas.

São João, é um Santo muito venerado pela 
humanidade, devido as súplicas que lhe são invo
cadas pelo povo nestes dias, principalmente em 
relação á casamentos, noivados etc.

Segundo se supõe, por intermédio das “ sor
tes” , São João preceitua o destino de cada um 
para o futuro, relacionado com casos amorosos,

Em nossa cidade, devido aos últimos e trági
cos acontecimentos que enlutaram o nosso Estado, 
as comemorações joaninas nos clubes recreativos 
foram adiadas para o proximo sabado, tendo al
guns clubes transferido para o proximo mes de 
Julho.

Somente nas ruas e em lugares reservados, 
o povo lajeano deu expansão as suas alegrias, 
quando armaram as suas fogueiras, ao som estri
dente das bombinhas e a algazarra da criançada.

Foram efetuadas cerca de duzentas fogueiras 
em nossa cidade na ultima segunda feira, o que 
demonstra a animação decorrida nos festejos jo 
aninos de ruas.

Segundo o que a nossa reportagem pode no
tar, ardia de 5 á 6 fogueiras em cada rua ou 
praça, o que deu um aspecto brilhante a nossa ci
dade, que se transformou em verdadeira clarida
de, parecendo uma revolução, devido a grande 
quantidade de foguetes e bombinhas soltadas ao ar.

Tendo em vista a repreensão por parte das 
autoridades competentes, este ano não houve sol
tura de balões, costume bastante usual em anos 
anteriores.

Tudo isto são os festejos de São João, que 
continua se consagrando cada vez mais perante 
os povos cristãos de todo o universo.

Chegaram os novos 
Jeeps Willys

A firma SAMARCO S/A, filial de Lajes, aca
ba de receber os novos Jeeps Willys de 6 Cilin
dros, os quais se encontram em exposição à dis
posição dos interessados em suas instalações pro
visórias sita à Rua Manoel Thiago de Castro, em 
frente á Dodge.

Os novos Jeeps Willys são de comprovada e- 
ficiencia, pois foram submetidos aos mais moder
nos processos de fabricação.

Estes jeeps são dotados de grande potência e 
durabilidade, requisitos estes que serão de grande 
utilidade para a zona rural e agrícola

Política Sul-americana
As cartas dos Presidentes no Senado

O Senador Carlos Go
mes de Oliveira pela Co
missão de Relações “Ex
teriores, comentou a si
gnificação das cartas 
trocadas entre os Presi
dentes do Brasil e da A- 
mérica do Norte, juntan
do ao seu discurso, a- 
quelas epistolas.

Fez, a seguir, conside
rações sôbre os proble
mas economicos que se
rão, talvez, a maior cau
sa do mal estar entre a 
Norte América e os paí
ses sul americanos, so
bretudo em face dos au
xílios substanciais (cêrca 
de 13.000.000.000 dólares)

Fale ii num los
Sr. Anselmo Mede

Vitimado por um co 
lapso cardíaco, faleceu 
segunda feira pela ma
nhã, quando dirigia um 
caminhão nas proximi- 
dadeo do Ginásio Dio
cesano, o Sr. Anselmo 
Merle, proprietário da 
pedreira do Morro Gran
de e benquisto construtor 
de casas em nossa ci
dade .

a  sua morte foi muito 
lamentada, pois o Sr. 
Anselmo Merle gozava 
da estima de todos, pelo 
seu coração de homem 
reto e trabalhador.

Apresentamos a famí
lia enlutada as nossas 
mais sentidas condolên
cias.

Jovem Milton Gessi 
Muniz

Após uma prolongada 
enfermidade, veio a fa

li ecer na madrugada de 
ontem, o Jovem Milton 
Gessi Muniz, mais co 
nhecido por Miltiuho.

O extinto era filho do 
Sr Gentil Muniz e de 
sua esposa d. Olga Ghi- 
orzi, Muniz, e gozava de 
grande estima em todos 
os círculos, sociais.
0  seu sepultamento que 
teve um grande acompa
nhamento, saiu de sua 
residência sito á Praça 
Joca Neves.

Enviamos a familia en
lutada os nossos mais

1 sentidos pesames.

concedidos aos 
europeus, após a guerra.

Nesta parte do hemis
fério americano continu
aram os povos a lutar 
sozinhos, enfrentando a 
inflação que é um mal 
consequente da debilida
de econômica em que 
ainda vivemos.

A América, entretanto, 
se recusou, com desa
pontamentos geral, a e- 
xaminar os problemas e- 
conômicos, nas confe
rências de Petrópolis e 
de Buenos Aires, para a 
elaboração de um plano 
que se desse melhorar 
as condições de vida dos 
povos sul americanos.

Daí, de certo, o des
contentamento que tem 
lavrado na América do 
Sul, e de que foram sin-

tomas lamentáveis, as 
manifestações contra 
Vice-Presidente Nixon °

Agora, conclui, graça 
a  oportunidade da inter 
venção do Presidente 
Juscelin o  Kubitschek 0 
Presidente Eisenhower 
se  propõe reunir de no
vo os países sul ameri
canos, numa nova confe
rência em que se pos. 
sam  exam inar as ques
tões que, tem enfraque
cido a solidariedade en
tre os países sulamerica- 
nos, dando margem a 
que os comunistas se 
venham aproveitando^ 
n o ssas debilidades e>  
nôm icas.

O entendimento porém, 
entre os dois Presidentes 
abrirá  novos rumos para 
a política continental a- 
m ericana.

países

A dalgisa Colombo do 
Distrito Federal é a  nova 

Miss Brasil
SANTA CATARINA EM 4* LUGAR
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Foi processada no ultimo sa
bado á noite no palco do Gi
násio Maracanãzinho no Rio 
de Janeiro, a escolha da nova 
Miss Brasil, que representará 
o nosso paiz no Concurso de 
Miss Universo a realizar se em 
Long Beach

Adalgisa Colombo, represen 
tante do Distrito Federal f»i 
eleita a Miss Brasil de 1958, 
cabendo o segundo posto a 
Sonia Maria Campos de Per
nambuco, a quem caberá a 
honraria de representar o^Bra- 
sil no Concurso Miss Mundo a 
efetivar se em Londres,

A terceira colocação coube a 
Denise |Guimarães Prado de 
Minas Gerais, sendo que a re 
présentante de Santa Catarina 
que é natural da cidade de

Srta. Marlene 
M. Baggio

Aniversariou no ulti
mo dia 15, a distinta se
nhorita Marlene Merce
des Baggio, fino orna
mento da sociedade local 
e aplicada estudante da 
Escola Técnica de Co* 
mercio de Lajes.

Embora tardiamente 
enviamos à feliz aniver
sariante, os nossos votos 
de mil venturas.

Edição de hoje: 
6 páginas

Itajai. Carmcm Erhart. foi » /  
quarta colocada, sendo por si
nal uma das mais aplaudidas 
do desfile.

Madalena Ragotti Miss São 
Paulo contrariando os prognós
ticos colocou se em quinto 
Ingar.

Falando ao microfone do 
Maracanãzinho. a Miss Santa 
Catarina Carmen Erhart, dis
se «que todas mereciam o titn 
lo porque são 22 otiraas ga- 
rotas».

Assim Santa Catarina con
segue pela primeira vez colo 
car se entre as finalistas do 
Concurso Miss Brasil dando 
uma mostra das verdadeiras 
qualidades do belo sexo bar
riga verde.
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