
Conflit Relia
itiraa se„unSfama Igr ^  Brasileira -  Prisões — InquéritoNa última segunda-feira 

das 20.30 horas populares reVotadoJ0 h?
cendíaram a sede do bispado h* T ?' 
Católica Apostólica BrasUeira sita 
nida Marechal Floriano, nesta cidade Pe‘ 
netrando no recinto daquele templo L a n ' 
de numero de pessoas, homens e mulhe' 
res, agrediram um auxiliar de D AntT 
di0 Vargas, praticaram depredações e 
atearam fogo mediante o derrame de 
substancia mílamavel. A  Igreja foi total- 
mente destruída por dentro, restando aüe- 
nas &s paredes externas. O corpo de 
bombeiros do _ Batalhão Rodoviário

im oS h n l8, intervir’ agiu com eficiência, 

piedios vizinhos.
^ ^acontecido movimentou a cidade, 

ptínai-Üj  se um d*1118- de grande tensão, 
ngmdo mesmo sentido de conflito re- 

iigioso dos mais sérios. A  ação da poli- 
a, tendo a frente das diligencias o Ma- 

,|Oi Ammtas de Melo, detendo algumas 
pessoas, tomando medidas de segurança 
e instaurando pronto inquérito para ave- 
riguação das responsabilidades, impediu 
consequências mais graves em torno dos

fatos.
Até o momento não estão bem es

clarecidos os motivos determinantes da 
atitude dos católicos romanos co .tra a 
Igreja Católica Brasileira, o que entre
tanto será conhecido com o andamento 
das investigações policiais Desde alguns 
anos veem se verificando atritos com 
D. Antidio Vargas e seus fiéis e versão 
não oficial indica como móvel do incên
dio ataques feitos |por aquele religioso 
contra Sua Santidade o Papa e contra 
senhoras integrantes de congregação ca
tólica do Bairro de Copacabana.
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Carta constitutiva - Inauguração das sinaleiras

Estão programadas para sá
bado e domingo próximos as 
festividades alusivas á entre
ga da carta constitutiva do 
Lions Clube de Lajes. O 
programa inclui jantar de 
confraternização no Hotel 
Lajes, soirée no Clube I o de 
Julho e churrasco e galeto 
campestre no domingo. De 
verão estar presentes dele
gações de diversos munici- 
pios do Estado.

A Associação Internacio
nal dos L icn í Clubes foi*fun- 
dada em 1917, nos Estados 
Unidos, com o objetivo de 
suprir as necessidades da 
comunidade, remediando-as 
por esforço coletivo dos só
cios ou pela cooperação com 
outras instituições. No Bra 
sil o Lions foi organizado

em 1952, no Rio. Suas ativi
dades são distribuídas por 
dez setores, a saber: agri
cultura, civismo, conserva
ção da vista, educação, in 
teresses da comunidade, ju
ventude, Nações Unidas, 
obras públicas, prevenção de 
acidentes e saúde e bem es
tar.

Eleito o Dr. 
Evilasio Nery 

Caon

O Lions Clube local já 
tomou diversas iniciativas de 
alcance coletivo e está co
laborando na solução de di
versos problemas que afli
gem a coletividade. No pro
ximo domingo, às 10 horas, 
na praça João Costa, serão 
inauguradas as sinaleiras de 
transito já colocadas em nos 
sas ruas Jpor iniciativa da
quele entidade de serviços.

mbito municipal, o 
Trabalhista Bra- 
elegeu dois Ve- 

3s nas pessoas dos 
»omingos Valente 
e Aron Kipel, os 
edis diplomados 

a que comporão a 
Câmara Municipal- 
1 restantes candi- 
trabalhistas deve- 
cupar postos su- 
5, de acordo com 
;uinte 0Tdem^ n<i. 
Rodrigues da cos

ta, 2-

K - w
Kastos 7 Salva- patncio Bastos, nor

dor Pucci g Névi0Varela Ubald«, do
Nètto e U '

pelizzoni-

Com uma votação a- 
proximada de 4.800 su
frágios, o Dr. Evilasfo 
Nery Caon candidato tra

Lott representará o Brasil nas 
Exéquias de Pio XII

O govêrno nomeou o 
general Lott para, como 
embaixador, representar 
o Brasil nas exéquias a 
serem realizadas em Ro
ma dia 19 do corrente, 
em honra do Papa Pio 
XII. Em sua companhia 
irão a sra. Antonieta

Lott e o capitão Duvaliy 
Verlangueiro, ajudante 
de ordens. A  viagemdu- 
rará cêrca de uma se
mana e o embarque do 
ministro da Guerra dar- 
se-á às 17 horas da pró
xima sexta-feira, via- 
aérea.

DIA DO PROFESSOR

balhista, conseguiu a sua 
almejada eleição á As
sembléia Legislativa.

Bastante jovem, pos
suidor de uma inteligên
cia rara e giande espi
rito de trabalho, o Dr. 
Evilasio Nery aon será 
na Capital do Estado, o 
paladino das nossas rei
vindicações, pois é um 
nrofundo conhecedor dos 
graves problemas que 
afetam o nosso Municí
pio.

Com grandes pompas, co
memora-se hoje em todo o 
Brasil, o dia consagrado ao 
Professor numa homenagem 
aquele que difunde atravez 
dos seus conhecimentos á 
milhares e milhares de estu
dantes a dôce virtude do sa-

ber.
Reverenciando êste gran

de dia, consagrado aos 'mes 
três, cumpre-nos cumprimen
tar a todos os Professores 
do Brasil, reiterando os Jnos- 
sos sentimentos jjde gratidão 
e amizade.

Juízo Eleitoral da 21 zona 
— Santa Catarina■ Lages —

Eleitores Faltosos
Edital

A â  p s m o la  c o n "Nao de esm
tnbua para a SLAN

Edição de hoje 8 
páginas

O dr/ciovis Ayres Gama, Juiz Eleitoral da 
21 Zona, município de Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, torna público o seguinte:

lo ) _  Os eleitores que deixaram de votar no 
pleito de três (3) de outubro corrente, deverão 
justificar suas faltas até o dia 3 de novembro pró
ximo vindouro, após o que, não o fazendo, ser- 
lhes-ão impostas multas que serão cobradas exe
cutivamente (artigo 38 da Lei m 2.550, de 25 de 
junho de 1955).

2o) — Os membros das mesas receptoras que 
faltaram ao trabalho também devem apresentar 
justificativas. Para çonhecimento de todos foi pu
blicado o presente edital.

Dado e passado nesta cidade de Lages, aos 
, quinze dias do mês de outubro de 1957.

Clovis Ayres Gama

Juiz Eleitoral da 21a Zona

\
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Aumento de 30*/- para todo 
o funcionalismo da União
Com base em estudos de 

profundidade, o governo vai 
submeter ao Congresso Nacio
nal, dentro de poucos dias, um 
plano de estabilização monetá

ria, visando proporcionar aos 
servidores públicos da União 
um aumento de trinta por 
cento.

Adianta-se, por outro lado,

tssoc iaçso Riral jk Lajes
Atenção Srs. Expositores

A Associação Rural de Lajes faz lembrar aos Srs. Cria
dores que desejam expôr seus produtos na próxima exposição, 
que:

1. ° —  A inscrição se encerra, impreterivelmente, no dia
31 de Outubro corrente;

2. ° —  A  inscrição a prêmio de animais de PEDIGREE e
PUROS POR CRUZA, sómente será efetuada me
diante apresentação dos documentos de registro;

3. ° —  No ato da inscrição devem ser apresentados o a
testado de vacina contra AFTOSA e os negativos

de BRUCELOSE e TUBERCULOSE.
A  Comissão de Inscrição

que antes de submeter oficial 
mente o ante projeto e pela 
importância da matéria, o Mi
nistro da Fazenda reunirá to
dos os líderes de partidos com 
representação no Parlamento, 
para um amplo debat em tor
no do assunto inclusive, do 
do Plano de Classificação de 
Cargos do Funcionalisn o Fede 
ral .

BANCO NACIONAL 
COMERCIO. S.A.

L I M I T E
c r.3  2 0 0 .000 ,00

RETIRADAS SEM AVISO.

Edição de hoje 8 
páginas

o 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!
i  8.1.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.6SL20 por mês

Wa m

O Exército Brasileiro vera 
mantendo ação constantes e 
eficiente no combate ao anal
fabetismo, especialmente gra
ças ao ensino ministrado aos 
recrutas. O Decreto de n 
10 198, de 30 de abril de 
1913, criou Escolas Regimen
tais com aquêle objetivo. A 
Lei de n°3 5 632, de 31 de de

zembro de 1928, estabeleceu 
que o ensino compreenderia 
a «Instrução primária ele
mentar dada *aos soldados 
analfahetob, em escolas re
gimentais, “ confiadas a pro
fessores civis, solicitadas aos 
governos estaduais e do Dis  ̂
trito Federal».

A Petrobrás descobre novo poço pioneiro

A Petrobrás acaba de des
cobrir mais um grande len
çol de petróleo, desta vez, 
perto da cidade baiana de 
São Sebastião, no Recônca
vo - "Esse novo poço pionei
ro produzirá trezentos bar 
ris diários, segundo revelou 
à nossa reportagem o enge 
nheiro Geonísio Barroso, na 
sessão inaugural da Primeira

Grande Progresso na
Siderúrgica Nacional

•

Segundo fontes oficiais, o 
valor da produção siderúrgi
ca brasileira é estimado em 
cêrca de 180 a 200 milhões 
de dólares, o que indica, de 
maneira expressiva, o nosso 
grande desenvolvimento na 
indústria pesada.

Não obstante depender a 
nossa siderúrgica de produ
tos importados, como carvão, 
óleo combustível, lubrifican
tes, etc., já proporciona ao 
país uma economia líquida 
de cêrca de 160 milhões de 
dólares.

Reunião de Estudos Técnicos 
de Petróleo, na Reitoria da 
Universidade da Bohia.

O Tipógrafo
r O tipógrafo é seme
lhante a um coveiro por
que' anda com caixas e 
caixões; a*um matemá
tico,'porque tira provas; 
a um ' coronel, porque 
percorre linhas; a um 
acrobata, porque dá sal
tos; aíum cirurgião por- 
queli maneja pinças; a 
um ’ pasteleiro porque 
faz pasteis; a um arqui
vista, porque guarda o- 
riginais; a um réu por
que aguarda *»a última 
hora; a um pintor, por 
que trabalha com mas
sa e rolos; a um geo- 
metra,» porque trabalha 
coiiCespaços e linhas; e 
a um ■! musico porque 
compõe.

I

Mario TeixeiraCarrilho
A D V O G A D O  

Escritório Rua Dr. Hercilio Luz n* 372 Te

lefone n. 266

C o m p r e  q u a l i d a d e
A PÉEÇO JUSTO . . .

comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO

BENNER
a boa roupa ponto por ponto

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

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
dos, chapéus. ’ v

RENNER -

r  a OOAROUPA_

QUALIDADE E DISTINÇÃO

veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Juizo d e  D i r e i t o  d a  P r im  - 
Vara da Comarca deT®lra|

E D ITA L d e  LEILA o

_C0?.REIQ LAGEANO

0  Doutor Clovis Ayres Ga 
jj,, Juiz de Direito da prj. 
mrira Vara da Comarca de 
Laje*. Estado de Santa Cam- 
riD), Da forma da !ei, etc.

paz saber a todos que 0 
presente edital de leilão, com 
o prazo de vinte dias, virem, 
qêle conhecimento tiverem 
ou interessar pos>a. que, no 
(jja grte de novembro do cor 
rénte ano (7-11-58), ãs dez 
horas no saguio do edificm 
(j0 Fórum de*ta cidade, e 
port-iro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, leva- 
rá à público pregão de ven
da e arremat ção, por quem 
mais der e melhor lance ofe- 
recér independente da ava
liação de Cr$ 190.000,00, feita 
neste Juiz", e seguune imó
vel penhorado á lRiNEli 
PRADA e sua mulher, nos 
autos da execução que lhes 
move JoSo Theodoreto An
drade 3arb >sa, a sabêrUM A 
GLEBA de terras, ae camp 6 
e nutos. com a area superfi 
ciai de um milhão de mê- 
truH quadr dos (1 000.000m2). 
próprias paru as indústrias 
pastoril e agric da, contendo 
sangas, b^nh .dos, vertentes, 
pedra ferro, etc., situada no 
lug.r dencmin do «Peráu», 
Fazenda Figueiredo, no dis
trito de Bocaina do Sul, des
ta Comarca de Lajes, em co
mum, sem f^ch s. tendo dita 
c.itnunhão, as seguintes con
frontações: com terras de 
João Bemardino da Costa; 
com terras de herdeiros de 
Otacilio Vieirr da Costa; 
com terras de herdeiros de 
Abili i Pedro de Oliveira Car
valho; com terras de Emilia- 
00 Rosalino da Co6ta, ou 
que foi dèste, até encontrar 
as terras de Jo io Berntrdinu 
da Costa, ponto de partida.
0 imóvel acima de-crito foi 
adquirido pelo executado Iri 
neu Prado e sua mu her, por 
compra feito de Lmiliano Ro
salino da Costa e sua mulher 
Venha Souza da Costa, con- 
fo me escritura pública la 
vrada em 17 de dezembro de
1942, no Cartório do Segundo 
bibdião de Notis, e trans
crita sob o n° 8.629, folha> 
36V a 37, do livro n° 3 N.

dita de 15 de janeiro d^
1943, no Cartório do Primei- 
ro Of-cio d- Registro de 
Imóveis e Hipotecas, desta 
ciiade, E quem quizer arre 
matar o imóvel acima nes- 
('dt >, díverá comparecer do 
*l|a. hora e local acima m^n 
Cl' n dos, sendo ê!e entregue

íiversarios
: azem anos hoje:
() Sr. Antonio Ivandel Bor- 

l>eâi O Sr. Platano Lenzi,
No dia 16:

„ 0 jovem Itamar, filho do 
,r;.Elcio Duarte; A  sra. d. 
una Teresa, esposa do Sr. 

Amando Ramos.
No dia 17.

„ Sr. Sebastião Muniz dos 
antos; A sra. d. Iracema, 

i8P°sa do Sr. José Dias
»rascher.

ã todos os aniversariantes 
8 fossos cumprimentos.

es

ceqo?eTecTr1Sj ^ De m* ior lan- 
oludida avaliaçà0Pe^ en‘ e da 
de Pagos no ato * deP°is 
corrente, 0 Dr ’ T  m°eda

• í - r - i
80 C"nhecimenatoqUde ' { T *P*SSOU-fie r> ae todos,
QUe será „ „ kî ! 8*™19 *«>!tal.
C d ? * ?  ePUaf!ÍCaHd° 0 btUm*  
da lei- l Dadíad:  Dao l0r“ a
nesta cidade de Lai es K r ^ 0 
de Sa da ■ es’ kstado

* & £ £ £ »
ÍS?/Ã«iííò
vão do Cível, o datilografe 
subscrevi e assino. g ’’

Clovis Ayres G*ma

w «M d^ Direito da 1# Vara Waldeck Aurélio Sampaio
Escrivão do Civil

C r ô n i c a  M é d i c a
Problemas da Educação

Ih a rd ^ o ? *n ín íllf^ 1 aJen ârar c,m naturalidade e c o i-^ -  
Que ela considera desagradáveis* ^  ® 83 8i,uaCões
ça com idente8 e situ ições é errado afagar a cnan-
' » i ” r d 7 ! ! dOÍ e COQ,oloB“ P°h a  crian?a fica 
grande perigo m. ! !  pa8,,)U P°r um e agrados e consolos, 
irá criando a Um grande 8°frimento, e com isto não

t j rr s . ° X ‘ para e ” ' " D,,r as m c a i
com o ,r,atada e v' 81id* de «cerdo
rito do m L S ? ! “  de que He ,lrme 008 meninos o espi- 
dade ma8tulmidade e nas meninas o espirito de femlmli-

e cabe\oe8 rd0enmènina.mUrn é manterem '"eninoscom vestidos

suDrim?ndUmoe'C0K 3 c.ríança fala «rrado, deturpando palavras, 
v P imiié i.  8b" V r0CSnd°  consoantes, Os adultos Dão de- 
sa nmnnno, qHUando fa,am Com e,r,; se 0 fi^rem, fix.rão es- 
ra ídnm ? r a cr,an<?d- que depois terá maior trabalho pa- 
an< b d» f f 8 lngu,15 em Certa. e em presença de outra cri- 

ç a mesma idade, será considerada atra>ada e inferior
m.«HL0rpeÇam 4 CrianVa espaço e fargueza, para seus foi-
dP ii/fo * 68 ?0n8elh° 8 008 vem de grande Professor Pedro
rtf .J ° “m u 8, PortaDto leia“  com atenção para a felicidade uc Beus Hinos;

Dr. Inaldo Mendonça

3a oagina
)

Srta. Ivone 
Heidrich

Aniversariou no último sá
bado dia 11, a distinta Senho
rita Ivone Heidrich, dileta 
fiiha do Sr. Adalberto Hei
drich e de sua exma. expo- 
sa d. Tarcila Andrade Hei
drich.

Ao ensejo desta feliz data, 
a nataliciante recepcionou 
em sua residência a todos 
aqueles que a foram cumpri
mentar com uma lauta mesa 
de salgados, petiscos e bebi
das.

Enviamos a gentil srta. I- 
vone Heidrich os nossos cor
diais cumprimentos.

Leia, assine e 
divulgue este 
jornal

M E R C E D E S - B E N Z

M O D E L O
L P - 3 2 1

D IESE !.

Líder absoluto em economia!
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir drastica
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo 
LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim 
de cada viagem.

E m a is . . .
0  líder em conforto 
.  líder em segurança 
•  líder em todos os serviços
li ; técnica alemã em cam iõ es brasileirosl

É  O NOVO LÍD ER NAS ESTR A D A S B R A S IL E IR A S  !

F a tâ rc s  do econ orr.i« , 
conforto  o coG u ran fa l

( T )  M oto r Diesel OM321, de 120 HP(SAE), 
com sistema de combustão por antecâ
m ara de alim entação continua.

( 2 )  Câm bio de 5 ma-chas, totalm ente sin
cron izado . M a :s fó rça  no arronquo •  
m aior capac'drjde  nas subidas.

Cobl ne com novo desenho« tâo confor
tável como um corro  de passeio I Pcssul 
am pla jane la tro;e»ro, cinzeiro, perta- 
luvas com tam pa, gane*os cabia«, etc.

MERCEDES-BENZ EO BRAS11 £5.A. g
IA B R IC A M TE  DO D  CAMINHÃO BRA SILE IRO  PARA AS ESTRADAS B R A S IL E IR A S !  S

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO,

mERC ̂  27L DELL A ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro 516 —  Fone 253

— Santa Catarina
l a je s



Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Jipe 4 porias
com ou sem capota de aço

Caminhoneias Perua

PEÇAS GENUÍNAS -  ASSISTÊNCIA E SERVIÇO

Oficina Provisória: Federal <lad° do semmo Te™

Instalações em construção: Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo plano de financiamento

LAGES. 15 10 58
4a página

Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARR1S - FEGURSON
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Caminhões^ lO tons.

SCflNIfl-VflBIS

REVENDEDORES ABTORiZADOS:
- P A R A -  

Lajes
S. Joaquim  

Urubicy 
Bom Relir0

Geral de Peças
Rua Cel. Otácilio Costa 28

Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina

Implementos agrícolas

Massey Harris

Tratores

e Máquinas Ltda
C - P. 28 -  fone 228 - LAJES -  Sta. Catarina
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Juízo de Direiio da Pri
meira Vara da Com arca  

de Lajes
Estado de Santa Catarina

O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de Direito da Primei 
ra Vara da Comarca de La 
jes, Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Edital de Citação
Faço saber aos que o pre

sente edital de citação, com o 
prazo de trinta (30) dias vi 
rem, dèle conhecimento tive
rem ou interessar possa, que 
por parte de M ANOEL INA  
CIO LUIZ, brasileiro, solteiro, 
lavrador, domiciliado e resi
dente no Distrito de São José 
do Cerrito, desta Comarca me 
foi feita a seguinte PETIÇÃO: 
“Exmo Sr. Dr. Juiz de Direi
to da la. Var. da Comarca. 
Manoel Inácio Luiz brasileiro 
solteiro, lavrador, domiciliado 
e residente no Distrito de São 
José do Cerrito, desta Cornar 
ca, com todo o respeito, por 
intermédio de seu procurador 
infra-firmado, vem á presença 
de V Excia . para expor, ale 
gar, e, afinal pedir o seguinte; 
Io) Há mais de 30 (trinta) anos, 
possue o Spte. como sua, uo 
supra referido distrito onde é 
domiciliado, uma gleba de 
campo e mato, com a área de, 
mais ou menos, 500.000 m2 
(quinhentos mil metros qds.) 
sita no lugar denominado 
“Gramado dos Lucianos’’ um 
tanto acidentado no seu con 
junto, própria para as indús
trias pastoril e agrícola, fecha
do por cerca de arame farpa
do e achas, contendo casa e 
lavouras, gleba esta que, ou- 
t.ora, já fôra titulada, a qual 
confronta, pelos lados, com ter
ras de Ana Maria Albino, de 
José dos Prazeres Correia, de 
Herdeiros de Isidoro Manoel 
de Jesus e Generoso de Tal e 
José Domingos Ribeiro. IIo) 
Segundo o disposto no art, 5ÕÜ, 
do C. Civ., encontra a preten
são do Spte. amparo, para 
adquirir, por meio do Usuca
pião, a referida gleba pelo 
lapso de tempo que a possue, 
já há mais de 30 (trinta) anos 
hoje, conforme lei n° 2 437, de 
7 de março de 1.955, apenas 
20 (vinte) anos bastam, mes 
mo, independentemente de jus 

,to titulo e boa-fé, presumidos 
no caso IIIo) Assim, MM Juiz: 
Tendo na verdade, o Spte., o 
o pra le^al necessário, para 
usucapir a dita gleba na con
formidade da exigência do art. 
550 do C. Civ., vem respeito- 
sameute, o mesmo pedir a V. 
Excia que o admita a justifi 
car o fato alegado na presente

petição, na forma dos arts. 454 
e seguintes do C.P.C., perante 
o ilustrado Representante do 
Ministério Público, depois de 
ouvidas as testemunhas abaixo 
arroladas. Pede, finalmente, A 
V. Excii. que se digne de 
de mandar citar os confinantes 
da aludida gleba, bem como o 
Dr. Promotor Público inclusi
ve os interessados incertos, 
por editais de 3') dias para 
contestarem, se quiserem, no 
prazo legal, a presente ação 
em virtude da qual na forma 
dos arts. 550, e 552, do C 
Civ. devera ser reconhecido e 
declarado o dominio do Spte. 
sobre o terreno acima descrito 
prosseguindo-se como de direi
to. até final sentença, a qual 
ervira de titulo hábil para ser 

transcrito no competente Re
gistro Imobiliário. Protesta-se 
por todo o gênero de provas 
em direito, permiti da inclusi 
ve depoimento pessoal dc qual 
quer interessado, inquirição de 
testemunhas, vistoria, etc P a 
ra efeito do pagamento da ta
xa judiciária, damos ação o 
valor de Cr$ 7.500,00 (sete mil 
r* quinhentos cruzeiros) Tes
temunhas; 1) Ozorio Domin- 
gues dos Santos; 2) Cesário 
Correia França; 3) Joaquim 
Dias Gonçalves. Todos resi
dentes no supra-mencionado 
distrito. N. Têrnjos A. Esta 
com a devida procuração, P. E. 
A.R. Deferimento. Lajes. 28 de 
agosto de 1.957. Pp. Getulio 
Vieira». DESPACHO: «A . 
Des gnem se dia e hora para 
a justificação, feitas as nece« 
sárias intimações, inclusive do 
dr. Promotor da la. Vara La 
jes, 5 de setembro de 1.957 
(a) C. Gama, Juiz de Direito». 
Realizada a justificação foi 
proferido o seguinte DESPA
CHO: «Façam se as citações 
requeridas Lajes, 17-6 58. (a) 
C. Gama. Juiz de Direito da la. 
Vara». E para que ninguém 
alegue ignorância muito espe
cialmente os interessados in 
certos, passou-se o presente 
edital, que será publicado e a- 
fixado na forma da lei. - Da 
do e passado nesta cidade de 
Lajes, aos dezoito dias do mes 
de junho de mil novecentos e 
cincoenta e oito. - Eu, Waí- 
deck Aure io Sampaio, Escri 
vão do Civel e Comércio da 
la. Vara, o datilografei, subs 
crevi e assino.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 

Waldeck Aurélio Sampaio 
Es rivão do Civel

Tancredo Neves articulará a 
reestruturação do PSD

Comenta-se nos círculos 
políticos que o Sr. Tancredo 
Neves, atualmente exercendo 
a Secretaria de Finanças de 
Minas Gerais, será o prová
vel articulador do movimen
to de reestruturação política 
do PSD, cujo desgaste nas

eleições está preocupando 
sériamente os altos dirigen
te situacionista.

Adianta-se, ainda, que a- 
quele prócer manteve demo 
rada 'conversa telefônica com 
o Presidente Juscelino Kub- 
tschek sôbre o assunto.

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
- - - - - - - - Comarca de Lajes — —

EDITAL CITAÇÃO, com o prazo de trinta dias, de Joao Per- 
rone Anselmo, em lugar incerto e não sabi o.

(J Doutor Clovis Ayres Ga
ma Juiz de Direito d<» Pri 
meira Vare da Comarca de 
Lajes Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc 
Faz saber a tudos quantos 

o presette edital de citação, 
com o prazo de trinta (30) di- 
as, vir m ou dei * conheci- 
mrnto tiverem, que pelo mes 
mo, cita-8p a JOÃO PERRO- 
NE ANSELMO, para > o pra
zo de vinte e quatro (24) ho
ras, u partir do términ > do 

prazo dê-te edi- 
t 1 cont do da publicação no 
“Diário Oficial do Estad ” , 
pagar h qu ntia de emeo mii 
cruzeiros (Ct$ 5.000,00) sob 
pena d penb ra: em conse
quência da ação executiva 
que por ê^te Juizo <• Cartó
rio do Escrivão que êst* su 
bsoreve. lhe m ve Alfredn 
Rudorf Júnior, nos termos la 
petição adiante transcrita: 
PETIÇÃO INICIAL: Exmo. Sr. 
Dr. Juiz ,e Direito da la Va
ra da C »marca de Laje-, P r 
seu procurador qua esta su
bscreve, Alfredo Rudorf Jú
nior, brasileiro, caiado, indus- 
trialista, domiciliado e resi
dente ne6ta cidade de Lajes, 
diz e respeitosam> nte requer 
o seguint*: lo ) Que, em 18 de 
agosto do ano em curso o sr, 
Juão Perrone Perrone Ansel
mo, brasil iro, solteiro, maior, 
domiciliado e residmte nesta 
cidade de Lajes, constituiu se 
devedor do Suplicante, da 
quantia adi mte de Cr$ 5 000,00 
(cinco mil cruzeiros) cons

tante de umalétra de Câmbio especialmente a prova docu- 
c o m  vencimento para 18 de, n. nt ,1, testemunhal, perteias, 
setembro do ano em curso: 2 ) arbitramentos e Depoimento 
Que vencida foi a obrigação £ ■ > < 'J *  S“ Plicado Valor
sem que o Suplicado pagas 
se amigávelmente seu débito, 
tendo mesmo, segundo é do 
conhecimento público, se a- 
fastado desta cidade para lu
gar incerto e ignorado:

Q„e desta forma 
outra alternativa não resta ao 
Suplicante senão a de vir 
pleitear em Juizo o r e c  bi 
mento da q lantia que lhe é 
devida; 4 ) Que. assim propõe 
com fund mento no art. 298, 
n" X lll do Có ligo de Proces 
so Civel a presente Ação E- 
xecutiva requerendo seja ci
tado o Suplicado para, de tro 
do pr .z - de 24 (vinte e qua
tro horas) pagar a quantia 
devida acrescida de juros de 
mora, custas, honorários de 
advogado e outros pronunci
amentos de direito Caso não 
o faça, se proceda à penh >ra 
em tantos de seus bens quan
tos sejam suficientes p ira »• 
pedido, ficando outrossim, ci
tado para contestar a pre
sente. se quizer, dentro do 
prazo legai aoompanh mdo-a 
até final julgamento, sob pena 
de revelia- Que a citação de 
veiá ser feita por Editai6, na 
forma de que dispõe o art. 
177, n- I do Código de Pro
cesso Civil. Protesta pela pro
dução de todo o gênero de 
provas em direitos permitido,

Cr§ 5 000,00. Pede Di ferimeo- 
to. (Sôbre os sTcs legais de 
petição): Laj^s, 29 de setem
bro dç 1958 ta) Pp. Jorge Bar
roso Filho” . DESPACHO. “ A. 
Co no requer. Lajes, 29-9-58 
(a) C. Gama Juiz de Direito 
de la Vara” . Em virtude de 
que passou-se o pre ente e- 
dital, oom o prazo d t inti 
d is, por meio do qual ci:a-se

0 cidadão João Perrone Ai 6el 
mo. na forma e para os fins
1 onstantes da petição e des
pache acima transcritos. Este 
edital será p iblicado e afixa
do na forma da lei, Dado e 
Da6>ado nesta cidade de L .- 
je- Estado de Santa Catarma, 
aos sete dia-, do mês de Ou
tubro do ano de mil novecen
tos e cincoenta e oitu. Eu. 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Civel, o d -tilogra- 
fei, subscrevi e também as
sino .

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la Vara 

W aldeck A. Sampaio 
Escrivão do C ivel

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí
timos.

I

5 I E M A E

^ J C / fO S

A s m áquinas de escrever Siem ag possuem; 
v  regulador de toque  
v  régua de m arginadores  
^  ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos  
v  apôio de papel
^  inserção regulável e autom ática do papel
*  libertador de tipos
*  mesa d papel
v  estrutura blindada m onobloco

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

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 
'«Organização H é lio Llda.»'J
R UA CORONEL CORDO\ A  108 —  Caixa Postal 35 __ LAJES ' C
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JK Terá Que Dizer
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RlO —  Agrava-ie pouco a 
pouco a crise n* P.S.D., cau
sada pelo descontentamento, 
decorrente do fracasso nò 
pleito. Responsabilizando o
presidente da República pelo 
que sucedeu, o PSD alega que 
lómente t«m recebido os en
cargos e ônus do govêrno, 
jem quaisquer as vantagens 
decorrentes da sua condição. 
Os deputados estio queixoso« 
de que no interior encontra 
ram numerosos elementos que 
pertenciam aos seus quadr >s 
hoje integrados no PTB em 
virtude de favores qua rece
beram dêsse parti-lo.

Sabe-se que nume-o-os li
deres pessedistas procuraram 
o sr. Amaral Peixoto, com um 
duplo objetivo: primeiro, para 
que êle não tomasse qualquer 
atitude ma.s drástica, ralati- 
vamente á |sua condição de 
poütico, aguardando antes uma 
palavra do partido; segundo 
que consultasse o presidente 
da República sôbre seus pro-

n “„  T T V  «> PSD Que Polí 
“Ca Adolará Agora —

positos de Ora em diante iá
que «  semçm todos prâ’tjĉ
™ 2 te, ÍD,P°ssibilita(ios de as-
do n PHS,IVe18 à derrocada
2maPr :^ d-° majoritáriü sem uma reaçao.

o  sr. Amaral Peixoto já 
iniciou os primeiros contato« 
para firmar sua decisão pes
soal e orientar o partido. Sa
be-se que conferenciou longa- 
mente com o ministro Cirilo 
Junior, com o sr. ApolÔnio 
bales, vice-presidente do S- 
oa-io e outros trocando im- 
pressoes a respeito do último 
pleito. Numerosos outros de
putados já estiveram em con
tato com o presidente efetivo 
do PSD, que espera ainda, 
nesta capital, a chegada dos 
srs. Benedito Valadares e Fe- 
mto Müller, ainda ausentes.

Amaral nada declarou
Em contato com o sr. Ama

ral Peixoto, desmentiu noti
cias que davam conta de de
clarações por êle formuladas:

Frisou:
— Não fiz neoh ima decla

ração. Não direi nada, a não 
ser de acôrdo com o partido.

Sabe-se que o embaixador 
pretende dar uma declaração 
dentro de quarenta e oito ho
ras, sôbre os resultados do 
pleito de 3 de outubro.

Seguros

JULINHO
Edifício: MARAJÓ ARA

I o ANDAR

Leia, assine e 
divulgue este 
jornal

porque desiisa sôbre. qualquer piso

com

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Providc de prático sistema 
de fre io  para fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é cgora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio- 

, nais. - E. além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre

senta ainda:

•  9,5 pés cúbicos
•  in terio r em côr o iu l lago
•  po rta  aproveitável
•  novo fécho de engate suave

•  5 anos de garantia
e preço bem mois em conta

d is t r i b u id o r  n e s t a  e RAÇA

E L E T R O L A N  D IA

Economia nas despesas de pessoal de 265 
milhões de cruzeiros — Aquisição de mate

rial em larga escala

No primeiro semestre de 
1958, as estradas da Rêde Fer 
roviária Federal obtiveram u- 
ma arrecadação superior à de 
igual periodo de 1957 em cer
ca de 780, 4 milhões de cru
zeiros.

Mas a despesa, em compa
ração com o primeiro semes
tre do ano passado, apresentou 
úm aumentou de 931 8 milhõ
es Tal aumento decorreu da 
aquisição em larga escala, de 
material necessário á manuten
ção reparação e conservação 
dos serviços das estradas, nos 
primeiros meses de Suas ativi
dades sob controle da RFF, e

tamhém da elevação havida 
nos preços dos materiais ad
quiridos.

Face á previsão orçamenta
ria, as despesas de pessoal a- 
presentaram uma economia de 
265 6 milhões de cruzeiros.

A despesa de material ultra
passou a previsão em 712,9 
milhões de cruzeiros.

As despesas diversas, ao’con- 
trário denotaram um decrésci
mo de 202,8 milhões de cru
zeiros em relação à previsão. 
Verificou-se no cômpüto geral, 
que a previsão orçamentária 
foi ultrapassada em 244 5 mi 
Ihões de cruzeiros.

Importará a França mais Pinho 
— —  do B ra s il-------

Rio, - Procedente do Hamburgo, chegou a esta cidade 
a missão comercial de madeireiros chefiada pelo Presiden
te do Instituto Nacional do Pinho, Sr. Aristides Largura, 
integrada pelo dr. Wilson Brandão, representante da CACEX 
Conforme declaração prestadas à imprensa local pelos 
membros da referida missão, foi altamente proveitosa a 
visita aos mercados compradores da Europa. Após contac
tos estabelecidos com importadores seguiram-se largas 
discussões que culminaram com entendimentos satisfatórios 
e cujos resultados se traduziram em inúmeros pedidoí que 
vieram confirmar o interesse pela madeira do Brasil. 
(A.A.).

Amaral disposto a  dei
xar a  presidência do  

PSD e renunciar à  
embaixada

Rua Coronel Cordova S
LAGES — Santa Catarina

RIO - Corria nos círCulos 
políticos daqui a notícia segun
do a qual o comandante Ama 
ral Peixoto, ciente dos resulta 
dos do pleito desfávoráveis à 
sua candidatura ao Senado pe 
lo Estado do Rio reafirmou-se 
disposto a renunciar a presi 
dência do PSD nacional e o 
cargo de embaixador do Brasil 
nos Estados Unidos. O coman
dante Amaral Peixoto, contudo

tem sua viagem de regress 
aos Estados Unidos programa 
da para a próxima terça feir: 
Ainda com relação aos . resa 
fados negativos para o P S I 
dentro do propósito de reart 
cular as forças dêsse partido 
sr. Juscelino Kubitschck mai 
teve demorada conferencia co 
o sr. Tancredo Neves.

A V I S O  DE F L O R I A N O P O L I S

Escritório Técnico Comercial
Rua Felipe Schmidt n. 52 — Sala I 

Telef. n 27-13 — Caixa Postal n. 419 
End. Telegr: "ESTECCT 

Florianópolis Santa Catarina

« »
Junta Comercial — Ministério do Trabalho — Impôstt 
de Renda —  Imposto de Vendas e Consignações Kcgis 
trus de Diplomas, Patentes, Marcas, Exportadores —  Mi 
nutas de Estatutos, Contratos, Requerimentos, etc. Anda 
mento de Papéis nas Repartições Públicas.

ATENDE AO INTERIOR DO ESTADC

/
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Eleições na União Lajea- 
na de Estudantes

Serão realizadas no próxi
mo sábado as eleições da 
nova diretoria da União La- 
jeana de Estudantes, entidade 
cue congrega a massa estu 
dantil de nossa cidade.

Este pleito reune caracte
rísticas emocionantes e equi
libradas, pois estarão em li
ça 4 correntes partidarias, 

A Fronte Laje ma Estudan
til esti encabeç 'do ,)el<> jo
vem íris Kurtz Vlbuquerque. 
A ALA Progressista Estudan 
til está sendo li leraJa pelo 
Jovem Antonio P mio Ramos

Vultuoso roubo ocorreu em 
São José do Cerrito. na noi
te de domingo, na residência 
do sr. Pedro da [Silva Ortiz. 
Segundo informes que nos 
chegaram as mãos realiza
va-se animado baile na sede 
daquele localidade quando 
os «amigos do alheio» resol
veram a agir. Enquanto o 
povo se divertia no baile, os 
larápios penetraram em um 
galpão onde se encontravam 
diversos apetrechos de mon
taria como pelegos, «guari
bas», «badanas» e outros, le
vando uma porção dos mes
mos causando um prejuízo 
avaliado em aproximadamen
te vinte e cinco mil cruzei
ros. Por enquanto nada foi 
descoberto a respeito do fa
to permanecendo a identi
dade dos gatunos ignorada.

Ladrão preso em fla
grante por uma pa

trulha da Policia
A policia local, prosse-

SÀO PAULO  —  Mais um 
E io acaba de encerrar suas 
ativid nesta Car. d. Tra
ta se do Banco Paulista So 
ciedade Anônima. O estabele 
cimento 'nha funcionando re
gularmente desde 1919, tendo, 
inclusive, enfrentado a crise

de Ataide.
O jovem Norberto Gehr é 

o candidato indicado pela 
Frente de Representação Es 
tudantil, enquanto que a Ala 
Liberal e Aliança Indepen
dente Estudantil se reune em 
torno do nome do jovem W il
son S ndrini.

Assim está em grande mo
vimento o estudantado lajea- 
no, rara correr as urnas no 
proximo sabado, afim de es
colher os novos dirigentes 
da União Lajeana de Estu- 
d irtes.

guindo na sua tarefa de man
ter a ordem pública e zelar 
pela vida e propriedade de 
todos, realizou dois patru- 
lhamentos durante a semana 
passada em diversos pontos 
da cidade. Tomaram parte 
nos referidos patrulhamentos 
os srs. major Amintas Mello, 
delegado regional de Policia, 
Hercilio Cervi, comissário de 
Policia, sargento Miranda e 
soldados Nereu, Aprisio, Ma
chado e Dilermando, todos 
pertencentes ao destacamen
to local.

Durante a batida a carava
na policial conseguiu apren
der diversos revólveres e 
facas, além de outras armas. 
Nessa ocasião, foi preso em 
flagrante um individuo que 
conduzia diversas galinhas 
que haviam sido recente- 
mente roubadas nas proxi
midades do Morro Grande, 
sendo conduzido à Delegacia 
Regional de Policia, onde f i
cou recolhido.

bancária. Segundo apurou a 
reportagem a diretoria do 
Banco Paulista requereu a li
quidação extra oficial sendo a 
zona bancária surpreendida 
com a noticia na manhã de 
hoje

A Srta. Aidé Dib An
tunes Eleita Miss Es-i 
tudante Secundário 
de Santa Catarina i

Em concurso realizado do
mingo ultimo na cidade de 
São Francisco do Sul, neste 
Estado, a representante laje
ana Srta, Aidé Dib Antunes, 
foi eleita Miss Estudante Se
cundário de Santa Catarina, 
que titulo que muito nos 
honra e que nos coloca nu
ma posição de destaque na 
sociedade catarinense.

Enviamos os nossos para
béns áSrta. Aidé Dib] Antunes.

Xla. Exposi
ção Agro Pe
cuária e Pro 

dutos Deri
vados

Será realizad • nos proximos 
dias 15, 16 e 17 de Novembro 
do corrente ano a X I F: r - 
sição Agro Pecuaria e Produ 
os Derivados, festividade esta 

realizada em nossa cidade de 
2 em 2 anos.

Faltando um mês para a re
ferido Concurso, está reintndo 
o mais vivo interesse em nos 
sa cidade e em toda o sul do 
país, pois estarão sendo expos 
tos nesta ocasião os mais va 
riados produtos de diversas 
partes do Brasil

Durante os festejos da X Ia 
Exposição, será realizado o 
concurso da Rainha da Expo
sição, para o que já foram es 
colhidos diversas candidatas.

A grande curiosidade, que 
deveremos assistir no máximo 
conclave, é a exposição de 
cães pela primeira vez a ser 
realizado em nossa cidade, c 
que reunirá os mais variadas 
raças caninas.

Jânio quer concorrer 
ao lado de Milton 

Campos

Podemos iníormarcom 
segurança que o sr. Jâ
nio Quadros, a amigos e 
correligionários, já de
clarou que o seu compa
nheiro de chapa á Presi
dência da República se
rá o sr. Milton Campos. 
Enfático sempre na sua 
maneira de dizer as coi
sas sentenciou: /

“Não aceito outro” . As
sim a iniciativa do sr. 
Carlos Lacerda de apa
recer sob a luz dos re
fletores da politica pau
lista pareceu a alguns 
um meio de dizer: “ Aqui 
estou eu professor” . 0  
outro candidato udenista 
ao posto de vice-presi
dente é o sr. Juraci Ma
galhães. Desse modo 
desde já os udenistas co
meçam brigando pelo 
posto de vice.

Joalheria Mondadori
Exclusivista dos Relogios: Rolex, Tudor, Lavina 

Mon-Reve e muitos outros relogios famosos .

NOIVOS
Ao comprarem suas alianças, procurem a JOA

LHERIA MONDADORI que os brindará com uma bonita 
bandeijinha alusiva a data de seu noivado. Mantém 
ainda uma completa oficina de consertos de joias e 
elógios.

Praça Joâo Costa (Edllicio Dr. Acacio) — Caixa Postal, 235 
Lajes — Santa Catarina

Ronda Policial
Roubo de Apetrechos de Montaria em São 

José do Cerrito

Fechou o Banco Paulista

Professor Deibán
SEÍAFEDZ

A Vitória ao seu Alcance

Prof Deibán — o maior clarividente vivo da 
atualidade, famoso astrólogo que tem obtido o 
maior êxito nas ciências ocultas e derivados, 
como nenhum outro neste <-- no.

As maiores re
ferências dos gran
des periódicos do 
Brasil e do estran
geiros. Conhecedor 
profundo do pre
sente, passado e 
uturo.

Os mais sérios 
problemas de sua 
vida serão escla
recidos e solucio
nados.

BOLA DE CRIS
TAL: V i d ê n c i a  
transporte mental 
a qualquer distan
cia. Venha ver.

Os trabalhos a- 
travez do alto o- 
cultismo - Absolu
to segredo nas re
velações. Horário 
das 9 ás 20 horas. 

Endereço: Grande Hotel Rossi — Apartamento 29 
Preço de consulta: Senhoras e Senhoritas — 

Cr$ 100,00 Homens — CrS 200,00 N.° 43.236

“ LOTT -  Candidato Para Vencer Jânio 
na Luta Piesidencial”

Deputado petebista Abguar Bastos: "Apo
iaremos o atual ministro se o PTB não tiver 
candidato próprio" — Candidato natural é o 

Senhor João Goulart
RIO — No momento, não 

estando compostas as forças 
trabalhistas para uma verifi
cação do poderio de seus qua 
dros, a f m de que possam, no 
futuro, determinar a hipótese 
de um candidato do PT3, te
mos de aceitar a tese de que 
que o general Teixeira Lott, 
será o candidato ideal das for
ças petebo-pessedistas e parti
dos afins para uit a vitória so
bre a candidatura do sr Janio 
Quadros. Assim se pronunciou 
à reportagem o deputado 
Abguar Bastos, lançando o no
me do ministro da Guerra à 
presidência da República

Ressalta, porém, o repre
sentante trabalhista —  que 
tem sua reeleição pràticamen- 
te garantida — que esse lan
çamento deve prevalecer no 
caso de o PTB não ter candi
dato próprio.

Penetração no Interior
Justificando-se, adiantou o 

deputado Abguar Bastos.- «, 
Tal afirmação deriva do fa

to de, em mirhas andanças 
pelo interior, ter verificado a 
enorme receptividade ao no
me do general Lott entre as 
massas. Por outro lado. deve 
mos levar em conta que o mi
nistro da Guerra não traz a 
eiva nem de ódios nem de 
sectarismo surgindo como « la 
mento pacificador dos destinos

nacionais.
Minha impressão — concluiu 

o parlamentar paulista —  é 
que o sr. Janio Quadros dis 
putará mesmo á custa de gran
des concessões, a sua peraaa 
nência no P i ’B, e fará todos 
os esforços para desfraldar em 
suas mãos a bandeira traba
lhista. Acho, entretanto, que 
esses desejos uão corresponde
rão às táticas que a direção 
nacional do Partido irá exigir 
para a sua poicão cm face da 
sucessão presidencial, porque, 
é claro, o candidato natural do 
PTB é o sr. Joao Goulart.

Amaral Desgostoso: 
Quer Dissolver o PSD

RIO — Em círculos r - 
servados o embaixador 
Amaral Peixoto te n ma
nifestado seu pensamen
to a respeito da manu
tenção da aliança do 
PSD-PTB, nos termos em 
que se encontra ela, à 
base de compromissos 
assumidos em 1955 isto 
é a entregada Pre.iJên- 
cia Social aos trabalhis
tas: “ E’ melhor dissolver 
o PSD —  diz o sr. Ama
ral Peixoto.


