
ente da Republica interessado em decretar os novos 
níveis do salarío .o Presideme Juw.H„ ° minirao antes do termino da vigência atual

. , , . Juscelino
Kubstcheck, recomendou as 
autoridades administrativas 
que não aprovem qualquer 
aumento salarial, que impli
que no aumento de tarifas 
ou custo da vida.

PubÜcaUonpPreSÍdente da Re'
salariaisqe o® n°V°S niveis0 aumento do 
nacionalismo civil e militar
Dlano^0, ïazem Parte do
Som.ca en» 8tabÍÜZaçâ0 ec°- > para cujo desequilí

brio o Governo 
concorrer.

não pode

Quanto ao salario minimo, 
o Presidente Juscelino vai 
dirigir se ao Ministro do Tra
balho Sr. Fernando Nobrega,

para solicitar-lhes informa
ções de como estão se pro 
cessando os trabalhos.

O governo tem interesse 
em decretar os novos niveis 
salariais antes do encerra

mento da vigência dos niveis 
atuais, para tanto é necessá
ria a aprovação da clausula 
de exeepcionalidade pelas 
Comissões de Salurio Mini
mo.

I
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O Ministro da Fazenda en
viou ao Supremo Tribunal as. 
informações solicitadas pelo 
ministro Ari Franco, a fim 
de instruir o julgamento do 
habeas corpus impetrado pe
lo advogado Hélio de Car 
valho Lima, para que o Bis
po de Londrina Dom Geraldo 
Fernandes e seus diocesa
nos possam realizar a «Mar
cho da Produção» Inicial-

mente. em suas informações, 
o sr. Lucas Lopes tece coxi- 
síderações sóbre o aspe t 
jurídico no pedido de habeas- 
corpus, para depois entrar 
no mérito da qu stão. afir
mando que os cafeicultores 
investiram violentamente 
contra o governo, por não 
verem suas pretensões aten
didas imediatamente.

O Brasil lançaria um Disco- 
Voador

Partido Social Democrático
Osmar Cunha 45.911
Joaquim Ramos 30.791
Atilio Fontana 29.694
Elias Adaime 24.986
Lenor V. Ferreira 20.116

União Democrática Nacional
Haroldo Carvalho 39.686
Konder Reis 39.174
Irineu Bornbausen 27.722
L. Carneiro Loyola 15.253

Partido Trabalhista Brasileiro
Doutel de Andrade 28.217

Para a Assembleia Legislativa
Uniã * Democrática Nacional
Eduardo Santos Lins 
Rui Hulse 
Albino Zeni 
Dario Geraldo Sales 
Mario Olinger 
Afonso Ghizo 
Laerte Ramos Vieira 
Tupy Barreto 
Mario brusa 
Romeu Sebastião Neves 
Evaldo maral 
José W lomiro S a 
Adem rhizi 
Frederi'- Kuerten 
Francisco Canziani

12.047 
9.273 
7.653 
6.803 
6.713 
6.687 
6.129 
5.391 
5.318 
5.306 
5.252 
5.189 
5.1 7 
4.895 
4.726

Partido Social Democrático:
Orlando Bertoli 7.377
Waldemar Salle6 6.850
Bahia Bitencourt 6.755
Walter Vicente Gomes 5.882
Pedro Zimmermann 5.877
João Estivalet Pires 5.751
Ivo Silveira 5.542
José Gonçalves (Jota) 5.516
Osni Regis 5 508
Lecian Slovinski 5 192
Egydio Lunardi 5.192
Ivo Montenegro 5.1o9
Antonio G Almeida 5 090
Oscar R. da Nova 4.455

Partido Trabalhista Brasileiro:
Walter Rousseng 5 682
Evilasio Nery Caon 4.279
Agostinho Mingnoni 3 760
Walter Oliveira 3.627
Braz Joaquim Alves 3.542
Paulino Burigo 3.458

Partido Social Progressista:
Manoel de Menezes 4.501
Wolny Colaço de Oliveira 3.450

Partido Representação Popular:
Quirino Alfredo Flach 2,497

Partido Democrata Cristão:
Rubens Nazareno Neves 3.624

Informa-se que a Marinha 
Brasileira estaria estudando, 
secretamente, a possibilidade 
de construção de um disco
voodor, baseado num'projeto 
que um cientista alemão, ra 
dicado no Brasil, encaminhou 
ao Estado Maior da Armada.

O projeto, ao que se adi
anta, foi confiado à nossa 
Armada, em face de ser o
Arsenal de Marinha do Rio 
de Janeiro considerado um 
dos maiores da América do 
Sul.

Mul
Elementos da União dos 

Estudantes Secundários pau- 
littis estão organizando um 
movimento denominado «Mar
cha da Renuncia» cuja fina
lidade é forçar o Sr. Ademar 
de Barros a deixar o cargo 
de Prefeito da Capital.

Os estudantes pretendem 
colocar mesinhas nos pontos

centrais da cidade, a fim de 
coletar assinaturas para um 
memorial, solicitaodo a re
nuncia do Sr. Ademar de 
Barros. Quando o total al
cançar um milhão, os estu
dantes convidarão os signa
tários do memorial a em
preender a referida «mar
cha» sôbre o lbirapuera.

CONVÍTE-MISSA I

II

A familia do Saudoso EVONIR PEREIRA NEVES 
(Nísio), convida seus parentes e amigo~, para assisti
rem, na Catedral Diocesan.i de Lajes, às 7 horas do 
dia 9 p. vindouro, a Santa Missa de d >is anos de seu 
falecimento.

Antecipadamente agradece.

Saltado a inauguração da X Ia Exposição
Aguardem para o proximo sábado dia 15, a abertura oficial 
da XIa Exposição Agro Pecuária e Produtos Derivados, o má
ximo conclave da cidade de Lajes, reunindo expositores das

mais variadas regiões do sul do Brasil



LAGES. 8 11-58

— Direção de OIVEN —

A n i v e r s á r i o s
Fazem anos hoje:

O menino Paulo Gualberto, 
filho do Sr. Alvaro Tolentino 
da Silva; o dr. Jonas Ramos; 
o menino Nelson, filho do 
Sr, Nelson Br scher, do alto 
comercio desta praça; o Ma
jor José Pinto Sombra, resi
dente no. Rio ie Janeiro; O 
sr. Edmundo S intos.

No dia 9:
A sra. d. Leslie Tsrezinha, 

esposa do sr. Wolney Ribei
ro;

No dia 10
A sra d. Indenina, esposa 

do sr. Emiliano Ramos.
No dia ll:

O Sr. Wilson da Costa Ri
beiro, industrialista neste 
Município; o menino José 
Ary, filho do sr. Aristides 
Waltrick; o sr. Manoel Q. de 
Godoi, residente em Capão 
Alto; o sr. Orestes Silva.

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos

Sra. Oralina Poroski
Festejou seu aniversario, 

dia 30 do mês de Outubro 
pp, a distinta sra. Oralina 
Poroski, esposa do sr. Anto
nio Poroski, antigo funciona 
rio da Varig, nesta cidade.

Á feliz aniversariante en
viamos os nossos parabéns.

Dr W olny Delia Rocca
A data de hoje assinala a

passagem do aniversario na
talício do Dr. IWolny Della 
Rocca, Quimico Industrial 
residente nesta cidade e al
to funcionário da Mercantil 
Della Rocca Broering S/A.

Ao ensejo desta data, en 
viaraos ao Dr. Wolny Della 
Rocca os nossos efusivos pa
rabéns

Sr Eustalio Silva
No proximo dia 11 assina 

Íamos a passagem de mais 
um aniversario natalício do 
Sr. Eustalio Silva, veterano 
footballier de nossos grama
dos e correto funcionário da 
Oficina Mecanica Marcos 
Basso.

Nossas congratulações ao 
Sr Eustalio Silva.

Sra. Terezinha Lenzi
É com justo prazer que 

registramos á 10 do corren
te, a efemeride natalícia da 
distinta senhora d. Terezinha, 
digna esposa do Sr. Platano 
Lenzi, da alta sociedade lo
cal.

A sra. Platano Lenzi, devi
do á seus predicados de da
ma exemplar receberá na
quela data muitas felicitações 
do seu largo circulo de ami
zades, os quais juntamos pra- 
zeirosamente os nossos.

Sra. Talita Hoeschel
Cumpre-nos registrar no 

dia 11 do corrente, a passa
gem de mais um aniversario 
natalício da sra. d Talita 
Hoeschel, virtuosa consorte 
do sr. Werner Hoeschel do 
alto comercio desta cidade.

A sra. Talita Hoeschel, tem- 
se notabilizado em nossos 
meios sociais, devido aos 
grandes serviços prestados 
em prol da sociedade la- 
jeana.

Registrando o acontecimen
to, reiteramos a sra. d Ta
lita Hoeschel, os nossos vo
tos de constantes felicidades.

Sra. Aurora Pires
O calendário da existência, 

registra a 11 do corrente, a 
data natalícia da veneranda 
senhora d. Aurora Pires, digna 
esposa do Sr. Indalicío Pires, 
da alta sociedade lajeana.

A distinta matrona, devido 
ao seu coração bonissimo 
tem granjeado a amizade de 
todos, que veem no seu co
ração um exemplo de senho
ra idosa, toda ela dedicado a 
sua familia e as suas inume 
ras amizades.

Atravez desta secção, en
viamos a sra. d, Aurora Pi
ros os nossos votos de du
radouras felicidades, junta
mente com seu esposo e de
mais familiares.

0 Pensamento do Dia

Sinto pairar sobre a mi
nha vida, tóda a monoto
nia de um deserto.

(Beni dej Carvalho)

Velhice Desamparada
. Aarão Garcia

Recostado a um recanto de parede,
Como êle está velhinho e mal se aguenta! 
A barba suja é uma pequena rêde,
Onde se embrenha a môsca rabujenta.

Estende a mão ao transeunte. . . Vêde! 
Ninguém lhe escuta a prece pachorrenta! 
Mordendo a fome mastigando a sêde, 
Suspira e geme ao pêso dos noventa. . .

Pobre velhinho. . . Espetro do passado. . . 
Os olhos tristes. . . Rosto encarquilhado . 
A bôca, muito mal, diz «Não» e «Sim»,

Em cada ruga um ano a mais se aninha. . 
Uma da outra, aos poucos, se avizinha. . . 
E corre o tempo. . . até chegar o fim. . .

B a i l e s
Clube Recreativo Juvenil

O Clube Recreativo Juve
nil levará efeito hoje com 
inicio fixado para as 22 ho
ras, uma soiree organizada 
por uma comissão de asso
ciados, oportunidade em que

serão realizados diversos 
concursos de danças.

Este baile será abrilhanta
do pela Orquestra de Danças 
Guanabara.

E. C.
Esta sociedade recreativa 

e esportiva, realizará hoje 
em seus salões sito á Rua 
Porto União, o Baile das Ro 
sas, sendo que nesta noite

será eleita a Rainha da Noi
te. O Conjunto Melodico Co
pacabana movimentará esta 
soireé que tem seu inicio 
marcado para as 21 horas.

inisli
■■
3

S I E M A E

jc/rog

As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de margmadores 
v  ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 
v  apôio de papel
v  inserção regulável e automática do papel 
*  libertador de tipos 
v  mesa dc papel 
v' estrutura blindada monobloco

<3o / ?/ 7G Ç >9 C //TJ&

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

\

I
DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

'«Organização Hélio Lida.»''
R UA CORONEL CORDOVA 108 —  Caixa Postal 35 —  LAJES, S.C.

li

Em regosijo á passagem 
do seu 6 aniversario de 
fundação, que transcorrerá 
to proximo dia 14, o Clube 
Excursionista Princesa da 
Serra, programou uma gran
de noita ia dançante para a -1 
quele dia

I As 20 horas, será empos
sada a nova diretoria eleita '

para o triénio 5S 60, e as 22 
horas, em soireé que pre
tende ser magnifica, será co
roada a Rainha da Primave- 
rá.

Estas festividades do Clu 
be Excursionista Princesa da 
Serra, serão abrilhantadas 
pelo Conjunto Melodico Sin
copado.

CLUBE 1- de JULHO
O Veterano Clube I o de 

Julho, uma das sociedades 
mais tradicionais de nossa 
cidade deverá organizar nos 
proximos dias 15 e 16, duas 
grandes soirees, que conta
rão com a presença de Cin-

cinato Zabalia e suas orques 
tras, composto de Jass tipi 
ca e melodico, em no tes tu 
arte, luxo, musica e alegria 

Serão dois grandes bailes 
que movimentarão toda a eli 
te de nossa cidade.

Nascimentos
Encontra se em festa des

de o dia 5 do corrente o lar 
do Sr. e Sra. Cesario Pozat- 
ti, com o nascimento de seu 
primogénito, OGorrido na Ma
ternidade Teresa Ramos.

Ao feliz casal os nossos 
parabéns.

Também acha-se em fes

ta o lar do distinto casal Sr 
José Furtado Wolff e de sua 
exma esposa d. Wilma Padi- 
lha Wolff, com o nascimjento 
de um robusto ^garoto < cor 
rido na ultima quinta eira 
dia 6, na Maternidade lere 
sá Ramos

Enviamos ao feliz larj os 
nossos cumprimentos, j

/
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Crônica Médica
Banhos nas Crianças

Muitas vezes a criança não tom 
diário mas também os banhos curativos° °  banho h'g»enico

> - í = " í

j,ir..Cí ”  J s S S T U  t 0eUbr °m „v f" ÍôS-reraOVe "  mui,as s“ ‘
í - « ~  <1» Pele, rem,»é.se, , ™ r , ™ ; C L m Ca" Ulí 0 ” aSnas pregas da pele. ^ em se deposita

Estas sujeiras quando não removidas por meio do banho 
com bastante agua e sabão dão orieem a v»ri«c Z  "
também dão origem ao mal cheiro ‘ ocnças eomo
uma falta de defeito para .  crfànça consequentemente

É justo e obrigado que as mães e os pais tenham sem
pre em mente a obrigatoriedade do banho diário em seu f i Z  

Quando a temperatura está fria como no inverno, dê 
banho morno na criança com as devidas precauções, evitando 
as correntes de ar e a falta de agasalho posterior.

Para ilustração do leitor o banho ainda é aplicado para 
atenuar certos estados doentios de crianças.

A temperatura normal do banho diário de asseio, deve 
ser de 35 - 37 graus para as criancinhas menores (lactentes) 
e de 34 - 37 graus para as crianças maiores.

O banho quente é indicado em certos estados gripais e 
também quando a criança está com a temperatura corporea 
baixa.

O banho quente deve ser começado com a agua em tem
peratura de 37 graus e aos poucos adicionando-se agua fer 
vente até atingir 40 41 graus.

À  permanência neste banho deve ser de 5-10-15 minu
tos.

Os banhos na temperatura de 37 38 graus são emprega
dos como calmantes

Temos também os chamados banhos de sol que em nos 
so clima deve ser dado entre 9 e 11 horas da manhã Deve-se 
deixar nêstes banhos a criança nua, cobrindo se a cabeça da 
criança com um chapéu de palha ou um pano.

No 1° dia expor ao sol durante 3 minutos (3 minutos na 
frente e 3 minutos atrás) Aumentam-se de 1 minuto por dia 
até que a criança fique exposta ao sol durante 1/2 hora para 
cada lado no total de 1 hora de exposição a luz solar. Se acon
tecer ficar a criança muito vermelha, após cada banho duran 
te 1/2 hora cumpre então reduzir de alguns minutos a expo
sição do dia seguinte.

Dr. Inaldo Mendonça

?a. puqina

Preso em Florianópolis os Sirios que 
vendiam TV a vinte mil Cruzeiros

Como "DIÁRIO CARIOCA” dia 31 de jutubro conta a história, in 
formado pela Policia do Distrito Federal. . .

Conferencia sobre a “ OPA”
O Ministro do Exterior, Sr. Negrão de Lima. pronunciará, 

amanhã no Clube Militar, unn conferência em tórno dos ob
jetivos da “Operação Pan-Americana.” preconizada pelo Presi
dente Juscelino Kubitschek-

Os sírios Ali Salin 
Habib e Salah Ahmod 
Habib, processados no 
Rio como estelionatários, 
foram presos, em Floria
nópolis, onde se haviam 
estabelecido para vender 
aparelhos de televisão 
(a vista e a prazo) por 
Cr$ 20 mil.

Ali e Salah deram um 
prejuízo de Cr$ 2 milhões 
ao comércio carioca e 
foram reconhecidos pela 
Policia catarinense por 
meio de jfotografias en 
viadas daqui. Êles serão 
recambiadas para cá.

Trocaram de 
Nomes

Ali e Salah estabelece- 
ram-se na Capital de 
Santa Catarina, com es
critório de vendas de rá
dios e televisões, tro
cando os seus verdadei
ros nomes para Sami 
Dassaskie e Mahmod Is
mael Elzebel. Televisões 
que custam Cr$ 50 mil, 
eram oferecidos a Cr$20 
mi', á vista ou a prazo. 
Todos os aparelhos ti
nham sido, adquiridos 
fraudulentamente na pra
ça do Rio. Devido à 
grande redação de preço 
todos os aparelhos, à 
medida que chegavam 
aos escritórios dos mi- 
liantes, eram vendidos 
rápidamente: A  notícia 
correu celebre entre os 
interessados e o Delega
do de Roubos e Furtos

de Flolianópolis, se lem
brando de “ estouros” se- 
semelhantes ocorridos no 
Rio, tratou de investigar 
os negócios da suposta 
firma, vindo a saber que 
os comerciantes estavam 
sendo procurados pela 
policia carioca, pelas fo
tografias colhidas em 
jornais desta Capital

Desmascarados
Intimados pelo Delega

do de Florianópolis a es 
clarecer a trama, os es
telionatários Ali Salim e 
Salah Anmod negaram a 
procedência de sua sus 
peita, mas foram desmas
carados com as fotogra
fias que o Delegado lhes 
apresentou. Metidos no 
xadrez, a noticia da pri
são dêles foi imediata
mente transmitida para 
a policícia carioca. Desig
nados os investigadores

.lorge Kodrigues e Milton 
Fabiani para trazê-loo d<* 
volta, embarcaram, na 
manhã de ontem, para 
Florianópolis.

Vende-se
Vende-se um terreno si

tuado na rua São JoaquSn 
logo abaixo da Igreja São 
Judas Tadeu, medindo 15 
de frente por 50 m2 de fun 
dos.

Tratar nesta redação.

BANCO NACIONAL
COMERCIO, S.A.

L I M I T E .
c í *  200.000,00

RETIRADAS SEM AVISO.

ii  I!)
Assembléia Geral Extraor dincria

Edital de Convocação
Convidam-se os senhores acionistas desta sociedacbi 

afim de, reunidos em Assembléia Geral Extraordinária e 
realizar-se no dia 14 de novembro de 1958, às nove horas 
em sua sede social à rua Cel. Manoel Tiago de Castro, 156, 
deliberarem 6Ôbre a seguinte

ORDEM DO DIA

I - Assuntos de interesses Sociais
Lajes, 21 de outubro de 1958 

Pedro Delia Rocca - Dir. Presidente 
Mario Vargas - Diretor Gerente

ALTA q u a l id a d e
E D IST INÇÃO

C o m p r e  q u a l i d a d e
A PREÇO JU STO ...
comprando RENNER

a boa roupa ponto por ponto
a rnuDa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe rao- 
A roupa tradicional DURABILIDADE RENNER.

flinHa de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça 
Casa REf  ̂ 1 * dos, chapéus. qualidade E distinção

RENNER - ve8,e cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinção!
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARR1S - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhoneias Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço PEÇAS GENUÍNAS - ASSISTÊNCIA E SERVIÇO

Oficina Provisória: ?̂£gd? Federal (lado d0 Senano Tenis

Instalações em construção: Avenida Mai.Fionano

Consultem o novo plano de financiamento
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Caminhe,es 10 tons.

SCflNffl-Vfl

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
PARA

Lajes
S. Joaquim

Urubicy 
Bom Retiro

Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina

Motores “Motal 3 3

Diesel de 5 -  7 e
12 H. P.

IF

Tratores

Geral de Peças e Máquinas Lida
Rua Cel. Otácilio Costa 28 C. P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina

■ m
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Secção Literaria

ii

Erico Veríssimo gosta tan
to de certos trechos da pro
sa de Reinaldo Moura que 
um dia se aproximou dêste 
último e lhe disse: «Vi nos 
originais no teu O Rosto N o  
turno uma imagem que me 
« ncantou. Venho te propor 
i m negócio Queres me ven
der a imagem? Podes fazer 
preço». Desataram ambos a 
rir e foram tomar um café 
zinho.

O livro apareceu mais tar
de com grande êxito de li
vraria e crítica. O cinema 
nacional o namorou. Nego
ciaram-se traduções em ou
tras linguas.

A história tem a graça 
dum poema, o interesse e o 
suspense duro romance poli
cial, e a impressionante pro
fundidade dum estudo psiso- 
lógico. Um psicanalista e 
classificou assim: «E um 
sonho».

O livro foi reeditado e aí 
está de novo à venda. O au
tor, que é um insatisfeito, a 
cada nova impressão insiste 
em melhorar o texto.

Reinaldo Moura escreveu 
recentemente uma outra gran
de novela. ROMANCE NO 
RIO GRANDE, que acaba de 
aparecer a público.

Hugo Mund Jr expõe 
em Curitiba

Indo com a intenção de fa 
zer o lançamento do livro 
«Sonetos da Noite» de Cruz 
e Souza, na Galeria COCA- 
CO, em Curitiba, o gravuris- 
ta terminou expondo na Ca 
pitai paranaense.

Essa amostra consta de 
uma série de dez desenhos 
e dez gravuras, que ficarão 
expostos até o fim do mês.

Pelos comentários dos jor
nais paranaenses, a exposi
ção de Hugo Mund Jr. foi 
bem aceita, causando ampla 
repercussão no meio cultu
ral.

Porque escolhi o pseu 
dônimo. explica Andre 

Maurois
O aulor de «Climats» ex 

plicou:
— Em 1918, quando escre

vi o meu primeiro livro «Os 
silêncios do Coronel Bram- 
le», eu era oficial de ligação 
do exército britânico e não 
podia publicá-lo sem autori 
zação dos meus chefes: Ao 
pedi-la o estado maior res
pondeu que me autorizava, 
contando que eu o publicas
se com pseudônimo, a fim de 
que os oficiais ingleses com 
os quais eu convivia não fos
sem reconhecidos. Eu me 
encontrava, então, no Somme, 
perto da aldeia de Maurois. 
O nome agradou-me. Ado
tei-o. Depois, como o livro 
obteve êxito, meu editor me 

* aconselhou a conservar um 
pseudônimo que o público já 
conhecia.

-A  Literatuia íambém 
enriquece

Lous Bromfield. certa vez, 
! concedendo uma entrevista, 
em Chicago para um matuti
no paulista, entre outras coi- 

| sas declarou:

«A literatura fêz de mira o 
que se pode chamar um ho
mem rico. Mas foi uma sim
ples questão de sorte. Não é 
sempre que um escritor al
cança aqui fortuna. Haverá, 
nos Estados Unidos, vinte e 
cinco ou trinta escritores, no 
máximo, que enriqueceram

com os seus livros, por te
rem conquistado a simpatia 
dos milhões de leitores que 
aqui existem. O normal con
tudo, é que o escritor apenas 
possa viver do seu trabalho, 
viver quase sempre folgada
mente, disso fazendo a sua 
profissão, a não ser talvez 
os poetas, que geralmente 
em muito poucos casos al
cançam tiragens ponderá
veis».

Tuizo de Direito da 2a. Vara da Comarca de Lajes. Sta Catarina

Edital de Praça -
O Doutor José Pedro Men- 
d s de Almeida, Juiz de Di
reito da 2̂ . Vara da Co
marca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na fórma 
da lei, etc.

FAZ SABER a quem inte
ressar possa e o cmheciai-Mi- 
tn d ste oeva pertencer, que 
por êste luizo e caMÓdo do 
Escrivão que êsie subscreve, 
se promove o- t j unos d • 
Arrolamento e part lh i i»or 
falecimento de Ind-décio Luiz 
Duarte, no qual f 'ram sepa
rados bens para pdgamen o 
de oust .s. tex s e honorári »  
de advogado, os quai», devi
damente avdiado-, seiã » le
vados a hista public , com o 
prazo de trinta dias, cont <d°s 
la publicação do p «sent 
edital, no jornal Correio La- 
geano, o porteiio dos auiitó 
rios, trara a público pregão 
de venda e •rr -maiação. os 
seguintes bens: - U tn ,>eque- 
Q i parte ti camp »s e r> stn- 
g a  de matos, col a rea su 
oerf ciai de 11 !.HOO ms2.,

m-tis ou menos, situada no 
lugar Fazenda do B itazar, na 
costa do rio Caveir s  P 
ro distrito de-t* comarca d- 
Lajes em comum com t rras
vendidas oeio inve-tariado a
M noel Tiago Motta e co n 
t rras d • L«dnio Vivenel de 
Córdova, compr-das de Níts- 
deio Luiz Du .rte e -ua mu- 
lh r. acidenta as no seu con
junto, com 6angas, veM.ntes. 
banhados, pe :ra f r r \  etc., 
obti lu pel > inventariado nn 
sua meação por falecimento 
d - sua p-imeira mulher D. 
Almennda M >na da Co6'a. 
co torme ceitilão registrada 
sob numero 20.282, confron
tando dita c ur.unhào n « todo, 
com ter as de herdeiros e 
suces-ores d- Augusta Maria 
d , Cost , com a estrada ge 
,al Lajes-Coxilh ■ Rica, com 
terra- de Licinio Vivenel d * 
Córdova, e com o rio Cavei- 
as, uma parte 6Ómente, co " 

a area superficial de 98 700 
u82., avali ula pela quanti-i 
<e i'r$ 12.250,00. Sete oit*v s 
de ura raoeh de l^boa« «os-

cas. situadar na terra acim» 
descrita, avaliados p lt quan
ta  de < r$ 1.750,00 penbor - 
dos, digo, separad s no arro
lamento do finado Ind<len 
Luiz Du .rte, para pagam-iun 
de taxas, cu-las e honorários 
de advngado.

E, para que ninguém possa 
alegar ign > ância, se pass u 
o presente edit 1 em tr j, 
vias, uma para ser publica
da na imprensa local, outr» 
af xada no local do co-tum>, 
ficàndo ainda cópia nos autos 
respectivos.

Dado e passado nesta t ida 
iade de Lajes, ans fseis dias 
do mês d'" Novembro do ano 
de mil noveceat s e cincoen- 
ta e oito (6/11 /1958). Eu, Hé
lio Bosco de Castr », E crivão 
dos Feitos da Fnzend<, que 
o datilografei, subscrevo e 
ta nbem as6im.
Jo-é Pedro Mendes de Al 

m- ida
Juiz de Direito da 2'. Va-a 

Hélio 3osco de Ca-tm 
Escrivão d s F itos da

Faz nHa

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

MODELO
LP-321

líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fdcil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
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 mais...
• líder em conforto
• líder em segurança
• líder em todos os serviços
«i. técnica alemã em caminhões brasileiros I

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!

G)

(D

©

N t A r t i  ê m  oconom lo, 
« • n fê r t*  •  •ofcurattf«l

M otor Diesel OM321, de 120 HP(SAE), 
com sistema de combusíâo por antecâ
mara de alim entação continua.

Câmbio de 5 marchas, fotalmente s n- 
cronizado. Mais fórça no arranque •
m aior capocidode nas subidos.

Cabine com no /o  desenho: tdo corfor- 
tovel como um carro de passeiol Pt'sul 
am pla jone'o traseiro, cinzeirc, pc*to- 
luvas com tampa, gonOtoacateid«« ***■

M E R C E D E S -B E N Z  D O  ESRASSS. S.A. ;
fA B R IC A N T E  DO 1 ?  C A M IN H ÃO  BR A S IL E  IDO PARA AS ESTR A D A S  B R A S I L E I R A S /  1

C O N C E S S I O N Á R I O  A U T O R I Z A D O •

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro 516 — Fone 253

LAJES — Santa Catarina

t
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Seccãçao or va
Direção de SILVEIRA. JUNIOR

Amanhã no Velho Estádio de Copacabana
A s  inqn ~~ S am®n<?° x Popular As 111,80 — Cruzeiro x Atlético

G o t a s
Um certo torcedor do Flu

minense quando este clube es
tava vencendo o P.ilmeiras por 
3 á 1 ao último s ibado, grita 
va ti>di sorridente que o Pal
meiras já estava morto

Finalizado o jogo com o re
sultado de 3 á 3, o dito tor
cedor já havia desaparecido 
do Velho Estádio.

X X X
O Jango no jogo do úitin/o 

sabado estava louquinho para 
marcar o seu golzinho, mas o 
fato é que não conseguiu. Cal
ma Jango, oportunidade não 
falta.

X X X
Segundo comenta o -Palmei

ras formará o segundo quadro 
para a próxima temporada, a 
base de varzeanos. Consta que 
já exisie uma partida amar 
rada entre o I o e 2o para o 
começo do ano que vem.

X X X
Para o jogo de amanhã o 

quadro do Atlético já está con
centrado em um grande Ho
tel de nossa cidade, e segundo 
consta ele garante que vence
rá o Cruzeiro por 6 á 1, afim 
de vingar a derrota do Fla
mengo ante o estrelado.

X X X
Por sua vez o Cruzeiro, tam

bém já está concentrado em 
sua sede social, e segundo di

Escreve: Negrão

Lajes Moto Clube
I Festival Ciclistico da Ci

dade de Lajes

zem a vitoria desta vez não 
será de 6 á 1. mas de 12 á 1.
Será?

X X X
O que há com o Pinheiros? 

não se fal . mais em seu nome. 
É necessário se vii ar e movi 
mentar o futebol de nossa ci
dade.

X X X
E a várzea. Como é que 

anda fazem 3 domiügos que 
não temos jogos. A diretoria 
do DVF deve tomar providen
cias para não atrazar mais o 
campeonato.

X X X
Segundo comentam deverá 

ser realizado em breve, um 
jogo entre os Negros e os 
Brancos no Estádio Municipal 
E outro jogo que também está 
em cogitações é quadro de 
Cá contra o de lá.

O lado de cá abrange o 
Banhado Cemiterio, Brusque, 
Morro do Posto e Lomba Se
ca, e o lado de lá abrange a 
Ponte Grande Batalhão, Coral 
e Popular.

X X X
Segundo comentam será rea 

lizado duas partidas entre o 
Brasil de Vacaria e o Indepen
dente de Curitibanos. O l u jo 
go será em Vacaria e o 2o em 
Curitibanos. em caso de um 
terceiro jogo o mesmo será

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 — 1S° la4,49 

Telef. n 27-1? -  Çawa Postad n. 419 
End. Telegr. ESTECO 

Florianópolis Santa Catarina

« »
„  oi Ministério do Trebalho -  Imposto

a Comereii M Ven<Jas e Consignações Regis-
«nda —  Imposto Exportadores —  Mi
de Diplomas. P ^ ^ ^  Reqúer.mentos, etc. Anda- 
:o  de PSapéis°nas Repartições Públicas.

ende ao interior do eqt &do

realizado em Lajes. Estamos 
anciados por presenciar estes 
grandes espetáculos e aqui es 
tamos a inteiia disposição pa
ra ofertar uma taça.

X X X
Também está programado 

para dentro de alguns dias. o 
jogo entre os quadros da Bu- 
tina F.C x Disciplina F.C. em 
disputa de uma belíssima taça 
Os dois quadros já estão es
calados e formarão assim. Bu- 
tina F,C.: Willi. Úoacir e Re- 
ni; Martelo, Ervino e Cesão, 
Caon Dezinho Madureira. 
Tião e Guapecão.

Disciplina F. C.: Nicodemus, 
Nené e Vanei; Boanerges, Mu 
niz e Celio; Siqueira Zé. Vileu, 
Adilson e Wanderley.

X X X
Por incrivel que pareça o 

arqueiro Ozair, pertencente ao 
S.C Cruzeiro estava tão cer 
to da vitoria, que já entrou 
em campo brincando com o 
adversário, pois numa das suas 
primeiras intervenções foi de
fender uma bola de cabeça 
que brincadeira bruta hein 
seu Ozair)

Dia 9 de Novembro — Estádio Municipal

0  Lajes Moto Clube, por intermédio de seu depa-ta- 
mento de ciclismo, convida o povo em geral para assistir 
ao II Festival Ciclistico Cidade de Lajes, « realizar-se no 
dia 9 de Novembro, com Inicio às 14 horas, no Estádio Mu
nicipal, obedecendo ao seguinte

PROGRAMA
às 14,00 horas - H^steamento do Pavilhão Nacional

14,15

14.45

15,10

15.30 

16,00

16.30

17,00

17.30

- Desfile dos Atletas

- Prova B zar Danúbio - Corrida de triciclos, 
p iTa crianças até 6 anos 80 metros

- Prova Lojas Paul - Corrida de bicicletas, 
para meninas até 12 anos 2 voltas na pista

- Prova Casa Eduardo - Corrida de bicicletas, 
para meninos até 13 auos 4 voltas na pista

- Prova Casa Ciclista - Corrida de bicicletas 
para r«p .zes até 15 an s 6 voltas na pista

- Prova Loja Reuner - Corrida de biciclétas - 
p<ira moças 4 voltas na pista.

- Pr va Loja NBC - Australiana

- Pr iva a Lletrolandia - Ginkana (dupla mas. 
e fem.) na a Lambretas e Motocicletas aié
150 c.c.

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de c tsa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina aute tica 
de lavar roupa

Bendix economa B

IS J Si.
Rua Mal. Deodoro SO Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.881.20 por mês



RIO, —  A  despeito do sigi
lo mantido nos círculos poli- 
liticos. informa-se que numa 
reunião na residência do em
baixador Osvaldo Aranha, o 
nome do sr João Goulart foi 
apontado como candidato à Pre- 
sidr-nciada República, em 1930. 
Essa deliberação dos que ali 
se reuniram —  presente en
contrava se o futuro govern - 
dor gaúcho sr. Leonel Bresola 
—  teria determinado, segundo 
se adianta, de certo modo o 
pedido da transferencia qua fêz 
o general Texeira Lott para 
passar à reserva do Exercito.

A falta de informações mais 
precisas não indica s j tal reu
nião foi o motivo principal da 
reforma do general ministro da 
Guerra, mas adianta, porém, 
que ela deve ter influenciado 
seguramente, na decisão toma
da.

O general Lott segundo se 
adianta, considerava o apoio do 
PTB essencial à sua candida
tura e. em face da decisão to
mada naquela reuúião, preferiu 
tomar atitude que demonstra
sse de modo inequívoco seu

desintêsse pela sucessão presi
dencial.

Do lado udenista
Do lado udenista o proble 

ma sucessório também esteve 
em foco. O sr. Carlos Lacerda 
líder da bancada da U D N  na 
Câmara, por todos os meios, 
tentou impedir que o deputa
do José Cândido Ferraz se de 
clarasse favorável à candidatu 
do senador Juta:i Magalhães á 
Presidência da República. A  
entrevista foi concedida aos 
vespertinos e nos meios polí
ticos, inclusive entre udenistas 
interpretaram na como um es
forço da ala “ realista” para a- 
fastar o partido da candidatu 
ra do sr Jânio Quadros.

Dois padres çontra
A respeito da candidatura 

do governador paulista pode 
mos adiantar mais que a OCN  
de São Paulo já se encontra 
dividida Os padres Benedito 
Calazans, êste eleito senador, 
e Godinho, deputado estadual, 
iitin  contra o sr, Herbert Le-

Falência de J. E. Siqueira
A V I S O

O SINDICO DA MASSA FALIDA DE J. E. SIQUEIRA, 
avisa a todos os credores quirográfarios da Falência, de
vidamente habilitados e incluidos no Quadro Geral dos 
Credores, que está. procedendo a distribuição do rateio 
sobre o valor dos créditos, na forma do art. 127 da Lei de 
Falência.

Avisa outrossim, que os rateios não reclamados den
tro de sessenta dias, a coutar da data dêste aviso, serão 
depositados na Filial da Caixa Econômica Federal, em no
me e por conta do credor, nos têrmos do § 3o do art. 127.

Os interessados poderão procurar os seus rateios, to
dos os seus dias uteis, das 8 as 12 e das 14 as 18 horas, 
no escritório no Sindico, sito no Ed. Carajá salas 13 e 14 
nesta cidade.

LAJES, 6 de Novembro de 1958.
MANOEL LINO DE JESUS - Sindico

Joaíheria 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.

Práça João Costa (Edifício Dr. Acacio) — Caixa Postal, 235 
Lajes — Santa Catarina

vy, deputado Federal a lepto 
da candidatura do governaJor 
Jânio.

São posições tomadas a que 
influenciarão os blocos em que 
já se divide a UD N  nacional, 
atraída para o campo da luta 
sucessória pelas divergências 
existentes dentro das suas pró
prias fileiras.
Jânio e o pessedismo

A corrente udenista repre

sentada pelo deputado José 
Cândido Ferraz acredita que o 
governador Jânio Quadros está 
se inclinando para o PSD e 
que isso poderia significar des 
de já o oferecimento de uma 
posição secundária para a UDN, 
desde que o partido se decis 
se a apoiar, realmente, a can
didatura do govjrnador de São 
Paulo para a Presidência da

República. Nesse ponto ' qu . 
os ‘ realistas” acham que deve 
haver resistência e exigir s- 
do sr. Jânio Quadros umas de 
finições partidária mai< positi 
va do que as qu» ele forneceu 
particularmente, aos que o 
procuraram, depoii dos ultima 
eleições, em que se decidiu a 
ser candidato ao Catete nas 
eleições de 1S80.

R o n d a oiicia
I /-l/-\ /-lo ro r lo ia  H ß (o I

Por uma escolta da poli
cia n local, comandada pelo 
comissário Hercilio Cervi e 
integrada pelo cabo Acendi- 
no Cipriano da Cunha e sol
dados Machado e Laurino, 
foi preso quarta feira ultima 
o indivíduo Procópio Coelho 
Neto, fugitivo da cadeia de 
Guarapuava, Estado do Para
ná, por ter cometido há tem
pos hediondo crime de mor
te naquela cidade.

Segundo informações que 
nossa reportagem colheu, o 
referido indivíduo tentava, 
naquele dia, raptar uma mo
ça nas imediações da estra
da federal, quando foi sur

preendido pela policia e pre
so.

Procópio Coelho Neto, que 
estava armado com um re 
volver, ao se ver cercado 
pela caravana policial ten
tou puchar a arma, sendo 
impedido, entretanto, pela 
mesma que o conduziu a De
legacia Regional de Policia, 
onde se acha recolhido.

Pedida a prisão pre 
ventiva do agronomo 
que tentou matar o 

sogro
Conforme noticiamos na 

última edição deste bi-sema 
nário. fói preso pela policia 
local, nos princípios do cor

rente mes, o agronomo Ao- 
rel Pruteano, acusado conu> 
autor intelectual de crime 
que tinha como vitima o seu 
próprio sogro, sr. Armindo 
Schmidt.

Aurel Pruteano encontra- 
se detido na Delegacia Re
gional de eolicia, onde a- 
guarda as providencias le
gais. No entanto, nossa re
portagem conseguiu apurar 
que já foi decretada a pri
são preventiva ?do mesmo 
pelo juiz da Vara criminal 
desta comarca. Assim, irá o 
criminoso aguardar na prisão 
a sequencia do inquérito po
licial e judicial já instaura
do.

Os empregadores se-1 
rão agora obrigados 
a segurar os empre- 

. t gados
•

Em portaria assinada 
d ia ,3 o Ministro do Tra
balho. sr. Fernando Nó- 
brega, determinou que to 
do empregador devera se 
gurar seus empregados j 
contra acidentes de tra
balho, assim como de
clarar na proposta que 
servir de base ao con
trato a importância total 
da renumeração paga no 
mês anterior do inicio da 
vigência do seguro, mul
tiplicando por tantos me
ses quantos forem a sua 
duração.

Determina ainda a por 
ta ria que as operações de 
seguro serão fiscalizadas 
pelo Departamento Naci- 
onolde Seguros Privados

m[REIO 1LAGEANO
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-  CASO  INÉDITO -
•

S. Luiz 6 (Meridional) — Urgente — Pato es
tranho ocorreu, ontem no Aeroporto desta Capi
tal por ocasião da chegada do avião D C-3, da 
«Cruzeiro do Sul», procedente do Kio de Janeiro.

Logo após à aterragem do aparelho, a tripu
lação verificou que o avião tinha sido tiroteado e 
atingido por vários disparos, um dos quais atra
vessou a fuselagem, encravando-se na poltrona de 
um passageiro.

A estranha ocorrência até agora esta sem ex
plicação pois os tripulantes não houviram nenhu 
ma detenção. Devido a escuridão* não notaram, 
também a presença de nenhum atacante.

Não houve vitimas mas o avião ficou impôs 
sibilitado de seguir viagem  para Belém [do Para.

Amanhã, Domingo ás 7 e 9,15 horas n o - M a r a j o a r a
A ‘ Paramont Films” apresenta em Vista Vision e Tecnicolor

As A v e n t u r a s  de Homa r  Kayan  i
ESPETACULAR FILME DE AVENTURAS !

com: Cornell W ild — Debra Paget — John Derek e Yma Sumac


