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VER. EVILASIO N 
CAON PRESIDENTE 

DA GAMARA
i oi processada ontem a eleição para a Mesa 

da í amara de Vereadores para o corrente ano 
a qual ficou assim constituída: Presidente: Evila- 
sio N. Caon (PTB ); Vice-presidente: Oscar Scliwei 
tzer(PsD ); I a Secretário; Dorvalino Furtado (PSD 
reeleito pela quarta vez); e 2' Secretário: A i^em i 
ro Borges (PSD). &

A chapa acima foi 
eleita com os votos 
das representa
ções do PSD e do 
P T B ,  cumprindo 
destacar que o par
tido do sr. Vidal 
Ramos Junior, em 
virtude da licença 
do ver. Syrth Nicol- 
léli, detém a maio
ria absoluta do L e 
gislativo, podendo 
assim ter eleito, so
zinho, toda a Mesa.
Abriu mão, entre
tanto, da presidên
cia em favor do 
PTB no cumpri
mento de acordo 
assentado no inicio 
da atual legislatura, 
de rodizio na pre
sidência; o que e- 
quivale a dizer que 
a Aliança Social Trabalhista continua sólida em 
Lajes. ;

Empossados os eleitos, o |vereador Manoel 
Antunes Kamos, lider do PSD, congratulou-se com 
a nova Mesa e homenageou o ex-presidente Lou- 
reuço Waltrick Vieira, cujo mandato se encerrara 
naquela ocasião, assim como seus colegas de di
reção de 57. No mesmo sentido discursou ainda o 
ver. Arnaldo Borges Waltrick, lider da UDN. O 
ver. Lourenço Waltrick Vieira também em discur
so felicitou os eleitos e agradeceu as atenções de 
que foi alvo durante o ano passado, quando ocu
pou a presidência da Casa. Ainda o ver. Dorvali
no Furtado manifeston seu agradecimento por ter 
sido reeleito já pela quarta vez para a la  Secre
taria, dizendo ainda do seu empenho de continuar 
servindo a Camara como até agora. Por fim o pre
sidente eleito, ver. Evilasio N. Caon, agradeceu a 
pistinção que lhe era conferida, especialmente ao 
Partido Social Democrático, e manifestando o pro
pósito de trabalhar pelo progresso de Lajes, en
cerrou a sessão.

Os ataques cardíacos podem ser evitados

Em vias de ser iniciado o calçamento 
rua Baependi

Dentro de alguns dias, de Santa Cruz.

da

deverá ser iniciado as 
obras de calçamento da 
Rua Baependi proximo a 
Praça Siqueira Campos.

Os materiais necessá
rios já se encontram de
positados no local, e o 
calçamento da referida 
rua deverá dar um gran
de desenvolvimento a- 
queia praça, pois nela 
fica edificada a Capela

O calçamento da Rua 
Baependi desde á muito 
era reclamado, e com 
isto virá beneficiar os 
moradores daquela via, 
graças ao tino adminis
trativo do Sr. Vidal Ra
mos Junior, o qual não 
está poupando esforços 
em dotar a nossa urbe 
de melhoramentos a al
tura de seu progresso.

A maioria dos ataques car- 
1 diacos vem sem qualquer avi- 
i so, mas há um bom numero 
deles suscetível de ser evitado 
na opinião do dr. Oglesby Paul 
cardiologista da Universidade 
de Ilinois. Isto é particularmen-

Destruida pelas cha
mas a industrial Ma
deireira LajeanaLtda.

Violento incêndio irrompeu- 
se durante a madrugada de 
6a. feira destruindo totalmente 
as dependencias da Industrial 
Madeireira Lajeana Ltda sita 
à Rua Marechal Deodoro pro 
xirao ao antigo Estádio Muni
cipal.

O fogo foi notado por volta 
das 3 horas e, quando os bom 
beiros do 2* Batalhão Rodoviá 
rio compareceram ao local as 
chamas já 8e haviam alastra 
do por todos os cantos da fa 
brica salvando-se .apenas al
guns mobiliados.

Os trabalhos do contingente 
do 2" Batalhão Ropoviário e 
de vários populares, foram a 
penas o de não permitir que 
as labaredas atingissem as ca
sas vizinhas.

Apurou a nossa reportagem 
que o incêndio iniciou se num 
quarto situado nos fundos da 
fabrica, pressumindo-se fosse 
o mesmo proveniente de um 
circuito eletrico ou algum to
co de cigarro aceçso que fora 
jogado ao chão.

Os prejuízos causados são 
avaliados em 4 milhões de 
cruzeiros e a fabrica sinistra 
pa estava segurada por uma 
quantia insignificante.

Adiada a homenagem 
aos novos bacharéis]
Foi adiada para a próxima 

semana a realização de uma 
homenagem aos novos bacha
réis lageanos, que estava pro 
gramada para o próximo dia 7 
do corrente. O adiamento se 
deve á viagens de alguns do 
homenageados.

te verdadeiro para as pessoas 
que sentem 'sintomas avança
dos sob forma de dores no pei 
to —  ou seja. sensação do pe 
so ou de forte pressão na meia 
porção do peito. Tais dores 
muitas vezes denunciam a a- 
proximação de um ataque car
díaco.

As pessoas que nunca tive 
ram ataques cardíacos, mas 
sentem se presas dos referidos 
sintomas, devem procurar um 
médico sem demora. O trata
mento consiste na suspensão i-

mediata do trabalho dieta mais 
leve possível e drageas contra 
a coagulação.

Foram feitas algumas inves
tigações de laboratorio sobre a 
prevenção dos ataques cardía
cos mais nenhuma está defini
tivamente provada como efetiva

Recomendam porém uma 
dieta sem gordura, a aplicação 
de hormonios sexuais femini
nos e o emprego de hormoni
os das plantas num . sforço pa
ra renovar o colesterol.

bana.

Transferida a reunião do Diretório do P T B
Em virtude da ausên

cia do sr. José Baggio, 
que deverá seguir a- 
manhã para o Rio de Ja
neiro, foi adiada sine 
die a reunião do Diretó
rio do PTB, convocada 
para o ;dia 12 do cor
rente, quando deveríam 
ser escolhidos alguns 
candidatos a vereador 
por aquele partido, aerá 
realizada, entretanto, ho
je a reunião do Diretório 
do Bairro de copaca-

— Falecimento —
Faleceu hoje pela madruga

da o Sr. João Maria Muniz. 
pessoa de largo conceito em 
nossos meios sociais, deixando 
a prantear-lhe a sua morte a 
sua esposa D Ernestina Muniz 
e vários fflhos.

O feretro deu-se hoje as 15 
{ horas de sua residência à Rua 
Emiliano Ramos, 240 com gran
de acompamento para o Cemi
tério local.

A Família enlutada enviamos 
as nossas sentidas condelencias

Reaparece o Grupo Dra- 
malico Thiago de Castro

O Grupo Dramatico Tiago 
de Castro, que tanto sucesso 
tem obtido em nossos meios 
artísticos, deverá levar à cena 
dentro de dois meses a peca 
intitulada «CASA DE BONE
CAS» de autoria do escritor 
Norueguez Henrik Ibsen.

Este drama que constará de 
trez atos, será em carater fi
lantrópico, pois a renda do 
mes®o será destinado a So 
ciedade Lajeana de Assistên
cia aos Necessitados (SLAN).

Casa de Bonecas terá como 
personagens os seguiutes artis
tas: Noemi Ramos Silva, Pe- 
drinho Ghiorzi, Bolinha Socas,

Erasmo Furtado, Dilma Schi- 
midt e Ciro Campos.

Os ensaios já estão em an
damento, e terão a direção do 
Ator Erasmo Furtado.

Segundo conseguimos apurar 
o Drama «Casa ,de Bonecas», 
é uma obra monumental da 
literatura norueguesa, e o seu 
Autor é detentor do 'Prêmio 
Nobcl sendo por isto uma a- 
ventura bastante arrojada d >s 
integrantes do Grupo Diai..a- 
tico Tiago de Castro, os qu is  
esperam alcançar ura grande 
exito em nosso 'setor cultural 
com a encenação deste drama.

Sob a direção da

Profa. MARIANA W A G N E R
(Diplomada pela Academia de Acordeon MASCARENHAS do Rio de Janeiro 

CURSO COMPLETO DE ACORDEON
AULAS DE TEORIA • APERFEIÇOAMENTO - INTERPRETAÇÃO

As matriculas para o novo ano letivo estarão abertas a partir de I o de Fevereiro, havendo 
n° limitado de vagas. Reabertura das aulas no dia I o de Março.

NOTA; Os alunos que concluírem o curso poderão prestar exames perante banca organizada 
por porfessores locais, ou diretamente na Academia matriz, no Rio, recebendo em 
ambos os casos, quando aprovados, um diploma conferido pelo próprio Diretor Geral 
Prof. Mario Mascarenhas)

RUA JOÃO DE CASTRO 57
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R
Rio (ARGUS PRESS) - Com 

a recente aquisição de mais 
oito aerona ves degrande por
te, sendo trjs «super-Constel- 
lations» e cinco «Convairs», a 
Varig prossegue em seu pro
grama de expansão não só 
nas linhas internacionais co
mo nas linhas internas, que 
não devem ser prejudicadas 
em fivor dos serviços para o

a
er’" ior.

Tanto a Varig como a Real 
estão programando as suas 
atividades em plena conso
nância com as necessidades 
do transporte aéreo mundia' 
da atualidade, inclusive en
comendando aviões a jacto 
para enfreatar a concorrência 
que se tornará aguda em 
1960-1961.

Prefeitura Municipal 
de Lages

Eatado de Santa Catarina

DECRETO N° 43 

d* 3 de dezembro de 1957
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,

D E C R E T/A:

Art. Io - Fica c iace iiio  a ADÉLll WALDRlOUES SCHE- 
MES, ocupante de cargo isolado de provimente efetivo de 
PROFESSOR, Padrão A, constante do Quadro Úoico do Mu
nicípio, o ADICIONAL DÊ VENCIMENTOS de cinco por cen
to (5%) a que tem direito, de acôrdo com a Lei n° 90, de 3l 
de março de 1950, correspondente ao periodo compreendido 
entre 27 de fevereiro de 1942 e 27 de de fevereiro de 1957.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições '•m contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 3 de dezembro de 1957 

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal

Felipe Afonso Stmão
Secretário.

P O RT A R I A 
de 2 de dezembru de 1957 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve:
CONCEDER LICENÇA:

De acôrdo cem a Lei n° 61, de 23 de novembro 
de 1955, combinada com o «rt. 162, alínea a e art 
164, da Lei n° 71, 7 de dezembro de 1949:

A LAD1 VÜLTuOSO HINCiiEL, que exerce a função 
de PROFESSOR Extranumerário-diarista, na Escola Mista 
Municipal de MORRO GRANJE (SERRARIA DABOiT) oo 
no Distrito de ÍNDIOS, de quinze (15) dias, com vencimen
tos integrais, a eootar da presente data.
Prefeitura Municipal de Lages, em 2 de de dezembrode 1957 

Assimdo: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Aniversários
Fazem anos hoje.

O Sr. Aníbal Leal Narciso, 
do alto comercio desta praça

A sra. Maria Cristina, es
posa do Sr. M.irino Malinverni

A Srta. Maria Helena, Filha 
do Sr. Nenê Benthien

No dia 6.

A Sra. Severina Melim, es
posa po Sr, Joaquim Melim 
Filho

O Sr, Tito Varela Ramos, 
comerciante nesta praça

No dia 7:

A Sra. Zenilda Neves, es
posa do sr. Cicero Neves

A Sra. Tilza Sá Brhscher, 
esposa do Sr. Nelson Brascher

O Sr. Joaquim Melim Filho, 
industrialista neste município

O jovem Helio, filho do Sr, 
João Albino da Silva

A todos os aniversariantes 
os nossos cumprimentos

S O N E T O
F e r n a n d o  Pes>o . FERREIRA

4t" ir'.0r« . “ »a °  »

n cr"çã o ’e ^ l o

, -mllin e tênue liberdade e nela 
o aue de mim se faz eterno earguto.
Não sei se é meu silêncio que procuro 
ou a íerteza de tê lo descoberto

na solidão contida no teu ventre, 
na semente de tempo que ha em ti.
Dormes. Contcmplome-me cm teu corpo e aprerdo

que antes e ajém dêsse pudor oculto, 
somos apenas ávida e maduro
chão: fonte extrema que elabora a vida.__________

/
V*

Mario Teixeira Carrilho
a d v o g a d o

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

Para seu carro use peças legitimas FORD

O  melhor,
o mas be c, 

c mais últii
presente a uma c na de casa

Uma f a m o s a  e m u n d i a l m e n t e  desejada i quina G u t o m á t i c a  

de lavar r o u p a

endix econ >matl
Rua Mal. Deodoro - 30 Tel.

Condições especiais de venda com pequem ntrada e APENAS

Cr$ 1 691,20 por mês!

«O O P*

r  '- „í» 'irr cSíCfS
marcas ,

c ®  ! q u a n
A PREÇO JUSTO...
comprando

\<yru
ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

B E N N
a,boa roupa ponto por ponto 1

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

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports,calças sports calca
dos, chapéus. ’ * ___

QUALIDADE E DISTINÇÃO

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à cabeça com o máximo de qualidade e distinçãol

R
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nepjo-2* Acampamento c 
nal dos Escot ísros ae 

Santa Catarina
Conforme informamos em nossa ultima edição; será efctí 

vado em nossa cidade de i l  á 18 do corrente, um jrar.de 
Acampamento Escoteiro que contará com a participação de 
Grupos Escoteiros deste Estado, alem de representantes do 
Kio Grande do Sul e Paraná.

É o seguinte o programa desta atividade Escoteira.
No. dia 11 3a Feira: Chegada das delegações. Inicio da ; ins

talações;
No dia 12 - -la Feira: As 15 horas Abertura Oficial

As 20 horas - Grande i ogo de Conse 
Iho;

No dia 13 - 5a Feira: Programa de Slio campos - Excursões -
Programas proprios;

No dia 14 - 6a Feira! As 10 horas Grande desfile pelo cen
tro da cidade, após o desfile haverá 
passeos, visitas e tempo livre até 22 
horas.

No dia 15 - Sábado - Programas proprios de sub campos;
No dia 16 - Domingo - Deveres religiosos - Neste dia o Acam

pamento está aberto a visitação publi
ca;

As 20 horas: Grande Fogo do Conselho; 
No dia 17 - 2a Feira: Dia livre para visitas, passeios etc até

as 22 horas:
No dia 18 - 3a Feira; As 10 horas Encerramento Solene, en

trega de certificados etc.

Para estas festividades os escoteiros de Lajes esperam 
contar com o apoio e a colaboração de todo o povo, para o 
feliz exito desta grande atividade escoteira, que tem como 
principal objetivo, congregar irmãos de um mesmo ideal e ele 
var sempre mais o conceito da Princesa da Serra.

Prescrição de crimes falimentares

Prazo de dois anos a partir da denun i
Interessantes questões de direito, resolvidas no S T.F. e T.F. — 
«Habeas corpus» impetrados pelos criminalistas Angelino e Jar. ii-

quel e J o ã o  Pedro da Canceição
Uma interessante questão de 

! direito penal acaba de ser re 
solvida pelo Supremo Tribunal 

i Federal. Trata-se da matéria 
relativa a prescrição nos cri

M ais um a grande iniciati
va do Centro Operário de

Lajes
Procurando encrementar a 

pratica esportiva no seio de 
seu corpo associativo, o Centro 
Operário de Lajes, tradicional 
entidade classista de nossa ci 
dade por intermédio de seu 
Presidente Sr. João José Mar
tins, lançou e foi prontamente 
acatada por todos Os associa
dos a fundação do S.C. Operá
rio .

A fundação da novel assoei 
ação esportiva, deu-se no dia 
22 de janeiro p.p , ocasião em 
que foi eleita a sua diretoria 
a qual regerá os destinos no 
clube no periodo 1958/1959, fi 
cando assim descriminada.

Presidente de Honra; João 
Jose Martins; Presidente: Dr. 
Galvão Neri Caon; Vice Presi 
dente: Julio Nunes; Secretário 
Geral: Alfredo Rangel dc An
drade; Tesoureiro; João Pereira 
Vieira; Procurador: Dorides da 
Silva; Orador; Paulo Zeredo; 
Conselho Fiscal: Celio Ramos 
Koeche; Genoval Delfes Vare 
la e Waldemar Pinheiro; Guar 
da Esporte; Laelio Alves Cor
reia Técnico: Marçal Oliveira 

A posse da diretoria do S.C  ̂
Operário, foi realizada na ulti
ma quinta feira, oportunidade 
em que foi prestada uma signi
ficativa homenagem ao Sr. Jo
ão José Martins, idoalizador da 
fundação deste novel clube es
portivo.
A sede doS.C. Operário funcio
nará no proprio Centro Ope
rário de Lajes e as suas ativi
dades esportivas, deverão se
rem iniciadas imediatamente.

Com isto o Centro Operário 
de Lajes, lavrou mais um pre 
cioso tento em nossa cidade, 
possibilitando a pratica do es
porte no convicio de seus inú
meros associados.

Das colunas deste jornal de
sejamos cumprimentar o Sr. 
João Jose Martins autor da no
tável idealização, e dispomos 
este jornal para o S.C. Operá
rio para tudo que se relacione 
com suas atividades.

BANCO NACIONAL 
COMERCIO, S. A

[J B

L I M I T E
0 ^ 2 0 0 .0 0 0 ,0 0

RETIRADAS SEM AVISO.

mes falimentares. Em «habeas 
corpus» julgado na sessão de 
sexta-feira última, impetrado 
pelos criminalistas Ang lito A. 
Aiquel, Jamil A. Aiquel e João 
Pedro da Conceição, decidiu 
aquela alta Côrte de Justiça, 
por unanimidade seguindo o 
Relator Ministto Lafayette de 
Andrada, que o prazo é de 
dois anos a partir do recebi
mento da denúncia. Era pa
ciente o comerciante H Hack. 
prêso em Montenegro, neste 
Estado. Este julgamento está 
fadado a ter grande ressonân
cia, de vez que no Tribunal 
de Justiça local sómente o Des 
Celso Afonso Pereira, seguia 
tal orientação, conforme ficou 
destacado no julgamento.

Outra matéria dc não u enos 
importância foi decidida tam
bém na última reunião do Tri
bunal Federal de Recur.-os, re
lativa a conceituação de fun
cionário público para 08 efei
tos penais Os Jmesmos advo
gados supra mencionados, sus
tentavam a não configuração 
do delito O Relator Mir istro 
Cândido Lôbo, adotando a te 
se da defesa, concedeu a or
dem de «habeas corpus». re
querida em fa\or do comer
ciante A, Nedeff.

Fizeram a sustentação oral 
respectivamen c, os drs. Jamil 
A. Aiquel e Angelito A. Ai 
quel

De o Jornal o Dia < e JT A.

"AQUI ESTAMOS NOVAME V; E"

= -  D. K. W. - =
(A pequena Maravilha)

caminhonetas perua e forgão -
revendedores autorizados para

Lajes São Joaquim, Urubicy, Bom Retiro, Campos Novos

Cerni de Feces e feias
Rua Cel. Otacilio Costa, (fundos jardim Vidal Ramos)

Conheça seu DKW, visite GEk a L DE PEÇAS E MAQUINAS Ltda.
> *

e solicite o plano de pagamento em prestações.

CUSTA BEM MENOS
e la v a  muito mais!

v -Ç S .

É o lavirouoa ma s simples que existeI A  nova PRIM A  
E C O N Ô M C A  por rruito menos do que você imagina, reaiza 
a lavage ntegral. E a mais prática, a mais econômica não 
preãsa n talações especiais. E além dessas vantagens, 
veja po-que a lavaroupa PRIMA é semp-e meihor

• Alecor ismo de grande sim plicidade I
• Não tem quaisquer peças quebráveis I
• Garanti'**i por 2 anos I

Peça ur<u emonstração
do novo PRI A ECONÔM CA. Voc* o t»rá 
,m jru I r, r • Itcmento • v«rò qu» »lo 
ç u e  d h o  f* T9 1 m It h iç l# n # ,  m al* a co ~ 

noir I , mc.lt <:**c mo I

r 'V  l l : or exclusivo :

Comércio de Automóveis João
Buatim S/A.

Rua Mal. Deoiloro, 305 Ta!. 2 >9

Mas venha vêr ainda hoje, em nossa 
loja, esta m aravilha da indústria moderna.
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Prefeitura Municipal de Lajes
E S T A D O  D E S A N T A  C A TA R IN A

D E C R E T O  N* 53
de 23 de dezembro de 1957

O Sr. VIDAL RAMOS JUNIOR, Prefeito Municipal de Lajes, no uso de suas atribuições e de acôrdo com o item \\ 
do artigo 74 da Lei Orgânica dos Municípios,

D E C R E T A :

Art. T - A cobrança das Rendas constantes da Lei Orçamentária para o execicio de 1.953, far-se-á nas épocas estabelecidas 
em Lei e de acôrdo com a Legislação em vigôr.-

Art. 2* - As tabelas explicativas da Despesa fixadas para o exercício de 1.958, de acôrdo com a Lei n' 15J de Lo de dezeui 
bro de 1957 são as que com êste baixam.

Prefeitura Municipal de Lajes, em 23 de dezembro de 1957

Tabelas Explicativas da Despesa
(Continuação do número anterior)

FCÓDIGO
LOCAL D I S C R I M I N A Ç Ã O Dotações SUB-DIVISAO ] orDVTPAc

s e r v iç o s  J o r .n v iç ,U 5

9-14-1
9-14-2
9-14-3
9-14-4
9-14-5
9-14-6

9-2

9-24

9-24-1

9-3

9-31

9-31-1

9-4

9-44

9-44-1
9-44-2

9-5

9-50

9-50-1

9-7

9-74

9-74-1
9-74-2
9-74-3
9-74-4
9-74-5

9-8

9-84

9 84-1 
9 84-2 
9-84-3 
9-84-4 
9-84-5 
9-84-6

I o -

Ao IÀ.P.I.
A ’ L B A.
Ao I.A.P.ET.C.
Ao Montepio dos Funcionários Públicos do Estado 
A’ Associação dos Servidores Públicos do Estado 
A ’ Caixa Econômica Federal de Santa Catarina

INDENIZAÇÕES, REPOSIÇÕES E r e s t it u iç õ e s

DESPESAS DIVERSAS

Restituição de Impostos de exercícios encerrados 

ENCARGOS TRANSITÓRIOS 

PESSOAL VARIA’VEL 

Extranumerários e Contratados

PRÊMIOS DE SEGUROS E INDENIZAÇÕES POR ACIDENTES

DESPESAS DIVERSAS

Acidentes no Trabalho 
Seguros contra Fogo

PENSÕES DIVRRSAS

PESSOAL FIXO

Pensões concedidas por Lei

SUBVENÇÕES CONTRIBUIÇÕES E AUXÍLIOS

DESPESAS DIVERSAS- r» , *
A ’ Escola Agrícola Caetano Costa 
Ao Aero Clube de Laies 
A’ Associação dos Escoteiros de Laps 
A’ Associação Brasileira de Municípios
Metade da-» custas e emolumentos que couberem ao OEscrivâo de Registro Civil e 
Juiz de Paz pela celebração de casamentos de pessoug reconhecidamente pobres

DIVERSOS

DESPESAS DIVERSAS

Despesas Imprevistas
Gratificação ao Comissário de Vigilância
Gratificaçao ao Fiscal de Matança do Matadouro
Honorários, CustaB e outras despesas judiciárias
Aquisição de placas
Salário-Familia aos Funcionários

TOTAL DOS SERVIÇOS DE ENCa ROOS DIVERSOS 

TOTAL GERAL DA DESPESA
r

Prefeitura Municipal de Lajes, 23 de dezembro de 1 957

Oscar Amâncio Ramos
Guarda-Livros

Continua na 7a página

Cr$

300.000,00 
15.''00,00 
30.000.00 

110 000.00 
20.000J00 

120 000,00

2o.o tomo

50 000,00

Cr*

595.000.00

20. 000,00

50 000 0O

50.000.00
20.0(10 00

60.000.00

12.000 00 
20 000,00 

5.000,00 
12.000.00

10.000,00

Cr$

7O.OSQ.00

ésooomo

n î tv.

59.000,00

!f

199.742,80
4.800.00
4.800.00
5 00(1,00

20 000,00
_ 35.000,00 26&.342.80 1.186.942^

1.186 94*ui

2! .000.000,*"

V id o l  R a m o s  J ú n io r
Prefeito Municipal
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de cogumelos no combale ao
RIC, 29 (VA) — Um novo 

sistema de combate ,ao cân
cer, com absoluto sucesso em 
suas experiências iniciais, está 
sendo utilizado no Brasil, pelo 
Instituto Nacional do Câncer, 
usando se o cogumelo como 
elemento central para extra
ção do remédio íanti-câncer.

Os estudos estão sendo fei
tos por uma equipe de médi
cos, chefiada pelo cientista 
Sérgio Azevedo, num labora
tório especial ', no Hospital 
Central do Câncer, na praça

da Cruz Vermelha.
Vánas experiências já fo 

ram feitas, com homens e a- 
nimaie tendo o tecido cance
roso reagido favorávelmente

Falando á imprensa, o ci
entista Sérgio Azevedo de
clarou:

— “Foi o primeiro cientista 
em todo o mundo a experi 
mentar o cogumelo na cura 
do câncer em organismo hu 
mano. Fiz mais de 300 expe
riências e tôdas com sucesso 
tísse método ainda em estado 
de comprovação, está sendo

aplicado na Inglaterra, Fran
ça, Estados Unidos e ouiros 
países com resultados bas
tante promissores".
Cogumelo cura 

câncer
Disse ainda o sr. Sérgio 

Azevedo, chefe do Setôr de 
Pesquisas do Serviço Nacio 
na! do Câncer, que ainda é 
cedo para uma conclusão de 
finitiva, mas que das experi
ências concluidás já se po
dia chegar à conclusão de 
que o cogumelo é um exce-

enie agente anti-c«nceros 
le um exienso e esperançoso 
campo j ara futuras pesquisa 

Esse resultaoo já foi corou 
nicado oficialmente ao Con
gresso Internacional do Ca 
cer.
Outro método que está 6endo 
estudado parslelamtnte pelo 
cientista Sérgio Azevedo é 
o chamado quimicoterápico, 
qce consiste na utilização de 
derivados feuólícos, também 
com exc- lentes resultados n i 
destruição das célula* cance
rosas

câncer
‘ Os e-tudos que ç8ta0 

-endo levados a efeito , ,, 
Kl o. em >áo Pau o * n 
mundo inteiro declarou o 
dr Sérgi Az vedo — justifj. 
caai pleoamente a esperança 
ue que a cura do câncer 
esteja p óxima".

N A S  S -  A S  C A S A S

DO R A M O

— o m áxim o em confôrto
e b e le za  p a ra  o la r... 

pelos m elhores preços da cidadm l

C 5 T Y  — Molas de aço sueco post-
temperodas eletrônicomente. Moldura 
de aço na armação. Tela de juta re- 
ve-tindo a armação. 4 ventiladores 
laterais. Mantas de algodão de primei
ra qualidade. Camadas de sisal extro.
O  colchão mcis econômico de sua 
cla-,se. Garantido por 5 anos!

C I T Y  B . l  • — Botões fixados intema- 
mente. Amplo estofamento, grande re- 
sisféncio. Garantido por 5 onos l

S I E S T A -
Mcléjo de oço sueco post- temperado. 
Estabilizadores laterais. Costura mecâ
nica pelo sistema americano. Ventila
dores laterais. Estofamento muito con
fortável. Botões fixados internomente.
Um colchão de olta qualidade pelo 
preço de um colchão comum. Fabri
cação Citytex Garantido por 6 onosl

A  C IT Y T EX  É A Ú N I C A  Q U E  F A B R IC A  
SEUS PRÓPRIOS T ECIO O S EM C E N T E N A !
DE LI N D O S  E V A R I A D O !  P A O R Ó I S .

Bertuzzi ,  Ribas & üia.
Distribuidores: CYTITEX

MANTEM AINDA UM COMPLETO SORTIMENTO DE: Maquinas de costura - » .
gaz e a lenha cama GERA.L Artigos para presente - Porcelana e cristal, nacion^í

trangeiros. Generos alimenticios, etc . °

Escrituração
fiscal só por
Contabilista

Exigida agora a ins 
crição nos Conselhos 
Regionais de Conta

bilidade
RIO. (JC) — Nenhuma pes

soa física ou jurídica poderá 
encarregar-6e ue escrituração 
fi-cal ou outra qualquer sem 
que esteja legalizada perante 
<>8 Conselhos R-gionais de 
Contabilidade, de acôno com 
a nova resolução do Presi
dente do Conselho Federal.

Com êise ato, fica revoga
da a resolução 36-48, que 
permitia que os livros fincais 
fossem escriturados por Qual
quer pessoa.

£ a seguinte na fnteg al 
re-olução - gora baixada peio 
Conselho Federal de Conlaba-
lid ■ e.

‘O Conselho Federal de 
Contab lidaje tendo em v st* 
o que consta do proces o n 
633-57, e Considerando que 
cabe ao Conselho Federal de 
Contabi idade ditaras normas 
para a exata execução das 
leis e o devido respeito ao- 
direitos dos contabilista*;

Considerando qu- o fato de 
algumas 1- gi-lações estaduais 
e municipais permitirem que 
despachantes ou escritórios 
de serviço dessa natureza po
sam se encarregar da • scrita 
fiscal dos contribuintes para 
fins divrrsos;

Considerando porém que 
ditas normas da lei u; o ti
ram nem podem tirar o di
reito e a prerrogativa que 
cabe apenaa aos contabilis
tas na execução das chama 
das escritas fiscais,

Considerando que a es - i- 
turação fiscal é escrituraç i . 
que escrituração é setor , i 
vativo dos contabilistas dò> 
importa que "seja comercul 
fiscal trabalhista, de regime 
privativo, se é escrituraç !•« 
deve *er feita sob a respon- 
iab lidade de um contab st» 
profissional;

Considerando pois que a 
Resolução 36 48, da qual 
f d redator o Cons-lheiro 0- 
vidio Gil que permitia aue us 
livr s (iscais fo-sem tscrilu 
rados por qualq er pessoa, 
não consulta os intères e 
Ta classe e as prerroga va* 
de nossa profissão constituir) 
do uma < aptis diminutio par*' 
os contabilistas:

Resolve revogar a referida 
Resclução 36-48 e, coos - 
quentemente declarar quene 
ohuma pessoa fl6ica • u juri-
díc-, poderá se encarregar de
escrituração fiscal ou out o 
qualquer sem qu-- e6teja le 
gslizada perante ■ s Conselho*

giouais de Contabilidade”
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Palmeiras virtual campeão da terceira divisão
Foi desenrolado domingo p e

la manhã no Velho Estádio 
de Copacabana, mais uma ro
dada do returno do campeo
nato da terceira divisão, a- 
preeentando comosurpreza a 
derrota do Flamengo ante o 
Popular, dando margem a que 
o Palmeiras que se vitoriara 
na preliminar conira o Nacio
nal, se colocasse era condi
ções de ser considerado c o 
m o  o virtual campeão do pre
sente certame.

No primeiro encontro do 
dia o Palmeiras não encon
trou dificuldades em golear 
o Nacional por 5 á 0. com 
teutos conquistados por inter
médio de Carlinhos 2 Adilson 
11, Adilson I e G*li 

Os dois quadros jogaram 
com as seguintes constitui
ções - Palmeiras: Juarez. M > 
acir e Cota; Vanei, Geli e De- 
co, Adilson II, Alfredo, Car
linhos, AdilsoD I e Wander- 
iei .

Nacional. Evaldo, "Henrique 
e Reinaldo; Aldo Hildo e Sil 
vio, Ivens, Chico, Gino- Gor
do e O laudo.

Como Juiz desta contenda 
funcionou o Sr. Artenis Frei
tas, com uma atuação notável 

No jogo de fundo da roda
da. o Popular com algum 1 
surpreza derrotou o FlameDgo 
por 3 á 1, iesalojando-o assim 
da sua colocacão de vice 
vanguardeiro, ficando empata
do agora com 7 pp junta

mente com o Atlético e Flu
minense.

No primeiro período, o Po
pular já vencia por '2 á I, sen
do que 06 tentos do clube a- 
zul amarelo foram consigna
dos por intermédio de Alce- 
biades. Zé e Emilio, ao passo 
que Raimundo fez o tento de 
honra do F1 mengo.

Os dois elevens se dispuze 
ram assim form ;do6: Popular: 

Nery. Vit r e Sebastião, El- 
de, lrineu e Dorival; Wãlter,

Ze, Emilio Nigemann e Alce- 
blades.

Flamengo: Aldori, Nene e 
R"berto. Elof, Caon e Rubeue: 
Siqueira, Nelson, Sansão Rai
mundo e E ias.

0 Sr. Hilário Souza arbitrou 
esta partida iom uma otima 
atuação .

Seleção da rodada
Formamos a seguinte seleção 
da rod da: Jubrez (Pa)meira ), 
Nei ê (Flamengoj e Sebaetióu 
(Popular), Vanei (Palmtirn-) 
Irineu (Popul r) e Dorival 
(Popular); Adilson II (Palmei - 
ras), Zé (Popular), Emilio Po 
pular), Nigemann (Popular) e 
Wanderlei (Palmeua6)

Crack aa rodada: Emilio, 
com uma atuação impecável.

Classificação
’ Apos n rodada de dorr.iogo 

da terceira divisão, Iicou sen 
do a seguinte a col. cação dos 
clubes concorrí nte6

10 Palmeiras 3 pp
'o Flamengo, Atlético

e Fluminense 7 pp
'!o Cruzeiro e Popular 12 pp
4o Nacional 16 pp

Próxima rodada
f- i proximo domingo pros-

•ep lirá o campeona o, com a 
• í t vação dos segu nt- s jogos:

11 leiras x Flum n- n-.e e 
Na. -onal x Popular

Nc ticias esportivas de 
Curitibanos

C iritibanoe - (Especial) — 
Pe nte um publico regular, 
jog ram domingo a tarde nes- 

dade os quadros do In- 
i ndente local e do Vasco 
da lama de Caçador

I te prelio finalizou com a 
jns i vitoria dos locais pelo 
esc re de 5 á 2.

—  x —

h > proximo domingo o Io
de] ndente receberá a visita 
do '.C . Britania de Curitiba
nur encontro que está seado 
egt 'rdado com vivo interes- 
6 >eios aficciona dos locaK  

> esperada uma grande ar 
r-Cidação, pois teta é * pri- 
n e r«i vez que um clube do 
Par- ná exibe-se nesta cidade.

A Petrobrás já está 
exportando óleo

Rio (ARGUS-PUESS) No 
Natal de &7, o petroleiro sué- 
co «Ferrr.land» foi c rreg do 
de óldo brasileiro na terminal 
marítima de Madre de Deus 
e seu destino era a Inglater
ra. Em meiados dêste mês, o 
petroleiro «Uoiania» também 
recebeu carregamento de óleo 
baiano para transportar para 
Trinidad. No dia 23 último, 
um navio da Fronap, «Bitteu- 
oourt Sampaio», também le
vou óleo brasileiro para-Cu- 
ração. Trati-se de mais uma 
etapa gigantesca no caminho 

j vitorioso da Petrobrás. Opor- 
tunamente, daremos mais de- 

j talhes u respeito.

MERCHNTIL DELLfl ROCCB, BROERING S. B.
Rua Manoel Thiago de Castro, 156 — Caixa Postal, 27 
Lajes -  SANTA CATARINA

TEM EM ESTOQUE PARA PRONTA ENTREGA O PNEU

NOVO GIGANTE
g o o d / y e & r

com Lonas Super-Ligad as

C A C IQ U E  foi criado para vencer 
tudo: buracos... pedras... lama! É por 
isto que êle tem ombros mais fortes, 
barras mais separadas e mais firmes. 
E graças às Lonas Super-Ligadas e ao 
composto especial de borracha, C A 
CIQUE oferece muito maior quilome
tragem. Além de rodar muito mais do 
que qualquer outro pneu de sua classe, 
pode ser recautchutado mais vêzes.

nossa loja espera a sua visita 
para mostrar-lhe C A C IQ U E — o pneu 
que oferece maior quilometragem 

com menos cruzeiros I

MERCANTIL DELLfl ROCCA, BROERING S .fl
Ruo M anoel Th iago  de Ccstro/ 156 i-xa Postal, 27

Lajes — SA N TA  CATARi jA



o gasto i  
em

combustível
reduz 

à terça 
parte Jk

O mal»
H rei, I (tente 

/V. • econôm ico
fic .il m o to r

— | DíEóEL

sfARUA CEL. MANOEL THIAGO n r  rv, & /A
CAIXA POSTAL 27 ° °  ° E CAsTRO 156 - PONE 253 

LAJES S.C.

Ambiente sadio, sob a influência benéfica dos ensina - 
mentos das Sagradas Escrituras.

«Educa a criança no caminho em que deve andar, e até 
quando envelhecer não se desviárá dele». Prov. 22:6)
CURSO PRIMÁRIO - rigorosamente de acordo com o pro

grama oficial.
CURSO DE ADMISSÁO ao ginasial, cuidadosamente minis

trado, visando ao elevado índice de 
de aprovação

Matriculas abertas a partir de 1“ de Fevereiro (de 13 a 18 ho
ras dos dias úteis)
Inicio das aulas no dia Io de Março.
Rua Cel. Fausto de Souza, 148 - Lajes - SC

E u r á v i o  Z a n o n i
(Contador)

Comunica aos seus distintos clientes que 
mudou seu escritório da Praça Vidal Ramos 
Sênior, 32 para a RUA 15 DE NOVEMBRO, 231 

Lajes, Janeiro de 1958

Colégio Evangélico

Amparo aos menores e 
abolição da mendicância

Realiz u-se quinta-fei
ra última importante reu
nião da Diretoria da 
SLAN, à qual compare
ceram o Dr. José Pedro 
Mendes de Almeida, Juiz 
de Menores, o sr. Mario

Augusto de Souza, pre
sidente da ALAN, e ou
tras pessoas. Nessa opor
tunidade foi abordado o 
problema da mendican 
cia de menores, ficando 
deliberado que a SLAN

CORREIO LAGEANO
AnoXVI j Lages. 5 de Fevereiro de 1958

A G R A D E C IM E N T O
A Familia MADALENA RAMBUSCH profunda

mente sensibilizada expressa seus agradecimentos 
aos parentes e amigos que a confortaram neste 
doloroso transe e que enviaram coroas, flores, 
cartões, telegramas e aos que acompanharam até 
a ultima morada.

Lajes, 3 de Fevereiro de 1958

EDITAL DE PROTESTOS
CÊLIO BATISTA DE CASTRO, Oficial de Protestos 
em Geral da Comarca de Lajes, Estado de Santa Cá- 
tarina, na fórma da lei, etc. —
FAZ saber que encontram-se em Cartório para serem 

protestados os títulos abaixo discriminados, sendo os dois 
primeiros por falta de pagamento e aceite e os dois últi
mos sòmente por falta de pagamento: —

1' Uma duplicata número 231, vencida em 30-9-57. na 
importância de CrS 3 105,00 emitida pelo Sr. Clodoveu Va- 
liatti contra o Sr. Rubiâo Matos, desta praça, e apresentada à êste Cartório pelo Sr. Natalino Paus.

3' Uma Letri de Câmbio s/n vencida em 6-7-57, na 
importância de Crí 10.000,00, emitida pelo Sr. Márcio Llno 
de Oliveira contra o Sr Silvestre Ruba e seu avalista Sr. 
Ari Herculano da Cruz. ambos residentes em Ponte Alta 
do Sul. E apresentada à ê8te Cartório pelo endossatário Sr. 
Manoel Daniel da Silva.

4 ) Uma Nota Promissória sn. vencida em 30-2—58, _
na importância de Cr$ 75.000,00 emitida pelo Sr. Galil J. Ca- 
lixto a favor do sr. Serafim Luiz Nandin. E apresentada à 
êste Cartório do Banco do Brasil S.A.

Pelo presente intimo os senhores Rubião Matos, Sil
vestre Buba e seu avalista Ari Herculano da Cruz, e Calil 
J. Calixto, a comparecerem em meu Cartório, afim de pa
garem o valor de seus respectivos títulos ou darem suas 
razões de recusa, notificando-se dêsde já do protesto caso 
nâo compareçam-no prazo legal.

Lajes 5 de fevereiro de 1958 
Célio Batista de Castro.

Oficial de Protestos.

procurará amparar as fa
miliares cujos filhos es
tão a pedir esmolas pela 
cidade. As medidas vi
sando colimar esse obje
tivo já estão sendo pos
tas em prática, ampara
dos pelo Juizado de Me
nores, cujo titular, o Dr. 
José Pedro Mendes de 
Almeida, pôs à disposi
ção da-SLAN os comis
sários de menores e os 
policiais necessários.

Visam assim os srs. 
Joaci Ribeiro, Ulisses Ri
bas e demais dirigentes 
da SLAN terminar com 
esse espetáculo triste de 
menores que mendigam, 
quando muitas vezes os 
pais ficam em casa, al
guns doentes e inválidos 
e outros vadios. É uma 
iniciativa que merece 
todo o apoio, e de nossa 
parte solicitamos às pes
soas que tiverem conhe
cimento de casos como 
os mencionados comuni
carem a SLAN para as 
crovidencias necessárias.

Por causa dos pontos de Esta** 
cionamento a Prefeitura de São*J 
Paulo requereu á jusiiça .níer- 
venção Federal naquele Estado

SÃO PAULO, 30 (Especial 
para O GLOBO) -  A p™ («- 
tura Municipal acaba de di 
gir urr pedido de intervenção 
federal no Estado d Sao Pau 
lo. por intermédio do j u í z o  da 
3 “ Vara da Fazenda Estadual. 
O pedido visa ao cumprimen 
to imediata dos acordãos pro 
feridos pelo Supremo Tribunal 
Federal para que fôsse de sua 
competência e legislação do

Trânsito nesta capital.

A questão, que está sent)0 
agora apreciada pelo Minisié 
rio Publico constitui o ponto 
culminante de uma série dc 
atritos entre o Govêrno do 
Estado c o Prefeito, quanto à 
maneira de considerar a com. 
petência para orientar e resol 
ver o estabelecimento de 
jos de estacionamento.

pou-

AUMENTA O PLA N TIO  DE OLIVEiRAS 
NO B R A SIL

Rio (ARC-US-PRESS) - O 
plantio de oliveiras no Brasil 
está experimentando um subs
tancial crescimente, o que re
presentará uma grande eco
nomia de divisas no próximo 
ano. Tal iniciativa esté sendo 
estimulada pele Governo, atra- 
vés do Ministério da Agricul
tura e do Cooselho Coorde
nador do Abastecimento, que

estão efetuando estudos mio# 
ciosos sobre o assunto e vts 
rificando quais os meioe mais 
orálicos de nm trabalho eli- 
cieDte ne.-ee setor. Para ter-y 
uma idéia da importância do 
problema “basta ser referido 
que a “ importação de azeite 
doce em 1956 que foi da or
dem de 3.378 toneladas.

V $ g w  ífá v -/tn c /e  3fá??

— Clube 1* de Julho —
A diretoria do I o convida os senhores sócios 

e exmas. famílias dos clubes I o e 14 de Junho 
para a Noite do Chareston e grande grito de car
naval com a rainha é princesa, sabado, dia 8, 
cjm  inicio à i 22 horas.

Lajes, 1 de fevereiro de 1958


