
a u m e n t o
Na sessão de terra 

última na Câmara dos n l i™  
tados, o Partido Trahíh?^' 
Brasileiro. e x p r e s s ^ 1̂  
pensamento de sua bancada

c o n t r a r i o  a  q u a l q u e r  
I m p o s t o  F e d e r a l

a-kS Í - 011 á Casa ú«e

qp"tosnS e S !r qr  'i e  imagrava-

MILTON POMPEU DA COSTA RIBEIRO

ram sobremodo nos últimos 
anos o custo de vida.

Na mesma ocasião, o Sr. 
Fernando Ferrari, lidar pete- 
bista, pronunciou-se contra
riamente ao projeto de au 
mento do número de depu
tados.

Entre os inúmeros bacha 
relandos da turma de ig j8 
da Faculdade de Ciências 
Econômicas do Par má. còm 
sede em Curitiba, destaca-se
Í5J?b80p  J0vem conterrâneo 
Milton Pompeu da Costa Ri
beiro, iilbo do nosso prest
gíoso correügionário Edmun
do Ribeiro e de sua exma

O Sr João Goulart, que a 
tualmente se encontra repou
sando em sua fazenda em 

| São Borja, confirmou à re 
' portagem que continua man 
i tendo permanente contacto 
i com o Ministro Fernando Nó- 
brega e com as Comissões 
Estaduais do Salario Minimo, 
pois é seu pensamento pro
piciar aos trabalhadores os

novos salarios antes do Na
tal. É este também o ponto 
de vista do Presidente Jus- 
celino Kubstheck.

Declarou ainda o Vice Pre
sidente da Republica, q e a 
maioria das Comissões a a- 
provou a excepcional d uo 
da medida, faltando h !;ei so 
exame das novas t e a

Rita da Costaesposa dona
Ribeiro.
o :!°nVT ’ calto e estudioso, 
o al0 di colação de grau do'
re o r^ rC f Dd°  Pompeu
v o n p irt!^  miUS Uma etaPa vencida em sua já brilhante
n»im ? ’ PGl°  qual 0 eum- p.imentamos almejando-lhe 
um futuro promissor.

/ ^ j i Jr
|L[ü|

ORGÁO INDEPENDENTE F NOTICIOSO
Ano XIX DIRETOR - GERENTE 

JOSÉ P. B AG G IO
REDATOR - CHEFE 

NEVIO  FERNANDES
Redaçáo e Oficinas 

Ria Marechal DaoJsra 294
Tele on ’

397

A d v o g a d o s  d e  L a j e s  
preparam manifesio

da c?a°sseao” AaH™deade !,ratai' de assuntos aa ciasse o? Advogados da Comarca de I aí
reahzaram importaníe reunião na última terça f

, dia _ na Sala dos Advogados do Fórum tt

militantes reC1^° a QUaSe totalidade d°*  bachar

Juizss, Advogados e Cartó
rios atenderão no Fórum 
no expediente da manhã

l ma das medidas tomadas na reunião dos 
advogados, de comum acordo com os juizes, foi a 
de que o expediente público do Fórum fosse fei
to PKEFERÉXCIALMENTE, pela manhã, dando 
assim oportunidade aos Juizes, Advogados e Ser
ventuários de Justiça para atenderem respectiva
mente, os trabalhos em pauta, os processos e a 
preparação das causas, no feriado da manhã, pa
ra que seja assim desafogada a Justiça, que tem 
sido muito morosa.

Julinho colou grau
Bacharelou se em ciências 

atuariais pela Faculdade de 
Ciências Ecooomicas do Pa
raná, o sr. Julio Fernando 
Ramos de Athayde, elemento 
muito relacionado e benquis- 
to em nossos meios sociais 
e comerciais.

Elemento dinâmico e tra

balhador, o novel bacharel 
tem emprestado sua preciosa 
colaboração em prol das 
boas causas surgidas, motivo 
porque a sua recente cola
ção de grau representa mo
tivo de grande e justa satis
fação para o seu vasto cir
culo de amizades.
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Regressou de São 
Borja o diplomata 

Licurgo Costa
Esteve em São Bori i, visi

tando o túmulo do decido 
presidente Vargas, e com
panhia de sua exmj a mi lia, 
o sr. Licurgo Cost i nosso 
conterrâneo e que desem
penha alto cargo na embai
xada do Brasil em Madrid.

Após permanecer por al
guns dias naquela cidade 
fronteiriça do Rio Grande do 
Sul, onde entrou em contac
to com o dr. João Goulart, 
vice presidente da República 
o autor do famoso lirro “Ci
dadão do Mundo” , que traça 
a biografia do ilustre esta 
dista que foi Getulio Vt gas, 
regressou a Lajes o ie per
manece em visita a seus fa 
miliares.

VEREADOR ARISTEU 
FERNANDES

Aniversariou ontem o V e 
reador Aristeu Fernandes, elei
to recentementi para a edili- 
d' de  do novel município de 
Santa Cecília e pessoa bastan
te relacionada em nossos meios

Desejamos ao Vereador A - 
risteu Fernandes, os nossos 
votos de muitas felicidades.

Colaram grau ontem, em 
solenidade especial levada a 
efeito no Auditório do Colé
gio Estadual, os bacharelan
do da turma de 1958 da 
Faculdade de Ciências Eco
nômicas do Paraná.

Entre os novos atuários 
diplomados, figura o sr. A- 
riovaldo Nery Caon, alto 
prócer do Partido Trabalhis

ta local, fiscal do 1APC e e- 
lemento muito relacionado e 
benquisto em nossos meios 
políticos e sociais.

Registrando tão importan
te e significativo aconteci
mento, Correio L a g e a n o  
cumprimenta o bacharel Ario 
valdo Nery Caon, almejando- 
lhe pleno exito na brilhante 
carreira que abraçou.

SUPER VENDAS DE NATAL DAS

Q \ S A S  P e r n a m b u c a n as
PREÇO NUNCA VISTO!
Tecidos estampados desde Cr$ 10,80

I ONDE TODOS COMPRAM -----------------

17609233
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Direção de OIVEN

ANIVERSÁRIOS
Fazem anos hoje.-

Paulo, filho do Sub Tenen
te Giovam Fernari: o sr: José 
Galiani; o sr. Jorge Allém; a 
srta. Stela, filha do sr. José 
Batista de Córdova.

No dia 7:

A Sra. Dalma Barrozo, es
posa do sr. Milton Gimburgi; 
a sra. d. Ida Ranzolin Vieira.

No dia 8:

O 6r. Mario Atbavde Cor
reia; o Acadêmico Armindo 
Antonio Ranzolin. residente 
em Porto Alegre.

No dia 9:

O sr. Aldo Neves Burguer; 
sr. Amadeu de Oliveira.
A tcdos os aniversariantes 
nossos cumprimentos.

Menina Dulcineia 
Silva

Transcorreu dia 3 do cor
rente o aniversário natalicio 
da menina Dulcineia Silva, 
filha do Sr.JEustalio Silva e 
de sua exma. esposa d. Veni- 
na de Oliveira Silva.

Ao ensejo de-,ta data, a fe
liz aniversariante ofereceu na 
residência dos seus pais uma 
alegre festinha a todos os 
seus amiguinhos que o fo
ram cumprimentar.

Nossos parabéns á Dulci 
neia Silva.

Sr. Mario Vargas
Vê passar o seu aniversário 

natalicio na próxima segun

da feira dia 8. o Sr. Mario 
Vargas Diretor Gerente d* 
conceituada firrna Mercantil 
Delia Rocca Broering S/A.

Pessoa benquista e bastan
te relacionadas em nossos 
meios, o distinto aniversari
ante fêz júz pela sua leal 
conduta, e admiração de to
da a população.

Elemento dos mais batalha- 
dores, o Sr. Mario Vargas 
tem ocupado lugar de desta
que nas varias intituições e- 
xistentes nesta cidade.

Registrando 0 acontecimen
to enviamos atravez destas 
linhas as nossas congratula
ções á tão ilustre aniversa
riante.

Festas de Formaturas
Formatura de Contabilistas da Escola Técni

ca de Comercio Santo Antonio
Está marcado para hoje as 

19,30 horas no Cine Marajoa- 
ra, a solenidade de colação 
de gráu dos Contabilistas de 
1958, formados pela Escola 
Técnica de Comercio Santo 
Antonio. Nesta ocasião have
rá uma solene sessão de en
cerramento da Academia Frei

Veloso do Colégio Diocesano, 
oportunidade em que se farão 
houvir diversos oradores.

Enviamos aos contadoran- 
dos de 1958 da ETCSA os 
nossos votos de felicidades 
aa nova carreira que abraça-
tão.

No dia 13 a Formatura dos Técnicos da Es
cola Técnica de Comercio de Lajes

A Escola Técnica de Co
mercio de Lajes, anexa ao 
Instituto de Educação pro
moverá no proximo sábado 
13. a festi de encerramento 
do ano letivo e a colação de

grau da nova turma em Téc
nicos em Contabilidade de 
1958. Esta solenidade será re
alizada as 20 horas no Salão 
Nobre da referida escola.

A ULE Homenageia os íormandosde 1958
A União Lajeana de Estu

dantes tradicional entidade 
congregadora dos estudantes 
secundários de nossa terra, 
realizará na próxima segunda

dia 8 no Clube 14 de Junho, 
uma soirée em homenagem 
aos lormandos ds 1958 dos 
vários estabelecimentos de 
ensino de nossa cidade.

Aniversário de casamento
Festejam no proximo dia 

8,27 anos de uma feliz união 
conjugal, o distinto casal Dr. 
Acacio Ramos Arruda — do
na Marina Grant Arruda, 
membros da fina sociedade 
lajeana, onde desfrutam de

largos círculos de amizades,

Registrando o acontecimen
to enviamos atravez desta se- 
cç3o ao casal Dr. Acacio 
Ramos Arruda os nossos vo
tos de profusas felicidades

No Mundo do Radio
A Radio Clube de Lajes 

rgtá transmitindo atualmente 
boletins noticiosos de hora ena 
hora numa inovação que mui
to beneficiará os nossos rá
dios ouvintes.

o —  o
Uma audição que tem tido 

muita aceitação por p rte do 
publico ouvinte é “Noturno 
Diário da Manhã”, apresen 
tido por aquela popular emis
sora tocUs i.s noites às 22,30 
horas.

São transmitidas musicas 
cl«s8ic»s de grande aceitação. 
Só lamentamos que o h ma
no da referida audição sej 
um pouco tarue. Sugeríamos 
que egtas audições t ssem 
irradiado» num periodo ra>.is 
cedo, digamos as 20 ou 21 
horas. Enfim aqui fica a nos
sa sugestão.

o — o
Notamos desde á muito 

tempo, o descanso com que 
as duas emissoras locai tem 
tributado ass program * es 
porlivos. A Diário da M nhã 
tem suas audições de 30 mi
nutos 3 vezes por semana. 
Notamos que o noticiário es
portivo local é bastante fra
co.

Enquanto isto a Radio Clu
be de Lajes desdj a vários 
anos não possue programas 
especializados em esportes. 
Esperamos das duas populares 
emissoras uma melhona por

I partí dos programas esporti 
vos.

I 0 — 0
Já foram ln> iados na Radio 

Clube de Lajes, as distribui- 
çees des inscrições aos pobres 
que serão beneficiados no 
Natal da Criança Pobre, pa
trocinado por aquela emisso- 
r i, Este ano serão distribuídos 
presentes a cerca de 10 mil 
crianças, estendendo-se a dis

tribuição a diversos distritos 

o — o

A Radio Diário da Manhã 
tem mantido a liderança de 
programas radiofonicos nes
tes uitimos tempoo. Um pro
grama que tem uma aceita 
enorme é “ Discoteca Maravi
lhosa” Radiada pela Caçul t 
todos os sabados das 16,30 
ás 18 horas.

Soirees no Clube 1' de Julho
Duas movimentadas soirées 

terão lugar hoje e m nhã no 
Clube 1° de Julho, com a 
participação da famosa or- 
que-tra feminina Anacaona 
de Havana (Cuba).

Esta orquestra é totalmente 
formada por mulheres, o que

cau6a maior intr resse as duas 
noitadas dançantes do Vete
rano, que como o habitual- 
mente o vem fazendo, tem 
proporcionado u l t i ms t n t  D- 
te grandes atrações musicais 
ao seu seleto corpo social.

Lajes 8. i. M o r i i n  e kessórios
Convocação

. São convidados os senhores acionistas, a se reunirem 
em Assembléia Geral Extraordinária, na Sede Social, à A- 
venida Mal. Florlano, n. 373, nesta cidade de Lajes, Estado 
de Sta. Catarina, às 14 horas do dia 20 de dezembro, do 
corrente ano, com a seguinte

ORDEM DO DIA
a) Alteração dos Estatutos;
b) Aumento do Capital Social;
c) Outros assuntos de interesse da sociedade;

Lajes, 3 de dezembro de 1958 
Paulo Francisco Broering —  Dir. Presidente

r Redundo de CrS 17.000
no preço da Burroughs

00

Fabricada no Brasil, a 
Ten-Key (maravilhosa má
quina de somar elétrica) 
pode agora oferecer-lhe 
esta vantagem quase in
crível.

Teclado reduzido 
M ais fác il de operar 
L e v e : apenas 7 quilos
O p eração  e lé trica , 
silenciosa
Totais positivos e ' 
negativos até  11 
algarismos

Burroughs TEN-KEY M AQ U I N A S  
DE SOMAR

C IA . BU RRO U G H S D O  BRASIL, IN C . Fábrica em Santo Amaro ■ São Paulo -

íe i

í '
HW r

ORGANIZAÇAO IMES
Rua Coronel Cordova, 269 - C. Postal, 30 • Lages - Santa Catarina

Faça idéia. Cr$ 17.000.001 Ê uma redução de quase 40 % I Assim, quem 
não pode ter agora a sua Ten-Key ? É a mesma Ten-Key de extraordinária 
precisão, de alta qualidade, de esmerado acabamento, a mesma Ten-Key, 
que tem satisfeito, plenamente, a milhares de compradores em todo o mundo.

Na> lo|as, farmácias, ascrltórlos — a Ten-Key toma o serviço multo mais 
rápido e mais fácil; contribui também para o bom-gôsto *da decoração. E - * v 
é ainda um aumento garantido de rendimento.

--““r-l
- •
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P^ra o confôrto de seu lar adquira

que há de melhor
REFRIGERADOR

I M P E R A D O R

8,5 pés 10,5 pés
n  1 1 # o que lhe convier, em suaves presta-
i L S C O i n a .  ções mensais na tradicional loja que 
tem sempre os melhores artigos pelos menores preçc í

ELETROLANDIA
Rua Coronel Cordova S/N - fone 331 - LAJES Santa - Catarina
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW  ■ SCANIA  VABIS - M A S S E Y  HARR1S - FEGURSON

Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Caminhonelas Perua

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço PEGAS GENUÍNAS - ASSISTÊNCIA E SERVIÇO* •

Oficina PrOVÍSÓrÍâ! ^ec*era* ^a<*° Serrano Tenls

Instalações em construção! Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo plano de financiamento



VEMAG -
CORREIO LAGEANO 5a. pagina

Caminhões 10 tons,

SCflNIfl-VflBIS

Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina

Motores “ Motal 
Diesel de 5 - 7 e 

12 H. P.

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
* *

.  PARA - 

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

Tratores

Geral de Peças e Máquinas Li a
■ Rua Cel. Otácilio Costa 28 C.’ P. 28 - fone 228 - LAJES - Sta. Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

— Edital de Praça —
O Doutor José Pedro Men

des de Alm»id\Juiz de Direi 
io <la Segunda Vara, em exer 
cicio na Primeira Vara, desia 
Comarca de Laj-:-, Eítado de 
Santa Catirina, na íorm i da 
lei, etc.

Faz saber a to ios quantos 
o presente edital de praça, 
co n o prazo mí'imo d* vmte 
dia«, virem, dêlo conheci
mento tiverem "U ínt"res<ar 
possa, que n > dia 2 de Ja
neiro p. vindouro, às (15) ho
ras, no saguão do edifício do 
Forum destn cidade, o por
teiro dos auditóri 8, ou. quem 
sua9 vezes fizer, levará a 
público pregão de venda e 
arrematação por quem mais 
der e melhor lance oferecer 
acima da avaliação de Cr# 
100.0000,00, feita neste Juizo, 
o seguinte imó el que foi 
penhurado á FKE^OLINO 
THIESEN nos autos da Ação 
Executiva movidi por Hilário 
Lenzi, julgada por sentença 
que transitou em julgado, a 
saber: - UMA CASA construí
da de material e de madeira 
coberta de telhas de barro 
forrada, assoalhada e envidro- 
ç ida, com três paredes por 
um lado, encostada ou servi
da por uma parede da casa 
de Artur Largura, nesta cida 
de de Lijes, à rua Marechal 
Deodoro, incl isive um terre
na foreiru com a ár»a super
ficial de cento e setenta e o i
to metros quadrados (178.50 
m2), fechado por cercas de 
madeira, havidos conforme 
documentos transcritos sob 
números 13.803,19.557,19.558 e 
19.559, confrontando com um 
lado, cau  e terreno de Artur 
Largura; de outro lado, com 
terrenos ds Horacio Lenzi, ou 
quem de direito e Diva Fur
tado l.enos e, pelos fundos, 
com Aprigi > Leal Nunes; fa- 
zen Io frente com à rua Ma 
rechal Deoioru: - t  quem 
quizer arrematar o referido 
terreno, deverá comparecer

Seguros

JULINHO
Edifício: M ARAJOARA  

I o ANDAR

Vende-se

Por motivo de mudança 
uma area de terra de 1.604 
m2, na Zona B, sito nos 
fundos da Oficina Formolo, 
próximo ao Cemiterlo.

Tratar com Altino Eduar
do da Silva, ou nesta redação

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

no dia, hora, mês e 1 mal a- 
oim» mencionado», sendo êle 
entregue a quem m is uer e 
mmor lance oferecer indep n- 
dente a eludida avaliação, 
depôs de pagos no ato, em 
m eda corrente, o preço da 
arreiratação, impostos e cu' 
ias devi Ias. t para que che
gue h > conhecimento de to 
d >s, passou e o presente 
edit 1 para ublicaçàonafor- 
ma da lei. - D do e pa-sado 
esta cidade de La jjs, aos 

três dias do mês de Dezembro 
de mil novecent >8 e cincoen- 
ta e oito - Eu, Waldeck Au
rélio Sampmo, Escrivão do 
Cível, o daiil grafei, subscre 
vi e assino. Selos afinal.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em exerc. na la

Waldeck Aurélio Sampaio 
E-crivão do Civel

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

E D I T A L  D E  P R A Ç A
O D mtor J é P< dr . Men- 

ies de A meida, Ji,iz ile Di- 
eit > da Segui, ia Vaia, em 

exercício n i Primeira Vara 
desta Comarca de Lajes. Es
tado d* Santa Cat .rina, ni 
forma da lei, ele.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo minrno d- vinte 
dias, virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar poe 
sa, que nu dia 2 do mês de 
Jam-irj p. vindour •, ás (Í0) 
horas no saguão d > e dficio 
do Forum desta Cida ie, 
porteiru dos auditórios <>u 
quem suas vezes fizer, levará 
a públios pregão de vend • e 
arrematação por qu m mais 
der e melhor lance oferecer 
acima da avaliaçã > de Cr$ 
40.01)0,00. feita ne>te Juizo, o 
seguinte imóvel que f i pe- 
nhorado àCARLOS WtRNER 
DUüERSTADT nos autos da 
ação executiva movida p> 
Orlando Melegari, julgada ro r

sentença que transitou cm 
julgad", a saber: UMA GLE- 
tfA de terra com a área su
perficial de 720ms2, p e r f a z e n 
do a dita área 2 lotes de 12 
x 30ms. situada no lugar de
nominado Conta Dinheiro zo
na «B» urbina desti cidade; 
confroot mdo ao Norte com
terreno do executa Io Carlos 
Werner Dudestadt; ao Sul 
com terreno da firma Cerâ
mica Melegari LtJa. com 60 
ms na linha lateral á esquer
da; a Leste travessa da ave- 
n da 3 <l« Outubro com l2 
m *tros de linha de frente; ao 
Oesie com terreno da firma 
Ceramica M -legari Ltda., com 
12 metros di linha que fecha 
aos fundos. F-siando o dito 
terreno acima mencionado 
transcrito no Io Oficio do Re
gistro de Imóvj issr'b n° 1.496 
n > livro n: 4-b á fls.274v. a 
275. - E quem quizer arrem i. 
tir o referido terreno, deve. 
rã comparecer no dia, e ho. 
ra, mês e locsl acima men

cionados, 6endo êle ent egu 
a quem mais der e maior lan 
ce oferecer independeu e i 
aludida aval açáo, e depois dt 
pagos no ato, em moeda cor 
rente, o preço da arn mate 
ção, impostos e cust s deví 
das. - E para que chegue a> 
conhecimento oe t dos; pas 
sou->e o presente edital para 
publicação na f irma da iei. 
Da io e p »ssado n^sta cidadi 
de L-jes. aos três dias d: 
mê- de Dezembro d<s mil no 
vecentos e cincoenta e oito. 
Fu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível, o :atilo- 
grafei, subscreví e ta bém 
ssin-i. Selos afinal.

José Pedro Monde» de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em exerc. na la.

Waldeck Aurélio Samp iio 
Escrivão dc Civd

MERCEDES

MODELO
LP-321

Líder absoluto em economia 1
Baixo consumo de combustível e fácil 
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
l i s  técnica alemã em caminhões brasile irosI

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS!

<D

©

Fotfires de economia, 
confârto e feguranfas

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

Câmbio de 5 marchas, totolmente sin
cronizado. Mais fòrço no arronque •  
m aior capac iiade  nas subidos.

Cabine com novo desenho: tco  confor
tável como um carro de po 'se io l Prssul 
am pla janela traseiro, c/nze.rc, poría- 
luvos com tampa, gane*

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A. ,ri
IABRICANTE DO 1- CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS BRASUEIRA$I Í

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 R O CCA BROERING S. A.
Rua Manoel Thiago de Castro 516 — Fone 253

LAJES — - Santa Catarina



Estas
mareas

A  PREÇO JUSTO 

comprando 13 e :
a boa roupa ponto por ponto

Belos padrões, alhe rao
alta qualidade

E DISTINÇÃO RENNER tem tudo que V. deseja 
derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.

da, de variado sortiraento de camisas sports, calças sports, calça 
dos, chapéus.

boupa

Casa RENNER QUALIDADE E DISTINÇÃO

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

>ENNER

TAGES. 6 12 58
CORREIO LAGEANO 7a. pagina
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Direção de SILVEIRA JUNIOR 

Ca^ peo,naio e Estatística da Segunda Divisão1‘ Popular
2- Atlético e Fluminense 6 pp
3- Palmeiras 8 £
4‘ Cruzeiro 12 ^
5' Flamengo 13 pp
Ataque mais positivo i Ati.tic.
V At .tico 2 , g„u 2‘ P.ln/eirds

nse 
3‘ Cruzeiro 
4' Palmeúaa 
5- Fl

2- Popular e Flumi-

20
17 «
14 «ameng,) l0 €

Detesa menos vazada
12 gole
15 «

3- Cruzeiro rluminen-

Clube que nos deixou saudades

se e Popular
4’ Flamengo 28 <

Artilheiros
1' Eustalio (Atlético) 7 gole;

2" Tulio (Popular) 6 gols; 3'
Alemão (Fluminense) 5 gols;
4' Aldori, Machado e C*oa 
(Fluminense), Peracio (Popu
lar), Dico (Cruzeiro), koberto 
(Palmeiras) e Luizinho (Fla
mengo) 4 gols; 5' Zé (Popu
lar), Miro e Nigemann (Atlé
tico), Vileu e Pilila (Cruzeiro)
3 gols; 6' Celio (Fluminense),
Demerval (Popular), Silvio, 13’ Flumioense 
Eloir e Edú (Atlético), Plioio, Cruzeiro 
Negrinho e Wanderlei (Pal [5* Ptlmetraj 
meiras) e Rui (Flamengo) 2 i 6‘ Flamengo

gole; T  Hilário (Fluminense), 
Dorival, Marquinhos, Hilmar, 
Jacaré e Emilio (Pcpular), Ha
milton e Alirio (Atlético), Qe- 
li, Moacir, Aires, Niltinho, Zé 
do Flamengo contra, Juba e 
Tio Mano (Cruzeiro), Vicente, 
Lanchão, Flarisnaldo e Al
fredo (Palmeiras), Aníbal, Si
queira, Raimundo e Carli 
nhos (Flamengo) l gol.

Taça Eficiência
V Popular 
2' Atlético

Taça Disciplina
r  Atlético 1 pp
2' Popular 6 pp
3' Fluminense 10 pp
4" Flamengo 11 pp
5* Cruzeiro 13 pp
6' Palmeiras 16 pp

Arbitragens
1* Artenis Freitas 7 veze^ 
2' José Reali 6 «
3* Cicero Varela 4 «
4‘ Aldino Decarli 5 «
5' Ilasio Pompilio, Hilário 

Louriva! de Souza e José 
CarUs Winter 1 vez
Próxima Rodada

Flamengo x Palmeiras e A t l é 
tico x Popular.

O Clichê fixa a famosa equipe do Aliados F C cam
peão lajeano de 1951, 1952, 1953 e 1955, considerada uma 
das maiores equipes do futebol catarinense.

Em pé da esquerda para a direita vemos Lulú, Eustalio, 
Tancio, Abelardo, Pedrinho e Wilton. Agachados na mes- 1 
ma ordem Tulio, Galego, Clovis.V Aldo Neves e Jorge.

Este quadro nos deixou muitas saudades. Esperamos' 
que o Aliados F. C. volte novamente aos gramados la- 
jeanos.

Associação Comercial de Lajes 
AVISO

A ASSOCIAÇÃO COMERCIAL DE LAJES, no sentido 
de melhor orientar aos seus associados, e ao comércio em 
geral, avisa que, SEGUNDA FEIRA, próxima, dia 8 do cor
rente mês, é FERIADO MUNICIPAL, de acordo com o que 
estabelece a LEI N° 65, de 1950.

Lajes, 4 de dezembro de 1958 
ERNANI ROSA - Presidente

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa j

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economai
Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 1.681.20 por mês



Associação Comercial de Laje
CONVITE

r>
O

Convidamos os senhores associados, e o comércio era 
geral para a Inauguração Oficial, das instalações, da nova 
SEDE SOCIAL, localizada a rua 15 de Novembro (Edifício 
Ribas — 2o andar - salas 201 e 204) a realizar-se, no dia 
8 dêste mês (segunda feira) às 16 horas;

Antecipadamente, agradecemos o comparecimento do 
todos.

Lajes, 4 de dezembro de 1958 
Ernani Rosa 

Presidente

Lar em Fesia
v

Encontra-se em festa desde I menina, que na pia batismal 
o dia 27 de Novem bro p.p . o j receberá o nome de Maria 
lar do nosso particular amigo ( Cristina.
Dr. W olny Delia Rocca e de
sua exma. consorte d. Dolores 
Martins Delia Rocca, com o 
nascimento de uma robusta

Ao feliz casal enviamos os 
nossos respeitosos cumprimen
tos.

Edital de Protestos
CÉLIO BATISTA DE CASTRO, Oficial de Protestos em Geral da 
Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc. 
FAZ saber que encontram-se em seu Cartório para serem protes

tados, os títulos abaixo discriminados, sendo o primeiro por falta de pa
gamento e aceite e os dois últimos sòmente por falta de pagamento:

lo) Uma Duplicata n- 4257, vencida em 4-5-58, na importância d» 
Cr$ 24.935,00, emitida por Izraelis Maron contra o Senhor CEL'0 SILVA 
INDÜSTRIA E COMÉRCIO, estabelecido em Urupema, "Distrito de São Jo
aquim.

2o) Duas notas Promissórias n s 1/58 EDG e 2/58 EDG, vencidas 
em 27 de novembro de 1958, nas importâncias respectivamente de CrS 
28.925,20 e CrS 16.380,00 ambâS emitidas pelo senhor ETHEVALDO DAR- 
CY GOETHEN e avalizadas pelo senhor ARGEMLRO VIEIRA BORGES a 
favor do Sr. Dr. Elisiário de Camargo Branco,

Pelo presente intimo os senhores Célio Silva Indústria e Comércio 
Ethevaldo Darcy Goethen e Argemiro Vieira Borges, a comparecerem em 
meu Cartório, a fim de pagarem o valor de seus respectivos títulos ou 
darem suas razões de recusa, notificando-os desde já do protesto, caso 
não compareçam no prazo legal.

Lajes, 6 de dezembro de 1958
(a) Célio Batista de Castro 

Oficial de Protestos

Hoje a Formatura dos Novos Professorandos 
da Escola Normal Vidal Ramos

Como é do conhecimento 
público, foi fundada há alguns 
tempos em nossa terra, por 
uma pleiade de "homens capa
zes e decididos tendo a frente 
o sr. Mario Augusto de Souza, 
a Associação Lageana de A s
sistência ao .Menor, lendo por 
finalidade resolver o problema 
dos pequeninos deserdados da 
sorte mediante a construção da 
Vila Esperança, que breve 
mente entrará em fase inicial.

Tal Assembléia promovida 
pela diretoria da A L A M  tem 
por objetivo a apresentação do

Com a avançada idade de 
68 anos, faleceu na ultima 
quarta feira dia 3, a vene- 
randa senhora d. Guilhermi- 
na Schmidt Ramos, virtuosa 
esposa do Cel. Aristiliano 
Ramos, influente político em 
nossa cidade.

A saudosa senhora, pelo 
seu espirito comunicativo e 
coração boníssimo havia con
quistado a simpatia de todos 
aqueles que tiveram oportu
nidade de conhecê-la.

Católica fervorosa, D. Gui- 
lhermina fazia parte da Ir
mandade da Ordem Terceira 
e Zeladora do Apostolado da

relatório referente ao exercício 
da mesma até o dia em que 
se processará a eleição e pos
se da nova diretoria, marcada 
para o dia 15 do corrente mês.

Necessário se torna frisar, 
que a diretoria atual da A L A M  
conta desde já com o compa- 
recimento de todos os seus as
sociados a fim de dar número 
suficiente para suas decisões. 
Aproveitando o ensejo destas 
colunas f izemos um apelo ve 
emente a todos para que, lc 
vando em consideração a ele
vada finalidade dessa institui-

Oração.
Deixou a prantear-lhe sua 

morte os seguintes filhos: 
Drs. Celio e Belizeario Ra
mos a srta. C r e m i l d a  
Schmidt Ramos, d. Daura 
Ramos Amorim, esposa do 
Dr. Galileu Amorim d. Ma
ria de Lourdes, esposa do 
Vereador Álvaro Ramos Viei
ra e d. Neusa, esposa do sr. 
Carlos Avila e ainda 18 ne
tos.

Apresentamos ao Cel. Aris
tiliano Ramos e aos seus fa
miliares as nossas mais sen
tidas condolências.

ç id  beneficiente, compareçam  
dia 15 as 20 horas no Salão 
N >brc do Instituto de Educa 
çã > onde importantes decisões 
serão tomadas visan !o a cons
trução da Vila Esperança que 
tem a finalidade de amparar 
os menores abandonados de 
nossa terra

Um batalhador inccm 
sável em prol dos 

menores
Esse movimento que se 

processou há alguns tempos 
em favor do estudo e da re
solução do problema dos me
nores em Lajes, abrangendo 
os seus mais variados aspec
tos deve-se, em primeiro, ;u 
gar, ao sr. Mario Augusto oe 
Souza e ao dr. Francisco Jo 
sé Rodrigues de Oliveira, ex- 
juiz de Direito da 2a Vara 
de nossa comarca. Idealizan
do inicialmente as mesas re
dondas que por muito tempo 
foram levadas ao ar no au
ditório da Radio Clube de 
Lajes e transmitidas por es 
sa emissora, mais tarde as 
mesmas originaram a ALAM 
(Associação Lajeana de As
sistência ao Menori, a qual 
promoveu desde logo uma 
campanha no sentido de que 
fosse construída a Vila Es
perança, destinada a abrigar 
a infancia abandonada de 
nossa terra. Se bem que ain
da não tenha sido iniciada a 
sua construção, por motivos 
dignos de considerações, ela 
não deixa de existir e logo 
será concretizada, graças ao 
espírito dinâmico e a cola
boração desinteressada do sr. 
Mario Augusto de Souza, a 
quem o povo lajeano muito 
deve pelo que tem feito em 
benefício dos menores não 
sòmente de Lajes como tam
bém de outros municípios vi
zinhos

Realiza se hoje as 20 horas, 
no Salão Nobre da Escola Nor
mal Vidal Ramos, ajjsolene co
lação de grau dos novos pro
fessorandos de 1958, e que são 
os seguintes! Aracy Eineck 
Walter Edu Alaor Lemos, E- 
loita P. Neves, Inalva M. A

Oliveira, Layz M. Muniz, Lú
cia V. Koeche (Orador), M. 
Helena Hoeschel, Zaira B. P. 
dos Anjos.

O paraninfo dos formandos 
de 1958 será a Professora Le- 
onida Kruger Dachs.
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Falecimento
Dona Guilhermina Sch 

midl Ramos
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Dia 9 terça feira inicio da
Super Vendas de NATAL

monumental l i c g l i i c i c i ç à o  em *0<̂ ° seu estocIus DOr motivo da reforma da loja

relnm is, j h  e nidIi é s  è

mm JOALHERIA MONDADORI
Praça João Costa Lajes - S.C.
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Façam uma visita e verifiquem o variado sa rtirm ío  p ira  todos os gostos e para todas os bolços

Preços REDUZIDÍSSIMOS numa verdadeira liquidação m
iittí
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