
Juscelino firme na aliança com os Trabalhistas
O movimento de “dinami 

zação do PSD", disde que 
não signifique qualquer alte 
ração no sistema de compo
sição das forças que apoiam 
o govêrno tem as simpatias 
do presidente da República 

Esse o pensamento que o 
sr. Juscelino Kubitschek tem 
revelado aos diversos ele
mentos pessedistas que o pro
curaram para expòr as li
nhas gerais do movimento 
cuja finalidade ulterior é à 
pressar o Partido para a dis
puta sucessória. Lembre-se a 
proposito que ídi o proprio 
chefe do Govêrno que tomou 
a iniciativa, logo após o plei
to de 3 de outubro de pro-

•10° Rnh Das laranjeiras reuni-
liHoSOb Ûa Pres*dencia, com
r e c ín V 0 PSD Olla'"1° « c a -  receu a necessidade de ser
mpresso às suas atividades 

uma oncntação mais confor
me à realidade social e po
lítica do País.

Nada contra o P T B
Muito embora êsse movi

mento interno do PSD possa 
vir a manifestar-se pela rei
vindicação da redistribuição 
dos postos da administração, 
esta o mesmo longe de signi
ficar um ato de hostilidade 
ou rompimento com o PTB.

Tal entendimento vem sen

do estimulado pelo senhor 
Juscelino Kubitschek, para 
quem a manutenção do acor
do com o PTB é condição 
indispensável aos seus planos 
administrativos e a qualquer 
atitude tendo em vista a su

cessão presidencial. E’ fato 
notorio na intimidade do PSD 
que o presidente da Repú
blica reagiu até com irrita
ção ás insinuações que lhe 
foram Jevadas por correligi
onários logo apos as eleições

de outubro, no sentido de a- 
fastamento do PTB da área 
governamental. Diz-se mes
mo que àquela época foram 
acentuadas as divergên
cias que o separavam do em
baixador Amaral Peixoto.
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Morio onlem quando fes
tejava o aniversário de 

um amigo
Aproxim adam ente às 5 horas da tarde de ontem realiza

va-se uma pequena festa de aniversário numa churrascaria si
ta no inicio da estrada Lajes - Passo do Socorro, entre diver
sos rapazes, com a participação inclusive de Aquino Calixto 
dos Santos, com 21 anos de idade, residente no bairro Morro 
do Posto e de Jair Fernando Branco, soldado do 2o Batalhão 
Rodoviário. Em dado momento, houve desentendimento sério 
entre estes dois últimos, com a participação de outros que par
ticipavam da festinha. Segundo dados que a nossa reportagem 
colheu, Jair Fernando Branco, após as primeiras palavras, di- 
rigiu-se a sua resideucia onde vestiu a farda e armou-se com 
uma faca, voltando para tirar satisfação com o seu desafeto. 
Ao chegar ao local onde tivera inicio a contenda, o militar a- 
vançou contra Aquino Calixtro dos Santos, que ainda se encon
trava presente, e desfechou-lhe certeira facada no coração. 
Conduzido im ediatamente para o Hospital Nossa Senhora dos 
Prazeres, a vitim a veio a falecer logo após ter dado entrada 
naquele nosocomio.

Logo que teve conhecimento do ocorrido, a policia enviou 
uma patrulha ao local do crime onde prendeu o assassino. 
Sendo ele pertencente ao 2o Batalhão Rodoviário, foi transpor
tado preso aquela guarnição militar a fim de que seja instau
rado o com petente inquérito.
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Inquilinato: Senado apro
va prorrogação

Em votação bastante tu
multuada, pelas repetidas ve
rificações, o Senado aprovou, 
a emenda substitutivo da Ca

mara, prorrogando, pura e 
simplesmente, a lei do inqui
linato até 31 de dezembro de 
1960.

Inaugurada a Sede da 
Associação Comercial

JK sancionou o or
çamento para 59: 

déficit de 8,6 bilhões
0 presidente Juscelino Ku- 

bitchek sancionou, a lei do 
ongresso referente ao Orça

mento da República para o 
exercício de 1959, ao penúl
timo do prazo que a Consti
tuição lhe faculta 

Em números redondos a 
Receita está prevista em cr$
147.602.000. 000.00 de cruzeiros 
contra uma Despesa de Cr$
156.200.000. 000.00. O déficit 
menos de cr$ 1.690.009.000,00 
do último exercício eleva-se 
a cr$ 8.600.000.000,00

O Ministério a receber a 
maior verba foi o da Viação 
com cr$ 42.650.000.000,00 sen
do que o da Agricultura foi 
o menor aquinhoado com cr$
639.000. 000.00

As Forças Armadas em 
conjunto receberam cr$ . .
6 3 .0 0 0 . 0 0 0 .0 0 0 .0 0 .

Com a presença de altas 
autoridades locais e de- vários 
representantes do comercio e 
industria, foi solenemente i- 
naugurada na tarde da últi
ma segunda feira a nova se
de da Associação Comercial 
de Lajes, sita no Edifício Ri
bas á Rua Presidente Nereu 
Ramos.

Modernamente instalada, a 
nova sede de Associação Co
mercial, que tem a frente a 
dinamica figura do Sr. Er-

nani Rosa, está completa- 
mente apta a atender aos 
casos de maior interesse da 
classe.

Com este empreendimento 
está de parabéns a Associa
ção Comercial de Lajes, e 
formulamos votos que esta 
entidade continue a prestar, 
como já vem prestando des
de á vários anos, os mais 
relevantes serviços ao co
mercio da Princesa da Serra
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Estado de Santa Catarina
O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di 
reito da Segunda Vara em 
exercício na Primeira Vara, 
desta Comarca Je Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na forma da lei, etc.

Edital de Ci* 
taçao

Faço 6aber aos que o pre
sente edital de citação, com o 
prazo de trinta (30) dia» virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por par
te de Deoclécio Albino da 
Silva e sua mulher, Virgima 
Maria de Matos, brasileiros, 
C a S a d n S ,  lavradores, residente 
na localidade de “Marmelei
ros”, distrito de Cerro Negro, 
nesta Comarca, me foi feita a 
seguinte Petição: ”‘Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. Va
ra. Por seu advogado e pro
curador* abaixo assinado, De
oclécio Albino da Silva e s/ 
mulher; Virgínia Mina de Ma
tos, brasileiros, casados, la
vradores residentes na locali
dade de “Marmeleiros”, dis
trito de Cerro Negro, vêm an
te V. Excia., expôr e afinal 
requerer o seguinte; lo — Que 
desde o ano de 1922 os Su
plicantes possuem, Animus 
Domini, mansa, pacifica, e i- 
ninterruptamente, sem oposi
ção de quem quer que seja, 
uma ár«-a de terras com . . . . 
3l4 600 mts2 (tresento* e qua- 
tarze mil e seiscentos metros 
quadrados) anexa às terras 
de prop iedade dos Suplican
tes, no lugar denominado 
“Marmeleiros”, no distrito de 
Cêrro Negro, nesta comarca;

2o — Que dita área tem as 
seguintes confrontações: Pelo 
sul, Norte e Oeste, com terras 
dos Suplicantes; pelo Leste 
com terras dos Herdeiro* de 
Dorvalino Lopes de Jesus, 
por uma linha sêca, 3o - Que 
dentro n< 6sa área os Supli
cantes têm roças e criações, 
além duma casa de madeira 
onde reside uma filha e um 
genro seus: 4o — Que, para 
adquirirem o Domínio dêsse 
imóvel querem os Suplicantes 
c m  o direito que lh*s dá o 
art. 550 do Código Civil, (al
terado pêla Lei n' 2.437, de 7- 
3-55) e na forma dos artigos 
454 e s guict-s do Cédigo d«- 
Processo Civil, obter deste 
respeitável Juizo, a competen
te Sentenç* Declaratória, para 
a devida transcrição no Re
gistro de Imóveis desta Co
marca; Assim, requerem a V. 
Excia, que, com ciência pré
via do t)r. Representante do 
Ministério Público, se proce 
da à justificação ‘Tnitio Litis”, 
ouvindo se as testemunhas a- 
baixo arroladas, as quais com
parecerão independentememe 
de intimação, e uma vêz jul
gada justificada a posse dos 
Suplicantes, requerem sejam 
citados, pessoalmente os men
cionados confrontantes resi
dentes nas visinhanças do i- 
móvel, bem como o Dr, Pro
motor Público, e por editais 
de trinta dias os interessados 
incertos para contestarem a 
presente Ação dc Usucapiáo, 
no prazo de dez dias que se 
seguir ao término do prazo 
do edital, ouvindo também o 
Serviço do Patrimônio da U- 
nião, para afinal ser declara

do por sent nça n - dommio 
dos Suplicantes sôbre o imo 
vel descrito em os itens lo e 
2o desta inicial, prosseguindo-' 
se até final execução. Dão à 
causa o valor de Cr$ 2.400.00 
N.T.f). e A. esta, P P, e È. E. 
d* ferimento. Lajes, 2 de abril 
de 1.958. (a) Gerson Coimbra 
de Figueiredo. TESTEMU
NHAS: Joaquim Francisco «te 
Obveir<, brasileiro «grimen- 
sor, casado. João Pinto de Li- 
mi Primo, brasileiro criador, 
Juiz de Paz. DESPACHO: “Fa
çam se as citações requerida” 
Lajes, 29 10 58. (a) C. Gama 
Juiz de Direito da Primeira 
Vara’' Realizada a justifica
ção, foi proferido o seguinie 
DESPACHO; “A De6ignem-se 
dia e hora desimpedidos par > 
a justificação, f-itas as ne- 
ces-árias intim ções, inclusi
ve do dr. Promotor da la 
Vara. Lajes, 2 de abril de 
1.958. (a) C. Gama, Juiz de 
Direito da la. V;.ra’’ E para 
que ninguém alegue ignorân
cia muito especialmente os 
interessados incertos, passou- 
se o presente edital, que será 
públicado a afixado na for
ma da lei. Dado e passado 
nesta cidade de Laje*, aos 
trinta dias do mês de Novem 
bro de mil novecentos e cin- 
coenta e oito. Eu, Waldeck A. 
Sampiio, Escrivão do Civel, e 
Comércio da la Vara, o dati
lografei, subscrevi e assino.
Jcsé Pedro Mendes de Al

meida

Juiz de Direito em exerc.

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

Juizo de Direito da Pri
m eira V ara da Com ar

ca  de Lajes
ED ITAL DE PRAÇA

O Doutor José Pedra Men
des de Almeida. Juiz de Di
reito da S e g u n d a  Vara em 
exercício na Primeira Vara 
dest- Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catirina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo de mínimo de 
vinte dias, virem, dele conhe
cimento tiverem ou interes- 
Sir possa, que no dia três (3) 
do mês ne Janeiro próximo 
vindouro, às dez horas no sa
guão do edifício Jo  Forum 
desta Cidade, o porteiro dos 
auditórios, ou quem sua* ve
zes “fizer, levará a »público 
pregão de venda e arremata
ção por quem mais der e 
melhor lance oferecer acima 
da avaliação de Cr$ 70.000,00, 
feita neste Ju'ZO, o seguinte 
imóvel que foi penhorado à 
LEOPOLDO JOSÉ MARINS, 
nos autos da Ação Executiva 
movida por Harry Egon 
Klieger, julgada por senten
ça que transitou em julgado, 
a saber: - UMA CASA de 
madeira coberta de telha, 
forrada assoalhado, com di
versas portas e janelas, com 
todas suas benfeitorias, com 
o respectivo terreno com a 
a área de 1.428 ms2 (lotes ns. 
12-13-14-15) com as seguin

tes confrontações: c r m a rua 
n° 10 com a rua n° 5; com o 
lote n° 11 e com o lote n" 16. 
HuVido por compra d-* ,Au>o 
Ramos Lisboa e Arn Ido Al- 
b no Martins e suas mulheres. 
Kegi-trado sob nu 17387. no 
1° Oficio de Regis.ro de 
Imóveis e Hipotecas desta 
Comarca de Lajes. - E quen 
quizer arrematar o referido 
terreno, deverá comparec-r 
no dia, e hora, mês e locG 
ncima mencionados, sendo 
êle entregue a quem mais der 
e maior lance oferecei acima 
aludida avaliação, e depois 
de pagos no ato, em moedas 
correntes, o preço da a re- 
m .taõão, impostos e custas 
devidas. - E para que chegue 
ao conhecimento de todos, 
psssou-se o presente edital 
para publicação na forma da 
lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, aos quatro 
dias do mês de Dezembro de 
mil novecentos e cincoenta e 
oito. - Eu. Waldeck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Civel, 
o datilografei, subscrevi e 
também assino.

José Pedro Mendes de 
Almeida

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

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel
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As máquinas de escrever Siemag possuem: 
v  regulador de toque 
v régua de marginadores 
^  ajuste de fita em 4 posições 
v  proteção de tipos 
v  apôio de papel
^  inserção regulável e automática do papel 
v  libertador de tipos 
^  mesa ck papel 
v  estrutura blindada monobloco
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Porque dura mais! 
Porque custa menos! 
Porque trabalha melhor!

DISTRIBUIDORES EXCLUSIVOS: 

'«O rganização Hélio Lida.»''
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Juizo de Direito da Primeira 
V ara da Com arca de Lajes

EDITAL DE PRAÇA
O Doutor J[osé Pedro Men

des de Almeida, Juiz de Di
reito da Segunda Vara, em 
exercici» na Primeira, desta 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
le., etc.

Faz saber a tôdos quantos 
o presente editei de praça, 
com o prazo minimo de vin
te dias, virem, dêle conheci
mento tiverem ou interessar 
pos.-a, que no dia 5 de Ja 
neiro p. vindouro, às 10 (dez) 
horas, no saguão do edifício 
do Forum desta cid..de,'0 por- 
loiro dos auditórios, ou quem 
suas vezes tizer, levará a pú
blico pregão de venda e ar- 
remrtação por qu^m mais der 
e melhor lance oíerecer a 
■ uma da avaliação de Cr$ 
450.000,00 feita nêste Juizo, o 
eeguiute imóvel que foi pe
nhorado à Augusto Placki, 
individualmente, e a Firma 
Augusto Placki & Filhos nos 
autos das execuções que lbes 
movem João Maria de Oli
veira, Borges, Júlio de Oli
veira Branco, Guse. Pappen 
& Cia. Ltda. e Cláudio Scus- 
siato, a saber: - UMA CASA 
DE MATERIAL, assoalhada, 
forrad i com do s pavimentos, 
com diversas portas e jane
las, pintada de amarela, e 
RESPECTIVO TERRENO, com
as seguintesj;'confrontações: •
Com',a i Av. Marechal Floria- 
no, 7 metros; com a continua
ção da rua São Joaquin , 28

metros; com terrenos de Raul 
de Castro Arruda 31 metros; 
com terrenos de Antonio 
Duarte da Silva, 18 metros e 
ainda com terrenos de Anto
nio Duarte da Silva, 30 me
tros. - Casa e terreno estão 
6ltuados no lugar denomina
do «Chácara L^nzi», nesta ci
dade, e devidamente registra
dos em nome do executado, 
sob número 25.377, no primei
ro Oficio do Registro de Mó
veis desta Comarca. E quem 
quizer arrematar o referido 
imóvel (Casa e terreno), no 
dia, mês, hora e local acima 
mencionados, sendo êle en
tregue a quem mais der e 
maior lance oferecer acima 
da avaliação, e depois de pa
gos no ato, em moeda cor
rente, o preço ria arremata
ção, impostos e cus as devi
das- E para que chegue «o 
conhecimento de todos, pas- 
sou-se o presente edital p na 
publicação na forma da lei. 
Dado e passado nesta cidade 
de L-jes, aos nove dias do 
mês de Dezembro de roil no
vecentos •* cmc< enta e oito. 
Eu, Waldeck Aurtlio Sam
paio, Escrivão do Civel, « da
tilografei, subscrevi e t< mbem 
assino. Selos afinal,

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vsra 
em exercício da la.

Waldeck Aurélio Samp io 
Escrivã* do Civel
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Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

— Edital de P raça —

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes

E D I T A L  D E  P R A Ç A
O Doutor José Pedro Men

des de Almeida, Juiz de Direi
to da Segunda Vara, em exer
cício na Primeira Vara, desta 
Comarca de L a je s ,  Estado d ■ 
Santa Catarina, na form i da 
lei, etc.

Paz saber a tolos quantos 
o presente edital de praç t, 
com o prazo mínimo d* vinte 
dias, viren, dêln conheci
mento tiverem ou interessar 
possa, que nn dia 2 de Ja 
neiro p. vindouro, às (15) ho
ras, no saguão do edifício do 
Forum desta cidade, o por
teiro dos au litórins, ou quem 
suas vezes fizer, levará a 
público pregã > de ven i» e 
arrematação por quem mais 
der e melhor lance oferecer 
acima da avaliação de Cr# 
100.0J00.00, feita neste Juizo, 
o seguinte imó el que foi 
penh «r «do á FRE TOLINO 
THIESSN nos nu os da Ação 
Exeout va m«vido p ir Hilário 
Lenzi, julgada por sentença 
que transitou e n julgado, a 
sab^r: - UMA C ASA c nstrui- 
da de material e de madeira 
coberta de telhas de barro 
forrada, ass «alhada e envidr,-.- 
ç «da, com três paredes por 
um lado, encosta la ou servi
da por uma pare le da casa 
de Artur Largura, nesta cida
de de L«jes, à rua Marechal 
Deodoro, incl ísive u n terre
no foreiro com a ár°a super
ficial de cento e -etenta e oi
to metros quadrados (178.50 
m2), fechado por cercas de 
madeira, havidos conform“ 
docuneutos transcritas sob 
numeros 13.803,19.557,19 558 e 
19.559, confrontando com um 
lado, casa e terreno de Artur 
Largura; de outro lado, com 
terrenos de Hnracio Lenzi, ou 
quem de direito e Diva Fur
tado Lemos e, pelos fundos, 
com Aprigio Leal Nunes; fa- 
zen lo frente com à rua Ma 
rechal Deoiorj: - £ quem 
q iiz r arrematar o referido 
tereno, deverá comparecer

Seguros

JULINHO

no dia, hora, mês e local a- 
cimi mencionados, sendo êle 
entregue a quem m tis der e 
maior lance oferecer indepen
dente a aludida avaliação, e 
depois de pagos no ato, em 
moeda corrente, o preço da 
arrematação, impostos e cus
tas devidas. - £ >ara que che
gue ao c «nheeimento de to
dos, passou-se o pr-sente 
editil oara «ublic içãonafor- 
ma da lei. - D do e passado 
ie s 'i ci lade dj L ij-s, nos 
trê-. lias do mès de Dezembro 
de md novejent s e eia oen- 
ta e oito - E ., Waldeck Au
rélio Sarapuo, Escrivão do 
Cível, o dali! »grafei, subscre 
vi e assino. Selos afinal.

José Pedro Mendes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em ex«rc. na la

Waldeck Áurélio S mpaio 
Escrivão do Cível

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Di
reito da Segunda Vara, em 
oxercicio na Primeira Vara 
desta Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital de praça, 
com o prazo mínimo de vinte 
dias, virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar pos 
sa, que no dia 2 do mês de 
Janmrj p. vindouro, ás (10) 
horas no saguão do edifício 
d> Forum desta Cidade, > 
porteiro dos auditórios ou 
quem suas vezes fizer, levará 
a públios pregão de vend i e 
arrematação por quem mais 
der e melhor lance oferecer 
acima da avaliação de Cr$ 
40.000,00, feita neste Juizo, o 
seguinte imóvel que foi pe- 
nli irado à CARLOS W£RNER 
DIiDERSTADT D O S  autos d,« 
ação executiva novida por 
O lando Meiegari, julgada nor

sentença que transitou^ em 
julgado, a saber: UMA GLE
BA de terra com a área su
perficial de 720ms2, perfazen
do a dita área 2 lotes de 12 
x 30ms. situada no lugar de
nominado Conta Dinheiro zo
na «B» urbana desta cidade; 
confrontando ao Norte com
terreno do executado Carlos 
Werner Dudestadt; ao Sul 
com terreno da firma Cera- 
mica Meiegari Ltda. com 60 
ms na linha lateral á esquer
da; a Leste travessa da ave
nida 3 de Outubro com 12 
metros de linha de frente; ao 
Oeste com terreno da firma 
Ceramica MGegari Ltda., com 
12 metros dj linha que fecha 
aos fusdos. Estando o dito 
terreno acima mencionado 
transcrito no Io Oficio do Re
gistro de Imóveis sob n° 1.496 
n i livro n: 4-b á fls.274v. a 
275. - E quem quizer arrem a_ 
t r o referido terreno, deve_ 
rã comparecer no dia, e ho 
ra, mês e local acima men-*

cionados, sendo êle entregue 
a quem mais der e maior lan
ce oferecer independente a 
aludida aval ação, e depois de 
pagos no ato, em moeda cor
rente, o preço da arremata
ção, impostos e custas devi
das. - E para que chegue a.» 
conhecimento de todos, pas 
sou-se o presente edital para 
publicação na forma da iei. - 
Dado e passado nesta cidade 
de LajeB. aos três dias do 
mês dr Dezembro de mil no 
vecentos e cincoenta e oito. 
Fu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível, o datilo
grafei, subscrevi e tan.bém 
assino. Selos afinal.

José Pedro Mende* de 
Almeida

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

Waldeck Aurélio Samp.«io 
Escrivão do Civr 1

M O  D E£ LO 
L F - 3 2 1

Líder absoluto em economia I
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 É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRAS/LESKAS !

Edifício: M A R A J O A R A  

1* 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 Cemiterio.

Tratar com Altino Eduar
do da Silva, ou nesta redação

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
1$; técnica alemã em caminhões brasileiros I

il- !- ]a œ c — — |l

F i l t r a i  d *  e c o n o rn ia , 
c o n lô r to  a  s e g u r a n ç a  l

( T )  M otor Diesel OM?21, de 120 HP(SAE% 
com sistema d9 combustão por antecã* 
mora de alim entação contínua.

cronlzado. M ais fôrça no arranque 
m aior capacidade nas subidas.

© Cabine com n a /o  desenho: tão confor- 
tóve l como um corro de passeio I Pessul 
om pla janela traseiro, cinzeiro, porta- 
luvas com tampa, (jn r ~ m m W áp etc.

MERCEDES-BENZ DO B3RASIE. S.A.
rv

tA B R IC A N TE  DO 1? CAMINHÃO BRASILEIRO PARA AS ESTRADAS B R A S I L E I R A f l  ï

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

MERCANTIL
Rua

LAJES

CONCESS IONÁRIO  AUTORIZADO,

DELLA ROCCA
Manoel Thiago de Castro 516

BROERING S. A.
—  Fone 253

Santa Catarina
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i m p r e  q u a l i d a d e
PREÇO JUSTO.. .

Estas
marcas

comprando
ALTA Q U A L ID A D E  

E D IS T IN Ç Ã O
a boa roupa ponto por ponto

ma RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, alhe rao- derno a tradicional DURABILIDADE RENNER.
ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calçados, chapéus.

UOUPADispõeC asa RENNER QUALIDADE E DISTINÇÃO

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

LAJES. 10-12-58
CORREIO LAGEANO 5a. página

Direção de SILVEIRA JUNIOR

Jogos Realizados 1' t u r n o
Az de Ouro
Juventude
America
Olaria
Avenida
F Rogério
America
Juventude
F. Rogério
Az de Ouro
Avenida
Olaria
Juventude
Avenida
F. Rogério

2 X Avenida 0
O x  Olaria 5
2 x  F Rogério 3 
0 x  A z de Ouro w 
0 x  Am erica l
3 x  Juventude 4 

w x  Olaria 0
0 x  A z de Ouro 2 
3 x  Avenida l
1 x  Am erica 4
0 x  Juventude 0 
5 x  F. Rogério 1
1 X Am erica 3 
3 x  Olaria 5

Colocação
l  o Az de Ouro e Ameirca 2 pp
J-0 í?laria 4 pp
3 o Frei Rogério 6 pp
4.0 Juventude 7 pp
5 o Avenida g pp

Ataque mais positivo
l  o Olaria 15 gols
2.0 Ameria, F. Rogério 10 ”
3.0 Az de Ouro 6 ”
4.0 Juventude 5 ”
5.0 Avenida 4 »»

Artilheiros
l  o Longino (America)

2.0 Tiburcio (F. Rogério) Car- 
boneira (Olaria) com 3 tentos 

3 o Zéca (Az de Ouro) O r
lando, Pedrinho, (America) Jus- 
tino, Mclegari, Alorindo, (Ola
ria), Barriga (Frei Rogério) Eu- 
rico (Avenida) com 2 tentos.

Lajes S. A. Automóveis 
e Acessórios 

Convocação

n „ . _ ~  w  *-vr (.nmerica) Ar
L x  A z de Ouro 1 naldo (Olaria) com 4 tentos.

4.0 Vilson, Pinto, Menezes, 
Chico (Az de Ouro) Ciro Fran 
cisco (America) Ney, Mader, 
(Olaria), Milton, W altrick, Ju- 
cada, Rogério, Guido (Frei Ro
gério),' Varela, Rato, Rato, Ro 
gério, Volnei, (Juventus) Be 
cari, (Alm ir Avenida) todos
com 1 tento.

São convidados os acionistas, a se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária na Sede Social, à Avenida Mal. Floriano, n. 373, nesta cidade de Lajes, Estado de Santa Catarina, às 14 horas do dia 20 de dezembro, do corrente ano, com a seguinte ORDEM DO DIAa) 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

o melhor,
o mais belo.

M
AGRADECIMENTO

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma fam osa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix économat

0  Vigário da Paroquia de São Judas Tadeu ao anun
ciar ao numerosos devotos deste grande Santo, que a gran
diosa testa da inauguração do telhado do Santuario de São 
Judas, realizada domingo proximo passado rendeu a sur- 
prendente soma de Cr$ 146.251,00, sente no imperioso de
ver de agradecer publicamente aos incansáveis senhores e 
senhoras festeiras, assim como a todos os que de qualquer 
forma concoreram para tão extraordinário resultado dessa já 
á muito esperada Festa.

Que São Judas a todos muito abençoe são os votos 
que de coração aqui fazemos.

Lajes, 4 de Dezembro de 1958 
Pe. Tarcizio Dalsenter 

Vigário

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

Cr$ 1.881,20 por mês

Derrotado o Pinheiros pelo Flum inense
Jogaram amistosamente domingo a tarde no Estádio Municipal da Ponte Grande os elencos do

Fluminense e do Pinheiros, o qual veio finalizar com a justa vitoriado Fluminense por 2 á 1.
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Os I d v o p d o s  d t  L a je s  
—  «  Id sd id a !

t a n  D iv e r -
1

Conforme informamos em nossa última edição a Co
missão Executiva dos Advogados de Lajes, esteve reu
nida no último dia 2 no Forum local, oportunidade em 
que foram tomadas diversas medidas de interesse para a 
olasse e para o povo em geral.

Aviso ao publico
A Comissão Executiva dos Advogados de Lajes avisa 

ao público que, de preferência, procure tratar com os 
Advogados nos Escritórios no periodo da tarde e quando 
fôr o caso de ir ao Forum o façam na parte da manhã, 
ajudando assim a justiça de nossa terra pois nesse perio
do o Forum está preparado para atender o público.

Será lançado manifesto
Os advogados de Lajes deliberaram levar ao conhe

cimento da Ordem dos Advogados de Santa Catarina e ao 
Público um manifesto sôbre os problemas que afligem a 
Justiça na terra catarinense, protestando contra a sua mo
rosa e lenta aplicação, que causa sérios danos á socieda
de e contribue para o descrédito da classe e da própria 
Justiça. Nêsse sentido a classe confiou aos Drs. Jorge 
Barroso Filho e Antonio Edu Vieira, o esboço do Manifes
to a ser lançado com a aprovação de todos na próxima 
reunião.

Telegrama aos desembargadores que atra- 
zam os processos

Foi ainda aprovada na reunião os termos de telegra 
ma ao presidente da Ordem em Santa Catarina para que 
intercedesse junto ao Tribunal de Justiça para que os de
sembargadores Drs. José do Patrocinio Galloti, A r n o 
Hoeschí e Alves Pedrosa, dessem andamento nos proces
sos acumulados que têm em maos'.

Também foi acentuado nêsse telegrama a Ordem que 
se procedesse a correição em termos mais práticos e efi
cientes. Estão assim os advogados dando inicio a um mo
vimento destinado a ter a mais ampla repercussão em to
do o Estado.

Exmo. Sr. Desembargador Presidente Tribunal 
Justiça - Florianópolis

Advogados Comarca Lajes vg abaixo assinado vg vem 
presença vossencia solicitar designação Juiz Substituto 
Dr. Clóvis Ayres Gama acaba entrar férias pt Finalidade 
evitar que enorme acúmulo serviço continue crescendo 
sufocando pronunciamento indispensável Justiça pt.

Saudações
Getulio Vieira, João Ribas Ramos, Galvão Nery Caon, 

Elisiario Camargo Branco, Edézio Nery Caon, Cân
dido Ramos Vieira, Hélio Koeche Rosa. Rômulo Mattos, 
Sadi Rodrigues, Salvador Pucci Sobrinho, Antonio Edu 
Vieira. Evilasio Nery Caon, Gerson Figueiredo, Jorge Bar
roso Filho, Argeu Furtudo.

Exmo. Sr. Dr. João Batista Bonassis 
Presidente Ordem Advogados 
Florianópolis

Advogados Comarca Lajes vg abaixo assinados vem 
sua presença solicitar eficientes oficios essa ordem senti
do sejam redistribuídos processos encontram-se mãos De
sembargador José Patricio Galloti vg. Arno Hoschel vg 
Alves Pedrosa vg desafogar Justiça Civel entravada ilus
tres magistrados pt Rogamos também ordem advogados 
peça correição mais assidua e severa comarcas pt Cor
reições não devem ser meramente formais pt

Saudações

Getulio A. Vieira, João Ribas Ramos, Galvão Nery 
Caon, Elisiario C. Branco, Salvador Pucci Sobrinho, Edézio 
Nery Caon, Cândido Ramos Vieira, Helio Koeche Rosa, 
Rômulo Mattos, Sadi Rodrigues, Antonio Edu Vieira, Evila
sio Nery Caon, Gerson C. Figueiredo, Jorge Barroso Filho, 
Argeu Furtado.

Todos os reis, possuem u- 
ma coroa, como símbolo de 
seu poder; e Deus que reina 
no Céu tem sua coroa sim
bolizada pelas “estrelas que 
cintilam no firmamento’, pa
ra nós que vivemos obscure
cidos espiritualmente, sem ter 
ainda o adiantamento neces
sário para conceder o ver
dadeiro, sendo que a única 
verdade é Deus, e nós somos 
feitos a semelhança dessa 
verdade. De todos os aper
feiçoamentos o mais sábio, é 
o da própria humanidade, ha
verá mais abundancia na 
terra, quando ouver mais 
perfeição no céu. E quanto 
mais nos sentirmos compeli
dos a novas realizações, é 
que mais perto estaremos da 
grandiosidade em si. Jamais 
homem algum poude dar em 
sentido exato os meios pelos 
quais se educa um filho, con
siderando-se além do ambi
ente, a cultura, o exemplo e 
tantos outros fatores da fa- 
milia em si mesma. Cada fa
mília tem o seu modo prático 
de educar seus filhos, os li
vros de pedagogia só lhes 
pode dar um aperfeiçoamen
to educacional. Muitos são os 
pais que não tiveram em pe
quena educação, propriamen
te dita, foram apenas domes
ticados, não sendo possível 
para eles aplicar capacidade 
cultural, na educação dos 
seus filhos, a não ser por in
termédio de colégios e outras 
instituições. Lages dará um 
grande passo, na resolução 
de cidadãos mais adiantado, o 
dia em que construir um a- 
brigo para os menores, que 
oram perambulam pelas ruas 
discateandos para ganharem 
dinheiro envez de estudarem 
para o engrandecimento da 
Pátria, que conta com eles 
para progredir futuramente.

João Ivo Martins

Zé Fidelis em 
Lajes

C ontratado pela Radio Clu 
be de Lajes, deverá se exib ir 
no proxim o sábado e dom ingo 
em nossa cidade, o conhecido 
com ico da Radio Record de 
São Paulo, Ze Fidelis, consi
derado um dos m aiores hum o
ristas do radio brasileiro.

A s apresentações de Zé F i
delis em Lajes, estão desde já 
despertando o mais v ivo  in te
resse de quase toda a popula- 
çõo. devido a sua im ensa po
pularidade que g o z a  no 
broadcasting nacional.

Carlos Luz 
vai falar na  
próxima se

m ana
Informa-se que o Deputado 

Carlos Luz, vai ocupar a tri
buna da Camara dos Depu
tados na próxima semana, 
onde falará a respeito de 
muitos aspectos ainda obs
curos dos acontecimentos de 
11 de Novembro de 1955.

Bacharelando Ernani Rosa

Em solenidade realizada 
na última sexta feira no Co
légio Estadual do Paraná, fo
ram diplomados os novos 
bacharelandos da Faculdade 
de Ciências Económicas do 
Paraná.

Entre os inúmeros diplo
mados, figura o Sr. Ernani 
Rosa, que bacharelou-se em 
Ciências Contábeis e Atua
riais.

O Snr. Ernani Rosa goza 
de grande estima em nossa 
cidade, não só pelos seus 
dotes pessoais, como pelos 
seus grandes serviços pres

tados a Classe comercial, 
pois ocupa a Presidência da 
Associação Comercial de 
Lajes, a Presidência do Sin
dicato Varegista da Região 
Serrana, Diretor do Escrito- 
rio Jurídico Contábil Ltda. e 
sócio com função adminis
trativa da Lajes S/A Auto
móveis e Acessórios, cargos 
que vem desempenhando 
com atuações marcantes e 
decididas.

Cumprimentamos o Bacha
relando Ernani Rosa, dese
jando muitíssimas felicidades 
nesta nova fase de sua vida.

V ig a r is ta s  P o sta s e m  L ib e rd a d e  M e 
diante  H a b e a s C o rp u s

Há poucos dias foram  presos 
pela policia m ilitar os in diví
duos W alter Rossi, vu lgo A le 
mão, Israel M arçal G arcia, 
conhecido por baiano e Delcio 
C orrêa Bueno, identificados 
m ediante provas, como auto
res dos últim os contos do pa
cote aplicado em nossa cidade. 
Poucos dias após a sua prisão, 
antes m esm o de serem  o u v i
dos pela autoridade com peten

te, os referidos elem entos fo
ram  postos em liberdade m e
diante recurso de habeas cor- 
pus im petrado. A pesar disso, o 
m ajor A m inthas M elo, delega
do regional de Polícia, tomou 
as m edidas necessárias com 
referencia a gente dessa espé
cie, deportando os tres inde
sejáveis  para outro lugar e 
com ordem  de não retornar a 
Lajes.

Grande Baile no Clubs Ex
cursionista Princes a da Serra

Está programada para a 
próxima sexta feira no Clu 
be Excurcionista Princesa da 
Serra, uma monumental noi
tada dançante, a qual terá a 
participação da grande Or

questra de Ary Pistão da ca
pital bandeirante.

Para este baile recebemos 
um atencioso convite, o qual 
muito agradecemos.

vai c u ts d e r  i r p s i a  ao proje
to do l a p l o  da b i s o n

O D eputado trabalhista F e r 
nando Ferrari inform ou à re 
portagem  que a bancada do 
seu partido na Câm ara con ce
derá urgência para a m ensa
gem  que trata da alteração do 
im posto de consum o. E a c r e s 
centou: “ Fieis aos princípios do 
trabalhism o e de acordo com

os m em bros da bancada tra 
balhista, som ente se votarão 
as reestruturações tributárias 
que tenham  em vista tornar 
mais justo o gravam e fiscal, a- 
tendido a capacidade contribu- 
tiva  e a diferenciabilidade das 
taxas de acordo com a essen 
ciabilidade do produto’’.


