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O Presidente da Re

pública assinou no dia 
24 do corrente decréto 
lei que altera os niveis 
salariais, os quais vigo
rarão a partir de ama
nhã em todo o Brasil.

A  décima sexta região 
que comprende o Estado 
de Santa Catarina, foi 
dividida em 3 sub-regi
ões, que ficou assim cons
tituída: primeira sub-re
gião: Florianópolis, Blu
menau, Brusque, Crisciu-

ma Joinvile, Orleans e 
Tubarao, 4.õoo cruzeiros- 
segunda sub-região: Bra’
f w ° h  Norte’ CaÇador, Canoinhas, Herval do
Oeste, Indaial, Joaçaba
P n f  nai’T EAJES’ ^ a fra  Porto União, Rio Ne<m-
S o ° ;  KÍ °  o d0 ? ui> «a o  Bento do Sul, São Fran
cisco do Sul, Timbó, e 
\ ideira, 4.2oo cruzeiros; 
terceira sub-região e de
mais municipios, 4.000 
cruzeiros.

pira
Assim no Município de 

Lajes, os novos niveis 
do salario minimo serão 
de 4.2oo cruzeiros, os 
quais comparados aos 
salarios anteriores de 
2.2oo cruzeiros sofreram 
um aumento de 9o,9%.

Conforme 0 artigo 4- 
da nova lei, a nova ta
bela do salario minimo 
entrará em vigor a par
tir de r  de Janeiro de 
1959.
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Ronda Policial
Mae desnaturada assassina 

o próprio filho recem- 
nascido
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Fato lamentável ocorrido nesta cidade
Não é sómente no Rio de | abstendo-se das ações pre- interessados, foram descober- 

laneiro que existe a chama judiciais aos seus semelhan- tos. Por se tratar de menores
J» j  « x.____ : __1 _•» ▲__ ___u_________  _ ___ __da “ juventude transviada* 
De uma maneira ou de ou- 
tru, sob diversas formas, ela 
se manifesta nos mais dife
rentes lugares da Federação, 
causando voluntária ou invo
luntariamente danos e pre- 
juizos, tanto de ordem moral 
Como material, fazendo os 
pais e autoridades competen
tes pôr as mãos à cabeça na 
impotência de resolver tão 
melindroso problema. Desde 
o assassinato de Aida Curie, 
ocorrido em meados do cor
rente ano, a geração dos lam- 
bretistas, dos “ filhinhos de 
papai’’ e outros de sua cor
rida  tem estado em foco nos 
noticiários do país, sem qüe 
os mesmos meditem no as
sunto e procurem se com
portar pelo menos um pouco 
mais. Seria admissível que,

tes, continuassem a vestir 
roupas de cores berrantes, a 
usar o penteado que os dis 
tinguem tanto e, mesmo, che
gando-se ao máximo da to
lerância, a fazer suas bader- 
ninhas pelas principais ruas 
da cidade.

Mas não. Ê6ses mocinhos 
querem ir mais longe. Que
rem, a todo o custo e a todo 
0 pano, fazer valer 0 apelido 
que lhes foi aplicado de “ju
ventude transviada” . E, como 
tal, há poucos dias rasgaram 
0 estofamento de vários car
ros estacionados nas princi
pais ruas de nossa cidade, 
inclusive a tolda de um jipe 
que ficou totalmente danifi
cada causando inúmeros pre
juízos aos seus proprietários. 
Felizmente, após bem orien
tada diligencia por parte dos

entretanto, não poderemos 
divulgar seus nomes, já que 
estão sob a autoridade do 
juiz de Menores desta Co 
marca. Quem vai ficar no 
prejuízo são os seus proge- 
nitores, os quais serão obri
gados a pagar todo o dano 
causado. Tomara que seja 
sómente esta vez

Regressou o Dr. Clovis 
Aires Gama

Após uma ausência de al 
guns dias de nossa cidade 
retornou de suas férias junta 
mente com sua esposa, o Dr. 
Clovis Aires Gama, meren- 
tissimo Juiz de Direito da la. 
Vara da Comarca.

Nossos votos de boas vin 
das, extensivos a sua exma. 
esposa.

Barbaro crime ocorreu nes
ta cidade, na noite do dia 28 
para 29 do corrente, no Dor
mitório Freitas, sito ao lado da 
Estação Rodoviária de Lajes. 
Segundo dados que nossa re 
portagem conseguiu colher, A - 
lerina Cesar, com 22 anos de 
idade, de cor branca, residente 
no Rio da Varzea, Município 
de Campos Novos, deu a luz 
uma criança do sexo masculino 
na Maternidade Tereza Ramos 
tendo recebido alta no dia 27 
1j mes corrente.

A  referida mulher pernoitou 
to referido local na data já

mencionada, tendo viajado na 
manhã seguinte Nesse mesmo 
dia quando o camareiro do a- 
ludidu dormitório entrou no 
quarto para arrumar a cama 
encontrou o desventurado re- 
cem-nascido envolto num co
bertor com a coberta e o tra
vesseiro em cima do seu corpi- 
nho sem vida. Picou constata
do que a criança foi barbira- 
mente assassinada por meio de 
asfixia. Ao tomar conhecimcn 
to do fato, a policia tomou as 
devidas providencias com rela- 

S ção ao doloroso fato.

Discussão eu  Campo Belo resultou um 
ferido a bala

Aproximadamente as 19 ho- 
ras do dia 28 do corrente, no 
ugar denominado Capela do 
Jivino Espirito Santo, em Cam
po Belo do Sul travou-se, por 
motivos de pouca importância, 
violenta discussão entre Rogé
rio dos Santos e Antonio Cas
tilho Varela, solteiro, com 21 
anos de idade e filho de Fran 
cisco Emílio Varela Em certa 
altura, quando os ânimos se 
exaltaram ainda mais, o pri

meiro arrancou de uma arma 
que trazia consigo e desfechou 
um tiro em seu antagonista 
Antonio Castilho Varela, tendo 
o projétil atingido-lhe o ab
dômen.

Transportado para o Hospital 
Nossa Senhora dos Prazeres o 
ferido foi convenientemente 
medicado, encontrando-se no 
referido nosocomio fora de pe
rigo de vida.

Ancião morto num desastre com um JIPE
Grave desastre ocorreu se

gunda feira ultima com um 
jipe que rodava no trecho da 
rodovia Estadual entre Campo 
Belo do Sul e Cerro Negro. 
Conforme dados fornecidos a 
nossa reportagem, viajavam no 
veiculo 6 pessoas, todas resi
dentes naquela região inclusive 
o sr. José Xavier Wolff, de 
avançada idade e acompanhado 
de sua esposa. Ao fazer  ̂ uma 
curva, o carro tombou violen
tamente, capotando diversas

vezes. Logo após o acidente, 
verificou-se o seu resultado! to
dos os passsageiros sofreram 
escoriações dissem: Dadas pelo 
corpo, ao passo que o sr. José 
Xavier Wolff ficou gravemente 
ferido. Apesai dos cuidados 
que lhe foram dispensados, não 
resistindo a gravidade dos fe
rimentos, o ancião veio a fale
cer pouco tempo depois antes 
mesmo de ser transportado pa
ra esta cidade.
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Maria de Lourdes festejou quinze primavera
N o it e  de gala  oferecida pela familia Casarin á sociedade lajeana — A  distinta aniversariante conquistou a to
dos pela sua simplicidade, gentileza e cordialidade — Maria de Lourdes concluiu, ha pouco, o curso ginasial no 
Colégio Bom Conselho, de Porto Alegre — Presente em massa a na o de nossos rneios sociais — Convida

dos de outros lugares levam grata recordação das festividades nas quais tomaram parte

■.

Acontecimento de alta 
envergadura em nossos 
meios sociais ocorreu dia 
20 do mês era curso 
quando, em ambiente se
leto e fidalgo, a distinta

da posição, o sr. Emilio 
Laurindo Casarin, dire- 
tor-presidente do Moi
nho Cruzeiro S/A e in
dustrial de largo fôlego 
e dilatada visão, e sua

■

No clichê a Srta. Maria de Lourdes Casaria em pose especial para a
nossa objetiva.

jovem Maria de Lourdes 
Casann, filha do sr.Émi- 
lio Laurindo Casarin e 
dt sua exma. esposa do
na Idalina Todeschini 
Casarin, comemoro a fes
tival mente a passagem de 
SUas quinze radiosas pri
maveras. Especialmente 
decorado para tão aus 
piciosa ocasião, e abri
lhantado pelo Conjunto 
Melóuico Sincopaao, o 
veierano Clube 14 de 

‘Junho viveq um dos 
:seus grandes dias, jun
tamente com a socieda- 
dnde lajeana, com essa 
festividade que jamais 
,se apagará da memória 
dos que dela participa
ram. l r  * - ■ • . ■ * * * ■ • .....

Ótima recepção ao* 
. convidados _

Seguindo a velha tra
dição do cavalheirismo e 
da fidalgiiia peóuliarés 
às pessoas de sua eleva-

exma. esposa dona Ida- 
lina Todeschiui Casarin 
receberam gentilmente os 
convidados na entrada 
dos salões do Clube 14, 
conduzindo-os às suas 
mesas. Nesta oportuni
dade, necessário torna-se 
frisar que, além da alta 
sociedade lajeana que 
compareceu em massa a 
essa festividade, pessoas 
gradas de outros muni
cípios 6e fizeram presen
tes, dando maior realce 
ao acontecimento.

Palmas para aaniver 

sariante

Um dos pontos máxi
mos das cerimônias foi 
a entrada da aniversa 
riante, conduzida pelo 
seu progenitor. Ao redor 
da pista estava formada 
a fina flor de nossa so
ciedade tendo saudado 
vivamente a jovem Maria 
de Lourdes logo que ela 
chegou ao recinto. Em 
seguida, como é de pra
xe, foi conduzido aos 
majestosos salões do 
Clube -14 o tradicional 
bolo com as não me
nos tradicionais velinhas, 
em número correspon
dente à idade da aniver
sariante: Depois do mes
mo tér sido acomodado 
em local especialinente

preparado, Maria de Lo
urdes apagou de um fô- 
lêgo só as quinze ve
linhas ao som da músi
ca Parabéns a Você, ma
gistralmente executada

pelo Conjunto Melódico 
Sincopado. Em seguida, 
a aniversariante dançou 
a primeira valsa com o 
seu progenitor, sr. Emi
lio Laurindo Casarin, sob

Momento em qúe éra aguardado o corte do bolo de aniversário, vendo-se os
gentil adiversariante

No clichê vemos o momento em que a Srta. Maria de Lourdes 
tín era conduzida ao salão pelo seu progenitor Sr. Emiiio Laurindo

Casarin

longa e estrondosa sal
va de palmas, repetindo- 
se o ato com os seus de
mais familiares.

Distinção, alegria e 
cordialidadef J

Como soe acontecer 
em solenidades de ta
manha envergadura so
cial, as festividades fo
ram desde o inicio mar
cadas por forte dose de 
cavalherísmo, fidalguiá 
e distinção. Todos ospre^
senteV'contagiados pelo 
cohteritàmento dos pro- 
genitores da aniversari
ante viveram momentos, 
ou melhor,' horas de ver
dadeira recreação, ani
mados- também pelo fino 
trato que lhes foi dis
pensado. íAté altas horas 
(ia madrugada duraram 
os festejos. Nesse espaço 
de tempo* que ficará gra
vado na memória de to-

senhores pais da
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R E A F I R M A ,  P O N T O  POR PONTO,  ESTAS V A N T A G E N S  A B SO LU TA S  DA SUA C O M PRA I

Nova disposição das prateleiros internas do 
gabinete — a novidade BRASTEMP do ono.

Congelador horizontal de tamanho ideal. Três 
fdrmas para rápida produção de cubos de 
gêlo — exatamente o que a Sra. preciso. 

Ultra-moderno C O N T R Ô L E  TERMOSTÁTICO. 
Conjugado com luz embutida.
Várias graduações de frio, â sua vontade.

Prateleiras de alumínio anodizado. EXCLUSIVI
DADE DO BRASTEMP-CONQUISTADOR.

Caixa interna esmaltada a fogo, em côr mo
derna e atroente.

Painel interno da porto, em plástico polivmi- 
lico, com quatro prateleiras moldadas na pró
pria porta Utilfssima inovação BRASTEMP. 

Proteção da gardntia de fábrica, amparada na 
permanente assistência técnica do CONCES
SIONÁRIO.

A dm ire  seu  a c a b a m e n to ... o foeilidade do 

te u  m anejo . Im agine quanto conforto  êste 

belíssim o refrigerador dará ao seu lar. 

C o ze  do vantagem  absoluta da sua com prai

O QUE HÁ DE MELHOR

Exclusivista B R A S T E M P
tnsais o mais moderno refrigerador fabricado no Brasil

eu lar comprando um refrigerador

CONQUISTADOR BRASTEMP

Adquira agora

Complete o
IMPERADOR ou
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Direção de OIVEN

A n i v e r
Fazem aniversário hoje as 

seguintes pessoas:
Iolita, filhado sr. Ervino Viei
ra Borges; a sra Guilhermina 
Gonçalves de Arruda; o sr. 
Manoel Valdevino de Cordo- 
va, fazendeiro em Capão Al-

s a r i o s:
to; o menino llton Tadeu, 
filho do sr. Milton Osorio Ba- 
rros, funcionário dos Correios 
e Telégrafos.

A todos os aniversariantes 
do dia os nossos cumprimen
tos.

BAILES
Clube 14 de Junho
Realiza-se hoje no Clube 

14 de Junho, o grande baile 
de São Silvestre, encerramen
to das atividades sociais de 
1958.

Neste grandioso baile, de
verão debutar varias senho- 
ritas da nossa mais fina so
ciedade, ornamentados com 
finissimos vestidos, caracte
rizados com os últimos mo

delos da moda feminina.
Será uma noite inolvidavel, 

esta soireé do Ciube 14 de 
Junho.

Sport Clube 
Cruzeiro

Esta novel sociedade re
creativa, fará realizar hoje 
em seu salão social, o baile 
denominado de “ Fim de Ano” , 
alusivo ao ultimo dia de 1958

Nesta oportunidade o clu
be estrelado realizará as e- 
leições presidenciais para o 
biênio 1959/1960, surgindo 
como candidato mais forte 
o do Sr. Névio Fernandes, en
quanto isto se propala na 
reeleição do Sr. Aires Cruz.

Crônica Medica
Exame Pré-Naíal

Em co itiou.HÇão vamos dizer as vantagens do exame 
pré natal.

íistá devidamente eatabeleci I que toda a mulher gra- 
vida d ve orocurar o medico p riodicamente.

Isto oferece um * segurança d  ira uma boa gravidez e um 
parto feliz. E notori > que a gnvidez e o partos são fatos 
normais

O exame medico p^riodico permite que a gestante e a 
criança fiquem fora de perigo.

Podemos dar exemplos de como os exames médicos 
periódicos são importantes.

Assim é que a criança pode apresentar uma posição 
defeituosa.

Isto pode ser evitado muitas vezes com uma simples 
manobra externa feita pelo medico Tudo isto não aconte
cendo somente será descoberto na hora do parto tornando se 
moitas vezes necessários uma operação.

Muitas crianças nascem mortas e outras já nascem 
doentes devido a s files.

Aqui também pode ser evitado com o diagnostico da 
sifiles antes ou durante q gravidez.

Uma mulher pode ter bacia estreita ou mesmo ser por
tadora de um tumor localizado nestas partes por onde de
verá nascer a criança.

São situações perigosas que o exame medico periodico 
solucionará do melhor modo

A eclâmpsia pode ser evitado. Esta não se manifesta 
de repente.

Seus sinais iniciais são, tonturas, edemas (inchação) oe 
mãos e pés, dores de cabeça.

Se a mulher nlo for examinada periodicamente não po
derão ser tomadas as medidas preventivas.

Ficam então esclarecidos que são importantes á futura 
mãe e filho o» exames médicos periódicos assim como exa
mes de sangues urina, pressão arterial.

Alem de tudo isto estes exames ainda fazem referencie 
no vestuário adequado da gestante asseio, do corpo, dentes 
intestinos, seios, trabalho exercício repouso, higiene mental 
e alimentação.

âobre alimentação da gestante muita coisa errada cos
tuma ser aconselhada.

Há pessoas que dizem que a mulher gravida deve oo- 
mer muito porqus tem que comer por dois. Nao é exato.

Dr. Inaldo Mendonça

NOIVADOS
Contratou casamento no 

dia de Natal, o jovem Anildo 
Cenatti, filho do sr. Olivio 
Cenatti e de sua digna espo
sa d. Romilda Cenatti, com a 
gentil senhorita Edí Cordova, 
dileta filha do sr. Mario Cór- 
dova e de sua estremosa 
consorte d. Nair Córdova.

Aos felizes noivos os nos
sos parabéns.

X X X
Também contrataram núp

cias no dia 25, as irmãs ge- 
meas Maria Helena e Lilian, 
filhas do Sr. e Sra. Walter 
H- L. Hoeschel, da alta socie
dade lajeana, com os jovens 
João José Gomes Mendonça 
e Hermes Andrade Silva, res
pectivamente.

Aos esperançosos noivos, 
bem como aos seus dignos 
pais enviamos efusivos votos 
de felicidades.

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

V I S I T A N T E S
Procedente da cidade de 

Ponta Grossa no Paraná, en
contra-se á passeio em nossa 
cidade, o jovem Aquilino de 
Oliveira, filho do Sr. Cons- 
tancio de Oliveira, atual Pre

sidente do Centro Civico 
Cruz e Souza e de sua dig
na esposa.

Ao jovem visitante deseja
mos os nossos votos de uma 
feliz estada em nossos meios.

PARA O SEU ALBUM

Brito Machado

Brilha mais bela, a estréia matutina,
Mais belo o céu, e mais formosa a terra...
Tudo se exulta e tudo se ilumina!
Luz — desde o vale aas píncaros da serra.. .

Mais prazenteiro o bom do galo canta,
Mais prazenteiro muge o velho boi. ..
Em tôda parte um riso se alevanta:
Sumiu-se a dor, a lágrima se fo i...

O coração imáculo das aves,
Cheio de paz e de prazer, palpita...
Soltam canções puríssimas, suazes,
Que vão da terra á abóboda infinita...

A alma das flores cândidas entoa 
Hinos de amor ao que nascendo vem .. .
De tôda parte mais um canto ecoa, 
Saudando a Santa Aparição do Bem...

Abecedario dor. bons princípios
Am a ao teu próximo como a ti mesmo
Batalha pela vida, que te fôr cara
Caminha com retidão ao objetivo que almejas
Determina os teus ideais, ao fim  preposto
Escapai daqueles que te são indignos
Fazei com que todos te amem
Gozai da vida, aquilo que te cause prazer
Hospedais em teu coração o infinito bem
Incentivai aos outros para que sigam o bom caminho
Jurai nunca fazer mal a quem quer que seja
Kaut cultivou os bons principios
Lutai pelas causas justas '
Marcai as injustiças com sinal vermelho
Nobre serás, ao seguir o elevado caminho
Orai sempre que te lem bres de Deus
Procurai os bons amigos para te distraíres
Quebrai o mal que por ventura possa te cercar
Regulai as tuas ações, para que não venham a te prejudicar
Sejas correto em tuas ações
Tratai a todos como merecem serem tratados
Usai dos teus desijos latentes para o bem
Varrei da lembrança tudo aquilo que fôr mau
W hatt idealizou a vaporização
Xeretai tua mente com boas maneiras
Yroschima desconhecia a maldade dos seus antagonistas
Zelai por todos, que todos zelarão por ti.

João Ivo Martins
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Novo Advogado em Lajes

IR. 0M1R 11U ü  l l í Ê I i T
Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 
Alegre — Advoga no Civel — Crime — Comércio e Jus
tiça Trabalhista — Inventários — Arrolamentos - Desquites, 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializado 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITÓRIO — Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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Importante visi
ta de cafeicul- 
tores latinos 

americanos ao 
Brasil

CORREIO LAGEAFO
p .  . --------------------------------------- *________________________

tlcvação do nível cultural das massas Rurais
Campanha para alfabetizar e propiciar elementos

Rio (Agência Nacional) — 
Com o objetivo de acertar 
medidas coletivas tendentes 
a estabilizar os preços dos 
cates no mercado mundial o 
sr. Renato da Costa Lima, 
Presidente do Instituto Bra
sileiro do Café, acaba de 
convidar para um encontro 
informal, no Rio de Janeiro 
os representantes de alguns 
países, produtores latino-ame 
ricanos, especialmente os que 
integravam ojClube do, Mé
xico.

Como é sabido, a assinatu
ra, em Washington, do recen
te Acordo Latino-Americano, 
que distribui equitativaménte 
os sacrifícios de rettnção da 
corrente safra do caféj vai 
permitir uma conjunção mais 
efetiva de esforços no sen
tido de disciplinar-se a ofer
ta do produto no mercado de 
Nova York.

Firme a decisão do 
governo brasileiro
Rumores inteiramente des

tituídos de fundamento, e ao 
que parece malevolamente 
insuflados, estão retardando 
uma retomada dos negócios, 
em Nova York, na produção 
que já seria de esperar.

No intuito de, ainda, uma 
vez, demonstrar a disposição 
em que se encontra o Go- 
vêrno brasileiro de, conjun 
tamente com os demais sig
natários de acordo, dar-lhe 
a mais fiel e estrita execu
ção, e também para assentar 
medidas conexas que deve
rão ter imediata e benéficas 
repercussão nas praças in
ternacionais, encontram - se 
no Rio de Janeiro, alguns 
dos grandes do café, entre 
êles o sr, Andres Uribe, que 
representa os interêsses ca- 
feeiros da Colômbia nos Es- 
dados Unidos,

A S e iv iço  no
lesle basileiro

çã-> Ferrea Federal Leste br 
sileiro, cêrcà de 400 ml 
bitantes Deu-se Pr08r gu\®!áo 
to aos serviços de .co» ^ 
da variante Duranhem-En 
troncamento.

Informa ainda a,  ̂erH

Rio (Agencia Nacional) — 
Entre os pontos estabelecidos 
Pelo programa objetivo da 
Campanha Nacional de Erra
dicação de Analfabetismo, es 
tá a organização d» um »is- 
tema de educação de base, da 
caráter prático, capaz de le
var as populações rurais de 
todo o pais a melhorar os ní
veis de produção quanto à 
qualidade, pnncipalmente no 
setor agro-pecu»rin.

Para que tal alvo seja a- 
tingido, os técnicos no rssun- 
to estabeleceram condições 
mimma6 de ação, que podem 
ser sintetizadas nos três se
guintes pontos; a) equipar o 
magistério rural orasileiro 
com conhecimentos e técnicos 
que lhes permitam prestar 
maior assistência, a popula

ção, não só no âmbito edu
cacional, mas timbém, uos 
campos de Higiene, da Eco
nomia e do Trabalho; b) or
ganização de Cooperativas de

produção ngric da ag-upando 
pequenos médios produtores 
dos munici..io- tanto na defe
sa d* seus produtos como na 
melhoria da pr >pria produção

seguros do aumento da nossa produção

valendo-se de métodos racio- laçfio.

liga aos problemas de prote
ção das nascentes, da melho
ria da Urra e do sofrimento 
'Ia criacão de gado leiteiro e 
de aves, com vistas à expor-

nais de aproveitomento da 
terra e de c iação; c) organi
zação de Campanhas periódi
ca- e missões culturais, ero 
toda a area rural.

Objetivo das Campa* 
nhas

O objetivo do terceiro itr-ra 
é dos mais vastos e impor
tantes da qu.intos têm sido 
planejados, pois através das 
medidas ali preconizada os t- 
ducadores poderio lançar s 
bases de permanentes cam 
panhas de reílorestameuto; 
no que deverá haver progra
ma oficial em combinação 
com o Ministério da Agricul
tura, através de seu órgão 
competente. Outro mot >r qu 
merecerá a maior atenção s-

Na pirte exclu-úvamente li
gada à educção, dizea. os 
tecoicps que será necessária 
uma campanha de elevação 
do nível cultural das popula
ções campesinas ^traves da

organização de program.s de 
recreação, que atinjam a to
dos (adultos e crianças). A- 
lêm disto a execução de o- 
bras que possibilitam o cons
tante crescimento da rêde 
escolar primáriaf novas r dn- 
v í h s ,  pontes e tudo . quilo que 
significar facilidade para o 
locomnção do povo, f. i tam
bém lembrada.

Um engenheiro do Exército norte-americano, situado 
na costa leste dos Estados Unidos fez uma ligação telefô
nica de longa distância com o satélite “Atlas”, quando ês- 
e se encontrava a 300 metros sôbre o Pacífico. A chama 
da que o satélite retransmitiu para a terra. O engenheiro 
Thomas Wolstencroft falou ao satélite artificial das insta
lações de comunicações do Exército localizadas na base 
de Monmouth no Estado de Nova Jersey. A mensagem te
lefonada foi retransmitida ao Atlas por um transmissor de 
rádio instalado perto de Corona, na Califórnia. O transmis
sor do Exército disparou o transmissor'do satélite, através 
um dispositivo eletrônico.

!/ ) M E R C E D E S  - X W .

M O D E L O

LP-321
E in jE S S I Z Z .

líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
menle 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

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

• I . técnica alemã em caminhões brasileiros I

Fatôrcs d* •tonomlt, 
conforto • »Ofcvron<«l

( D  Motor Diesel OM321. de 120 HPfSAEL 
com sistemo de combcstuo ro r  onlecò* 
mora de alim entação contínuo

( 5 )  Câm bio de 5 morchos, totclmente «In- 
cronlzodo. M ais fórça no oironque •  
m aior copocidode nas subidov

( 3 )  Cablno com novo desenhe: »6o ronfoc- 
tdvel como um corro de posseiol Ptssul 
am plo |anel4  traseiro , cm ze^c.^poftg’ 
luvas com tam pa, gar.cfco

Rua

s E r S 1 m e r c a n t i l  d
ção, sementes 8 0 r;r::
cimento em 1958, foi ..
219.028.000. 00 superior â 
ta do ano anterior, Qu 
giu a soma de Crf •
191.426.000. 00.

l a j e s

MERCEDES-BENZ DO BRASIE S.A. §
[A O RICA N TÍ OO D  CAM IO H iO  O RASIltlRO  RARA AS

TÃ* R O C C A  BROERINGí j S. A
, i Thiago de Castro - Fone 253 ■ '

Santa Cafarinc
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Caminhonelas Perua

Jipe 4 porias
com ou sem capota de aço Peças Genuínas

Assistência e Serviço

n f i n n o  nrAV/icnncí1 Estrada Federal (lado do SerranoUTicma provisurid. Tenis ciube)
! j  ■ '  -

Instalações em construção: Av.nida Mai. noriano

Consultem  o n

Com prazer apresentamos a nova linha VEMAG
DKW  - SC AN IA  VABIS - M ASSEY HARRIS - FEGURSON  

Automovel SEDAM Turismo 4 portas



31-12-58
CORREIO LAGEAFO

Um espetáculo que jamais será
Página

dos os anfitriões se des
dobraram em atividade 
visando bem servir a to
dos, a todos agradar 
Sem duvida alguma, tal 
acontecimento constitue 
motivo para saudosa re
cordação da sociedade 
lajeana, que nele tomou 
parte e o abrilhantou 
ainda mais.

A  aniversariante

Fino ornamento da nos
sa melhor sociedade, Ma
ria de Lourdes Casariu 
e uma moça simpática, 
simples, acessivel e do
tada dos mais puros e 
nobres sentimentos. 
Ainda neste ano com
pletou o curso ginasial 
no Colégio Bom Conse
lho de j orto Alegre, ten
do recebido dos seus

mestres os mais francos 
elogios pela sua dedica
ção aos estudos e dema
is qualidades que lhe a- 
dornam o carater. Justa, 
pois a satisfação dos se
us progenitores em pro
porcionar-lhe uma festi
vidade desse quilate, a- 
traindo para Lajes pes
soas de outras terras e 
que indubitavelmente íica-

________________  ram encantadas ccm ti o
grato e tão importante 
acontecimento.

Gentileza da diretoria 
do Clube 14 de Junho

Antes de encerrarmos 
esta modesta reporta
gem social não poderia
mos deixar de mencio
nar a gentileza e a cor
dialidade da diretoria do 
Clube 14 de Junho — 
um dos clubes recreati
vos que congregam a 
nata da sociedade lajea
na cedendo os seus sa
lões para que a festa da 
comemoração das quin
ze primaveras da encan 
tadora Maria de Lourdes 
se tornasse um fato gran 
dioso, à altura do pró
prio progresso atingido 
pela Princesa da Serra 
nestes últimos tempos.

Registrando tão grato 
acontecimento, destas co
lunas aproveitamos o en
sejo para cumprimentar 
a distinta aniversariante, 
almejando a ela e aos 
seus dignos progenitores 
sr. Emilio Laurindo Ca- 
sarin e dona Idalina To* 
deschini um futuro longo,

. «vtHftdPa Maria de Lourdes dança a primeira CO fO adO  d a s  m a is  pere- 
IOmae com8o1Tea dparogeSord sdr. ÈmUio Laurindo Casarin. sob o olhar n eg  f e |ic id a d e s  . 
emocionado dos presentes. -----------------------------—

A eraciosa aniversariante, que completou o curso ginasial no Colégio 
Hora Conselho de Porto Alegre, pousa mais uma vez para a nossa ob 
jetlva demonstrando a sua clássica distinção.

Carnaval Pernambucano
Recife é a segunda cidade brasileira em pom

pa carnavalesca. Depois da capital do pais que 
apresenta, apesar da decadência destes 
anos, o mais animado carnaval brasileiro, Recife 
oferece ao turista e aos viajores de outros esta
dos três dias de intensos folguedos momesmos 
esDecialmente por motivo do popular frevo mau 
rido, que já se tornou uma tradição da musica 
popular dessa região.

PAULO W O LNY BROER1NG
Cristais e porcelanas

Jóias . nacionais e estrangeiras
Relógios

C an elas

C iarantep vende
Rua Marechal Deodoro 

n 29

LAJES — S. Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de La) es
---------— ---------------------  ESTA D O  D E SANTA CATARINA ------------------------- --------- -

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara, 
em exercício na Primeira 
Vara, desta Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na íórma da lei 
etc.

Edital de Citação
Faço saber aos que o pre

sente edital de citação, com
0 prazo de trinta (30) dias 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte de VIDAL VA
RELA DE OLIVEIRA, brasi
leiro, casado, religiosamente, 
residente e domiciliado

em Campo Belo do 
Sul distrito desta Comarca, 
me íoi feita a seguinte PE
TIÇÃO; Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la Vara desta 
Comarca. Vidal Varela de 
Oliveira, brasileiro, casado 
religiosamente, domiciliado e 
residente em Campo Belo do 
Sul (Fazenda do Quarteirão), 
distrito desta Comarca, por 
seu procurador abaixo assi 
nado, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de Santa Ca 
tarina, sob n. 1.049, com es
critório de Advocacia à Rua 
Cel. Córdova, 255, nesta ci
dade, vem respeitosamente 
V. Excia., intentar, pela pre
sente, Ação de Usucapião, 
com fundamento no artigo 
550 do Código Civil e 454 e 
seguintes do Código de Pro
cesso Civil, no curso da qual 
e sendo necessário provará:
1 - Provará que vem possu
indo há mais de 38 (trinta e

oito) anos, mansa e pasifica- 
mente, sem interrupção nem 
oposição, um terreno com a 
área de mais ou menos 
1.000,000 m2 (um milhão de 
metros quadrados), situado 
na localidade de > ampo Belo 
do Sul, distrito desta Comar
ca, no lugar denominado 
‘•Fazenda do Quarteirão", 
com as seguintes confronta 
ções: de um lado com Manoel 
Inácio Pereira, João Maria 
Camargo e João Batista Del- 
fes, de outro lado com: Se
bastião Geraldo da Silva; pe
la frente com: Terreno do 
Município e Sebastião Varela 
de Oliveira (que adquiriu ter 
ras do Município); e pelos 
fundos com: Euzébio Alves 
da Cândido, sendo os con- 
frontantes mencionados, to
dos brasileiros, domiciliados 
e residentes em Campo Belo 
do Sul (Fazenda do Quartei 
rão), possuindo, o Suplicante, 
a referjda área como sua, 
isto é, atribuindo a si a pro 
priedade nos têrmos do arti
go 550 do Código Civil. 2 - 
Provará, alêm disso, que a 
posse de tal área remonta 
há mais de 20 (vinte) anos, 
sem interrupção, nem oposi
ção mínima exigido pela lei, 
sendo mansa e pacifica na 
fórma do artigo 550 do Códi
go citado (Lei n. 2.437, de 7 
de março de 1955». Provará 
ainda, o Suplicante, que 
construiu benfeitorias no ter
reno em questão, tais como 
casas, cêrcas, e lavouras, 
não sendo a referida área 
devoluta. 4 - Provará que, 
“data venia”. deve a presen
te ação ser julgada proceden-

Em face da inundação de que foi vítima o 
Distrito Federal nestes últimos dias, a Capital da 
República está sob a ameaça de vir a sofrer gra
ve ameaça de um surto epidêmico de várias 
doenças.

O Secretário da Saude da Prefeitura do Dis
trito Federal o professor Guilherme Romano vem 
de alertar através o rádio e a televisão do perigo 
a que está exposto a população da Capital do 
país, e, solicitando que todos compareçam aos 
postos de Vacinação da Municipalidade para se
rem imunizados contra os diversos males que 
deverão surgir provenientes do la*maçal em que 
ficou transformada a Capital da Nação.

Abastecadira Bleyer Lida.
POSTO ESSO

A B ER TO  DIA E  NOITE
Telegrama: Abastesso - Caixa Postal 79 

Avenida 3 de Outubro 
(Esquina Estrada Federal BR 2)

Lajes — S Catarina

Cumprimenta a todos os seus amigos e 
fregueses, extensivos a suas exmas. famijias 
almejando um 1959 repleto de felicidades

te e provada para o efeito 
de ser reconhecido o dominio 
do Suplicante, sobre a área 
mencionada, com as dimen
sões e confrontações nela re
feridas. Assim requer, a V. 
Excia., e admita a justificar 
em dia e hora designados e 
com a citação do Órgão do 
Ministério Público a posse em 
referência. Feita a justifica
ção, determinará V. Excia., 
a citação dos confinantes do 
imóvel e de seus conjuges, 
se casados forem, para na 
fórma do artigo 455 do Có
digo do Processo Civil, con
testarem o presente pedido, 
seguidos os demais tramites 
legais sendo afinal reconhe
cidos a posse e o domínio 
do Suplicante sôbre a área 
aludida. Requer, ainda a 
ouvidas das testemunhas a- 
baixo arroladas, que compa
recerão independentemente 
de citação: 1 - Francisco Xa
vier de Freitas, 2 - Sebasti
ão Geraldo da Silva, 3 - Se
bastião Ribeiro da Silva, 4 - 
Francisco Evangelista da Sil
va, 5 - Tibúrcio Xavier de 
Oliveira, todos brasileiros, 
casados, domiciliados e resi
dentes em Campo Belo do 
Sul, com execção do último 
que reside em Cerro Negro. 
Protesta por provas periciais, 
documental e depoimentos

pessoais dos confinantes 
mencionados, bem como por 
todas as demais permitidas 
em Direito, dando à presente 
o valor de Cr$ 15.L)i) i),UU 
(quinhentos mil cruzeiros), 
para o ofeito de pagamento 
da Taxa Judiciária. Nestes 
Têrmos, Pede Deferimento. 
Lajes, 7 de novembro de 
1.958. pp. Cid Couto. DESPA
CHO: “ R. Hoje. - Designem- 
se dia e hora para a justifi
cação, feitas as necessárias 
citações. Lajes, 7-11-58 (a) 
C. Gama, Juiz de Direito da 
la. Vara.” Realizada a justi
ficação, foi proferido o se
guinte DESPACHO: VISTOS e 
examinados estes autos de 
ação de usucapião promovi
da por Vidal de Oliveira. O 
autor instruiu devidamente a 
petição inicial e fez prova 
liminar bastante da posse das 
terras que ocupa, o.bservando 
os requisitos legais. Ouvido 
o Ministério Público, por seu 
representante, não se opôz á 
prova produzida. Em face do 
exposto: Julgo por sentença, 
para que produza os devidos 
e legais efeitos, a justificação 
prévia da posse do autor 
Vidal Varela de Oliveira, sô
bre o imóvel descrito na ini
cial e, em consequência, de
termino a citação pessoal 
dos confrontantes e suas

mulheres, se casados for eu 
bem assim do Promotor ú- 
blico da la Vara, com o pra
zo de déz dias. e de todos os 
interessados incertos, por 
meio de editais, com o prazo 
de trinta dias, que será pu
blicado uma vez na Impren
sa Oficial e três vezes tia 
imprensa local, dando-lhes 
ciência da presente ação pa
ra que todos dela tenham 
conhecimento e possam con
testá-la, se o quiserem no 
prazo legal. P. R. I. Lajes, 28 
de novembro de 1.958. (a) 
José Pedro Mendes de A l
meida, Juiz de Direito da 2a. 
Vara em exercício na la.” 
E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os interessados incer
tos, passou-se o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na fórma da lei. Da
do e passado nesta cidade 
de Lajes, aos quatro dias do 
mes de novembro de mil no
vecentos e cincoenta e oito. 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível, e Comér
cio da la. Vara, o datilogra
fei, subscreví e assino.

José Pedro M endes de Almeida
Juiz de Direito da 2a. Vara 

em exercício na la.

Waldeck Aurélio Sampaio .
Escrivão do Cível

Redução de Cr$ 17000
no preço da Burroughs

T E li

oo

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

b
8r'

•  Teclado reduzido 
e Mais fácil de operar 
e L e v e : apenas 7 quilos
e O peração elétrica, 

silenciosa
e Totais positivos e ^  

negativos até 11 
algarismos

Faça idéia, Cr$ 17.000,001 Ê uma redução de quase 40 % I Assim, quem 
não pode ter agora a sua Ten-Key 7 Ê 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.

Nas lo|as, taraóitar, «icrltòrloa — a Ten-Key toma o serviço multo mais 
rápido e mais fácil; contribui também para o bom-gôsto 'da decoração. E 
é ainda um aumento panintldo de rendimento.

Burroughs IIN -K EY MAQUINAS  
DE SOMAR

CIA . BURROUGHS O O  BRASIL. IN C. fábrica em Santo A moro • São Paulo

ORGANIZAÇÃO IMES -
Rua Corontl Cordovo, 269 • C . Postal, 30 - Lagos - Santa Catarina

3 I2 N
1 / •
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_da indústria auto
mobilística na America 

Latina

Tratores

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
-  P A R A  -  

Lajes
S. Joaquim 

Urubicy 
Bom Retiro

r errrl de Pecas e Máquinas Lit aV j l - e r a i  a e j r ^ «  p 28 228 .  LAls St., Catarina
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contecimentos Nacionais
Navia carregado qua 
se afundou no Porto

Porto Alegre (Telepress) 
Dias atras após ter recebido 
ordens de partida o navio 
“Tejo”, pertencente à Compa
nhia Transmarina de Nave
gação começou a adernar para 
o lado do rio Guiba. Como 
houvesse perigo imediato 
pane do carregamento foi re
tirado. Apesar disso, pouco 
depds o navio começou a 
adernar para o lado, no cais, 
rápidamente íazendo com que 
entrasse agua no convés. Fo
ram chamados os bombeiros, 
que entraram imedi itamente 
em atividade, normalizando a 
situação. O “Tejo'’ que leva 
carregamento de madeira, 
deverá seguir para Bue
nos Aires.
Rodovia de Fortaleza 

a Brasilia

kio (Telepress) — 2.800 tra
balhadores flagelados estão 
sendo empregados na constru
ção da rodovia ique ligará a 
cidade de Fortaleza a Brasí
lia .

São 1.800 quilômetros de 
extensão, atravessando os Es
tados do Ceará, Bahia, Piauí 
e Goiás. Sua construção está 
sendo atacada simultânaamen- 
te em oito trecho* diferentes.- 

Essa rodovia, que será to
talmente afastada, p ssibili- 
tará um maior florescimento 
econômico na região das se
cas, com o intercâmbio de 
mercadorias com o Norte do 
P ;ís, além de facilitar a« mi
grações dos atingidos pelo fla
gelo das sêcas.

A  COAP Força a bai
xa no Piaui

Teresina (Telepress) — É 
grande a procura do público

pelos gêneros e produtos ven 
vendidus pela COAP em Te
resina .

Anteontem, iniciou-se a ven
da da manteiga americana e 
tem sido grande a procura 
popular desse produto.

A farinha de trigo, depois 
das medidas adotadas pelo 
Presidente do órgão controla
dor. baixou da Cr$ 1.400,00 
pa a Cr$ 800,00 o saco, com 
isso mudou por completo a 
feição do comércio do Epãa

Q arroz de 20 cruzeiros 
desceu para 16 cruzeiros o 
quilo; o açu ar de 20 para 14 
cruzeiros; o feijão de 30 para 
17 cruzeiros: o macarrão de 
40 para 26 cruzeiros.

Outros produtos também so 
freram baixa considerável, 
enquanto o presidente da CO 
AP procura, na praça da Forta 
leza, adquirir mais produtos 
para vender nesta capital.

I U  presla coalas as pote

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
piesenta a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
t a r a  de loluóteis Joio t a l  11.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29

Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS
Cr$ 2.300,00 por mês

Relatório da Diretoria da SLAN — Sociedade 
Lageana de Assistência aos Necessitados, com
preendendo o per/ )do bienal da gestão, de 10-11-50 
a 15-11-58 — contorme vai abaixo especificado e 
como consta dos documentos arquivados e livros 
auxiliares competentes, a disposição de todos os 
associados.

Saldo caixa gestão anterior 
Recebido de Associados 
Recebido doações avulsas 
Recebido produtos de rifas 
Recebido verbas federais 
Recebido verbas municipais 
Recebido verbas estaduais

12.088.80
173.561.00 
152.351.20
281.100.00 
249.500.00

15.000.(0
25.000 00 896 512.20

Valor depositodo nos diversos 
Bancos locais, conforme discri
minação abaixo mencionada, para 
aplicação conforme as necessi
dades 3.926,40

Pago armazém aos fichados 
Distribuição semanal fichados 
Comissão cobrados e outras 
Custo do Imóvel “Refeitório” . .. 
Aluguel da séde 
Indigentes - passagens - cober
tores - manutenção do refeitório 
uniformes e outras despesas 
Aquisição objetos para rifar 
Custo do imóvel “ escola” e seus 
pertences - moveis e utensílios 
Aluguel do potreiro para cavalo 
Custo de 2 casas novas 
Terreno - doado pela VVa. do Snr 
Osvaldo Camargo - Conta dinheiro

346.877.80 
49 510.30 
25.726.80 

122.660.00 
420.00

169.71250
27.000.00

51.241.90
2.000.00

59.700.00

40.000,00 894.849 3<

Valor depositado Banco Nacional 
idem idem idem Banco do Brasil 
idem idem idem Banco Inco s. a.

Valor numerário entregue ao te
souro neste ato

515.10
424.80

2.986.50 3.926.40

13.751.71

912.527.40
Lembramos, no devido tempo, aos Senhores.da nóvel 

Diretoria, que se acha a disposição da Slan, na Prefeitura 
Municipal local, o valor de Crj 15.000,oo, como subvenção 
daquela casa, e mais Cr$ 2.000,oo, doação de Snr. Hum
berto Pascale. Portanto, deverão providenciar a retirada.

Lages, 15 de novembro de 1958

Am élio Nercolini 
Joaci Ribeiro  
Paulo W olny Broering  
M ario Grant

jOílli. comprando
l cyAtt

[ ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

RENNER
a boa roupa ponto por ponto

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

Casa RENNER - Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça
(Jos, chapéus. OUAUDADE E DISTINÇÃO

RENNER “ veste o cavalheiro dos pés à cab»ça com o máximo de qualidade e distinção!
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Aumento de funcionalismo
Pácrim

Aprovado o abono no Senado da Republica
Pessoal das verbas globais também receberá 30% ' ■

lia lixado em quatrocentos cruzeiros
Rio, (Telepress) — Na ses

são noturm de vinte e tre«, 
no Senado foi aprovado o pro 
jeto conceda o abono paia o 
iuncionalismo da União, tendo 
sido lido8 os pareceres das 
1 i’£Dis6õe8 de justiça, Serviço 
Publico, Segurança Nacional 
e Finanças. Varias emend.is 
foram aprovadas.

Entre elas as seguintes:
Art. 1o — Suprimindo as 

expressões “ Dos jPodares E- 
xeeuttvos” a Iim de dar aex- 
tençào do abono ao Poder Ju
diciário.

Art. 3o — Substituindo ‘po
derá ser’’ por “ será” conce
dendo abono ao pessoal ativo 
e inativo das autarquias fe
derais e entidades para°sta- 
tais, mediante decreto execu
tivo. Foram suprimida* as se
guintes expressões finais dos 
dispositivos: ‘'condicionando o 
possibilidade financeia de.ca- 
da uma”.

Art. 4o — Foi oferecida e- 
mínda aumentando para 30 
por cenio o abono do pesso
al das verbiS globais.

Foram apresentadas emen
das suprimindo o artigo VII

dá o abono apenas a um 
dos cargos ocupados em

Salário fami-

qu
nv/upnuus CLLI T6-

gime de acumulação legal:,sj- 
primindo o artigo XI que au
toriza o Tesouro a enc mpar 
até a quantia de seisc-nta e 
três bilhões e jquinhentos mi
lhões de cruzeiros das emis
sões de papel moeda feitas 
ela solicitação da Carteira de 

R^deseontos; suprimindo o ar 
ngo XII (Emenda Ferrari) e 
i artigo XII que eleva os 
vencimentos dos mi listros 
para setenta mil cruzeiros 
mensai6, e o art. XIV, que 
maud i o Executivo reexami
nar os quadros do serviço Pu
blico Federal, inclusive orgãos 
de administração descentrali
zadas d»e sociedades de e- 
conomia miata.

Salario Familia
Os Srs. Atilio Vtvacqüa e 

Gilberto Marinh » apresenta
ram emendas elevando o sa
lário familia para quatrocen
tos cruzeiros por dependente. 
Essa emenda obteve desde lo 
go aco hida de todas as cor' 
rentes partidasia. A votação

das emenda* foi concluída 
pela madrugada inclusive a 
aprovação da emenda que 
suprime o art. XII, e seu 
paragrafos meis conhecida 
como em nda Ferrari.

A mesa convoenu para o 
dia imediato uma reunião pa
ra a votação em r gime de 
urgência da redação final daa 
emendas, projetos de resolu
ção encerrando a convocacâo 
extraoreinaria d<> Congresso 
Nacional e requerimento de 
pesar pelo falecimento do Se
nador Joaquim Pires Ferieira.

Síntese política
Mi-1 Secretariados Flumi

nense
__ Circulam rumores

de que o deputado Hermoge-
«-» • •  i n H i A Q fí A

Cotado para ser 
nistro

Dr. Edesio Nery Caon 
Dr. Evilasio Nery Caon

t

Dr. Galváo Nery Caon
Agradecem aos seus amigos e clientes 

pela preferência e confiança com que fo
ram honrados no corrente ano, e apre
sentam votos de Felicidades para iy59.

Leia e assine este jornal

ARALDI LIDA

nes Príncipe, fora indicado 
por parlamentares da Frente 
Nacionalista para ocuper li
ma das Pastas Ministeriais.

Não merece Polemica
O Deputado Emílio Carlos 

manifestou o seu proposito 
de não manter polemica com 
o parlamentar Esmerindo Ar
ruda a respeito do mandato- 
tampão.

C u m p r im e n to s  a Maz-
zili

O presidente da Camara, 
deputado Ranieri Mazzili, re
cebeu no seu gabinete de
trabalho, os cumprimentos de 
parlamentares pela passagem
do Natal.

Veto para a emenda 
Ferrari

O deputado Ultimo de Car-

S r t í r ;
^  ca^ode «er ^ a p r o -

£ £  S a  Pelo Presidente

Convites de Jânio
rirrularam rumores na Ca- 
C Í kI a ns últimos con- mara sobre o QUa

S)'„e88 “ ra°8conIeren|^ « J

R f í ? , t S S i í ^ .

Em setores do PTB flumi
nense anuncia se como de
finitivo o aproveitamento do

4 _________ 1 — 4  s-v n A i v A r i n  osr. Augusto de Gregorio 
Bocaiuva Cunha para o Se
cretariado do Sr. Roberto Sil
veira.

Euripedes na Berlinda
Não foram bem recebidos 

no Palacio Tiradentes os ter
mos do deputado Eurides 
Cardozo de Menezes, á guisa 
de defesa da acusação for
mulada pelo Cardeal Jaime.

Incompatibilizado com 
a Liderança

Deputados oposicionistas 
não consideram viáveis as 
pretensões do sr. Pedro A- 
leixo para conquistar a lide
rança da UDN no Palacio Ti
radentes.

BANCO NACIONAL 
COMERCIO, S.A.

Matriz Rua Quintino Bocaiuva 54 Lajes S. C.

FILIAIS — São Paulo Caxias do
Sul — Porto Alegre — São Leopol

do e Novo Hamburgo
M |

Agiadece a sua distinta freguezia s a 
todos seus auxiliares e colaboradores, 
augurando-lhes junto a suas exmas fa 

milias Boas Festas e um próspero
Ano Novo

Juízo Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes
EDITAL DE PRAÇA

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Direi
to da Segunda Vara em exer 
cicio na Primeira Vara desta 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, na forma da 
lei, etc. —

Faz saber a tôdos quantos o 
presente edital de praça, com 
o prazo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento tive 
rem ou interessar possa, que 
no dia 16 de Janeiro 
vindouro, ás 10 horas (l«-& -59) 
no saguão do edifício do o 
rum desta cidade, o porteiro 
dos auditórios ou quem suas 
vezes, levará a público pregão 
de venda e arremataçao por 
quem mais der e melhor lan 
ce oferecer acima da avaliaçao 
de Cr$ 60.000,00, feita neste
Juizo, o seguinte imóvel que
foi penhorado à JOAO PAT

CIO DO NASCIM ENTO e sua 
mulher nos autos da ação exe
cutiva que lhes moveu Jose

Patrício do Nascimento e 
Manoel Patrício Sobrinno, jul
gada por sentença que transi- 
tou em julgado, a saber:- UM A  
PARTES de terras de matos 
íachinais, com a áreas superfi
cial de duzentos e cincoenta 
mil metros quadrados (250,000 
m 2) terreno sem fechos e sem 
benfeitorias, situ«d o no luçar 
denominado Canta Gal o, 
distrito de Correia Pinto, des 
ta comarca de Lajes confron- 
tando com terras de Joao Ma
ria Netto com terras de hrze 
rio Rodrigues, com terras de 
José Patrício do Nascimento, e 
por último divide com uma 
cerca de arame que Perten 
ao executado João Patrício do 
Nascimento cuja cerca az .

visa com terras de Oliveira 
Patrício do Nascimento: - Trans- 
crite no I o Oficio de Registro 
de Imóveis sob n° 17.276.— E 
para que chegue ao coDheci 
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
aos vinte e dois dias do mês 
de Dezembro de mil novecen
tos e cincoenta e oito. — Eu 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Cível, o datilografei 
subscreví c também assino,

José Pedro Mendes de 
Almeida

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

Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível



preços e i janeiro
O Govêrno não cogita 

de levantar o controle 
dos preços das mercado
rias e serviços incluídos

no congelamento a partir 
de 1‘ de janeiro.

Foi o que informou o 
cel. Frederico Mindelo
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Jovem J. L. de Andrade

contestando notícias na
quele sentido.

— Por enquanto nao 
pensa o Govêrno em li
berar coisa alguma. G 
que poderá acontecer c 
o reajustamento de 
preços de mercadorias 
sempre que ficar cabal
mente provada impossi
bilidade de manutenção 
dos preços fixados acres 
centou o titular da Cofap.

M a j o r  J o s e  rimu johidi
está residindo no

Afim de Pas8a^ ^no^Novo, 
dades Natalina cidade jun-encontra-se nesta ciaaa f

f im ontnosCs°o particular amigo 

S °s ro S S L  ^ a t u a lm e n 

te está residindo 
da República. 

Enviamos
na

Enviamos ao Major j 
Pinto Sombra, extensivo»^ 
sua exma. familia — 11

dp nm foli
------------------------ OS
votos de um feliz conviví 
na Princesa da Serra. 0

Em visita a seus familia
res, encontra-se a passeio 
nesta cidade, o jovem José 
Luiz de Andrade, atualmente 
estudando na Fundação Getu- 
lio Vargas no Rio de Janeiro.

O jovem José Luiz de An

drade foi outrora correto 
funcionário das Lojas Renner 
e é filho do Sr. João de An
drade e de sua digna espo
sa, ambos bastantes relacio
nados em nossa cidade.

Corrida Internacional de 
São Silvestre

A Capital de São Paulo se
rá palco hoje as 23,45 horas 
da tradicional Corrida Inter
nacional de São Silvestre, pa
trocinado pela A Gazeta Es
portiva, numa das maiores 
competições atléticas de to
do o mundo.

A São Silvestre de hoje 
terá a participação de re
presentantes de todos os Es
tados do Brasil, alem de con
tar com a presença de reno-

mados azes do fundismo da 
Argentina, Uruguai, Chile, 
Paraguai, Bolívia, Perú, Es
tados Unidos, Portugal, Es
panha, França Italia, Ingla
terra, Finlandia, Bélgica. Sué
cia, Iugoslávia, Polonia e 
Hungria.

Desde 1947, esta competi
ção vem sendo vencida por 
corredores estrangeiros, épo
ca que a mesma se interna
cionalizou.

P a r t i c i p a ç ã o
WALTER H L. HOESCHL 

e Senhora
Participam aos parentes e amigos o con

trato de casamento de suas filhas

MARIA HELENA E LILIAN

com os senhores João José Gomes Men
donça e Hermes Andrade da Silva

LAJES, 25/12/58

Brizola renunciou a 
Prefeitura de P. A.

O Sr. Leonel Brizola 
renunciou segunda feira 
ao governo da cidade 
de Porto Alegre em fa
vor do Vice Prefeito Su
cupira Viana, afim de as
sumir o governo do Rio 
Grande do Sul no pro- 
ximo dia 31 de Janeiro.

No mesmo dia o novo 
Prefeito da Capital Gau- 
cha^formou o novo se
cretariado, que comporão 
o seu governo até o fi
nal do seu mandato.

U sr. Leonel Brizola a- 
proveitará a oportunida
de, para escolher o seu 
secretariado estadual, cu
jos contactos se vem 
verificando desde algu
mas semanas.

Doutor T e im o  V ie ira  Ribeiro
Acompanhado de sua 

exma. familia, enc^ [ ^  
se em gozo d e f e n a s  
nesta cidade, o Dr. T e i
mo Vieira Ribeiro, Pro 
fessor Catedratico da 
Faculdade de Direito de 
Florianopolis, Procurador 
do Instituto de Aposen
tadoria e Pensões dos

Industriados, e figura d 
grande destaque do Tia
balhismo catarinense

Almejamos ao ht\ 
mo Vieira Ribeiro; ben 
como a sua digna iamj- 
lia os nossos votos dc ti
nia feliz permanência tu
Princesa da Serra.

Participação de Noivado
Mario Córdova 

e
Nair Córdova

O livio Cenatti 
e

Romilda Cenatti
Têm o prazer de participar aos parentes e pes

soas de suas relações o contrato de casamento de 
seus filhos Edi Córdova e Anildo Cenatti.

Edi e Anildo
Confirmam

Lajes, Natal de 1958

W i  1 m a r  D i a s
A G R A D E C E

W1LMAR DIAS, 1* suplente de deputado f( 
ral para a legislatura de 1959 - 1962, pelo Par 
Social Democrático, cumprimenta os seus ami 
e ^ e lig ion á r ios , desejando-lhes BOAS FEál 
e FELIZ ANO NOVO.

Agrdecendo-lhes a preferência e as ateDÇ 
com que foi dístinguido, oferece a todos os s 
prestimos nos seus escritórios de Florianópolis (1
TnnISrnSí A Pai.v/  n' 5 ' telef'™e 28-85) e Rio
teleS 22“ . ÇS Aranhan- 57 sala 10

G r a n d e  L i q u i d a ç ã o
Em lodo o seu estoque por motivo da reforma j  1

4 Joalharia  M ondadori “  -  " "
Façam uma visita e verifiquem esso ~ ‘ “ Pj Sentes

daçâo nunca vista em nossa cidade. esirondosa liqur
Redução nos preços mesmo de abafar


