
Velho motorista viveu os piores momentos 
de sua existência ao fazer uma corrida

Não é sòmente na literatu
ra policial, oude a imagina
ção dos autores trabalha li
vremente criando casos com
plicados e que geralmente 
são solucionados pelos dete
tives e investigadores de po
lícia, que os malfeitores, os 
amigos do alheio, os vigaris
tas e pertencentes a outros 
ramos de classe dos margi
nais se manifestam. Também 
nas grandes capitais nos en- 
trosamentos das estradas, 
nas cidades onde o escasso 
dinheiro brasileiro aparece 
de quando em vez nas vilas 
nos lugarejos mais afastados 
ou mesmo em pleno sertão 
são cometidos crimes das 
mais variadas espécies - des 
de i na simples rusga por 
uma namorada, um trago 
d - ichaça até o assassínio 
premeditado ou não para rou
bar uma galinha ou um mi
lhão de cruzeiros. Sem duvi
da alguma, êsse é um mal 
que não pode ser corrigido 
tão prontamente, exigindo an
tes de tudo uma legislação so
cial mais enérgica e mais 
p » tiva e, sobretudo, um 
e eo do governo no sen 
tido e que o povo brasilei
ro - ■> i ia um nivel de instru 
ç > nuito mais elevado até 
c g-t" ao ponto de se con- 
v ' ■ que “ o crime não 
c npensa” .

I  m acontecimento iné
dito em Lajes

Fizemos essas ligeiras con
siderações para trazer ao 
Conhecimento dos nossos lei
tores um acontecimento iné
dito em Lajes, ocorrido sa- 
bado último e que abalou 
profundamente a opinião pú
blica. Digno de figurar na 
crónica policial de qualquer 
parte do Brasil, pelas circuns- 
tancis8 de se revestiu, o a- 
tentado de roubo e assasina- 
to a que nos referimos teve 
lances espetaculares, ao sa
bor de novela.

Corrida quase fatal
Sabado último, aproxima

damente as 21 horas, os in
divíduos José Rocha, com 
4!l anos de idade, Adão Su- 
ter, com 19 anos e mais um 
menor de 15 anos de idade 
abordaram o proprietário de 
um carro de praça, sr. João 
Bernardo Carlesso, para fa
zer uma corrida. Nada sus 
peitando da pinta e da inten
ção dos cajos, o motorista 
em referencia meteu o pé 
na taboa e, conforme deter 
minação dos seus ‘ fregueses", 
dirigiu se ao meretrício. De
pois de rodarem um pouco 
naquele local, os passageiros 
pediram para ir “ mais para 
frente um pouco". Distante 
do movimento e longe de 
testemunhas, os malandros 
calçaram o sr. João Bernar
do Carlesso no revolver, a- 
marrando-o e o omoldaçando 
ato continuo puseram no no 
porta-malas do carro, rodan
do com o veículo mais de 
meia hora, segundo os cálcu- 
oulos do prisioneiro.

Felizmente, após muitas 
tentativas o sr. João Ber
nardo Carlesso conseguiu 
desvencilhar se das cordas 
que prendiam e, abrindo o 
porta-malas, saltou do carro 
caindo nas proximidades do 
2.° Batalhão Rodoviário. Ato 
contínuo, chamou um carro 
de praça, explicando o ocor-

rido.
Caçada humana den

tro da noite
Sabedores do acontecido» 

imediatamente os motoristas 
de praça Osni Cervi e Pira
ta se puseram em ação, se
guindo o trajeto dos gatunos. 
Desenvolvendo grande velo
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cidade, os dois choferes em 
referencia conseguiram al
cançar o carro em que via
javam os larápios bloquean
do a estrada. Após alguns 
disparos de arma de fogo, 
os tres meliantes abandona 
ram o veículo, enbrenhando- 
se num matagal próximo ao 
Hotel Monte Alegre, sito nas

kiiy» UHiyiLiy
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A  « S A M A R C O »
Inaugurará suas novas instalações

Será solenemente inauguradas no proximo dia 20, as 10 horas da manhã com a 
Benção no ato da inauguração, e churrasco ao meio dia, as novas e suntuosas instala
ções da filial em nossa cidade da poderosa organização S.A AGENCIA MARÍTIMA E 
COMERCIAL (SAMARCO) com sede em ítajai, cuja firma e, distribuidora exclusiva em 
nosso Estado dos afamados produtos WILLYS.

Tratando-se de uma inauguração que, muito vem cooperar para o nosso desenvol
vimento e mesmo pela sua importância já se encontra entre nós o Snr. Comandante 
Erick Kreuger Diretor-Superintendente da SAMARCO, pois SS, aqui veio para prestigiar 
com sua presença e ao mesmo tempo aguardar aqui a chegada dos Diretores da WIL
LYS - OVERLAND DO BRASIL S.A, que estarão presente ao ato da inauguração.

Queremos aqui frizar que o serviço das novas instalações a serem inauguradas, 
bem como o programa de sua inauguração contou sempre, em todos os momentos com 
a decidida participação do snr. Otto Ivo Lohmann dedicado e zeloso Diretor da filial que 
será inaugurada

SR M A R IO  N AB U C O  CRUZEIRO
£ com justas alegrias que 

assinalamos segunda feira ulti 
ma, dia 16. a passagem de 
mais um aniversário natalino 
do Sr. Mario Nabuco Cruzeiro, 
pessoa de largo conceito em 
nossos meios sociais e comer
ciais.
O feliz aniversariante tem tido 
proficua atuação na gerencia 
da filial do Banco Nacional do 
Comercio desta cidade, onde 
goza de grande estima nos se
tores do comercio e da indus
tria da Princesa da Serra*

Nos meios sociais a sua per
sonalidade c bastante respei

Acadêmico José Luiz 
Andrade

Foi aprovado no vestibular 
da Faculdade de Direito {do 
Rio de Janeiro, o jovem Es
tudante José Luiz de Andra
de, filho do Sr. João Andra
de e de sua digna esposa, 
da sociedade local.

O Académico José Luiz de 
Andrade, é nosso colabora
dor exclusivo no Rio de Ja
neiro. como nosso corres- 
pondejte em noticiários poli
ticos e outros generos.

Formulamo-lhes os nossos 
melhores votos de felicida
des em seus estudos; e nos
sos parabéns extensivos aos 
senhores pais.

tada, onde comumente se faz 
sentir a sua proverbial boa 
vontad ■ na realização das boas 
<.ausas sociais.

Registrandp este grato acon

tecimento, enviamos ao Sr. Ma- 
tio Nabuco Cruzeiro, muitas 
felicidades, e que sua existên
cia seja palmilhada por gran
des êxitos

Sindicato dos Trabalhado* 
res nas Indústrias da Cons

trução e do Mobiliário 
de Lajes

IMPOSTO SINDICAL
O Sindicato dos Trabalhadores nas Industrias da Construção e do 

Mobiliário de Lages, com séde á Praça JoS Costa, 42 - 2o andar, avisa 
aos Senhores EMPREGADORES ESTABF.LEdD IS KM 1.AGES. que a 31 
de Março expira o prazo para o desconto d" I tPOSTO SINDICAL refe- 
rente a categoria profissional. Sendo o IMPOS TO SINDICAL OBR1GA- 
TORIO, abrangendo EMPREGADOS SINDICALIZADOS, ou não Sindica
lizados o seu recolhimento é feito diretamenU- pelas firmas empregado
ras. ao BANCO DO BRASIL ou a COLETOR1A FEDERAL onde náo ti
ver agências do Banco do Brasil, durante o próximo mè6 de Abril, por 
melo de gulas fornecidas por éste Sindicat >. 0 . endo os EMPREGADO
RES, logo após o recolhimento devolver a ést Sindicato a (2) Via da 
Gula acompanhada das relações nominais das npregados Contribuintes, 
de acordo com o artigo 13 do decreto lei 2701“» de 12 de agosto de 1949, 
que regula a Lei de 5 de Maio do mesmo ano

D1AR10 OFICIAL de 27 de Fevereiro de 1951, pagina numero 4411, 
considera-se UM DIA DE TRABALHO, para os mensaüstas a importân
cia equivalente a 1/30 avos (UM TRINTA AVOS) do salário ajustado en
tre empregadores e empregados isto é: a importância do salário divi
dido por trinta dias PARA OS EMPREGADORES FALTOSOS MULTA 
ATÉ CR$ 10.000.00 (Dez mil cruzeiros). Para os Empregados nâo poderão 
serem admitidos nas firmas, sem que provem sua quitação para com o 
IMPOSTO SINDICAL

OS EMPREGADORES que até principio de Abril nfto tiverem rece
bido as guias de recolhimentos, deverão procurá-las na Séde do Sindi
cato com o endereço acima, onde se encontra a inteira dirposiçfto dos 
interessados.

Lajes, 5 de Março de 1959 
Epitácio da Silva Borges • Presidente

proximidades da encruzilha
da de Curitibanos. De posse 
do carro que quasi tinhha 
sido roubado, Osni Cervi e 
Pirata dirigiram se para La
jes, de onde partiu um corpo 
de policiais, motoristas e vo
luntários com o objetivo de 
prender os ladrões.

Agarrado no mato os 
malfeitores

O primeiro gatuno foi pre
so a 1,30 da madrugada, pe
lo sr. Marciano Agostini que 
viajou para aquele local em 
carro dirigido p lo sr. Emilio 
Batistela; depois de muitas 
buscas, pelo matagal a den
tro, foram detidos os dois la
rápios restantes, aproximada
mente as 6,30 horas da ma
nhã, detenção esta feita pe
los sis. Olidio Salvador Pas 
sos e Eric Casagrande.

Sob as vistas de grande 
multidão, José Rocha, Adão 
Suter e o menor que os a- 
companhava, deram entrada 
em Lajes conduzidos peto 
major Aminthas Melo, dele
gado regional de Policia e 
comissário Hercilio Cervi. A- 
pós as formalidades legais, 
os “amigos do alheio” foram 
recolhidos ao xadrés, onde 
aguardam o competente pro
nunciamento da justiça.

Os componentes da 
"caçada'

Segundo nossa reportagem 
pode comprovar, tão logo a 
ocorrência de sabado foi 
conhecida os sargentos Dag- 
marino e Hilderberto, e mais 
os praças do destacamento 
local Jairo, Aprisio, Lucas, 
Waldir e Janir, acompanha
dos motoristas e civis 06ni 
Cervi, Pirata, Adegon Griblle 
Lidio Santa, Fulvio Córdovà, 
Eric Casagrande, Aracy Paim 
João Pedro, Marcelino Agos- 
gostini, Emilio Batistela, Car
los Jofre Amaral, Olidio Sal
vador Passos, Nilo Fava, O- 
tacilio Padeiro, Çebastião Min- 
gote, Ivanon Mfíntenegro, Jo
sé, Aroldo Brasil da Luz, Cel
so Couto e muitos outros 
cujos nomes não foi possível 
anotar rumaram imediatamen
te para o local onde os ga
tunos se encontravam, con
seguindo prende-los após u- 
ma busca memorável e que 
só finalizou domingo pela 
manhã.

Engaiolados os 
'“inocentes"

Logo após a chegada dos 
ires “ inocentes” a esta cida
de, os mesmos foram reco
lhidos ao xadrêz sendo pos
teriormente ouvidos pelo 
major Aminthas Melo. Nessa 
ocasião, os gatunos confes
saram ser autores de vários 
furtos e roubos de carros 
praticados no Paraná, em 
Santa Catarina e Rio Grande 
do Sul, além de muitos ou
tros ainda não esclarecidos.

Termina assim mais um ca
pitulo da crónica policial de 
Lajes, sendo que desta vez 
a coisa foi um pouco dife
rente. . .
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Importantes Conversações Econômicas 
Financeiras entre Brasil e Itália

18-3-59 ___________________________ CORREIO LAGEANO

ROMA, 19 (U P I) —  A Itá 
lia e o Brasil realizarão uma 
série de importantes conversa
ções económicas e financeiras 
em princípios da próxima se
mana. As conversações foram 
estabelecidas durante a visita 
que o Presidente Giovani Gron- 
chi fêz ao Rio de Janeiro, ano 
passado.

Na delegação brasileira figu
ra o Dr. Renato Costa Lima, 
presidente do Instituto de Ca
fé do Brasil que discutirá com 
os principais importadores ita 
lianos de café para procurar a 
fórmula de aumentar as expor
tações de café brasileiro para 
a Itália. Acredita-se que Cos
ta ,i na pr >porí aos importa
dor italii os a possibilidade 
d 'onstruir e .ormes silo-- pa
ri i mazen i n .to dp café nos

portos de Gênova e Triestre. 
Na Itália, o café custa, atual
mente, cêrca de 3 mil liras 
(quase cinco dólares) o quilo, 
mas acredita-se que, recorren
do ao sistema de silos o cus 
to do produto poderia diminuir 
para o consumidor. O povo 
italiano paga cêrca de 40 liras 
pela xícara de café «expresso» 
e bebe cêrca de 6 xícaras diá
rias. Costa Lima reconhece 
que baixando o preço, aumen
tará o consumo da bebida.

A missão económica e finan
ceira do Brasil é chefiada pe
lo Ministro Edmundo Penna 
Barbosa, diretor do Departa
mento Econômico do Ministé
rio das Relações Exteriores do 
Brasil. A Missão Brasileira, que 
chegará a Roma, domin

go, está integrada, também, por 
Roberto de Oliveira Campos 
presidente do BNDE, Paulo 
Poock Corrêa, diretos-geral da 
Carteira de Câmbio do Banco 
do Brasil e vários altos fun
cionários dos círculos financei
ros do País sul-americano. 08 
brasileiros discutirão, segunda- 
feira com o ministro da Fa
zenda da Itália, Fernando Tam- 
brony e com Alberto Folchi, 
subsecretárm das Relações Ex
teriores.

Durante as conversações, os 
brasileiros terão oportunidade 
de falar, também, com o Minis
tro do Comércio Exterior, Ri- 
naldo Del Bo e com Stefa I Si- 
glienti. Ministro da Fazenda, e 
agora presidente do Instituto 
Mobiliário Italiano. A missão 
será assessorada pelo Embai
xador do Brasil na Itália. A l- 
phoneo de Alencastro Guima
rães.Enlace M atrim onial

Sindicato dos Trabalhado- 
res nas Indústrias da Cons 

truçâo o do Mobiliário 
de Lajes

Assembléia Geral Ordinária

Pelo Presente Í T 2 2 M
pleno gozo de seus Direlt£® 23 dô corrente as 20 horas na Séde So- 
Geral Ordinarla. no Pr0* lm° d, costa 4’ para tomarem conhecimen- ctal deste Sindicato a Praça Jofto Costa p 
to e deliberarem sobre a seguinte

, KP?apresentado pelo Sr. Presidente do Sindicato 1 - Relatorlo a ser apresentam P ontecimentos do Ano de 1958.
que constam o re8'1®J !*i Financeiro Balanço Patrimonial e uma de- 

.BalaanÇp. AnliS X  do imposto Sindical, tudo era conlor-monstração Especial da Aplicaçao numero 884 de 5.12.42.
midade ®rdo*C0NS*E LHO FISCAL, sobre as contas do exercício

anterior Com a alínea B do Art. 524 d» C4..T. a« deliberações

sobre a tomada^ r dre°raf  r e rrâ0nuPm0̂ r ^ g r Pa ro rt 0ncIonamento da

oufr^AMem^leia^o^esmo^^o^are^fa^uma^ora1 após a primeira.Pqw
será realizada com qualquer numero de Associados presentes.

Lajes março 1959 

Epitacio da Silva Borges 

Presidente

2a. Página

te do noivo o casal Sr. João 
Furtado Ratnos e Sra. Dona 
Dilma Paes Ramos e pot- par
te da noiva o casal Sr. Fio- 
ravante Censi e Sra. Dona 
Olga Duarte Censi. Logo 
após as cerimonias os con
vidados foram recepcionados 
na casa dos seus familiare - 
com um suculento churrasco.

Ao distinto casal os cum
primentos do Correio Lagea- 
no.

t  I. é í i  Cruzeiro lilíslria e
h m  —

A V I S O
Comunicamos aos srs. acionistas que, na séde 

social, à rua Cel, Serafim de Moura, 202/210, em 
Lajes-Sc., estão à sua disposição os documentos 
a que se refere o artigo 99, do Decreto-Lei, N° 
2.627, de 23-9-40, referentes ao exercício social de 
1958. . -

CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Ordinária

Convidamos os srs. acionistas a se reunirem 
em assembléia geral ordinária, às 9 horas do dia 
22 de abril de 1959, em sua sede social, no en
dereço acimi, a fim de deliberarem sôbre a se
guinte

ORDEM DO DIA:

a) Leitura, discursão e votação do relatório da 
Diretoria, balanço geral, demonstrativo da conta 
de lucros e perdas, parecer do Conselho Fiscal e 
contas da Diretoria, relativos ao exercício social, 
encerrado em 31-12 1958.

b) Eleição dos membros do Conselho Fiscal, 
seus suplentes e fixação de sua remuneração.

c) Fixação dos honorários da Diretoria.
d) Outros assuntos de interesse social

Lajes, 13 de março de 1959 
Emilio Laurindo Casarin - Dario Antônio Todes- 

chini e Ovidio Simão Todeschini 
Diretores

Raalizou-se no dia 14 pp. 
o e ilace m itrimonial do dis- 
tint > casal Sr. Leandro De- 
march com a Viuva Sra. Do
no >íilsa Back.

Serviram de Padrinhos no 
Civil por pafte do noiv» o 
casil Sr Waldevino Vieira 
de Souza e Sra. Dona Oral- 
dina Vndrade Vieira e por 
par e da noiva o Sr. Geril- 
do Granetto e Sra. Doaa 
Jandira Granetto.

Na parte Religiosa por par-

SPRINGER
M oráiaÈii..

porque deslisa q u a lq u er p iso

com

t f
I r ».

dispositivo adoptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sóbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, lacilitando a limpe
za e mudança de local.

. Provido de prático sistema 
de freio paro fixá-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

•  4,5 pès cúbicos
•  In te rio r em c& f o iu l la g o
•  p o rra  a p ro v e itã .e l
•  novo  lècho  de  e nga te  suave 
e  S anos de  g ara n tia
•  p re ç o  bem  m ais em co a la

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D I A
Rua Coronél Córdova ./a -  LAIES _  Sauta Catarina

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



183 59 CORREIO LAGEANO 3a. Página

Enlace Esponsalicio
Deverão consorciar-se no 

próximo dia 29 na cidade de 
Porto Alegre, a distinta Srta. 
Marilia Dantas de Campos, 
ex Rainha da cidade de La
jes, dileta íilha do Dr. Olin- 
tho Campos, Promotor Publi
co da la. Vara e de sua dig
na esposa d. Talita Dantas 
de Campos, com o Sr. Dr. 
Alfredo Castilho.
Srta. Neiva Bianchini

neficios da luz e do calor do 
sol, dificilmente será sau
dável.
Conselhos e sugestões

Para fazer brilhar um mó
vel, empregue uma mistura 
de óleo de linhaça e álcool 
em partes iguais, com uma 
flanela. Logo depois use 
outra flanela sêca para re
tirar o excesso.

Meio litro de água com uma 
colher de amoníaco, é uma 
ótima solução para a limpe
za dos pentes e escovas pa
ra o cabelo.

*  *  *

Os objetos niquelados bri
lharão novamente, se forem 
esfregados com uma camur
ça embebida em amoníaco.

m i n i n a
»

Receita da semana
«BOLINHOS Dá BANANA»

Ingredientes:
6 bananas prata
2 colheres de sôpa de açú

car
4 colheres de farinha de 

trigo
3 ovos.
Modo de fazer:

Esmagar bem as bananas 
e juntar o açúcar, as gemas, 
as claras em neve e por úl
timo acrescentar a família. 
Quando os ingredientes esti
verem bem misturados, vão 
fritando às colheradas, em 
gordura quente. Depois é 6ó 
polvilhar com açúcar e ca
nela em pó.

Seguiu em dias da semana 
que passou para a capital 
paranaense, a prendada srta. 
Neiva Bianchini, fino orna
mento da sociedade local e 
que em Novembro do ano 
passado foi agraciada com o 
titulo de Rainha da Xla. Ex
posição Agro Pecuaria de 
Lajes. Em Curitiba, a srta. 
Neiva Bianchini irá cursar o 
Curso de Filosofia.

Desejamos a Rainha da 
Xla. Exposição Agro Pecua 
ria, muitas felicidades em 
sua nova residência, e que 
seja bastante feliz em seus 
estudos.
Efemeride Festejada
Bastante festiva esteve 

domingo ultimo a residência 
da distinta dama d. Edith 
Vieira, digna consorte do Sr. 
João Araújo Vieira, abasta
do fazendeiro neste municí
pio, por motivo de seu ani
versario natalicio.

A d. Edith Vieira, que pos
sui um largo circulo de ami
zades, dadas as suas quali
dades de um coração bo iis- 
simo, foi muita cumprime.na- 
da nesso ensejo, e mui cor
dialmente envia ios os nos
sos par ib ;ns co n votos de 
perenes felicidades.

DA MULHER PA ?A 
A MULHER

Função do leite
A principal função do id - 

te na natureza é alimen ».r 
os pequenos. O leite mater
no é melhor para o bebê, o 
da vaca para o bezerro e as
sim por diante. O leite deva 
constituir a base da alime i- 
tação das crianças durante 
todo o período do crescimen
to. É também importante i a 
alimentação dos adultos que 
necessitam de cálcio para a 
boa conservação dos ossos e 
dentes.

Sem o leite, será dific 1 
conseguirmos uma lieta su- 
ficiente mente rica em cá! j.o, 
pari atender à nossa neces
sidade diária.

Puericultura
O ar livre e a ação do 3 

raios lo sol, são elementos 
indisp • liáveis à saúde do 
bebê. O ar deve ser puro, 
isto é, isento de poeiras, fu
maça e emanações que pre
judicam o organismo do 
bebê.

O bebê deve tomar banho 
de sol diáriamente, tendo po
rém o cuidado em evitar que 
os raios solares, penetrem 
diretamente nos seus olhos.

O bebê criado em ambien
tes pouco ventilados, de ar 
pobre, c sem receber os be-

Surprêsa no calendário das donas-de-casa!

/

Vem aí a

sensacionais!
com mios

Tudo isto para
quem usa R IN SO :

REFRIGERADOR

MAQUINA DE COSTURA

LIQUIDIFICADORENCERADEIRA

PANELA DE PRESSÃO
*

S E J A  A  S E N H O R A  U M A  D A S  F E L IZ A R D A S ! É FACÍL IM O  G A N H A R  
UM  D Ê S T E S  P R Ê M IO S  M A R A V IL H O S O S !
Inscreva-se o quanto antes!
• jt Responda ò pergunta "O  QUE RINSO DÁ À SUA 

ROUPA?" no verso de 1 tampinha do pacote gigante 
ou de 2 tampinhas do pacote médio de RINSO ;

tA escreva também o seu nome e enderéço, bem 
como o nome e enderéço do seu revendedor;

it  ponha num envelope, feche e coloque no umo 
localizada na Rádio Clube de Lages, Rua 15 d# 
Novembro, 58. Se preferir, pode enviar pelo 
correio ao enderéço da emissoro.

E aguarde a apuração...
...a  reolizar-se no dia 9 de abril, 
ás 20 horas, pela Rádio Clube de Lages, 
durante um grandioso programa de auditório.

0 que Rinso dá à sua roupa?
- BRANCURA RINSO,

é claro!

Atenção. revendedores! *

Também um belissimo refrigerador será sor
teado entre os revendedores de R I N S O !

f
?

\

\
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Com prazer apresentamos a nova linha VEMÂG
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Automovel SEDAM Turismo 4 portas

Jipe 4 portas
com ou sem capota de aço Peças Genuínas

Assistência e Serviço

O ficina provisória  fíá fsdciubeed)sral (lado do Serr< 

insta lações em construção:

Caminhonetas Perua

Consultem o novo plano de financiamento
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V E M A G -
Caminhões de 10 e 12 tons.

SCflNIfl-VflBIS

/

— -----------------------------

_ —

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- PARA - 

Lajes
S. Joaquim  

Urubicy 
Bom Retiro

Pioneira da indústria auto
mobilística na America

Latina

Motores ‘Motal’ 
Oiesel de 5 - 7 e

12 H. P.

Tratores

Geral de Péças e Máquinas Ltda
I ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 

Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



Ga- Página
CORREIO LAGEANOlo-3-oy U U n n n u  _____ ________ _________ — - ■

Sirotsky Birmann S.A. Industria e Gooisrcio
( S I  B I  S Á )

RESUMO DO BALANÇO GERAL
A T I V O P A S S I V O

1. DiSPONÍVEL
Caixa 535.387,40
Bancos 15.957.329,50 16.492.716,90

2 . R ;a l iz â v e l  A CURTO PRAZO
Clientes 20.951.885,60
Fornecedores 20.790.303,30
Agentes 4.047.681,40
C > itas Correntes 7.276.768,60
T lios a Receber 5.981,132,00

Menos Títulos Negociados
59.047.770,90 
- 7.435.469,90 51.612.301,00

3. R iALIZÁVEL A LONGO PRAZO
Coitas Correntes 600.000,00
Títulos a Receber 522.000 00
Pinaais 202.980,00
Participações 1.199.400,00

4.918.089,80Alicional Lei 1474/51 2.393.709,80
4‘ CIRCULANTE

Mercadorias 79.796.444,00
5- lvlOBIZADO

Im íveis 9.318.606,50
Máqs e Equips Industriais 13.453.085,60
Veiculos 5.517.258,00
Móveis e Equips. Escritório 2.414.461,30
Semoventes 7.000,00
Benfeitorias e Instalações 2 064.095,30
Ferramentas e Acessórios 119.424,00
Biblioteca 16.510,00 32.910.440,70

6. VINCULADO
Cauções Diversas 32.093,30

7. TRANSITÓRIO
Imposto Veadas e Taxas 52.540,00
Prêmios Seguro Incêndio 78.780,20
Prêmios Seguro Acidente 150.151,30
Comissões iancárias 33.333,00 314.804,50

8- DE COMPENSAÇÃO
Ações em Caução 
Bancos C/ Caução 
Bancos C/ Cobrança 
Agentes C/ Cobrança 
Contratos de Seguros 
Títulos Endossados

100.000,00
10.569.455,80

453.230,60
1.394.800,60

76.389.800,00
7.435.469,90 96.342.756,90

282.419.647,10

1. NÃO EXIGÍVEL 
Capital
Fundo de Reserva Legal 
Fundo de Reserva Geral 
Fundo Devedores Duvidosos 
Fu ado de Depreciação 
Saldo à Di8p. Assembléia

2. EXIGÍVEL A CURTO PRAZO 
Bancos
Clientes
Fornecedores
Agentes
Contas Correntes 
Deleg. Sec. Imposto Renda 
Exatoria Estadual 
I. A P I.
Contas a Pagar
Títulos a Pagar
Div. a Pagar Ações ao Port.
Diretoria C/ Gratificação
Part. Partes Beneficiarias
Fundo Resg. Partes Benef.

3. EXIGÍVEL A LONGO PRAZO 
Bancos
Contas Correntes 
Títulos a Pagar 
Gratificações a Pagar

4. VINCULADO
Adiant. Contratos Câmbio

5. RESULTADO PENDENTE 
Trib. Pend. de Recurso - MM.

6. TBANSITÓRIO
C/ Terceiros Acertos Balanço

7. DE COMPENSAÇÃO 
Caução da Diretoria 
Títulos Caucionados 
Títulos em Cobrança 
Valores Segurados 
Respons. P/ Endossos

1

40.000.000,00
4.992.35360

16.550.979,10
7.598,300,00
Q OQ1 4Q1 on

20.619.0''0,00 98.092.124,60

13.188.907.00
4.804.00

10.601.942.00
1.013.827.70
2.710.340.00 

484.558,20
14.576,20 

542.094,40 
2.003 218,00 

34.693.651,90
6. 120.00
8.760,70

216.000,00
_  100.000,00 65.588.800,1»

8.499.746.70 
1.400,000,0o 
2.434.968,80
1.211.700.00 13.546.415,50

8.665.000.0#

43.334,3#

141.215,7»

100.000,00 
10.569.455,80 
1 848.031.20 

76.389.800,00
7.435.469,90 96.342.756,9#

282.419.647,1#

Passo Fundo, 31 de outubro de 1958

HENRIQUE SIROTSKY 
Diretor

ARON BIRMANN 
Diretor

ASSIS LITVIN 
Diretor MÁRIO BOHRER 

Contador CRCRS

Demonstrativo de «Lucros e Perdas Gerais»
D é b i t o C r é d i t o /

GASTOS GERAIS (Despesas Diretas e Indiretas) 
Custo de Produção, Juros, Descontos, Repa
ros e Substituições, Salários, Ordenados, 
Despesas de Exportação, Despesas de Ad
ministração, Impostos, Comissões, Seguros, 
etc.

Fundo de Depreciação 
Fundo Devedores Duvidosos 
Participação Partes Beneficiárias 
Fundo Rescate Partes Beneficiárias 
Gratificações Diretoria e Funcionários 
Fundo de Reserva Legal*
Fundo de Reserva Geral 
Saldo à Disposição Assembléia

%

HENRIQUE SIROTSKY 
Diretor

Resultado Bruto das Operações do Exercício 91.008.967,40

54.139.411,30 
2.268.453,10 
7.598 300,00 

216.000,00 
100,000,00

2.473.000. 00
1.538.000. 00 
2.056.803,00

20.619.000,00

91.008.967,40
!

Passo Fundo, 31 de outubro de 1958

ARON BIRMANN ASSIS LITVIN
Diretor Diretor MARIO BOHRER 

Contador CRCRS

(
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Goleada do Pinheiros sobre o Lajes por 5 á 1
Tivemos domingo a tarde no rodinhas de café, onde uns a-

Estádio Municipal da Ponte 
Grande, perante um bom pu
blico a realização de um cote
jo amistoso que vinha mono
polizando as atenções do mun
do esportivo local.

Pinheiros e Lajes entraram 
em campo, cada um imbuido 
de vencer a partida, motivado 
p las constaites pelemicas de

pontavam o Lajes como o ven
cedor e outros o Pinheiros.

Assim todas as conversas 
fiadas foram desfeitas, quan
do o Pinheiros revelando mais 
senso de conjunto e melhor 
domínio nas ações infrigiu um 
placard de 5 á 1 ao seu favor, 
marcador até certo ponto im
pressionante.

0  Vera Cruz de Bom Retiro
em Lajes

- Possivelmente no proximo 
di-i 12 d i Abril, teremos pm 
nossa cidade a visita do Ve
ra 'ruz de Bom Retiro, que 
da>‘ \ confronto contra o SC.

Cruzeiro. Faltam apenas pe 
quenos detalhes para que 
tenhamos esta exibição do 
quadro de Bom Retiro em 
Lajes.

h  a t i n  mi on
Segundo a nossa reporta

gem joaseguiu apurar junto 
ao 3.\ Névio Fernandes, Pre
sidente do S. C. Cruzeiro, o 
seu clube deverá na segunda 
quinzena de Maio, patrocioar 
a vinda de um grande clube 
do futebol a nossa cidade 

5 equipes estão na mira 
do dirigente eatrelado, sen
do os seguintes clubes Ope-

de Antonio Prado e Palestra
Itali i de Curitiba.

) Cruzeiro está realizando 
desde já uma intensa cam
panha financeira para patro- 
cin ir a vinda de um destes 
5 clubes.

Frizou ainda o Sr. Névio 
Fernandes, que a excursão 
que o Cruzeiro realizaria a 
Fpolis confoame comunicação

rario bi campeão de IMafra,1 qa i recebeu do Postal Tele 
Olímpico de Blumenau, Mar 1 grafico, foi adiada possível 
Cilio Dias de ítajaí, Pradense m ite para o mês de Maio.

ra um jugo local.
Na preliminar o quadro do

Na primeira fase já vencia I dor final para o quadro de Lam- 
o Pinheiros por 2 á 1, com bança.
goals de autoria de Johan e Na arbitragem esteve o Sr.
Dezinho, para o alvi verde e 'A rten s  Freitas com uma boa i Olinkraft da localidade de Iga 
Wilson para o Lajes. atuação. ras goleou o America da var-

N  fase derradeira Emilio 1 1 A  renda somou a quantia zea por 8 á 1. 
e Johan 2 construiram 0 marca I de Cr$ 4.400,00 muito boa pa |

Nova derrota do Cruzeiro

Juiz? de Díreit da Primeira 
V a n  da C om arca de Lajes

EDITAL DE °RAÇA
O Doutor Cio via Ayres Q 
ma, Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarc-i de 
Lajes, Estado de Santa Ca-' 
tarioa, na forma da lei etc-.
Faz saber a todos qu intoa

0 presente edital de pr iça, 
c un o prazo mínimo de via-, 
t< iias, virem, dêle conheci- 
ment ■ tiverem ou tnl re-sár, este com e 
po<sa, que do dia quatro (*) 
d mês de Abril p óximo 
ví idouro, às dez horas, ao 
sagào di» idíficio do Forum 
dest i hdade, <». porteir t 1 -s 
au i óri-»s, ou quem suas jh 
z fiz-r. levará h público 
p gà * de venda e arrern .t - 
ção o >r quem m il- der o* 
melTor lance oferecer acima 
da av Ilação de Cr$ 12.000,0" 
fei , lêse Juizo, o seguint
1 óv»-l que foi penhorado à 
BRUNO BECCARI, nos autos 
d» Ação Executivo movida 
pel i Firma Bornhausen & Cia 
Ltda., julgada p »r seotenç-i, 
que transitou em julgado e 
a saber: — UMA GLEBA de

de 16-1-52 e transcrito no l,d 
Ofccio do Registro de Imóvel 
desta Com »rca s >b n.* 23 110 
cm 8-2-Õ4. Confrontações: Ao 
Norte com terras do Patrimó
nio Municipal, na linha late
ral direita: Aç Sul, com ter
ras !e Helena Beccsri na 
íinna lateral esquerd;*; ao 0- 

e-tr.da federai 
na linha de frente e ao Leste 
ço i uma rua protelada- e 
terreno de Antonio Mu i z na 
linh i que l-cha os lundos.- 
E quem quizer arrematar o 
refe l 'o imóvel leverá com
parecer no djí, bora, mês •* 
local v*cima d » a u 11 la ava- 
liaçã Ie depois d pagos no 
at em moedas corrent-s, < 
orAço de arrematação, impôs 
tos e custa* devidas.- E para
que chegue tt0 conhecimento
de todoa, pa-sou-se o presen- 
edital para publicação na for
ma da lej.r Dado e p iSsado 
nestCífdade de Lajes, aos 
quatorze dias do me> de Mar
ço do ano de mil novecentos

Inegavelmente o Cruzeiro a- 
travessa uma fase técnica baS 
tanto desfavorável nesta inicio 
de temporada.

Domingo ultimo no Campo 
do Ginásio foi derrotado pelo 
Arco íris pelo escore de 3 á 1 
completando o seu 7.o insuces
so consecutivo.

Vitoria merecida do Arco 
íris, que fez jus a vitoria pe
la sua estupenda atuação na 
primeira fase.

Carlinhos 2 e Eraldo mar
caram os tentos do alvi rubro 
e Deco consignou o gol do es
trelado.

Os dois quadros jogaram as
sim constituídos; Arco íris: O- 
rival, Zé Otávio e Tuti, Aloisio,

Domingo o Indepen
dente de Curitibanos 
visitará a nossa cidade

No proximo domingo o forte 
conjunto do Independente A  
C. de Curitibanos visitará a 
nossa cidade, onde medirá for
ças contra o quadro do Pinhei
ros, em cotejo revanche, des- 
d , uma vez que o Pinheiros 
foi goleado naquela cidade por 
5 á 1. e domingo será a oca 
sião propicia para o alvi ver
de vingar aquele resultado an
te o azul amarelo de Curitiba
nos.

Possivelmente na priliminar 
togarão os quadros do Cruzeiro 

dó Palnieiras

Valdir e índio; Dino. Jango, 
Super, Carlinhos e Eraldo.

Cruzeiro- Ozair, Zé e Carlin
hos; Nelson, Aires (Juarez) e 
Deco; Siqueira, Ari (Niltinho)

Wilmar, (Jairo), Dico e Rai
mundo.

Na preliminar o Brusquense 
venceu o aspirante do Cruzei 
ro por 5 á 1

de 6.596,32 m2, situado no 
lugar denominado “ Varzea'\ 
zona suburbana desta cidudé 
obtida pelo executado pelo 
titulo de Concessão de terras 
(transferência) de ftrefedcira 
Municipal de Lajes datada de

terras com a área superttcv»!; p.eincoeuta R  nove.- Eu .WaU
deck Aurelío Sampaio,'Éscrl 
vão do ÇíviJv ,o  datilografei, 
subfccrevf e também âssino,

' Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la. Vara 
Waíàeck Aurélio Sârríp.ifo 

Escrivão do Civil

Desistiu o America e 
vitoriou-se o Juventude 

na Varzea
Dando prosseguimento ao 

Torneio Extra varzeano, o Ju
ventude goleou impiedosamen 
te ao Frei Rogério por 8 á 2 
enquanto que o Az de Oun 
vanceu o America por W. O.

Siga o símbolo de
OLf u c

valor!
Peças e Acessó
rios «FORD» legí 
timos.

Juizo k Direito ia  la. Iara ia Comar
ca ile Lajes -  81a Calariaa

O Dr. José Pedro Mendes. nervina Vítor Nogueira, e 
de Almeida, Juiz de Direi- conforme consta da carta de 
to da 2a. Vara da Comarca I aforamento, registrada’na Prer
de Lajes, Estado de Santa 
Catarina, na forma da lei e 
etç.

Edital de Citação
FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou dele 
conhecimento tiverem que. 
com • prazo de trinta (30) 
•iias, a contar da primeira 
publicação no «Diário OfiCMl 
do Estado», a requerimento 
de;Maria Clarado Nascimento, 
fica citado o seu esposo COS- 
ME LELIS NOGUEIRA - que 
se acha ausente em lugar in
certo e não sabido, conforme 
declaração da requerente, pa
ra dentro do prazo acima 
mencionado responder em 
Juizo ao pedido de suprimen
to de outorga nos térmos di 
i-eguinte - petição: «Ex no. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da 2a. 
Vara da Comarca. Maria Cia
ra do Nascimento, conhecida 
também por M iria d* Nisci- 
mento Nogueirq, brasileira, 
casada, domésti a, residente 
ne->ta cidade, por seu procu
rador .»baixo assinado, ve ti, 
com o devido res >éft >, pe 
ra it- V. Excia. pa a Hzer ** 
requerer seguia.e: 1 •- Que, 
a Spte. é cas . ia co n Cosnie 
Leu» Nogueira, oe' regime 
de comunhão unwers 1 t 
ben- ( ii»c. j.) sei marido 
ha muito tempo. o go.hamui 
to a -s ku>eotou se desta 
cornada, par • ligar incerto 
e nã s»bi lo; 2 - Que o t ca
sal possue uma area de t rJ 
ras, com 475m2 (quatroci-ntos 
t r  set^rta finco metros 
qua l do-), n» l iga Lagoâo, 
nest t, of iade, confrontando, 
laç Norte, c m terrenos ,d;< 
Dr. João Ped o Arrudá. cò n 
5 metros, n linh i fundos, 
ao Sul, com úma rua proje
tada, ü(0A»..5 uj iros, fcna lmim 
def r-  ite,'a Le-ue, com ter,- 
renos do Dr. Joio Pé iro Ar
ruda, co o noventa e cindo 
metros, na linha lateral,,*  
esqierca, * to Oeste, com 
terrenos* de Horacio Frahclfl- 
co PUuta, cbiá óitventa e cinL 
co rnetr s na linha l iteral1, h 
direita, lmovel adquirido em 
heranç«. uo inventarie de Mi-

f l̂tura Municipal sobnr.5.329, 
e transcrita n o registro de
Imóveis; 3 - Que, a ápte. pre
cisa vender esse imóvel, so
bre o qua! construiu uma ca
sinha de madeira, para aten
der imperiosas necessidades 
com sua velhice, acompanha
da da pobresa e doenças, 
não tendo podido outorgar a 
competente escritura por im
prescindível o consentimento 
do conjugue que se acha au
sente, por versar a transação 
sobre direites reais (art. 251, 
IV do Cod, Civil); Nestas con
dições vem a V. Excia,, para 
requerer se digne em orde
nar a citação de Cosme Le- 
iis Nogueira, por editais, na 
forma da lei, para manifes
tar-se a respeito, no triduo 
legal, sobre este pedido, sob 
psna de ser suprido judicial- 
mente o seu consentimento, 
na forma estabelecida no rt. 
625 do Cod. Proc. Civ. - Re
quer outrosim, seja ouvido o 
Representante do Mini-terio 
Público, nos termos do art. 
628 d > C.P. Civil, expedia 10- 
«e, após os trâmhes leg.is, o 
competente alvará, de supri- 
m-nto d<» consentimento. Por 
• eu dlreit», protestan to por 
todo g-mero de provas, in
clusive testemunha , e com -• 
iors. j E. D. Lajes, 3 Ju
lho de 1958. pp. E lez o Ne y* 
l a n. «E aaaim d: ferida a pé- 
ição ma d u o  Exmo. Sr. f >r.• 
Juiz de Direito passar o pre- 
.qnt v ditai, para c nheci- 
it-n o de lerceiros e no cita- 

iT . o presente edital pare afi- 
xjçãó io lugar publico de 

i-tum-, publicação nà im
prensa loóal e no Df irlO Ofí- 
ial do f'etado, fica ido <‘opla 

nos autns respectivos. Dsdo é* 
p saad-», neçtavCidaJe de La
jes, ao» dezesete dias-do més. 
le Favereiro de Ibíí( e n >ve- 
centos - oincoeúta • n »ve 
X yifZf 1959). Eu. Darc^ Rlfiéu o, 
Esqriváo de Ürfáos, o da i 0- 
grafjei,1 subscreví e ^

, José Redro Mendes de 
: Almeida

l-juiz de Direito da 2a. Vara 
O Escrivão 

Darcy Ribeiro

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SC 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio 
Contrato FCC nº0151/2016



Importaníe pronunciamento do Vice- 
Presidente da República João Gou
lart concedida a imprensa carioca

CORREI0  . . .  do
por Vaz Kulha

povo

Tem para pronta entrega

1 Trator agrícola de esteira 30 H.P. OLIVER reform„ a  ~

1 colhedeira de batatas marca NOTEGRIL

_l_motor diesel de 6 H.P. marçaJMOTAL

Tratar à rua O t a c i l i o  Costa s/n„ fone 228 (

:S SANTA (

novo

por Getulio Vargas, ajo 
desfecho será tran fo aa 
ção Ja sociedade ata , do 
minada pelo poder econômi
co e pela egoísmo de ,m >os 
financeiros nacional.; a inter
nacionais, numa sociedade 
onde as dificuldades it for
tuna sejam menores o onde 
os interêsses do povo não 
aejam esmagados pela ga
nância de ama minoria já 
superada.

Só compreendo o proble
ma da sucessão, e só preten
do tratar dêle, vmculando-o 
a soluções que defendem os 
interesses do povo e assegu
rem a mircha progressiva 
das transformações sociais, 
iniciadas por Getúlio Vargas.

A melhor maneira de en 
caminharmos o problema e 
cameçarmos a tratar, desde 
já, das reformas de ordem e- 
tíonômica e social, que tor 
nem possivel um melhor e- 
quilibrio entre as classes e 
assegurem melhor nível de 
vida para os dois anos do 
atual governo e a forma de 
encaminhamento da sucessão 
presidencial.

Não aceitarei soluções rea
cionárias, não transigirei com 
os adversários tradicionais 
do progresso social e das 
justas reivindicações dos 
trabalhadores. Posso assegu
rar que o PTB estará coeso 
em túrno da Mensagem his
tórica de Getúlio Vargas, 
não admitindo ridículos cam 
bala hos em volta de nomes 
inspirados apenas pelas tran
sações entre partidos ou 
grupos, jogando com candi
daturas sem conteúdo genui
namente popular.

Candidatura de sentido po
pular não significa, necessà- 
riamente, candidatura traba 
lhista, mas quer dizer can
didatura de um homem iden
tificado nas lutas sociais ao 
iado dos trabalhadores, inte

r M  M o  I t
Os meios sociais e culturais 

da Princesa da Serra, estive- 
r. m em fesia no dia de on- 
i com o transcorrer de mais 
uma efemeride natalícia do Sr. 
Mario Augusto de Souza, aca
tada figura à muitos anos re
sidente em Lajes, aqui convi
vendo como se fosse o seu 
proprio filho.

Figura influente nos setores 
culturais, a sua ação tem sido 
ornamentada por grandes em-

preendimentos que colocaram 
a Princesa da Serra em gran 
de destaque no cenário cultu 
ral do Sul do Brasil.

Educação finíssima, o Sr. 
Mario Augusto de Souza im
pressiona a todos aqueles que 
tem-lhe mantido contacto.

Formulamos ao feliz natali- 
ciante os nossos votos de gran 
de venturas ao lado de sua 
exma. família.

A, Viagem de Lott aos Es- 
dos Unidos

O ministro da Guerra deverá seguir para os 
Est idos Unidos no próximo dia 23 e só retornará 
ao Brasil no dia 19. de abril. O Mal. Teixeira 
Lott será substituído durante essa viagem pelo 
general Floriano Lima Brayner.

E. AINDA. COMENTA-SE:
— que o Tiago, João Pedro, Sebastião Casagrande e 

oütros não mais têm olhado desinteressadamente para o 
porta-malas dos seus carros. . .

— Que na caçada humana de sabado o sr. Jofre Ama
ral levou em sua companhia o gordo e possante Marciano 
Agostini. Garantia. . .

— que o João Rxth de Oliveira, proprietário de A 
Sua Livraria qualquer dia destes vai ajudar o Pedro Fava 
a descarregar caminhões. Ele como ex agente de trans
portes tem prática no ramo. . .

— que o Zanoni é um dos motoristas (carro particu
lar) que não teve e nem vai ter preocupação com o porta- 
malas; seu maior perigo são as «curvas». . .

— que apó^ longa reflexão o sr. João Bernardo Car- 
lesso chegou a esta conclusão: «Mais vale andar encolhido 
no porta-malas do meu carro que esticado nas aguas do 
rio Canoas». . .

Senhor João A rau jo  V ieira
Com grande prazer assina

lamos sábado ultimo, o ani
versario natalício do distinto 
sr. João Ar iujo-Vieira, aca
tado criador neste município

e influente personalidade em 
nossos meios sociais.

Ao feliz aniversariante en
viamos as nossas'felicitações

Candidatura de Sentido Popular não significa só Candidatura 
----------------------  Trabalhista ----------------------

“ Não posso admitir que a 
sucessão presidencial seja 
considerada um problema de 
mera escolha de nome e de 
fórmulas partidárias, sem a- 
tençâo à sua significação 
popular. A crise que estamos 
vivondo, era todo país, é a 
peuas o inicio de um movi 
mento social de envergadura 
e profundidade, pressentido

grado nos anseios de reno 
vação social e nos ideias na
cionalistas que hoje dominam 
a consciência do nosso povo.

Vou levar ao presidente da 
República, nas conversações 
que teremos, dentro em pou
co, o apoio decidido do PTB 
às medidas corajosas e efi
cazes que êle se disponha 
a tomar em defesa do povo, 
para enfrentar a crise social 
que angustia os brasileiros e

cujos reflexos imediatos se 
fazem sentir no encareci
mento do custo de vida o 
que poderá levar as classes 
populares e os humildes ao 
desespero, Espero que tais 
medidas não sejam paliati
vos, remédios de efeito pas
sageiro, mas que representem 
um corpo de soluções capa
zes de dar início a uma ver 
dadeira e necessária refor
ma social’’.
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. . „ocont(> muito interessante, aliás, que ai
S« T s s e  uma olhadela na balança dos aÇOu. 

gum abnegado dess^ pQrque a carne aqui em La-
gueiros locais. Dizei ^  entant0 não há dinheiro que che- 
jes está ™ em quantidade que realmente dê Um
gU7 P O u s e r á  que tamanho não é documento, confirmando 
rantig°oU complexo dos baixinhos?

o r t it r ACAO  Não é ao dr. Galileu Amorim e nem a 
. ^.tm rirureião dentista ,a quem nos queremos referir 

NoslqaUiítenção é endereçar uma suplicação (se tal íôr precisol, 
aos poderes públicos no sentido de que sejam tapados algu„, 
Turacos de nossas ruas c «obturadas,, algumas pedr.nhas em 
fahoTo calçamente da cidade. Sera ped.r mu,to?

BIBLIOTECA — Graças a Deus, felizmente, surgiu há 
nouco um movimento encabeçado pelos escoteiros de La
jes com a finalidade de criar em Lajes uma biblioteca pú
blica municipal. A Princesa da ,Serra, icom a fama que 
desfruta no Estado como um dos municípios mais .progres
sistas da terra de Anita Ganbaldi, ficaria desmoralizada se 
não possuir um estabelecimento dêsse genero. . .

MICTÓRIO Desde há muito tão logo a então vila foi 
se livrando dos terrenos baldios, e agora a (cidade de Lajes 
necessita de um mictório público se não quiser “passar pd0 
vexame de ver um marmanjo fazer as vezes de um bebê em 
plena via publica, inclusive algum alto figurão da política local.
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