
Sob as y
Segundo é do conhe

cimento geral, o famige
rado "jogo do bicho” é 
proibido por lei, em to
do o território nacional, 
e por isso não pode fun
cionar de maneira nenhu
ma. Em vista disso, as 
autoridades policiais de
viam tomar a mais enér
gica providencia no sen
tido de coibir o referido 
jogo, metendo os ban
queiros e bicheiros na 
cadeia, conforme deter
mina a lei.

Mas. o que verifica
mos? Descaso completo 
por parte das autorida
des competentes, conti
nuando por isso o jogo 
livre e abertaraente por 
toda a cidade, mesmo 
debaixo do nariz- das 
mesmas. «Bicheiros» an
dam livremente pelos 
bares, cafés, bairros,

autoridades contínua livre 
0 joga do bicho em Lajes

o !íín S’ restaurantes e
de n iL  e? abelec*raent°s
ê s s e r l -  Urbe” fazendo esse pernicioso jogo sem
S.ue ninguém os moies “
v ’ p(lUand0 uma ou duas 
veze,, para não dar mui
10 na vista, a policia 
Prendeu alguns 
ros foram èles soltos lo- 
f* depois, não sabemos 
porque razão.

Homens que antes 
exerciam uma profissão 
ou atividade decente, 
largaram mão de tudo 
para dedicar-se á veuda 
dos talõezinhos do bi
cho; funcionários públi 
cos. empregados no co
mércio e na industria, 
preocupam se mais com 
o jogo do bicho do que 
com as suas atividades 
normais; na maioria dos 
mercadinhos, armazéns 
e butecos tanto da pra

ça como dos suburbios I não foram comprados proibido 
os seus proprietários ou i por causa do jogo do bi- 
empregados deixam de|cho. Conforme fomos in- 
atender urgentemente a formados, existem ban- 
Ireguesia para fazer «ês- queirós nababeseamen- 
se» jego ilegal. E quan-lte instalados em confor
to lucro tiram disso; Um taveis apartimentos, com 
pai de família ou uma todas as honras o que 
esposa deixam de com- vem comprovar o fabu-
prar o pão, a carne, o loso [ucr°  *ue auferem 
leite ou qualquer outra a custa dos incautos. 
mercadoria para fazer E as autoridades poli- 
sua “ fézinha” , Muitas ciais continuam cegos •• 
pessoas vivera exclusi-jde braços cruzados ante 
vamente do “jogo do bi- essa triste realidade que 
cho” , arriscando diaria Ise verifica em nossa ter-

Apesar dos nossos in
sistentes apelos os auto 
ridades competeates, as 
mesmas fazem ouvido

de mercador ao que a- 
firmamos e que é do 
conhecimento púbbco 
Entretanto uãi esmore-

mente quantias 
veis.

aprecia-

E para onde vai todo 
êsse dinheiro? Para uma 
meia duzia de “ banquei
ros” que estão enrique
cendo a custa de um 
pão deixado de dar a 
uma criança, de uma ca
misa ou um vestido que

ra, de tantas e tão be
las tradições. O jogo é 
praticado livremente em 
Lajes, todos os dias, ha
vendo inclusive tômbo
las especialmente desti
nadas para tal fim, en
quanto a lei diz clara 
mente que o jogo do bi 
cho é expressamente

ceremos nes a cara t i
nha, voltando ronstan 
mente ao assunto en
quanto ele não tôr nj- 
solvido, inclusive tele 
grafando ao presidente 
da República, ao minis
tro da J.i>ti;a e <>utras 
altas perso uLidides da 
admimstiaçáo nacional, 
já que as autoridade 
que conhecem não tem 
a boa vontade e a cora 
gem necessária para 
resolver tão grave pio 
blema, que seria seu de
ver saciado.
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Sissj, a Imperatriz
Amanhã, teremos o grande 

Prazer de apreciar na tela 
do Cine Tamoio, o extraordi
nário filme “Sissi, a Impe
ratriz”, que está destinado a 
alcançar amplo sucesso, pois 
tfata se da continuação de 
SISSI, memorável película 
due deslumbrou os amantes 
da 7a arte.

Apresentada pela Condor 
tilmes Ltda, e produzida em 
SiiperVision e Agfacolor por 
Erma Filmproduktion da Aus 

“Sissi, a Imperatriz’’ é 
®aravilhosamente interpreta 
ía por Rr>my Schneider, a 
e®trelinha que conquistou o 
Publico brasileiro, alem de

Karl Heinz Roehn, Magda 
Schneider, Gustav Knurth 
Josef Meinrad, Vilma Degls 
chez e outros grandes carta
zes do cinema austríaco.

O mesmo encanto que de
liciou a todos em .SISSI, é 
encontrado nesta sequencia 
que possue os mesmos am
bientes luxuosos, o mesmo 
colorido deslumbrante, o 
mesmo bom humor de suas 
cenas e uma historia nova.

No intuito de servir muito 
bem aos seus destinos habi- 
tués, a direção do Cine Ta
moio. resolveu instituir 4 
grandiosas sessões, ás 1 4, < 
e 9 h o r a s . ______________

Regional

Registrada a Candida 
tura Celso Ramos
O Tribunal

Eleitoral, assinou acór 
dão concedendo registro 
ao candidato do Partido 
Social Democrático, Sr. 
Celso Hamos, ao go 
verno do Estado.

Novo Salario Mínimo
Segundo noticia a imprensa 

do país, o sr. João Goulart. 
Vice Presidente da Republi 
ca, tem o proposito de pedir 
que seja aumentado em 5o 
por cento o atual salario mi- 
nimo, para compensar o alto 
custo de vida, o que se cal
cula subiu em 32% desde o 
começo do corrente ano.

Sete de Setembro
r

A Patria saúda festiva ; de sua liberdade.
mente a aurora dêste dia.

De um a outro extre
mo da Nação brasileira, 
um grito de alegria ir
rompe em todos os lares.

Um câutico de glória 
é entoado por todos os 
patriotas, comemorando 
a grande data de 7 de 
setembro de 182:! .

A imagem dos gran
des antepassados revive 
na imaginação de todos, 
e seus feitos, seu desin- 
terêsse, seu devotamento 
para cora a Patria, tudo 
é comentado com justo 
orgulho e ufania.

São assim os grandes 
feitos inspirados no a 
mor da Pátria: divinizam 
os heróis, revestem de 
fulgor os nomes dos ba- 
talhadores pelo seu pro
gresso, dos pugnadores

E como é louvável to
do êsse nobre e elevado 
culto!

Como são merecedo 
res de nossas bênçãos 
aqueles que abandonan
do as cora »didades do 
lar, arriscando posições, 
sacrificando interesses

de toda a sorte, cogita
ram de dar ã Pátria no 
vos destinos, aos cida 
dãos a segurança e seus 
direitos.

Observai bem: Iodas 
as conquistas posteriores 
são consequência du 7 
de setembro.

Todos os progressos 
alcançados depois, vão a 
resultante do pati;< mo 
esforço dos homens de 
■8-J3 .

com os seguintes 
astros: Ze T'indade 
Maria Vidol, Cata
lano, Zeze Macedo.

. , , 7  „ Q i s  h nras — no Maraioara mais um grande e sensacional filme Brasileiro:Amanhã, domingo as 4, /  e " Ul '
u m  I V  rn  m ac corrmntna

O Camelô da Rua Larga
Renato Kestier. e participação especial de Maysa e N jlson Gonçalves

Nào p e r c a m  ° esta formidável produção do Cinema Nacional !
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luízo de Direito da Comarca de Bom Retia! Assembleia Legislai; a
Edital de Praça ------  em FOCO -------

Indicações e Proietos
O Doutor Vilson Vidal An
tunes, Juiz de Direito da 
Comarca de Bom Retiro, 
na fórma da lei.
FAZ SABER aos que o pre

sente edital virem ou dêle 
conhecimento tiverem (expe
dido nos autos N’ 1551 de

‘ Acão Executiva", que se 
processa perante êste Jufzo 
e cartório do Cível), que au 
torizou a venda, em hasta 
pública, dos bens abaixo des
critos, com suas respectivas 
avaliações, pertencentes ao 
executado Waldemar Grüdt

der, que serão levados a pú
blico pregão de venda e nv 
rematação, a quem mais dói 
e maior lançe oferecer, su 
perior ao preço da avalia 
çào, no dia nove (9) de ou
tubro vindouro, às déz horas 
defronte ao edifício do l o 
rum, para solução do crédit« 
de Samuel Grüdtner, exe 
quente. Bens que serão le 
vados à praça: Um terrenc 
com a àrea de 300.000 mts2, 
situado no lugar Entrada, 
confrontando ao norte, onde, 
faz frente, com a estrada 
geral Estreito Lajes; confina 
pelos fundos, ao sul, com 
terras penhoradas na execu 
tiva de Fredolino Westhphal, 
na àrea geral e depois, ao 
^éste, com a propriedade de 
Rainoldo Werlich; finalmente, 
ao oéste, com terras penho 
radas na executiva de Alfre 
do Wagner Neto, também na 
àrea geral de 1.5uU.o00 mts2, 
que se acha transcrita no 
ofício de Imóveis desta Co 
marca, sob N- 3.895 e ava
liado por Cr$ 9ü.u00,00. Uma 
casa de alvenaria de tijolos 
e pedras, sita no lugar En 
trada, edificada no terreno 
acima descrito, e mais um 
galpão de madeira existente, 
pela importância de Cr$ . . . 
11“ .00 ,U0 E para que che 
gue ao conhecimento dos 
interessados e ninguém pos
sa alegar ignorância, mandou 
expedir o presente edital, 
que será afixado na séde 
dêste Juízo, no lugar do 
costume, e publicado pela 
imprensa, uma vez no jornal 
“ Correio Lageano", com an
tecedência mínima de vinte 
dias, na fórma da lei. Dado 
e passado nesta cidade de 
Bom Retiro, aos trinta e um 
dias do mês de agosto de 
1959. Eu, AFRISIO DE SENA 
VAZ, escrivão, o datilogra
fei VILSON VIDAL ANTU 
NES, Juiz de Direito.

Comando do 5‘ üis- 
trito Naval

Serviço de delações 
Públicas

Comunicado N- 7

Concurso de Admissão 
à Escola Naval

De 1' a 31 de Outu
bro vindouro estarão a- 
bertas neste Comando as 
Inscrições para o Con
curso de Admissão Jpara 
à Escola Naval.

Poderão se inscrever- 
os joveüs que tiverem, 
até 30/6/60 menos de 21 
anos, se destinarem ao 
Corpo da Armada; e me
nos de 22 anos para os 
que preferirem os Cor 
pos de Fuzileiros Navais, 
ou Intendentes da Mari
nha. Instruções detalha
das poderão ser presta
das na sede dêste Co
mando pessoalmente ou 
então por carta.

Nas sessões de 17, 18 e 19 
le agosto foram apresenta 
los á Mesa os seguintes pro
jetos de lei e indicações, e 
iior sua vez encaminhados 
ás comissões competentes, 
para apreciação.

— Indicação do deputado 
José Zanin (PDC) dispondo 
sôbre a concessão de passes 
nas linhas de ônibus urbanos 
e suburbanos em municípios 
.lo Estado;

— Projeto de Lei do de 
puta lo Agostinho Miguoni 
iPTB), autorizando a criação 
de uma escola no município 
de Xaxim:

— Projeto de Lei do de
putado Tupy Barreto (UDn), 
dispondo sôbre a incidência 
do imposto de sêlo;

— Projeto de Lei do de 
putado VValter Gomes (PSD) 
criando uma Residência do 
Departamento de Estradas de 
Rodagem em Tijucas;

Projeto de Lei do depu
tado Honorato Tomelin (PRP), 
autorizando a criação de um 
grupo escolar na localidade 
de Passo Manso, mupicipio 
de Taió;

— Projeto de Lei do de
putado William Du-arte Silva, 
autorizando o Poder Execu
tivo a auxiliar com a impor 
tância de duzentos mil cru
zeiros o Abrigo São José, da 
cidade de Nova Trento,

Saneamento do Vale  
do Rio Tijucas

O deputado Walter Gomes 
requereu, a 18 de agosto, 
expedição de telegrama ao 
Presidente da República Mi 
nistro da Viação e Obras 
Públicas, diretor do Depar 
tamento Nacional de Obras 
e Saneamento encarecendo 
a execução de serviços de 
saneamento do Vale do Rio 
Tijucas abrangendo os rios 
Moura, Itinga e Santa Luzia.

Prédio do IAPI em 
Brusque

O deputado Raul Schaeffer 
justificou, na sessão de 18 
de agosto, requçrimento em 
que solicita remessa de te
legrama ao Ministro do Tra 
balho e presidente do IAPI, 
solicitanuo providências para 
a construção da agência do 
citado Instituto, em Brusque.

Aproveitamento de 
Telegrafistas

O deputado Agostinho 
Mignoni requereu e foi apro
vado, o envio de telegramas 
ao Presidente da República, 
Ministro da Viação, Diretor 
do Departamento dos Cor 
reios e Telégrafos e repre
sentantes catarinenses no 
Congresso Nacional, solici
tando sejam aproveitados, 
por nomeação, os telegrafis
tas aprovados em recente 
concurso promovido pela
d c t ;

Transcrição da 
discurso

O deputado Adhemar Ghi-

si, fazendo alusão à oração 
proferida pelo sr Mario La
vares da Cunha Melo, lê in
curso do senador Biasilii 
Celestino de Oliveira, prole- 
Tido por ocasião da passa
gem do Dia do Colono, para 
que conste dos anais da Ca
sa.

Uso de carros oficiais
Na sessão de dia 18 do 

agosto o deputado Manoel 
de Menezes teceu conside
rações pertinentes ao uso d - 
carros Oficiais em propa
ganda de duudidatus à pre
feitura da capital do Estado,

Comissão de petiçõe,
O presidente do Poder Le

gislativo, deputado Braz Joa
quim Alves, no horário des
tinado a Expr.cações Pesoais 
na sessão de L8 do presente 
apelou aos lideres das ban
cada que campõem a Casa- 
no sentido de que procedam 
a instalação da Comissão de 
Petição.

Vendaval no Senado
Do Senador Saulo Ramos, 

o Presidente Braz Joaquim 
Alves, recebeu telegrama, 
informando-lhe de haver 
ocupado no Senado a tribu 
na para formular apêlos ao 
Presidente JK ao Ministro 
da Saúde e a outras autori
dades para que atendam aos 
poderes públicos catarinenses 
com recursos em medica 
mentos, roupas, dinheiro, .pa 
ra socorrer as vítimas do 
último vendaval em Lajes. 
Canoinhas e Itapiranga.

Convénio entre a Pre
feitura de Brusque e o 
Govêrno do Estado

Em sessão de 24 de agos
to, o deputado Mário Olinger 
apresentou os seguintes pro
jetos de lei:

Projeto de Lei, que auto
riza celebrar convênio.

Art. lo  — Fica o Poder 
Executivo autorizado a cele
brar com a Prefeitura Muni 
cipal de Brusqne convênio 
para a construção, na sede 
do Município, de um prédio 
destinado à Prefeitura Muni 
cipal, Coletoria Estadual e 
Forum da Comarca.

Art 2o — A6 despesas o- 
riundas desta Lei correrão à 
conta dos créditos especiais 
que o Poder Executivo abri 
rá, por conta dos recursos 
financeiros disponíveis, neste 
e no próximo exercício.

Art. 3o — Esta lei entrai á 
em vigor na data dc sua pu- 
blicaçã . revogadas as di po
sições em couuário.

Sala das Sessões, 24 de a- 
gôsto de 1959.

a) Mário Olinger

Dcp ..tado.

W Ã M

E a qualidade é

C om o tõdas as Peças F o rd  
L e g ítim a s , essas são tam bém  
fab ricadas  sob rigorosas I
eSpécificáçSes —  para 
a jus te  p e rfe ito  e 
m áx im a  d u ra b ilid a d e !

Não perca esta oportunidade!

Visite-nos ainda hoje!

Comércio de Automóveis Joãc 
=  Buatim S/A. - —=

Rua Marechal Deodoro, 305 — Tel. 259 Loja, 
459 Esc. — LAJES —  Santa Catarina
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Industria e Comer 
cio de Madeiras 

Battistella S.A .”

n
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Comemorando o seu 10° aniversá
rio de fundação e no ensejo de 
agradecer aos clientes e amigos 
que tão bem a distinguiram até o 
presente, resolve conceder uma 
bonificação especial sôbre suas 
mercadorias, tais como ''Pneus, câ
maras de ar, produtos Esso etc"

|[pgã][^]fEÕ5
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“Prêmio Esso de 
Reportagem’’

De todos os pontos do 
país continuam a chegar 
à ABI reportagem para 
concorrer ao “ Prêmio 
Esso de Reportagem" 
dêste ano.

Aumentado de Cr$ 100 
mil para Cr$ lõO mil e 
mais uma viagem de ida 
e volta a Nova Iorque 
pela VARIG, o concurso 
instituído pela Esso, sob 
o patrocínio da Associa 
ção Brasileira de Impren
sa. vem despertando, de 
ano para ano, maior in- 
terêsse entre os jornalis
tas de todo o país.

Os prêmios adicionais 
que, até o ano passado, 
eram de Cr$ HO mil, foram 
também aumentados pa
ra Cr$ 50 mil cada, de
vendo ser atribuídos aos 
três melhores trabalhos 
das três regiõBs em que 
foi dividido o país.

As reportagens, que 
serão julgadas por uma 
comissão de conhecidos 
jornal:stas brasileiros, de 
verão ser encaminhadas 
à ABI, rua Araújo Porto 
Alegre, 71 — 7' andar, 
em duplicata, no máxi
mo de três, até o dia 
15 de novembro vindou
ro, quando se encerrará 
o prazo para inscrição.

Para concorrer a êsse 
prêmio, os trabalhos de
verão ter sido publica
dos, pela primeira vez, 
np decorrer dêste ano, 
em qualquer jornal ou 
revista .-ditados em lín
gua portuguêsa.

Atè o presente foram 
laureados como “ Prêmio 
Esso de Reportagem” os 
seguintes jornalistas: Ubi- 
ratan de Lemos e Mário 
de Morais, com a repor
tagem “ Uma tragédia

Brasileira.

— Os paus de arara, 
“ O Cruzeiro” (1955); Jo
sé Leal, com o trabalho 
“ 180 Dias na Fronteira 
da Loucura'’, O Globo” 
(1956); Márcio Alves Fi
lho, com “ Morte em Ala
goas” , Correio da Manhã”

(1957'; e Rubens Rodri
gues dos Santos, “ Diário 
de um flagelado das sê- 
cas” , “ O Estado de São 
Paulo” (19. .8).

la. F e  ra 
negada 

subvenção
RIO — A Comissão de 

Economia tius Câmaras 
rejeitou o projeto do sr. 
Lino Braum que oficiali
zava a l.a Fe r i iNaeic- 
oal de Indústria e o 
mércio a realizar-se em 
Pôrto Alegre no corren
te ano. Apenas com o 
parecer favorável do sr. 
Silvio Braga, o projeto 
abria no Ministério do

Trabalho o crédito espe
cial de cinco milhões pa
ra o financiamento da 
exposição.

Assembleia eral Extraordinária
Edita l d e  C o n vo ca çã o

Pelo presente ficam convidados os senhores 
acionistas desta Sociedade para comparecerem u 
assembléia geral extraordinária a realizar-se no dia 
vinte e um do mês de setembro do corrente ano, 
as déz horas, na séde social, afim de deliberarem 
sobre a seguinte ordem do dia.

í* —  Retificação da ata da assembléia geral 
extraordinária realizada em 2 » de julho do cor
rente ano.

2- Aumento do capital social e consequente 
alteração dos estatutos sociais;

3* — Outros assuntos de interesse social.

Lajes, 2 de agosto de 1959.

(a ) João Buatim  - Diretor Pre -idente

Você ?
• • •  •

Dos mil atletas das 21 nações americ nas participaram dos II Jogos Pan-Americanos, realizados ra Cidade 
do México, de 12 a 26 de março de 1955. Na foto vê-se a saida da prova de 10 mil mítro6, vencida pelo argentino 
Oswaldo Suarez com 32m42s6. De acordo com o protocolo olímpico, os Jogos foram inaugurados pelo Presidente do 
México, Adolfo Ruiz Cortines, perante uma multidão de 100 mil pessoas no estádio da. Cidade Universitária da capital 
mexicana. Os I Jogos Pan Americanos foram efetuados em Buenos Aires, em 1951 e os terceiros estão sendo realizados 
em Chicago, até 7 de setembro dêsse ano.

1 ' A '
• No dia 5 de outubro de 1951, uma nova bandeira, aprovada e desenhada em parte pelo General de Exército 

Dwight Eisenhower, que se vê à direiia, foi içada oficialmente no Supremo Quartel General das Potências Aliadas na 
Europa (SHAPE) peçto de Paris, na França. São vistjs na foto representantes de diversas nações que integrara a Or
ganização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) A inscrição em latim existente na bandeira significa “ A Vigilância 
é o Prêço da Liberdade.” O General Eisenhower foi indicado para primeiro Comandante Supremo ma OTAN em de
zembro de 1950. *V

• • líji it
Marjorie Stinson, pioneira da aviação norte-americana, é vista na foto em seu avião, emn918, quando Jun

tamente com sua irmã Katherine dirigiam uma escola de aviação para treinar pilotos para a guerra. Quatro membros 
da família Stinson foram destacados avjadores e fizeram história no inicio da aviação norte-americana. Marjorie man
tém até hoje seu interêsse pela aviação estando escrevendo no momento, em sua residência de Washington, uma his
tória dos primeiros anos da aviação, salientando'particularmente biografias dos pioneiros dêste ççmo

Otica e Joalheria Mondadori
Torna público que acaba de instalar um moderno laboratorio de otica, capacitado a executar qualquer serviço do ramo

»• í( •
Mantem um grande estoque de todos os modelos de armação de oculos, ao alcance de todas as bokas.

"Óculos cientiiicomente perfeites. . .
Esteticamente adaptados ao seu gosto. . .

Praça João Costa — Edifício Dr. Accacio — Lajes S C.
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?”  “Ü® d*A oe“ W de lizado por du6
locais P du&? “ oças 
prenaísH».'esP«c'almente

0
olnos que pode afligir 
populações inteiras em 
muitas partes do mundo 
provocando a cegueira 
se não for tratada em 
tempo, está sendo objéto 
de uma campanha médi
ca visando sua total era- 
dicação.

O último campo de ba
talha nesSa luta contra 
a moléstia denominada 
tracoma, foi La Mamola, 
uma pequena vila de 
pescadores situada no 
sul da Espanha, bem 
como a UNICEF e a Or 
ganização Mundial de 
Saúde, congregaram seus 
esforços para combater 
o flagelo.

Os habitantes de La 
Mamola exibiam os efei
tos do tracoma, e mui
tas pessoas idosas tinham 
perdido a vista, ao pas
so que em outras pes
soas adultas a moléstia 
progredia ininterrupta 
mente. As crianças que 
brincavam à beira mar, 
à luz do sol, piscavam e 
friccionavam os olhos, 
e, com o tampo, viriam 
também a cegar.

Durante a campanha 
que foi levada a cabo 
na região, todos os ha
bitantes <ia localidade

Preparadas por

* « « sfs
írês H?PeCtr0’ durante 
todos d dS consecutivos,
esDaco h!  mê8es’ Pel«  espaço de seis mêses.

k Vje resultados fo
ram obtidos? Seis ou oi- 
«> meses após o trata-

USUÍ®: seSundo registros 
cuidadosamente feitos 
durante a campanha, a 
incidência de tracoma 
desceu para menos de 
ties por cento? Para to 
dos os efeitos, o traco- 
ma fôra eliminado de 
La Mamola. *

Esse êxito tem-se re
petido em qualquer par
te onde se tenha reali
zado uma intensa cam
panha médica contra o 
tracoma. No Japão, por 
exemplo, uma experiên
cia prática coletiva, de 
três mêses de duração, 
na qual foi administrada 
Acromicina tetraciclina 
nos habitantes da peque
na povoação de Skika- 
noshina, resultou na cu
ra do tracoma em 82%W  v a * *

______ __________ dos pacientes tratados
foram sub aetidos a tra- O antibiótico foi dado 
tamento, quer fôssem ou uma vez por dia duran 
não portadores de traco- te três mêses. 
ma. O trabalho foi rea-| Declararam os cientis

tas japonêses encarrega
dos da esperiência: - 

boram observados ex
celentes efe tos clínicos 
ACROMICINA na presen
te experiência em mas
sa. Melhores, na verda
de, de que os consegui
dos com a aplicaçãu de 
outras tetraciclicas.” 

(Medicai News).

Funcionando as minas 
de antigo rei bíblico

. 7' ; t i i ■ •
Israel — As minas de 

cobre do Rei Salomão, 
ao sul dos têrmos de Is
rael, estão funcionando 
novaraente depois' fde 
haverem estado parali- 
zadas durante 3 jnil anos 
aproximadamente. As 
instalações de .Timna. 
quase no mesmo local 
de onde o metal fôra 
nrimitivamente extraída 
nos tempos bíblicos, co
meçou a produzir, recen
temente, minério de co 
bre. Lado a lado comas 
instalações de aparelha- 
raèntos modernos de 12 
milhões de dólares, res
tos das antiquíssimas 
fornalhas do Rei Salo
mão e enormes montes 
de resíduos são ainda 
claramente visíveis, for
necendo assim provas 
concludentes de empre
ga de grande proporções 
para aquêles tempos.

Juizp de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edital de Praça
O doutor Jo8é Pedro Mendes melr*> l^ros, fazendo fnndos 
de Almeida, Juiz de Direito earn terras 4los vendedoras' ao 
da Segunda Vara, em eXet- OéSte; medindo trinta metros 
cicio n? Primeira, desta <ò 30'ms.
marca de Lajes, Estado de de frente dos fundos dividindo 
Santa Catarina, na forma da com terras dos vendedores; a 

e*c Lest*: 30 ms. tlinta metros di-
Faz saber a \odos quantos o v*dindo com terras de Fran 

presente edital de praça com c'sco de Almeida Estando o 
o prazo minimo de vinte dias terreno devidamente transei ito 
virjm, dêle conhecimento tive- no Primeiro Oficio de Registro

de Imóveis desta comarca n>b 
n' 27.729 uq livro n' 3-F20 a 
fls. 54 v. a 55. —  E quem

rem, ou interessar possa, que 
no dia 23 (vinte e três) do 
mês de Setembro próximo vin
douro, ás 10 (dez) horas, no 
saguão do edifício do Forum 
desta cidade. o porteiro dos 
auditórios, ou quem suas vezes 
fizer levará a público pregão 
de venda e arrematação por 
quem niais der e melhor lance 
oferecer acima da 'avaliação de 
Cr$ 40.0110,00, feita nêste Jui- 
zo o seguinte imóvel que foi 
penhorado a João Xavier de 
Liz,'n is autos da ação execu
tiva que lhe move Cia. Brasi- 
lusa de Tecidos, julgada por 
sentença que transitou em jul 
gado a saber: —  UM TERRE
NO rural, sem benfeitorias e 
fechos, próprio para edificação, 
medindo quinze metros 15 ms. 
de frente por trinta metros 
30m>. de fundos, com área su
perficial de quatrocentos e cin- 
coenta metros quadrados 450 
m2. situado no lugar denomi
nado Encruzilhada distrito de 
Palmeiras, desta comarca; con
frontando! ao Norte quinze

quizer arrematar dito imóvel 
deverá comparecer no dia, mês 
hora e local acima menciona
dos sendo êle ntregue a quem 
mais der e maior lance ofere 
cer sobre a aludida avaliação, 
depois de pagos no ato. em 
moeda corrente, o preço da 
arrematação, impostos e custas 
devidos. —  E para que chegue 
ao conhecimento de todos, pas
sou-se o pre-ente edital para 
publicação na forma da lei. —  
Dado e passado nesta cidade 
de Lajes, aos dezoifo dias do 
mês de Agosto do ano de mil 
novecentos v cincocnta e no 
ve. Eu, Waldeck Aurélio Sam
paio. Escrivão do Cível o da
tilografei. subscreví e também 
ass no.'

José Pedro Mendes de Almeida 
Juiz deDireito da ?a Vara 

em exerc. na la.

Waldeck Aurélio Sampaio.
Escrivão do Civel.

Progresso sem cultura é semeadura 
sem colheita. A  Associação Comercial de 
Lages, concita a todos os cidadãos a co
opera- para o progresso cultural de Lages, 
na criação de uma escola superior, pres
tigiando o movimento da Associação Ca
tarinense de Cultura

M V PARA GRAi

O NOVO
LP-331
chassis pesado para: 
CAMINHÃO 
CAVALO-MECÂNICO 

BASCULANTE

wm

I
- *

H  16^  HP A 2 .000  R.P.M.*  ' - * I J - » * »  i  H
Procure-nos para obter tôdas as especificações e detalhes para o máximo 
aproveitamento dêste notável caminhão.

CONCESSIONÁRIO AUTORIZADO:

Rua Manoel T  de C^str.9,156 - Fone 253 Caixa Postal, 27 
-  End. Teleg Vargas — Lajes— S. Catarina
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NOTAS DE
A televisão ajuda a 

localizar Tumores

Um circuito fechado de te 
levisão está sendo utilizado 
para a localização de neo- 
plasmas no cérebro, no fíga
do e na tiróide. O sistema 
de televisão, usado em con
junto com r.i lioisotopos e a- 
parelhamento de foto-regis
tro, permite uma localização 
de tumores mais rápida e e- 
xata. Esta descoberta foi 
considerada uma das mais 
importantes entre as que fo
ram descritas na reunião a 
nual da Sociedade de Medi
cina Nuclear.

Segura3 as vacinas 
vivas contra a Polio

mielite

As vacinas vivas aplicadas 
por via oral foram experi
mentadas em mais de sejs 
milhões de pessoas em cinco 
continentes, sem nenhuma 
prova de que tivessem pro
vocado qualquer doença, ou 
paralisia em um só caso. 
Geralmente, êste tipo de va
cina tem produzido ‘’aumen
to de significação’-’ nos anti-

MEDICINA
corpos, em populações sus 
cetíveis, especialmente quan 
do não encontram uma forte 
reação por parte de outros 
enter0rviru8.

Acelera a cura da tu
/

barculo3e

O simples método de apli
cação alternada de drogas 
para prevenir a resistência 
das bactérias é tão eficaz, 
que quase “nenhum caso de 
tuberculose, por mais grave 
que seja, continua a positi
var se, bacteríológicamente. 
após quatro meses de trata
mento’’. Tais foram as de
clarações do Dr. Edgard T. 
Peer, da “Niagara Peninsu 
lar Santorium Association” ,

do Canadá, perante o con 
gresso conjunto da Associa 
ção Nacional de Tuberculo
se e da Sociedade Trudeau 
Norte-Americana, realizando 
recentemente em Chicago 
Acrescentou o tisiulogista 
que em períodos subsequen
tes de dez meses a cinco a 
nos não foi registrado caso 
algum de reaparecimento da 
moléstia .

Outros trabalhos apresen
tados no mesmo congresso 
demonstraram: 1) que um no
vo e simples exame de san 
gue para a tuberculose acu 
sou elevado grau de preci
são em mais de mil pacien
tes: 2) que os corticosterói-

de poderiam reduzir bastante 
os casos de morte causada 
por meningite tuberculose; 3) 
que fazendo-se pulverizaçõ
es, com auxílio deum avião, 
de um tipo de BCG, obter-se 
iam vacinações em massa 
contra a tuberculose.

Coligação de legen
das também para 

eleições presidenciais
HIO, —  Por iniciativa 

do deputado Paulo Frei
re do PSP d 3 Minas Ge
rais — e sob visivelias 
piração do sr. Adhemar 
de Barros, — articula-se 
na Câmara um movimen
to para reviver e apro
var o projeto apresenta 
do em 1953 pelo então 
deputado Afonso Arinos. 
que estabelece a aliança 
partidaria com transfe
rência de votação.

Em síntese, o projeto 
permitiria que vários par
tidos, apresentando cada 
qual um caudidato á 
Presidência da Repúbli
ca (e outros postos), so
massem os votos obti
dos nas eleições. Depois, 
seria eleito aquele can
didato que, dentre a co
ligação, obtivesse maior 
numero de sufrágios. \s- 
sim, formaram uma co 
ligação de legendas o 
PTB, o PSD, o PSP e o 
PRP, contra outra coli
gação em que figura
riam, por exemplo, can
didatos da UDN, do PDC, 
do PL e do PSB. Os vo
tos dados aos primeiros 
seriam somados sabendo- 
se então qu i l das alian
ças teria vencida. A  se
gui *, empossar-se-ia na 
Presidência da República 
aquele caudidato que, na 
coligação vencedora, ti 
vesse mais votos.

Juizo de Direito da Comarca de Bom Retiro

Edita l de P raça
O Doutor Vilson Vidal A n 
tunes, Juiz de Direito da 
Comarca de Bom Retiro, na 
foima da lei, FAZ .SA B E R  

aos que o presente edital vi 
rem ou dêlc conhecimento [ti
verem (expedido nos autos de 
Ação Executiva, que se pro
cessa perante êste Juízo e car
tório do Cível), que autorizou 
a venda, em hasta pública, dos 
bens abaixo descritos, com 
suas respectivas avaliações, 
pertencentes ao executado Her- 
cílio de Oliveira Matos, que 
serão levados a público pregão 
de venda e arrematação, a 
quem mais der e maior lançe 
oferecer, superior ao preço da 
avaliação, no dia nove (9) de 
outubro vindouro, às quinze 
hoia>, defronte ao edifício do 
Forum, para solução do crédi
to da Indústria e Comércio de 
Madeiras S/A, firma exequen 
te. Bens que serão levados à 
praça: I) Doze lotes de terras 
na Fazenda do CAAPIÁ, me
dindo cada um 132 mts2 (ou 
seja 13,20 mts. "de frente por 
l0 mts. de fundos), todos num 
só local | e .oircunvisinhos, e 
mais doze casas de madeiras, 
edificadas ,nos|íreferidos lotes, 
sendo duas delas cobertas£com 
telhas e dez com taboinhas, 
que são habitadas por operá 
rioS de serraria, cujas terras 
fazem parte da transcrição N' 
5.459 da Comarca de São Jo 
aquim, o que foi avaliado pela
importância global de Cr$ . . . 
120.000 00 II) Um terreno com 
a área de 1.200 000 mts2, si
tuado no lugar Arroio do Ca
nivete, da Fazenda do Cedro e 
município de Urubici, desta 
Comarca, confrontando por um 
lado com terras de Antônio 
Lorenzetti pelo primeiro pe 
rau, por outro lado com ter
ras de João Anastacio de Li-

ma, do outro lado com terras 
de Germano Dircksen e ditas 
de Hercílio dc Oliveira Matos, 
transcrito no ofício de Imóveis 
de São Joaquim, sob número 
10.953, e avaliado pela impor- 
tância de Cr$ 240.C)0fl,00 IIII 
Um terreno com a àrea de 
1.45' i.OOO mts2, situado no lu
gar Arroio do Canivete, da 
Fazenda do Cedro e município 
de Urubici, desta Comarca, 
confrontando ao norte com 
terras de Antônio Lorenzetti, 
ao sul com terras de João A 
nastacio de L'ina, ao léstc com 
terras de He inclino Arruda 
Filho e ao oeste com quem de 
direito fôr, o qual foi adquiri
do de Idalino Pereira de hou- 
za e sua mulher, estando 
transcrito no ofício de'Imóveis 
de São Joaquim, e avaliado 
pelo importância de Cr$ , . .
290. 100,00. E para 'que chegue 
ao conhe* m. nto dos interes
sados e ni.igi iim possa alegar 
ignorância, mandou expedir »  
presente edital que será afi
xado na sede dêste Juízo no 
lugar de costume, e publicado 
pela imprensa, uma vez no 
jornal “Correio Lageano’’, com 
antecedência mínima de vinte 
dias, na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Boin 
Retiro, aos trinta e um dias do 
mês de agosto de 1959. Eu, 
Afrizio de Sena Vaz, escrivão, 
o da ctilografei,

Vilson Vidal Antunes 
Juiz de Direito.

Não percam amanhã 
no Cine Tamcio:

Sissi ] Inpiriz

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO NACIONALISMO

Caro amigo consumidor
Você naturalmente já notou o rendimento e conservação do seu carro com óleos e gasolina IPIRAN

GA, mais octanas — 10 PONTOS MELHOR — refinada ali no Rio Grande do Sul.

Continue assim a prestigiar esta marca. É o Serviço IPIRANGA que formará em você um novo con
ceito sôbre a solicitude e a atenção com que costuma atender aos automobilistas de todo o Brasil

POSTO IPIRANGA
AVENIDA M AL FLORIANO LAJES

O PIONEIRO EM SANTA CATARINA
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Raidmen gauchos transita- 
ram por Lajes

C JHÄEIO uAGLANO 7a. Pagina

Ero transito por esta 
cidade, estiveram em v i
sita a nossa redação na 
ultima quinta feira, os 
ciclistas dosé Reni da Sil
va e José Antonio de 
Souza do Clube de Re- 
gatas Almirante Barrozo 
de Porto Alegre, que es
tão realizando um raid 
ciclistico desde a capi-
♦ a l  í T ^ l l i n h í l  R p q o i ' 1 1 «

a uapi-
tal gaúcha até Brasília, sao Paulo * Bei 

dos maiores percur- zonte e Bràsihanum

por - L  h° ie realizados 
101 ra,dm™  brasileiros.

cia>He!2IÍ8tas em reíeren-
e e no a ™ ? Porto Ale- 51 e no dia 30
íL° transato, e pre
tendem chegar na futura
capital do Brasil no pró- 
ximo dia 30, ist0 após 
transitarem p0r Curitiba, 
bao. paulo, Belo Hori-

Domingoo Torneio Ini 
cio daSegnnda 

Divisão
proximo domingo, te 

roiiiqs no Estádio Municipal 
da Ppnte Grande, a abertimi 
oficial da temporada da :>a 
divisüo, com a disputa do 
tradicional Toneio Jnicio.

Estarão concorrendo a e 
ta competição as equipes d 
Cruzeiro, Palmeiras, Naciomi! 
e Fluminense.

A ordem dos jogos é a se 
guinte: lo jogo: Cruzeiro x 
Nacional; 2o jogo: Palmeira 
x Fluminense; 3o jogo; Ven
cedor do lo jogo x Vencedoi 
po 2o jogo.

Os jogos serão efetivados 
no periodo da tarde.

0  Cruzeiro em Curitiba nos
Aproveitando o feriado 

nacioial da próxima 
segunda feira, dia 7, o
S. C. Cruzeiro de nossa 
segunda divisão, deverá 
excursionar até a vizi
nha cidade de Curitiba- 
os, onde dará combate

contra o Vasco da Ga
ma local.

Para esse jogo es 
trelado deverá atuar com 
a sua fôrça maxima, o 
mesmo que venceu o 
Olinkraft por 2 a 0 no 
festival do Lajes Mo
to Clube.

Sessão Liter;
/\té fins dêste mês, de

verá ser dado a conhe
cer, em Portugal, ò no
me do vencedor do prê
mio de romance “ José 
Lins do Rêgo instituído, 
naquele país, pelo editor 
Souza Pinto, da Livros 
do Brasil Ltda.

Segundo notícias rece
bidas do pais irmão, a 
iniciativa da criação dês- 
se prêmio foi coroada 
de êxito, pois a êle, con
correm dezenas de ro
mances inéditos.

Embora o prazo para 
a entrega dos originais 
tenha terminado em Ja

neiro do corrente ano, a 
demora em anunciar o 
resultado uo prêmio é ti
da, nos círculos literári
os, como uma prova das 
dificuldades enci ntradas 
face do elevado número 
de concorrentes visto 
que o juri tem que ler, 
apreciar e comparar 
méritos de tantas e tão 
diversas obras algumas 
das quais, ao que pare
ce, muito volumosas.

O livro premiado se
rá publicado, no Brasil, 
pela Editora Globo nu
ma contribuição às le
tras do país irmão.

Quebra-quebra
Estudantil

S. LUIZ — Estudantes e populares da cidade 
de Carolina quase dastruiram o ‘cinema local a 
pedradas num «quebra-quebra»» que durou varias 
horas. Os estudantes reclamavam desconto de 
50% nos preços das eútradas e os populares o 
aumento recentemente feito nos mesmos preços. 
Desta capital partiram socorros policiais 
mas as entidades estudantis estão hipotecando so
lidariedade aos seus colegas de Carolim».

DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO: '

A  E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova, SIN. -  Fone 331 -  Lajes -  S. C a t a r i n a _____________________________________________

Atenção Esportistas:
Aguardem na próxima segunda feira, dia 7. no Esiadio Mu
nicipal da Ponte Grande, o sensacional match futebolístico
inter-municipal entre:  ̂ ^

S . C. Internacional
Paula Ramos F. C .(Florianopolis)
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Íllíilli
Resultado das Eleiçõss para Prefeitas em 

alguns Municípios do Estado

Não é disciplinado o corte prematuro por falha da lei — Depoimen 
to do presidente do INP à Comissão de Inquérito

RIO, — Os fabricantes 
de fósforos e de celulose 
para papel são os prin
cipais responsáveis pe
la s  derrubadas em alta 
escala dos pinheirais do 
sul do país — disse 
o sr. Aristides Lar

gura, presidente do Ins 
tituto Nacional do Pinho, 
durante o depoimento 
que prestou a Comissão 
Parlamentar de Inquéri 
to que investiga a devas
tação dos recursos na
turais. E isso porque, a- 
crescentou, aqueles in
dustriais só abatem ár
vores em pleno período1 
de crescimento e, pelas 
falhas da nossa legisla
ção, está o INP sem au
toridade para disciplinar 
o corte prematuro dos 
pinheirais impedindo a 
destruição das reservas 
dessas plantações.

Inocuo

desde as folhas até a 
raiz e a resina, salientan
do que aquela explora
ção na sua maioria se 
faz durante a vida da 
árvore.

Finalmente disse o pre 
sidente do INP terem si
do estabelecidos novos 
critérios para as novas 
serrarias, obrigando-as 
possuir terreno reserva
do ao refloresta mento, 
serviço do qual aquela

própria autarquia et 
incumbe no caso da 
queles industriais o 
solicitarem medianti 

a cobrança de taxas mó 
dicas. E. apesar dos an 
tigos serradores terei)' 
ficado a margem dessa- 
novas prescrições, nem 
por isso o INP deixa no 
momento de pressioná-lo^ 
para que atentam às exi
gências feitas aos no 
vos.

CORREIO LAGEANO
165

Sr. Ruben Pila
Acrescentou o presi

dente do INP que, sen
do inexequível, o atual 
Código Florestal torna- 
se hoje “ inocuo e lírico” . 
“ Aos madeireiros, êle im- 
õe a obrigação que a- 
atem. No entanto, ape

nas alguns poucos cum
prem essa exigência, e 
isso porque — acrescen
tou — quase nunca são 
êles os donos das flo
restas, que dizimam, mais 
simples compradores das 
árvores que cortam” .

Aproveitamento
Disse a seguir o Sr. 

Aristides Largura que 
em nosso país não se 
aproveita o pinheiro co 
mo na Europa, onde seu 
aproveitamento se faz

Esteve alguns dias em nos
sa cidade o sr. Ruben Pila 

| procurador geral da Distri 
Ibuidora dc Produtos de Pe- 
troleo Ipiranga S. A. com sé̂  
de na cidade de Rio Grande 
no Estado do Rio Grande do 
Sul

O objetivo de sua viagem 
a nossa cidade foi de fazer 
diversas visitas entre elas a 
de verificar in loco as mo
dernas instalações do primei
ro Posto de Produtos Ipiran
ga que pertence a importante 
firma desta praça Ge
ral de Peças e Maquinas 
Ltda. sito a Av. Mal. Floriano.

Durante a sua permanência 
em nossa cidade SS manteve 
contato constante com .o di- 
retor da Geral de Peças e 
Maquinas Ltda. sr. Humberto 
Pascale tendo ambos; feito 
diversas visitas, inclusive no 

2"Batalhão Rodoviário, 
pois aquela unidade orgulho 
de nossa cidade é uma das

grandes consumidoras do 
ASFALTO que é produzido 
pela IPIRANGA, produto êste 
utilizado na construção da 
famosa B. R. 2

Segundo noticias que co
lhemos foi assentado diver
sas providencias entre elas 
a construção de novos po3 
tos em outros pontos da ci
dade sempre numa iniciativa 
da Geral de Peças e Maqui 
nas Ltda., em perfeito e co 
mum entendimento com a 
firma produtora e distribui
dora dos famosos e conheci 
dos produtos Ipiranga

Associação Rural de Lajes
CONVOCAÇÃO

De ordem do Sr. Presidente da Associação 
Rural de Lajes, fica convocada uma Assembléia 
Geral Extraordinária, na séde da referida Asso
ciação, para dia 6 de Setembro às 9 horas da 
manhã em la. convocação, e em caso de não ha
ver número, a 2a. convocação para o dia 13 de 
Setembro' à me 5 m i hora o local, com qualquer 
número, para deliberar sôbre a »eguinte

ORDEM DO DIA

Í * t ;í . r, a . ■ , t

Declarações do líder Ira 
balhista Osvaldo de Li
ma Filho — Juscelino 
preocupado com o pro
blema do abastecimento

O lider do PTB, sr. Osval
do Lima Filho, declarou à 
reportagem que seu partido 
não -pensa em golpe e que 
mantém seu apoio à candi 
datura do marechal Teixeira 
Lott.

1 ) Nova localização da balança da Prefeitura 
Municipal, atualmente na Ponte Grande.

2 ) Assuntos 1e ordem Geral"

Lajes, 29 de Agosto de 1959.

Milciades Mario Sá Freitas de Souza

Secretário

Declarou que o golpe é 
fórmula pòlitica especifica- 
damente da UDN. Disse que 
na entrevista com o presi 
dente Juscelino Kubitschek 
encontrara-o preocupado com 
o problema do abastecimen
to, e acentuou, enfáticamen
te, que o PTB apoia uma a- 
ção governamental em favor 
da contenção do custo da 
vida.

Em FloriaiDpDÜs:
Osvaldo Michado 8.777' 

Fernando Vfegas 7.876; Ma- 
ioel de Menezes 6.261; Cesar 
Seara 1101; Vieira da Rosa 
•32; Nereu do Vale Pereira 
j()3 .
Em Dionizio Cerqueira:

Hercy Brambila de Olivei
ra ( PTB-PSD) 701; Mario 
Claudio Turra (UDN) 6 2 
Em Ituporanga 

João Carios Thiesen (PSD- 
PTB) 2992; Antonio Vandre- 
sen (UDN) 2175.

Em Mondai:
Artur Deiss ( UDN ) 1.235; 

Waldemar Trèbien (PRP-PSD) 
775 .
Em Herval do Oeste:

Julio Dariva (PSD PTB) 
1.364; Balduino Ludgero Ar- 
cari (UDN) 1.202.
Em Presidente Getulio: 

Bernardo Muller O SD-PTB 
2.136; Luiz Rigo (UDN) 1.446.

Em São Carlos:
Carlos SpaldiDg de Souza

(PSD) 1.494; Silvani) Picolli 
(UDN) 2.234.

Em Taió:
Jngo Hosang (UDN) 2.135; 

João Bertoli (PSI)i 2.< 81; Ma
noel Negreiros (PTB) 795.

Em Xanxerê:
Sadi Cavalheiro Marino (P 

SD) 1148; Alberto Micaelin 
(PTB-UDN PDC) 2.086.

Em Armazsm 
Paulo Wen8ing (Candidato 

Único) 975
Em São Miguel do O 

este:
Balduino Ectore Lyrie 

Stringbini (PSD 1.510; Ave 
lino de Bena (UDN) 1.627.

Em Lebon R -»çis: 
Osmar Corre? í PSD ) 520; 
Ovidio Gomes (UDN) 6S0. 

Em Side opoliE: 
Raulino Cesa tUi)N) 1.338; 

Manoel Minelvina Garcia iP 
SD PTB 1465

Em Guaramirim*. 
Paulino João de Born (U- 

DN) 2 302; Amoldo Oylaard 
(PSD) 2.2J2

Assistam amanhã no ne Tamon n 4 
maravilhosas sessões ás 2 4, 7 e 9 horas

a espetacular apr-sentação d.3

SISSI A IMPE IAT íIZ
(continuação do filme qu= cativou a os)
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Um espetáculo que é uma 
verdadeira delicia d e  c ô r e s ,  

de bom humor, de tud'', 
enfim!
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