
Ano XIX I D:“L„’.°" - iWiT , 
_________■ JOSe P BAGGIO I

'NDEPENDENTE

NE VIO FERNANDES 

L A G E S ’ 26 ^ S e t e m b r o

ILfü
E NOTICIOSO

Redação e Oficina 
Rua Marechil Diolin 294 Fone 397

Momento PolíticoEncontro Janio Quad o«? __ n
Segundo informam da ca p re , ^  P 'nt°  ~  B orn h a u S e n

pitai paulista, o Sr. Janio veri i»?*“  da RePublica de--------------  . vera miciar a sua campanha
pohtica no Território do A-

Quadros manteve longa con 
ferencia com o Governador 
Carvalho Pinto e com o Se
nador Irineu Bornhausen. 
Nada se sabe sobre o que 
foi ventilado nêsse encontro 
Porem apurou-se que o Sr 
Janio Quadros viajará den
tro de poucos dias para Cam
po Grande, sua terra natal, 
onde pretende repousar por 
alguns dias.

No dia 17, o candidato á

Juracy realista
Em entrevista concedida á 

imprensa, o Governador Ju
racy Magalhães, abordou 6o- 
hre a sua posição em face 
dos últimos acontecimentos 
políticos, dizendo: “que con
forme carta que enviei ao 
Deputado Magalhães Pinto,

BANCO DO BRASIL S. A.
Carteira de Crédito Agrícola e Industrial

Dentro de seu programa de ação, de am
parar e fomentar a produção nacional, em su
as múltiplas formas e em tôdas as regiões do 
País, a Carteira de Crédito Agrícola e Indus
trial sempre se empenhou — e vivamente se 
empenha em conceder auxílio financeiro dire
tamente aos produtores, para tanto acolhen
do e examinando as propostas de financia
mento que lhe são dirigidas, sem que isso im
porte, desde logo, em qualquer despesa para 
os interessados.

Por constituir exigência elementar do cré
dito especializado, o contato direto com os 
proponentes é medida imprescindível e de im
portância vital para a concretização dos em
préstimos, pois facilita à Carteira depreendei 
e analisar, com maior justeza, as reais ne
cessidades e possibilidades dos que a ela re
correm em busca da referida assistência n- 
nanceira.

Assim, excetuando os poucos casos■ 
que se possa justificar plenamente, o 
mento através de procuradores, que g * 
além de estarem munidos das c r e d o  ., 
cessarias, devem ter exata noçao da rteira 
des e planos da firma solicitante, enten- 
adota como norma de conduta a nã0
der-se com intermediários, cuja p aQg seus 
só é dispensável mas de todo, g cijentes.
serviços como aos interesses máquina

Nestas cc ndições, estando toda a maqu ̂
operacional da Carteira 0. territó-
e nas Agências do Banco e dos produtores 
no nacional — a dlsP°sl£c pretensões, co
para acolher e estudai sua P indeferida 
municamos que será , através de in-
qualquer proposta encammlfirmas responsáve- 
termediário, tornando-se vis0 passíveis
is pela não observância operações
de imediato impedimento para 
que pretenderem. de i m

Rio de Janeiro, 1 __ Diretor
J. MENDES D E  SOUzm 0  _  Gerente 

FRANCISCO DO REGO MON

estou disposto, e se os com 
panbeiro8 forem favoráveis 
a minha candidatura, que se 
entendam convenientemente, 
e promovam diretamente as 
consultas necessárias aos 
aos meus velhos companhei
ros de partidos das diversas 
secções estaduais. Parece 
chegada a hora de um ba 
lanço realista, das forças 
que efetivamente apoiem a 
minha candidatura, e que a- 
creditem na possibilidade da 
mesma.

Como se nota o Sr. Juracy 
Magalhães, em vista dos im- 
pecilho8 que é a candidatura 
do Sr. Janio Quadros, prati
camente já escolhida pela U 
DN, ainda aspira um lugar- 
zinho ao sol na próxima con
venção nacional da Eterna 
Vigilância.

Ferrari e o Parla— 
mentarismo

O Deputado Fernando Fer
rari, que deseja ardentemen
te disputar a Vice Presiden 
cia da Republica nas próxi
mas eleições, e que está a 
dotando a campanha das Mã
os Limpas, falando a respei
to do Parlamentarismo, disse 
que está onde sempre esteve 
pois julga que o trabalhismo 
só se realizará atravez de 
um governo de gabinete.
0  Campo está sem

Governo
Conforme palestra pronun

ciada no plenário da Confe
deração Rural Brasileira, o 
Deputado trabalhista Rui Ra
mos afirmou que o campo 
está sem governo, pois nas 
dotações orçamentarias ain
da deste ano, as Forças

1 Armadas terão um consumo 
de 42 bilhões de cruzeiros, 
enquanto que a agricultura 
é contemplada apenas com 7 
bilhões. Isto é escandalo dis
se o deputado Rui Ramos ao 
finalizar a sua palestra.

Data de grande relevância para a industria 
automobilística brasileira, ocorrerá na próxima 
segunda feira, dia 28, com a passagem do 3‘ ani
versario da Mercedes Benz do Brasil, produtora 
dos renomados veículos Mercedes dos mais va
riados tipos.

Industria das mais conceituadas dentro do 
nosso parque economico, a Mercedes Benz do Bra
sil, é hoje um verdadeiro orgulho para todos os 
brasileiros.

Criada em tão boa hora, a Mercedes Benz 
do Brasil está de parabéns, pois está ajudando a 
ampliar as atividades industriais brasileiras, rumo 
a nossa independencia economica.

Desde o inicio da construção de sua fabrica 
em São Bernardo do Campo, no Estado de Fão 
Paulo, a Mercedes Benz do Brasil, tem recebido 
amplo apoio do governo federal, que vislumbram 
em suas fabricações fator decisivo para melhores 
dias na industria nacional.

Atravez destas linhas, cumprimentamos a 
Mercedes Benz do Brasil, por esta significativa 
efemeride neste seu 3o aniversario de produção 
em nosso país.

“IN HONOREM''
(A Miss Rio Grande do Sul)

Não podia deixar, como Gaúcho,
De embora na pobresa, vir brindar-te 
Neste dia de riso, festa e luxo,
Fazer-te do meu vérso um estandarte!

Aceita qual se fôra um lirio murcho, 
Estes versos que fiz para saudar-te 
Nos costumes cingelos de Gaúcho, 
Portadoro gentil do sonho e da arte!

Na tua tragetória festejada,
Es um céu de estréias em madrugada, 
Brilhando sôbre o lágo dos olhares!

Nós te saudamos nesta cingelêsa,
Bela nave da graça e da belêsa, 
Capaz de revolver os próprios mares!

Lajes, Set. 1959
J. Gonçalves

L e ia  na u ltim a  p a g in a  d e s ta  
e d iç ã o :

Uma completa reportagem sobre o gran
de acontecimento social de hoje a noite no 
Clube 14 de Junho.

Hoje no Cine Marajoara mais um filme de aventuras no famo
so Oeste Americano

ft a I"“  ■ I ■ 5* com: Phil Ca-“A Presa Fugitiva
Domingo as 7 e 9,15 horas em Vistavision com Cornel Wilde

0 Trampolim do Diabo
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N O T A S  E M  A R Q U IV O  (N* 9)
Do Museu Histórico “THIA O DE CASTRO”

C A B A L A  E L E I T O R L
O documento abaixo trans

crito em sua integra, é iné
dito em Lages, pois trata-se 
de um impresso, no qual o 
amigo do candidato á cadei

ra de Deputado á Assembléa 
Geral Legislativa, pede aos 
poucos eleitores da Vila de I 
Lages, constituídos em “ Cir- ' 
culo eleitoral" a adesão pa-
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t a qualidade é FORD I

Como tôdas as Peças Ford 
Legitimas, essas são também 
fabricadas sob rigorosas 
especificações — para 
ajuste perfeito e 
máxima durabilidade!

N ão  perca esta oportunidade!

Visite-nos ainda hoje!

ra o nome do Snr. Francisco 
de Paulicéa Marques de Car
valhos. - Infelizmente o do
cumento não vem assinado 
(fichado sob o n° 1.757).

Rua Marechal Deodoro, 365 — Tel. 259 — Lojas 
Esc. 459 Lajes — Santa Catarina

Apezar de viver longe des 
sas bellas regiões de Franca, 
Batataes, Casa-Branca e Ara- 
raquara, conservo ainda mui 
vivamente em minha saudo- 
za lembrança a benevolen 
cia e e s t i m a ,  com que 
outr’ora me honrarão os 
seus dignos habitantes; e nu
tro sinceros desejos de ver 
prosperar essas localidades 
tão mal aquinhoadas até . a- 
gora na comunhão Brasilei
ra. Estando pois reformado o 
nosso systema eleitoral e 
adoptada a salutar doutrina 
dos Circulos, que deve tra
zer finalmente às povoações 
centraes do Império os maio
res benefícios da Constitui
ção politica e Leis, que fe
lizmente nos regem, e dos 
quaes até o presente existi
rão privadas em grande par
te, anbelio sobretudo a rea- 
lisação dos melhoramentos e 
progressos desses quatro 
Municipios; e por isso tomo 
a liberdade de apresentar a 
V.S. para candidato á Cadei
ra de Deputado á Assembléa 
Gerai Legislativa por esse 
Circulo, o nosso lllustrado e 
benemerito patricio o Snr. 
Franc. de Paulicéa Marques 
de Carvalhos, Bibliothecario 
Publico da Bibliotheca da 
Província de Santa catan 
na, Escripturario da Admi 
nistração da Fazenda da 
mesma Província, distincto 
Escriptor e recommendavel 
Traductor de mui interessan
tes e varias obras scientifi- 
cas e litterarías de lnstrucção 
e recreio, que tem merecido 
de SS.MM. Os Imperadores 
do Brasil e da França, da 
Assembléa Legislativa da re 
ferida Província, e de muitas 
Sociedades sabias, de que é 
Membro Honorário e Corres
pondente, os maiores teste 
munhos de estima e consi
deração.

He um digno filho da Fran
ca, aprovado pela Real Aca
demia Militar em Sciencias 
Mathematicas, Geographia 
etc., cuja conducta tanto no 
Exercito, onde serviu por 
largos annos, como na lns
trucção Publica e particular 
primaria e secundaria, na 
Advocacia em favor de mi
seráveis (já naquele tempo), 
na Administração civil, nas 
Finanças, e na fundação e 
conservação de Associações 
industriaes e philantropicas, 
tem sempre obtido os maio
res louvores de seus Conci
dadãos; e que por consequên
cia offerece nas suas virtu-i 
des, patriotismo e zelo pela! 
cauza Publica, (hoje, 1959, 
não é mais nem uzada esta 
ultima frase) as mais solidas 
garantias de bem curar dos 
interesses desses povos e 
lugares. Recommendo-o pois 
á sua denignidade, e espero 
merecer lhe o obséquio de

se interessar vivamente por 
esta Candidatura, esforçan
do-se com toda a sua valio 
sa influencia, e dos meus 
numerosos Amigos, para que 
elle seja eleito; na certeza 
de que o novo Circulo tira
rá desta eleição os mais van
tajosos resultados, pois ja
mais poderá encontrar mais 
activo, deligente, zeloso e 
instruído Advogado

Dignando-se V.S. attender 
a esta minha rogativa, fará 
um grande serviço a esses 
Municípios, e particularmen
te muito me obrigará, por in
teressar-me de justiça pelo 
adiantamento do referido 
Marques de Carvalhos, digno 
netto do Fundador e dotador 
da Igreja Parochial de N. S. 
da Conceição da Cidade de

Franca em 1805.
Queira V.S. honrar com 

suas estimáveis lettras e 
preceitos, a quem lhe aspira 
todos os dons e bênçãos de 
Deos, e preza assignar-se

De VS.
Amigo effetuoso venerador e 

criado

Villa de Lages 30 de Junho 
de 1856

NOTA - é interessante o pe
dido de votos aos lageanos, 
para eleger Franc. de Pau
licéa Marques de Carvalhos, 
que irá defender os interes
ses dos municípios de Fran
ca Batataes, Casa-Branca e 
Araraquara ! ! ! ! ! ! ! .

Sindicato dos Trabalhado  
res na Indústria d a  C on s
trução e M obiliário de Lajes

E D I T A L

Pelo presente convocamos todos os associa
dos quites a comparecerem à Assembléia Geral 
Extraordinária, a realizar-se em nossa séde social, 
á Praça João Costa n. 42, no dia 4 de outubro do 
corrente ano, em primeira convocação às 10 ho
ras e segunda às 11 horas, com a seguinte or
dem do dia;

1) Participação na fundação da Federação 
dos Trabalhadores na Indústria da Construção e 
Mobiliário do Estado de Santa Catarina.

2) hdeição dos delegados.

Lajes, Setembro de 1959.

Epitácio da Silva Borges

Presidente

Edital de Concorrência
Amélio Nercolini, Síndico da Massa Falida do Espólio 

de Waldemar Francisco de Oliveira, comunica aos interes
sados e ao público em geral, que estão à venda os bens 
arrecadados na falência, os quais serão vendidos, median
te propostas, englobadamente As propostas deverão ser 
entregues até o dia 26 de outubro de 1959, até às dez ho
ras, ao Escrivão do Cartório do Civel e < omércio, no Edi
fício do Forum, nesta cidade em envelopes lacrados, para 
serem abertas pelo Exmo. Snr. Dr. Juiz de Direito da Pri
meira Vara, no mesmo dia e hora marcados na sala de 
audiências cíveis, conf. art 118 Lei de Falências Cada 
proponente, ao apresentar a sua proposta, caucionará, em 
Cartório, Cr$ 5.0 i0 00, que perderá se, vencedora a sua 
proposta, não efetuar o pagamento respectivo do preço, 
nos três dias da expedição do alvará As mercadorias po
derão ser examinadas com o Síndico. Valor das merca
dorias CrS 1.333.598.50
Valor um cofre, duas máquinas registra
doras, marquises, instalações, vitrines,

balcões CrS 30000ILO*

1 633.518.5o

Lajes, 24 de setembro de 1959 

Amélio Nercolini - Sindico
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g Comemorando o seu 10° aniversá- I 
U rio de fundação e no ensejo de 

agradecer aos clientes e amigos P 
que tão bem a distinguiram até o 
presente# ^resolve conceder uma í=
h on ificcrcâo  esriAr-irrl _____x(r —1T‘—  _ — v w uma

m bonificação especial sôbre suas
I mercadorias, tais como ''Pneus, câ-
!  maras de ar, produtos Esso etc" h
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ira lara (a
Edital

Huma île
de Citação

4 a. Per Int

ü  Douter José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara era 
exercício na Primeira Va
ra da Comarca de L tjes, 
E'tado de Santa Cat irioa, 
na forma da lei, etc .

Faço saber ao* que o pre
sente edital de citaçã » com 
o prazo de trinta ( 30 ) di i8 
v rem, d-le conhecimeiti ti
verem ou intere-13 ir p >ssa, 
que por parte de DORGÉLIO 
jOAQUlM DOS SANTOS, hra- 
silsiró, viuvo, lavrador, do
miciliado e resid *;ite no dis- 
trit » de São J >sé d > Cerrito, 
me foi Uitu a seguinte PETI- 
ÇÀO: “ Exmo. Sr. Dr. Juiz de 
Direito da la Var i da C ■- 
marc: d? Lajes. Dorgéli • Jo- 
aq um dos Santos nrasil>jiro, 
viuvo, lavridor, domiciliado 
í residente no distrito de S >o 
|osé do Cerriti, p >r s m ad
voga to e baum t‘ procu a- 
dor abaix i-asstna io, conforme 
proc nação inclus1, s ndo •• 
mesmo in-crito na Ordem dos 
Advogados sob n° 126 e ten
do eicritório á rui H:rcilio 
Lnz, n° 266, vem perante V. 
Excia. exp’>r e requerer: lo 
- Há mai' de td ita an s (30) 
possue o suulic inte romo seu, 
no lugar denominado “Faz-nda 
do Jeremias”, di&trito de São 
José do Orrito, .en  q i ti
quer interruoçã i e / j m qual
quer op isiçã >, um terr-ni 
com mais ou me ius 250.000 
mts2, oüle tem sua r^sidêoci i 
e ex rce suis atividades a- 
grícolas. 2o) O imóvel em 
questão confr inta com o la- 
geado dos Iiocêncios, suces
sores de Silve ra Mtrtins de 
Jesús, Fazenda dos Mm-ir >s, 
O tacili » QoJinho, e nova
mente sucessores d«1 Silveira 
Ma tins de Jesús. 3o) M >s, 
emb)ra a possuindo, mansa e 
pac ficamente, com o “aniraus 
sibi bebendi”, por mais le 
trinta (33) anns, não t^m O 
suplicante qualquer título f >r- 
mal, pelo qual prove sua qua
lidade de proprietário do me-- 
mo imóvel. 4 • — Ora insti
tui o ariigo 550 do Código 
Civil, redação dada pela lei 
n° 2.4 37/55,: "aquele que, por 
vinte (20) anos aem interrup
ção, nem oposição, possuir 
como seu um imóvel, adqui- 
rir-lhe-á o domínio, indepen- 
dentemente de título e boa-fé 
que, em tal caso, se presume, 
podendo requerer ao Juízo 
que assim o declare p >r sen
tença, a qual lhe servirá de

título para a transe içào no 
registro de imóveis”. 5o — 
Semelhantes requisitos são 
demonstrados pelo autor: tem 
a cous i como su «, por mais 
de viste (20) ano9, sem qual
quer oposição de outrem. A 
tranquilidade da posse é de
corre te da ausência de qual
quer oposição ex erior. E a 
continuid idf é decorrente d i 
ocup ção ininterrupta pelos 
vinte an iS, necessários 4 pres 
crição O ânimo de dono é 
fundado, indubitavelmente, no, 
meihor tme itos introduzidos 
no imóvel, por cont i e inic - 
ativi dn fiupicante, n qua não 
faria se, de boa fé, não esti
vesse crente de ser dono da 
m sma. Ocorrentes, assim, o. 
elementares r *q lesnos qne 
estruturam o usucapião es á o 
suplicante em co idições de 
se legitimamente titulado do
no da pr priedade, que pos 
Sue e usufru- há, como disse 
de in cio m is d* três déca 
das. do) Assim se ido; p>ra 
suprir a falti d-* título hábi', 
em que pos-a assentar o seu 
domini), p suplica it-* tem n t 
açã » de usucapião, fun lada 
no artigo 550 do Código Ci- 
vel e n > artigo 454 do Códi- 
gc de Processo Uivei, o meio 
legal de obtê-lo. E e-t < é a 
açà > que vem pmp >r para a 
obtenção do reconhecimento 
de seus direitos e para que 
oossa manter, devida nen e 
legalizada, a proprie lade que, 
de f «t'>, já lhe ps^te ice. Pa
ra duo fim requer a designa
ção do d a e hora. para a jus- 
tifiuaçãu exigid i pelo artigo 
451, d> Código d  ̂ Processo 
Civel. na qual deve'ão ser 
inquiridas as t-siemunhas: 
Raulino Costa M >reira, viuvo, 
Antonio Cardoso Monte ro, 
casado, Jo-e Pais d“ Faria-; 
■rasado. Virgílio Custa Morei
ra casado e José Lu:iano Car
doso, casado. Todos brasilei
ros, lavradores, domiciliado^ 
e residentes no distrito <le 
São José do Cerrito. Requer, 
outros8tm. depois de feita a 
ju-tificaçSo, a citação p«-soal 
d -s atuais confro it-mtes Oe- 
tacilio Costa Godinho, Cival- 
d> Correia de Jr-sús. Bemar- 
dino C irreia de Jesúi, Dário 
Correia de Jesú9, Canózio 
Correia de Jesús, João Neves 
Correia de Je:>ús, Argenor 
Correia de Jesús, Gentil Wol- 
irick, Canózio Costa e Zelico 
Cardoso, e as mulheres dos 
casados, todos residentes em 
Sãu José do Cerritu, bem* co

mo do Ministério Público e, 
pur editais de 60 d as, dos. 
inieressados ausentes e des
conhecidos, todos para acom
panhar os termos da presen 
te ação de usucapião, depoi 
an terminação do prazo do* 
editais, nos termos do artigo 
455 d Código 4ô5 do Código 
de Pi ocesso Civil, por meiu 
dá qual deverá ser reconhe
cido e declarado o domicilio 
do s pheante sobre a aludida 
aiea Je terras, ficando cita
dos, ainda, p ira no pr iZo le
gal, apresentirem contestação 
e par . 6eguire n a causa até 
flua sentença, sob as penas 
da lei. Dn-se i esta, para o 
efeito iO pagam nto da iaxa 
judiciána, o valor de Cr$ . . 
l0.U0d.00. Prote-ta se p ovar 
o legado, se preciso, com os 
iepoimentos pessoais d >s in- 
tere.-*ddo- e de tesierau ihas 

vistoria, A esia Peue Dife
rimento. Laj s, 8 de julho de 
1959. (a) Pp. Celso Ramos 
Branco (Advogado) "“ DESPA
CHO:” a ; como pede. L jes, 
1U-7-59 (a) C. G-ma. “ Reali
zada a justificação, foi p ofe- 
rid o egunte uEáPADHU: 
“ VisiO- * examinados os pre- 
se ites auto- de ação de usu
capião, promovido por D .r« 
geiio Jjrquim dus Santos. 
Atendendo a que o Au.or fez 
prova litnm .r suficiente da 
posse das t:rras que ocupa, 
observa uto is requ sitos le
gais - Juízo, por sentença, 
p ra que produza oj d-vijos 
e l gais efeitos, a Justificação 
prévia di posse dj aut ir 
Dorg li » Joaquim dos S intos 
-ôbr um imóvel situado Di 
localidade uenomina ia 'F a
ze ida do Jeremi s”, distrito de 
Sã > José do Cerrito, nêste 
Município, com a area d- 
2õ0.000m2 (duzentos e ein- 
coenta m l metros quadrados) 
mais u lue.íOS, e confrontan
do com o Lagea io dos Ino- 
cêncios, sucessores de Sil
veira Martin* de Je*ús, Fo- 
zenda dos Mineiros Octaciiio 
Godinho e nov mente com 
sucessores de Silveira Martins 
de lesús e, em c msequê icia, 
determino: — a) citação p-s 
soai com o prazo de dez dias, 
loa cunfrontantes, e suas mu
lheres, se casados forem,bem 
como do Sr. Dr Promotor Pú 
blico; b) citação, com o pr*- 
zo de 30 (trinta) dus. de t i
dos os interessados incertis, 
por meio de edital, que será 
Public ido no jornal local 
“Correio Lageano” - por três

vezes de uma vez no “ Diário 
Oficial” do Estado.: Reg, Int. 
I.aje-, 18 de agosto de 1.959 
l »  Jose Pe In  Men tes de 
Almeida Juiz <ie Direito da 
2a Vara em exercicio ni Ia 
Vara” . E para que mnguém 
alegue ignorância muito e»- 
pecia mente os inier ssados 

i incertos, ia.s60ii-se o presen
te edital, que s^rá publicado 
e afixado na forma da lei. 
Dado e passado m-sta cidade

de Lajes, aos vmte dias do 
mês de agosio de mi! nove- 
cenio8 e cincoenta e nove. 
Eu, Waldeck Aurélio Sampa
io; Escrivão do Cível, <■ dati- 
logr fei, conferi, subscrevi e 
assino.
José Pedro Mt-ndes de Al- 

meid t
Juiz de Direito da 2a Vura 

em exerc, na la Vara 
Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível.

Juizo de Direito da Primei
ra V a ra  d a  C om arca  

de Lajes
EDITAL DZ PRAÇA

O doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara 
em exercício na Primeira, 
desta comarca de Lajes, 
Estado de Santa Catarina, 
na fôrma da lei etc.

FAZ SABER a tôdos quan
tos o presente edital de pra 
ça, com o prazo mínimo de 
vinte dias, virem, dêle conhe
cimento tiverem, ou interes
sar possa, que no dia DEZ 
(10) do mês de Outubro pró 
ximo vindouro, às DEZ (10) 
horas, no saguão do edifício 
do Fórum desta Cidade, o 
porteiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, leva
rá a público pregão de ven
da e arrematação por quem 
mais dér e melhor lance ofe
recer acima de Cr$ 15ü.iiU0,00, 
feita nêste Juizo, o seguinte 
bem que foi penhorado a 
Esmelindo Batista Gomes nos 
autos da ação executiva mo
vida por Gumercindo Inácio 
de Souza, julgada por sen
tença que transitou em ju l
gado, _ a saber: - UM CA
MINHÃO G. M. C. de côr a 
zul, fabricação de 1949 (6) 
cilindros, lotação para 4.000 
kilos, com caixa, Placa n- 
19-07-90, número do Motdr 
FCE 24898846, com (6) pneus. 
E quem quizer arrematar di
to bem deverá comparecer 
no dia, mês, hora e loca] 
acima mencionados, sendo 
êle entregue a quem mais 
dér e maior lance oferecer 
sobre a aludida avaliação, 
depois de pagos no ato, em 
moeda corrente, o preço da

arr-matação, impostos e cus
tas devidos. E para que che
gue ao conhecimento de to
dos, passou-se o presente 
edital para publicaçã • na 
fôrma da lei. Dado e passa
do nésta cidade de Lajes, 
aos onze dias do mês de Se 
tembro do ano de mil nove
centos e cincoenta e nove. 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível o datilo 
grafei, subscrevi e também 
assino.
José Pedro Mendes de Almeida 
Juiz de Direito em exerc. 

na la. Vara
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

Festejaram suas Bodas 
de Prata no dia de on 
tem o casal Sr. Mario 
Athayde Correia e a Sru. 
dona Generosa Chaves 
Athajde. Ao ensejo de 
tão significativa data, o 
feliz casal recepcionou 
em sua residência a to
dos aqueles que o fo
ram cumprimentar, com 
uma alegre festinua.

Ao feliz par enviames 
nossas felicitações.

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

Mantem um grande estoque de todos os modelos de armação de oculos, ao alcance de todas as bolsas.

"Ó cu lo s  cientificamente perfeitos. . .
Esteticamente adaptados ao seu gosto. . .

Praça João Costa — Edifício Dr. Accacio — Lajes S C
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Juízo d e j e t o  da p .meira

marca de Lajes
edital de leilão

O doutor t José Pedro Oficio h o
l m L ^ do, Registro de

V a r a  da  C o -

Mendes de Almeida 
Juiz de Direito da Se’ 
guuda Vara, em exer
cício na primeira 
desta comarca de La
jes. Estado de Santa 
Catarina, na forma da 
lei, etc.
Faz saber a t o d o s  

quantos o presente edi
tal de leilão, com o pra 
zo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimen
to tiverem ou interessar 
fO .sa, que no dia quin
ze (15) do mês de Outu
bro próximo vindouro às 
10 (dez) horas no saguão 
da edifício do Fórum des
ta cidade, o porteiro dos 
auditórios ou quem suas 
vezes fizer levará a pú
blico pregão de venda e 
arrematação por quem 
mais der e melhor lance 
oferecer independente da 
avaliação de Cr$............
310.000. 00 feita nêste Juí
zo o seguinte imóvel que 
foi penhorado a José 
Waltrick Vieira nos au
tos da Ação Executiva 
que lhe move Anisio Mar
tins de Moraes, a saber: 
EM UMA GLEBA de ter
ras com a área de . . .  .
11.000. 000.00m -\ somente 
a área de 3.350.000ms.2, 
situada no lugar denomi
nado «Fazenda da Fa- 
rafa», distrito de Painel 
desta comarca, contendo 
a dita área, sangas, ver
tentes, banhados, pedra 
ferro, etc. e contida den
tro dos seguintes limites; 
com a Fazenda de San
to Antonio do Caveiras, 
nas terras pertencentes 
á Manoel Daniel da Sil
va e a Estevão Vitorino 
de Liz, por cêrcas de 
arame de xaxim e tai- 
Pas, com terras desta 
mesma Fazenda, perten
centes a Sebastião Dae
woo Machado e Caetano 
Pereira Machado por cêr
cas de arames e taipas, 
com terras da Fazenda 
*ta Divisa, município de 
ã̂o Joaquim da Costa 

da Serra, deste Estado 
Pertencentes a Antonio

s o b Ven» 7d783a com.a.rc» .
3-M á fls l i  vn° s2LlVrS

arrematar 
n movei, deverá com-
ra e lnoDi0 dia’ mês' h°-n . oca* acima mencio
nados sendo êle entre
gue a quem mais der e

sente edital para"~publi- 
cação, na forma da lei. 
Dado e passado nesti 
cidade de Lajes, aos- 
vinte e cinco dias do 
mês de Setembro do ano 
de mil novecentos e cin- 
coenta e nove. - Eu, Wal 
deck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel o da

dTpe;dennteeda0fere^er ^  BubscreWp L S  da avahaçaoj também assino.
pn? m«Lde pagos no at0>1 José Pedro Mendes de 

ada corrente* o, Almeida,
pieço da arrematação, Juiz de Direito da 2*\Va-
irapostos e custas d 3vi- 
dos. - E para que che
gue ao conhecimento de 
tôdos, passou-se o pre

ra em exerc. na la. 
Waldeck Aurélio 

Sampaio
Escrivão do Civel

Juizo de Direito da Primeira 
Vara da Comarca de Lajes

EDITAL DE LEILÃO
O doutor José Pedro nio do Caveiras, nas ter
Mendes de Almeida, 
Juiz de Direito da Se
gunda Vara, em exer
cício na Primeira, des
ta comarca de Lajes,

rts per encentes a Ma
noel Dias da Silva e Es
tevão Vitorino de Liz, 
por cêrcas de arames de 
xaxim e taipas, com ter 

Estado de Santa Cata- ras desta mesma Fazen 
rina, na forma da lei, da, pertencentes a Se 
etc . bastião Caetano Macha

do e Caetano Pereira 
Machado, por cêrcas de 
arames e taipas, com 
terras da Fazenda da Di

Faz »aber a tôdos 
quantos o presente edi
tal de leilão com o pra
zo mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimen 
to tiverem, ou interessar 
possa, que no dia quin
ze (15) do mês de Outu
bro próximo vindouro, ás 
onze (11) horas no sa
guão do edifício do Fó
rum desta cidade, o por
teiro dos auditórios, ou 
quem suas vezes fizer, 
levará a público pregão 
de venda a arrematação
por quem mais der e
melhor lance oferecer 
independente da ava w-
ção de Cr$ 175.003,00
feita nêste Juizo o se
guinte imóvel que toi pe
nhorado a José Waltrick 
Vieira nos autos da açat 
executiva que lhe move 
fvi=o Rosa Ramos, a sa- 
Le J  EM UMA GLEBA 
Ho terras com a area 
superficial de U . m m

V ....... —  -  — M SmU2Pesòmentê"a área de
garante e Ovidio Ma- ‘ooüm2, situado no
cbado, por taipas e cer 
°as de arames, com ter- 

dos outorgantes ven
dedores Dr. Irineu Antu- 
nes e sua mulher, Por 
ta>pas e cêrcas de ara
mes; com terras de Leo- 
J61 Daniel da Silva, p °n
!? de partida, sendo 
1 inscritas no Primeiro

,n(Tar denominado Fazen-
T da Farofa, distrito de
Painel desta comarca, painei, áreacontendo à ema 
-im ns vertentes, ba-

visa, município de São 
Joaquim da Costa da Ser
ra, dêste Estado, perten
centes a Antonio Ama 
rante e Ovidio Machado, 
por taipas e cêrcas de 
arames, com terras dos 
outorgantes vendedores 
Dr. Irineu Antunes e sua 
mulher, por taipas e cêr
cas de arames, com ter
ras de Leonel Daniel da 
Silva, ponto de partida. 
— Sendo Transcritas no 
Primeiro Oficio do Re
gistro de Imóveis desta 
comarca, sob n' 7.781, 
no Livro 3-M à fls, 81 
v. a 82. — E quem qui- 
zer arrematar dito imó
vel deverá comparecer 
no dia, mês, hora e lo
cal acima mencionados 
sendo êle entregue a 
quem mais der e maior 
lance oferecer indepen
dente da avaliação e 
depois de pagos no ato, 
em moeda corrente, o 
preço da arrematação 
impostos e custas devi
dos. — E para que che
gue ao conhecimento de 
todos, pissou-se o pre- 
4ants edilal, para pu
blicação na forma da

Juízo ile Direito to Primeira t o  é  
—  Comarca le Lajes —

Editai de Leilão
O doutor José Pedro 
Mendes de Almeida, 
Juiz de Direito da Se
gunda Vara, em exer
cício na Primeira, des
ta comarca de Lajes, 
Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, 
etc.
Faz saber a todos 

quantos o presente edital 
de leilão com o prazo 
mínimo de vinte dias, 
virem, dêle conhecimento 
tiverem ou interessarpos- 
sa, que no dia quinze 
(15) do mês de Outubro 
próximo vindouro. às 
dez horas e- trinta minu 
tos (10,30), no saguão do 
edifício do Forum desta 
cidade, o porteiro dos 
auditórios levará a pú 
blico pregão de venda e 
arrematação por quem 
mais der e melhor lan 
ce oferecer independen 
te da avaliação de Cr$
366.000,00 feita nêste Jui
zo, o seguinte imóvel 
que foi penhorade a Jo 
sé Waltrick Vieira nos 
autos da Ação Executi 
que lhe move Plinio Ri
beiro Ramos, a saber: - 
EM UMA GlEBA deter
ias com a área d e . . .  , 
ll,ooo ooom2, somente a 
área de 4.35o.ooom', si
tuada no lugar denomi
nado Fazenda da Faro
fa, distrito de Painel, 
desta comarca,J contendo 
a dita área sangas, ver
tentes, banhados, pedra 
ferro, etc. e contidas den
tro dos seguintes limites; 
com a Fazenda de San
to Antonio do Caveiras, 
nas terras pertencentes 
a Manoel Daniel da Sil
via e a Estevão Vitorino 
de Liz, por cêrcas de 
arames, de xaxim e tai
pas, com terras desta 
mesma Fazenda, perten
centes á Sebastião Cae 
tano Machado e Caetano 
Pereira Machado, por 
cêrcas de arames e tai
pas, com terras da Fa
zenda da Divisa, muni
cípio de São Joaquim da

Costa da Serra, dêste 
Estado, pertencentes a 
Antonio Amarante e Ovi
dio Machado, por taipas 
e cêrcas de arames com 
terras dos outorgantes 
vendedores dr, Irineu An
tunes e sua mulher por 
taipas, ponto de pari ida. 
Sendo transcrita no Pri
meiro Oficio do Registro 
de Imóveis desta comar
ca, sob n° 7.783, no li
vro 3-M á fls. 81v. a 82. 
E quem quizer arrematar 
dito imóvel deverá com
parecer no dia, mês, ho
ra e local acima men
cionados sendo êle en
tregue a quem mais der 
e maior lance oferecer 
independente da avalia- 
çãe, e depois de pagos 
no ato, em moeda cor
rente, o preço da arre
matação. impostos e cus
tas devidos. E para que 
chegue ao conhecimento 
de todos passou-se o pre
sente edital para publi
cação na forma da lei. 
Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos vin
te e cinco dias do mês 
de Setembro do ano de 
mil novecentosecincoen- 
ta e nove. Eu, Waldeck 
Aureiio Sampaio, Escri
vão do Civel o datilogra
fei, subscrevi e também 
assino.
José Pedro Mendes do 

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

Waldeck Auiélio 
Sampaio

Escrivão do Civel

lei. Dado e passado nes
ta cidade de Lajes, aos 
vinte e cinco dias do 
mês de Setembro do a- 
no de mil novecentos e 
cincoenta e nove. — Eu. 
Waldeck Aurélio Sam 
paio Escrivão do Civel o

datilografei, subscrevi e 
também assino.
José Pedro Mendes de 

Almeida.
Juiz de Direito da 2a. 
Vara em exerc. na la. 
Waldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível
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Secçâ
TESTE

-  Você é tímida?
A TIMIDEZ é um sentimen

to bastante difundido. Cada ti 
mido pensa que é único sôbre 
a Terra. Os homens — prin 
cipalmente os moços — cus
tam a crer que existam mu 
lheres timidas. E as mulhe 
res — especialmente as jo
vens — tendem a desprezar 
os tímidos, e não tentam 
compreende los. Os que têm 
um pou o mais de intuição 
psicológica sabem como, 
muitas vêzes a timidez es
conde tesouros de ternura, 
de sensibilidade e dè inteli
gência. Mas, num mundo co 
mo o nosso, a timidez é tam
bém um grande obstáculo que 
tem que se aprender a vencer.

Antes de tudo. você é tí
mida em que grau? A res
posta ao teste o dirá  ̂ Res
ponda sempre: SIM, NÃO, ou 
ÁS VÊZES.

t) Você cora ao ser apre 
sentada a alguém; ou quan 
do lhe toca falar em um 
grupo de pessoas; ou ainda, 
quando as atenções são di
rigidas para você?

2) tem alguma dificuldade 
em conversar com pessoas 
do sexo opôsto?

3) Sente-se mais feliz, ou 
pelo menos, mais segura, 
quando está sozinha?

4) Tem mêdo de falar num 
grupo onde há pessoas es
tranhas?

5) Sorri pouco?
6) Se chega tarde a um 

espetáculo ou outra qualquer 
função, e todos os lugares 
estão ocupados menos al
guns da primeira fila que 
você pode alcançar com fa 
cilidade e sem incomodar 
ninguém, mas que tenha de 
chamar a atenção do públi

co, prefere ficar de pé a se 
arriscar a ir até a primeira 
fila?

7) Tem dificuldade em ini 
ciar uma conversa?

8) Gostaria de ter mais 
confiança em si mesma?

9) Quando está numa re
cepção, sente-se mal ante a 
perspectiva da ser apresen
tada a alguma pessoa impor
tante, apesar de desejá-lo 
secretamente?

10) Se o garção não enten
deu bem o seu pedido, pre
fere ficar com o que não 
gosta a reclamar?

11) Prefere comprar uma 
mercadoria que não lhe a- 
grada, a recusar as ofertas 
de um vendedor insistente?

12) Aborrece-se quando 
vai a festas?

Marque 15 pontos para ca
da AS VÊZES. ZERO para 
cada SIM. Sua timidez é 
tanto maior quanto mais bai
xa fôr a contagem. 9o a 100 
pontos é o mínimo. Se o seu 
índice fôr menor, você de
verá tratar de combater a sua 
timidez, a fim de evitar que 
ela prejudique a sua vida.

A V I S O
CONSTRUTORA CAS

TILHO LTDA. avisa aos 
seus fornecedores e ao 
Comércio Local quetrans 
feriu sua séde social pa
ra a cidade de PORTO 
ALEGRE, onde funcio
nará à RUA URUGUAI 
N- 155 — SALA 913.

Lajes, 26-9-1959.

S O N E T O  —

o F e  m
Direção da CICI

inina
Va l o r i z a r  ou es conder

SE OS SEUS OMBROS NÃO 
TEM MAIS VINTE ANOS e a 
sua nuca muito menos cubra- 
os também para a noite com 
renda ou tecido ou transparen
te, e saiba fazer uso das échar

pes .
ESCONDER A PARTE DO 
OMBRO ONDE COMEÇA O 
BRAÇO significa esconder al
guns anos, eis porque as mu
lheres que não são mais jovens

devem insistir pelas mangas 
em seus vestidos, seja somente 
uma monstra; e isto mesmo 
em seus vestidos decotadíssi- 
mos de noite.

A CINTURA UM POUCO 
FORTE E OS QUADRIS RO
BUSTOS são fàciltiunte dis
farçados sob um casaquinho a- 
penas encosl ido nos quadris.

O «CHEMISIER» È O IDE
AL para as mulheres que têm 
pouco busto e para as que se 
lamentam de ter busto volu
moso.

SE VO CE ESTA UM POU
CO OU MUITO GORDINHA,
evite as mangas volumosas, as 
golas importantes os tecidos 
espêssos como o «tweed», rígi
dos como o brocado e o t^ie- 
tá as cinturas altas, os casacos 
de duplo abotoamento.

—  Prefira os decotes em V. 
a 'manga pregada «no lugar» 
e estreitas, as linhas sem in
terrupção na cintura.

Associação Profissional d© Oficiais Alfaiates, 
Costureiros e Trabalhadores na Indústria 

de Confecção de Roupas de Lages

EDITAL DE CONVOCAÇÃO
Assembléia Geral Extraordinária

Pelo presente edital, ficam convidados todos os associados, era 
pleno gozo de seus direitos sindicais, para se reunirem em Assembléia 
Geral Extraordinária, no proximo dia 4 de outubro, às 10 horas, na se
de do Sindicato dos Empregados Vendedores e Viajantes do Comércio 
do Estado de Santa Catarina, à rua Presidente Nereu Ramos, 103 - 2o 
andar sala 208, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia.

1) Discussão e aprovação da proposta da Diretoria, para pleitear 
o reconhecimento desta Associação em Sindicato.

2) Aprovar os novos estatutos.
Lajes, 16 de setembro de 1959 
Jayme Garbelotto - Presidente

Lajes - Blumenau
A Empresa Auto Viação Hasse comuni

ca aos Senhores Viajantes que acaba de inau
gurar a sua linha em Ônibus direto a Blu
menau e Vice Versa, seudo nos seguintes ho
rários :

Saidas de Lajes ás 3as, 5as e Sábados ás 
12,30 horas

Saidas de Blumenau ás 2as, 4as e 6as 
ás 12,30 horas

Para breve será diariamente — Desde já a- 
gradeceraos a preferencia.

Herbert Hasse — Proprietário

Uma receita paia 
você

Salada cum nata
Cortam-se em fatias 

bem regulares pepinos 
verdes e rabanetes co
rados. Deita-se-lhes sal 
e deixa-se escorrer. Meia 
hora depois, junta-se- 
lhes nata fresca, sem 
qualquer outro condi
mento e serve-se assim 
que se termine a prepa
ração da salada.

Folhas mortas
Folhas mortas são palavras 
Que se empregem ao terminar 
Uma comédia

Folhas mortas são tristes 
Palavras que se pronunciam 
Ao final de um romance 
Em que o vento carrega 
As folhas para bem longe.

E que elas vão indo devagar 
Secas e sem vidas 
E que o vento lento 
Lento sopras sem pena.

A pessoa — triste e desiludida 
Num soluço; contempla e diz 
Adeus Folhas Mortas.

Operários Especializais
Lutcher S.A., nova fábrica de celulose localizada perto de Guarapuava Paraná, 

guinteIpes^oarr^amente notlflcado pela imPrensa’ necessita urgente£ente do se-

Eletricistas
Mecânicos

Pedreiros
Encanadores

Soldadores
A in ^ m p n ^ n fí08,  í 0?  prKática serviços de construção e manutenção.

oca da obra. Os interessados devem escrever para

Lutcher S. A . * Cx. Postal 1284 - São  Paulo

fert̂ e taiSe?o “ teeÇítote5“  * Se eSta° em 00ndi«5es de se trans-
M. B. B.
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7' Anivers
CORREIO LAGE ANO 7 t Pít im t

ano do Sport Feira de Noticias 
Uub Cruzeiro

rista está em festas no dia, nn ‘̂ cv;iuient0- a Se
de hoje, com a passagem dS Fort?/® deste jornal7 n  n n  v p p c » l n  .  u 0  lOdOS OS í p i i m í . ; . * .

A numerosa família cru7oi „
5ta está em festas no n/.,, 2 n‘ ecimento a Sessão Es-

7° aniversario de fundação 
do S.C. Cruzeiro, uma das 
glorias do esporte da Prin 
cesa da Serra, militante da 
segunda divisão da Liga Ser
rana de Desportos.

Equipe composta de jovens 
dirigentes, vera conquistando 
a simpatia geral, mercê da 
primorosa organização que é 
peculiar emtodos os seus diver 
sos departamentos, onde to
dos os seus orgãos funcio
nam num bloco maciço e 
coeso.

Possuindo uma vistosa se 
de social, é o verdadeiro or
gulho de todos os estrelados 
nela funcionando todas as a- 
tividades recreativas e es
portivas do clube alvi azul. 
Tendo na presidência a figu
ra do Sr. Névio Fernandes, e 
bem secundado por outros 
dirigentes como o Sr. Aires 
Cruz, Jairo Anezio Pilar, I- 
vandel Amaral, Lucas Evan 
gelista de Freitas, Nelson 
Santana, José Jubal Godoi e 
outros, o Cruzeiro tem dado 
mostras de sua vitalidade, 
quando tem patrocinado a 
visita de varias equipes de 
outros municipios, inclusive a 
que patrocinou recentemente 
do Palestra Italia da la divi
são do Paraná.

Possuindo um patrim onio, 
hoje avaliado em quaze du
zentos mil cruzeiros, o Cru
zeiro é o clube que mais pos
sibilidades tem de espandir- 
se no futuro, tanto no seio 
esportivo como social da 
Princesa da Serra.

Assinalando tão festivo a-

tnj„ „  -  — juruai envia a 
todos os cruzeiristas os seus

votos de muitos progressos, 
e que a sua vida seja ;ponti- 
lhada de glorias.

Fluminense x Cruzeiro
A atração da terceira rodada x

nrmriL gr!índtí match está programado para amanhã a
Í J c  “ ° Estádio Municipal 
da Ponte Grande, reunindo 
as equipa do S. C. Cruzeiro 
e do Fluminense F.C., num 
confronto em que estará em 
liça a liderança da tabela.

Os estrelados estão coloca
dos no primeiro posto com 
1» pp. ao passo que os trico 
lores encontram-se na se
gunda colocação com 1 pp 
o que nos dará um graude 
atrativo nesta disputa ferre 
nha que irão travar Cruzei
ro e Fluminense.

O Internacional ‘festá man
tendo entendimentos para a 
realização de um compro
misso amistoso no proximo 
dia 4 de Outubro, em nossa 
cidade contra a equipe do 
Flamengo de Caxias do Sul.

— x —
O quadro do S.C. Flamen

go, que outrora integrava a 
nossa segunda divisão, deve
rá ressurgir em nossos meios 
esportivos, quando alguns de 
seus dirigentes estão reorga- 

departamento
Os dois quadros ainda nãoi . 

estão escalados, mas prova-1 ” lzando. °. 8eu —r -*.-****,-« 
velmente linhem os seguintes de *uteDol. para o seu ingres
elementos. Cruzeiro- Ozair 80 em na primeira di- 
rjA „ ----  rr, . . ’ visão da LSD .Zé e Carlinhos; Tenebrio, 
Deco e Juba; Raimundo, Ni- 
gemann, Rui, Dico e Grilo.

Fluminense: Orival, Nené e 
Reni; Roberto, Demerval e 
Ulisses; Caon, Celio, Farias 
Zé e Chico (Pinochiol.

A partida preliminar será 
disputada entre as equipes 
da Congregação Mariana da 
Catedral e a Congregação 
Mariana do Rosario.

A equipe do S. C. Internacional deverá 
preliar amistosamente amanhã a tarde na 
cidade de Timbó contra o União local.

Vende-se 2 Casas
A la. sita á rua Emiliano Ramos e a 2a. á Praça João 
Costa, tratar com Gilberto Pires,

A’ Praça João Costa, 38

— x —
Com a demissão formulada 

pelo Sr. Edu Lemos da pre
sidência do S. C Pinheiros, 
assumiu aquelas elevadas 
funções no alvi verde, o vi
ce Presidente Dioclecio Vie- 
ro, que a vários anos atraz 
também já ocupou a presi
dência.

— x —
Segundo rumores que cir

culam pelas rodinhas de ca
fé, o S. C. Internacional de
verá realizar uma reforma 
em regra em seu atual clu
be, com a dispensa de alguns 
elementos e com a aquisi
ção de outros, num esforço 
supremo de sanar a sua má 
fase, em que atravessa o se
tor futebolístico do clube co
lorado.

contratados pelo clube cruz- 
maltino.

— x —
O popular Lambança, aca

ba de assumir novamente o 
elenco do S C. Pinheiros, 
como seu preparador técnico.

Diversos exercícios de con
junto estão programados pa
ra estes dias, como primei
ras medidas adotadas pelo 
Técnico L imbança

— x —
O jogador Deco, do Cru

zeiro, segundo conseguimos 
apurar está sendo pretendi
do pelo Paula Ramos da ca
pital do Estado. No entanto 
até o momento os dirigentes 
estrelados não foram consul
tados a respeito.

— x —
Amanhã a noite, ao ensejo 

da passagem do 7o aniver 
sario de fundação do S. C. 
Cruzeiro, a diretoria estrela
da oferecerá um cock tail 
aos seus atletas ea  impren 
sa esportiva de nossa cidade. 
Nessa ocasião o antigo jo
gador Côco, será homena 
geado pelos atletas estrela
dos quando lhe será ofertado 
um valioso trofeu.

Enquanto isso o G. E. Vas
co da Gama. já está ativan 
do os preparativos para a 
sua volta oficial aos ^nossos 
gramados. Sabe-se que diver
sos elementos do Internacio
nal e do Pinheiros, serão

Aniversariou nesta ci
dade, dia 25 do corren 
te a senhora Judite 
Bitencourtt A. Espelzem, 
esposa do sr. Jacob Es
pelzem. Á aniversari
ante nossos parabéns.

Produtos u

ORGULHO DE NOSSO NACIONALISMO

Caro am igo 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.

assim a prestigiar esta marca E o Serviço IPIRANGA que formará em você um novo con-
, . , „  „ U n r e i n  com que costuma atender aos automobilistas de todo o Brasil,ceito sôbre a solicitude e a atençao com 4

POSTO IPIRANGA
a v e n id a  m a l  f l o r ia n o  l a je s

O  PIONEIRO EM SA N T A  CATAR IN A
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Srta. Ivone Baugarten

destaque ua sociedade 
sul brasileira.

Procurando oferecer o 
que de melhor existe em 
materia social ou musi
cal, aos seus distiDtos 
associados, o tradicional 
Clube da Nua Correia 
Pinto, que obedece a o- 
rientação da dinâmica fi
gura do Dr. Jorge Bar- 
rozo Filho, bem secunda
da pelo Dr. Renato Va
lente e outros, patroci
nou a vinda até Lajes 
das Misses Paraná, San
ta Catarina e Rio Gran
de do Sul, numa inicia
tiva que vem coroar 
de absoluto êxito as fes
tividades de coroação 
da Rainha do Clube e da 
Primavera.
Quem são as Misses 
Paraná, Santa Catari
na e Rio Grande do 

Sul
Como legitimas repre

sentantes da beleza bra
sileira, as Misses Para
ná, Srta. Shirley Temps- 
ki, Santa Catarina Srta. 
Ivone Baugarten, Rio 
Grande do Sul Srta. Ma
ria Otilia Rodrigues, es
tão desde já alcançando 
amplo sucesso em nos-

M iss Santa Satar ia

Rio de Janeiro.
Cock tail no Clube dos 

Oficieis
Hoje ás 10 horas ten

do por cenário o Clube 
dos Oficiais do 2o Bata
lhão Rodoviaro, a dire
toria do Clube 14 de Ju
nho e um grupo de se
nhoras e senhoritas de 
nossa sociedade, recep
cionarão as Misses Para
ná, Santa Catarina e Rio 
Grande do Sul, com um 
cock tail, o qual contará 
com a presença do nos
so mundo social.
Em Lajes Cronistas 
Sociais do Paraná e 
Rio Grande de Sul

Para abrilhantar ainda 
mais os festejos prima
veris do Clube 14 de Ju
nho teremos entre nós, 
as presenças dos Colu
nistas Sociais Dino de 
Almeida do Estado do 
Paraná e Ligia do Cor
reio do Povo de Porto 
Alegre, os quais descre
verão para seus orgãos 
em todas as minúcias, 
os grandes acontecimen
tos sociais que envolvem 
a nossa sociedade, prin-

Os aristocráticos salõ
es do Clube 14 de Ju 
nho, estarão ricamente 
ornados na noite de ho
je, com a realização do 
Baile da Primavera, o 
qual contará também 
com as honrosas pre
senças das Misses Para 
ná, Santa Cata.ina e Rio 
Grande do Sul.

Nessa oportunidade as 
3 beldades dos estados 
sulinos, coroarão simbo
licamente a Rainha do 
Clube e da Primavera, 
Srta. Vera Maria Ramos, 
e colocarão as faixas 
nas Princesas Srtas. Al
zira Gamborgi Branco e 
Cremilda Salete Ribas.

Srta. Shirley Tempski, M iss  
Paraná

Quem são as novas 
beldades do Clube 14 

de Junho
As 3 representantes da 

beleza do Clube 14 de 
Junho, e que hoje serão 
condignamente empos
sadas em seus reinados, 
pertencem á tradicionais 
famílias de nossa cida
de e de alta projeção

Srta. Maria Otilia Rodrigue

mos.
A Princesa Cremilda 

Saiete Ribas, é dileta fi
lha do Sr. Antonio Wal- 
mor Ribas, abalizado 
farmacêutico em nossa 
cidade e de sua digna 
esposa d. Maura Cunha 
Ribas.

A Princesa Srta. Alzi
ra Gamborgi Branco, é 
filha do Ex Deputado 
Federal Dr. Celso Ramos 
Branco, provecto advo
gado no íôro local e de 
sua consorte d. Izolini 
Gamborgi Branco. As rai
nhas e Princesas do clu
be 14 de Junho, são fi
nos ornamentos de nossa 
sociedade.

Conjunto Melodico 
Sincopado

As danças da grande 
soirée de hoje a noite 
estarão a cargo do Con 
junto Melodico Sincopa
do, exclusivo do Clube 
14 de Junho, considera
do por todos como um 
dos melhores do Sul do 
Brasil.

Espera-se amplo 
Sucesso

Por todos estes moti
vos, é que se espera que 
as presenças das Misses 
Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande do Sul e o 
baile da Primavera do

, M iss Rio Grande do Sul

Junho, pela feliz iniciati
va, em patrocinar estas 
festividades de tão gran
de evento social.

Iniciativas de vulto 
como estas colocam a 
sociedade lajeana no lu
gar de destaque no seio 
das suas co irmãs do 
sul do Brasil,

As Forças Públicas 
fora dos benefícios 

aos Militares

O Supremo Tribunal 
Federal decidiu que os 
oficiais e praças das For
ças Publicas estaduais 
não são militares, no 
sentido verdadeiro da 
palavra, motivo porque 
a êles não são extensi
vos os benefícios pre
vistos no Codigo de Ven
cimentos e Vantagens 
dos Militares.

Esta decisão do Supre
mo Tribunal Federal, 
causou muita surpresa 
nos meios da Força P u 
blica, uma vez que os 
mesmos esperavam g°' 
zar os mesmos direitos 
que são conferidos a°s 
seus colegas do Exército 
Marinha o Aeronáutica-

E n g a l a n a d a  a S o c i e d a d e  L a j e a n a
Em fasta o Clube 14 de lunho com a coroação da Rainha do Clube 0 da Pr imavera OJ. ^ isLa>es aS arana.

Santa Catarina e Rio Grande do Sul — Cock tail no Clube ao

Sem duvida alguma, 
o Clube 14 de Junho; 
tem primado em Lajes, 
pela otima organização 
dos seus festivais, seja 
instituindo concursos de 
beleza ou seja patroci
nando a visita de grandes 
dersonalidades artisticos- 
musicais, cujas visitas, 
tem colocado a Princesa 
da Serra, num lugar de

sos meios, uma vez que cinalmente o Baile da em nossa elite
as mesmas primam pela 
sua simplicidade e be
leza. Ainda no ultimo 
concurso para a encolha 
de Miss Brasil, as 3 bel
dades em referencia re
presentaram condigna
mente os seus Estados, 
no máximo conclave da 
beleza brasileira, realiza
do no Maracan zinho no

Primavera do 
de Junho.

Clube 14

Importante Concurso
Durante o desenrolar 

da grande soirée da Pri
mavera, os colunistas 
sociais Dino de Almeida 
do Estado do Paraná e 
Ligia do Correio do Po 
vo de Porte Alegre, es
colherão as 5 mais ele
gantes de nossa socieda
de para este ano de 
1959. Será um concurso 
bastante interessante, e 

;que está despertando 
'grande entusiasmo em 
nosso mundo social.

A Rainha Srta. Vera 
Maria Ramos é dileta fi
lha do Sr. Lauro Lau- 
reano Ramos, funcioná
rio da Caixa Economica 
Federal e de sua digna 
esposa d. Maria Zeni Ra-

Clube 14, alcance suces
so inolvidável, o qual 
marcará mais um capi
tulo glorioso dentro da 
sociedade princesina. 

Atra vez destas colunas, 
desejamos felicitar a di
retoria do Clube 14 de

As 22 horas Baile da 
Primavera e coroação 
da Rainha e colocação 
de faixas nas Princesas
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