
Inicia-se hoje, em São 
Joaquim, atestada maçã
Presente o governador do Estado e grande 

número de visitantes
Promovida pelo Posto de 

Fruticultura do Ministério da 
Agricultura, 'em colaboração 
cora a Associação Rural, e 
patrocinada pelos Governos 
Federal. Estadual e Munici
pal, inaugura se hoje, em Sào 
Joaquim, a Festa da Maçã, 
amplamente anunciada e a- 
companhada de uma grande 
exposição de frutas. A pro
gramação prevê para hoje a 
inauguração do edifício da 
Associação Rural e a aber
tura da exposição com visita 
do mundo oficial imprensa e 
rádio, e à Doite uma sessão 
solene de conferencias.

Amanhã, dia 19, o recinto 
da exposição será franquiado 
ao público, a partir das 9 
hora6, celebrando-se, após, 
missa em ação de graças, de 
vendo, às l l  hora6, as auto
ridades visitaram o Posto de 
Fruticultura. Desse local par
tirá, um carro alegórico or- 
ginalmente construído, a Rai 
nba da Maçã que será coroa
da, às 15 horas, na sacada 
do edifício da Associação 
Rural. À noite terá lugar uma 
soirée dançante, com baila
dos típicos e outras f«6tivi

dades, a cargo do Grêmio 
Social e Desportivo Floradas 
da Serra.

A exposição de grande va
riedade de maçãs peras. pês
segos, nozes e de quase to
das as frutas de origem eu
ropéia prolongar-se-á até 26 
de março no decurso da qual 
serão realizadas conferencias 
e demonstrações práticas por 
técnicos do Ministério da A- 
gricultura.

Estará presente ao ato 
inaugural e demais festivida
des de hoje e amanhã o sr. 
Jorge Lacerda. Governador 
do Estado, que transi ou por 
nossa cidade na n >ite de on 
tem rumo a São Joaquim. S 
Excia. se fazia acompanhar 
de comitiva especial. Pelo 
que no> foi dado observar. 
8 partir de ontem, grande 
foi o movimento de pessoas 
que se locomoveram para 
São Joaquim afim de assist r 
d Festa da Maçã

O nosso periódico, espe
cialmente convidado pela Co 
missão Organizadora da Fe*- 
ba da Maçã, enviou seu re 
presentante a São Joaquim o 
Dr. Hélio Rosa.

Sr. Erwin Leobert
Acompanhado de nosso amigo Sr. Mario Souza deu-nos 

o prazer de sua visita o sr. Erwin Leobert, que dentro de 
breves dias realizará no clube 14 de Junho uma apresentação 
artística e religiosa, c o b o  ja 0 tem f-ito com grande sucesso 
em outras cidades do Brasil, pois segundo podemos apurar 
será uma apresentação inédita para a Princeza da Serra, ra
zão porque ao nosso ver deverá alcançar verdadeiro suces>o, 
principalmente por tratar-se de uma apresentação que reune a 
parte artística e religiosa ao mesmo tempo. Correio Lageano 
agradece a visita e deseja ao sr. Erwin Leobert feliz êxito.

Álvaro C. Rocha e 
Hercilia R Aguiar
Tem o prazer de participar o 

contrato de casamento de seu 
lllho

Albery

Joaquim M. Filho e 
Severina S. Melim
Tem o prazer de participar o 

contrato de casamento de sua 
filha

Terezinha
com a Srta. TEREZINHA MELIM 

Lages
Albery e Terezinha 

NOIVOS

com o Sr. ALBERY C. RCCHA 

Fevereiro - 1956

Calmas as reuniões da C e rca ra
Placas para as ruas — Prolongamento do aero

porto — Problema da mendicância

Rainha do Carnaval

Instantâneo da elegante 
srta Neusa Lopes, eleita 
Rainha do Carnaval de 1956 
do clube 14 de Junho.

Vai perdendo o 
interesse o Car

naval
De alguns anos para cá, o 

Carnaval vem perdendo o 
prestigio que desfrutou como 
festa tipicamente popular. Já 
não se observa mais a gran
de movimentação de ruas, cir- 
cunscrevendi-se os festej soe  
Momo aos recintos íech-tdos 
das sociedades recreativas 
Neste ano poude ser observa
do novamente esse fato, pois 
os folguedos carnavalescos, 
embora tivessem boa anima
ção nos clubes, fotara fracos 
nos lugares abertos e grande 
número de pessoas desertou 
ou para ss praia« ou para o 
interior do Município. Segun
do se ob*erva u fator pre
ponderante dessa decadência, 
sem carros alegóricos e sem 
fantasias esfusiantes como ou- 
irora, é oriundo das dificul
dades financeiras do povo, que 
não «ncontra dinheiro par«, 
queimar em lhoça-perfume, 
cnnfetis. bebidas, etc. Apesar 
disso tudo, o Carnaval em nos
sa cidade atingiu um certo 
interesse, em torno do qual 
não se pode dizer que tenha 
fracassado.

A Camara de Vereadore« rea-1 
lizou duas s«S6ões n;i semana j 
em curso, ai quais decorreram 
calma« e sem grande movimen
tação. Forim aprovados os ba
lancete« de novsmbro e dezem
bro do Executivo e um proje 
to de lei concedendo prazo 
para pagamento, sem multa, do 
imposto de licença*. O st. Lou- 
renço Waltrick Vieira apresen
tou uma indicacão pedindo 
providencias para a colocação 
de placas nas ruas. não tendo 
havido outras matérias novas. 
Mereeer«m ainda aprovação do 
plenário aiguns parecere* das 
comissões permanent'*, e tam
bém uma indicação do sr. Dr. 
Eviiasio N. C»on «obre o cal
çamento das ruas Getulio Var
gas e João de Castro.

O sr, Manoel Antunes Ramos 
propos fosse enviado um tele
grama à Camara de Pelotas, 
associando-se ao pesar da po-

pulaçãa d»qutla . i -.dr n?i . 
recentê inundação ]á venfirad*. 
O sr. Syrth Nicolleli p roferiu 
dois (llscursns, um »m cada 
sessão, defendendo a necessida
de do Município reservar uma 
área de terras para o futuro 
prolongamento da pista do ae
roporto local e fazendo um 
apelo às autoridade» policiais 
para evitarem que a mendicân
cia teme conta de nessa cida
de, focalizando, também, assun
to» atinentes á ordem dos tra
balhes do Legislativo. O sr. 
Dr. Eviiasio N. Caon congratu
lou-se com o Prefeito per ter 
lançado edital para calçamento 
de diversas ruas da cidade.

O presidente Oscar Schweitzer 
convocou a próxima reunião 
para segunda-feira, às 16 ho
ras,'quando então serie discu
tidos.e votados diversos proje- 
los-de-lei.

Conferência aos Congrega
dos Marianos

Domingo, dia 12 do corrente, às ll horas, a convite 
do Rbvrno. Pe. Ernesto Pereda Castillo. pronunciou vibrante 
conferencia aos Congregados Marianos de São Judas Tadeu 
o sr. Mario de Souza, Diretor do Cine-Teatro Marajoara.

De inicio, o Rvmo. Pe. Ernesto, Diretor da referida 
Congregação Mariana. apresentou aos Congregados o Con
ferencista

Fazendo uso da palavra, o sr. Mario Souza falou sobre 
a Formação da Consciência Cristã Com a eloquência qu« 
lhe é peculiar, tratou o tema de maneira precisa, agradan
do, sumamente, a assistência. Não noe é necessária acen
tuar, aqui, da grande utilidade da conferencia.

Ao final, em nome dos Congregados, agradeceu o Pre- 
sidentb Alfeu Ramos.

Juscelipo assegurou ontem:

Para os civis, aumento igual aos militares
Falando na «Voz do Brasil» o presidente da República 

disse que, depois de 15 dias de empossado, vi: ha tranimitir 
ao povo suas impressões, mostrando-lhe o quadro de slguns 
problemas do país e os princípios do govêrno. Depois de (alar 
da luta da campanha eleitoral, disse que o povo, do Amazonas 
ao Rio Grande do Sut, pode ficar certo de que estará Stm.irs 
a seu lado, sem decepcioná-la. Mais adiante declarou que conhe
ce a situação do Brasil, principalmente suas dificuldades ds vi
da de povo empobrecido cada vez mais p th  desvalorização d - 
uma moeda, na deserdem da inflação, um pouco maÍ9 d » seu 
vilor aquisitivo. Acrescentou que «trtdas as dificuldades do po
vo se resumem nssta palavra terrivel e nesta realidade devora
dora: Inflação. —

fl

HOJE, Sábado, às 4  e 8,15 horas o Cine Aguardem para amanhã, DOMINGO, às 7,15 e 9,15 hs.

T  A M 0  I O - Apresenta A sensacional MARLYN MONROE em

Em deslumbrante Tecnicolor a gosadissim a comédia C IN E M A SC O P E

Princesa sem coroa C O M O  A G A R R A R  U M
Com: Yoland Donlan Dirk Bogard M I L I O N Á R I O

Censura Livre Em maravilhoso Tecnicolor de luxo — Censura Livre
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Día 28 em Lajes “The Blanders“
Um espetáculo invulgar

Três milhões de toneladas 
de minérios de ferro

Rio, (árgus Press) A Com 
panlna Vale do Rio Doce de
verá aumeniar sua produção 
anual de minério6 de ferro 
para três milhões de tonela
das. A produção atual da 
< orapanhia é de 2.260.000 to
neladas por ano. Todavia, com 
o empréstimo que lhe foi 
concedido pelo Baneo de Ex
portação e Importação, a pro
dução será acelerada, espe
rando-se que seja atingida, 
em pouco tempo, a cifra dos 
três milhões.

O MERCADO COMPRADOR 
DOS PUODUTOS DA 

COMPANHIA

Como se sabe, a companhia 
vende quasi tod» 6ua produ 
ção de minérios de ferro a 
países estrangeiros. Assim, 
no ar.o findo de 1955, mais 
de um milhão de toneladas; 
foram exportadas para o 
Estados Unidos da Américas 
544.00*) toneladas para o Rei
no Un do e o restante, ou 
seja cérca de 700 000 tonela 
das, para área da Europa 
Continental.

ü  EMPREGO DO CAPITAL 
DO EMPRESTiMO

O empréstimo feito pela 
companhia reveste-se de ca
pital importância para o Bra 
sil. Dará êle meios à compa
nhia para comprar locomoti
vas diesel eletricas, vagões e 
equipamentos para a extra
ção de minério-- e assegu
rando-se, dê-se modo. graças 
à melhoria dos trabalhos e 
eficiência técnica, o aumento 
progresaivo da produção.

QUANDO FOI ORGANIZADA 
A COMPANHIA

A companhia foi organiza
da em 1942 e desde aquela 
data, o Banco de Exporta
ção e Importação já lhe con
cedeu 31.500 000 dólares em 
cinco empréstimos separados. 
Dêsse total, cêrca de . . .  . 
17.000 000 de dólares já fo
ram devolvidos,
AS CONDIÇÕES DO RE( EN

TE EMPRESTIMO
Em cerimonia realizada no 

dia 20 de Janeiro último pa 
ra se comemorar a assina
tura dêsse último empréstimo, 
o presidente do Banco i'e 
Exportação e Iraportaçãi , Sa
muel C Waugh, referiu se à 
importância da companhia e 
à necessidade do desenvolvi
mento da produção de miné
rios n ) Bra6il

ü  acordo foi assinado p e 
los sr8. Waugb. Alencar Ara 
ripe. presidente da Compa 
nhia Vale do Rio Doce, e 
Nansen Rosa, delegado do 
Tesouro Brasileiro.

ü  empréstimo tem a garan
tia do governo brasileiro e 
será liqui ado em 18 presta
ções, com jur06 de 5 por 
cento.

lvanney Montegro 
Esteve alguns dias em nos 

sa cidade, com o fim de aqui 
pas6ar os festejos carnava
lescos em companhia dos 
seus progenitores, o nosso a- 
migo e correligionário Ivan 
ney Lobo Montenegro, filho 
do sr. José Alfredo Montene
gro.

Nossos cumprimentos.

MARY BLANDERS
Nossa cidade, desde há muito, tem sido visitada por inúmeras companhias teatrais, dos 

mais diversos gêneros, que aqui se apresentam e quasi sempre vêm a case cheia de espectadores. 
Acentece. porém, qm* apesar da propaganda de que veêm precedidas, muitas delas não agra
dam absolutamente o uúblico, quer pelo repertório apresentado, quer pelo péssimo ou sofrível 
desempenho doa que nele tomam parte. Eis porque a vnda de «The Blanders» a Lijes consti
tue. para quem gosta de arte. uma noticia alvissareira e. mesmo, um acontecimento invulgar, di
ficílimo de ser superado. Essa companhia, que a critica mundial tem sido unânime em elogiar e 
o público eti aplaudK, tem se apresentado em váries paises do mundo e conseguido sucesso 
absoluto, não sómente pela qualidade artística dos seus comoonentes, como também pela rarlda- 
dade do gênero em que são peritos: a TELEPATIA CULETIVA, a cargo do famoso casal de 
telepatas de fama internacional Mary and Maurel, cartazes do radie, cinema e televtsâe, e o 
ILUSIONISMO FANTASISTA EM REVISTA, desempenhado pelo impagavel humorisia com 14 
vozes diferentes, Mr. Blanders, que além diaso faz demonstrações de Desenhos com os olhos 
vendados. Compõe também êste espetáculo invulgar M.AURELL BLANDERS E SEUS BONE
COS, conhecidos e apreciados em vários países do mundo. «THE BLANDERS* conta aioda com 
a partlcipaçíe especial de GILBERT, o mais jovem ilusionista do Universo que, apesar dos 
seus seia anos d? idade, jà é um prodígio em ilusionismo.

Com etsat credenciais, temos certeza que «THE BLANDERS» conseguirá na Princesa 
da Serra o mesmo sucesso que tem alcançado noa vários paises em que se apresentou. O pú
blico lajeano poderá compravar isso dia 28 do corrente, no Cine Teatro Marajoara, quando 
também será apresentado na tela um ótimo filma, além desse colossal espetáculo que será uma 
maravilha para os olhos.

Dr. João Preto
Aniversariou dia 12 do cor

rente o Eng°-Arqt0 Dr. João 
Preto de Oliveira, diretor da 
Construtora Planalto. Radi
cado entre nós há poucos 
anos o Dr. Preto já formou 
um largo circulo de amiza
des tendo sido muito cumpri
mentado pelo transcurso de 
sua data magna. Correio La- 
geano, embora tardiamente. 
eDvia congratulações ao ani
versariante.

Dr. Mario Ramos
Encontra-se entre nós o 

di6tinto conterrâneo Dr. Ma
rio Ramos, alto funcionário 
da Contadoria Geral do Rio 
Grande do Sul. Acompanha
do de sua família, o Dr. Ma
rio Ramos demorar se-á até 
março em nossa cidade.

Nossos cumprimentos.

ANIVERSARIO
Festeja hoje seu aniversá

rio natalício o sr. Ulisses Ri
bas, do alto comércio desta 
praça e diretor-gerente do 
Cine Teatro Tamoio.

Ao ilustre aniversariante, 
que desfruta de largo circulo
de amizades em nossos meios, 
noasos parabéns e votos de 

I felicidades.

poro qualquer produto da linha Ford

— sob medida  
para seu

FORD!

•  G ran d e  ca p a c id o d e  
de ca rga

e C onstrução especia l 
pa ra  nosso c lim a 

e Longa du ração

!-
A

ba teria s  .  PEÇAS LEGÍTIMAS FORD . F=RPAMENTa < r r
c,us, v „ . »..».«cos . . . . . . 0o T , , : r r ; i ” >;

Revendedor nesta cidade:

Comércio de Automóveis João Buatim S.A.
Rua Marechal Deodoro. 305

Sta. Catarina
LAIES
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Prefeitura Municipal de La
ESTADO DS SANTA CATARINA

Requerimentos despachados
Dia 6 de fevereiro de 1956

N. 183 - HORACIO l)E OLIVEIRA NETO - Transferencia de 
de terreno foreiro - Sim.
N. 190 - WlLLY JOÃO BRUN - Aprovação de planta e li
cença para construir -  Junte o Título de propriedade do 
terreno.

N. 197 - WlLLY MATTOS DE ARRUDA - Compra de exces
so terreno - Indeferido.
N. 202 - LAURO MUNIZ PAES - Transferencia de terreno 
foreiro - Sim.
N- 225 - JOSE MARIA DE ARRUDA FILHO - Transferencia 
de terreno foreiro - Sim.
N. 226 - JORGE BARBOSA - Transferencia de terreno fo
reiro - Sim.

Dia 7 de fevereiro de 1956
N. 110 - GESUVINA ABREU Da CRUZ - Transferencia de 
casa, terreno foreiro e terreno de propriedade - Cumpra o 
parecer da Secretaria.

Dia 8 de fevereiro de 1956
N. 194 - JUVENAL ALVES MADRUGA - Licença para cons
truir casa de madeira e aprovação de planta -  Junte o Ti- 
tuio de propriedade do terreno.
N. 14 - Ma NOEL CAETa NO BOM FIM - Concessão de ter
reno no Cemitério - Sim.
N. 17 - PRUDENCIO RIBEIRO PALHANO - Concessão de 
terreno no Cemitério - Sim.
N. 80 - BEN1C10 JOSE DE MATTOS - Concessão de terre
no no Cemitério - Sim.
N. 81 SEBASTIÃO HENRIQUE DE OLIVEIRA -  Concessão 
de terreno no Cemitério - Sim.
N. 78 - ALEXANDRE JOSE DA CRUZ - Concessão de ter
reno no Cemiterio - Sim.
N. 119 - PEDRO CORSO - Concessão de terreno no Cemi
tério -  Sim, anulando o Título antigo.
N. 124 - CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA - Licença pa
ra reformar o prédio de Elvira Batista, à rua Cel. Cordova - 
Sim.
N. 170 -  JOSE AUGUSTO SJEFFEN - Aprovação de lotea- 
mento - Cumora o parecer do Fiscal Geral.
N. 234 - JULlO ANTUNES DE LIMA - Traosferencia de te r
reno foreiro - Sim.

N. 238 -  THEODORO MARIA ALVES DE MOURA - Profes
sor Municipal - 180 dias de licença para tratamento de saú
de - Sim, de acordo com a legislação ern vigor.
N. 248 - HUOO BORGES DE MELO - Transferencia de ca
sa, terreno foreiro o terreno de propriedade - Sim.
N. 267 - Transferencia de terreno foreiro - Sim:
N. 276 -  AGENOR KOECHE VARELA - Transferencia de 
terreno foreiro - Complete as informações.

N. 2054 - MARIA QUlNTlNA DA CONCEIÇÃO - Transferen

cia de terreno foreiro - Faça-se a transferencia da acordo com 
a curta.

Dia 11 de fevereiro de 1956

N 123 - ELISLARlO BRANCO DE CAMÀRGO - Transferem 
cia de terreno foreiro -  Sim.

Dia 16 de fevereiro de 1956
N- 88 - CONSTRUTORA COMERCIAL LTDA. - Licença pa 
ra reformar um prédio - Siu.
N. 269 - JOÃO CEOAT TO - Aprovação de planta e licenç 
para construir casa de madeiro na Várzea - Sim.
N. 272 GLIlLHERMlNA CÁMPOS - Licença pira  fazer m° 
lhoramentos em seu prédio sito á praça da Bandeira - Cum
pra n parecpr do Fisral Geral.
N. 282 - JOÃO ARa UJO VIEIRA • Transferencia de casa e 
terreno foreiro - Sim.
N. 283 - OSVALDO CESAR DE 
de m sa e terreno foreiro - Sim.
N. 284 ARY SOUZA BORGES - Transferencia 
'erreno foreiro - Sim.

OLIVEIRA - Transferencia 

de casa e

N. 285 - HERDEIROS DE PAULO HElDRICH - Transferen
cia de casa e t '-m no  foreiro e propriedade - Junte o Ti
tulo de propriedade do terreno que transfere a Humberto 
P scale.
N. 2019 - ALFEU PEREIRA RAMOS - Transferencia de casa 
e terreno foreiro - FdÇa-se a transferencia.

Não dê esmolas
contribua para a SLAN

/zic /za ï/M o ru e'
CHIPPENDALE

Standard Electric

Lindo móvel inco: porando o 
famoso “ Tom Cinfônico” . 
Possante rádio de 5 faixas de 
ondas. 7 válvulas, ôlho má
gico, alto-falante, ímã per
manente pesado. Troca-discos 
automático de 3 velocidades, 
pick-up com 2 agulhas per
manentes reversíveis. Ampla 
discoteca.

* R. 5199

Revendedor Autorizado

A ELETROLANDIA
Rua Cel. Cordova s/n

LAGES Santa Catarina

T A
Pagavel em 100 prestações mensais - sem entrada á

Imobiliária Ríograndense Ltda
vende lotes de sua propriedade situados num dos 
bairros de Porto Alegre (PASSO DA FIGUEIRA).

mais aprasiveis

Preço - 32.000,00. Corretor nesta cidade

Emp. Ríograndense de Mate. S.A.
Posto Coral telefone 203
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istribuidora Comercia! Lageaoa Ltda
Atacadistas — Distribuidores —

Rua Coronel Cordova, 59 — Fens 246 — LAGES
Importadores
-  SANTA CATARINA

I

I

Cia. Goodyear do Brasil:- Pneus • CORREIAS e Mangueiras
Gillette Safety Razor Company oí Brazil:- Lâminas e aparelhos para barbear e TONT 
Industrial e Comercial Brasileira S.A. (Incobrasa S.A.) : - Óleos Vegetais - Farinha e Farelo 
de Soja e Amendoim
Indústria de Pneumáticos Firestcne S.A:- Pneus e câmaras de ar.
Microlite do Brasil S. A.:- Pilhas Ray-O-Vac 
Metaglúrlica W allig S. A:.- Fogões «WALLGI»
Produtos Alimentícios Quaker S.A.:- Aveia Quaker e Smith
Sehll Brazil Ltd:- Oleos para automóveis, caminhões - cilindros e mancais.

Alpargatas RODA - Alumínio - Arados - Arame farpado - Balanças - Conservas - Correntes 
VENDA POR ATACADO. para aut0móveis e caminhões - Ferragens em geral - Louças - Papelaria - Pregos - etc., etc..

DISTRIBUIDORES:
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
EDITAL DE CITaÇAO ,com
o prazo de trinta dias, de
arg em iro  a lv es  da
SILVA, em !ugar incerto e
não sabido.
O Cidadão Pompeu Sab ti

ni, Juiz de Paz, no exercício 
do cargo de Juiz de Direito 
da la Vara, desta Comarca 
de Laje?, “Estado de Santa 
Catanca, na forma da lei, 
etc.

Faz saber a todos que o 
presente edital de citação, 
com o prazo de trinta dias, 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar poesa 
que, por este meio, cita-se a 
ARGEMIRO ALVES L>A SlL- 
Va , brasileiro, maior, oprra- 
rio, atualmente em lugar in
certo e nãc sabido, paia com
parecer na sala das audiên
cias deste Juízo, no Edifício 
do Forum desta cid;-.de, "no 
dia vinte e sete do raes de 
fevereiro proximo vindouro 
27-2-956), às quinze horas, 
quando serâ realizada a au
diência preliminar de conci
liação, de que trata a lei n° 
968, de 10-12-949, em face da 
AÇÃO ORDINÁRIA DE DES
QUITE que lhe move si:a 
mulher Hilda Antunes Padi- 
Iha, nos lermos da seguinte 
petição: - «Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da Comarca de La
jes. Hilda Antunes Padilha. 
brasileira, casada maior, resi
dente e domiciliada nesta ci 
dade, no b>drrt/«Conta-L)inhe- 
ro», Por intermédio dos seus 
advogados infrascritos Dr. Ge- 
tulio Antunes Vieira e Luiz 
Assunção Vieira Valente, 
muito respeitosamentí, a V. 
Excia., vem p2ra expor, pro
var e requerer na forma da 
lei: Io) A suplicante, faz pro
va o documento anexo, é ca
sada com o sr. Arge.niro Al' 
ves da Silva, brasileiro, maior, 
operário., isto desde 25 de 
outubro de 1947, pelo regime 
Comum Ue bens, sendo que

desta união nasceram duas 
crianças, uma de sexo mas
culino. Jonas Antunês da Sil
va, nascido em 4 de dezem
bro de 1949 e outra de sexo 
feminino. Neusa Maria Antu 
nes da Silva, nascida em 
de outubro de 1952. provand 
as certidões conclusas. 2o) Sem 
razão ae ser, o sr. Argemiro 
Alves da Silva, vinha sevi- 
ciando e injurianno n sua 
mulher, provocando repetidas 
cenas de escândalo para o* 
que assisuam, isto é a data 
em que abandonou o lar, no 
principio deste ano, transfe
rindo-se para o lugar «Rio 
dos Cachorros, no município 
de Curitibanos, e mais tarde 
para lugar incento e não sa
bido, tendo demonstrado ex
pressamente, que sua vontade 
é de não mais retornar para 
0 seu lar. 3o) Assim sendo, 
não quvrendo suportar por 
mais tempo a situação cria
da pelo suplicado, depois de 
ter requerido Assistência Ju 
disiaria. pelos seus assisteu- 
tes nomeados, vem jequerer 
a citação dêste, por edital, 
para responder aos termos ds 
pmsente ação ordinaria de 
desquite, contesta-la se quizer, 
fundada no art. 317 do Cód. 
Civil esperando desde já se
ja julgada a ação ora propos- 
ia procedente, para o fim do 
ser decretado o desquite de 
casai, que seja condenao do 
sr. Argemiro A. da Silva a 
prestar uma pensão alimentar 
perodoca para os dois fi- 
Ihinhos, arbitrada por V.Excia. 
que seja o suplicado julgado 
culpado e condenado ainda 
ao pagamento das custas e 
honorários advocaticios. O 
único bem que está o casal 
adquirindo é um lote da Pre- 
ftitura Municipal, sob n° 8, 
no bairro «Conta Dinheiro» on
de rtside, e que estão pag»8 
apenas as primeiras prestações. 
4) Protesta a suplicante pelo 
oepoimento pessoal do suplica-

OPORTUNIDADES COMERCIAIS
A firma NELSON BRASCHEtt & CIA. oferece à ven

da os seguiDtes imóveis situados dos melhore6 pontos da 
cidade, com facilidades de pagamento

1 - 2o lotes de 12 x 30 cada um situados na Estrada 
Federal, proximos â Construção do SENAI.

2 - 11 lotes situados na Estrada Federal no trecho 
compreendido entre o Po6tu Coral e Escola Agrícola Cae 
tano Costa

3 - 12 lotes situados ao lado do Ciube I* de Maio, na 
Avenida 3 de Outubro.

4 - 40 lotes situados em frente à Capela Frei Rogério
5 -  10 lotes situados nas proximidades da avenidi 3 

de Outubro, fundos da (Jficina Santa Helena.
6 -  1 Casa de Material bom acabamento, com gara 

gem e depositos, situada na Rua Emiliano Ramos.

7 - 1 casa de Maierial c/ 5 quartos, 2 copas, 2 cozi
nhas, 2 instalações sanitarias, situada na av. Mal. Floriano

8 - 2  lotes situados no prolongamento Rua Aristiliaqo 
Ramos.

9 - 1 chacara com a area de 10,500 m2 toda cerca 
da, com mato e agua, situada na Estrada Federal Lajes 
Curitiba, quilômetro 6.

1 0 -  2 lotes de 30x25 cada um situados na Estrada 
Federal ao lado Chacara Lenzi.

1 1 -  30 lotea situados nas proximidades da Praça Jóca 
Neves,

do, pêna de confesso, prova 
testemunhal e mais prova» ad- 
iniiidí» em diret o bem como 
a expedição de editai* por »er 
desconhecido o paradeiro do 
suplicada, Como preliminar, re
quer se digne V. Excia., de 
bservar a lei n‘ 968 de 1 de 
lezembro de 1949, com a de

signação da dia e hora para a 
faze de ci n:il<açao ou acordo 
intimado o suplicado. N. Ter
mos P. Deferimento (aa) Luiz 
Assunção Vieira Valente, Ge- 
tulio Antunes Vieira. - DESPA- 
i HU: - A. De»igne-se data pa
ra a audiência de conciliação, 
intimando-se o reu oor ed tal, 
publicado no Forum e no Dia 
rio da Justiça do Estada. Pra
zo de 30 dias. Laje», 6-12-55 
(a) Aristeu Ruy de Gouvêa 
Sihiefler. Outiossim: Fica cita
do Argemiro Alves da Silva, 
caso não compareça à audiência, 
para contestar a ação qu* lhe 
é movida, no prazo de dez dias. 
a contar da data marcada para 
a mesma audiência, para a 
mesma audienci3, pena de reve
lia. Em virtude do que. passou- 
se o presente edital, que sera 
publicado na forma deternimi- 
nada. - Dado e passado nesta 
cidade de Laje9, aos nove dias 
do mes de janeira do ano de 
mil novecentos e cinconeta e 
seis. Eu Waldeck A Sampaio, 
Escrivão do Civel e Comercio 
da la. Vara o datigrafei, subs 
crevi e assino. - Seios afinal.

Pompeu Sabatini 
Juiz de Paz, no exerc. de Juiz 

de Direito
Waldeck A. Sampaio 

Escrivão do Cível

C o n v o c a ç ã o
Cia. de Industrialização de Produtos Animais 

BIANCHINI S. A.
ASSEMBLEIA GERAL ORDINARIA 

Pão convidados os Senhores Acion.stss * “ " " " S
em ns^emble-8 geral a lua 15 de Novemb o
5  O d t r r  U i «  -  SC -  r i .»  de deliber..iem
-ôb .e^  seguinte: e votação do relatório da Direto
ria, balanço gera!, contas de Lucros e P^das, parecer do 
conselho fiscal, referente ao exercício «

2o - Eleição do Conselho Fiscal.
3o - Arsuntos de interêsíe Social. .

AVISO: - Arham-se a disposição dos Snrs. Au»mstas no 
escitório da Sociedade .»s documentos de que trab, o artgo 
99 do derreto lei n° 2.627 de z6 de Setembro de 1.140.

I hie« ÍSCI 13 de F evereiro  d^ 195o.
CIA. DE INDUSTRIALIZAÇÃO DE PRODUTOS ANIMAIS

BIANCHINI S/A
Cice-o V. d Costa Neves Bt rnaidi: o N. G vaerd

Dirt tor-PresiJeoie Di.etor S creta.lo

Joalheria Mondadori
Praça J Costa — Lages

Oferece a sua distinta freguezia os 
famosos relogios

Rolex. Tudor, Omega e Tissot 
E mantem grande sortimento de relogios 

de PAREDE E MESA que são vendidos com 
certificado de garantia por 10 anos

CRISTAIS. PORCELANAS e objetos de 
adorno

S.A. Empresa de Viação Aerea Rio Grandense

Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas ja vigorando
* !

Aviões mixtos em todos os seus vôos eip LAJES

H O R Á R I O
DE LAJES PARA

Caxias
Curitiba
Florianópolis :Jas. 
P. Alegre 2as. 
Rio de Janeiro 
São Paulo

Dom.•las Bas.
3as. 5as. Sab.

3as. 5as. Sab.
q QC 4as‘ *  6as- Dom.3as. 5as. ' Sab
3as. 5as. Sab,

Joaçaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira

P R E Ç O
Caras nho
Caxias
Curitiba
Erechim
Florianópolis
Joaçaba
Passo Fundo
Porto Alegre
Rio de Janeiro
São Paulo
Xapeco

Maiores detalhes sôbre 
país e extra ngeiras, nas

IDA
665,00 
348 40 
871 00
490.80
454.40 
316 60
590.80
554.40 

2.058,61)
1.478,40

469,60

Ida e volta
1.700,70 

629.00 
1.572.40 

886,20 
886 20 
571,70 

1-067.10 
1.000,70
3.716.50
2.668.50 

648 00
passagens, conexões para outras
agencias da VARIti e nas p r E a i s  a„ S * de Turismo. Rompais Agenci;

AGÊNCIA EM LAIESI- Rua 15 de Novembro 37 - Fone

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 
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A t e n ç ã o  S e n h o r e s  P a s s a g e i r o s
I n f o r m a ç õ e s  ú t e i s£

A «TAC» * TRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S,A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO EO SUL» 
LTDA., Têm a satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, que mantêm nesta cidade, a 
viões para diversas localidades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição de V. Sas.

2a. Feira ! - De Lajes para Porto Alegre (diréto)

Hora de sahida! - 15,30

2a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - Curitiba - São Paulo - Rio de Janeiro
Hora de sahida: 11,55

3a. Feira: de Lages para Florianópolis - Itajahi - loinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10 h.

%

4a. Feira: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: 15

5a. Feira: - de Lages para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Santos - Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 1G

6a. Feira: De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 15

Sabados: De Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro

Hora de sahida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC n.o„Saavouaerá vlaiar em qualquerCia aé,ea brasiIelra' ,ant0 na ida c°-

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que 
resida em qualquer das HO cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas efe
tuado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em sua re
sidência.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecdos pela preferênca
AGENCIA EM LAGES, - Rua 15 de Novembro S.N. (logo abaixo do Cine Marajcara)

-

Fone, 214 c i j 1 » I *
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AO LADO DO CINE TAMOIO
Sindicato Empregados Comércio de Lajes

Edital
r

Faço saber aos que o presente virem ou dele tiverem 
conhecimento que, no dia 18 de Alarço de 1956, serão rea 
lisadas ne6te Sindicato as eleições para a sua 1'iretoria. 
Membros do Conselho Fiscal, ficando aberto o prazo de 
5 dias, que correrá a partir da primeira publicação de6te, 
para o registro das chapas na Secretaria, de acordo com o 
disposto no artigo 6o da Portaria Ministerial n° ll. de 
1 1-2-1954.

As chapas deverão ser registradas em separado, sen
do uma para os candidatos á Diretoria da entidade, Con
selho Fiscal e respectivos suplentes, na forma do dispos
to no art° 10” da citada Portaria.

Os requerimentos para o registro das chapas deverão 
ser apresentados na Secretaria, em três vias, assinados por 
todos os candidatos pessoalmente. não sendo permitida 
para tal fim a outorga de procuração, devendo conter to
dos o requisitos previsto na legislação vigente e nos esta
tutos da entidade e instruídos com a prcva exigida no § 
Io do art° Io da Portaria n° 11 de 11-2-1954.

Raul dos Santos Fernandes 
Presidente

Ufilizaçáo do Saldo do Itamarati
Comunica o Departamento de Administração 

do Ministério das Relações Exteriores
rio das Relações ExterioresRio (Argus-Press) Com re

ferência a artigo publicado, 
em matutino desta capital, 
relativamente a recebimento, 
pHo Embaixador do Brasil 
em Washington e pelo Con
sulado Geral em Nova York, 
das quantias de US$ 75.000,00 
cada repartição para «arran
jarem manifestações ameri
canas espontâneas» ao Presi
dente Juscelino Kubitschek 
de Oliveira, além da quantia 
de USS 50.000,00 para outras 
finalidades ligadas á viagem 
presidencial, o Departamento 
de Administração do Ministé-

vem declarar que o jornalista 
que firmou o aludido artigo 
foi mal informado, não tendo 
suas afirmações o menor fun
damento. Esclarece, outrossim. 
o Departamento de ..Adminis
tração que do saloo da verba 
a que se refere o articulista 
só foi utilizado a importância 
de US 2.250.00 (dois mil du
zentos e cinquenta dólares), 
empregada, aliás, em despesa 
que nada tem a ver com a 
viagem presidencial. Encontra- 
se, assim, êsse saldo pratica- 
mente intacto.

Leiam e assinem o jornal

«  A H O R A  » :
Vendido diariamente em todas as bancas 

Para assinaturas procurem esta redaçáo

O Ministro da Agricul
tura reuniu todos os 

Diretores
Rio, (\rgus-Press) O g-ne- 

ral Ernesto Dornelles, titular 
da Agricultura, rstabeeieu o 
seu primeiro contacto c< m os 
diietoíes do Ministério, ex
pondo sua orientação m sen
tido dc ser realizado um tra- 
balht de equipe capaz o en
caminhar a solução dos jrin- 
cipais problemas aft tos aos 
diversos orgão da pasta. Te
ceu considerações sobre a si
tuação economico-social do 
pais, ressaltando a im x» tân- 
cia das atividades ag ico as 
para o abastecimento in enio 
e o aumento das exportações 
o ministro Dornelh s, que falou 
com toda a franqueza e sin 
ceridade, solicitou a maior co
operação de s* us aux ies 
imediatos e, por último, mani
festou o desejo de recebir su
gestões técnicas, objetiv is e 
oportunas, para o devid' es
tudo e deliberação, em o tras 
reuniões que pretende manter 
frequentemente c m os dire 
tores.

ís

o prazer da leitura...

com um
dos prazeres 

da v ida

cigarros

úe poeta a ponta o melhor!

Gosto não se discute, porem o apurado bom gosto das Lojas Paul é indiscutiv
Basta lançar um olhar nas suas elegentes vitrines, pora opreciar cs suas originais novidades confeciona*

-------------------- ----------  por mãos de mestre -----—----------------------

Chapas onduladas para coberturas, cha
pas llzas Brisicôr, chapas lizae Fibrolite para forros e divi 
sões internas, caixas de descarga Flomax de imbutir B. F 
externas, reservatórios para agua quente e fria, tubos para 
esgoto e instalações sanitarias em geral, peças e conexões 
para redes e esgotos, tubos de pressão para redes de a- 
gua, e outros produtos da afamada linha «BRASILIT»

«Produtos Brasilit»
Mantem em estoques os seguintes

Fabr icada  ex c lu s iv a m e n te  
com c im e n to  Po r t iand  
a m ia n to  em fibras ,  a  co
b e r tu ra  Brasil it  é leve , ino 
x idável ,  Incom bus t íve l  e 
Insensíve l  às In tem pé r ie s .  
P e rm i te  ráp ida  m o n tag em  
e  sens íve l  e co n o m ia  dc 
m a d e i ra m en to .  Sua d u ra 
b i l idade  é I L I M I T A D A .

DESTRIBUIDOR
Com.eRepr. G. Socas S.A
Rua Cel. Cordova 294 Telef. Z58 C. Postal 61
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Domingo encerramento do campeonato
Pinheiros e Internacional jogarão hoje

Domingo, finalmente, se da- 
í término ao acidentado cam- 
eooato da L.S.D. com o jô- 
a entre Lages e Vasco da 
ama,
O prélio Internacional x 

inheiros será disputado l<>go 
tíirde, no Estádio [Municipal, 

íssibilitando a conclusão do 
írtatne nesta 6emana. 
Internacional enfrentará o 
inheiros, numa partida sem 
fluência alguma na coloca- 
io dos disputantes, servindo 
lenas para decidir a coloca- 
io do lanterna.
Por isso, o interesse em 
rno do cotêjo é diminuto. 
Lages e Vasco, porem, no

) Uruguai venceu o 
iul-americano Extra
Derrotando espatacularmente 
Argentina, per 1 a zero, na 
rtida final, o Uruguai sagrou- 
campaão do Sul-americano 

rira de 1956, realizado em 
ontevidéu.
0  Brasil, que conseguiu ape- 
s duas vitórias sobre os pe- 
anos e platinos, teva umn 
is últimas colacações.

s gaúchas via* 
iram para São 

Paulo
O selecionado brasileiro que 
verá participar do campeona- 
Pan-americano, a realizar se 

» México, embarcou em Por- 
Alegre. onde foi organizado, 

s brasileiros, que compare- 
rão ao México çom uma se
ção integrada por apenas a- 
:tas do Rio Grande do Sul, 
iverão, extrear frente a re- 
esentaçâo de Costa Rica, dia 
d* março.

Vida do Crack
onta para os desportistas de to- 

oo Brasil a história dos mais fa- 
osos CRAKS de toot-ball,

A melhor revista esportiva.
Em tôdas as baucas - C'r$ 6,00

domingo, disputarão c o m  
maior interesse o jôgo final 
do certame, decidindo-se en 
tão o titulo de campeão da

Rio, (Argus-Press) Cumprin
do seu programa educativo, o 
Serviço de Informação Agríco
la, do Ministério da Agricultu
ra. com 6 apôio do titular da 
pasta, gener»! Ernesto Dorn°L 
lrs promoverá êrie mês a rea
lização de duas Semanas Ru
ralistas no Rio Grande do Sub 
em cooperação cem o clero e 
técnicos federais e estaduais. O 
primeiro dêsses certames terá 
lugai em Três Passos, de 22

cidade.
Os cruzmaltinos Já se en

contram desclassificados, e 
sem possibilidades de alcan-

a 26 do corrente, cuidando dr>s 
preparativos o bispo D. Antô
nio Reis, auxiliado pelo padre 
Walmor Battu. A segunda Se
mana será efetuada em Erechim, 
de 26 de fevereiro a 3 do 
marco, sob a direção do bispo 
diocesano Cláudio Colling, 
Observa-se enorme interesse 
nas populações rurais daquelas 
regiões pelos dois acontecimen
tos que reunirão milhares dç 
agricultores e numerosas auto-

çaiem nem o vice-campeona- 
to. No entretanto, o encontro 
torna-se decisivo para o La
ges, que vencendo, sagrar-se-á

ridades. Em Três Passos p lt- 
dominam as pequenas proprie
dades de colonização polonesa, 
enquanto que Erechim e hoje 
um das maiores centros produ
tores de trigo e mate do pais. 
As dioceses gaúchas, a propó
sito dêsses certames, assinala
ra» que «a Igreja e o Govêrno, 
de maos dadas, visam à re
denção das comunicadas rurais 
prestando aó homem do campo, 
orientação necessária, auxilio 
material técniça moral e reli
giosa, para a cdisrcução dos 
objetivos expressos nas conclu
sões básicas dos e n t ‘ ndimentoi- 
havidos entre o Episcopado e 
o Ministério da Agricultura, 
em julho de 1.936».

bi-campeão, e perdendo, da
rá o titulo ao Aliados, que se 
encontra com um ponto de 
diferença.

Os «lageanos» não escou- 
dem a certeza numa vitória 
espetacular, para encerraiem 
o compeonato com brilhantia- 
roo e fazendo jús ac titulo.

Os vascaino, porem, asse
guram que venderão muito 
caro a derrota, sendo de es
perar-te uma luta de propor
ções.

Os times alinharão assim 
formados;
LAGES: Ary II, Nery e Bole- 
ga - Carioca, Aiala e Ary I 
-  Merico, Tales. Hugo, Ronil- 
do e Ernani.

VASCO Daniel, Tide e Ná - 
China, Cabelo e Pruner -  T u 
do, Valdir, Miltinho, Edú e 
Raimundo.

O árbito para este encon
tro será Edgard Werner.

1‘ de Maio em Ibirama
Deverá embarcar, ainda 

hoje. com destino a cidade 
de Ibirama, o conjunto do 
Grêmio Esportivo Primeiro 
de Maio, local.

O conjunto de nosso fute
bol menor medirá forcas 
contra um dos clubes da pri
meira divisão do Ibirama, no 
domingo á tarde.

Negociou de 
o c f T s i ã o

Vende-se uma casa, toda 
de material, sita á rua Cel. 
Aristiliaoo Ramos 7 peças c/ 
margem para construir mais 
4, agua. luz e instalações sa
nitárias, entrada para auto
móvel e terreno amplo.

Vende-se também, por pre
ço baratíssimo, terreno com 
área de 14x4U, com agua o 
luz, por preço de ocasião.

Informações nesta redação

Funilaria e Instalação Sanitaria
— DE —

Ccmereal «CONDE® Lida.
Rua Aristiliano Ramos, 14 - Sala 2 

LAJÉS — SANTA CATARINa

Seguros - Representações - Comissões -
Corretagens - Conta própria

Materiais para construções - Material de es
critório Peças de borracha para automóveis. 
- Conservas - Fogões Econômicos - Peças e 

molas para automóveis - Café.
SEGUROS EM GERAL

P a  í a c í  o da M ú s i c a■ * t. < ' ' • * ■ • ■ ■ .

ARTIGOS MUSICAIS E ELÉTRICOS
* *• .» * t- ;.*\ • M • •

A maior e mais completa discoteca de Lajes 1
• i
Acordeons - Rádios - EUtroln* - Toca-discos - Bi

cicletas - Reguladores de voltagem - Máquinas de cos
tura - Álbuns para discos - Aparelhos discpte» e mui
tos outros artigos de reconhecida qualidade.

> il »
Compre no Palácio da Música e ganhe um «Cadillac» 

e mais centenas de premios% por Jntermcdio dos cupões gra
tuitos «-Lar Feliz» (carta patente n° 180).

IEB8 8ai3S£!ilEBâiC2iasaiS2!2fi£32£.Tí-.Ha  »B*
EHDfEVILASIO NERY CAON 

DT EDÉZIO NERY CAON
vi » f• »  • M e

«eíd w  ___ _______1 »1 » B •  Dk. ■«II'IWMI'Ia a n p a v

CAUSAS C Í V E I S . C O M E R C I A I S  
C R I M I N A I S . T R A B A L H I S T A S  E FISCAIS

racswKlra«ra
tf

ts
u*5tftJra
CT
KJra 11

ED. MRRRJ0RRR:2! flNDRR*SRLRS:l4elS*FQNE:3S5
flaiiaBQBEgEBaBEBBCBBiaflSBBBanBs;ass2BCSBOBB8aaiascBBi5aacx£3CEiassK&£

Igreja e Estado empenhados na assistência ao homem do campo

CONSERTOS de: 
Fogões

Çama de ferro
Fogareiros e 

Guarda-chuva.

Dante 
Marotto 
& Cia,

DEPÓSITO de:

Calhas
Canos

Chaminé
Tela para cerca e 
Lastro de Camas

PALÁCIO DÁ MÜSICA. CUJO LEMA Ê; .
Ve n d e r  b l m  e  s e r v i r  m e l h o r

Rua Cel. Cordova, n° 269 - C. Postal 164 - Fone, 397 
Endereço Teleg. «Palácio» - Lajes . S. C..1 i

'•» ' ‘ »»*4 • 7 • - í ' r ■ /. \
Canos galvanizados, joelhos, curvas, etc.

Manilhas e curvas de grés — -Tanques de cimento para água — Fossas, céticas 
le 4 a 100 pessoas - Tanques de cimento para lavar roupas - Caixa de gorduras etc.

j.3à, f *. » -• ■—
Completo sortimento de material para instalações sanitárias

i S E R V I Ç O S  C O M P L E T Ô S

íua Otacilio Cosia s/n. Lages Santa Catarina

Colégio Evangélico de Lajes
JARDIM, PRIMÁRIO E ADMISSÃO

\ _ ' ' 1 • 4 « i i • - I» i .*-»>•>< -
Um-i Escola que tem  pOr bá*e o AMOR, oor princíp o 

a HONESTIDADE,, e por fu.ali lad - a DEDICAÇÃO. ,
O fuiuro de seu filho dependera  q i  U ipd.- ,<i i Eseol, i 

que V.S. lhe der. b
O ÇOLÊGIQ EVANGÉLICO D «: LAJE l f.-i fun I d , 

•ira ser uma Escóla diferériter 'para
Rua1 Goro H Faus'o de Souza, 148 
Ao lado d D.E.IÎ.
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Grande Presépio no Clube 14de Junhc
A maior realização artistica e religiosa em tcdo o Brasil e no mundo

Dentro de oito dias Lages 
vai ter a grande ventura de 
ver, admirar e aplaudir a 
maravilhosa obra de arte, 
técnica e labor paciente de 
um jovem riograudense, que 
durante mais de dose anos 
se devotou inteiramente à 
construção de um grande 
presépio - ou melhor, dos 
históricos logares santos da 
Palestina, palco do nasci
mento, vida e morte de Je 
sus CrÍ6to - o Salvador da 
Humanidade.

Numa superfície de vinte

metros quadrados. aproxi
madamente, este genial ar 
tista construiu, sosinho, com 
apenas uma faca, uma serra 
e um machado, a cidade de 
Jerusalem, com suas viven
das e palacios, bem como a 
vila de Belem, berço natal 
de Jesus, e bem assim, eeu& 
campos e montes, seus pas 
tores e suas ovelhas, tendo, o 
artista, confecionado, somente 
destes animais, mais de 1.500.

Este monumental trabalho 
foi exposto, já, em Canela. 
São Leopoldo e Porto Alegre.

merecendo elogiosas *ref - 
reucias do governador do 
Estado, Prefeito Municipal, 
Arcebispo de P. Alegre, Bis
po de Caxias, entre outros, 
e ainda da imprensa da ca
pital gaúcha.

Contorme dissemos, dentro 
de oito oias o povo lageano 
vai ter o prazer inesquecí
vel de visitar o presépio 
deste artista invulgar - Erwin 
Leobert, exemplo de tenaci
dade. de esforço dedicado e 
pacipnte, a par de um talen
to previlegiado.

Furto numa residência 
particular

Os larápios, demonstrando serem peritos na «ar
te», só levaram jóias e objetos de valor - Parece 
que advinharam que o proprietário da residência 

se encontrava fora...
Mais uma visita fizeram os 

• amigos do alhe o* em uma 
das residências particulares 
de nossa cidade. Desta vez. 
os «indesejáveis», aprovei
tando os festejos carnavales
cos quando o proprietário 
de um prédio sito à Rua 
Aristiliaao Ramos. sr. João 
Dias Braesi her, se rncon- 
trava no interior do muni 
cipio, penetraram naquela 
casa residencial por uma 
porta dos fundos e, depois 
de uma revista minuciosa 
em todas as dependencias e 
moveis, carregaram Consigo 
quase vinte mil cruzeiros em 
joias, além de queimarem um 
terno novo de linho e outias 
peças de vestuário. Segundo 
nossa reportagem pôde veri
ficar, os "gatunos deixaram 
aquela residência em verda
deira desordem, além do 
vultuoso prejuízo que causa
ram.

O major Jubal Coutinho, 
delegado regional de Policia, 
esteve no local e tomou as 
devidas providencias para a 
captura dos «gatos».

Tentativa de crime
Revoltante tentativa de cri

me ocorreu nas proximida
des da sede de São José do 
Cerrito, há poucos d i a s  
atraz.

Segundo dados que nos fo
ram fornecidos pela própria 
vitima o fato desenrolou-se 
mais ou menos da settuinte 
maneira; Mario Rodrigues 
de Mattos, so teiro, de côr 
branca, com 20 anos de ida

de se encontrava em sua re-'do a respeito.

sidencia. quando chegou um 
amigo (da onça) seu, convi
dando para irem até uma 
serraria próxima. Não des 
confiando das intenções do 
recém-chegado, Anlonio de 
Tal, Mario consentiu em a- 
companha-lo. A certa alturc. 
do caminho, a pretexto dc 
verem uma «veiera», suges
tão de Antonio, ambos se 
afastaram da estrada, em- 
breoliando-se no mato. Aí en
tão êste último convidou o 
companheiro para «fazer um 
alvo» tendo a aprovação do 
companheiro que e6tava ar 
mado com uma pistola. An 
tonio, dizendo que queric 
atirar primeiro, pediu em 
prestada a arma do com 
panheiro e, de posse dela 
enquanto Mario observava c 
local onde a bala deveria 
atingir, virou o cano da pis 
tola e desfechou um tiro en 
atingindo o num dos peitos, 
como o ferido não caisse, e 
ainda perguntasse qual a ra 
zão daquele ato criminoso, 
Antonio deu mais um ti~o 
que foi atingir a mão direita 
de Mano. Não contente com 
isso, apontou também uma 
espingarda que trazia consi 
go mas, felizmente, a mesma 
falhou, dando oportunidade 
para Mario iomá-la da mãe 
do seu agressor e ameaçá 
lo com uma «xerenga» que 
trazia na cinta, fazendo-o 
correr. Em seguida o ferido 
conseguiu se locomover até 
onde pudesse ser socorrido, 
vindo posteriormente para o 
hospital.

A policia tomou conheci
mento do fato, providencian

Abolida a Pena de 
morte na Inglatera
— Uma pesada atmosfera 

reinou na Câmar» dos 
Comuns, no decorierdo deba
te, que tanto prendeu a opi
nião pública, sôbre a abolição 
da pena de morte.

A possibilidade de erros ju
diciais graves, de fatos com
provados, a lembrança das 
condenações de Ruth Ellis e 
le D’Evans, pesaram sôbre 
as deliberações dos parla
mentares inglêses.

O ministro do inteiror, ma
jor Wyllim Lloyd George, em
bora haja anteriormente vota
do pela abolição de pena de 
morte, apresentou de inicio, 
com uma voz que por sua ve
zes tomava intenções fúne 
bres, a defesa da pena supre
ma: «Eu posso afirmar, disse 
êle, que nos últimos anos, ne
nhum inocente foi enforcado 
E’ pois em consequência da 
existência da pena de morte 
que os malfeitores da Grã 
Bretanha não andam jamais 
armados. Se for abolidb a pe
na capital, será necessário ar 
mar a policia e iniciar t:ma 
corrida armamentista desas
trosa entre ela e os crimino
sos. A pena de morte conti 
nua sendo necessária em nos
so país, onde o número de ho
micídios aumentou de um ter
ço com relação ao inicio da 
guerra e onde as tentativas 
de estupros triplicaram com 
relação a 1939».
,  Por uma maioria de 31 vo
tos (293 contra 262) a Câmara 
dos ComunS aprovou 
a abolição da pena de 
morte, solicitada pela maior 
parte do* deputados trabalhis
tas e por alguns deputados 
conservadores.

A votação ioi realizada em 
meio a uma atmosfera febril. 
A decisão da Câmara foi to
mada, apesar do aviso do go
verno, por intermédio de M. 
ButUr, que declarou que se 
opunha à stipiessão da pena 
capitai.

CORREIO L ã Pi E á NO
ANOXVlj Laqea. 18 òe Fevereiro de ISSb | N~ ,4

S/A Moinho Cruzeiro Industria e Gomeicio
la. Publicação

AViSO AOS SRS. ACIONISTAS

Ficara convidados os srs. acionistas a exercer 
dentro dos oito dias (8) seguintes a publicação 
deste aviso, o respectivo direito de preL-uencia á 
subscrição das ações do aumento do capital social 
de CrS 10.000.000,00 (dez milhões de cruzeiros) 
para 18.000.0U0,00 (dezoito milhões de cruzeiros) 
deliberado na assembleia geral extraordinária de 
11 de fevereiro de 1956.

LAJES, 16 de fevereiro de 1956
EMÍLIO L. CASARIM - Dir. - Pres.

DARIO A. TüDESCHINI - Dir. - Gerente

Fundição Lageana Lida.
Oficina mecanica e fundição de ferro e bronze.

Fabiicante6 de Ferragens p ira  Serraras, atafonas, 
olarias, bentficiamento de.madeiras etc.

Consertos de maquinas em geral dispondo de uma 
equipe de técnicos especializados no rame. Atende te  ser
viços no local da industria

End. Telegraf. Fundição - Caixa Postal 491 Travessa 
São Joaquim - Lages - Sta. Catarina

LEIA-ME POR FAVOR
Está nesta cidade o sr. ASSIS MÔR, espe

cialista em doenças dos pés, calos, cravos, unhas 
encravadas e juanetas, etc. Extração sem dor e 
cura radical. Atende no Lord Hotel, quarto 26 fo
ne 233, todos os dias das 8,30 as 11,30 e das 13.30 
às 18 horas.

Indústria e Comércio de Madeiras 
Battistella S.A.

A V I S O
Avisamos os snrs. Acionistas desta empresa 

que se acham à disposição cios mesmos, na séde 
social, sita a Av. Mal. Floria no s/n°, nesta cida
de de Lajes, hstado de Sta. Catarina, as contas e 
documentos a que refere o art. 99 co Derrpfn- 
Lei 2.627 de 26 dQ Setembro de 1940.

Lajes, 10 de Fevereiro de 1956 
EMÍLIO F. BATTISTELLA - Diretor 
ENIO MARIO MARIN . Diretor

em Technicolor

HOJE, Sábado, ás 4 e 8,15 horas, o M a r a j o a r a  vai apresentar*

“ 0 REI E 0 AVENTUREIRO’’
com- ANTHONI DEXTER e ANTHONI QUINN 

______________ SENSACIONAL FILME DE AVENTURAS DE f APA K F.spADA, DO FAMOSO ESCRITOR ALEXANDRE DUMAS

AMANHÃ, Domingo ás 7,15 e 9.15 horas, o M A R A J O A R A  apresentará: " -------

“ D A-ME UM BEIJO” •
com: KATHRYN GRA1SON e HOWARD KEEL

- «Dá me Um Beijo» é um amor d'e musical ! ! Tão bom que se tem vontade de levá-lo para casa.
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