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Seivageria da policia de Joacaba
*A Policia é  a  maior», escreveram  a  ______ j  , ........................’ _

LAGES. 15 de Setembrdí de 1956 Redação e Oficinas 
Rua MarccM Dioiarj 29

«A Policia é a  maior», 
da um a

A espantosa noticia circu
lou de boca em boca em nos- 
pa cidade há dois dias: O 
presidente do PTB de Joa- 
çaba e suplente de deputado 
Agostinho Migooui fora es
tupidamente surrado pela Po
licia Estadual. À falta de ou
tros elementos transcreve
mos abaixo o noticiário di
vulgado ontem pelo «Diário 
Carioca», em sua secção 
«Política Estadual»:

«A Policia e a maior» — 
psta frase foi escrita, a pon
ta de sabre, nas costas do 
suplente de deputado esta
dual Agostinho Mignoni pela 
pjlicia em Joaçaba, Santa 
Catarina, após surrá-lo, duas 
vêzes, no pátio do quartel e 
levá-lo, nu, de rastro, pelas 
ruas daquela cidade catari
nense, abandonando-o, semi 
morto, na porta de sua resi
dência.

Ao denunciar êste fato da 
tribuna da Câmara, omitindo 
por imposição regimental os 
detalhes escabroso* que o 
cercam, o deputado Elias

emksorn0 -  A?o«b! £ naS c? 3í.as do ^ P ^ t e  de deputado e presidente do PTB -  Depreda- 
Atos de vandalism o e barbane praticados pela  Policia Estadual

DISTRIBUIDORES

Comércio e R epresen
tações G. S o ca s S. A.
Rua Cel." Cordova 294 Telef 

258 Caixa Postal 61
Mantem em estoques os 

seguintes

fitdulDS BRASILIT’
Chapas onduladas para co

berturas, chapas lizas Brisi 
côr, chapas li6as Fibrolite 
para forros e divisões inter-, 

caixa6 de descargas 
rlomax de imbutir, B.F. ex 
terna, reservatórios para á- 
?ua quente e fria, tubos pa- 
fi eigotos e instalações sani- 
«ria* em geral, peças e co- 
®exõ*8 para redes, esgotos, 
“bos de pressão para redes 

agua, e outros produtos, 
“ “  ' ilinha «BRASILIT.»

Adaime c.incitou o Governa-
or do Estudo, sr. Jorge 

Uacerda, a punir exemplar- 
rnente os culpados p0r esta 
inominável violência que com
promete. de maneira inequi 
voca, os nossos foros de po
vo -ivilizado.

O telegram a
No inicio de suas conside- 

rações o representante tra
balhista deu conhecimento 
ao plenário dos termos do 
telegrama que lhe foi dirigi
do pelos vereadores de Joa 
çaba Paulo ^almon Cummel, 
Afonso Drescn, Antôcio Lor- 
dero da Silva e Montenegro 
de Oliveira, assim redigido;

«Em face da população so- 
bressaltada pelo vandalismo 
praticado sob a responsabili 
dade da primeira Companhia 
isolado, da Policia Militar, 
aqui sediada, sob o comando 
do capitão Neroci Nunes Ne 
ves, também exercendo o

cargo de Delegado Regional 
de P< licia, sequestrando vil 
e covardemente e espancan
do de maneira monstruosa o 
cidadão Agostinho Mignoni 
suplente de deputado esta
dual, vimos apelar a V. Exa 
no sentido da imediata a res
tauração da ordem pública e 
das garantias ir.dividuais, o 
que sómente será consegui
do sob a proteção do fcxér- 
cito Brasileiro».

A violência
Segundo a narração feita 

ao plenário da Câmara pelo 
deputado Elias Adaime, o 
aludido delegado em repre
sália a conceitos emitidos 
por Agostinho Vlignoni atra 
vés de uma emissora local a 
propósito da política do Es
tado, o delegado retirou o 
referido cidadão de sua resi 
dência. despiu-o em frente 
ao quartel da policia, apli 
cando-lhe, depois, tremenda

surra frente á tropa forma
da

O juiz de direito local ten
tou sustar a aevícia, sendo 
porém impedido de ingressar 
no quartel pelos policiais ar 
mados de metraladora.

Quando a vitima já estava 
inanimada, um dos policiais 
escreveu a ponta de sabre 
em suas costas a frase: «A 
Policia é a maior» Ainda 
sem roupas, foi levado atra- 
Vrs das rua da cidade até a 
porta de sua residência, sen
do ali abandonado. Coroan
do a ação, os policiais inva
diram e depredaram a esta
ção de rádio local que havia 
cedido o seu microfone ao 
suplente de deputado.

Agostinho Vlignoni acha-se 
recolhido a um hospital, ain
da em estado de coma, em
bora, a agressão já tenha 
ocorrido há dois dias.

Ao coDcluir essa narrati
va, o deputado Elias Adaime

apelou para que o governa
dor Jorge Lacerda promova 
sem tardança, a exemplar 
punição dos responsáveis por 
esta violência.

Cerro Negro contra a emancipação
PSD e PTB decidirão na próxima sem ana

Realizou-se domingo úl
timo, às lr» horas, em 
Cerro Negro, uma reu
nião conjunta de pesse- 
distas e trabalhistas, pa 
ra um pronunciamento 
sobre o projeto Miguel 
Babi Sobrinho, que cria 
o Municipio de Anita Ga- 
ribaldi. Além de grande 
número de pessoas e di
versos lideres políticos 
dos dois distritos, esti 
veram presentes os srs.
Vidal Ramos Junior, Jo
sé Baggio e Evilasio N.
Caon. , . „Abertos os trabalhos, 
ocuparam a palavra pa
ra explicações em torno 
do projeto em andamen
to na Caraara Municipal 
os srs. Vidal Ramos Ju
nior, José Baggio, Eucli- 
des Granzotto e Evilasio

N. Caon. Passando a aus
cultar a opinião dos pre
sentes, o presidente da 
sessão concedeu a pala
vra ao sr. Luiz Oliboui, 
presidente do diretório 
do PSD de Cerro Negro, 
que se manifestou con- 
tràriamente à emancipa
ção. Prounciou-se a se
guir o sr. Antenor Vare
la Ubaldo (Guri), dirigen
te do PTB daquele dis
trito, declarando favorá
vel à criação do novo 
Municipio. Tiveram ain
da alguns dos presentes 
intervenção nos debates 
e, encerrados estes, pro
cedeu-se à votação, que 
acusou o seguinte resul
tado: 18 votos contra a 
emancipação; 10 a favor 
e 2 em branco, isto num 
total de 30 dos presen

tes que votaram. Dêsses 
apenas 18 eram mem
bros de diretórios, tendo 
14 votado pela não cria
ção do Municipio e 4 pe
la criação.

Ficaram assim concluí
das as consultas de ca- 
rater partidário aos fi
liados do PSD e do PTB 
de ambos os distritos 
emancipacionistas. Os di
retórios municipais de 
ambas as agremiações 
deverão se reunir, iso
ladamente, na próxima 
semana para tomarem a 
decisão final sobre o as
sunto e com isso orien
tarem seus representan
tes na Camara Munici
pal em torno da vota
ção do projeto Miguel 
Babi Sobrinho.

Juscelmo aniversariou
Viu passar seu aniversário 

natalício, a 12 do corrente, o 
dr. Juscclino Kubitscheck, pre
sidente da República dos Es
tados Unidos do Brasil. Minei
ro de nascimento, homem de 
ação e de atitudes, o presiden
te Juscelino vem se distinguin
do pelas suas ações, pela sua 
maneira de encarar as coisas 
e, principalmente, devido ao 
seu alto senso de patriotismo, 
comprovado pelo seu objetivo 
de encaminhar o país à estrada 
da ordem e do progresso. Ata
cado por uns e elogiado pela 
maioria do povo brasileiro, o 
atual chefe da nação tem se 
conduzido no caminho reto 
que transporta os estadistas 
para a história de nossa Pátria. 
Por tudo isso, e ao ensejo de 
tão significativa data, fazemos 
votos para que o presidente 
de todos os brasileiros tenha 
uma existência longa e feliz, 
coroada do mais pleno êxito.

DISTRIBUIDORES
Comércio e Represen
tações G. Socas S. A.
Rua Cel. Cordova 294 Telef.

258 Caixa Postal 6t 
Mantem em estoques os 

seguintes

‘Píodutos BRASILIT'
Chapas onduladas para co

berturas, chapas lizas Briei- 
côr, chapas lizas Fibrolite 
para forros e divisões inter
nas, caixas de descarga Flo- 
max de imbulir, B. F exter
na, reservatórios para agua 
quente e fria. tubos para es
gotos e instalações sanitarias 
em geral, peças e conexões 
para redes, esgotos, tubos de 
pressão para redes de agua, 
e outros produto*, da afama
da linha «BRASILIT».

C O N S E L H O S  OE B E L E Z A
ELIZABETH ARDEN. que se preocupa com a beleza das mulheres de 

snção senhoras da reg ião  serrana. - ,tentec para ajudar o seu problema de beleza. Marque sua con-
lo o m undo, en v ia -lh es um a de suas ass ELIZABETH ARDEN estará do dia 24 ao dia 29 do
Ha na FARMARCIA PILAR FILIAL, onde a  ro8to.
»  de setem bro, e obtenha um maior encanto ------------
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Prossegue a sensacional 
liquidação de A CAPITAL

Com txito absoluto está pros
seguindo a grande liquidação 
que casa A CAPITAL, n# in
teresse dt beneficiar sua enor
me freguesia, estã promovendo 
durante este mês. Além dos 
inúmeros artigos que possue 
em estoque, na sua ben mon
tada loja - uma das mais mo
dernas da cidade - essa con
ceituada casa comercial rece
beu, há poucos dias, um gran
de sortimento cie salas de II e 
veludo, constituindo uma ver
dadeira «barbadi> para a po
pulação Iajeana. Dispondo de 
um dinâmico e atencioso corpo 
de auxiliares, a casa A CAPI

TAL, além das inúmeras van
tagens que proporclena aos 
seus fregueses. está apta a aten
der com presteza e distinção a 
todos os que a visitam, como 
se pode facilmente comprovar. 
Ainda para breve, esse con
ceituado e moderno estabelecí 
mento vii realizar uma sensa
cional festa de primavera, lan
çando grandes novidades para 
este verão. Sem duvida algu
ma tal acontecimento vai des
pertar grande entusiasmo e in
teresse em nossos meios, prin- 
cipaimente no mundo feminino 
da Princesa di Serra, que sem
pre revelou bom gosto no ves
tir-se.

PARTICIPAÇÃO DE NASCIMENTO
Humberto Pascale e senhora têm o prazer de participar 

aos parentes, amigos e pessoas de suas relações o nascimento 
de seu filho

ADOLFO VICENTE
ocorrido dia 13 lia residência de seus pais.

Lajes, setembro de 1956

Refrigeradores

-  g o l d i n g  —
Os melhores entre 

os melhores

Rádios e Rádio-eletrolas

— m u n d i a l  —
Atraem pela apresentação 

e convencem pela qualidade

Representante exclusivo para o Estado de

HEIDRICH,

METALÚRGICA E. VANONI
S/A.

Fabrica de Lustres, Castiçais e aba- 
jours, Aranhas e Plafoniers, Artigos 

Sanitários, Guias, Artigos 
Domésticos, etc. etc.

Sta. Catarina e Sul do Paraná

REPRESENTAÇÕES E 
COMÉRCIO

Rua Caetano Costa, 159 — LAJES Sta. Catarina

Vicente Celestino venenior no concurso da M io
Encerrou-se, dia 10 do cor- 

rrente, o sensacional concur
so «Escolha seu artista», pro
movido pela Radio Clube de 
Lajes, por iniciativa do seu 
diretor, sr. Carlos Jofre Ama
ral. Como noticiamos em uma 
de nossas edições, a finalida
de do referido certame era 
proporcionar ao povo a opor
tunidade de escolher, por sua

Para suas refeições em Porto Alegre procure o

B e s l o n r o o l e
Rua Julio de Castilhos n° 40

Com um serviço especializado de cosinha para atender os mais 
--------------------------------finos paladares---------------------------------

CONTABILIDADE

SEGUROS

CONTABILIDADE

SEGUROS

REPRESENTAÇÕES CONTABILISTA REGISTRADO
Ed. CARAJÁ Salas 13 e 14 - Caixa Postal, 260

LAJES — Santa Catarina
Serviços especializados junto ao INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
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PARTE CONTÁBIL
Organização de firmas 
Escritas Fiscais 
Escritas completas 
Sistemas manuais e mecanizados

JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Registro de contrados e suas alterações 
Registro de distratos

INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
Transferência de registros 
Revalidação de guias 
Pedidos de aumento de quotas 
Pedidos de registro de marcas de exportação

IMPOSTO DE RENDA
‘ ' ;

Declarações de rendimentos 
Defesas fiscais } ■

MADEPINHO SEGURADORA S.A.
Seguros de Acidentes do Trabalho 
Seguros de Fogo 
Seguros de Acidentes Pessoais

Cia. NACIONAL DE SEGURO AGRÍCOLA
Seguro Agrícola 
Seguro - Pecuário

W! '1

( ! b
\  s EDIFÍCIO CARAJA, 1* ANDAR -  SALAS 13 e 14 -  TELEF. 251 

Rua CeL Cordova, (Ao lado do Instituto Nacional do Pinho) 
(DEFRONTE A ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJES)

livre e espontânea vontade, o 
artista que deveria vir inau
gurar os novos transmissores 
e auditório da ZYW-3, a ser 
efetuado provavelmente na 
segunda quinzena de outubro 
próximo vindouro. Na ultima 
apuração, realizada Tna data 
acima mencionada, foi dado 
conhecer o nome do vence
dor! Vicente Celestino, com 
acerto chamado «A voz or
gulho do Brasil»,"um dos mais 
populares e mais apreciados 
cantores de nossa terra. Ficou, 
assim, pateDteada a prefereo- 
cia do povo lajeano, tanto da 
cidade como do interior, a 
qual nos proporcionuu a hon
ra de ter, na data da inaugu
ração dos transmissores da 
Radio Clube, a presença des
se veterano do radio brasilei
ro. Precisamos salientar, en
tretanto, que em segundo lu
gar, por uma margem de três 
mil quatrocentos e sessenta e 
dois^ votos ficou o cantor 
Francisco Carlos, também um 
dos maiores cartazes do mi
crofone do nosso país. Dessa 
maneira, teremos dentro de 
breves dias, em nossa cidade*

um do* radialistas que, pelo 
seu valor, pelo conceito que 
de6Íruta no radio brasileiro e 
pela lenda que gira em torno 
do seu nome, se torna uma 
figura eminentemente popu
lar nos meios radiofônicos do 
Brasil. Já houve quem dis
sesse que «Vicente Celestino é 
a personalidade em fortaleza». 
Até agora não faltou, nem fal
ta quem tivesse o desejo de 
supera-lo, de deixa-lo abando
nado, desprezado, como se 
fosse um objeto inutd, um 
brinquedo apenas, para servir 
de motejo a elementos muito 
menos capacitados que, em 
falta de outra coisa mais im
portante se dispusessem a jo
gar petrea com a voz orgu
lho do Brasil. Vicente Celes
tino, entretanto, virá a Lajes, 
graças ao dinamismo, à  bo« 
vontade e ao esforço do sr. 
Carlos Jofre Amaral, o qual 
não tem poupado esforço e 
nem medido sacrifícios no 
sentido de que os ouvintes da 
Radio Clube de Lajes tenham 
um programa à altura do pro
gresso atingido pela Dossa ci
dade.

O Brasil compra trigo dos Estados Uunidos
Na Câmara dos Deputados, 

o sr. Luiz Campagnoni, do 
Rio Grande do Sul, ocupan
do a tribuna, discursou so
bre a situação da produção 
tritícola nacional. Depois de 
tecer uma série de conside
rações sôbre o problema do 

plantai trigo», o sr. Campa
gnoni considerou desastrosa 
para a produção nacional a

aquisição, por parte do Ban 
co Nacional de Desenvolvi
mento Econômico, de cerca 
de um milhão e oitocentas 
mil toneladas de trigo norte 
americano, ü  orador frisou 
que essa quantidade fabulo
sa servirá apenas para esti
mula r ainda mais o desinte
resse pela moagem no Bra
sil.

O 1* de Maio ainda lidera o concurso 
«Qual o clube mais querido da cidade»

Foi efetivada no dia 13/9/56, a 7a apuração do 
curso «Qual o clube mais querido da cidade», 

seguinte votação:

con-
oferecendo

a
Flamengo 26 Votos
Atlético A 78 «
Palmeiras 4 c

Independente 3 r- «
Az de Ouro 3 c

Internacional 2 «
Vasco da Gama 4

ser a
Após esta apuração, a situação dos 'clubes paisou

Io 1° de Maio 348 Votos
2 Atlético A . ,199
3 ' Flamengo 151
4 Palmeiras 80
5 America 69
6 Cruzeiro 67
7 Vasco da Gama . ■, ' 26 «
8 Independente 23 «
9 Az de Ouro 18

10 Internacional 11 «
11 Lajes 9
12 Popular 5 «
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N°va mesa redonda sobre 
o problema dos menores

Segada feira próxima deve
rá s* reunir, na Radio Club* 
d*- Lajes, a mesa redonda a 
fjm de discutir o problema dos 
menos em Lajes. 1 al iniciati
va, partida do sr. Mario Au
gusto de Sousa, está surtindo 
benéficos resultados, tanto 
por parte da população em 
geral, como dos principais in
teressados -  os pais e autori- 
d-ijes em geral. Possuidos de 
invulgar interesse pela causa, 
todos os participantes da alu
dida mesa redonda se desdo
bram em atividades para que 
dentre de futuro bem próxi
mo, esse importante proble- 
ira seja amenizado, dentro 
dos recursos e possibilidade* 
locais. Apesar dos efeito* mo
reis c»usados, urge entretan

to, que os senhores P(1i8 Co- 
perem, de maneira ainda 

mais acentuada, com a* auto
ridades competentes, instruin
do seus filhos a respeito do 
que «podem» e não podem 
tazer», de acordo com as por
tarias baixadas pelo juizado 
de menores de*ta comarca. Fa
zendo isso, como já salienta
mos, estarão os mesmos con
tribuindo par* que a lei, em 
primeiro lugar, seja respeita
da e paia que mais um pas
so seja dado nesta campanha 
de recuperação moral que es
tá sendo levada a afeito em 
Lajes, graças a boa vontade 
de um grupo de pes*oas que 
realmente desejam ver solu
cionada esse importante e 
oportuna questão.

Servidores públicos terão de 
formular declarações de bens

O Senado aprovou, o pro
jeto que dispõe sôbre o se
questro e a perda, em favor 
dt Fazenda Pública, dos bens 
ariquiridos pelo servidor por 
ítfluência ou abuso do car
go ou função pública ou de 
eoprego em entidade autár
quica, sempre a juizo ou res
ponsabilidade criminal em que 
tenha incorrido.

0 projeto, que data de 1952. 
toi incluído na ordem do dia 
a requerimento do sr. Cunha 
Melo. A aprovação deu-se 
com emenda. No projeto es
tá incluído o dispositivo que 
institui o registro público o 
brigatório de valores e ben*

pertencentes ao patrimônio 
privado de quantos exerçam 
cargos ou funções públicas 
na União e entidades autár
quicas eletivas ou não Êsse 
registro será feito no Servi- 
ço de Pessoal competente, 
mediante declaração do pró
prio punho será reDovado 
Poderá a autondade a que 
estiver subordinado o servi
dor exigir a comprovação da 
legitimidade da procedência 
do* bens, acrescidos ao pa 
trimonio do servidor Sem o 
registro prévio dos bens a 
posse do 6ervidor público não 
se dará.

Êste jornal circula duas vezes por semana: 
às 4as. e sábados, em todas as bancas.

a bebida que faz amigos:

Refrigerantes Sul-Riograndenses S. A. 
Ind. e Com. - Fabricas em

Porto Alegre e Pelotas -  R, G. S.
o- -o

Distribuidores em Lajes:

Silva & Araldi
Rua Hercilio Luz, 616 - Fone 276 
Próximo ao MERCADO MUNICIPAL

LAJES Santa Catarina

No Congresso, piano de reclassificação t

- para cada coisa
HÁ UM LUGAR ADEQUADO NUM

REFRIGERADOR

k- ff lllp !
is* L

...mmml
10,3 pés cúbicos —  V E N H A  V Ê - L O H O J E  ME SMO
muito mais espaçoso.

F E R N A N D E S  & C I A .
- r :  c a , ^ .Rua Quintino Bocaiuva, 8

m m

O presidente Juscelino Kubi- 
tschek enviou o plano d* re
classificação de cargos do 
funcionalismo da Uniào acom
panhado de mensagem ao 
Congresso, cumprindo rigoro
samente o prazo de apresen

tação para aquela reclassifica
ção. Consta na*mensagem que 
o trabalho elaborado p e l o  
DASP não acarretará novas 
despesas do érário, condição 
imposta pelo chefe do govêr- 
no para sua aprovação.

Acidente num moinho
Na ultima terça feira no 

distrito de Anita Garibaldi, o 
senhor João Maria Cancio 
Mota de 25 anos de idade e 
filho do Sr. João Cancio da 
Silva Mota, estava trabalhan
do num moinho daquela loca
lidade, quando imprevista- 
mente caiu numa eDgrenagem 
do mesmo.

Em vista desta queda, o sr. 
loão Maria Cancio Mota, so
freu fratura espo6ta na ca

beça em doi* lugares, feri
mento* de grande monta no 
braço esquerdo, decepação de 
um dedo do mesmo braço, e 
o caso maia grave foi a per
da da vista esquerda, pois 
teve o referido olho arran
cado da órbita.

O infeliz 6enhor encontra- 
6e no Hospital N. Sra. do* 
Prazeres, onde o seu estado 
requer cuidados especiais.

Gtima oportunidade
Heidrich, Representação e Comercio, com Comercio a 

varejo nesta cidade e representante exclusivo paçp todo o 
estado de Santa Catarina e sul do Parana de 3 conceitua
da Industrias Gaúchas, necessita admitir SOCIO, para 
maior desenvolvimento e que esteja disposto a viajar. In
teressados queiram se dirigir a Rua Caetano Costa n° 159 
•  partir de segunda feira ou Domingo na Pensão Natal,

— Edição de hoje: 8 páginas
I
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Uma rêde de pequenos si
los coletores, desmontávels e 
de transporte fácil de um pa
ra outro ponto, e com capaci
dade total de armazenamento 
de 200 mil toneladas, será 
instalada dentro de 8 meses 
(segundo drsejo do Presiden
te da República) na própria 
região produtora, com a fina
lidade predpua de amparar a 
lavoura tritícola.

Tendo ainda como função 
a coordenarão do transporte 
da s«ra entre as fontes de 
produção # os centros de dis
tribuição ou de transformação 
no litoral, essa rêde não coli
de com a outra, financiada 
pelo Banco Nacicnal do De

senvolvimento Econômico,'que 
compreende silos elevados e 
com grande capacidade de ar
mazenamento.

Construção in iciada
Segundo determinações do 

Presidente da República, a 
construção dessa pequena rê
de teve inicio imediato, a fim 
de resolver, dentro do mais 
breve tempo possível, o pro
blema da ensilagem e arma
zenamento, melhorando, ao 
mesmo tempo, a produção, di
minuindo assim a evassão de 
divisas, com a compra do 
produto estrangeiro.

-  A V I S O  —
A Diretoria do Clube Io DE JULHO, comunica 

que a data do sorteio do AUTOMOVEL FORD ti
po 1955, fica transferida para a EXTRAÇÃO DA 
I OTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA do 
dia QUATRO (4) DE DEZEMBRO DESTE ANO.

A  Diretoria

—  F A  Z E N D O L A ----
Vende-se uma de 324 alqueires (778 heetares 

ou cêrca de 8 milhões), junto à cidade de Pôrto 
União, isto é, distante õ kilometros.

Terreno plano, compreende várias casas e 
abundante mata natural nas margens de dois a- 
rroios.

Presta-se para criação de gado (lotação para 
umas 300 ou mais cabeças), e para a agricultu
ra, especialmente do arroz, para o que apresen
ta possibilidade de aguação natural, sem bomba, 
para grande lavoura.

• Tem também ótimo barro para fabricação de 
tijolo e telha.

Possibilidade de loteamento futuro, em cha- 
crinhas, próximo à cidade.

Preço de oportunidade, com facilidade de pa
gamento.

Informações com o proprietário, Sr. ARMAN
DO, na Rua 7 de Setembro n° 465, em PORTO 
UNIÃO.

MENEGHETTI FELICITA J. K.
Por motivo do transcurso 

dia 12 do aniversário do Pre
sidente da República, dr. Jus- 
celino Kubitechek de Oliveira, 
o Governador lido Meneghet- 
ti enviou-lhe o Beguinte des
pacho telegráfico:

«Envio a Vossa Excelência, 
em meu nome pessoal e em 
nome do Govêrno do Rio 
Grande do Sul, calorosos cum
primentos pela passagem de

sua data natalicia, formulando 
votos para que eua admins- 
traçâo seja sempre marcada 
por realizações fundamentais 
e objetivai, para que nossa 
Pátria, num clima de ordem, 
trabalho e justiça, possa con
quistar seu grande lugar en 
tre os mais progressistas e 
democráticos povos de nosso 
século. Cordiais saudações.»

L o u r i v a l  L i s b o a
CONTADOR e ECONOMISTA

Rua Correia Pinto. 444 
Ender. Rua Cel. Cordova, 290 

Telefones — 381 - 258

Lages
Santa Catarina

Assistência Técnica-Contábil junto ãs firmas da praça. 
Serviços de organização e estudo para instalação de lirmas 
Sociedades comerciais de tod<<s os tipos e anônimas. 
Asúttência técnica-juridica junto as sociedade anônimas. 
DEFESAS FISCAIS - Imposto de Renda, Sêlo Federal, lm 

posto Consumo e Legislação Estadual.
Revisões de Escritas. Perícias, Auditorias.
Contratos comerelsis de qualquer espécieJDistratos, Alterações 
Assuntos ligados so Instituto Nacional do Pinho (Serrarias).

Grande Hotel Lages
Diarias c / café da manhã a partir de CrS 100,00

_ Telefone autom ático em  todos os apartam entos
REFEIÇÕES COMERCIAIS CrS 60,00

B A R - R E S T A U R A N T E
Propriedade e Direção da Construtora C om ercia l Lida.

C orrespondência com  os pais

G o r d u r a  n ã o  é p r o g r a m a
Dr. Gomes de M ittos 

Diretor de São Paulo 
Pronto Socorro Infantil

«Dr. Eu trouxe este meni
no para 0 sr. fazê-lo engor
dar. Não me conformo de ele 
ser assim, magrinho».

Este é um motivo muito 
frequente de consulias para 
os pediatras,

Quando se ouve a historia 
de uma dessas crianças e se 
termina o exame, verifica-se 
com muita frequência q u e  
nem a criança é tão magra 
assim e que nem há motivo 
para se procurar alterar o 
equilíbrio fisleo. São crianças 
que se alimentam razoavel
mente, têm uma atividade 
exuberante, têm boa cor e 
bom humor, adoecem muito 
pouco, ein suma apresentam 
todos os caracteres daquilo 
que se ch«ma saude,

Para essas mães, o proble
ma nada tem de medico, é 
apenas de ordem estetica e 
emulativa, Uma gordura dis

creta da formas mais harmo
niosas ao indivíduo e um res
to cheio está inquestionavel
mente mais proximo da bele
za do que um rosto magro. 
Além disso, bá a comparação 
com o filho do vizinho ou de 
um amigo que é de mesma 
idade e entretanto pesa muito 
mais.

Admito que seja aspiração 
de toda mãe ter o seu filho 
gordiDho, porém tal desejo não 
se deve transformar numa 
obsessão.

Há crianças magrss porque 
são doentes, bà criaDÇas ema
grecidas porque estiveram 
doentes e há crianças magras 
porque este é o seu tipo físi
co constitucional.

As crianças que são ma
gras porque sãc doentes cons
tituem um grupo em que o 
medico poderá alterar a si
tuação desde que possa remo
ver a causa. Não cuidaremos 
disso.

As criança* emagrecidas

em consequência de doença 
recente têm qae merecer do 
medico cuidados especiais de 
alimentação e de terapêutica 
visando restabelecer as re
servas gerais do seu corpo, 
inclusive « gordura, aciden
talmente comprometidos.

Às outras crianças, as que 
são magras porque não po
dem ser gordas, o medico na
da pode fazer no sentido de 
aumentar o seu paniculo adi- 
poso. São magras porque o 
seu tipo fisico e o seu me
tabolismo trabalham no mes
mo sentido. Nío são, portan
to, crianças doentes; São ape
nas aspectos diferentes na 
variação do tipo fisico.

Gordura não é programa.

-  VENDE-SE -
Um trator marca Oliver

OC-3 - esteira, ano 53, 10 
mezes, de uso.

Preço 180.000.00. Pronta 
entrega

Tratar: Mal Deodoro 335 
Com Carlos Couto

Caxias 4as.
Curitiba 3as. 5as.
Florianópolis 2as. 3as. 5as.
P. Alegre 2as. 4as.
Rio de Janeiro 3as. 5as.
São Paulo 3as. 5as.

S.A, Empresa de Viaçào Aerea Rio Grandense

— = V A R IG = ^ —
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas já vigorando

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES 
H O R Á R I O

DE LAJES PARA
6as. Dora.

Sab.
Sab.

6as. Dom.
Sab.

___ Sab.
Joaçaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasiuho, 2as. feira

1.486.90 
781.60

1.993.10
1.096.10 
1.010,60

705,30 
1.334 30 
1 248 80
4.662.10 
3 355,40 
1.019,80

Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e 
ngeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

agência em l a je s  -  Rua Cel. Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 -  Fones - _

P R E Ç O
IDA

CaraBinho 824.00
Caxias 433,20
Curitiba 1.103,60
Erechim 607 40
Florianópolis 560.40
Joaçaba 390.80
Pa860 Fundo 739.20Porto Alegre 692,20Rio de Janeiro 2.588,60São Paulo 1.860,00Xapeco 565j00
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15-9-56
CORREIO LAGEANO

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
P O R T A R I A

de 12 de abril de 1956 
0 Preteito Municipal de Lages, resolve'
D E S I G N A R:

De acôrdo com o art. 92, S 2», da 1 ei n° 
de 7 de dezembro de 1949- 

OSCAR AMÀNCIO RAMOS, ocupante do r» ™  
GUARDA-LI\ ROS, Padrão X, do Quadro Único do Municí
pio, para, enquanto durar o impedimento do respectivo titu- 
r„. exercer o cargo de CONTADOR, Padrão Y dò Quadro 
Ünico do Município. ’ vuaoro

Preleilura Municipal de Lages, em 12 de abril de 19 16
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Muuicipal

d e c r e t o
de 12 de abril de 1956.

0 Prefeito Municipal de Lages, resolve- 
N O M E A R :

De acôrdo com o »rt. 92, § 2o, da Lei 
de 7 de dezembro de 1949.

ROMELI RAMOS LUCENA para exercer, em substitui
ção, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, o 
cargo de GUARDA-LIVROS, Padrão X, do Quadro .Ünico' do 
Município.

Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de abtií de 1956.
Assinado; - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário.

5 Págin
luizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Laje

Edital de Citação
O Cidadão Pomptu Sabatini, I Suplicante trm na dita terra sua IPACHO: - Vistos, etc. 
Juu de Paz, no exercicio do | morada e tornou-se produtiva por sentença, para que

d° 71,

D I C R E T O  N° 23 
de 12 de abril de 1956 

0 Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,
D E C R E T A -

Art. I o - Fica criada uma Escola Mista Municipal no lu- 
cal denominado PONTE ALTA, no distrito de BOCAINA DO 
SUL.

Art. 2o - E«te Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas is dig osições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 12 de abril de 1956 
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simio 
Secretário.

cargo de Juiz de Direito da 
Primeira Vara desta Comarca 
de Lajes, Esttdo de Santa Ca
tarina. na forma da lei, etc.

Faço aaber aos que o presen
te edital de cilação, com o pra
zo de trinta (30) dias virem, 
dele conhecimento tiverem ou 
interessar possa, que por parte 
de Otávio Mauricio dos Passos, 
brasileiro, casado, lavrador, do
miciliado e residente em Carú, 
nesta comarca, me foi feita a 
seguinte PETIÇÃO: -  «Exme. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara da Comarca de Lajes. Por 
seu procurador abaixo assinado, 
OTÁVIO MAURÍCIO DOS PAS
SOS, brasileiro, casade, lavra- 
dar, demlciliado e residente em 
Carú, nesta comarca, vem res
peitosamente á presença de V. 
Excia. dizer a afinal requerer o 
seguinte: 1) Que é brasileiro 
nato e há mats de dez anos 
vem ecupando uma gleba de 
terras com área superficial de 
cêrca d# duzentos mil metros 
quadrado* (200.000 ms2) sam 
qualquer oposição, c 'm «animus 
domini», sendo sua passe man
sa e pacifica, por conseguinte; 
21 Que dita gleba t>-m as se- 
guintaa confrontaçOe»; com ter
ras de Francisca Pereira de Sou
za, com Antonie Francisco de 
Camargo, com Laudelino Me
deiros, com Bemardino Francis 
co de Camargo « Marcehno Sua
res, e está situada anexa à Fa
zenda «Salto» no distrito de 
Caru, nesta comarca; 3) Que o

pelo seu trabalho e seu esfor
ço, dela obtendo a manutençlo 
de sua familia,- 4) Que o supli
cante não é proprietário nem 
urbano nem rural; 5) Que, pe
las razões acima quer, nos ter
mos dos artigos, 454 e seguin
tes do Código de Processo Ci. 
vil requerer «USUCAPIÃO» - 
PRO LABORE, gosando, assim, 
dos benefícios que lhe propor 
ciona o paragrafo 3o do art. 156 
da Constituição Federal. Nestas 
condições, requer a V. Exct.. o 
admita a justificarem dia e ho
ra designados e com a citação 
do Representante do Ministério 
Público, ü posse em questáo: 
Após determinar a V. Excia. a 
citação dos confinantes do imó
vel e seus conjuges, se casados 
forem, para na forma do art. 
455 contestarem • pedido sen
do finalmente reconhecido • di
reito lo Suplicante. Protesta, se 
nec< ssario. por tod< o gênero 
de provas em direitos ‘permiti
dos especialmente a prova te» 
temunhal, vistorias e depoimen
tos pessoais. Di-se á presente 
o valor de Cr$ 5.000,00. Espe
ra Deferimento. Lajes. 19 de a- 
bril de 1956. - (a) Pp Jorge 
Barroso Filho. DESPACHO: -  
A. Designe-se dia e h ra desim
pedida para a justificação, fei
tas as necessanas citações, in
clusive do dr. Promoi. r da la 
Vara. Lsjes, 19-4-56. - (a) 
Aristeu Ruy de Gouvta Schie 
fler. Juiz de Direito da la. Va
ra. • Realizada a Juatibcacln, 
foi proferido • seguinte DES-

todos us teus efeitos e 1. 
de direito, a presente j' 
ção prcmovida por Otavi 
ricio dos Santos const n 
depeimentos de fls. 7 á H por 
força da qual demonstrou ;t*r 
na poste da gleba de te í a 
que se refere a inicial di fls. 
Citem-se, por mandado, o> an- 
frontantes do imóvel resid tes 
nesta comarca, e por al, 
com o prazo de trinta dias. pu
blicando-se uma vez na ir 'p en
sa Oficial e duas vezes na im
prensa local, os interessad ; au
sentes e desconhecidos. P.R 1, -■ 
Lajes, 26 de junho de 1956. - 
(a) Clovis Ayres da Gama, Juiz 
de Direito da 2a. Vara, em 
exerc. na la. - E para que nin
guém alegue ignorância, muito 
especialmcnte os intsressados 
ncerto», passou-se o presente 
rdital, que será publicado c a- 
fíxado na foi ma da lei.. - Dado 
e passado nesta cidade de La
jes, aos trinta e um dias do 
mês de agosto do ano de mil 
novecentos e cincoenta e seis.- 
Eu. Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel e Comércio 
da la. Vara, o datilografei, subs
creví e assino. - Selos afinal. 
Pompeu Sabatini, Juiz de Paz, 
oo exerc. do cargo de Juiz de 
Direito

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

P O R T A R I A  
de 10 de abril de 1956 

0 Prefeito Municipal de Lages, resolve:
D E S I G N A R :  . B

Os Drs. JONAS GRÀNT RAMOS, JOÃO JOSÉ TEO- 
DORO DA COSTA NETO e CELIO BELI3ÁR10 RAMOS 
para constituírem a Junta Médica Oficial do Município de 
Leges: '

Prefeitura Municipal de Lages; em 10 de abril de 1956.
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal.

Frequente

Boite do Clube T de Julho
Ambiente seleto, distinto, elegante

Serviços completos de Bar, Bufet e Restaurante.

Não são vendidas mesas nem cobrado ingres
sos aos sócios dos clubes Io, 14 de Junno.
Todos os sábados, a partir das 21 horas

• Motor Diesel 130 H. P. 6 cil. 4 tempo».
t?

• Freios ultra seguros sistema 
"West inghouse".

• Carga útil: 8.100 quilos, com reboque, 
até 18.000 quilos.

• Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.

Srs. Viajantes e Turistas
Indo a Porto Alegre visitem o 

BAR. RESTAURANTE e  CHURRASCARIA

URCA
Praça Parobé, 62 

Aberto dia o noite
(Serviço especial de m a d ru g a d a )

CAMIHM í 0

F.N.M.- £hmcü l 9 P i o n t o  enirtg*
• F o n f id o d *  de  p a g a m * * f *  

. ASSISTÊNCIA TÉCNICA
p * r m c n * m *  * * » to q v P

4* nçAi t Acessoaas

*0 GIGANTE OAS ESTRADAS 1
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ÍS  MULTAS DO IMPOSTO DE RENDA A ̂  «/tcerrr nnr ^/•fví/ta rl Sll 1 n ao  d e ix e  de

Com a sanção presidencial 
(la lei 2862, as multas de 
mora do Impo6to de Renda 
foram seusivelmente agrava
das. (Jb pagamentos fora do 
prazo estão sujeitos, desde 
6 do corrente 'm ês à multa 
de 10 por cento pelo primei 
ro mês, acrescentada da mo
ra de um por cento ao mê«,

a partir de então. Torna-se 
importante assim a observân
cia dos prazos para modifi
cações do lançamento e re 
colhimento do Imposto, na 
fonte, visto um simples atra- 
zo de 24 horas acarretar um 
acréscimo da divida em mais 
dez porcento.

N O V O -------

H o t e l  P e s s i n
ESTABELECIMENTO DE 1a. ORDEM

Escritório de A d vocacia Para melhor servir sua distinta freguesia, mantem anexo a

Djalma Garbelotto
Causas cíveis, criminais, comerciais, inventá
rios, cobranças, arrolamentos, contratos, defe
sas no Júri, etc.

Escritório e residência: Rua Henrique Almeida Sênior, nr. 133

C aixa Postal, 14
CURITIBANOS — Santa Catarina

V EN D E-S Ê
Vende-se uma casa de ma

terial, para moradia, situada 
à Rua Frei Rogéiio, 248,|com 
posta de 5 quartos e demais 
dependencias necessárias, as

sim como um bom pomar e 
uma ótima parreira

Ver e tratar à Rua Frei
Rogério, n° 218.

CHURRASCARIA GALETTO AL M ENA ROSTO
Rua Pinheiro Machado, 1939 - Fone, 770 

CAXIAS DO SUL R.G.S.

0 aumento de população das capitais brasileiras
Se a população das nossas 

capitais tiver mantido, depois 
de 1950, o mesmo riimo de 
crescimento que acusou no 
último período íntercensitário, 
deve ser hoje da ordem de 
9,5 milhões, além de, à sua 
volta, gravitarem vilas e ci- 
iades que tendem a transfor
mar-se em subúrbios, mesmo

quando em Município diferen
te. É bem provável que, no 
conjunto, assim esteja acon
tecendo, pois nem o incre
mento natural, graças prinn- 
palmente à continua baixa d 
mortalidade, nem o afluxo de 
migrantes, parecem inferiores, 
nas suas proporções às médias 
depreendidas da análise dos 
Censos de 1940 e l950.

Algumas capitais acusaram 
surpreendente expansão. A po
pulação de Goiânia teve nada 
menos de 152% de aumento, 
Florianópolis, 91%, Belo Hori
zonte, 88%. Na ordem decies- 
cente considerando-se apenas 
os respectivos quadros urba
nos, os resultados foram os 
seguintes (excluídas as capi
tais dos Territórios), screscen- 
ta «Conjuntura Econômica».

1
í.

I

Poro oqulsiçõo e serviço dêstes equipamentos, procure os concessionários em L A G E S , S A N T A  C A T A R IN A :

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SGCES S. 0.

O  D G D - 4  .apesar do seu porte leve, tem 
a potência de um motor pesado. Executa, 
com equipamento apropriado, uma série 
de operações de alto rendim ento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O  F C -D  é a reprodução fiel do popular 
Farmall Super FC. Acionado por um pos
sante motor Diesel de 4 cilindros, executa 
rápida e economicamente as mais pesadas 
tarefas num menor n ú m e r o  de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Dois grandes "trabalhadores" 
para a sua fazenda

Goiânia 152%
Florianópolis 91%
Belo Horizonte 38%
Natal 83%
São Paulo 59%
Recife 57%
Rio de Janeiro 50%
Teresina 46%
Fortaleza 44%
Porto Alegre 43%
Curitiba 37%
Niterói 36%
Belém 3õ%
São Luiz 34%
Aracaju 33%
Salvador 32%
Manaus 32%
Joãc Pessoa 24%
Cuiabá
Maceió

24%
23%

Vitória 16%

Juizo de Direito da Pri
meira Vara da Co

marca de Lajes

EDITAL
O doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito da la. Va
ra da Comarca de Lajei, Es
tado de Santa Catarina, na 
formi da lei, etc.

Faz saber a quem interessar 
possa e o conhecimento des
te tiver, que, na fnrma do 
artigo 381, parágrafo Io, da 
Lei • Organização Judiciá
ria, dará audiências, no Edi
fício lo Fórum desta Cidade, 
todos os dias úteis, das dez 
às doze horas, em que aten
derá partes e advo^-dos que 
o pr curarem.

E para que ninguém possa 
alega, ignorância, foi manda
do publicar o presente edital 
na fivrna da Lei.

Dado e passado nesta cida
de d Lajei, aos três dias d° 
mês (e setembro do ano de 
mii n >vecento8 e cincoenta e 
seis. Eu, Waldéck Aurélio 
Sampaio, Esctivão do Cível. 0 
datilografei, subscreví e 
no.

Clovis Ayres Gam®
Juiz de Direito da la

Wal ieck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível.
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I  lois i r e  da 2a, divisão estarão
Apos um domingo de foi 

ga, teremos amanhã cedo no 
Velho Estádio de Copacaba
na. continuação do certame 
da 2a Divisão com a realiza- 
ção de duas partidas. No Io 
cotejo da manhã estarão em 
ação os conjuntos do Pal
meiras um dos lideres do 
campeonato, medindo forças 
com a equipe do Atlético A, 
6urgiodo o alvi verde como 
o provável vencedor da por- 
fia.

Para este cotejo os dois 
conjuntos atuarão a68im cons
tituídos; Palmeiras: Juares, 
Moacir e Mauro,- Vicente, 
Eder e Nelson; Alfredo. Lan- 
chão, Carlinhos, Marino e 
Adilson.

Atlético: Anildo, 'Nelson e

J° â 0 FemaDdes, Lambança e Milton, Ledra 
Russo, Ulisses, Vavá e Rei 
Lonci.

No cotejo de maior impor
tância da rodada estarão se 
degladiando as equipes do 
Flamengo, o outro líder da 
tabela, e o forte conjunto do 
Independente. Será um jogo 
de grandes atrações, isto em 
vista ,de vermos o quadro 
rubro negro depois de sua 
grande jvitoria em Santo 
Amaro da Imperatriz, e tam
bém o conjunto do Indepen
dente que vem surpreeuden- 
do dos últimos jogos deste 
campeonato.

Eis como deverão se apre
sentar as duas equipes, Ma-

2 Jogos sem atrativos na varzea
Amanhã será disputada a 4a 

rodada do returno j do cam
peonato varzeano, com dois 
jogos, que de acordo com a 
categoria dos integrantes de- 
verão ser bastantes inéxpres-
IÍVOSi

As 13,30 horas e6tarão se 
defrontando as equipes do 
America e do Atlético num 
choque que se apresenta 
com caracterieticas de equi- 
librio.

Os dois quadros deverão 
le apresentar assim consti

tuídos, America: Evaldo, Lou- 
renço e Lindo,- Vone, Valeri 
e Henrique,- Pedrinbo, Hildo, 
Gino, Atanazio e Orlando.

Atlético B. Martins, An- 
tonio e Enio.-Í Rogério, De- 
merval e Rosa; Valdir, Ta- 
deu, Valdo. Alceu e Miguel.

No jogo principal da roda
da, o União que vem se cons 
tituindo no fantasma deste 
2° turno, deverá vencer fa
cilmente ao Botafogo, .que 
atualmente ocupa a lanter- 
ninha.

Sensacionaliza o grande clássico
Vasco da Gama x Lajes

Finalmente amanhã teremos a realização do grande 
cltieico Vasco da Gama x Lajes, revivendo as grandes 
tardes do nosso futebol.

Será um match onde teremos a combatividade duran
te os 90 minutos, onde cada qual vai desejoso de decidir 
a eua sorte com a conquista do maior laurel do nosso 
futebol, e o legitimo campeão da Princesa da Serra.

Não há favorito para este grande confronto pois as 
duas equipes estão em grande fase fisica e técnica.

Aguardamos que seja quebrado o record de renda do 
atual certame, pois categoria os dois conjuntos tem em a- 
bundancia para brindar o nosso publico com eletrizantes

mengo: Sansão, Nene e Hel- 
vio; Tenebrio, Juba e Ru
bens; Siqueira, Ari, Rui, Ce- 
lio e Edson.

Independente: Norton, Po- 
cai e Celio; Haroldo, Aloisio 
e Dirceu; Pilila, Negrinho, 
Rogério, Wilmar e Jamil

S ec ' ão esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

l ?
VOTO NO

SPRIN6ER
porque deslisa sóbre qualquer piso

com

Saivo alterações de ultimo momento, os dois grandes 
esquadrões, estarão assim representados: Lajes: Tonico, 
Carioca e Wilton (Nereu); Gui, Hugo e Cardeal; Nereu 
(Domingos), Eustalio, Daci, Tales e Vitor.

Vasco dá Gama: Daniel, Tide e Neizinho, Boanerges, 
Elmo e Waldir,- Raimundo, Cabelo. Joüan, Edu e Tulio 
(Jassi). • .

A peleja preliminar será disputada entre os qyadr0B 
sspirantes, e a arbitragem caberá ao Sr. Edgard Werne , 
uma verdadeira garantia para o completo exito do granoe 
clássico lajeano

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sõbre 
qualquer piso, a um simples 
toque, facilitando a limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de freio para fixó-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

9,5 pé* cúbicos
Interior em cbr azul lago
porta aproveitável
novo lécho do engate  suave
5 ano* de  garantia
preço  bem mais em conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —
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— Reportagem de GALVÃO NERY CACN —

Chegou a Lajes, no dia Í3 
do corrente, pelo avião de 
carreira da T A C a Srta. 
EDITH DONIN, Miss Santa 
Catarina 1956. Recepcionada 
no aéroporto local, por uma 
comissão de Senhoras e 
Senhoritas da Diretoria do 
Clube 14 além de um gran
de número de pessoas, a 
mais bela catarinense, em 
seguida rumou para o cen
tro da cidade, hospedando-se 
no Grande Hotel Lajes Es 
ta legitima representante da 
graça e da beleza da mulher 
catarinense veio à nossa ci
dade a convite do tradicio
nal ClubeJ14 de Junho, que a 
homenageou condignamente.

Na Princesa da Serra, a 
nossa Miss cumpriu o seguin
te programa: almoçou com 
elementos da Diretoria do 
14; à tarde visitou os recan
tos mais pitorescos da cida
de e à noite foi homenagea
da com uma «soirée» nos 
suntuosos e amplos salões 
do Clube 14, noitada esta a- 
brilhantada pela tipica Amé
rica de Jorge Alonso e pelo 
Jazz Espetáculo Los Estu- 
diantes, ambos de Buenos 
Aires. No dia 14 a Srta 
EDITH foi apresentada ao 
Sr, Prefeito Municipal e de
mais autoridades, e à noite 
homenageada pela Diretoria 
do 14 com um fioo e concor
rido «cocktaill» dançante, no 
«Grill-Room» do Grande Ho
tel Lajes, onde compareceu a 
fina flôr da sociedade iajea- 
na. Nessa ocasião a repre
sentante máxima da beleza 
da mulher barriga verde, foi 
entrevistada pela nossa re
portagem. Em nome da Di
retoria do 14, saudou-a o jor
nalista Antônio Edu Vieira e 
em seguida agradecendo as 
homenagens recebidas falou 
a Srta. EDITH DONIN, que 
com palavras amaveis disse 
da Batisfação que sentiu em 
ter visitado Lajes; donde le
va a mais grata recordação. 
A miss catarinense regressa
rá hoje a Joaçaba, onde 6erá 
alvo de manifestações por 
parte da sociedade local.

Miss Santa Catarina 
fala à nossa repor

tagem
Com a amabilidade que lhe 

é característica, a Srta. EDITH 
palestrou com o jornalista 
Galvão N. Caon, a quem res
pondeu as seguintes pergun
tas;

Como foi recebida em La
jes?

Fui recebida por elementos do 
quadro social do 14, que me dis- 
tinguiram um tratamento muito 
gentil, o que me cativou deveras.

Qual sua impressão da ci
dade e da sociedade lageana?

A melhor possivel. Visitei os 
principais pontos da cidade o en- 
irei em contato com a alta socie
dade lageana e posso lhe adiantar 
que corresponderam minha especta- 
tiva pois t.ajes goza de grande 
cartaz no Oeste Catarinense.

Como encarou o t oncurso 
para Miss Santa Catarina?

Foi um concurso muito bem or

ganizado e cuja comissão julgado
ra estava composta por um ele
mento de cada município represen
tado no concurso. Vinha eu procedi
da de boa publicidade e esperava 
classificar-me, mas não conquistar 
o ambicionado título.

Quais as suas mais fortes 
concorrentes nêsse certame?

Misses Rio do Sul, Blumenau e 
Tubarão.

Qual sua impressão a res
peito da Srta. INGRID KNO- 
P1CK, Miss Laje6?

A meu ver a Srta, INGRID, foi a 
candidata que apresentou «um 
dos melhores conjuntos, ou seja, 
a mais harmoniosa.

E para finalizar gostaria 
de ouvir sua opipião a res

peito do Concurso Miss Rra- 
sil, no qual a Srta. tomou 
parte.

Para priacípio de conversa, de
vo dizer-lhe que foi de uma de
sorganização inacreditável, o qual 
se tivesse tido a metade da organi
zação do de Sta. Catarina podería 
ser considerado um concurso de 
fato. O resultado, no entanto, fo 
justo, pois a Srta. MARIA JOSE

CARDOSO, é realmente a moça 
mais bonita que compareceu no 
Hotel Qultandinha.

Assim levamos aos nossos 
l6itores as impressões da 
Stra. EDITH DONIN, Miss 
'an ta  Catarina 1956, a qual 
ultrapassou nossa espectati- 
va e conquistou o público 
lageano com sua beleza, e le
gância e gentileza Esta fo
lha, associando-se às home
nagens que o Clube 14 pres 
tou a esta representante da 
beleza íemiuina da terra de 
Anita Garibaldi, deseja à 
Srta. EDITH DONIN, um fe
liz reinado.

— MENINO LEOBERTO CAON —
,. J Vf p?;ss.?r seu primeiro aniversário, hoje, o menino Leobcrto, 
lho do dr. Evilasio Nery Caon diretor desta fôlha, e de sua exm 
esposa dona Marisa Terezinha Baggio Caon.

Nossos cumprimentos ao pequeno aniversariante e aos seus pr< 
genitores pelo transcurso desta data feliz.

Srta. Edith Donin, Miss Santa Catarina, quando desfilava no 
Hotel Quitandinha, na noite era que foi escolhida a

Miss Brasil

CORREIO LABEANO
ANO XVI Lages, 15 de Setembro de 1956 J N‘ 74

MORTO MISTERIOSAMENTE
Recebeu dois tiros e estava sendo devorado 

pelos suinos
Foi encontrado morto, dia 

13, aproximadamente às 15,30 
horas, Agenor Lemos de Cor- 
dova, em terras de seu cunha
do Aristides Anluties dos San
tos, à altura do quilômetro 23 
da estrada Lajes-Vacaria. t  i- 
ente do ocorrido, o major Ju- 
bal Coutinho encarregou o sr. 
Pedro José Fava, do serviço 
de identificação, de fazer o 
levantamento do crime. Acom
panhado do dr. Aoacio Ra
mos Arruda, do sr. Aristides 
Antunes dos Santos e do nos
so redator E6tevam Borges, 
aquele servidor da Policia se 
dirigiu ao local do crime. Che
gando, depois de ter visitado 
a casa da vitima, a caravana 
viu, estarrecida e assombrada, 
um quadro chocante: ao pé 
de um pinheiro, numa nesga 
de campo, jazia o corpo de 
Agenor Lemos de Cordova, 
já completamente deformado 
pela ação dos suinos, segun
do a opinião do médico pre
sente. Em vista do estado do 
cadaver não foi possivel de
terminar a «cauia mortis», 
regressando então a caravana, 
enquanto o sr. Aristides An
tunes do6 Santos ficou para 
diligeociat o sepultamento.

O MOVEL DO CRIME

Inicialmente estabeleceu-se 
que não era homicídio, e, se 
fosse, o motivo não seria rou

bo, pois a vitima possuia re
gular quantia em dinheiro ao 
ser identificada. Depois de 
removido o cadaver. entretan
to, o sr, Aristides Antunes dos 
Santos veriíicou que o mesmo 
apresentava sinais de ferimen
to* a bala. Novamente compa
receu ao quilômetro 23 a au
toridade polii ial, nesta oca
sião o Comissário Hercilio 
Cervi, que aconselhou a remo
ção do cadaver para o necro
tério desta cidade. Aqui, o dr. 
Acacio Ramos Arruda subme
teu a vitima à autópsia, cons- 
tatando esta que havia morri
do em consequência de dois 
tiros em regiões diferentes do 
corpo. Isso naturalmente mu
dou completamente o cmater 
do caso, que de morte natu
ral passou a ser encarado co
mo crime.

MORTO HÁ VÁRIOS DIAS

Segundo informes diretos do 
sr. Aristides Antunes dos San
tos a vitima desapareceu na 
saguncla-feira, quando ele, o 
capataz João M*ria Madruga 
de Córdova chegaram à casa 
de Agenor e não o encontra
ram. Preocupjdos iniciaram a 
busca, que culminou com o 
triste achado já na quinta 
feira. A Delegacia de Policia 
está providenciando inquérito 
para apurar detalhadamente o 
lamentável acontecimento.

Sujestões para a mesa 
redonda sobre menores

Devendo se realizar na 
próxima segunda feira, ante 
o microfone da Rádio Clube 
de Lajes, mais uma «mesa 
redonda» para o debate do 
problema dos menores em 
nosssa cidade, tomamos a 
liberdade de oferecer aoe 
interessantes, as sujestões 
seguintes:

1 -  Organização de uma 
comissão especial incumbida 
de executar as medidas a- 
provadas no interesse da 
campanha,

2 - Distribuição dos traba
lhos dessa comissão os se 
guintes setores específicos:

a) - MENORES SF.M AS
SISTÊNCIA - Ampliação das 
instalações ou maiores dota
ções financeiras para os ór
gãos de assistência social do-

Municipio (SLAN, Orfanato 
N.S. das Graças e outrosj, 
ou construção de estabeleci
mentos adequados;

bj - MENORES EM GE
RAL - Campanha de publici
dade, orientada por pessoas 
especializadas, não só para 
observância dos preceitos de 
moralidade e bons costumes, 
como também para o cum
primento de leis, regulamen
tos, portarias e outras nor 
mas em vigor;

c) - MENORES EM GERAl.
- Fornecimento de meios a° 
Juizado de Menores, com au
mento do número de comn-
sários. para o cumprimento 
das normas legais em vigor 
e do plano elaborado e obje
to da atual campanha.

Casa  A CAPITAL
Comunica à

U M
sua distinta freguesia que acaba de receber uma grande remessa

S Ó  P R E Ç O  P A R Á  T O D O  O
de máquinas «SINGER»
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