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Realizou-se, segunda feira 
ultima, a III Mesa Redonda 
nara tratar do problema dos 
ínenores de nossa cidade, A 
reunião, que contou com a 
presença dos srs. dr. Fran
cisco de Oliveira, juiz de 
Direito da 2a. Vara desta 
Comarca. Mario Augusto de 
Sousa gerente do U ne Tea
tro Marajoara, dr. Evilasio 
jjery Caon. diretor desta fo
lha, dr. João Bati6ta Tezza, 
diretor do Instituto de Edu
cação' Joaci Ribeiro e Mau
ro Nerbass. representantes 
da SLAN, prof. Cesar G óbs. 
delegado regional do Ensino 
em Lajes, frei Paulo de As
sis. diretor do Jornal Catari
nense vereador Syrth de 
Aquino Nicolélli Eurico de 
Liz. presidente do Clube Re
creativo Juvenil, Darci Ri
beiro, Escrivão de Órfãos ob 
jornalistas Galvão Nery Caon 
e Estevam Borges, foi presi
dida pelo titular da 2a Vara, 
tendo os trabalhos se desen
rolado animaaos desde o co
meço ao fim. Foram apresen
tadas. naquela ocasião di- 
vprsas sujeatões por parte 
dos presentes a respeito de 
tão oportuna e util iniciativa. 
Foi aprovada, porém, a des-

OISTRIBUIDORKS

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

258 Caixa Postal 61 
Mantem em estoques os 

seguintes

M u lo s  BRASILjT’
Chapas onduladas pára co

berturas, chapas Jizas Brisi- 
eôr chapas llzas Fibrolite 
para forros e divisões inter- 
Da6. caixas de descarga Flo- 
max de imbutir, B. F. exter- 
Da. reservatórios para agua 
Quente e fria, tubos para es- 
R°t°6 e instalações sanitarias 

geral, peças e conexões 
Para redes, esgotos, tubos de 
Pfessão para redes de agua, 

°utros produtos, da afama- 
Da linha «BRASIL1T».

ta folba, trazida em discus 
°ao Pelo sr Mario sTusa 
cnando uma comissão espe- 

. P a r a . minuciosamente 
estudar o problema sob os 
seus dois aspectos - moral e
J  leariaJ " e- depois, execu- 
tar as decisões tomadas com 
reterencia ao assunto Cria- 
aa a referida comi são, foi 
oosta em votação a escolha 
dos seus dirigentes, recaindo 
a mesma, para 

sr. Mario
Sousa por unanimidade. Por 
aujestão apresentada pelo dr 
Francisco de Oliveira, Juiz 
cia 2a. Vara, deverão 
grar a comissão 
tantes da imprensa falada e 
escrita, delegado regional de 
Policia, diretores dos prindi- 
pais estabelecimentos de 
sino, presidentes 
sentantes de

presidente. 
Augusto de

inte- 
represen-

en-
ou repre- 

entidade6 em

geral e demais pessoas que, 
de uma maneira ou de outra, 
vêm colaborando para que 
o problema dos menores em 
Lajes minorado e. se possí
vel, resolvido Ao finalizarem- 
se 09 trabalhos, já na posse 
da presidência, o sr. Mario 
Sousa fez um agradecimento 
a todas as pessoas que par
ticiparam das mesas redon
das para discutir o problema 
dos menores, congratulando- 
se com todos pelo exito que 
estão obtendo as mesmas. No 
final da sessão ficou marca
da para segunda feira a pró
xima mesa redonda que, com 
uma diretriz traçada, indubi
tavelmente produzirá resul
tados 'concretos a ^respeito 
desse palpitante * problema 
que vem despertando a aten
ção da população .lajeana

Elizabeth Arden, pela 
sua capacidade profissio
nal e pela facilidade 
que tem em resolver os 
problemas da beleza fe
minina, é um nome mun
dialmente famoso. Dentro 
de sua especialidade, que 
é a de ajudar o sexo o- 
posto no seu problema 
principal, Elizabeth Ar
den tem se destacado 
de maneira acentuada, 
conquistando por isso o 
lugar que ocupa hoje 
nêsse setor. Por isso, 
constitue noticia alvissa
reira para os meios fe
mininos locais a vinda 
de uma assistente dessa 
sumidade na matéria 
para solucionar os pro
blemas de beleza da

U

«society lajeana. Essa 
feliz iniciativa, partida 
da FARMACIA PILAR 
FILIAL, está tendo a 
mais ampla repercussão 
em nossos meios, moti
vo porque acreditamos 
que a famosa represen
tante do sexo feminino 
tenha, na Princesa da 
Serra, o mais absoluto 
êxito. Portanto aconse
lhamos, às nossas gen
tis leitoras, que mar
quem consulta antecipa
damente para os seus 
problemas de beleza 
porque a assistente de 
Elizabeth Arden se de
morará pouco tempo em 
Lajes, compreendendo 
do dia 24 até o dia 29 do 
corrente mês.

Aniversário da Constituição
O Bra6il comemorou, dia 

18. o 10° aniversário da Cons 
tituição da República. Houve, 
nessa data, Da Capital Fede 
ral, uma sessão solene da Ca 
roara dos Deputados, duraDte 
a qual falaram os lideres Viei
ra de Melo, do PSD, Fernan 
do Ferrari, do PTB, e Mil
ton Campos, da UDN. Êsses

três lideres discorreram a 
respeito do acontecimento, 
tecendo elogiosas referencias 
a respeito do mesmo. Fm 
vista da importância tão si
gnificativa da efeméride, o 
presidente luscelino decretou 
ponto facultativo nas repar
tições públicas de âmbito fe
deral.

Apesar das t oticias 
divulgadas de que o sr 
João Goulart, vice-pre
sidente da República es
taria com intenção de 
requerer uma longa li
cença para tratamento 
de 6aúde, as principais 
agencias noticiosas do 

país informam que o po
pular chefe trabalhista 

, •  está em plena forma, de-
retornar ao Rio em meados da próxima semana a 

seu elevado cargo.

m
vendo 
fim de reassumir

Comissão especial para o problema 
dos menores

Segundo determinações da 
mesa redonda para discutir o 
problema de menoros de La
jes, Jforam escolhidos para 
presidir e secretariar a co
missão especial, respectiva-

Reunida Extraordina
riamente a Camara 

Municipal
Está reunida, desde segun

da feira ultima, em carater 
extraordinário, a Camara dos 
Vereadores de Lajes. Essa 
medida foi tomada para que. 
no interesse do município e 
da população lajeana,^fossem 
discutidos e aprovados pro
jetos que dizem a respeito 
dos mesmo* no setor muni
cipal

Festa da Saia
Prosseguem animados os 

preparativos para a realiza
ção da tradicional Festa da 
Saia a ser levada a efeito 
dia 5 de outubro próximo 
vindouro Sob a orientação da 
esforçada sra. dona Autinha, 
as senhoras da sociedade lo
cal não se cansam de, den
tro de suas possibilidades, 
cooperar para que a entida 
de caritativa em andamento 
dentro de pouco tempo possa 
prestar suas benefícios às 
pessoas necessitadas de nos
sa cidade. Nesse sentido, as 
senhoras que deverão tomar 
parte nessa tradicional festi
vidade, vêm realizando en
saios no Clube Io de Julho.

mente os srs. Mario Augusto 
de Sousa e nosso redator sr. 
Estevam Borges, interessa los 
diretos no assunto. Tal esco
lha, sem duvida alguma, me
rece incondicional aprovação 
deste bi-semanario porquaato 
os dois escolhidos Dão tem 
poupado esforços no sentido 
de que o problema seja re
solvido de maneira cabal e 
definitiva.

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

258 Caixa Postal 61
Mantem em estoques os 

seguintes

‘Produtos BRASILir
Chapas onduladas para co

berturas, chapas lizas Brisi- 
côr, chapas lisas Fibrolite 
para forros e divisões inter
nas, caixas de descargas 
Flomax de imbutir, B.F. ex
terna. reservatórios para á- 
gua quente e fria, tubos pa
ra esgotos e instalações sani
tárias em geral, peças e co
nexões para redes, esgotos, 
tubos de pressão para redeB 
de agua, e outros produtos, 
da afamada linba «BRASIL1T.»

C O N S E L H O S  DE B E L E Z A i
. 1 , oorrfTnfl. ELIZABETH ARDEN. que se preocupa com a beleza das mulheres debenção senhoras da região serrana. r . x . i ^

V U a e i i n u  assistentes para ajudar o seu problema de beleza. Marque sua con-
a Í  n^FARMARCIA PILAB FILIAL, onde a assistente de ELIZABETH ARDEN estará do dia 24 ao dia 29 do
M . de setembro, e obtenha um maior encanto para o seu rosto

1
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Na Presilha do Laço
— Cancdo FILHO —

Mais uma mesa redonda 
foi efetuada, segunda feira 
última, para discussão do 
problema dos menores de 
nossa cidade. Dessa vez, por 
sujestão apresentada por ês- 
te bi-6emanário, foi traçada 
uma diretriz para atacar o 
problema de frente, espe
rando-se que o mesmo seja 
resolvido, ou melhor, mino
rado, dentro de pouco tem
po. Criou-se, naquele dia, 
uma comissão especial para 
executar as medidas adota
rias em torno dessa impor
tante questão. Coube a pre- 
si lência da dita comissão ao 
sr. Mario Augusto de Sousa 
porquanto foi o mesmo o 
idealizador dessa oportuna 
campanha. m

x
x x

Tenho o prazer de regis
tra r aqui, nesta modesta 
secção, o 6egundo aniversá
rio do pequeno João Luis, fi
lho do meu particular amigo 
Abelardo Antonio Cavalheiro 
e*de sua esposa dona Kose- 
lina Cavalheiro.

O acontecim ent >, trans
corrido domingo ultimo, foi 
condignamente festejado, ten
do sido oferecido na resi
dência dos pais do pequeno 
aniversariante umt ljuta me
sa de doces e bebi ias. Meus 
parabéns ao João Luis.

x
X X

Uma medida de grande im
portância foi tomada, nestes 
últimos dias. pelo major Ju- 
bal Coutinho, delegado re 
gional de Policia de Lajes: 
uma portaria, expre6samente 
proibindo a chegada de mu
lheres de vida facil nos ba
res, cafés e estabelecimentos 
congêneres ria cidade. Essa 
atitude do titular ria Delega
cia local, louvável sem dúvi
da, tem por objetivi. resguar
dar a moral, a decência e os 
bons costumes, que estavam 
ameaçados pela presença de 
meretrizes em nos6as princi
pais vias publicas e casas de 
diversões, tanto durante o 
dia como à noite. Nossos 
aplausos a tão feliz e opor
tuna iniciativa.

x
X X

Fato lamentável ocorreu 
em loaçaba, há poucos dias 
atraz, quando foi vitima de 
inominável arbitraridade po
licial o suplente de deputado 
e prestigioso chefe trabalhis
ta Agostinho Mignooi. Tal 
atitude, que revoltou a po
pulação daquele próspero 
município oestino, foi prati
cada com a complacência 
do comandante da la. Com
panhia Isolada, localizada na
quela cidade. Sinal dos tem 
pos. . .

Sr. Pedro José Fava
Festejou ontem seu aniversá

rio nataifcio, o sr. Pedro José 
Fava, encarregado do Serviço 
de Identificação Médico Legal 
da Delegacia Regional de Po
licia dMsta cidade. O distinto 
aniversaiiante, elemento muito 
relacii-n -do em nossos meios, 
tem pr stado sua valiosa co
laboração à imprensa por in- 
terme do de poesias que vem 
publicando e que já conquis
taram ct-rto númeio de admi
radores.

A êle, pois, nossos cumpti- 
ment s. com votos de felici
dades.

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

Campanha para a constru
ção do refeitório da SLAN

Conforme já tivemos opor
tunidade de divulgar, por 
diversas vezes, está tendo 
êxito absoluto a campanha 
empreendida pela Sociedade 
Lajeana de Assistência aos 
Necessitados no sentido^ de 
oer con6truido um refeitório 
no núcleo residencial da re 
ferida entidade. A comissão 
encarregada de angariar fun
dos para tal fim tem se des-

SR. AGRIPINO DA SILVa TTÒRES
Visitou nossa redação, e m ’ 

dias desta --emana, o sr. Agri- 
pino da Silva Flores, rep re 
sentante neste F6tado dos 
afnmados chapéus «Ramen- 
zoni» e que manteve cordial 
palestra com nosso corpo

dobrado para que, dentro de 
brevemente, o aludido refei
tório possa se tornar uma 
realidade. Felizmente a p(l. 
pulação lajeana, de bons 
sentimentos como é, tem co
laborado decisivamente nessa 
humanitária campanha, pos
sibilitando assim que os in- 
digentes^ de nossa t e r r a  
tenham o seu refpitório 
vrando-os da fome.

li-

redatorial. O ilustre visitan
te, que reside em Florianó
polis, deverá permanecer por 
alguns dias na Princesa da 
Serra, seguindo depois via
gem a serviço do seu cargo.

Nossos cumprimentos.

S.A. Empresa de Viacào Aerea Rio Grandense

“ — -VARIG—
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
Caxias 4as. 6as.
Curitiba 3a s. 5as. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. 6as.
Rio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5as. Sab.

Dom.

Dom.

A G R A D E C I M E N T O
Viuva, filhos, genros e netos do inesquecível 

VITORIO DE CARLI

vêm, por meio deste, agradecer, penhoradamente, a todos as 
pessoas que enviaram flores, coroas e telegramas por ocasião 
de seu falecimento, ocorrido dia 15 de setembro corrente, as
sim como também, de público, manifestar seus mais sinceros 
agradecimentos aos abalizados médicos dr. Bica, dr. Carmosino 
e dr. Hortencio pela dedicação e desvelo com que atenderam 
êsse ente querido durante sua enfermidade. Aproveitam, tam
bém, a oportunidade de convidar a todos para a missa de sé
timo dia a ser celebrada em intenção do referido ente no dia 
22 do mês transato, às 7 horas no altar-mor da Catedral.

Lajes, setembro de 1956.

Joaçaba, Xapeco, Erechim, Passo Fundo, Carasinho, 2as. feira
P R E Ç O

IDA Ida e Voli
Carasinho 824.00 1.486,90
Caxias 433,20 781,60
Curitiba 1.103,60 1.993,10
Erechim 607,40 1.096,10
Florianópolis 560,40 1.010,60
Joaçaba 390.80 705,30
Passo Fundo 739.20 1.334,30
Porto Alegre 692,20 1 248 80
Rio de Janeiro 2.588,60 4.662,10
São Paulo 1.860,00 3 355,40
Xapeco 565,00 1.019,80

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

AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova — GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 — Fones - 241

T á c d m a n f

FAZ PA COSTURA 
EDO BORDADO 

UM PRAZER

Camisas:

Epson
~ í

Lemo

CASA RENNER
EDIFÍCIO c a r a j á

@$71 Roupas Sport
t o * Estas

marcas

\ M ARCA  
DE Q U A LID A D E

Saragossi
SOBRETUDOS

ALTA QUALIDADE 
E DISTINÇÃO

Calças

Casacos

etc.
CAPAS

C O M P R E  P E L O  N O S S O  S I S T E M A  C R E D I Á R I O

QUALIDADE E DISTINÇÃO

POLOVER
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Foi dirigida ao Chefe do 
Executivo e ao Legislativo de 
São Poulo. pelo* médicos reu
nidos oa IX Jornada Brasilei
ra de Puericultura e Pediatria, 
que está sendo efetuada no 
Hotel Quitandinha. em Petro- 
polis, um8 moção para reafir- 
a,3r i sua convicção de que 
os Departamentos da Criança, 
tai como foram concebidos e 
crÍ8dos na maioria dos Esta
dos brasileiros constituem o 
organismo indicado e capaz 
dr realizar p ra cada Unida
de da Federação a magna po- 
litica de proteção à materni
dade, à infancia e à adoles
cência. Julgam igualmente erro 
8d'i inistrativu e de política 
sanitária, desmembrar o atual 
I).ER., distribuindo seus di
versos serviços por órgãos 
múltiplos privados de unida
des de orientação e da indis
pensável aut m.mia.

A mortalidade infantil 
nas capitais

Em face dos dado* apurados 
sóbre as capitais dos Estados 
e Distrito Federal, da igno
rância em que nos encontra 
mos e que diz respeito à si
tuação do pnis. 8 moitalidade 
pnrinata), no Brasil, continua 
a spreiéntar asp-ctos de ver
dadeira calamidade nacional. 
Em face dos dados oficiais os 
indicas de mortalidade fetal 
*muit<» fortes». Assim é qut 
na c pitai da República, a

mortalidade é -jsP0- falta rfo „ r  33 p°r mil. 
oficiais i>n aad°S estatístico*
n o m t o l o ^ í r  “ 5U,,,ç5“

As conclusões a que
n / d L " - "  " ,b;os da
Peri NatÇTHSOb,C Mortalidade en-Natal do conclave foi de 
remodelar, aparelhar e am- 
pliar ai entidades responsa 
ve:s pela coleta e anuraeSn
fuitoddeOÍ bÍOes,astic0s no in-
oua? t ,  D°S,IVel VPr‘̂ >  quai seja a snuaçao real t m

°, Br", ‘1 d' S problemas 
atinentes à maternidade e à 
infancia.

Outra medida de real impor
tância, . bjetivando a educa
ção do ovo, é que sejam 
acrescentados no currículo da 
ultima série do ^cuno piima- 
rio e do primeiro ciclo secun
dário e normal, o ensino de 
noções básicas de puericultu
ra, bem como as sociedades 
brasileiras de pediatria, de 
obstetrícia e ginecologia estu
dem a conceituação de mor
talidade peri-natal.

-  VENDE-SE -
lm  trator marca Oliver 

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

Preço 180.000.00. Pronta 
entrega

Tratar: Mal Deodoro 333 
Com Carlos Couto

—  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 ar- 
roios.

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- 
P0. na Rua 7 de Setembro n° 465, em PORTO 
UNIÃO.

PEPSI - COLA
a bebida que faz amigos:

II refrigerante mais íino e saudavel
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

DISTINÇÃO CONCEDIDA AO BRASIL -
O sr. Luís Simões Lopes, 

delegado do Brasil no X 
Congresso Internacional de 
Ciências Administrativas ora 
em realização em Madri, foi 
eleito vice-presidente do 
Instituto Internacional' de 
Ciências Administrativas, cu
ja sede é em Bruxelas. A es
colha do representante bra 
sileiro, proposta pela Espa
nha, Portugal e Italia, foi si
gnificativa, não só porque a 
eleição se deu por unanimi
dade, mas também por ter

passar por Caxias do Sul não deixe de se hospedar no

N O V O

Hotel Pessin
ESTABELECIMENTO DE 1a. ORDEM 

ira melhor servir sua distinta freguesia, mantem anexo a 

CHURRASCARIA GALETTO AL MENA R O S T O _
_ uarhadn. 1939 * Fone, 770Rua Pinheiro Machado, 1939 - Fone. 770 

CAXIAS DO SUL R.G.S.

conquistado o pais eleito a 
única vaga a ser prenchida

no mencionado no Congres
so.

Agredidos a golpes de faca
No ultimo sababo as 17 30 

horas no distrito de São Jo 
sé do Cerrito, estavam os 
6enhores Nelson Pereira Ca- 
nani de 37 anos e seu irmão 
Janir Pereira Canini com 27 
ano*, conversando em um 
galpão de um colega, quan
do no interior do mesmo es 
tavam dois indivíduos cujos 
nomes eram desconhecidos, 
que por discussões particu
lares agrediram os irmãos 
Canani a golpes de faca. Es
tes por sua vez revidaram a 
golpes de pau mas foram

inúteis os seus esforços, pois 
receberam uma serie de fa
cadas.

O sr. Janir recebeu ape
nas ferimentos na cabeça, 
sendo que seu irmão Nelson 
foi mais infeliz, recebendo 3 
facadas, distribuídas nas cos
tas, na perna direita e na 
cabeça.

Os mesmos se encontram 
hospitalizados no Hospital 
N. Sra. dos Prazeres, e os 
seus estados é de absoluta 
calma.

Ministério da Guerra
5.a REGIÃO MILITAR e 5.a DIVISÃO DE INFANTARIA

Cidadãos da Classe de 1938 e Anteriores
Época de seleção do contingente para incorporação em 1957

Todo brasileiro residente neste município pertencente à 
classe de 1938, ou anteriores, ainda em falta com o SER
VIÇO MILITAR, deverá apresentar-se de 10 DE NOV. à 
30 DE NOV. DE 1956 á Comissão da Seleção, para ser 
submetido a Inspeção de Saúde da cidade de LAGES.

Local no Quartel do 2o BTL. RV.
Quartel General em Curitiba, Agosto de 1956 

Cel. Chefe do SMR/5
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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 AÉREO\ CRUZEIRO -O  S U L p 

LTDAm 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 - Joinvile - Curitiba - Paranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sahida: - 10 h.

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

Hora de sahida: 15

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

Hora de sahida: - 10

6a. Feira: De Lages pare 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

Domíngoc - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó 

Hora de sahida: - 14,30

Com uma passagem da TAC ,aò ZRoüa61* ***"fm qualquerCia aérea braaUwra- tanto na ida ••

Va. Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, eos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, qus 
resida em qualquer das 110 cidades brasileiras, servidas pela Cruzeiro do Sul, bastando que para isso seja a penas elt-
tsado o pagamento da passagem, aqui em Lages. Imediatamente a pessoa receberá o bilhete de passagem, em sua r«- 
sfdautia.

Informações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM LAGES. - Rua 15 de Novembro SN (logo abaixo do Cine Marajoara)

Fone, 214
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21.000 barris diários 
Recôncavo Baiano

5 Página

no

Os poços do Recôncavo 
Baiano, atingiram a produção 
recorde de vinte e um mil 
karrjs diários. Sabe-se tam
bém que • primeira carga de 
óleo b»'an0 Para Cubatào, te

ve inicio à W1,
12. no termina!

da Baeíad de Todos n°* 
Já teodo partido

zero hora do 
mâritimo

dia 
de 

fundos 
°s Santoe,

troleiroYu"eTtrazde Iá °
pe-

«C I N D E R E L A w
Cinderela é o sonho da adolescente Dor tc c  

«CINDERELA» apresenta sempre o que há L  , m revls,a 
ffi0ÇBS e rapazes. «As mais I,ndaSq história*, 'T lus^ da?" 8 
«Cootos maravilhosos» - «Foto novela», «Seccões "
«Elegância feminina» - Decoração para o seu? íar d Versas’ 
«empre, um muodo de novidades para suas ii;* ’ Somo 
também, a revista «CINDERELA». 8 le,tor<iS- Leia,

P
e*

r*-

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
LEI N° 104

de 24 de agosto de 1956

Aprova ESCALA DE VENCIMENTOS DO PES
SOAL e x t r a n u m e r a r io - m e n sa l is t a  E CON
TRATADO DO MUNICÍPIO.

Eu, VlDAL RAMOS JÜNIOR, Prefeito Municipal de Lages 
Faço saber que a CAMARA MUNICIPAL decretou e eu 

ignciono a seguinte
L E l:

Art. 1® - Fica aprovada a Escala Padrão de Vencimen
tos do Passoal [Ixtranumerário-mensalista e Contratado do 
Município, de acôrdo com a Tabela anexa.

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data da sua 
publicação, revogadas ss disposições em contrário.

Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de agosto de 1956

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.

Assinado: - Felipe Afonso Simão 
Secretário.

Tabela Anexa à Lei rv 104 de 24 de 
agosto de 1956

Escala Padrão de vencimentos do pessoal extra- 
numerário-mensalista e ‘ contratado do município
referência s a l a r io  m e n s a l  sa l á r io  a n u a l

II
III
IV
V
VI
vii
VUl
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV 
XVí
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII
XXIII
XXIV
XXV
XXVI 
XXVi;

Cr$ 600,00 
800 00 

1.000,00 
1.200,00 
1.400,00 
1.600,00 
1.800.00 
2 . 000,00 
2 200,00
2 400,00 
2.600,00 
2 800.00
3 000,00 
8.200,00 
3 400 00 
3.600,00 
3.800,00 
4.000,00 
4500,00
5.000. 00
6.000. 00 
7 .000,00 
8.000,00

[9.000,00
10.000,00
12.000,00
15.000,00

Cr$ 7.200.00
9.600.00

12.000,00
14.400.00
16.800.00
19.200.00
21.600.00
24.000. 00
26.400.00
28.800.00
31.200.00
33.600.00
36.000. 00
38.400.00
40.800.00
43200.00
45.600.00
48.000. 00
54.000. 00
60.000. 00
72.000. 00
84.000. 00
96.000. 00 

108.000,00 
120. 000.00
144.000. 00
180.000. 00

Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de agosto de
Assinado: - Vidal Ramos Júnior 

Prefeito Municipal 
Felipa Afonso Simão 
Secretário

1956.

Aumenta a produção petrólifera do Brasil
Durante o primeiro semes

tre deste ano, u Brasil pro
duziu seis mil e setecentos 
cinquenta e cinco barris

e 
de

petroleu bruto por dia. A pro
dução de igual periodo do 
ano passado foi de cinco mil 
e sessenta e sete barris diá

rios. Se esse ritmo for manti
do valicina-se que em três 
rinos duplicaremos a nossa 
produção.

BE PONTA A PONTA 0 MELHORii

Assim também V 

“leva a melhor” 

quando fuma 

Cigarros Lincoln.

O B Q H t  *  A P O N T A M E L H O R
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Nereu irredutível quanto à 
apreensão de jornais
Parlamentares não poderão dirigir 

jornais ou emissoras
O capitulo referente à a-1 nada valería — argumenta — 

preensão, da Lei de Impren- tomar-mos medida» contra um
sa, constituirá o ponto núme
ro um da controvérsia. Nfto 
só a oposição, como alguns 
grupos governistas a comba
tem. O sr. Nereu Ramos, mi
nistro da Justiça, entretauto, 
está intransigente em seu 
ponto de vista. Considera-o 
como o ponto vital da futura 
lei.

«Sem a apreensão dos jor
nais — frisou — é melhor 
não fazer lei alguma. É o 
único instrumeuto de que dis
põe o govêrno para a defesa 
das instituições. «O sr. Nereu 
Ramos entende que a repres
são à propaganda subversiva 
não pode sofrer delongas. «De

jornal 24 horas depois de ter 
ele circulado com a matéria 
subversiva, com apêlo à vio
lência e "à desordem, Pode, 
até, dar-se o caso de já ser 
tarde».

Outro capitulo que está cha
mando a atenção pública é o 
que deverá proibir a parla
mentares ou pessoas abriga
das pelas imunidades a facul
dade de digirirem emissoras 
ou jornais. Isto porque, es
crevendo o que bem enten
dem, como o Corvo do La- 
vradio, na hora de serem 
processados dependem de li
cença da Camara ou Senado.

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

— Telefone automático em todos os apartamentos —
REFEIÇÕES COMERCIAIS CrS 60,00

B A R - R E  S T A U R A N T E
Propriedade e Direção da Construtora Comercial Ltda.

Forças Armadas na Batalha da Produção
Proposta a criação do serviço Agro-Pecuário do Exército

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

O presidente da Repúbiica 
enviou, mensagem ao Con
gresso Nacional, propODdo a 
ciiação do Serviço Agro-Pe
cuário do Exercito. A mensa
gem resultou dos estudos que 
estavam sendo feitos desde o

mês de julno por uma 'comis
são con :tu'da de três repre
sentante 4 Ministério da 
Guerra, «oh chefia do ge 
neral Kstev > Ataurino Rezen
de Neto e -oresentantes fdo 
Ministéiio i agricultura. Fa-

orgulhe-se V. também 
de possuir um

INTERNATIONIIL Quem dirige um International 
sabe que tem sob seu coman
do um caminhão possante para 
enfrentar as mais rudes tarefas 
no transporte de qualquer tipo 
de carga, sob as mais dificeis 
condições de estrada e de tem
po! Pela sua resistência e pelo 
seu excepcional desempenho, o 
International é conhecido em 
todo o Brasil como o «rei da 
estrada»

Agora em grande parte fabri
cado no Brasil, o International 
é vendido e servido por mais 
de 200 concessionários EH, pro
vidos de oficinas e estoque de 
peças sobressalentes.

PARA ENTREGA 
IMEDIATA,

fom  aquisição e serviço distes equipamentos, procure os concessionários em LA G E S , S A N T A  C A T A R IN A -

COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES G. SOCAS S. A.
Rua Coronel Cordovo, 43?

zenda e Banco do Brasil.
Esta comissão c nçluiu por 

considerar necessária a parti
cipação do Exarcito no inc re- 
mento da produção. Foi de 
acordo com todas as suges
tões recebidas que depois de 
longos e minuciosos estudo», 
a comissão elaborou um ante- 
projeta de lei criando no Mi
nistério da Guerra o Serviço 
Àgro-Pecuârio. DLpõe entre 
outras coisas o projeto que o 
serviço será chefu o por um 
ofici-d-general e disporá de 
oficiais e próças necessários 
aoa encargos do desenvolvi
mento das suas atividades.

E’ prevista a prestação do 
serviço militar por brasileiros 
mediante designação para n 
Serviço Agro-Pecuário do Exer
cito onde reeeberío instrução 
militar e profissional.
Mais uma feliz iniciativa da 

Varig

Vôos noturnos entre 
P. Alegre, S. Paulo 

e Rio
Após dois anos i interruptos 

da experiência diária em vôos 
noturnos, com os seus aviões 
cargueiro», entre Pôrto Ale
gre. São Paulo e Rio de J a 
neiro, estabelecerá a Va RIG, 
a partir do oia 19 do corren- 
tp, mais um serviço noturno 
entro as três capitais, mas 
desta feita para passageiros.

Com base nos modernas e 
seguras instalaçõ 6 para vô<>s 
noturnos, que ex cutou nos 
aeroportos, ao lonp■ > da rota, 
e nas quais empregou vários 
milhões de cruzeiros, iniciará 

■eferida emprê-a a nova 
linha com aviões Douglas DC-3, 
cujas tarifai oferec- m um des
conto de 25 por cento, em re- 
laçto à tabela de primeira 
categoria, e mais 20 por cen- 
t ne abatimento n< preço da 
passagem de vol' . A ffe* 
quència será de três viagens 
semanais, ou seja, às terças, 
quinta* e sábados, simultânea
mente em ambos os sentidos, 
com partidas às 18 horas dos 
aeroportos Salgado Filho e 
Santos Dumont.

Em virtude dêsse horário, « 
Doticia da inauguração 
inha em questão está rep 

cutindo favoravelmente no
)ito dos homens de neg ■ 
representantes comerciais, ^
, antes etc., que, a partir 
Lata acima. poderão voar g 
tre Pôrto Alegre, Sao P**
Rio de Janeiro,fsem PrJ  
de seus afazeres cotidiano*-
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Secção esportiva
Redação de NÉVIQ FERNANDES

l j «  a r a m a  saltou o ambiente
Desenvolveu-se domingo o 

campeonato varzeano com a 
realização de duas partidas, 
cujos desenvolvimentos agra
daram amplamente aos torce
dores presentes ao Velho Es
tádio de Copacabana.

No primeiro jogo da tarde, 
o União que ostenta no mo- 
roeoto bom padrão de jogo, 
venceu facilmente a equipe al- 
rj negra pelo escore do 4 á 1.

Os dois quadros jogaram 
assim constituídos: Willi, Poli- 
carpo e Zanotto; Iti, Ervino e 
Artenes; Miltinho, Sebastião, 
Eloir, Dezinho e Ford.

Botafogo.- Shults, Aires e Ce- 
cilio; Bagunça, Rato e Aureo; 
HogeriO, Voltinha, Mario, Didi 
e Hamilton. Os tentos do» ven
cedores foram consignados por 
iotermedio de Eloir 3 e De
zinho, enquanto que Rogério 
de pênalti marcou o gol de 
honra dos vencidos.

Os melhores elementos em 
campo foram no Ünião, Willi, 
Iti. Artenes, Seb>t8tião, Dezi
nho e Eloir, e nos vencidos se 
de>t8Cflram somente as figu
res de Shults, Baguoça, Rato 
e Voltinha.

A arbitragem coube a Johan 
Heidricb, com boa tuaçáo, 
tendo expulsado j i-tamente os

atletas Ervino do União e Ai
res do Botafogo, por luta cor
poral.

o — o

No prelio principal da roda
da, a esquadra <1o Atlético B 
conseguiu a vitoria sobre o 
America pelo escore de 2 á 1, 
sendw que o gol da vitoria foi 
conquistado aos 44 da 2a fase.

No 1® tempo, o America 
vencia pelo escore de 1 á 0, 
gol de Qino. No 2o periodo os 
atleticanos reagiram sensaciu- 
nalmente e marcaram os dois 
tentos que lhe deram a vitoria.

Os dois conjuntos atuaram 
as-itn constituídos: Atlético B; 
Martins, Antonio e Eni»; Nor- 
herto, Aldo e Alceu, Waldir, 
Valdo, Miguel, João Almtr e 
Nei.

America: Evaldo, Dejacir e 
Pedrinho; Lindo, Henrique e 
Vone; Hiido, Atanazio, uino, 
Walter e Orlando.

No lado atleticano merece 
dastaques especiais, Martins, 
Antonio, Enio, Alceu e Valdo, 
e no bando americano salva 
ram-se as figuras de EvaUo. 
Dejacir, Henrique, Gino e Hil- 
dn.

Artenes Freitas conduziu a 
pug í i com boa atuação.

GEL9M3TÍC “700”

0  novo re lr ig o s 
ra d o r Gelom olic 
"7 0 0 " , a quero- 
/en e , leva ao ser
tão o con fõrlo  do  g rande c i
da de  Funciona sem In terrup
ção, silenciosamente, du ra  uma 
e te rn idade « consome apenas
1 litro  de querozene po r d ia . 
G c ro n tid o  c o r 5 otios

7  pes cúbicos
de capacidade

Um  produto

Ind. B rio  ' t i r a  de cmbaiagens >.A.

*t VENDEDOR AUTORIZADOi

E agora, para entrega imediata
GELOMATIC

—  800  —

TROPICAL
a eletricidade

Porta utilizável!
Garantia absoluta de 5 anos!

Unidade selada, especial!
Capacidade de 8 pés cúbicos!

Peça uma demonstração e teremos toda satisfa
ção em instalar em sua residência o insuperável

G e I o m a t i c
—  800  —

T r o pi c a I
a eletricidade

Concessionários exclusivos:

Fernandes & Cia.
Comércio e Representações

Rua Quintino Bocaiuva, 80 — LAGES - Sta. Catarina

iativa ú

, f*’

A impraticabilidade dos gramados impediu 
a realização de jogos na 1a e 2a. divisão

Com as chuvas caidas no ul
timo sabado, tornando-se im
praticável os gramado* do Es- 
Udio Municipal da Ponte Gran
de e de Copacabana, foram a- 
diados para o proximo domin

go Iodas as competições mar
cadas na la. e 2a. Divisão.

Este é o segundo domiügo 
consecutivo que as chuvas em- 
panatn a efetivação de jogos 
em nossa cidade.

Classificação do campeonato varzeano

Após os jogos de domingo a colocação dos clubes que 
disputam o atual certame, passou a ser a seguinte:

1. Cruzeiro
2. Az de Ouro
3. União
4. Atlético B
5. America
6. Vila Popular
7. Botafogo

2 pp
5 pp
6 PP 
8 pp

11 pp
12 pp 
16 pp

uotas esportivas
O União da varzea rece

beu um attncioso convite do 
União da Serra de Passo da 
Areia, para a realização de um 
match amistoso naquela loca
lidade no proximo domingo.

Os tricolores folgam naque
la data no campeonato var
zeano, e aceitaram de muito 
bom grado aquele convite for- 
mulaoo pelo clt.be interiorano.

XXX
Na noite de hoje os vascai- 

nos estarão se exercitando in
dividualmente no Ginásio Es
tadual Vidal Ramos, no pri
meiro preparativo para o gran
de confronto de domingo con
tra o Lajes F.C. onde decidirá 
a hegemonia do futebol local.

Mais uma competição 
turfistica, dia 30

Duas sensacionais carreiras 
deverão se realizar, dia 30, 
entre os animais Mustafá, 
de propriedade do sr. Wilibal- 
do Henz e o poltro Caroço, 
de propriedade do sr. Arno 
Gracher, na distancia de 450 
metros pela parada de sessen
ta mil cruzeiros. A outra com
petição se realizará entre a é-

gua Serrana; pertencente ao 
sr. José Ceccato, e a égua 
Gata, de propriedade do sr. 
Lauro Cordova, na distancia 
de 700 metros e pela parada 
de cem mil cruzeiros. Os meios 
turfisticos l o c a i s  aguardam 
com grande expectativa e an
siedade essas duas importan
tes competições.

VOTO NO

/ i .

Mercantil Delia Rocca Broering S. A
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156 — Fone. 253 -  Caixa postal. 27.
nua 1 * l a je s  — o — s a n t a  c a t a r in a

Refrigeradores B R A S T E M P
Concessionários D O D G E

Peças e Acessórios MOPAR E BRASPAR 
Penus e Camaras G O O D Y E A R  
Gazolina e Oleos ATLANTIC E VEEDOL

Fornos e Fogões Elétricos L A I R
Tintas e Vernizes BERRY BROTHERS 

Baterias B R A S P A R

O F I C I N A  - P E Ç A S  - S E R V I Ç O S  A U T 0 R I  Z A D O S
DODGE _ DE SOTO — PLYMOUTH FARGO
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0 i K i p i s  d q ir á  o s m p  de transito
A partir de 1957 o policiamento, empla- 
camento e licenciamento de veiculos es
tará a cargo do município — Perspecti
vas de melhoria nêsse importante setor

Segundo lei sancionada pe
lo prefeito municipal ;de.Lajes, 
sr. Vidal Ramos Junior, o ser
viço de transito do município 
passa inteiramente ao municí
pio, tendo jà sido tomadas di
versas providencias a respeito. 
Para es*e fim, foi criada na 
prefeitura uma «secçlo de tran
sito», a qual está incumbida 
de efetuar todo esse serviço, 
conforme determina a lei. Lm 
seus dez artigos e diversos 
parágrafoe, a referida lei, san
cionada dia 22 do mes de a- 
gosto próximo passado, regu
lamenta toda a matéria, como 
sejam os serviços de sinaliza
ção, policiamento e seguranç» 
do transito municipal, assim 
como o registro, emplacamen- 
to e licenciamento de veiculos. 
Estabelece, também, a lei que 
a orientação, fiscalização do

transito e da circulação das 
vias públicas municipais será 
exercida em harmonia com as 
normas do Código Nacional de 
Transito, competindo à Secção 
de Tramito zelar pela sua o- 
bservancia. Dessa maneira te
remos, dentro de brevemente, 
um serviço de transito à al
tura do progresso atingido pe
la Princesa da S rra nestes 
últimos dias, já que o desta
camento policiai da cidade, a- 
pesar dos seus esforços, con
ta com poucos elementos dis
poníveis, O sr. Vidal Ramos, 
chefe do Executivo lajeano, 
está tomando as providencias 
que se fazem necessárias para 
dar cumprimento >i leije para 
que Laj 8 tenha um serviço 
organizado e eficiente, como é 
a aspiração da população lo
cal.

Reserv s de lugares nos 
te .rtros e cm em  js

Diversas 'clamações 
nos rem cheg lo às mãos 
com referencia ao hábi
to que muita gente pos 
sue de reservar lugares 
nos teatros e cinemas da 
cidade, como se verifica 
constantemente. Muitas 
vezes a casa se enche 
de gente, faltando luga
res. E quando isso acon
tece, grande parte de 
pessoas reservam uma 
ou mais ca le ras, impe
dindo os demais expecta- 
dores de ocupa-las. Ora, 
como se pode facilmen
te ibservar, tal atitude 
prejudica muitos apre
ciadores dessas diver
sões que não tiveram a 
oportunidade de conse
guir uma cadeira para 
assistir o espetáculo. To- 
lera-se, como é natural,

quando uma pessoa dei
xa sua esposa esperan- 
do-a a fim de que ela 
possa sair por qualquer 
circunstancia, ou seja, 
nesse caso a reserva é 
justa e permitida. O que 
não se admite é que 
muitas moças, na espe
rança de ter em sua com
panhia os namorados, im
pedem os outros de sen
tarem-se enquanto eles 
não chegam. Por isso, 
destas colunas pedimos 
providencias por parte 
das autoridades compe
tentes para que proibam 
terminantemente a reser
va de lugares, ass.m co
mo também_ fazemos um 
apelo ao público no sen
tido de colaborar para a 
extinção desse costume.

TARDE DANÇANTE DA U.L.E.
A União Lageana de Estu

dantes. realizou no domingo 
próximo passado, romo de 
costume, nos salões do Clube 
I o de Julho, mais uma ta^de 
dançante, abrilhantada pela 
Orquestra Guanabara, desta 
vez bem melhor do que das 
outras.

Pudemos observar que es
te «chá» foi outro sucesso da 
entidade que congrega os 
estudantes de Lajes. Por es
sa ocasião, a ULL prosseguiu 
na venda de votos para a 
escolha da Miss Estudantil.

O concurso para segregar 
a mais bela estudante da 
Princesa da Serra vem se 
avolumando dia a dia, taDto 
no meio estudantil como nos 
m eiost sociais* motivo pelo 
qual, não temos dúvida de

que se revestirá grande 
êxito.

Grill-Room do C abe 1'
No último sábado, aconte

ceu na Boite do I o, uma ani
mada reunião dançaníe. ape 
sar do mau tempo, lá com
parecendo grande parte da 
mocidade dançarina, que ao 
som de ótima música da sele
cionada discoteca da casa 
anfitria, dançou e se divertiu 
até altas horas da noite O 
Grill-Room do i #, como do 
conhecimento de todos, en
trou em funcionamento re 
centemente, mas está ven
cendo. E se continuar assim, 
temos a certeza de que ven
cerá.

Chegàram 
tos para o

os primeiros carregamej- 
serviço de agua da cidat 3

Já chegaram a Lajes 
os primeiros carrega
mentos do material para 
resolver 0 problema da 
agua da cidade, o que 
sempre constituiu uma 
velha aspiração para os

Sr. Ricardo B. Caon
Esteve nesta 'cidade, procedente 

<le Vacaria, o Sr. Ricardo Borges 
aon, elemento de destaque nos 

meios políticos e sociais do vizinho 
município. O sr. Borges como é 
onhecido, veio até Lajes, com fim 
•special de visitar seus parentes 
•qui residentes, ao  distinto visi
tante nossos cumprimentos.

D. Izaura Nery Caon 
de Castro

Completará, amanhã, dia 20, 
mais uma primavera de 6ua 
feliz existência, a Sra. D. 
izaura Nery Caon de Castro, 
d. esposa do Sr. Hélio Bos- 
co de Castro, Escrivão do 
Crime, Feito6 da Fazenda e 
Anexos desta*Comarca. Êste 
bi-semanário cumprimenta a 
aniversariante de6ejando-lhe 
uma vida repleta de felicida
des.

lajeanos. Esses carrega- 
m e n t o s compreendem 
bombas para o tratamen
to de água, como primei
ro passo para a solução 
dessa importante ques-

Segundo os leitores devem 
ter verificado, tem apareci
do frequentemente nesta ci
dade veiculos cujo cano de 
descarga é para o lado Tal 
sistema, como observamos, 
apresenta grande inconve 
niência porquanto muitas ve
zes envolve os transeuntes 
numa onda de fumaça, sufo
cando os. Em vista di6so de
vem ser tomadas providêc-

tão. Com a chegad lo 
aludido material, as o- 
videncias para sua in a- 
lação já foram toma, s, 
devendo efetuar-se d n- 
tro de pouco tempo.

cias por quem de direito pa
ra que os referidos canos se
jam para cima ao envez de 
pata o lado. Tal mudança, 
seguodo apuramos, é facil 
de ser efetuada, bastante um 
puuco de boa vontade por 
parte dos proprietários dos 
ditos veículos para que as 
pessoas que andam pelas 
ruas não saiam prejudicadas 
com a fumaça expelida.
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CANO DE DESCAÍ.G» DOS ONIBtlS

pergjj^e deslisia sàhro qualquer piso

com

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

•  9,5 pés cúbicos
•  Interior em côr azul lago
•  po rta  ap rove itáve l
•  novo fdcho de engate suave
•  S anos de ga rantia

•  Pr*ÇO bom mois em conta
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