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^Eem^n̂  C|-iança-de 10 a 17 de outubroEste jornal e a  Rádio Clube d e i  • ~

niana da Criança» (10 a  17 de QJes GStã° e â ^ oran^°  um vasto program a de comemorações alu3ivas á  «S:-
outubro), do qual constarão concurso de robustez infantil, festejos, etc. Aguardem 

- ___  ^ qrq a  Próxima sem ana o lançam ento do program a

C O R R E I O  L A G E A N O

-

Ano XVI D I R E T C R
Pr- EVIUSII H. C10K GEKENTE 

JOSÉ P. BAGGIO LAGES, 22 de Setembro de 1956 Redação e Oficinas 
Ria Marccha! Diodsri 29 N. 76

Prosseguem os tra-

Nenhuma irregularidad® no comércio de m a
deira com a  A rgentina -  De cara no chão 
OS lanterneiros — Nenhum a cumplicidade de

Jango
DíVUlgH°QUn tar de ^quérito que in

vestiga a denúncia con

balhos Camara

Hora»,, de P.Alegre, em 
sua edição de hoje, a 
respeito da Comissão 
Parlamentar de Inquéri
to que se constitui para 
apurar supostas irregu
laridades no comércio de 
madeiras com a Argen
tina, envolvendo o sr. 
João Goulart, vice-presi
dente da República, o se
guinte despacho:

U deputado Guilhermi- 
no de Oliveira requereu, 
esta noite, que fossem 
encerrados os trabalhos 
da Comissão Parlamen-

jjUUOE DtSMRCtiD̂ÇjMENTC AMIMIIO

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

258 Caixa Postal 61 
Mantem em estoques os 

seguintes

Motos BRASILIT’
Chapas onduladas para co

berturas, chapas Jizas Brisi- 
còr, chapas lizas Fibrolite 

' para lorros e divisões inter- 
nss, caixas de descarga Flo- 

( ® x de ímbutir, B. F. exter- 
n’'. regervatórios para agua 
quente e fria, tubos para es- 
tbuos e instalações 6anitarias 
nn geral, peças e conexões 

redes, esgotos, tubos de 
pressão para redes de agua, 
e uutros produtos, da afama- 
08 linha «BRASILIT».

tra um legislador, fican
do adiadas as delibera
ções do órgão especial 
em face do pedido de 
vista do udenista João 
Agripino à exposição a- 
presentada pelo Relator, 
sr. Benjamin Farah. Na 
referida exposição, con
clui o deputado Benja
min Farah que, diante 
do exame que fez dos 
depoimentos e provas le
vadas ao conhecimento 
da Comissão, nada res
ta de concreto que me
rece atenção. Frisou mais
0 deputado Benjamin Fa
rah, em sua exposisão, 
que os depoimentos le
vantados trazem a ine
quívoca comprovação da 
absoluta im procedência 
das informações e acu
sações a algum legisla
dor brasileiro que hou
vesse se locupletado com 
transações junto ao go
verno argentino, parti
cularmente ao então de
putado João Goulart, que 
era o verdadeiro objeti
vo da acusação.

Comemoração do dia 
do radialista

A data de ontem assinalou a pas
sagem do «Dia do Radialista». Pa
ra comemorar tão auspiciosa e 
significativa efeméride, o sr. Car
los Joíre Amaral organizou um jan
tar na Cantina Capri, contando o 
mesmo com a presença de todos 
os radialistas da Radio Clube de
1 ajes e de alguns convidados es
peciais. Foram homenatread s. na 
ocasião, os srs. Vidal Ramos Ju
nior e Mario Augusto de Souza

Desde segunda-feira a Ca
mara de Vereadores vem ‘reali
zando reuniões extraordiná
rias. O principal assunto em 
pauta é a discussão e votação 
do projeto que estabelece o 
Código Tributário, que já foi 
aprovado em dois terços da 
regulamentação e das tabelas, 
com diversas emendas dos srs. 
Syrth Nicolléli, Evilasio N. 
Caon e Dorvalino Furtado. A 
Camara aprovou outros dois 
projetos de|leis: um dando no
va regulamentação ao forneci
mento de água à população e 
outro dispondo sobre venda de 
terras do patrimônio munici
pal. Oportunamente daremos 
uma síntese de todos os tra
balhos.

Dr. Rubens Nazareno 
Neves

Encontra-se ne6ta cidade, 
bá alguns dias. o dr. Rubens 
Nazareno Neves, secretario 
de Educação e Cultura, e alto 
procer do PDC e elemento 
muito relacionado e de gran
de prestigio em nossos meios. 
O ilustre visitante veio a

Abre, hoje, no sag tão do  
Cine-Teatro Marajoar'. pie- 
sentes au uridaées do muni 
c ip io  e do e s ta d o , o I alão 
Lagean ) d e A rtes  Plásticas, 
f e l iz  iniciativa d e  amantes da 
arte, na c id a d e  de Lajes.

O número de inscritos so
be a mais de vinte, sinal ine
quívoco de que em Lajes os 
desenhistas e pintores não es* 
casseiam. E que, apenas, es
peravam uma oportunidade, 
para expor em público o fru
to de seu trabalho e de sua 
inspiração.

A oportunidade, ei-la. O pú
blico lajeano terá oportuni
dade de aplaudir, incentivar 
e auxiliar os tque, na reali
dade, fazem da palheta um 
motivo de arte, criando algo 
de novo e de belc. combi- 
uando côres e estilizando 
traços. Os artistas encontra
ram a oportunidade de «6air» 
e mostrar os seus dotes e 
as sua6 realizações, enfren
tando o escalpelo da crítica, 
afim de conhecerem a opi
nião alheia, as mais das vê- 
zes, é certo diferente, se 
não contrária, à da gente.

Grande carinho merecem 
os trabalhos expostos. Todos 
êles são frutos do esforço.Princesa da Serra a serviço 

do elevado cargo que ocupa Todos êles adquiriram o di 
uo governo catarinense | reito de ser encarados com

o-> olhos da critica serena e 
justa. E sabemo nós que o 
público lajeano, culto e no
bre, 6empre recebeu as pou-

afim de tratar de assuntos 
importantes com,os seu6 cor 
re)igionário9 locais.

Nossos cumprimentos.

cas horas de arte que nossa 
cidade tem vivido, com en
tusiasmo e com carinho. Tan
to mais agora em que êsse 
momento artístico lhe pro
porcionam seu6 próprios fi 
Ibos, que enfrentam pela vez 
primeira o pêso dos críticos, 
que lhes dirão de suas qua
lidades ou da nulidade de 
sua pintura.

Tudo isso eleva os foros 
de cultura da cidade de La 
jes.

E o público lajeano não 
pode deixar de < agradecer 
sos idealizadores e patroci 
nadores da exposição; do 
1 Salão Lajeano de Artes 
Plásticas, que, por certo, sai 
rá vitoriosa em tôda a linha, 
uma vez que intende, única
mente, despertar o gôsto e o 
interesse pelo desenho e pe
las côres.

Inquérito na Escola Normal Vidal Ramos
Segundo estamos informados, 

uma comissão nomeada pelo 
sr. Secretário da Educação e 
Cultura está procedendo um 
inquérito administrativo na Es
cola Normal e Ginásio Vidal 
Ramos, desta cidade. A men
cionada comissão é presidida 
pelo prof. Cesar Goss. delega
do do ensino, e dela fazem 
parte os inspetores Eduardo 
Amaral e Godofrin Nunes de 
Souza. Não conseguimos apu
rar as causas do inquérito e 
os objetivos da comissão.

isCTKFsaBsasem

Soubemos entretanto que a 
referida comissão foi pedida 
pelo Partido Democrata Cris
tão que não está satisfeito com 
a atuação do diretor daquele 
estabelecimento, e já t e m  
mesmo candidato para substi
tuir o Dr. Tezta. Reina viva 
espectativa em torno do caso, 
pois âcredita-se que a UDN 
terá força suficiente para man
ter o atual diretor, em detri
mento das pretensões dos pe- 
decistas.

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

258 Caixa Postal 61
Mantem em estoques os 

seguintes

‘Produtos B R A S IL IT ’
Chapas onduladas para co

berturas. chapas lizas Brisi 
côr, chapas lisas Fibrolite 
para forros e divisões inter
nas, caixas de descargas 
Flomax de ímbutir, 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 redes 
de agua, e outros produtos, 
da afamada linha «BRASILIT.»

C O N S E L H O S  DE O E L E Z O
FTT7ABETH ARDEN. que se preocupa com a  beleza das mulheres de 

tenção senhoras da região serrana. g para ajudar o seu problema de beleza. M arque sua con-
t0do 0 mundo, envia-lhes u m a d ® suas as9Ístente de ELIZABETH ARDEN estará do dia 24 ao dia 29 do
•«Ho na FARMARCIA PILAR FILIAL, onde a  assistente ^
j®»8 de setembro, e obtenha um maior encanto para

\
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Mercantil Delia Rocca, uma firma que 
se salienta no comércio de Lajes

CORBSIO LAGEA^O 2 ina

Fundada em meados de 
1952, a firma Mercantil Delia 
Rocca Broering S/A, sita à 
Rua Cel. Manoel Tiago de 
Castro, n° 156, vem, desde 
essa época para cá, se des 
tacando no alto comércio la- 
jeano, tanto pela fidalguia e 
distinção dos seus dirigentes 
como pela excelencia £dos 
produtos que mantém perma
nentemente em estoque, Com 
o 6eu aparecimento, essa que.

S/A mantém em estoque per
manente grande variedade de 
peças Mopar e Braspar para 
os carros e caminhões da 
Claisler Corporation e desti
nadas as marcas Dodge, De 
Soto, Plymouth e Fargo. Além 
disso a referida firma é con
cessionária da Companhia In
dustrial Brasmotor e vende
dora exclusiva dos afamados 
refrigeradores BRASTEMP 

pelo seu mérito, têm

•;\ fi ___
tachada do prédio da DODGE, sita a , cel. Manoel Thlago, 
de Castro, uma das vias publicas mais movimentas da cidade

conceituada firma veio dotar 
nossa cida ie de, um modelar 
estabelecimento de auto pe
ças, com iDstalaçõee ampla6 
e modernas prestigiando ain- 
aa mais o alto comércio la- 
jeano e 6e orgulhando, em 
particular, por vender seus 
artigos a preço de tabela.

SEU PRESIDENTE ATUAL

Dirige atualmente a Mer
cantil Delia Rocca Broering 
S A, como presidente, o sr. 
Pedro Delia Rocca pessoa 
bastante conhecida e larga-

ente conceituada no comér- 
<• 0 de Lajes. Seus cunheci 
nitíntos, grande tirocíno e vas
ta ex icriencia veio imprimir 
à importante organização que 
dirige um ritmo acelerado de 
nrogre680, conquistando um 
lugar de destaque no comér
cio desta praça Isto se pode 
facilmente comprovar pelo 
alto e justo prestigio que*dee- 
íruta em nosso6 meios, sendo 
uma das mais preferidas ca 
sas no ramo em nossa cidade

PRODUTOS QUE MANTÉM 
EM ESTOQUE

Além de possuir uma bem 
organizada oficina com ser
viços autorizados e executa
dos por pessoas especializa
das na matéria, a firma Mer
cantil Delia Rocca Broering

-  VENDE-SE -
Um trator marca Oliver 

OC-3 - esteira, ano 53, 10 
inezea’ de uso.

Preço 180.000.00. Pronta 
entrega

Tratar: Mal Deodoro 335 
Com Carlos Couto

grande preferencia por parte 
do público. Também a Mer
cantil Delia Rocca Broering 
é distribuidor dos pneus Go
odyear e ;n em estoque

gasolina e óleos marca Atlan 
tic e Veedor, foruos e fogões 
elétricos Lair, tintas e verni
zes Berry Brothers e ba te 
rias Braspar e uma infinidade 
de outros artigos de grande 
valor e que, por isso, pofcsu 
em larga aceitação na praça. 
Segundo informações que noe 
foram prestadas, pelo sr. Ma
rio Mario Vargas dinâmico 
sócio gerente dessa conceitua 
da firma que brevemente se 
rá reiniciada a venda dos a- 
famados caminhões DODUE, 
modelo 1956.

Por tudo isso. a Mercantil 
Delia Rocca Broering S/A 
vem conquistando cada dia 
maior numero de fregueses, 
colaboriiudo com grande par
cela para o desenvolvimento 
comercial da cidade, o qual, 
nestes últimos tempos, se tem 
e f e t  n a d o  aceleradamente. 
Destas colunas enviamos os 
nossos sinceros parabéns aos 
diregentes dessa firma, de
sejando-lhe cada vez m;ior 
progresso e prosperidade

Vista parcial das i ttala õ a internas da conceituada firm 
Delia Rocca Broering S/A, que tem conquistado a prefere cia 

do comércio lajeano

Seguiu hoje para Rio do 
Sul a Srta. LEONETE VIFI- 
RA, a bela rainha dos Estu
dantes de Lajes 1956. Na vi
zinha cidade a representan
te máxima da beleza estu
dantil da Princesa (ia Serrá 
participará de um Concurso 
uara escolha da Rainha dos 
Estudantes Secundários de 
Santa Catarina. Segundo es
tamos informados, diversos 
municípios ’se farào repre-

lu
sentar, o que vem despertan
do grande interesse n o s  
meios estudantil e social d« 
Rio do Sul

Correio Lageanc. ccngra 
tula-se com a ULE ca pes 
soa da ^-rta LEONETE, al
mejando que a roe^ma tragí 
para Lajes o ambicioso titu
lo Rainha dos Estudantes do 
Estado de Santa Caiarina 
pois qualidade e beleza não 
lhe faltam.

Poderoso ciclone o tinge 
dois municípios

Forte e poderoso ci-| ura lugar denominado Rio
clone desenvolveu-se ter
ça feira passada, atin
gindo os municípios de 
Xanxerê e Curitibanos, 
causando grandes prejuí
zos. No primeiro municí
pio o vendaval destruiu 
trinta casas, produzindo 
tres mortes e mais de 
uma dezena d3 feridos 
tos, sendo que os estra
gos causados foram ava
liados em 'dois milhões 
de cruzeiros. Em Curiti
banos o ciclone atingiu

dos Cachorros, danifi
cando seis casas resi
denciais e uma igreja. 
Felizmente nesse ultimo 
não se registrou mortes 
e nem ferimentos. A po
pulação dessas duas re
giões ficou foi temente 
abalada com a terrível 
ocorrência que, segundo 
afirmações correntes, foi 
um dos maiores que se 
verificou até agora no 
Estado.

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

que a data do sorteio do AUTüMOVEL FORD ti
po 1955, fica transferida para a EXTRAÇÃO DA 
LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA do 
dia QUATRO (4J DE DEZFMBRO DESTE ANO.

A Diretoria

CONTRATO DE 
CASAMENTO

Contrataram casamen
to, sabado ultimo o dr. 
Gerson Coimbra de Fi
gueiredo, prestigioso ad
vogado no foro local, e a 
distinta srta. A m é l i a  
Grant Ramos, filha do 
abalizado facultativo dr. 
Accaio Ramos Arruda e 
de sua exma. esposa. O 
noivo é filho do sr. Ru- 
fino Fiqueiredo, presti
gioso político local. Tal 
acontecimento teve bas
tante repercussão na so
ciedade lajeana, porquan
to os noivos são mem
bros de tradicionais fa
mílias lajeanas.

P E Ç A  A O  S E U  F O R N E C E D O R

Massas Alimentícias e 
Biscoitos finos C O R O A :

COROA, A MARCA QUE É UMA GARANTIA DE 
QUALIDADE

Repres. para todo o Estado: Heidrich Representações, 
Rua Caetano Co6ta, 159 Lajes, S.C.

S.A. Empresa de Viação 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

LAJES PARA
Caxias 4as. 6as. Dom.
Curitiba 3a s. bas. Sab.
Florianópolis 2as. 3as. 5as. Sab.
P. Alegre 2as. 4as. 6as. Dom.
Rio de Janeiro 3as. 5as. Sab.
São Paulo 3as. 5as. Sab.

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

Ida e Volta
1.486.90 

781.6D
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 
extrangeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

AGfiNC1A EM k*'1128 “  Rua Cel- Cordova -  GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 -  Fones - 241

P R E Ç O
IDA

C arasinho 824.00
Caxias 433,20
Curitiba 1.103.60
Erechim 607 40
Florianópolis 560,40
Joaçaba 390.80
Pa6so Fundo 739.^0
Porto Alegre 692.20
Rio de Janeiro 2.588,60
São Paulo 1.860,00
Xapeco 565,00
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SRA. RITA DA COSTA RIBEIRO _
Sofreu melindrosa inter 

venção cirúrgica, há poucos 
dias, a exma. sra. dona Rita 
da Costa Ribeiro, membro de 
tradicional família lajeana e 
esposa do sr. Edmundo Rj- 
beiro, prestigioso procer do

Partido Trabalhista Brasileiro
aue^a n 8 LajV ' A ,ra  Rita’ ?. ® .* Pe8*°a largamente re
lacionada em nossos meios 
sociais, está em franca eon 
valescença em sua residen-Lia

o  r  de M aio a inda  n a  liderança do concur- 
so qual o clube m ais querido da c id a d ã

Foi realizada quinta feira as 19 00 horas « nn „ -
do Concurso «Qual o clube mais querido dj ' cidade» P m £«° 
ti„»do por este v.brsnte Bi-semanario, qoe ofereceu .  »guintes resultados. H eceu os se

lo de Maio 3 Votos 
Atlético A 1? «
Flamengo 7 «
Palmeiras 9 «
America 3 «
Cruzeiro 78 «
Az de Ouro 2 «

Com os resultados desta apuração a situação atual é a
seguinte

1 - Io de Maio
2 " Atlético a
3 - Flamengo
4 - Cruzeiro
5 - Palmeiras
6 - America
7 - Vasco da Gama
8 - Independente
9 - Az de Ouro

10 - Internacional
11 • Lajes
12 - Popular

351 Votos 
212 
158 
145 
89 
72 
J26 
23 
20 
11 
9 
5

Ouvir pura cr&r!
msm

OS R A D I0F0N 0S
Ê  . d e  U l t r a - F i d e l i d a d e

Tôda a Beleza tonal da voz humana ! 
Tôda a Riqueza sonora dos instrumentos 
Todas as Dimensões da Música !

i / e r

F E R N A N D E S  &  C I A .
Comércio e R oproaontaçõo*

R u a  Q u i n t i n o  B o c a i u v a ,  80 
L A G E S  — S a n t a  C a t a r i n a

*00/ V. ENCONTRA AS MAIORES FACILIDADES I

PEPSI-COLA
a bebida que faz amigos:

O refrigerante mais ligo t  saudave

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

Porto A le g re  e Pelotas -  R. G. S .
o- -o

Distribuidores em Lajes:

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

LAJES Santa Catarina

Juízo de H e  da 2a. lira da dou rio de Lajes U .
Portaria n° 2-56.

O Doutor Fráncisco José 
Rodrigues de Oliveira, Juiz 
de Direito da 2a. Vara da 
Comarca de Lajes, Estado de 
Santa Catarina, etc., etc..

Atendendo que, na última 
das «Mesas RedoDdas» orga
nizadas pelo Senhor Mário Au
gusto de Souza na «Rádio 
Clube de Lajes, sob a direção 
deste Juizo, em data de 17 do 
corrente mês, ficou instituída 
uma comissão especial, por

Croposta do jornal «Correio 
ageano», com a finalidade <1e 

cooperar com o Poder Públi
co na proteçã > e assistência 
aos memores da Coiuarca, 

Atendendo que, na presidên
cia da referida comissão foi 
eleito e empossado o Senhor 
Mário Augusto de Souza e, na 
srcretaria, o Senhor Estevam 
Borges, ficando a comissão 
integr, da por autoridades, re
presentantes da imprensa, da 
rádio-difusão, de entidades re
ligiosas, beneficentes e sociais, 
a fim deque, docongraçamen- 
to das íorças vivas da socie
dade l. geana, possa resultar a 
benéfica cooperaçfio a que se 
l ropõe;

Atendendo que, tanto pelo 
seu presidente, como pelos 
seus componentes a citada co

missão merece, dada a eleva
da finalidade 'que encerra, in
tegral apoio dêste Juízo, o 
qual deve aesmo, participar 
das suas benemerítas ativida
des, através de um eficiente 
representante, e, ainda decla
rando-a oficialmente orgão de 
cooperação na proteção e a s 
sistência aos menores de Lajes;

R E S O L V E :

Nos têrmos do art. 131 do 
Código de Menores, instituído 
pelo Decreto Federal n. 17.943- 
A, de 12-10 927:

Io — Declarar que reconhe
ce como orgão cooperador da 
ação dêste Juizo na proteção 
e assistência aos menores a 
Comissão constituída em 17 do 
corrente mês, no auditório da 
«Rádio Clube de Lajes», por 
elementoa d-stacados da im
prensa, da rádio-difusão, de 
entidades religiosas, benefi
centes. de autoridades e, em- 
fim, de cidadãos probos desta 
Comarca, sob a presidência do 
Senhor Mario Augusto de 
Sauza e secretariada pelo Se
nhor Estevam Borges.

2* — Designar como repre 
sentante dêste Juizo junto a 
Comissão referida o Senhor 
Üarcy Ribeiro, Escrivão de

Menores da Comarca, a fim de 
que t^nha o Juizado uma pai- 
ticipação direta nos trabalhos 
benéficos programadosfnas reu
niões da Comissão.

Publique-se,
cumpra-ee.

regi*tre-se e 

Lajes, 20 de Setembro de 1956

Francisco José Rodrigues de 
Oliveira

Juiz de Direito da 2a Vara

Sr. Vicente Euclides 
Yunes

Encontra-se nesta cidade a 
vários dias, o Expedicionário 
Sr. Vicente Euclides Yunes, 
de nacionalidade argentina, 
que está real zando uma via
gem de estudos culturais pe
la America Latina.

O Sr. Yunes já percorreu 
diversos paizes das Américas, 
sendo que á cinco meses en
contra-se no Brasil.

Dentro de 3 dias o referi
do senhor deverá partir para 
Curilibanos e Caçador, onde 
prosseguirá na sua viagem 
de especialização.
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Dè um presente a quaíquer criànçfi no dia da criança
• -se escreveu que a crian- 

Çn é ainda hoje uma des
cem cida. . . Que a sua es- 
p;in >a fôrça supera propor
ei na'mente a força de um 
adulto. Que a sua resistência 
oicãmca é algo eapaZ de 
faz-r inveja a um atleta olím
pico. Que ninguém sabe - mas 
qu- a criança é um gigante. 
U 'ante pequenino e en- 
c dor.

bá uma outra maneira 
ri Ia qual a Criança quase 
qu é, ainda hoje, um ser 
d> -'onhecido. Pelo menos, em 
nosso país. Os pais sabem 
que têm filhos, tiata-os, ali- 
ir < nta-os, mas nã" sabem bem, 
que tipo de ser e aquele que 
mama, chora e morde o de- 
dâo do pé numa acrobacia 
digna de circo. É claro que 
nas cidades o trabalho de
senvolvido pelos pediatras, em 
particular, e pelo Departamen
to Nacional da Criança, corro 
borado pelos {Departamentos 
Estaduais da Criança, em ge
ral, já surtiu, de muito, os 
seus efeites positivos. Por ou
tro lado, os resultados positi
vos das sucessivas Semanas 
da Criança slo incontestáveis.

Mas longe dos grandes cen
tros, há ainda muito de pri- 
mitivismo na maneira de se 
encarar a criança. Áa crianças

sã o  assistidas p or c u r io s a s  eq le lé t ic a s ,  utrazadas. 
curandeiras. São tratadas com Que f a z e r ?  Q u e fazer,
remédios nojentos, inadequa
dos e perigosos. Comem ali
mentos paupérrimos de subs
tâncias nutritivas. São erro
neamente educada* no ponto 
de vista psicológico. Crescem 
as vêzos como bichos mistu
rados aos porcos. Não é que 
não sejam amadas pelos pais. 
O são e muito. É que os pais 
não sabem o que fazer com 
elas. . . E elas creacem ma 
gras, raquíticas, pálidas, es-

per-
guntamos, a fim de que nin
guém desconheça* mais, em 
tôda a «ua complexidade, ês- 
se ser maravilhoso que é a 
criança. É indispensável que 
ela seja conhecida em todos 
os seus mistérios. A criança 
precisa ser Moldada com cui
dado para que dela nasça o 
homem 6ad;o e útil que subi 
tituirá a geração atual. Não 
basta que a mediciDa dedique 
à criança tôda uma especiali

za ç ã o : a Pediatria.
Que a eicologia reserve 

para ela um campo próprio 
de estudos. E^preciso que to
dos conheçam suas neceasida 
des, de modo a que passamos 
njuda-las a cumprir seu des
tino na vida.

Nesae sentido, só devemos 
mencionar com reconhecimen
to o que o Brasil já deve à 
Semana da Criança. Sua atua
ção tem sido altamente bené
fica na difusão de fnormas e 
principio* adequados, para a

Ao passar por C axias do Sul não  deixe de se hospedar no

—  N O V O -------

Ho t e l  Pe s s i n
ESTABELECIMENTO DE 1a. ORDEM

Para melhor servir sua distinta freguesia, mantem anexo a 

CHURRASCARIA GALETTO AL MENA ROSTO
■ " Rua Pinheiro Machado, 1939 - Fone, 770 ~

CAXIAS DO SUL R.G.S.

.Gostos não se 
discutem...

' g f r .r - i  i

-  mas o bom-gôsto é um só:

— o máximo em conforto

e beleza para o la r . . .  

pelos melhores preços da cidade I

HuniuiiMiiiiiiiiiniiniMHaimiimiM

DISTRIBUIDOR 
C I T Y  T E X

Rua Mal. Deodoro - Lages. S. C.

SOFÁS-CAMA "ClTYTEX"
Com braços e sem braços, super-confortáveis, com amplo 
armário. M m *jo  muito fácil. Sofá para quatro pessoas 
e espaçe- ma de casal. Lindos e variados padrono- 
gens em ts exclusivos fabricados pela própria Cityte*.

formação fisica e mental dj 
criança brasileira. Problemas 
básicos da saúde têm sido 
colocados em|relação à 3 crian
ças, graças ao trabalho dos 
pr- motores e realizadores dh 
Semana da 'Criança.

Todos os anos, um tema 
central é escolhido a fjm d« 
que seja objeto de estudos e 
indagações por todos os bra
sileiros. Em torno do tema, 
fazem-6e grandes campanhas 
educativas que 6ervea! de 
verdadeiros sinais de alerta 
para um perito *m curso. p». 
ra ü ano de 1956 0 tema en
colhido foi: A Infância e a Tu
berculose. Quem conhece o 
índice de penetração dessa 
ttriível moléstia em n o s s o  
i» ís, pode compreender o al
cance do referido tema.

Foi para simbolizar o inte
resse que a |criança desper 
hoje, nos meios responsávei; 
pelo futuro do pais, que o Go
verno criou o Uia da Criança, 
a ser celebrado todos os anos 
no dia 12 de outubro Tô Ia 
a nação Desse dia se « lii 
para a criança. E cada e->- 
soa, em particular, Jpoderá co
memorar a data dando um 
presente a uma criaoça qual
quer, seja o próprio filho, a 
um̂ i criança desconhecida de 
ura orfanato, ou o filho da 
empregada doméstica. Com 
êste gesto tão simples, quan
to humana, todos os brasilei
ros poderão cooperar direta
mente para que o Dia da 
Criança alcance em tôda sua 
plenitude, o seu humano obje
tivo.

Juizo de Direito d a  Pri
m eira  V ara d a  Co

m arca  de Lajes

EDITAL
O doutor Clovis Ayres Ga

ma, Juiz de Direito da 1?, Va
ra da Comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catarina, na 
forma da lei, etc.

Faz saber a quem interessar 
pos*a e o conhecimento des
te tiver, que, na forma do 
artigo 381, parágrafo Io, di 
Lei de Organização Judiciá
ria, dará audiências, no Edi
fício do Fórum desta Cidade, 
todos os dias úteis, das dez 
às doze horas, em que aten
derá partes e advogados que 
o procurarem.

E para que ninguém possa 
alegar ignorâocia, íoi manda
do publicar o presente edital 
na forma da Lei.

Dado e passado nesta cida
de de Lajes, aos três dias do 
ires de setembro do ano de 
mil novecentos e cincoenta e 
si is. Eu, Waldéck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do Cível, y 
datilografei, subscreví e assi
no.

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da la \  arS

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel.

-  VENDE-SE -
Um trator marca 

OC-3 - esteira, ano «»• f 
mezes de uso. 0-Antl

Preço 180.000.00. ProD 
entrega

Tratar: Mal Deodoro 
Com Carlos CoutoACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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Atenção Senhores P a s s a p i r o s
I n f o r m a ç õ e s  ú t e i s

A «TAC» - iRANSPORTES AÉREOS CATARINENSE S A. e SERVIÇOS AÉREOS CRUZEIRO EO SUL»
satisfação em comunicar aos Senhores Passageiros, Comércio e Indústria, que mantêm nesta cidade, a- 

 ̂ ISa  ̂ l°caiiílades, de acordo com o demonstrativo abaixo, colocando-os a disposição de V. Sas.

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

Hora de sabida! - 15,30

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

22-9-56

3a. Feira, de Lages para Florianópolis - Itajahi - Joinvile - Curitiba - Faranaguá - Santos e Rio de Janeiro
Hora de sabida: - 10 h.

4a. beira: - 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 sabida: - 10

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 sabida: - 10

Domingo: - De Lages para Videira - Joaçaba e Xapecó

Hora de sahida: - 14,30

c\ T A P  Va. Sa. poderá viajar em qualquer Cia. aérea brasileira, tanto na idaLom uma passagem da l A O  mo na volta.

Va Sa. dirigindo-se á agencia da TAC, em Lages, nos encarregamos de mandar buscar qualquer pessoa, que 
resida em qualquer das 110 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-

sidencia.
Iníormações mais detalhadas daremos com o máximo prazer.

Agradecidos pela preferência
AGENCIA EM UAGES, - Rua 15 de Novem bro SN (logo abaixo do Cine Marajoara)

Fone, 214

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
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lonrando Santa Catarina
— Carmelo Mário Faraco —

Muma dessas manhã claras 
e luminosas de inverno, acom- 
p i ibados por velho e leal ami
go fomos falar com o Dr. 
jo . io  L)avid Ferreira Lima, 
D rotor Presidente da Trans
portes Aéreos Catarinense.

\tendidos fidalgamente por 
a. uele nosso antigo mestre 
d» Faculdade de Direito, pro- 
tó i d o  de cavalheirismo e lha- 
neza, foi com prazer que ace
demos ao seu amável convi 
te, de visitar as novas insta 
lações da companhia aérea 
que, com tanto brilho e efi
ciência, dirige.

Devemos confessar que nun
ca esperávamos eDeontrar tan
ta cortezia, espirito de orga
nização e solicitude. Dispon
do, "antes de mais nada, de 
serventuários educados, zelo
sos a competentes, cujo nú 
mero atinge a uma centena e 
meia, a TÁC pode orgulhar- 
se de ser uma organização 
impar em nosso Estado.

Seus diversos departamen
tos quer de Relações Públicas 
ou Estatística. Almoxarifado ou 
Contabilidade, confortavelmen
te instalados no imponente 
edificio da Sul América. São 
dignos de encômios pela or
dem e eficiência apresentadas.

Em palestra com dirigentes 
daquela emprêsa, f i c a m o s  
conhecendo um pouco de sua 
história das dificuldades, in- 
compreensões, canseírag e luj 
las que a pioneira das com
panhias de aviação de nosso 
Estado já suportou.

Não conseguimos compreen
der cs motivos pelos quais oi 
poderes públicos de Santa Ca
tarina deixaram de auxiliar 
aquela organização, quando 
similares em outras unidade- 
des da Federação recebem 
justo estimulo e até subven
ções. Cam pnzer soubemos, 
que o atual Quvernador Jor
ge L a c e rd a ,  com pensamento 
diferente, prestigia a Trans
portes Aéiecs Catarinense, 
numa prova insofismável de

qu a m o  a merece a'D 
liín erm m i • nl. Mesmo por 
ne, a Catarinense tem con

tribuído de forma valiosa pa
ra o maior conhecimemo d'* 
Santa Catarina no Braail, ser
vindo, além disso, ao interb r 
de nosso Estado.

Seja finalmente estas linhas, 
uma pálida homenagem que, 
expontaneamente, desejamos 
prestar a uma organização 
que honra o Fitado Barriga- 
Verde.

Mandado de Segu
rança contra as pro
moções no Exército

Informa-se que serão impe
trados três mandados de se
gurança contra promoções de
cretadas no Exército pelo mi
nistro da Guorri, Coronéis es
tão à frente do movimento que 
envolve a data da vigência 
da nova lei de promoções mi
litares.

Para suas refeições em Porto A legre procure o

R e s t a u r a n t e
Rua Julio de Castilhos n° 40

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

• Motor Diesel 130 H. P. 6 cil. 4 tempos.

• Freios ultra seguros sistema 
''Westinghouse".

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

• Diversos tipos de chassis, carroterios 
e cabines.

CBMmyl o
.vt

F.N.M. ' ‘ Foc'l,doJ* *• pós»*» . ASSISTÊNCIA TÉCNICA

f  •  P ron to  e n t r e g o
p a g a m e . V t

p » r m a n * n t  •  •  « i ro q u »
é• »(ças i Acc&softjos

‘0 GIGANTE OflS ESTR5C2S’

i

à ■■ \

D I S T R I B U I D O R  L O C A I
AUTO GERAL GERSON LUCENA S.A.

Av, Mal. Floriano 373 - Fone 252 - C. Postal 81 
Lages, ? * SUl Catarina

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de S an ta  C ata rin a
D E C R E T O  N° 46

de 28 de agosto de 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, nc uso de: suas atribuições.

D E C R E i A.
Art 1° -  Fica aberto, por conta do excesso de arreca

dação do corrente exeiciciu. um CRÉDITO ESPECIAL de 
cem mil cruzeiros (Cr$ 100.000,00), para fazer face no cor
rente exercício, às despesas decorrentes da LEI N 94, de 23
de maio de 1956. . . . .

Art. 2o - Este Decreto entrara em vigor na data da sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Prefeiiura MuDicipal de Lages, em 23 de agosto de 1956.
Assinado: - Vidal R mos Júnior 

Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Siir.ão 
Secreiário.

D E C R E T O
de Io de setembro de 1956 

O Prefeito Municipal de Lages, resolve: 
ADMITIR:

ANTÔNIO ROSA LI NO NOGUEIRA para, como Extra- 
numerário-MeDSalista, exercer a Função de FISCAL, Referên
cia Vlll, correndo a despesa por conta da dotação 9-31-1 do 
orçamento vigente.
Prefeitura Municipol de Lages, em Io de setembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos Júnior 
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão.
Socretário.

D E C R E T O  
de 4 de setemhro de 1956 

O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:
D I S P E N S A R :

De acordo com o art, 97 da Lei 
n° 74 de 7 de dezembro de 1949 

WALDEMAR MORTARI, das funções de professor ex- 
tranumerario-diarista, da -Escola 'Mista Municipal de Passa 
Doi», no distrito de Capão Alto. •

Às8) Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal 

Ass) Felipe Afonso Sin.ão 
Secretario

L X 1 N° 107

de 24 de agosto de 1956.
AUTORIZA O EXECUTIVO MUNICIPAL A RECEBER 
TERRAS EM DOAÇAO.

Eu, VILA AL RAMOS JÜNlOR, Prefeito Municipal de Lages, 
Faço saber que a CÂMARA MUNICIPAL decretou e eu 

Sanciono a Seguinte
L E I :

Art: 1° - Fica o Executivo Municipal 'autorizado a rece
ber, em doação, do Sr. GUMERClNDÜ ALVES PAIM, um 
terreno com a ârea de duzentos e cincoenta metros quadra
dos (250 m2), sito na 6éde do distrito de PALMEIRAS, para 
a construção de um prédio escolar.

Art. 2o - Esta Lei entrará em vigor na data aa sua pu
blicação. revogadas as disposições em contrário.
Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de agosto de 1956.

Assinado: -  Vidal Ramos Júnior.
Prefeito Municipal.
Felipe Afonso Simão 
Secretário

liilo Ci rre . l agei
de RAMAO GARCIA

estabelecido  a  av en ida  Brasil, n. 496 
PORTO ALEGRE

com COMPRA VENDA TROCA FINANCIA
MENTO DE A utom óveis - cam inhões - ca
m ionetas - ônibus - micro - Jeeps.

Casa devidamente legalisada com n. 
10076 de 1956

(Transações feitas exclusivamente sob responsabilidade do 
proprietário sr. RAMÀO GARCIA — Oferece as referen
cias que desejarem sob sua conduta comercial na cidade de 
Porto Alegre.
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Mais duas importantes ci
dades do Nordeste — Forta
leza e São Luiz — serão in- 
cluidas. a partir de hoje, na 
rêde aérea da VAR1G, que 
assim, com exceção do Piauí, 
passará a escalar todos os 
Estados do litoral brasileiro.

As capitais do Maranhão e 
Ceará coutarão com os ser
viços dos Curtiss C-46, aviões 
equipados com motores au
xiliares de propulsão a jato,

® cujas tarifas oferecem um 
desconto de 25%, em rela
ção aos preços de primeira 
categoria.

Essa linha, que agora obe
decerá ao trajeto Rio de Ja 
neiro -Salvado r-Recife-Forta- 
leza-São Luiz-Belém, terá a 
frequência de três viagens 
semanais, em ambos os sen
tidos, partindo da capital da 
República às segundas, quar 
tas e sextas, com regresso

de Belém às terças, quintas 
e sábados.

Outro detalhe de interes
se do público é que, os pas
sageiros das novas escalas 
— Fortaleza e São Luiz — 
terão ao eeu dispôr conexões 
com as aeronaves Douglas. 
Convair e Super Constellation 
da mesma emprêsa, que ser
vem diversas outras cidades 
no norte e nordeste do pais.

Grande Hotel  Lages
Diarias c / café da manhã a partir de Cr$ 100,00 „

— Telefone autom ático em todos os apartam entos —
REFEIÇÕES COMERCIAIS Cr$ 60,00

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

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

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 (lotaçao para 
umas 300 ou mais cabeças), e para a agricultu
ra, especialmente do arroz, para o que apresen-, 
ia possibilidade de aguação natuial, sem bomba, 
para grande lavoura.

Tem também ótimo barro para fabricação de 
tijolo e telha.

Possibilidade dt 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° 40õ, em PORTO 
UNIÃO.

As funções dos minerais
0$ minerais nutritivos são 

substâncias que entram na com-

M  A  i6 6 "tri i 'i,,M i i l u r
para a sua fazenda

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 rendimento: ara, se
meia, gradeia, sega, puxa até 5 toneladas 
de carga e movimenta pequenas serrarias, 
moinhos, engenhos, etc.

O FC-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 número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
dêste tipo.

Pura oqulilçôo e serviço dèstes equipamentos, procure os concessionários em LAGES, SAMTA CAT

COMÉRCIO E REPRESENT&ÇGES G. SGOfiS S.
Rua Coronel Cordova, 439

ASIKA:

Entrega imediato

DGD-4

posição dos tecidos humànos. 
O papel que representam nos 
fenômenos da nutiiçlo é bá-ico 
para a manutenção da vida e 
da saúde. O cálcio e o fósforo 
slo tidos como o.s mais impor
tantes; todos os dentais (sódio, 
magnésio, ferro; cobre, zmco, 
manganês. i<do, etc,) sio, con
tudo, igualmante importantes 
dêste ponto de vista, pois cada 
elemento realiza uma ou mais 
funções especiais, inclusive re
guladoras de equdibiio necessá
rio para assegurar o bom fun
cionamento de todo organismo. 
Ü ferro, por exemplo, é indis
pensável como o elemento in
dispensável ao sangue, no qual 
circula, com os glóbulos ver
melhos. sob a forma de homo- 
globina. Todos os processos or
gânicos, de assimilação e dc- 
sassimilaçio de alimentos, assim 
como das ações hormonais e 
mzimáticas, dependem de pre
sença de minerais. Noimalmen- 
ie, assinalam os cientistas, um 
homem adulto excreta cêrca ou 
até 30 gramas de mineiais por 
dia. Para compensar esta perda, 

m*nter a saude, é preciso in- 
geiir uma quuntidade apreciá
vel, para qu; uma parte deita 
s ja aproveitada e possa subs
tituir a que f«>i excretada. Sio 
inúmeras as fentes de minerais, 
s< bressaindo-se. sem dúvida, as 

> rlgem veget.q, que propur- 
maiores volumes e maior 

variedade dessas substancias. 
Alguns produtos de origem ani- 
in 1 também poaem ser consi
derados como fontes de mine
rais. Entie éstes vale a pena 
r.gistrar o ôvo, que, além de 
fósforo e cálcio e outros ele- 

esto», encerra apreciável quan- 
t dade de ferro 100% aproveita
do pelo organismo.

Para comparação, basta refe
rir que o ferro contido no fei
jão • assimilado, apenas, na 
proporção de 60%. Poucos são, 
tliás, os alimentos qu« possuem 
ferro assimilável em tão alta 
proporçio quanto o ôvo, tanto 
no reino vegetal como an mal. 
Èntfe êstes poucos, podamos ci
t a r  a banana, o melado, o fí
gado, o amendoim e o pêssego. 
Para a organização de dietas 
iicas em mineriis- o ôvo »pre- 
senta se, assim, como «leminto 
insubistituivel, pais proporcioi a 
também boas quantidades de 
proteínas e vitaminas A e D.
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O Estados Unidos aperfeiçoam os telefo
nes de som e imagens conjugados

Os cientistas da «Bell Tele- 
pbone» aperfeiçoaram um 
«vista-fone» em que as pes
soas em comunicação podem 
ver-se mútuamente numa pe
quena tela idêntica a tubo 
reduzido de televisão.

O «vista-fone» utiliza-se 
doe cabos dos telefones co- 
muns; de uma câmara rela

tivamente simples e de uma 
tela de 2 polegadas por 3, 
que dá imagens visíveis a 
alguns metros de distância.

Funcionários da companhia 
disseram que. depois de no
vos apeafeiçosmentos, o «vis- 
ta-fone» poderá ser ofereci
do como novo 6erviço tele
fônico opcional.

A G R A D E C I M E N T O
Frederico Potthast, vem por este meio manifestar sin

ceros agradecimentos aos Drs. Carmosino Camargo de A- 
raujo, Acacio Ramos Arruda, João de Araújo e João Cos
ta Neto, ás reverendas Irmãs e Enfermeiras do Hospital 
No6sa Senhora dos Prazeres, peios relevantes serviços e 
atenções dispensadas durante a longa enfermidade de sua 
saudosa espcsa Laura Potthast, falecida nesta cidade bem 
como ás Fxmas, Senhorâs que dedicaram seu trabalho e 
conforto durante a enfermidade e à todas as pessoas ami
gas que enviaram corôas, flôres, cartas cartões e telegra
mas e acompanharam o sepultamento até o cemitério «Cruz 
das Almas» desta cidade.

Lajes, setembro de 1956

Adhemarviráao Brasil
O sr, Adhermr de Bnrros, 

chefe do Partido Social Pro 
gressista, comunicou, através 
de ligação telefônica com <> 
diretório nacional daquele par
tido, que cbegará ao Rio de 
Janeiro no dia 27 do mês 
transato, devendo desembur- 
car no aeroporto Santos Du- 
mont às 16,30 horas. Os meios 
populista* nacionais, em vista 
de tal noticia, se preparam 
para recepcionar condigna- 
mente seu chefe.

Sr. Harry Annuseck
Regressou d« Florianópolis, 
sr. H a r r y  A n n u s e c k ,  
gerente da conceitua
da casa A CAPITAL, sita a 
Rua Marechal Deodoro, ao 
lado do Danúbio Hotel. O sr. 
Harry, que desfruta de largo 
circulo de amizades na Prin
cesa da Serra, viajou para a 
capital barriga-verde a se r
viço da importante firma co
mercial para quem trabalha, 
uma das mais modernas de 
nossa cidade.

p o r q u e  d e s ü s n  s o b r e j u e r  p i s o

c o m

1

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 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 còr azul lago 
e porta oproveitável
e novo fêcho de engate suave 
e 5 onos de garontia 
e preço bem mais em conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

E L E T R O L A N D I A
Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

Edital de Notificação de SE
BASTIÃO ANTONlO GU-
LARTE, sobre revogação de
procuração.
O Doulor Clovis Ayres da 

Gama, juiz de Direito da U  
Vara desta Comarca de La
jes, Estado de Santa Catari
na, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos que in
teressar psssa, que, pelo pre
sente edital notifica a SEBAS
TIÃO ANTUNES GULARTE 
da revogação de procuração, 
requerida por Laudelino Rosa 
e Silva, nos termos da peti
ção a seguir transcrita! - PE
TIÇÃO INICIAL:-«Exmo. Sr. 
Dr. Juiz de Direito da la. Va
ia. Laudelino Rosa e Silva, 
brasileiro, casado, agricultor, 
residente e domiciliado no dis- 
rito de Cerro Negro, nesia 

Comarca, por seu bastante 
procurador abaixo firmado 
vêm perHnte V* Excia. para 
dizer e afinal requerer o se
guinte; Io . Que, em |21 'd e  
outubro de 1953. constituiu 
«eu procurador o cidadão Se
bastião Antunes Gulart, brasi
leiro, solteiro, maior, residen
te naquela época no distrito 
de Cerro Negro, nesta Comar
ca. para o fim especial de 
«assinar uma escritura por 
eles outorgantes, o Suplicante 
♦» sua mulher que também 
outorgara o mandato, de uma 
gleba de terras com 363.000 
metros quadrados, com casa, 
arvoredo e demais benfeito
rias», tudo como se vê do 
instrumento de mandato la
vrado nas notas d.o Escrivão 
Distrital de Cerro Negro. Uta- 
viano Kley, á folhas 75 e ver
so do livro n° 2, de Procura
ções, 2o - Que dito procura
dor, Sebastião Antunes Gu- 
larle, não cumpriu o manda
to, até agora, isto é, não fir
mou escritura a Juvenal Rosa 
e Silva, tendo alem disso se 
urentado desta Comarca, en

contrando se em lugar incer- 
o e não sabido; 3o) Que. al* m 

disso, a transação que origi- 
.u  a cutorga do aludido 

mandato, pelo Suplicante e 
sua mulher, foi desfeita, e no 
caso de o Suplicante restar o 
negocio, como reside e atual
mente nesta comarca, com sua 
mulher, podem firmar a escri
tura ao mesmo ou a outrem 
t omprador; 4o - Nestas condi
ções, não convem mais ao Su
plicante que o referido procu
rador continue no exercício 
dc mandato, motivo pelo qual 
quer perante V. Excia. e de 
conformidade com o art. 1,316 
<io Código Civil, combinado 
com o art. 1318, revogar-lhe 
expressamente todos os pode
res conferidos no aludido ins
trumento de procuração. As
sim, respeitosamente requer se 
digne V.Excia. ena mandar to
mar por auto sua petição de 
revogar o referido mandato, 
ordenando que dele se notifi
que o Suplicado Sebastião 
Antunes Gulflrte, por editais, 
na forma da lei, e para todos 
seus efeitos, publicando-se.

pela i.nprensa o inteiro teo 
da revogação, para conheci
mento de terceiros e de quem 
interessar. Requer, outrossim 
rej^m os autos da presente 
revogação entregues ao Su
plicante, independentemente 
de traslado' Termos em que, 
com o« documentos juntos, e
dando O vulor de Cr$...........
2.100.00, E D. Lajps, 27 de 
agosto de 1956. (a) Pp. Ede- 
sio Nery Çaon. - Inscrição 
474 na OAB Sta. Catarina. - 
DESPACHO: - A, Como re
quer. - Lajes, 28-3-56. (a)
Pompeu Sabatini. - Juiz em 
exercício Jna la. Vara. -  Des
pachada a petição, foi lavra
do o seguinte auto! - AUTO 
DE REVOGAÇÃO DE PRO
CURAÇÃO: - Aos vinte e oi
to dia* do mês de agosto de 
mil novecentos e ciocoer.ta e 
seis, nesta cidade d*1 Lajes, 
em meu cartório, no edifício 
do Fórum, às quinze horas, 
perante mim escrivão com
pareceu o advogado dr. Ede- 
zio Nery Caon, meu conheci
do, e por ele, nr. presença 
das duas testemunhas abaixo 
2 8 sinadas, me foi dito que, 
por parte de sei: constituinte 
Laudelino Rosa da Silva, re
vogava tem, a procuração 
outorgada ao cidadão Sebas
tião Antunes Gularte, em da
ta de 21 de outubro de 1953, 
para o fim especial de assi
nar uma escritura por ele su
plicante e sua mulher, de uma 
gl"ba de terras com 363 mil 
metros quadrados prncureção 
essa lavrada nas Not^s do 
Escrivão Distrital de Certo 
Negro, nesta comarca, ás fls. 
75 e verso do livro n.2, de 
Procuraçôe», revogação essa 
nos termos também de sua 
petição inicial ae fls. 2, que 
fica fazendo parte integrante 

inseparável dêste auto. - 
Em firmeza do que lhe la
vrei o presente auto, que, li
do e achado Conforme, vai 
devidamente assinado. - Eu, 
Waldeck A . Sampaio, Escri
vão oo Civel, G datilocraf i, 
subscreví e tainbf m assino. - 
(as) Edezio Nery Caon • Pro
curador do requerente Agnelo 
Francisco Pereira-Testemunha. 
rlnresnal Alves de Oliveira- 
Testemunha. Waldeck A . Sam
paio - Escrivão do Civel. E 
para que ninguém possa ale
gar ignorância, muito especial
mente o suplicado Sebastião 
Antunes Quíarte e terceiros 
interessados, passou-se o pre
sente edital para publicação 
na forma da lei. - Dado e pas
sado nesta cidade de Lajes, 
aos dezessete dias do mês de 
setembro do ano de mil nove
centos e cincoenta e seis- - Eu, 
Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Civel o datilo
grafei, subscievi e tumbem 
assino.

Clovis Ayres da Gama, Jui* 
de Direito da la, Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

V E N D E - S E
Vende se uma casa de ma

terial, para moradia, 6ituada 
à Rua Frei Rogério, 248, com
posta de 5 quartos e demais 
dependencias necessárias, as

sim como um bom pomar 
uma ótima parreira.

Ver e tratar à Rua
Rogério, n° 2'8.
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S e c ç ã o  esp o rtiv a
____ Hedação de NÉVIQ FFBi a ^ m n

Amanhã o sensacional clássico
VASCO DA GAMA x LAJES

Caso o tempo permita te
remos amanhã no Estádio da 
Municipalida ie, a sensacional 
decisão do campeonato local, 
com o confronto entre o« dois 
grandes rivais Vasco da Ga
ma e Lajes.

Será um cotejo de grandes 
emoções, pois os dois tradi- 
cionai» degladiantes estío com 
fome de bola, devido as chuvas 
tem empanado sempre a rea
lização do sensacional classi- 
c* lajeano.

Será por certo batido a- 
manhã o record de arrecada
ção no atual certame, pois o 
nosso distinto publico já está 
ansiado por ver o seu clube

dâ  P *fnd° 0 titulo de campeão da Princesa da Serra.
hnio V° *lteraÇõ -8 de ultima 
ính “ -°S dois eS(luadrões a- inharao os seguintes elemen-
Tldo oaSM da Qdma; l)<lniel, 
h n N^zinho: Boanerg.s, 
tino e Waldir; Raimundo, Ca
belo, Johan, Edu e Tulio. 
U/,aJes: Todíco, Carioca e 
Wiltoo; GUI, Hugo e Cardeal, 
Nereu. Euslalio, Darci, Tales 
e Vítor.

A arbitragem c a b a r á a 
tdgard VVerner, que terá as
sim oportunidade de demons
trar todas as suas reais qua
lidades como o Rei do apito 
da cidade de Lajes.

ea e Beleza
o f e r e c e m  r á d i o s

D E S P O R T O S
Daminga dia 2 do corrente 

reilizou-se em Passo da Areia, 
uma partida AMISTOSA de fu
tebol, entre os quadros, UNIÃO 
DA SERRA F.C., da la. Cia., 
de Construção, e o POPULAR 
F.C., da cidade de Lajes, sain
do vitorioso os componentes do 
UNIÃO DA SERRA F.C., pela 
elevada contagem de 6 x 1.

Na preliminar houve um em
pate de «ZERO. para cada e- 
quipe.

Sebre os aplmsos da nume
rosa e entusiasta assistência en
traram em campo as du«s equi
pei, desfilando o UNIÃO DA 
SERRA F.C., com os si-guintes 
jcgadore*:- Apolinári >, Rogério 
e Osmani; Wilvert (Ceustti) Ni
no e Sedenir; França, João Ci
gano, Vagalume, Maia e Ma
chadinho.

Atuou o quadro local desfal
cado de um de seu melhores a- 
tacantes, porque o M*s tre Flôres 
centundiu-se em o último treino, 
ficando assim impedido de to
nar parte na linha dianteira do 
quadro Serrano, sendo por êsse 
motivo prejudicado o quadro 
com a falta daquele valoroso 
«Playeç» reconhecido pela sua 
classe de «veterano» conhecedor 
d» esporte maior.

Os tentos do UNIÃO DA 
SERRA F. C. foram marcados 
por: João Cigano, 2; França, 2; 
Vagslume e Machadinho um 
cada.

Juiz:- Atuou a partida com 
grande acerto, o Sr. Hermelin- 
do F. França, que apitou todas 
as faltas e, reprimindo com au
toridade desde as intençOes de 
jogadas bruscas agradando a 
todos, demonstrando ser um juiz 
competente e criterioso.

Os que mais se destacaram 
do quadro vencedor: Apolinario, 
praticou boas defesas, tendo 
pouco trabalho durante o jpgo; 
Rogério, esteve firme de inicio 
ao fim da luta; Osmani, melho
rou de produçáo; Wilvert tCe- 
natti) Nino e Sedenir, atuaram 
no mesmo plano, esforçando-se 
até dominarem completamente os 
dianteiros "adversários; França, 
bom construtor e arremstador; 
João Cigano, muito sgil, levan
do sempre a melhor sobre seus 
adversários nas jogadas altas.- 
Vagalume, regular; Mais, o ce- 
rebro do ataque, construiu qua- 
si todas as jogadas que resulta
ram goal, sempre calmo e técni
co; Machadinho, estreou muito 
bem.

Todos os modelos da linho OrOiphon 
de rodies de o ito ciosse. apresentam 
ca rac te rís tica s  técnicas exccpcionois 
e acabamento primoroso Os rúdtos 
O r b ip h o n  d istinguem  - se peto  sou 
alcance, seletividade e durabilidade 
Os rád ios O rbiphon constituem  um 
elemento dc decoraçao em qualquer 
ambiente de bom gosto

DISTRIBUIDORES NESTa PRAÇA 
OSNY PIRES CIA. Ltda.

Praça João Costa, 34/38 - Fone 263 - Caixa Postal 36
LAJES Santa Catarina

i M t m i n o K  o  m a i s  a v a n ç a d o  e m  q u a l i d a d e

2 cotejos movimentarão a segunda divisão

VOTO NO

O campeonato da novel di
visão da LSD, terá andamen
to amanhã cedo, com a rea
lização de duas ‘partidas, so
bre as quais recae grande en
tusiasme dos nossos aficiona
dos. ' j r .

No 1° (hoque da manhã es
tarão em rçfio os quadros do 
Palmeiras e do Atlético B. 
num embate em que suige o

quadro alvi como o provável 
vencedor da porfia, já que 
poisue melhores condições pa
ra vencer aos atleticanos, que 
atravessam uma fase pouco 
píOpricia no futebol da 2a Di- 
visão.

No choque de maiores pro
porções da rodada, teremos o 
encontro entre os quados do
Flamengo e do Independente Santo Amaro.

num encontro, em que predo
minará a garra dos Jindustria- 
rios e a potencialidade do con
junto tubro negro, amoldados 
num espetáculo que se avi
zinha como bastante sensa
cional.

O. menguinho atravessa uma 
boa fr.se, o qual culminou 
com uma grande vitoria em

mi

Mercantil Delia Rocca Broering S. II
Rua Cel- M anoel Thiago de Castro, 156 — Fone, 253 — Caixa postal, 27. •'* ,

LAJES o — SANTA CATARINA „ . .

Concessionários D 0  D G E . . .  Refrigeradores B R A S T E M P
Peças e Acessórios MOPAR E BRASPAR Fornos e Fogões Elétricos L A I R

Pneus e Camaras G O O D Y E A R  Tintas e Vernizes BERRY BROTHERS
Gazolina e Óleos ATLANTIC E VEEDuL 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 O R I Z A D O S  
DODGE -  DE SOTO -  PLYMOUTH -  FARGO
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Aguardem
Para a próxima semana o inicio da FESTA DA PR I rv'í VER A 
---------- ------------------ Q U A N D O  =------------

LANÇARÁ AS ULTIMAS NOVIDADES PARA ESTE VERÃO

Pepsi-Cola:

P
Como é prodvzida - 21.2C0 garrafcs per hoio  — Ee que sua fabrica 

dispõe — Em funcionam ento desde 1953 — O utras notas

CORREIO LAREANO
ANO XVlj Lages, 22 de Setem bro d e  1956| N' 76

Segunda feira nova mesa redon
da para discussão do problema 
dos menores de nossa cidade

O verão, com seus dias en
solarados, seu mortaaço e stu 
calor ardente está próximo, 
para compensar-nos do» rigo
rosos dias de inverno que 
atravessamos. Nessa época, 
todos os pensamentos se vol
tam, como uma necessidade 
física, para as bebidas rt f'i- 
gerantes que refrescam o cor
po e produzem uma sensa
ção agradavel de bem estar 
no organismo. Dentre as be
bidas mait prediletas para 
essa época do ano, destaca- 
se a afamada PEPSI-COLA, 
com fabricas em Porto Ale
gre e Pelotas, modernas e 
completas, que causam admi- 
iação às pessoas que pene
iram em seu interior, con- 
tenplando o trabalho das má
quinas - ultima palavra no 
gèaero - e, enfim, vendo to
do o movimento com o fim 
de produzir essa deliciosa be
bida que, pelo seu sabor agra
dável, pela sua alta qualidade 
e pelas demais características 
que possue, passou a ter a 
preferencia do público.

Como é produzida a  
Pepsi-Cola

Em primeiro lugar, .a água 
usada oara a fabricação des- 
s t  bebida vem da municipa- 
lidtde, já tendo recebido lá 
um Certo grau de tratamento. 
Na fábrica, entretanto, sofre 
nova interferência, feita por 
processos ainda mais moder
no* e eficientes que os do 
poder público. Depois de su- 
ficientemente clorada para es
terilização de pos6iveI bacté
rias * água que entra na 
Pepsi Cola é clarificada e pu
rificada por meio de moder
nos aparelhos de areia e car
vão ativado para, finalmente, 
aer polida em aparelhos espe
ciais chamados Wather Polish, 
ondé também é [convenlente- 
mente amaciada. Em seguida, 
já nêsse estado, a água v«j 
p«ra os tanques de fazer xa
rope e, após, para a máquina 
enchedeira. Necessário se tor
na salientar que a Pepsi-Co
la possue um moderno labo
ratório a Cargo de piofissio-

nais especializados, onde a 
água tratada, os X iropes e 
demais ingredientes emprega
dos no fabrico de>sa delicio
sa bebida passam por rigoro 
so e minucioso exame, feito 
de 1/2 em 1/2 hora. A este- 
rpiização das garrafas é feita 
t»nibém com rigoroso cuidado, 
obedecendo aos mais severos 
preceitos de higiene, sendo to
das elas lavadas em moder- 
nissimas maquina* especiais 
com 85 graus de calorias e 
controladas de 1/2 em l/2 ho
ra. Alem dijso, depois de sair 
das referidas maquinas lava- 
douras, as garrafas não têm o 
mínimo contacto com a mão 
humana até que são cheias e 
tampadha em lugares destina
dos especialmente para esse 
fim. Vemos, assim, que é em
pregado todo o cuidado e as
seio na fabricação dessa bebi
da, uma das mais prediletas 
exi6tentes.

21.200 garrafas por 
hora

A cifra acima mencionada é 
o que produzem as duas gran
des máquinas existentes na 
fabrica de Porto Alegre. No 
verão pasmado, procurando au
mentar ainda mais e produção 
devido a enorme procura do 
produto, as duas ( máquinas 
trabalharam nada mais nada 
menos que vinte e três horas 
por dia, inclusive nos domin
gos e feriados. Atualmente es
tá sendo fabricada nas ofici- 
nar da Pepsi-Cola uma má
quina genuinamente gaúcha, 
com capacidade para treze|m:í 
garrafas por hora, devendo 
entrar em funcionamento até 
o fim deste ano. São utiliza
dos pára a sua distribuição em 
Porto Alegre 42 caminhões e 
12 camionetas, podendo-se a- 
valiar assim o seu elevado Ín
dice de consumo.

De que a  fabrica 
dispõe

Para a melhor execução dos 
seus serviços interinos, 
a fábrica dispõe de uma mar

cenaria completa, uma oficina 
de reforma de caminhões e 
respectivas carrocerias, um 
posto para lubrificação e la
vagem de seus veículos, uma 
oficina com tornos modernos 
para efetuar qualquer espécie 
de consertos e uma outra dc 
pintura, onde são confeccio
nado* todos os cartazes dis
tribuídos no país inteiro. Ou
tro detalhe importante, com 
referencia às máquinas, é que 
elas funcionam em verdadei
ras e grandes vitrines, poden
do o visitante observar todo 
o aeu funcionamento através 
dos vidros.

Em funcionam ento 
desde 1953

Fundada em 1953, a Refri
gerantes Sul • Riograndenses 
S/A, Industria e Comércio, es
tá em funcionamento desde~a- 
quela época, tendo Lrga fo
lha de serviços prestados ao 
Rio Grande do Sul e ao Bra
sil. E diretor-presidente dessa 
poderosa firma o dr. Heitor 
Pires, elemento muito relacio
nado e conceituado nos meios 
porto-alegrenses, e que vem 
*e dedicando, com especial 
z«lo e dinamismo, no sentido 
de que a Refrigerantes Sul-Rio- 
grandenses S/A conserve o 
vasto prestigio que desfruta no 
alto comércio do 6Ul do pais. 
O dr. Heitor Pires está em 
permanente contacto com a 
organização que dirige, solu- 
lucionando com presteza e in
teligência o* seus mais varia
dos problemas. Empresa ge
nuinamente rio-grandense, a 
Refrigerantes Sul-Riogranden- 
ses S/A vem se destacando 
brilhantemente no ramo, tanto 
pelo conceito que desfruta nos 
meios comercias como pela 
pureza e excelencia do pio- 
duto que fabrica, o qual, pelo 
seu egradavel sabor e compo
sição química é recomendável 
a qualquer pessoa, adulto nu 
criança, produzindo resultados 
intelramente benéficos em to
das as estações do ano. como 
o podem comprovar os inú
meros apreciadores do delicio
so refrigerante PEPSI-COLA.

Foi marcada para 6egunda 
feira nova reunião para dis
cutir o problema dos meno
res de no66a cidade. Como 
foi criada uma comissão es
pecial pa-a por em^execução 
as decisões tomadas durante 
as reuniões, comissão eeta 
6ujerida pelo CORREIO LA- 
GEANO em uma de suas 
edições e que foi aprovada 
por unanimidade por todoa os 
presentes, os trabalhos pas- 
i a r â )  a ser dirigidos pelo ar 
Mario Augusto de Souza, o 
organizador e idealizador des
sas mesas redondas, eleito 
presidente na ultima n  união. 
Com a aprovação das suges
tões feitas por este órgão, 
que tem larga folha de ser
viços prestados em prol das 
boas causas, as mesas re
dondas para discutir o pro
blema dos menores passarão 
a produzir mais diretamente 
os efeitos desejados. Reina

grande expectativa em nos
sos meios pelas decisões que 
forem tomadas nessa data 
para a tacar o problema de 
frente, procurando solucio- 
nalo. Necessário se torna 
salientar que a6 referidas 
mesas redondas, que forain 
transmitidas pela Radio Clu
be de Lajes, por deferencia 
do seu 'dinâmico diretor sr 
Carlos Jofre Amaral, estão 
tendo o decidido apôio do 
povo lajeano que (reconhece 
u gravidade do problema um 
dos maiores de nossa terra. 
Aguardemos, pois, a terceira 
mesa redonda a realizar se 
nesta cidade e da qual par
ticipa diversas autoridades e 
pe-soas importantes que se 
empenham em ver solucio
nada es6a importante ques
tão, em “beneficio não só- 
mente da sociedade como, 
principalmente, do próprio 
menor.

CLUBE r  DE JULHO
CONVITE

A Diretoria do Clube Io de Julho tem a ma- 
xima satisfação em convidar os senhores sócios 
e exmas familias, para o Baile da Primavera e 
Soiree, que fará realizar em seus salões, nos dias 
d9 e 30 de setembro.

Abrilhantará as festas, a orquestra Uruguaia 
de EDUARDO MENDEZ, um dos conjuntos musi- 
caes mais afamados do sul..

A Diretoria.
Dia 29 - Traje - Gala 
Dia 30 - Traje - Passeio
INGRESSOS - Sómente até 24 hora6 antes de ca

da baile.
Mesas - A partir de segunda feira dia 24. com o 

Economo do Clube

Amanhã, Domingo - em 3 Sessões: ás 4 ,7 e 9,15 hs. no Marajoara
UM GRANDE, BELO E EMPOLGANTE ESPETÁCULO DE CINEMA! em T E C N I C O L O R ]

O S E G R E D O  D O S  I N C A S
Charleton Heston, Robert Young, Thomas Mitccell e Nicole Maurey

formam o elenco desta grande produção da PARAMOUNT Films, destacando-se ainda a mundialmente consagrada cantora
apresentando suas melodias estupendas! --

AGUARDEM - para 3a. Feira próxima: N E R O  E M E S S A L I N A

uma historia fabulosa de um Império no 
coração das selvas!

YMA SUMAC
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