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Apelo para o barateamento 
preço da carne

A Camara de Vereadores aprovou ontem, por unanimidade, a expedição de um telegrama. proposto pelo sr Evilásio N. Caon, apelando ao sr. Jorge Lacerda, governador do Estado, para que pague ao Município a quota devida pela diferença de arrecadação no ano de 1955. Salientou o lider petebista que o orçamento de Lajes, para 1956, previu Cr$ 800.000,00 de quotas federais (de combustíveis

A ZYW-3, Radio Clube de Lajes, 6ob a direção do 6r. farlos Jofre Amaral ê uma emissora que, pela 6ua longa folha de serviços prestados, já tem seu conceito fir irado entre dós Funcionando desde sete ou oito anos passados, essa estação de radio que tem como «slogan» «uma emissora comercial a serviço do povo» vem se dHS‘acando pelo dinamismo e boa vontade do seu diretor, dando cobertura a todas a6 causas que possam trazer algum beneficie à nossa que-' rida «Princesa da Serra». Inúmeros 6ão os favores que ela tem prestado a Lajes e ao seu povo; enumera-los seria uma tarefa difícil, que requerería dias e dias de es tudo, e de balanços de outras formalidades para que 6e pu desse tirar uma conclusão exata do que tem feito pela terra de Correia Pinto a Radio Clube.Ainda dia 21, consagrado ao radialista, por iniciativa do sr. Carlos Jofre Amaral foi condignamente comemorada a data, com um lauto churrasco que teve lugar na Cantina Capri, contando com a participação de todos os que, de uma maneira ou de outra, prestam sua preciosa colaboração àquela emissora. Num ambiente de puro entusiasmo e camaradagem, de- senvolveu-de o ágape, tendo como convidados especiais os srs. Vidal Ramos Junior e Mario Augusto de Sousa. Após o banquete usou da palavra o sr, Carlos Jofre Amaral, diretor da Radio Clube que, após bi6toriar os

e lubrificantes e de imposto de renda) e Cr$ 2.889.U0U.00 e qu.ita estadual (diferença de arrecadação). As quotas leaerais já foram pagas, Dum total de CrS 950.000,00, o que ultrapassou a previsão orçamentária. Mas a quota estadual, q u e  representa quase um terço do orçamento, nào foi até agora entregue ao Município, embora a lei determina o pagamento dentro q.j primeiro semestre

benefícios prestados à ZY\V- 3 pelas duas pessoas em referencia ofereceu-lhes uma miniatura em ouro de microfone, tendo ambas, em palavras elogiosas, agradecido a homenagem. Falaram, de pois, referindo-6e à ocasião, os 6rs. Tavora Tigre, o popular Tavinho, frei Paulo de Assis, outro aesiduo colaborador da Radio Clube e que mantém na mesma um pro grama religioso.- bacharel Walter Hoeschel, elemento muito relacionado em nossos meios sociais; vereador Arnaldo Borges Waltrick, que discorreu brilhantemeute a respeito do acontecimento,- Alceu Rogério Goulrat, que vem mantendo o apreciado programa «Musica e Romance» ca W-3. Hilton Amaral redator do Grande Jornal Falado, que agradeceu as colaborações que a emissora vem tendo, nos seus diversos setores de atividades; Nilton Rogério íleves. responsável pelo programa da Hora do Estudante; e, finalmente, o tenentej NoroDha, que mantem um programa espiritualista de franca aceitação em nossos meios. Após a palavra dos oradores, que foram muito aplaudidos, teve inicio um «Show» com a participação de grande parte do6 artistas da popular e apreciada Radio Clube de Lajes. Seguiu se depois, uma comemoração mais intima, de6pida de formalidades, quando todos, irmanados na mesma cau6a e tendo os mesmo6 sentimentos, completaram a comemoração do 
«Dia do Radialista».

do ano. Em consequência disso está o Município sem possibilidades de atender diver sos compromissos e na iminência de adiar a realiza ção de diversas obras de interesse coletivo. Ao encerrar a sua oração, justificando o telegrama, o sr Evilasio N. Caon manifestou estranheza pelo fato de se anunciar a quatro ventos que o Governo do Estado de Santa ( ata- riDa está nadando em dinheiro, enquanto o sr. Juscelino Kubitscheck luta para vencer 6érias dificuldades financeiras, mas, este último paga pontualmente os compromis sos, e o primeiro Dão o faz.
Viajou para Florianópolis o sr. Vidal Ramos

Seguiu hoje, via aérea, para a Capital do Estado, o sr. Vidal Ramos Junior, prefeito municipal de Lajes. O chefe do Executivo lajeano foi àquela cidade a fim de participar de uma reunião extraordinária do Partido Social Democrático do qual é figura destacada, a ser efetuada hoje em Florianópolis.

DISTRIBUI DOR KSComércio e Representações G. Socas S. A.
Rua Cel. Cordova 294 Telef. 258 Caixa Postal 6 t
Mantem em estoques os seguintes
‘Produtos BRASILIT’

Chapas onduladas para coberturas, chapas Jizas Brisi- côr, chapas llzas Fibrolite para forros e divisões inter nas, caixas de descarga Fio max de ímbutir, B. F. externa. reservatórios para agua quente e fria, tubos para esgotos e iDstalações sanitarias em geral, peças e conexões para redes, esgotos, tubos de pressão para redes de agua, e outros produto», da afamada linha «BRASILIT».

Ocupou a tribuna da Camara, no curso desta semana, o sr. Syrth Ni- colélli, vereador p e l o  PTB, que formulou um apelo ao sr. prefeito Municipal para que tome providencias urgentes no sentido de regularizai* o fornecimento de carne verde à população, no que tange aos preços vi-

Fstafante trabalho vem realizando a Camara Municipal aesde a semana passada, na apreciação do projeio de lei oriundo do Executivo que estabe- ce o Código Tributário do Município, o qual já foi aprovado em duas discussões, devendo ser submetido à terceira na

Foi iniciada esta >emana, pela conceituada casa A CA PITAL, uma das lojas mais modernas da cidade, a sensacional festa  de prim a
v e r a , oca-ião em que foram apreseDtadas as ultimas novidades em artigos para verão, devendo prolongar-6e até meados de outubro pró ximo vindouro Tal iniciativa partida do sr. Harry Addu- 6eck. dmamico gerente daquele estabelecimento co-

gentes. O apelo foi secundado pelo sr. Dorva- lino Furtado, da bancada pessedista, e favoráveis ao mesmo se pronunciaram ainda os srs. Áureo Ramos Lisboa e Evilasio N. Caon. Nessa oportunidade foram examinados os diversos aspectos do problema pelos vereadores que discursaram.

próxima segunda-feira, após o que passará por redação fiual. O projeto contém mais de duzentos artigos e mais de vinte tabelas de impostos e taxas e sofreu diversas emendas dos vereadores. Na próxima semana daremos amplo noticiário a respeito.

mercial vem de proporcionar ao povo lajeano a oportunidade de se vestir elegan- temenle de acordo com a es- ção, ostentando os lindos padrões que a referida casa tem expostos em suas lojas. Apreseutando fina e artística ornamentação de vitrines, esse moderno « conceituado estabelecimento comercial está apto a servir sua distinta freguesia, como o tem feito até agora.

SRTA. SH iR LEY BAGGIO DONATO
Festeja hoje seu aniversário natalício a graciosa «rta. Shirley Baggio Donato, dileta filha do 6r. Florindo Donato e de sua digna esposa dona Genoveva Baggio Donato, residente» ne»ta cidade A distinta aniversarainte. que é fina flor da sociedade lajeana, foi eleita Rainha da Primavera em 1954, escolha essa muito merecida pelas inúmeras qualidades que a tornam merecedora da admiração e simpatia de todos.
COHREIO LAGE\NO cumprimenta a aniversariante, fazendo-lbe votos de perenes felicidades

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

APROVADO 0 CODIGO TRIBUTÁRIO

C a sa  A CAPITAL
e Ho toridos de A LG O DÀO -CETIM  e as mais recentes criações em 

lançando as u lt in n a s  no.dades de tecido n y l ON  BORDADO, assim como um grande
i como O R V A LH O  DE N YLO N, T U L t  1 r e n d o ESe variado sortimento de LAISE e RENDOES_____________________________

ACERVO: BIBLIOTECA PÚBLICA DE SANTA CATARINA 
Digitalizado pelo Instituto José Paschoal Baggio - Contrato FCC nº0151/2016 



29 -y -o e
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Na Presilha do Laço
— Cancdo FILHO —

Sábado passado registrou-se rt abertura do Io SalJo Lajea- no de Artes 'Plasticas, promovido pelo Jornal de Lajes e Cine Teatro Marajoara. Foi contemplado com o 1* prêmio em pintura o sr. Galileu A- morim, corr. a bonita tela intitulada Panelas; vindo em 2o lugar Aliny Walmorbida com o quadro Natureza Morta. O Io piemio em desenho coube ao sr. Rui Gbiorzi com um Auto Retrato; ficou em 2o lugar em desenho o sr. Paulo Sousa, tendo todos os vencedores sido contemplados com prêmios em dinheiro.
o — o

Regressou a Florianópoli*, onde atualmente reside, o sr. Agripino da Silva Flores, representante dos ch-*péu8 Ra- menzoni e confecções Ran-Tao. 0  distinto viajante permaneceu durante alguns dias em Lajea, tendo, pelas inúmeras qualidades que possue, aqui conquiBtado vasto circulo de 
amizades. Nossos cumprimen
tos a ele.

o — oTenho a satisfação de regia- trar nesta secção o aniveraá- rio do meu particular amigo sr. Pedro José Fava, encarregado do Serviço de Identificação Médico Legal da Delegacia Regional de Policia deata cidade. O aniversariante, que desfruta de vasto circulo de amizades em nossos meios, ofereceu naquele dia uma rodada de aperitivos aos seus amigos. Meus cumprimentos a ele, com votos de felicidades.
o — o

Mais uma mesa {redonda foi efetuada seguDda feira ultima, no auditório da Rádio Clube de Lajes, guando foram tratados de importantes assuntos referentes à solução do problema dos menorea em nossa cidade. Participaram da reunião diversas autoridades locais, presidente de entidades, jornalistas e outras pessoas. Nossos parabéns ao ar. Mario 
Augusto de Sousa por tão fe
liz e oportuna iniciativa .

Baile de Gala do Róseo
O Grêmio Romalhete Róseo I Parabéns Róseo e continue levou a efeito quinta feira úl- com grandes iniciativas como tima, nos suntuosos aalõe6 do lhe sóe acoatecer.Clube 14, um Baile de Gala na verdadeira acepção d* palavra. Louvamos a iniciativa d? Diretoria dessa Agremiação Social, na pessoa da Srta.

Aleida Schweitzer, que propor- cionou á seleta sociedade la- jeana e em particular, ao quadro social do 14 um aconteci
mento de gala, com uma Orquestra maravilhosa qua é a do GENÊSIO de Curitiba, por sinal, a melhor da capital da Terra dos Pinheirais.

Contrato de casamento
Contrataram casamento, dia 13 do corrente, os jovens Osvaldo da Silva, competente garção do Grande Hotel Lajes, e srta. Ivani Simáo, filha do sr. José Simáo e sua esposa, residentes no lugar denominado Ponha, município de Itajai, onde desfruta» de vasto circulo de amizades.Nossas felicitações.

Malabarismos da ciência para explorar a 
Fossa Romanche

para tanto, a sua âncora pre-O ponto mais profundo do Oceano Atlântico - a Fossa Romanche - foi explorado por - câmaras fotográficas o equipamentos fc.sonar», con forme anuncia a National 
Geographic Society. A Fossa Romanche está a meio ca 
minho entre os continentes Americano. Para a filmagem o navio de pesquizas «Ca- lypse» foi ancorado sôbre um ponto situado a 24 600 pés de profundidade, sendo,

sa a um cabo de nylon de 
meno6 de meia polegada de 
diâmetro. As càmera6 foram 
mergulhadas pendentes de 
cabos de nylon de menos de 
um quarto de polegada de diâmetro. As câmeras serão 
abertas e os filmes revelados em breve, porquanto o navio deverá aportar em Mar- seilles, FraDça, de regresso de sua expedição científica

, , ,  o mês da boa compra!
Oportunidade Excepcional!
com apenas C r $  9 5 0 , 0 0  de entrada
durante todo o mês de OUTUBRO 1

Maravilhosas máquinas de costura,

Crosley - Olympia - Lada
Elite - imperial - Leonam

importadas do Japão, Alemanha» Tcheco Eslováquia - estão agora sendo vendidas a prêços e condições excepcionais!
20 anos de garantia — Assistência técnica permanente!Finos moveis de madeiras de lei, em acabamento esmerado

FERNANDES &  CIA. -  COM. E REPC.
que sempre vende o melhor . . . e agora vendendo em suaves condições de pagamento» espera sua visita.

Descontos especiais para pagamento à vista
Fernandes & Cia. Com. e Repr.

Rua Quintino Bocaiuva, 80-86 — LAJES - Santa Catarina

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de LajesEstado de Santa Catarina
EDITAL de publicação da sentença declaratória da falência da firma individual J.E. SIQUEIRA», desta praça.
O doutor Clovis Ayres Game, Juiz de Direito 'da Primeira Vara da Comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma da lei, etc.
Faz saber aos que o pre- sente edital virem, ou dele conhecimento tiverem, que à requerimento de «Saute & Cia», devidamante instruide e depois de preenchidas as forma lidades legais, declarou aberta a falência da fima individual «J. E. SIQUEIRA», nos termoa da SEGUINTE SENTENÇA: «Vistos, etc.-Saute & Cia., alegando ser credor de J.E. Siqueira, firma individual de Julia Etelvina Siqueira, desta

Grande H o t el Lages
Diarias c / café da manhã a partir de 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.

praça, da quantia de cincoen ta mil cruzeiros e juros, conforme duas duplicatas juntos aos autos, já vencidas e protestadas, e de setenta mil c •itenta cruzeiros, representados por dois títulos ainda por vencer, pede seja declarada a falência do devedor. - Este foi citado para apresentar defesa em vinte e quatro horaa, decorrendo êsse prazo sem que nada alegasse. - Os títulos de fls. e fls. fazem prova de que o crédito de cincoenta mil cruzeiros já e6tá vencido e protestado. - O pedido do credor está, pois, de acôrdo c<>m a lei, e deve ser aten dido.-Pelo exposto: - Declaro aberta, hoje, às dez horas, a falência de J.E. Siqueira, Si
queira, estabelecida nesta praça, à rua Quintino Bocaiuva, r.o edifício Edvi Costa A vila, c m  loja de ermerinhss e outros artigos, firma individual de Julia Etelv.na Siqueira, fixando 0 termo leg^lda falên cia em 6cssenta dias anteriores a 13 de setembro corren- ta, data em que foi despacha
da a inicial. Intima-se o falido para apresentar, em duas horas, a relação de seus credores para os fins do artigo 60, do Decreto-Lei n# 7.661, de 21-7-45. Desde já  marco o prazo de vinte dias para os credores apresentarem documentos e justificativas de seus créditos. - Afixem-se e publiquem se os competentes edi- lais e façam-se as necessárias 
comunicações.-P.R.I. L*jes, 24

de setembro de 1956. - (assinado): Clovis Ayres Gama - Juiz de Direito da ls. Vera».- O presedte edital é expedido na forma do a rf 16, do Decreto-lei acima mencionado.- Dado e passado nesta cidade de Lages, Estado de Santa Catarina, aos vinte e quatro dias do mês de setembro de mil novecentos e cincoenta e seis. - Eu. Waldeck Aurélio Sampaio, Escrivão do Civel, o datilografei subscrevi e também assino.Clovis Ayres da Gama Juiz de Direito da Primeira VeraWaldeck Aurélio Sampaio Escrivão do Civel

Miss Brasil 
em Lajes

SRTA. MARIA JOSE CARDOSO, Miss Petrópole Tênis Clube de Pôrto Alegre, Miss Cidade de Porto Alegre, a Mais Bela Gaúcha, Miss Riu Grande do Sul e MISS BRASIL 1956. passou ràpidamente pela Princesa da Serra, com destino a Porto AJegiC e v'n'  da de Brusque onde fôra convite especial, assistir •’ festividade* de comemoraçá" do Cinquentenário de Funda
ção das Industrias Carlos naux, daquela cidade ca,^rl' nense. A representante o1"*1' 
ma da beleza da mulbçr br sileira viajara pelo avião 
carreira da TAC.
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Pessoa de São JoaquinTas- 
sassinada em Caxias do Sul

CORREIO LAGEANO 3 Pág*ina

Segundo publica o jornal A HORA, de Porto Alegre, em 
uma de suas edições, foi encontrado, nas proximidades de Caxias do Sul, o cidadão Adolfo AnaRtácio. de Assunção, natural de São Joaquim, ne6te Estado, e ,rque até há pouco reBidia em sua terra natal. De acordo com a di vulgação dõ citado matutino, o caso ocorreu mais ou me n<'6 da seguinte maneira: al-
í f i i nc  c r r t rn t f i f i  h r i n ^ a « » o rr%
u- « ------ o ---- *». a  iguns garotos brincavam nos matos dos Antunes, nos subúrbios daquela próspera cidade gaúcha, ás 12 horas de sábado passado, quando depararam com um homem cai- do dentro da mata, envolto por um macegal. Parecia, de longe, que estava dormindo

notamm aPr0x,mando *e, nouram qUe estava morto com o corpo repleto de feri- mentos e com a cabeça qua i
o fadtoCfoPiada 'mea'ataniente o fato foi comunicado à no-
lr»ia ,aqUe Pa§ 0U a iBV«^ti-Ao que se sabe, tudo jndica que o desditoso Adol- to, que aparenta ter cerca de 40 a 50 anos, tenha sido mor-
rn.o°rJ adroe8: que lhe terism roubado vultosa quantia emdinheiro, porquanto realizou ele um negocio em Caxias percebendo perto de quatro- centc§_ mil cruzeiros, impor- tancia^que deveria carregar consigo. Apesar dos seus esforços, a policia daquela cidade gainda não conseguiu desvendar o crime.

-  A V I S O  -
A Diretoria do Clube 1» DE JULHO, comunica que a data do sorteio do AUTOMOVEL FORD tipo 1955, fica transferida para a EXTRAÇÃO DA LOTERIA DO ESTADO DE SANTA CATARINA do dia QUATRO (4) DE DEZEMBRO DESTE AiNO.

A Diretoria
E M P R É S T IM O  À VARIG
0  Banco de Ex- «Lockeed Àircraft Corporation» 

de Burbank, Califórnia. O em
préstimo é o segundo que recebe a VARIG do Banco de Exportação e ^Importação, Em 1953 obteve ura credito de 3.110.000 dollars, também para a aquisição de aviões, O empréstimo de agora está garan tido pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Economico do Brasil, e será pago no prazo de quatro anos. a partir da data de sua concessão.

portação e Importação anun
ciou haver 'concedido um e m p r é s t i m o  de 3.950.000 dollars à companhia brasileira «Empresa de Viação Ae- rea Riograndense» (VARIG), para a aquisição de aviões nos Eatados Unidos. O ar. Samuel C. Waugh, presidente do Banco, declarou que o credito ajudará a VARIG a comprar dois aviões «Cons- tellations» 2e ^acessórios da

a bebida q \e faz amigos:

P t  S! C i l U
Refrigerantes Sul-Riograndenses S A. 

Ind. e Com. - Fabricas em

Porto Alegie 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

S.A. Empresa de Viacão Aerea Rio Grandense

— = V  A RIG—
Tem o prazer de anunciar as novas tarifas reduzidas já vigorando

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES
DE LAJES PARA

Caxias Curitiba Florianópolis P. Alegre Rio de Janeiro São Paulo

H O R Á R I O

2as.2as.
3as.3as.
3as.3as.

4as.

4as.
5as.5as.
5as.5as.

6as. Dom.Sab.Sab.6as. Dora.Sab.Sab.
Joaçaba, Xapeco, Erechim, Passo bundo, Carasinho, 2as. feiia

P R E Ç O
IDA Ida e Volta
824.00433.201.103.60 607 40 560,40 390.80
739.20692.202.588.60 1.860.00565.00

CaraBinho Caxias Curitiba Erecbim Florianópolis 
Joaçaba Passo Fundo Porto Alegre Rio de Janeiro São Paulo

• ' „, oorjone ronexões p a r a  outras cidades do país enores detalhes sobre Pas^ T A IG "nas principais Agencias de Turismo Jrangeiras, nas agenc.as da VARIG e nas p̂ ^  ^  f _ Fone, , M,
AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova ------ --------------------------- — -------------------------

1.486.90
781.601.993.101.096.10 1.010,60705,30 1.334,30 1 248.804.662.10 3.355,40 1,019,80

3498 bibliotecas: Pequeno 
acervo para todo o Brasil
Em todo o Brasil há, apenas, 3.498 bibliotécas, das quais 1.297 localizadas nas Capitais e 2 201 no interior, informou o Serviço de Estatística da Educação e Cultura, do Ministério da Educação e Cultura, em re- cante publicação intitulada «Alguns aspectos da vida cultural brasileira»,.Tais dadot, que revelaram apenas 527 municípios brasileiro», do total de 2.145, possuírem bibliotecas servirão ao Instituto Nacional do Livro para fundamentar a nectssidad: de convênios com municipios; pelos quais a adminisbaçio municipal incluirá uma dotação anual de 20 mil cruzeiros no teu orçamento para a compra de livros, comprometendo- se o Instituto a fornecer 800 livros no ano da fundação e 300 nos seguinte.

Rêde de Bibliotécas
A rêde d* 3.498 estabele cimantos é mantida através de seis diferente* tipos assim distribuídos: 1595 em estabelecimentos de ensino, 527 mantido» pelas municipalidades, 499 por instituições culturais, 148 do

Govêrno Federal, 139 Estaduais e 590 de entidades não classificadas.Das 1595 encontradas em escolas 374 loc lizam-se em Minas Gerais; 342 em São Paulo; 209 no Distrito Fedeial; 133 em Santa Catarina; 117 no Ri# Grande do Sul; 106 no Paraná.- No âmbito das bibliotécas estaduais. São Paulo é o líder cem 37, seguido da Bahia, com 10 e Minas Gerais, ctm 11.
Rêde Municipal

Dos 2 145 município» brasileiro. apena» 527 passuem bibliotecas, ou seja. 23% dos centros urbanos. São Paul > e Minas Gerais Estados que se compõem de inais de quatrr- centog municipios cada, têm, respectivamente, 87 e 77 bibliotecas municipais. Em terceiro lujar vem a Bahia, com 73; seguida do Rio Grande do Su\ com 38, Rí» 'de Janeiro com 29; Santa Catarina, com 26; Maranhão, Piauí e Paraibs, com 23 Rio Grande do Norte e Paianá, com 17. Os Eitados que possuem menos bibliotecas municipais são o Pará e Sergipe com 4.
Este jornal circula duas vezes por semana: ás 4as. e sábados, e:n to l u  ai m e u .
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a  i d i t e s  n u  i  u m  i i s i i
I in plano revolcciorái io de luxilio à produção vem de jí concretizado pelo governo it vés do Aviso n.° 611, do mnistro da Fazenda, mandan- li abrir uma conta especial cem a quantia de quinhentos milhões de cruzeiros para a eiider ao refinanciamento dos empréstimos que vierem a ser celebrados pelo Banco Nacional de Crédito Cooperativo, na forma das instruções emanadas pela Superintendência da Moeda e d o  C r é d i t o  (SUMOC), e pelo Ministério, e ;á retransmitidas ao< respectivos estabelecimentos bancários.
Falando sôbre o momentoso assunto segundo declarações do dr. Fernando Nobrega, presidente do Banco Nacional de Crédito Cooperativo: — «E, a concretização de um plano altamenta auspicioso do presidente Juscelino Kubitscheck, que visa ao desenvolvimento, através das Cooperativas, e á melhoria da produção. O financiamento atingirá até o pe

queno lavr idor. Os empréstimos serão feitos eui taxas módicas e, graças á economia- cooperativista. difundida de norie a *ul do país, estamos aparelhados de pessoal para desempenhar desta importante e pairióttca tarefa».
Referindo-se ao crédito de Cr$ 500.000,00, declarou-nos o dr. Fernando Nobrega que êle representa uma parcela porquanto, o plano estubelecido pelo Chefe do Govêrno e pelo ministro da Fazenda estipula em um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros o auxilio a ser fornecido à produção.Com as mesma finalidades que a do Banco Nacional de Crédiio Cooperativo, tam.bem foi expedido pelo Ministério da Fazenda, o Aviso n. 60õ, autorizando ao Banco do Brasil a abrir urna conta especial de quinhentes milhões de cruzeiros (parte de um bilhão e quinhentos milhões de cruzeiros que serão emprestados) para atender ao refinaDCi-mento dos empréstimos aos Bancos que

•possuem filiais no interior, n s contrato* a setem celebrados para auxilio 'à  produção e à lavoura.

A V I S O•
O Pôsto de \ igilância Sa nitária Animal avisa que foi diagnosticada Doença de New- castle, no município de Tiju- cas, nêste Estado,
Tratando-se de enfermidade altamente contagiosa, que ataca aves domésticas de qualquer idade, difundindo-se ràpidamente por contacto direto, é de toda a conveniên

cia que se evit'> a entrada, 
nêste município, de aves, 
ovos e pintos de um dia pro
cedentes de Tijucas, Brusque, 
Gaspar, Itajai, Camboriú, No
va Trento, Porto Belo, Bi- 
guaçú, São José e Florianó
polis.

»« IM "}

porque deslisa sôbre 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 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:

•  S.S pés cúbicos•  Interior em côr azul lago
•  porta aproveitável
e novo ficho de engate suave
•  S anos de garantia
•  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

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
D E C R E TO N° 49 

de 18 de setembro de 1956.O Prefeito Municipal de Lages, no uso de ^ i s s  ^tribuições,
^rt Io - Fica aberto, por conta de anulação na dota-^ão 0-40-4 um CRÉDITO de vinte mil cruzeiros (Cr$............20.000.00) para suplementar a dotação 1 1. -1 do Orçamento

Vlge0Aer’t. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da su i publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de Lages, em 18 de setembro de lJoó.Assinado. - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal Felipe Afonso Simão

D E C R E T O  N° 48 
de 17 de «etembro de 1956O Prefeito Municipal de Lages, no uso de «uas atribuições,D E C R E T A :Art. Io - Fica aberto, por conta de anulação na dotação 3-10-2, um CREDITO DE CENTO E OITENTA MIL CRlJ- ZEiROS (Cr$ 180.000,00), para suplementar a dotação 3 94-1 do Orçamento vigente.Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na dala da sua publicação, revogadas as disposições em contrário.Prefeitura Municipal de Lages, em 17 de setembro de 1956.Assinado: - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal.Felipe Afonso Simão Secretário,

D E C R E T O  N° 52 
ds 24 de setembro de 1956O Prefeito Municipal de Lages, no uso de (suas atribuições,D E C R E S A:Artigo único - São comiderados de luta oficial os dias 24, 25 e 26 do corrente, por motivo do falecimento do (emitente catarinense Dr. ADOLFO KONDER, ex-Governador do E lado.Prefeitura Municipal de Lages, em 24 de setembro de 1956. Assinado: - Vidal Ramo* Júnio Prefeito Municipal.

Felipe Afonso Simão Secretário.
PORTARIA

de 21 de setembro de 19560  Prefeito Municipal de Lajes, resolve.CONCEDER LICENÇA:De acordo com o art. 168 da Lei n° 71 de 7 de dezembro de 1949iA MARIA MARTINEL1 ZANONI, Profesior, Padrão A.1 o Quadro Unico do Município (Escola Mista Municipal de V alocas, no distrito de Anita Gariòaldi), de noventa dias (90), com tolos os vencimentos, a contar de 14 de setembro do corrente ano.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 21 de setembro de 1956Ass) Vidal Ramos Junior Prefeito Municipal

P O R T A R I A
de 22 de setembro de 1956 O Prefeito Municipal de Lajes, resolve- D E S I G N A R

HORACV FERNANDES DE MATOS, para exerc*r as funções de profe«ior «ubstituto, na Escola Mista Desdobrada de Vadocas, no distrito de Anita Garibaldi, enquanto durar o impedimento do respectivo titular, percebendo a gratificação prevista em lei.
Prefeitura Municipal de Lajes, em 22 de setembro de 1956 

Ass) Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

p e ç a  a o  s e u  f o r n e c e d o r

Massas Ailmenticias 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 Costa, 159 Lajes, S.C.
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A tuberculose e a iniância

29

I

Como já foi largamente difundido, o temerário da próxima Semana da Criança, a Ser realizada entre 10 « 17 
outubro, será A Tuberculose e a Infância. Um problema grave que as autoridades sanitárias do país estão enfrentando com espirito humanitário e patriótico. É um problema, porém, desconhecido para muitos, que nem suspeitam a existência em no«s>. país de milhares do crianças tuberculosas ou pre-dispostas para a tuberculose. Daí a importância cia reaüzaçào anual da Semana da Criança que chama a atenção dos especialistas e de grande público para problemas que afetam a saúde e o desenvolvimento da criança brasileira.

Um quadro triste
No entanto, não é pequeno, nem inexpressivo o indica de crianças atacadas de tuberculose ou ameaçadas pela terrível doeoça em nossa terra. Muites, lelizmente, estão recolhidas a preventórios infantis e sanatórios destinados especialmente a crianças. Outras, recebem assistências nos inúmeros dispensários espalhados pelo país. Mas há milharas que já eatão infectadas e as familia-, vivendo em imundos corticos, nem sabem! Há milhares que vivem em contato permanente com tuberculosos, comendo nos mesmos pratos e dormindo nos mesmos quarto*. Estas fatal- mente contrairão a moléstia, pois todas as condições físicas e sanitárias são adversas para os seus organismos tenros e desprotegidos. É, sem dúvida, um quadio triste.
Árduo trabalho

As autoridades sanliárias, porém, não estão de braços cruzados. Elas, em colaboração com as autoridades educacionais, estão enfrentando o mal de tôdas as maneiras e alargando 0 seu raio de ação por todo o território nacional. Elas sabem que é prédio salvar a criança brasileira dos males que a afligem e depauperam - sabem que sô- bre elas repousará o futuro de nossa pátria. Se grande parte do trabalho é feito para dar assistência e tratamento às crianças já infectadas, &U;i parte mais considerável é dedicrtda à prevenção da tuberculose infantil. Tal trabalho ora e realizado pelos dispensários espalhados p e l o  Pais, ora pelos serviços de saude escolar mantidos pelos topSos públicos da nação.

1 ? » *  ,Jar .ás Criança» da 3
u.coGo f H ’ ™£ 2 5 d:

sitas i  eri 1-dade> fará 5 vi-rTi f ' »  „*>„ ££
B çã'53%  1 T

i"?d,<Hd0SJnac Clinicas e rnater- 0 dades de São Paulo são visitados por elementos do Ins- Ututo aem ente Ferreira. Mas
vai rn das VÍ8itBdor«svai mcis longe, uma vez quepor intermédio dos Cartórios de Registro Civil a„otam os endereços dos recém-nascidos que nasceram em suas próprias residência a fim de po-
p r ío T c ü '8'""1"  *
Nas escolas públicas e particulares

O Serviço de Saúde Esco- lsr é que se encarrega por êt-se setor em São Paulo, sen

do sua finalidade ao mesmo tempo educativa e preventiva, lfto por meio de palestras sobre a tuberculose e os meios de evitá-la, por melo da distribuição de folhetos e de cartazes educativos, pela aplicação de BCG etc. No primeiro ano escolar as crianças recebem 3 doses de BCG de 15 em 15 dias e posteriormente recebem uma do6e de leíôrço no 4o ano escolar. As visitadoras interrogam as crianças com o objetivo de descobrirem novos casos de tuberculose ou de predisposição, para posteriores visitas domiciliares. Promovem também o controle e uma vigilância especial em tôrno das crianças que já tiveram contato com tuberculosos. O trabalho é completado com aerviço completo de assistência social, que possibilite às crianças a obtençlo de meios para a criação de uma verdadeira barreira contra os perigos da tuberculose.

Mercantil Delia Rocca, Broering $/A,
Assembléia Geral Extraordinária

(la. CONVOCAÇÃO)
Convidam-se os senhores Acionistas a comparecer à sede social, à rua Manoel Thiago de Castro, 156, às (10) dez horas do dia (0) seis de outubro de l9;->6, afim de, reunidos em assembléia geral extraordinária, deliberarem sôbre a seguinte ordem do dia:-
I - Aumento de capital sociala) com incorporação de reservas, de acordo com o que faculta a Lei n° 2862 de 4/9/56.b) com lucros que estão sendo auferidos no presente exercício financeiro;II - Reforma dos estatutos

Lajes, 24 de setembro de 1956
Pedro Delia Rocca, Dir. Presidente _____ Mario Vargas - Diretor Gerente

VENDE-SE
Vende se uma casa de material, para moradia, situada à Rua Frei Rogério, 248, composta de 5 quartos e demais dependeucias necessárias, as

sim como um bom pomar e uma ótima parreira.
Ver e tratar à Rua FreiRogério, n° 218.

Dois grandes “trabalhadores
para a sua fazenda

ò- Í3G 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 econômicamente as mais pesadas 
tarefas num menor número de horas- 
trabalho do que o comum em tratores 
déste tipo.
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O saldo de um suléste irri- tant», melancolizando, acinzen tado, a manhã de agosto, - deste agosto hostil c frioranto, cujo remate é a alucinação meteorológica do temperai de Santa Rosa de Liai, me conduziu a êsse agradável abrigo, que é a sala de direçlo ^da TAC. Luiz Fiúza Lima, com o contagiante idealismo dos homens moços que sabem o que querem e para onde se dlrlgeai, Iria me expor o planejamento e a não surpreendente receptividade alcançada, pelo aeu empreendimento «Dunas Hotel», às margens da Lagoa, na belíssima região norte da ilha.Cético, um pouco desencantado mesmo, mal humorado pela persistência da chuva, peneirada do alto para a perdição dos nossos nervos, começamos a ouvir a exposição.Fiúza Lima, em um grande centro, seria, pelas imposiçOes da personalidade, um vitorioso «promotor», no construtivo sen tido com que os anglosuxões entendem o vocábulo.Em Santa Catarina, porém, é um inovador, - aplaudido por uns, negaio por outros, mas querido de todos que se projeta sobre o próprio meio dia a dia, em uma batalha frontal sem fadiga às naturais resistências do ambiente.Com esse espírito, com essa rija formação de lutador, encontrando a seu lado o equilibrio, a inteligência, a visão e a respeitabilidade do meu fraternal amigo, o ilustre professor Ferreira Lima, soube conquistar para a TAC posição de invejável prestigio no sul do Brasil, no campo da aviação comercial.E, canstituindo-se exceção única no pais, essa empresa prospera a olhos vistos, sem quaisquer auxílios ou subvenções dos podsres públicos,A iniciativa rigorosamente privada em Saata Catarina mostrou, corajosamente, aos demais Estados, que uma linha aérea pode servir ao seu território e à sua economi», sem a cooperação do Estado.Não existe unidade federativa alguma no país que tendo uma companhia de transportes aéreos, não a auxilie, financeiramente, auscultando o conhecido preceito constitucional que determina aos poderes estatais o icentivo ái respectivas economiasSanta Catarina, porem é uma execeção.Ma,s deixemos a TAC voar pelos csus do Brasil.Voltemos ao Dunas Hotel.

8
Ura Hotel que marcará uma época — «Vamos desencaramuj P £ * - iniciativa de alta valorização econoruica Um homem que p Ptirar sua terra do esconderijo

— (Crônica de Renato Barbosa) —
Luiz, com sua maneira con-, ça das celtas, nas suas invasões vincente, deixou se espelhar li- pelo norte de Portugal, aquele vremente no olhar azul, herana-1 entusíasm > que lhe tmundava

a alma.Claríssima, t  exposição do planejamento, com profusão de

A UNIÃO 
FAZ A
FORCA

CMo% tp ^
f ^ f U R I S M O

EM NOSSO, 
ESTADO

Mercanti
Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156

l a j e s  _
Concessionários D 0  D G E

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

plantas, previsões técnico-econo- micas, amplo documentário fotográfico dos mais variados ângulos.Esquecí, naquela sala, a hibernai agressividade da manhã.E, Luiz, onde estão os grupos financeiros?Soube então, que «Dunas Hotel» é um empreendimento de luxo, deíendido pela pequena economia.Orientação certa, certiasima, e moderna.São pequeno» fun ionários, industriais, comerciantes, intelectuais, operários, jornalistas, políticos, que, em nossa terra, ah dos ao dinanismo desse jovem business - man, irão mostrar ao Brasil as extraordinária* possibilidade* de se fazer de n ss» capital atrativo centro de turismo.Manuseei a documentação fotográfies:- era o Governador Lacerda, com sua irradiante simpatia, a subscrever ações do «Dunaa Hotel», depois, o Presidente do Tribunal de Justiça *j  Presidente do Legislativo, o Prefeito da capital. oficiais da Foiça Militar, autoridades návais e operários, gente do povo, irmanadas tô- das as classes em expontâneo movimento de profunda expressão coletiva.Em Florianópolis, informa- me o incorporador, já contamos com um milhão de ações distribuídas entre todos e, na conformidade de cautelosas e prudentes previsões, em setembro, possivelmente, iniciaremos as obras.A valorização da ilha se a- cba a vista com o «Dunas Hotel», quasi com a mesma intensidade econômica com que agiu, bá trinta anos, a Ponte Hercilio Luz.A iniciativa em apreço, merecedora de todos os aplausos, imprimirá novo aspectos aos si tios da região.. O «Dunas Hotel», pela produção que exige |pa ra  consumo. concorrerá, poderosamente, para a melhoria do padrão de vida das nossas populações ilhôas melhorando, pela modernização de processos tc- < ninos. os fimétodos obsolêtos de nossa agricultura,E, sem dúvida, uma realiza- ção complexa, reclamando iruensa capacidade de luta, mas já pode se dizer vitoriosa.Mais de uma hora conversei com Luiz Fiúza Lima sobre o capitulo que ele abriu, ns vida e nos métodes da cidade.

Fone, 253 — Caixa postal, 27.
SANTA CATARINA

Refrigeradores B R A S T E M P
Fornos e Fogões Elétricos L A I R

Tintas e Vernizes BERRY BROTHERS 
Baterias B R A S P A K

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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Secçao esportiva

Redação de NÉVIQ FFIRM g Mtxpgj
O V de MAIO ainda lidera o nosso 

concursoFoi realizada dia 27/9/56, a 9a apuração dn pnn patrocinado por este Bi-Semanario e a í í  Concur8°guintes resultados: 6 que ofereceu os se-os se
Lajes 4 Votos Io de Maio 1 «Palmeiras 4 «America 1 

Com os resultados de Quinta Feira n p ftnn„ . « ,M«ia 0 ,„ M »  h„ Cidade. o ié«ce  „e °  Q“81

FlamengoUniãoAz de Ouro
3 Votos 1 «1 «

o Clube Mais Querido da números: seguintes
1 - Io de Maio2 - Atlético A3 - Flamengo4 - Cruzeiro5 - Palmeiias6 - America7 - Vasco da Gama
8 • Independente9 - Az de Ouro10 - Lajes

11 - Internacional12 - Popular13 - União

352 Votos212 Clòl «
145 <93 c73 «26 «23 «20 «
13 «11 «5 «1 «

Ed.
CONTÁBILJSTA REGISTRADO

CARAJÁ Salas 13 e 14 - Caixa Postal. 260
LAJES Santa Catarina
CONTABILIDADE — SEGUROS — REPRESENTAÇÕES 

Serviços especializados junto ao INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

< PARTE CONTÁBIL
Organização de firmas Escritas Fiscais Escritas completasPh Sistemas manuais e mecanizados

g  JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
pj Registro de contrados e suas alterações 
*3 Registro de distratos
g INSTITUTO NACIONAL DO PINHO
w . . .Transferência de registros 0  Revalidação de guias H Pedidos de aumento de quotasPedidos de registro de marcas de exportação
£ IMPOSTO DE ET3 A
9  Declarações de rendimentos u  Defesas fiscais

MADEPINHO SEGURADORA S.A.ca
 ̂ Seguros de Acidentes do Trabalho 

O Seguros de Fogo  ̂ Seguros de Acidentes Pessoais
o Cia NACIONAL DE SEGURO AGRÍCOLAtn
to Seguro Agrícola § Seguro - Pecuário _____

251

Amanhã cedo será prosseguido o certame da 2a Divi 6ão com a realização de dois cotejos. que prometem grande brilhantismo.No Io prelio da rodada es tarão cotejando os quadros do Popular e do Io de Maio, num combate em que surge o quadro da Ponte Grande com o provável vencedor da refrega, isto porque o qua dro das Casas Populares a- travessa uma fase pouco favorável no atual campeona to.Ei* como atuarão as duas equipes, Io de Maio: Eracli des, Sebastião e Aleide*, Julião, Neri e Asteroide; Al- cebiades, Madureira, Luzar- do, Adroaldo e Fulvio.
Popular: Neri. 0*ni e Daniel; Jovito, Tão e Banana; Cabral, Niggemann, Aldori, Dorival e Ciro.
No cotejo principal da rodada estarão em ação os quadros do Palmeiras e do Independente, num confronto de grandes atrações, já que os dois quadros sofreram tropeços na ultima rodada.È uma porfia onde os dois conjuntos procuração a almejada reabilitação.
Salvo alterações de ulti ma hora os dois elvens deverão atuar assim constituídos: Palmeiras: Juarez, Moa- cir e Rogério, Vicente. Eder e Nel6on; Alfredo, Marino, Lanchão, Adilson e Mauro.Independente: Norton, Neri e Celio; Haroldo, Aloislo e

III!

EDIFÍCIO CARAJÁ, I o ANDAR — SALAS 13 e 14 TELEF.
Rua CeL Cordova, (Ao lado do Instituto Nacional do Pinho) 

(DEFRONTE Á ASSOCIAÇÃO RURAL DE LAJES)

Escritório de Advocacia
Djalma Garbelloto

Causas cíveis, criminais, comerciais, rios, cobranças, arrolamentos, contr » 
sas no Júri, etc.

Escritório e residência: Rua Henrique Almeida .Sênior, nr. 1

CUR,T.BANOSC a Í X a  ^  C"

Dirceu; Pilila, Negrinho, gerio, Wilmar e Jamil. Portanto os prelios de
Ro-ilho de Copacabana, serão de nivel regula es, o n d e  os a- adversários estão em fase de

GOTAS ESPORTIVAS
Amanhã cedo no Estádio do 2o Batalhão Rodoviário, estarão de defrontando a- mistosamente o quadro dos Soldados daquela circunscri- ção militar contra um quadro mixto do Laje6 F.C.

o—o
As festas comemorativas da conquista do campeonato de 1956, do G.E. Vasco da Gama, serão realizadas nos primeiros dias do mês de Outubro. o -  o
Com a demissão inesperada do Sr. Aires Serpa da Presidência do Botafogo, foi eleito para aquele cargo do alvi negro, o Sr. Julio Nunes, grande desportista aqui radicado. o—o
O Lajes F.C. vai enviar dentro de poucos dias vários oficios a clubes da Zona do do Sul do Estado, ascultando a possibilidade da exibição do Milionário naquela zona, onde aliás se pratica um dos melhores futebol de Nosso 

Estado.

Compra-se 1 cavalo manso de carreta. Tratar com lulinho.Edif. Dr. Acacio Apart. 2

manhã cedo no Estádio Ve 1 reabilitação.

Ouvis' pacrar!

O S  R A D I0F 0N 0S
•í. de Ulfra-Fidelidode
Tôda a Beleza tonal da voz humana ! 
Tôda a Riqueza sonora dos instrumentos 1 
Todas as Dimensões da Música !

'â \/e.r e /n
F E R N A N D E S  & C I A .

Comércio e Representações
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

AQUI V. ENCONTRA AS MAIORES FACILIDADES I

Interessante torneio patrocinado 
pelo S. C. C R U Z E I R O

Amanhã a tarde no F6tadio Velho de Copacabana será realizado um interessante torneio, patrocinado pelo S.C. Cruzeiro, em comemoração a passagem do 4o aniversário de fundação do quadro estrelado O torneio terá participação dos seguintes clubes: União, Az de Ouro, America, Atlético B., Botafogo e Industrial.É a seguinte a tabela do torneioIo Jogo; Az de Ouro x Atlético B 2o « : União x Industrial 3o « : Botafogo x America4o « : Vencedor Io x Vencedor 2o 5o « : Vencedor 3o x Vencedor 4oAo venceder do torneio caberá a taça A CAPITAL, e ao Vice Campeão do mesmo caberá a taça Casas Pernambucanas.Após este torneio, o 5 C. Cruzeiro dará combate contra o S.C. Independente de Ponte Alta do Sul, e6tando em disputa a taça 4o Aniversário de Fundação.

VO TO  NO
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Realizada a quarta mesa redonda pa
ra debater o problema dos menores

R«*uniu-8e na segunda feira passada a quarta inesa redonda para debater o problema dos menores em Lajes, iniciativa do sr. Mario Augusto de Sousa, sócio gerente do Cine Teatro Mara- joara e do Juizado de Menores desta Comarca, movimento esse que vem tomando vulto nas diversas camadas sociais de nossa terra e que já vem produzindo efeitos benéficos. Nessa ocasião, tratou-se, além de outros assuntos de relevante importância, o de ampliar a SLAN para que essa sociedade be- neficiente possa prestar aos menores abandonados uma assistência mais adequada, assim como foi discutida,

também, a possibilidade da criação de um abrigo de menores ou um patronato nesta cidade. A sessão foi presidida pelo sr. Mario Augusto de Sousa e secretariada pelo sr. Estevam Borges, contando ainda com a presença dos 6rs. dr Francisco José Rodrigues de Oliveira, juiz de Direito da 2a Vara. dr. João Batista Tezza, d iretor do Instituto de Educação, major Jubal Coutinho, delegado regional de Policia, Oarcy Ribeiro, escrivão de 
Órfãos e Ausentes, prof. Cé
sar Góss, delegado regional 
de Ensino, Ivens Muniz, ins
petor escolar municipal, Car
los Jofre Amaral, diretor da ‘

Radio Clube de Lajes, Newton Cardoso, pelo Centro Espirita, frei Paulo de Assis, diretor do Jornal Catarinense, .Mauro Nerbass, pelo Kotary Clube, verpador Syrth de Aquino Nicolélli, Palmirio Vieira e Moacir Noveletto pela ULE e acadêmico Gal- vão Nery Caon, representante do Correio Lageano. Ficou estabelecido que as mesas redondas se realizarãcç iodas as segundas feiras na Radio Clube, a qual vem colaborando de maneira efi
ciente com a iniciativa nara 
que o problema dos meno
res em Lajes 6eja resolvido 
brevemente, de acordo com 

•as possibilidades existentes,

i ui r
O veterano Clube 1 de Julho desfruta, na sociedade la- jeana, de vasto prestigio adquirido através das inúmeras

festividades que vêm promovendo na Princesa da Serra. Reunindo em tôrno de si tudo o que de mais nobre e fino existe na sociedade lajeana, o veterano Clube Io de Julho tem se destacado de maneira acentuada em nossa cidade, merecendo os mais justos e edificantes elogios das pessoas do-

Regressou de Buenos 
Aires o sr. Emílio 

Battistella
Regressou de Buenos Aires, sabado último, o sr. Emilio Bat tistella, diretor-prcsidente da firma Industria e Comércio Battistella S/A, que fôra àquela capital portenha para tratar de assuntos importantes ligados à conceituada organização que dirige e da qual é um dos maio, res acionistas. Ao sr. Emilio Batistela, que desfruta de largo prestigio em nossos meios apresentamos os nossos cumprimentos.

tadas de bons sentimentos e que sabem reconhecer valores. Está na presidência do veterano, atualmente, o sr. Newton Ramos, elemento dinâmico e empreendedor que segue, como temos notado, os passos do seu antecessor, sr. Guilherme Socas, a quem o Clube Io muito deve, procurando elevar cada vez mais o nome da conceituada sociedade que dirige e que

é tradicional em nossos meios. Ainda paia hoje e amanhã estão programados um Baile de Primavera e uma «soireé», a se realizar em seus salões. As festas serão abrilhantadas pela orquestra de EDUARDO MEN- DEZ, um dos conjuntos musicais mais afamados do sul, e, temos certeza, os mesmos vão obter o mais pleno êxito, como vem acontecendo sempre.

Alimentos e não remédios
A variabilidade dos alimentos e um regime de 4 refeições diárias (desjejum, almoço, merenda e jantar), pelo menos, constituem, na média das opiniões dos especialistas, condições normais para a manutenção da boa saúde das crianças. É claro que não se 

torna fácil determinar as «necessidades nutritivas individuais», em certos cesos, nos quais a intervenção pessoal do pediatra é indispensável para melhor orientação. A verdade, porém, é que muita gente gasta mais dinheiro com remédios do que com os alimentos, na presunção de que aquêles são de ação mais rápida. Mais grave, ainda, é que esta geDte «receita» por conta própria, dando aos seus filhos vitaminas sintéticas, sais minerais e proteínas manipuladas em laboratórios. A não ser naqueles casos especiaG de assistência de pediatra, às vêzes é muito arriscado ficar convencido com a propaganda dos fabricantes de remédios, principalmente dos que se arvoram como sucedâneos de alimentos. Sempre que possível. a criança deve receber furta e variada alimentação

várias vêzes ao dia, em um mínimo de 4' A variabilidade (legumes, leite, carne, frutas, fígado. ovos, cereais) permitirá o foinecimecto essencial das vitaminas, proteínas e sais minerais, indispensáveis à boa nutrição das crianças. Os remédios, mesmo os que se anunciam ricos em «elementos nutritivos». própriuS para o período de crescimento dos jovens, só devem ser tomados como tais, isto ‘é, como 
remédios e receitados por médicos. A- partir do 5o mês de idade (e até mesmo antes), o* bebês já podem ser acostumados aos cerais, às fsopas e atê mesmo ao ôvo. Éste é o alimento que pode participar do regime alimentar de tôdas as idades, sempre variai:do-o com a carne ou o fígado. A gema de ôvo nío faz mal aos bebês desde 4 nu‘sf.8 de i 1a- dade. É lógico que 6e deve começar com uma colherinha das de chá, mal cheia. A gema deve ser cozida. Os ovos quentes ou escaldados, sempre de boa procedência, *ão preferíveis aos cozidos ou fritos, uiais tarde, a partir do 3o ano.

Programa Musica e Romance 
na Radio Clube de Lajes

A Radio Clube de L*je=, que tem como diretor a figura simpática e dinumica dos:. Carlos Jofre Amara!, vem se destacando pelo seu interesse cada vez mais acentuado <!e agradar aos seus ouvintes, dentro dos seus recursos e possibilidades- Além de |>a- trocinar inúmeras campanhas de vulto, que visam o bem estar da coletividade, a ZYW- 
3 tem se preocupado com a parte artística do radio, procurando apresentar sempre bons programas contando para isso com a eficiente e decidida colaboração dos elementos mais capacitados dos nossos meios. Ainda agora a

Rafio Clube está apres**ntan- <o, todas as terças e quintas feiras, o programa Musica e Romance, uma Miz criaçã i do taleUoso jovem Alceu Rogério Goulart e que está se desenvolvendo num ambiente d< agrado geral, príncipalmen le pelas mocinhas e tapazes que vêm nele um veículo de su 8 aspirações românticas.Felicitamos, destas colunas, ao jovem Alceu Rogério Goulart pelo brilhantismo com que 
vem apresentando o referido 
programa, e à Radio Clube 
de Lajes que desfruta de ele
vado conceito em nossos 
meios.

CORREIO l  AP.EANO
ANO XVlj L ages, 29 de Setem bro de 1956 N‘ 73

Em Lajes o Desembargador Ee' sário 
Ramos da Costa

Encontra-se nesta cidade, procedente de Florianópolis o dr. tíelisario Ramos da Costa, desem bargador do Tribunal do Estado e elemento de grande presttgio em nossos meios. O ilustre visitante, que pertence a tradicional familia lajeana, desempenhou, durante alguns anos, o eleva

do cargo de juiz de Direito desta Comarca, sendo proverbal a retidão do seu carater e a sua conduta imaculada no exercício da magistratura.Ao desembargador Be- lisario Ramos da Costa apresentamos os nossos cumprimentos, com votos de feliz permanência na Princesa da Serra.

Indústria e Comércio de 
Madeiras Battistella S/A.

Assembléia Geral Extraordinária 
(la . C onvocação)

Convidam-se os Snrs. Acionistas para a Assembléia Geral Extraordinária, a realisar-se na sé- de social, à Avenida Marechal Floriano, s/n., nesta cidade, no dia 10 (dez) de ( uturo p. vindouro, ás 10 vdez) horas, afim de deliberarem sôbre a seguinte
ORDEM DO DIA:

a) Aumento de capital social, mediante reavaliação do ativo e incorporação de reservas e lucros;
b) Alteração dos estatutos e
c) Cutros assuntos de interesse social.

Lajes, 27 de Setembro de 1956.
Emilio F. Battistella - Diretor Lnio Mario Marin - Diretor

AMANHÃ, domingo -  às 4, 7 e 9,15 horas - no

UM GRANDE ESPETÁCULO DE CINEMA - com a apresentação do em ocionantem a r a j o a r a

A S O MB R A  V E R D E
e sensacinal filme Mexicano:

tendo como protagonista o consagrado astro: RICARDO MONTALBAN O filme de maior sucesso até hoje apresentado p 
___  cinema mexicano
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