
Náo é de hoje que esiajor- 
n*l vem se batendo em prol 
d»s boas causas, como |o de
vem fazer todos os órgãos de 
imprensa que têm a cuneiên- 
cia do seu dever e do im
portante papel a desempenhar 
dentro da sociedade e dos di
versos setores da atividade 
hunt8na. A missio da impren
sa, sob todos os pontos de 
vista, é trabalhar sem medir 
esforços e nem poupar sacri
fícios para que as normas da 
decência, do direito, da moral 
e da justiça sejam respeita
das, protestando veement* 
quando isso nào acontece. 
Não estaria ela cumprindo 
com sua nobre finalidade se 
porventura pactuasse ou si- 
lenciasse por medo, indife
rença ou por conveniências 
particulares, ante os absurdos, 
as injustiças e os abusos co
metidos. Por'isso, destas colu
nai protestamos jenèrgicamen- 
le centra a imoralidade que 
reina em pleno centro da ci
dade, principalmente em al
guns bares e cafés que são 
autênticos bordeis que pertur
bam a ordem e o sossego pú
blicos nas boras tardi»s da 
noite. Naturalmente que não 
somos contra o funcionamen
to noturno desses estabeleci
mentos, mas sim, que man
tenham uma linha rígida de 
conduta, de acôrdo com 0 que 
preceituam os bons costumes, 
tão indispensáveis a qualquer 
cidade cujos habitant°s pro
curem não se afundar na la
ma e no vício. Portaoto, não 
somente protestamos: pedi
mos providencias por parte 
das autoridades competentes 
no sentido de coibir o mais 
brevemente possível tais abu
sos, que tanto depõem contra 
os bons .costumes, contra a 
moralidade e costra a decên
cia que deve imperar em nos
sa «urbs», a qual em tão alto
* honroso conceito é tida en
tre suas congêneres, localiza
das em todos os recantos da 
terra catarinense. Necessário 
se torna que o respeito e a 
moralidade sejam reestabele- 
cidos em Lajes pelas autori
dades competentes em bene
ficio da população e, princi- 
palmente, da familia lajeana, 
que sempre repudiou os atos 
Que venham h ferir êsses no
bres e sadios princípios dada
* sua apurada formação cris
tã e o seu constante e mani

festo desejo de aperfeiçoa
mento moral e espiritual. Aqui 
rica, portaDto, o nosso ve
emente apelo para que seja 
reprimido ês-e abuso a que 
muitos, eironeamente, deno
minam «civilizar a cidade». 
Caso não sejam tomadas pro
videncias imediatas, princi- 
palmente por parte dos pro
prietários dos referidos esta
belecimentos, passaremos a 
denunciar ao público em nos
sas próximas edições, os seus 
nomes e onde eitão localiza
dos.

Ma iores descontos nas 
declarações de renda

O Congresso rejeitou, dia 3 
d > cõrrente, um veto parcial 
do presidente da República ao 
projeto que modifica a co
brança do imposto de renda. 
Dessa maneira, de agora en. 
diante cada contribuinte des
se tributo tem o direito de 
descontar, em sua declaração, 
cincoenta mil cruzeiros pelo 
conjuge e vinte e cinCo mil 
cruzeiros p o r  descendente. 
Além disso, também o direito 
de proceder ao lançamento do 
imposto de renda, pelas re
partições arrecadadoras; de
cairá em cinco onos, conta
dos da expiração do ano fi
nanceiro a que corresponder o 
tributo.

PTB favorável a emancipação de Anita
Em reunião realizada ma Camara Municipal, o 

na semana passada, a 'projeto emancipacionista.
a Comissão Executiva do I_______________ !__________
PTB se pronunciou favo
ràvelmente à criação do 
Município de Anita Gari- 
baldi. A decisão dos tra
balhistas foi tomada a- 
pós a apresentação de 
um relatório das consul
tas feitas aos distritos 
interessados na emanci
pação, e servirá de ori
entação para os verea
dores Evilasio N. Caon e 
Syrth Nicolléli votarem,

Selvageria da Policia de Joaçaba

Eis um flagrante do sr. Agostinho Mignoni, secretário do PTB de 
Joaçaba, e suplente de deputado estadual, após o bárbaro espanca

mento de que foi vitima naquela cidade por parte da Policia.

Conferência aos congregados marianos
A convite do revmo padre 

Ernesto Pereda Castillo, di
retor da Congregação Ma- 
riana de São Judas Tadeu, 
pronunciou eloquente e im
portante conferência aos fi
liados daquela entidade ca
tólica, o dr. Indalecio Arru
da, elemento de larga pro 
jeção nos meios culturais da 
cidade. K«sa interessante pa
lestra, que teve inicio às 1! 
do dia 30 de setembro pró
ximo findo na sede daquela 
congregação, desenvolveu-se 
sob o titulo «A  fundação e 
desenvolvimento de Lajes»,

tendo merecido calorosos 
aplausos por parte de todos 
aqueles que tiveram a opor
tunidade de ouvi-la, na 
maioria dêles membros da 
Congregação Mariana de São 
Judas Tadeu

Agradeceu ao orador, no 
final da conferência, em no 
me do padre Ernesto Pere 
da 'Castillo e de todos os 
congregados o sr. José Ha
milton Soares, presidente des
sa entidade que tantos bens 
tem feito aos meios católi 
cos daquele bairro.

-  Semana da Criança —
Correio Lageano e Rádio Clube de Lajes organizaram um 

vasto programa de comemorações da «Semana da Qrwnça*,a»- 
io transcurso é  de 10 a 17 de outubro corrente. O.> a„  uemocra„co „8q
importante programação sprão divulgados pela Rad.° Ciu j ------  „.Je hâ pouc» dl».

Dr. Osni de Medeiros 
Regis

Regressou hoje a Florianó
polis, após alguns dias de 
permanência nesta cidade, o 
dr. Osni de Medeiros Regis. 
deputado do Partido Social 
Democrático e representante 
de Lajes na Assembléia Le
gislativa do Estado. O dietin 
to visitante desempenhou, 
com brilhantismo, o cargo 
de prefeito mur.icipal de 
nossa coinuua, tendo se dis- 
tinguido como administrador 
capacitado dinâmico e em
preendedor, o que lhe credi 
tou a admiração e o respei
to por parte do povo lajea 
no.

Regressou o sr. Vidal 
Ramos Junior

Regressou da Capital do 
Estado, din 3 do roes em cur
so, o sn Vidal Ramos Junior, 
prefeito municipal de Lajes. 
A viagam de sua Excia. fora 
efetuada com o objetivo de 
participar de uma reunião 
extraordinária do Partido So
cial Democrático naquela ci-

Aprovado o Código 
Tributário

Era duas reuniões rea
lizadas ontem a Camara 
Municipal aprovou a re 
cação final do projeto 
de lei que estabelece o 
Código Tributário dó Mu
nicípio. O projeto sofreu 
diversas emendas, princi
palmente dos srs. verea
dores Evilasio N. Caon, 
Syrth Nicolléli e Dorva- 
lino Furtado, e constitui 
a mais importante maté
ria discutida e votada 
pelo Legislativo Munici
pal na atual legislatura. 
Ao contrário do que se 
piopalou, não houve au
mentos de impostos. Al
guns poucos tributos que 
sofreram majorações em 
partes não tiveram es
sas majorações superio
res a 20%.

Imposto de cosumo: 
Aumentado

Segundo informações que 
nos chegaram às mãos, o go
verno determinou um aumen
to r.o imposto de consumo, 
que deverá vigorar dentro da 
seguinte tabela: vinho e ca
chaça - 10%; refrigerantes - 
15%; cerveja -’ 30%; outras be
bidas - 40%. Fosforo, perfu
mes, automóveis e objetos de 
luxo terão um acréscimo até 
de 100%, esperando o govêr- 
no com isso arrecadar, nêsse 
aumento, a soma aproximada 
de três milhões de cruzeiros.

DISTKIBUID ORES

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

258 Caixa Postal 61
Mantem em estoques os 

seguintes

‘Produtos BRASIL ir
Cbapas onduladas para co

berturas, chapas lizas Brisi- 
côr, chapas lisas Fibrolite 
para forros e divisões inter
nas, caixas de descargas 
Flomax de imbutir, B.F. ex
terna, reservatórios para â- 
gua quente e fria, tubos pa
ra esgotos e instalações sani
tária* em geral, peças e co
nexões para redes, esgotos, 
tubos de pressão para rede§ 
de agua. e outros produto.
da afamada linha

rs pro* 
«BRASAS1L1T8,
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Foi concluída, dia I o do mês 
transato, a eleição pata a es
colha da Rainha da Primavera 
de 1956 do simpático Clube 
Excursionista Princesa da Ser
ra, que atualmente tem na 
presidência a figura esforçada 
e empreendedora do sr. Plí
nio Cabral, sendo os resulta
dos plenamente satisfatórios, 
de acordo com afirmações de 
sócios dessa conceituada enti
dade recreativa. Sagrou-se ven
cedora, na aludida eleição, a 
distinta e gentil srta. ELOÉNE 
ALVES Jcom dezessete mil 
novecentos e três (17.903) vo
tos. ficando como princesas as 
srtas. CELIA BORGES e DO-

RACY DE LIZ. com 9.460 t 
9.196 votos, re6peclivame nte. 
As demais concorrentes foram 
as seguintes: Maria de Lour- 
des Machado - 6.324 voto*,- 
Terezinba Sá - 1.757 votos: 
Marilene Vanoni - 1.407 votos; 
Lilia Varela - 910 votos; Ma
ria Alvari Farias - 885 votos; 
e Lauri Nunes - 535 ..votos. O 
total de votos apurados em 3 
«soirées» foi 48.437, distribui 
dos entre as nove candida
tas.

CORREIO LAGEANO feli
cita a srta. Eloene pela sua 
brilhante vitória, almejando- 
lhe um feliz reinado.

Associação Lageana de Assistência aos 
Menores (A LA M )

C O N V I T E
Convida-se a todas as pessoas que se interessam pelo 

grave problema dos menores nêste Município para a sessão 
de fundação da Associação Lageana de Assistência ao Me
nores (ALA  d', que tem por objetivo imediato a constru
ção de um lar para os jove is desamparaãos, já contando 
enm a doação do terreno necessário, cuja solenidade terá 
lugar no próximo dia dezenove (19) do corrente, sexta-fei
ra, às vinte horas no Salão Nobre do Instituto de Educa
ção desta cidade.

Lajes, 5 de outubro de 1956 

Mario Augusto de Sousa
PRESIDENTE DA COMISSÃO DE PROTEÇÃO E ASSISTÊN

CIA AO MENORES DE LAJES
Visto:

Data supra.

Francisco José Rodrigues de Oliveira 
JUIZ DE MENORES DA COMARCA

Sr. Oscar Cardoso 
Filho

Esteve alguns d;as nesta ci 
dade, u serviço, o sr. Oscar 
Cardoso Filho, diretur-gerente 
das lojas A CAPITAL, com 
sede em Florianópolis e filiais 
em Lajes, Tubarão, Rlumeqou 
e São Paulo. O distinto visi
tante, que é elemento muito 
relacionado e henquisto nos 
meios sociais e comerciais da 
capital barriga-verde. demo- 
morou-se alguns dias na Prin
cesa da Serra, onde mantém 
inúmeras relações.

Nossos cumprimentos.

Oferecimento
Mocinho com 16 anos, 

branco, possuindo o Io ano 
ginasial, com alguma prática 
nos ramos de ferragens, ma
terial elétrico, peças e per
tences para bicicletas, pro
cura colocação.

Possíveis interessádos quei
ram 6e dirigira caixa postal 
n° 314 (Celso).

Não dê esmola: 

contribua para a SLAN

Falência de Aracy Paim
AVISO AOS CREDORES

SYRTH GIOVANNI DE AQUINO NICOLLÉLI, síndico da falência de ARACY PAIM, decretada pelo MM. Juiz de Direito da Primeira Vara, desta comarca, em Io de outubro de 1956, AVISA os credores da dita Massa Falida que, diáriamente se encontra à disposição dos interessados, em seu Escritório, a rua Benjamim Constant, 15 (ao lado da Prefeitura), nesta cidade de Lages, no horário de 8 a 12 horas.As declarações de créditos deverão ser apresentadas até o dia 22 de outubro do corrente ano.
Todos os atos oficiais desta falência serão publicados nos jornais «Diário Oficial do Estado» e «Correio Lageano».

Lages, 2 de outubro de 1956
Syrth Giovanni de Aquino Nicolléli 

SÍNDICO

Decisão da Comissão de Economia da Câmara

Liberação de aluguéis a partir ck janeiro
A partir de l.° de Janeiro 

de 1957 serão liberados os 
alugueis de todos os imóveis. 
Para isto basta que o pro
prietário requeira à Prefeitu 
ra uma (nova avaliação do 
imóvel que lhe pertence A 
avaliação poderá ser reque
rida também pelo inquilino, 
caso êle deseje saber se es
tá pagando o justo preço. Os 
outros detalhes atinentes ao 
contrato de aluguel conti
nuam a ser regidos pela Lei 
n. 1.300 de Í950, que rege a 
matéria.

Foi isto o que decidiu a 
Comissão de Economia da 
Câmara, ao votar o substitu
tivo do Sr. Uriel Alvim ao 
projeto de lei que prorroga 
por dois anos a atual Lei de 
inquilinato.

As outras modificações, 
poucas aliás, aprovadas jun
tamente com o substitutivo, 
são as seguintes: Se as par
tes, cu uma delas, não con
cordarem com o arbitramen

to administrativo, poderão re
correr dentro de um mês pa
ra o arbitramento judicial. 

Antes de decorridos três 
aDos não pode haver novo 
arbitramento. Fixado o oível 
do aluguel, a majoração, se

houver, será devida em cada 
ano civil, em base não supe
rior a 33 por cento do seu 
quantitativo Havendo acordo 
entre as paites, é livre a con- 
veDção de aluguel entre lo- 
cador e locatário.

Comércio de Automóveis Tiio Ramos S/A .
p

Assembléia Geral Extraordinária
Convidamos os senhores acionistas desta socie

dade, para a Assembléia Geral Extraordinária a 
realizar-se na sede social, à rua Aristiliano Ra
mos, 95, em Lages, - Santa Catarina, no dia 18 de 
outubro corrente, às 14 horas, para deliberarem o 
seguinte:

ORDEM DO DIA

1) Aumento de capital social
2) Assuntos de interesse social.

Lages, 6 de Outubro de 1956

TITO  RAMOS — Diretor Presidente 
PEDRO VANONI — Diretor Gerente

«a

porque de slisa  sòbre  queiEquer p iso

com

I

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesiiza suavemente sãbre 
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 côr azul lago
porto aproveitável
novo lècho de engole  suave
5 anos de garantia
preço bem mais em conta

— DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA —

e l e t r o l a n d i a

\l
h.

k
Rua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina L
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Substituam os 
eleitorais para

CORREIO LAGE&NO

A atual legislação eleito 
ral determina a substituição 
dos antigos títulos pelos no
vos model. s, contendo o re
trato do eleitor. Só com es
te modêlo, pois, poderão os 
eleitores votar nos futuros 
pleitos.

Para obter seu novo título, 
o eleitor terá de comparecer 
à respectiva zona em que 
esteja inscrito ou, tratando- 
se de eleitor novo. à zona do 
seu domicilio eleitoral. Aí, em 
eartório, na presença do es
crivão, ou do funcionário de
signado pelo juiz. terá de 
preencher de próprio punho, 
a fórmula impressa que lhe 
sera fornecida, entregando, 
no ato, três retratos com a 
dimensão de 3 x 4, e um doe 
seguintes documentos;
a) Certidão de idade extraí

da do Registro Civil;
b) documentos do qual se in

fira por direito, ter o re-

cj

d)

O

f)

g)

sei*s títulos 
Poder votar

l2U a n o t  Ídaa'  8Up6rÍOr a

dor8ea0tríte batisrao- quan 
nascída n a,r de Pess™
U!9ü-d anten°rmente a

S d a *  di6 ident'dade ex 
PDed d P«l° serviço com- 
no* 'dentificação
«o  Distrito Federal, ou 
^ trnriórSao congênere nos 
bstados e Territórios.- 
^ertifieado de reservista 
de qualquer categoria do 
Exército, da Armada ou 
da Aeronáutica,- 

documento do qual se 
intua a nacionalidade 
brasileira, originária ou 
adquirida, do requerente 

eleitoral expedido 
ate 31 de dezembro de 
1955 ou anteriormente a 
1945, desde que que reva- 
lidade na forma do decre 
to-lei n- ,7.944, de 10 de 
6etembro de 1945.
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0 sucessor de Juscelino tomará 
posse já na futura capital

Após o seu desembarque cidade, já completamente ins-
em Brasilia, futura capital da 
República ocorrido dia 2, o 
presidente Juscelir.o Kubits- 
check declarou aos jornalis
tas que se achavam presen
tes, que o seu sucessor, em 
1930, tomará k posse naquela

talada. Como se sabe, a mu
dança da Capital da Repúbli
ca é um velho plano do go
verno federal, devendo ser 
concretizado agora na ges
tão do atual chefe da nação.

CONTABI1JSTA REGISTRADO
Ed. CARAJÁ Salas 13 e 14 - Caixa Postal, 260

LAJES Santa Catarina
CONTABILIDADE — SEGUROS — REPRESENTAÇÕES 

Serviços especializados junto ao INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

«  PARTE CONTÁBIL
w

<
«
O
Q
<
K
D
Ü
W
w

Organização de firmas Escritas Fiscais Escritas completas Sistemas manuais e mecanizados
JUNTA COMERCIAL DO ESTADO
Registro de contrados e suas alterações 
Registro de distratos
INSTITUTO NACIONAL DO PINHO

Transferência de registrosRevalidação de guiasPedidos de aumento de quotasPedidos de registro de marcas de exportação

PEPSI -
a bebida que faz amigos:

| l! St C O É C !
Refrigerantes Sul-Riograndenses S. A. 

Ind. e Com. - Fabricas em

Pono Alegre e Pelotas R.G.S.
o- -o

Distribuidores em Lajes:

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

LAJES Santa Catarina

R E F E I T Ó R I O  DA S L A N
E6tá tendo prosseguimento, 

e com ampla repercussão em 
nossa cidade, a campanha que 
a Sociedade Lageana de As 
sistencia aos Necessitados, 
por iniciativa do seu atual 
presidente sr. Joaci Ribeiro, 
em tão boa hora promoveu, 
com a nobre finalidade de 
auxiliar os necessitados de 
Laje6 numa das coisas que é 
indispensável à subsistência 
de cada ser humano - a ali
mentação. Ainda há poucos 
dia6, o sr. Joaci, a propósito 
da mesa redonda para discu
tir o problema dos menores 
em nossa cidade, e dado o 
espírito humanitário do sr. 
Mario Augusto de Sousa que 
idealizou essa campanha me

recedora dos mais sinceros 
elogios, aliado à boa vonta- 
de, ao dinamismo e à alta ca
pacidade do dr. Francisco 
José Rodrigues de Oliveira, 
juiz de Direito da 2a. Vara 
deste Comarca, levou-os até 
o núcleo residencial para in
digentes mantidos pela SLAN 
a fim de comprovarem, de 
perto, o serviço que a Socie
dade Lageana de Assistência 
aos Necessitados vem pres
tando a todos os que. de uma 
maneira ou de outra, são o- 
brigadoB a recorrerem aos 
seus semelhantes para que 
não pereçam por falta da sua 
colaboração. Vivamente im
pressionados com o que v i
ram e ouviram naquela oca

sião, o presidente da Comis
são Especial da Mesa Redon- 
da e o titulap do Juizado da 
2a. Vara não pouparam elo
gios ao trabaiho que vem 
sendo realizado, nestes últi
mos tempos, com a finalida
de de, dentro das possibilida
des e recursos disponíveis, 
prestar todo o apôio e assis
tência aos indigentes |da 
Princesa da Serra. Felizmen
te, com a colaboração de 
quasi todas as classes da 
terra de Correia Pin o, a re
ferida campanha está obten
do o mais pleno êxito, espe
rando-se que, dentro de pou
co tempo, o dito refeitório 6e 
torne uma realidade.

IMPOSTO DE RENDA
Declarações de rendimentos Defesas fiscais
MADEPINHO SEGURADORA S.A.

Seguros de Acidentes do Trabalho 
Seguros de Fogo Seguros de Acidentes Pessoais
Cia. NACIO NAL DE SEGURO AGRÍCOLA
Seguro Agrícola Seguro - Pecuário
EDIFÍCIO CARAJÁ, I o ANDAR — SALAS .13 e 14 -  TELEK 2ol 

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

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

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

B A R - R E  S T A U R A N T E
Propriedade e Direção da Construtora Comercial Ltda.
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Brevemente será realizada
a reunião de governadores

onista. Agora quando se vo l
ta a falar na propa-

Abordado esta semana pe 
la reportagem carioca, o go
vernador Bias Fortes decla
rou que pretende convocar, 
muito breve, a tão projetada 
reunião dos governadores, 
proscrita ultimamente, quan
do mais acesos eram os es
forços para a campanha uni-

lada união nacional, acha o 
sr. Bias Fortes que a reunião 
se torna imediata, adiantando 
ainda que, esta semana, con
sultará todos os governado
res para estimarem a data 
em que pretendem reunir-se.

Elevação do capital mediante a reavaliação 
do ativo imobilizado

O deputado Armando Fal
cão, da bancada pessedista 
na Camara 'Federal, em uma 
das sessões daquela Casa a- 
presentou um projeto de lei 
prorrogando, até 31 de de
zembro, o prazo da lei 2.862

que permite a elevação dc 
capital das empresas median
te a reavaliação do ativo 
imobilizado, bem como a in
corporação das reservas tri 
butárias.

Prefeitura Municipal 
de Lajes

Estado de Santa Catarina
DECRETO N° 51 

de 21 de setembro de 1956.
O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições

D E C R E T A :
A.rt. I o - Fica aberto, por conta do excesso de arreca

dação do corrente exercício, u.n CRÉDITO de TRINTA MIL 
CRUZEIROS Cr$ (30.000,00), para suplementar a dotação 
9-84-1 do Orçamento vigente.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, em 21 de setembro de 1956.

Assinado: - Vidal Ramos júnior 
Prefeito Municipal 
Felipe Afonso Simão 
Secretário

P O R T A R I A  
de 18 de setembro de 1956 

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

IT a MIRA M Al A, para reger mais uma classe Das ES
COLAS REUNIDAS de Capela São Pe iro, no distrito de 
Anita Garibaldi, percebendo a gratificação prevista em Lei. 
Prefeitura Municipal de Lajes, em 18 de setembro de 1956 

Ass.) Vidal Ramos Junior 
Prefeito Municipal

DECRETO N° 50 
de 19 de setembro de 1956.

O Prefeito Municipal de Lages, no uso de sua* atribuições,
D E C R E T A :

Art. Io - Fica aberto, por conta do excesso de arreca
dação do correDte exercício, um CRÉDITO ESPECIAL de 
noventa mil cruzeiros (Cr$ 90.000,00) para reforma do AUTO
MÓVEL da Prefeitura.

Art. 2o - Este Decreto entrará em vigor na data da 
sua publicação, revogadas as disposições em contrário. 
Prefeitura Municipal de Lages, era 19 de setembro de 

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

1956

( l o t o  C o r m t a p i
de RAM AO GARCIA

estabelecido a avenida Brasil, n. 496 
PORTO ALEGRE

com COMPRA VENDA TROCA FINANCIA
MENTO DE Automóveis - caminhões - ca
mionetas - ônibus - micro - Jeeps.

Casa devidamente legalisada com n. 
10076 de 1956

(Transações feitas exclusivamente sob responsabilidade do proprietário sr. RAMÃO GARCIA — Oferece as referencias que desejarem sob sua conduta comercial na cidade de Porto Alegre.

A  BANCADA DO PTB QUER A  PERM ANÊNCIA DE M USA
A bancada do Partido Tra

balhista Brasileiro da Camara 
dos Deputados revela o maior 
interesse pela conservação 
do 6r. Joaquim Pereira Mu*a

à frente do Serviço de Expan
são do Trigo, alegando que 
o mesmo se encontra há se
te mese» no posto, t perfeita-

mente a par da necessida
de de escoamento e financia
mento da safra tritícola do 
Rio Grande do Sul.
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0,P res. Juscelino Kubitschek 
começará a dnspachar. perio
dicamente, a partir do primei
ro semestre do próximo ano 
em Brasília, nova Capital do 
Brasil, cujas obras de cons
trução do núcleo pioneiro se
rio concluídas no prazo de 3

Capital Federal.

deci*ã j

Panhi. U rb an ^ o r .^ d a  n™ ' Va <CaíJ:t" ! do Brasil, onde
ídiôs, assinou o decreto de no
meação do sucessor do gene
ral Dorneies n0 Ministério daEssa

‘ }rDc.i0 pracl. foi revelrtda
na‘ Vin  ^  da R^PÚblic.

I o 8 qUí ,,Z d'a 2 80 lo- 
-  0ndp s ^ á  instalada

Agricultura e declarou que es
tá dieposto a transmitir o Go 
vêrno já em Brasília.

A UNIÃO 
FAZ A
FORCA

/ ^ - ' U I R I S M O
EM NOSSO 
ESTADO

Mais de 12 mil toneladas de pescado em 
Santa Catarina

Fm 1954 a produção de 
pescado de Santa Catarina 
elevou-se a 12.875 toneladas, 
contra 13.469 em 195 5. O va
lor do produto, em 1954, foi 
de Cr$ 123.261.000,00, contra 
Cr$ 71.967.000 do ano ante 
rior. Conforme se evidencia, 
em 1954 registrou-ee declínio 
em relação à quantidade e 
aumento em relação ao va

lor do produto.
De acordo com os dados 

do Serviço de Estatística da 
Produção, do Mini-tério da 
Agricultura, dentre os vinte 
municípios produtores di 
pescado, no Estado, os prin
cipais são os de Imaruí, com 
5.385 toneladas. Laguna, com 
1.552 e Florianópolis, com 
1.200

Juizo de Direito da Primeira Vara da 
Comarca de Lajes

E D I T A L
O Doutor Clovis Ayres da 
Gama. Juiz de Direito da Pri
meira Vara da Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Cata
rina, ni forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos o 
presente «ditai de publicação 
le sentença virem ou interessar 
Dossa, que no processo de li 
quidação da Falência de Nlca- 
nor Salvador dos Passos, foi 
proferida a seguiute SENTEN
ÇA: -  Vistos, etc. Apriglo Le«l 
Nun-s, credor da massa falida 
de Nicanor Salvador Passos, e 
subrogido no* direito* dos de
mais credores, tendo comprova
do o pagamento destes, na base 
d« 40 e 50%, conforme o ajus
tado previamente com cada um, 
requereu a deaistencia do res
pectivo proceaso de falência, a- 
brigando-se, outrossim, a pagar 
todas as custas processuais, os 
honorários do sindico e os do 
advogado da massa. Autuado 
em separado o requerimento, 
com o« respectivos documen
tos, foram publicados editais 
com o prazo de 30 dias, n* 
«Diário Oficial do Estado» e no 
Jornal da Serra», local, tendo 
aobre o mesmo pedido se ma- 
nifistado favoravelmente, o sin- 
dico, o falido e o Dr. Promotor 
Público da Comarca, tudo ^na

forma dos art gos 136 e 137 da 
Lei de Falência. Homologado, 
pois. o referido pedido de deais
tencia e declaro extintas as o- 
brigaçõea e encerrada a falência 
de Nicanor Salvador Pasas, 
para que produza todos o* efei
tos legais e de direito. Passada 
em julgado esta decisão, aejam 
os autos apensos aos da falên
cia. - Publique-se por edital e 
comunique-se aos funcionários 
e entidades avisados da falên
cia, na forma do § 6° do artigo 
137 citado. Custas e honorários 
pelo requerente. P.R.l. - Lajes, 
7 de Janeiro de 1954. (a) Beli- 
sario Ramos da Costa. - Juiz de 
Direito da la. Vara. - «E para 
que ninguém alegue Ignorância, 
muito especialmente os interes
sados, passou-se o presente edi
tal que será publicado na forma 
da lei. - Dado e passado nesta 
cidade de Lajes, aos primeiros 
dias do mes de outubro do ano 
de mil novecentos e cincoenta 
e seis. - Eu, WALDECK A. 
SAMPAIO, Escrivão do Cível o 
datilografei, subscreví e também 
assino.

CLOVIS AYRES DA GAMA
Juiz de Direito da la Vara

WALDECK A. SAMPAIO 
Escrivão do Civtl

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 Costa, 159 Lajes, S.C.

Mercantil Delia Rocca Broering S
Rua Cel. Manoel ThiagodeCas.ro, 1 5 6 -  Fone. 27.

Refrigeradores B R A S T E M P
ocessionarios D 0  D G E D P 4 Ç P , R  Fornos e Fogões Elétricos L A I R

Peças e Accssonos MOPA - Tjntas e vernizes BERRY BROTHERS

Pneus e Cantaras 0 .0  O D ' t A R  Baterias B R A s p A K
Gazolina e Olees ATLANTIC E VEEDOL H  ;

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^JPLYMOUIH -  FARGO
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0 retrato le n a  senliara elepnte
0  perfeito retrato de uma 

elegante senhora de meia ida
de, com sua fisionomia sere
na e delicada, é realçada pe
lo uso adequado de trajes e 
acessórios escolhidos Com 
gôsto e senso crítico.

Com seu porte distinto, a 
mulher madura dá preferência 
às modás que favoreçam a 
sua ' tegància, o que esté im
plícito no emprêgo da sêda 
em suas «toilletes». Este te
cido, pela 6ua flexibilidade e 
variedade, tanto *e adapta 
aos trajes pará a tarde, como 
para a noite.

De grande encanto para as 
senhoras de cabelos pratea
dos, é o u«o da seda pura, 
do chiffon, de organdi e da 
renda - envolvendo-a com 
uma auréola de encantadora 
feminilidade. O* vestidos pa
ra a tarde são de corte lon
go, com franzidos ou pregas 
batidas, afim de afinar a si- 
luheta. Laços e gravatas, jun
to ao pescoço, dão um toque 
de suave moldura. Fugindo 
um pouco ao preto e ao azul 
marinho tão preferidos pelas 
6enhoras, o «beige» claro e o 
castanho constituem substi
tutas de gôsto.J,

O organdi de seda pura em 
um vestido de jantar ou na 
«toillete» de mãe-da-noiva éàs 
vezes enfeitado com renda fi
na formando o Corpo do ves
tido, podendo, tatnhém, cair 
em gracioso apanhado sôbre 
a saia ampla. O brilho do 
setim empregado no corpo ou |

apenas no laço de u;n vestido 
de organdi oferece uma boni
ta combinação,

O costume de seda assenta 
muito bem na mulher elegan
te de meia idade, podendo ser 
usado nas mais diversas oca
siões De tecido liso ou es
tampado, o «Shantung», o 
«surah» ou o tafetá executa
dos num rnodêlo de duas pe
ças, casaquinha sôbre saia li
sa, enfeitada com outro teci
do contrastante, pode ser a- 
companhado ou oáo de urna 
ectola de pele, conforme a 
ocasião.

Os detalhes bem escolhidos 
do vestido, dão o toque ele
gante, não se abusando de en
feites é rião se sobrecarregan
do a silhueta. Uma aplicação 
de veludo num aecote oval; 
uma flor colocada com arie 
num» gola; uma g o l . de velu 
do, dão graça e brilho à fisio
nomia, assim como uui bor 
dado delicado n» blusa que se 
extende peia saia, um peque
no làço em tecido leve ou um 
laço batido no término de um 
decote, constituem o toque de 
atração de urna «toillete».

0  preto e o branco, geral- 
mer.te usados em vestidos de 
duas peças, são tons práticos 
e fáceis para o emprêgo de 
variações.

Os tecidos estampados são 
muito procurados pelas senho
ras, para a confecção de ves
tidos ligeiros usados nas com
pras, ou em outras atividades 

|diurnas.

C O M B A T E
de primeira necessidade, não 
só por intermédio de medidas 
de amparo direto ao produtor, 
como também proporcionam 
do maiores facilidades para o

À C A R E S T I A
Respondendo à Camara dos 

Deputados, o titutar da pasta 
da Fazenda declarou que o 
governo está empenhado em 
combater a alta dos gê:iero6

pronto escoamento das sa
fras, abastecendo de maneira 
mais eficiente os centros 
consumidores do país.

S.A. Empresa de Viacào Aerea Rio Grandense

—= V  A RI G = ~
Tem o prazer de anunciar as novas türifas reduzidas já vigorando

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES 

H O R A  R I C
DE LAJES PARA

Caxias 
Curitiba
Florianópolis 2as.
P. A legre 2as.
Rio de Janeiro
São Paulo ____ ___

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

4 as. 6as. Dom.
3as. 5as. Sab.
3as. 5as. Sab.

4as. 6as. Dom.
3as. 5as. Sab.
3as. 5as. Sab.

P R E Ç O
I DA Ida e Voll

Carasinho 824.00 1.456.90
Caxias 433,20 781,60
Curitiba 1.103.60 1.993,10
Erechim 607.40 1.096,10
Florianópolis 560,40 1.010.60
Joaçaba 390,80 705,30
Passo Fundo 739,20 1.334,30
Porto Alegre 692,20 1 248,80
Rio de Janeiro 2.588,60 1662,10
íáão Paulo 1.860,00 3.355,40
Xapeco 565,00 1.019,80

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

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

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

• Freios ultra seguros sistema 
"Westinghouse".

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

• Diversos tipos de chassis, carrocerias 
e cabines.

F l r f U f m i

l i  T i»

C 0 MI N M Ã 0

f n m
M0 GIGANTE DOS ESTRADAS” /

/ • Pronto e n t r t g o
0 F o e ih d o d e  d«  p o ç o m n t *

.  assistência técnica
pprm an tn tm  e  e iro q u »

<*• »fÇAS c Actssowos

D I S T R I R I J I O O B  L O C A I
AUTO QERAL GERSON LUCENA S.A.

Av, Mal. Flòrianò 373 - 
Lages, >

Fotíè 252 - C. Postal 
Sta. Catarina _7

Juizo de Direito da Primeira Vara da Comar
ca de Lages

FALÊNCIA DE A R AC Y PAIM

E D I T A L
O Doutor Clovis Ayres Ga
ma, Juiz de [Direito da Pri
meira Vara d» Comarca de 
Lages, Estado de Santa Ca
tarina, na forma da lei, etc.

Faz saber a todos quantos 
o presente edital virem, dele 
conhecimento tiverem ou inte
ressar possa, que, na falência 
de ARACY PAI At. ccmercian- 
te desta praça, requerida por 
Roberto Elias, firma individual 
com sede na capnal do Esta
do de São Paulo, proferiu a 
seguinte SENTENÇA: - «Vistos, 
etc. - Roberto Eliai, firma in 
dividual ccna sede em São 
Paulo, Estado do mesmo no
me, à rua Dr. Carlos de Sou
za Nazareth, n. 251, pede nes
tes autos seja declarada a fa
lência de Aracy Paim. desta 
praça, juntando o requerente, 
ao seu pedido, duas duplica
tas devidamente protestadas, 
aceitas e não pagas pelo re
querido. - O pedido em que>- 
tão encontra amparo erh !ef. - 
O devedur, apesar fie citado 
‘pára apresentar defesa em 24 
boras, nada alegou, deixando 
até de exibir a relaçlo de 
seus credores. - Pelo Exposto: 
Declaro, hoje, i s quatroze ho
ras e quinze minutos^ aberto a 
falência de Aracy Paim, firma 
com sede nesta cidade, à Pra
ça Videl Ramos Sênior, cora

loja de armarinho e congêne
res, fixando o têrmo da falên
cia em dezesseis de agosto 
próximo pasiado, data do pri
meiro protesto. - lntime-se o 
falido, a, em duas horas, sob 
pena d« prisão, apresentar a 
relação de seus credores psra 
os fins do ait. 60 do Dec. Lei 
n. 7.661, de 21-7-51. - Desde 
já marco o prazo de vinte dias 
para os credores apresenta
rem documentos e justificati
vas de seus cTéditos. - Afixem- 
se e publiquem-se os compe
tentes editais e façam-se as 
necessárias comunicações. 
Custas, na forma da lei. 
P.R.l. - Lajes, I o de Ou uh o. 
de 1956. - Clovis Ayres Gan a 
Juiz de Direito da la Vara».- 
Assim, na forma do art. 16 do| 
decreto acima citedo, é expe
dido o pTesente edital. - Dado 
e passado nesta cidade de La-jí 
jes, Estado de Santa Catarina, 
ac>8 dois dias do mês de outu
bro de mil novecentos e cin-\ 
coènta e seis, - Eu, Wald^cte 
Aurélio Sampaio, Escrivão do 
PivPl n *llhsCreVÍCivel, o datilografei, subscreV| 
e também assino.-Selos afina

Clovis Ayres Gama 
Juiz de Direito da Primpit 

Vara

Waldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão' do Civel

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



6-10-56

Secção esportiva
Redação de N F V T n  ^ n rn r| | |L_

f I  ■ ^ _

CORRSIO LAGEANO 7 Página

— --------------------------- U t i j
0 líder vai enfrentar o Ponular 

na 2a. Divisão
0 certame da 2a Divisão pro

gramada para domingo oferece 
como atuação principal a volta 
do lider neste eert*me, pois a 
equipe do Flamengo vai dar 
combate nesta rodada frenta ao 
conjunto do Popular. onde o 
onze rubro negro tem tudo pa
ri vencer este compromisso e 
galgar na ponta da tabela, e 
isto *em que desejamos melin- 
drar o conjunto do Bairro Po- 
puiar que poderá aurpreender.

Para este Jogo os dois con
junto» d°verão alinhar os se
guintes elemento*: Flamengo: 
Siidi. Nenl e Helvio; Tenebrioj 
Sansão e Rubens; Siqueira; Ari, 
Juba, Oelio e Rui.

Popular: Evaldo, Daniel e 
Quinze; Jovito, Tão e Nerci; 
Ciro, Niggemann, Cabral, Aldo

ri e Dorival.

A.lHlcô"A,Í?^%,da^ ad,V°
!icV.S°e a " "b ° " i0
elrven, bra° “ ’ poi* os d°is elrvens apresentam-,e n0 m.-
memo com quadros de tma
mesma estirpe. Para este jogo
salvo alterações de ultim» h^a’
" « S i  qu.adros «  apresenta’ 
p .  ̂ !  m L rmado,: Io de Maio: 
Eractldes, Sebastião e Alcides;

Ner' e Asteroide; Fulvio 
Madureira, Luzardo, Adroaldo è 
Polenla.

Atlético A.- Buzarello, Nelson 
e Nardo; Martelo, Lambança e 
AAilton; Ledra, Ulisses, Joio Fer
nandes. Vavá e Rei (Jonci. Os 
dois cotejjh serão lealizados no 
Velho Estádio na parte da ma
nhã. ,

Atlético B e Uniào larão o 
unico cotejo da vaizea
0 campeonato varzeano do 

corrente ano terá prosseguimen- 
ts t com a realização de um 
unico cotejo, q ie será realizado 
ni tarde de amanhã no Estadia 
de Copacabana, entre as equi
pes do União e Pdo Atlético B, 
respectivamente 3o e 4o colocado.

Será um choque de bae de
senvoltura, onde pende um li
geiro favoritismo para o quadro 
tricolor da Lomba Seca. Eis co
mo deverão atuar as duas e- 
quiaei; Umãc: Willi, Carpinho e 
Lalão.- lti, Sebastião e Artenes; 
Miltinho, Dezinho, Eloir, Caji e 
Deodecio.

Atlético B: Martins, Enio e

Rogério; Antonio, Valdo e Al
ceu; Waldir. Aldo, Miguel, Dr- 
nival e Nei.

Após este jogo, estarão se mo
vimentando amistossmente os 
quadres do Independente e do 
Cruzeiro, no I o ch que de clu
bes varzeanrs e da 2a. Divisão.

Os dois quadros deverão a- 
tuar assim constituídas: Inde
pendente: Norton, Aloisio e Po- 
cai; Haroldo, Negrinho e Dirceu; 
Pilila, Wilmar, Rogério, Manto- 
vani e Adilsom.

<’ruzeiro: Buck, Bereci e José; 
Coco, Lauvir • Moacir; Aires, 
Darci, Dida, Deco e Jonas.

A l c i d e s  S t e f a n i
Festejou seu aDiversário 

natalício, na data de ontem, 
o jovem Alcides Stefani, f i
lho do sr. F.stefe Stefani e de 
sua exma. esposa, residentes 
Desta cidade.

0 prezado aniversariante, 
que desfruta de largo circulo 
de amizades em nossos meios 
sociais e desportistas, é va

loroso atleta do Grêmio Es
portivo Io de Maioi o qual 
em Io lugar no sensacional 
concurso «Qual o clube mai6 
querido da cidade»?, promo
vido por e6te órgão.

Nossos cumprimentos ao 
jovem Alcides Stefani, com 
vetos de duradouras felicida
des.

. . .  o mês da boa compra!

Oportunidade Excepcionall | ^
com apenas Cr$ 9 5 0 , 0 0  de entrada

durante todo o mês de OUTUBRO !
Maravilhosas máquinas de costura,

CROSLEY - OLÍMPIA - 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 REFR.
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

G O T A S  E S P O R T I V A S

0 V de Maio ainda lidera o nosso concurso
Realizou-se quinta feira a 10a apuração do Concurso 

•Qual o clube mais querido da cidade», patrocinado por este 
to-semanário, que ofereceu os seguintes resultados.

Palmeiras 1 Voto
Cruzeiro 3 »
I o de Maio 35 »

Com os resultados desta apuração é a seguinte a 
•'«cação parcial do concurso:

Até o momento não houve 
nenhuma programação <le jo
go amistoso entre clubes da 
la. Divisão, sendo que deve
mos nos contemar somente 
com as peripécias dos jogos 
da 2a Divisão e da Varzea.

o—o
O arqueiro Tonico do Lajes 

F.C. vai estudar delidamente 
uma proposta que o Milioná
rio vai lhe oferecer no decor
rer dos proximos dias. Caso a 
mesma não seja do seu agra
do, então Tonico tomará ou
tros destinos.

o—o
A grande sensação da se

mana que passou foram as 
grandes festividades esporti
vas que o S. C. Cruzeiro da 
varzea realizou por ocasião do 
sei: 4o aniversário. Esta repor
tagem esteve p esente a to
das as festividades e poude 
constatar que foi a maior fes
ta espoitiva jamais realizada

por um clube local.

A noite em sua sede social, 
o estrelado realizou as festi
vidades principias com a co
roação da rainha e princesas 
do clube e com a entrega dos 
prêmios aos clubes vencedo
res do torneio . patrocinado pe
to clube aniversariante. Di
versos oradores se fizeram 
ottvir entre eles os Sr. Ma 
rio Ataide Orival Valtrick 
Anjos, Sra. Leni Cruz, Srta. 
Ivonete Correia, o Pre-idente 
do DVF. Sr. Nevio Fernandes, 
o Sr. Mozart Pinheiro Presi
dente de Honra do Clube e 
finalmente agradecendo o Sr. 
Aires Cruz, Presidente do Es
trelado, Logo após furam ser
vidos petiscos e bebidas, se
guidos de uma soirée dançan

te que prolongou-se até altas 
horas da noite. Estiveram pre
sente* a estas solenidades as 
muiuies personalidad. s dos es
portes em Lajes, como o Sr. 
João Carlos Leão. Represen
tante da LSD, Sr. Nevio Fer
nandes, Prrsidente do DVF e 
Redat .r Esportivo deste jornal 
e da Radio Clube de Lajes, Sr. 
Atmindo Antonio Ranzjlm,. c 
Jornal de Lajes e da Radio 
Diário ^da ^Manhã, Sr. Mario 
Ataide, Sr. [Mozart Pinheiro, 
alto esportista aqui radicado, 
e demais representantes de 
clubes da 2a Divisão e da 
Varzea.

Só podemos felicitar o SC- 
Ctuzeiro pela feliz data e que 
esta sempre se repita paia gáu
dio do e?p,rte da Princesa da 
Serra

VOTO NO

1 - 1° de Maio 387 Vot08
2 - Atlético A 212 »
3 — Flamengo 161 >
4 _ Cruzeiro 148
5 _ Palmeiras 94 »
6 — America 73 »
7 — Vasco da Gama 26 »
« — Independente 23 »
9 — Az de Ouro 20 »
10 _ Lajes 13 »
11 - Internacional 11 _ »
12 - Popular 5 »
13 — UQião 1 *

Ao passar por Caxias do Sul não deixe de se hospedar no

—  N O V O ------

H o t e l  P e 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 ■ 11 -

CAXIAS DO SUL R.G.S.
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0 .problema da carne, pela 
•ua importância, interessou 
sempre a todas *s classes em 
to ias as localidades do Brasil. 
Tanto é que a imprensa, ra
dio e demais meios de divul
gação têm sempre acom
panhado, de perto, noticiando, 
comentando, aplaudindo ou 
reprovando as decições que 
forem tomadas com referen
cia a êsse alimento quasi in
dispensável em todas as me
sas, 6ejam de boieis o res- 
t uranie8, ou de residências 
particulares. Com exeçáo dos 
vegetarianos, que são poucos, 
■a totalidade das pessoas usam 
a carne na alimentação dia - 
ria, de acordo com suas pos
sibilidade*. Em vista dessa 
razão a mesma se con*titue 
em gênero de primeira ne- 
cessidade e, portanto, merece 
dos poderes públicos uma fis
calização severa para que o 
povo não seja explorado, co
mo acontece em muitos luga
res. Por isso, comparando os 
recentes preços da carne ver
de e*tabelecidos em Lajes 
com os de cutros mumcipios, 
como Joaçaba, em Santa Ca
tarina, e Lagoa Vermelha, no 
Rio Grande do Sul, pergun
tamos: qual a razão da dife
rença entre os mesmos, já que 
uma das primeiras fontes de 
economia de nossa terra é 
justamente a pecuaria, de on
de se origina o comércio da 
carne? Em Lagoa Vermelha, 
por exemplo, a COMAP lo
cal tabelou a carne verde, de 
primeira sem osso, em Cr$ 
31,00, e a de primeira, com 
osso, em C'$ 24,00, enquanto 
a carne vtrde de , segunda e 
terceira, com osso, foi tabe 
lada em D$ 24,00 e Cr$ 20,00. 
A Prefeitura Municipal de 
Joaçaba distribuiu utna nota, 
levando ao conhecimento dos 
habitantes daquela cidade 
que, a partir de 20 de agôs-

Sr. Antonio Daboit
Festejará mais um na- 

talicio no dia de amanhã 
o sr. Antonio Daboit, ca
pitalista residente nesta 
cidade, onde desfruta de 
largo circulo de amiza
des. O aniversariante o- 
ferecerá, ao meio dia, de 
amanhã, em recepção 
aos amigos que o forem 
cumprimentar, um sucu
lento churrasco em sua 
residência. Ao sr. Daboit 
os nossos [cumprimentos.

to do corrente ano, oa pre
ços a vigorarem nos açou 
gues eram os seguintes: filé 
mignon - Cr$ 40,00; carne de 
quarto (exceção da lagarta e 
colchão da paleta) - Cr$ 31,00; 
carne de segunda sem osso - 
Cr$ 28,00; filé, colchão mole 
c alcatra, com osso - Cr$. . . 
28,00; demais carnes com os
so - Cr$ 26,00, Em Lajes, já 
a carne sem osso está valen
do neda mais e nada menos 
que Cr$ 40,00, enquanto a 
carne com osso custa Cr$. . . 
32,00 o quilo! E o que mais 
tem suscitado reclamações de 
todos é a péssima classifica
ção do produto vendido, que 
muitas vezes chega até o abu
so. Se o freguês tiver uma 
cara bonita que agrade ao 
açougueiro ainda é capaz de 
conseguir uma carne relativa
mente boa, com ou sem os«o; 
do contrário e principalmente 
se for criança Sairá preju
dicado, pois o marchante, a 
seu gosto, cortará um peda
cinho de carne e arranjará 
dois ou três providenciais pe
daços de o«S'i jogados em 
qualquer canto, incluindo-os, 
para formar a denominada 
«carne com osso». . .

E preciso que os poderes 
públicos, em beneficio da po
pulação, exerçam uma fisca
lização rigorosa, punindo os 
culpados, como é do seu de
ver, evitando que o povo saia 
mjustaroente lesado, como es
tá acontecendo nessa rrui be
la e fnrmosa Princesa da Ser
ra - terra onde, nas saluta
res lides do campo, criando, 
engordando, inv^rnando e 
vendendo grandes tropas de 
gado os camponeses, pelas 
suas lendas tradições, usos e 
costumes, se projetaram nos 
demais recantos do Estado. . .

Dr„ Helio Rosa 
agente do IAPI

Por ato do presidente 
Juscelino Kubitscheck foi 
nomeado agente local do 
IAPI o Dr. Hélio Rosa, 
advogado no foro local, 
e funcionário daquela au
tarquia há algum tempo. 
Indicado pelo PTB, de 
cuja Comissão Executiva 
faz parte, o Dr. Hélio 
Rosa já tomou posse, 
tendo a sua investitura 
sido bem recebida nos 
meios autárquicos locais.

Vereador Dor' 
valino Furtado

Anivei-haiia hoje o ve
reador Dorvalino Furta
do, integrante da banca
da pessedista na Camara 
Municipal, onde exerce 
as funções de Io Secre
tário. ü ilustre aniversa
riante foi homenageado 
ontem pelo Legislativo, 
por proposição do verea
dor Syrth Nicolléli, e es
tá recebendo inúmeros 
cumprimentos ao ensejo 
de sua data festiva. Ao 
vereador Dorvalino Fur
tado. cuja atuação na 
Camara tem sido d a s  
mais brilhantes e efici
entes, enviamos as nos
sas congratulações.

Alcançou excepcional 
exito a «Festa da Saia» 
levada a efeito ontem no 
Cine Marajoara, em be
neficio das obras do Hos
pital Seara do Bem. O 
espetáculo feminino, da
do o grande sucesso al
cançado, será reprisado 
hoje às 14,00 horas. Na 
próxima edição daremos 
amplos detalhes da festa.

Sr. José Pedro Fava
Regressou da Capital 

do Estado, depois de al
guns dias de permanên
cia naquela cidade, o sr. 
Pedro José Fava, encar
regado do Serviço de 
Identificação e Médico 
Legal da Delegacia local 
de Policia. Sua viagem 
foi efetuada a serviço do 
cargo que tão zelosa- 
mente desempenha.

P I N T U R A S  DE C A S A S
Pnr ocasião d )  Congresso 

Eucnristico dr Lajes, a *e 
realizar ainda este me», a 
prefeitura municipal determi
nou a pintura de todos os 
prédios que dela estejam ne
cessitando. Com i*so, a cida
de está adquirindo um as
pecto novo, mais claro, de
vendo, com cerleza, impres
sionar de maneira lisongeir* 
os forasteiros que para aqui

afluirão durante essa impor
tante concentração religiosa, 
a primeira a se efetuar em 
no*i-a terra. Louvamos, des
tas colunas, ess» feliz miciati- 
v- do sr. Vidal Ramos Junior, 
chefe do Executivo laje mo, 
que visa, com tal medida, a- 
preseotir a cidade com uma 
aparência limpa e agradável, 
como convém ao seu já ele
vado grau de adiantamento.
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Transcorre, durante este 
mês, o 8a, aniversário de 
fundação do C ine Teatro fa- 
moio, casa de diversões essa 
que por motivo da seleção 
dos filmes exibidos desde há 
muito conquistou a preferên
cia do público amante da 7a. 
arte. Aproveitando o ensejo, 
a direção dessa conceituada 
casa de espetáculos organi
zou vasto programa de filmes 
a serem apresentados, quasi 
todos êles consagrados pela 
critica mundial e que vêm 
merecendo os aplausos ria6 
pláteias onde foram e estão 
sendo exibidos. Dentre êle6 
destaca-se, pelo seu valor 
histórico e grandiosidade de 
cenários, o magistral filme 
intitulado MANTO SAGRA
DO. a ser exibido sábado, dia 
13, em «avante premiére» às 
22 horas, no Cine Tamoio, o 
primeiro cinema a apresentar 
es6a super produção de Frank 
Ross em cópia nova como 
um brinde todo especial ao 
público lajeano que sempre 
honrou-o com sua preseuça. 
Em vista disso, publicamos a 
seguir um comentário a res
peito des6a colossal película, 
traduzido de «Catholic News 
por Frei S. NEIVA:
«O MANTO SAGRADO (THE 

ROBE) - Produção de Frank 
Ross para a 20th Century-Eox 
- Direção de Henry Koster. 
com RICF1ARD BURTON, JE
a n  s im m ü n s , Ví t o r  m a -
TURE, M1CHAEL RENN1E.

O MANTO SAGRADO, uma das mais dispendiosas super- produções da Fox foi o primeiro filme realizado em CI- NEMASOOPE. Inspirado no romance do mesmo nome. do escritor LOYD DOUGLAS, o filme, de modo geral, mantém-

se fiel ao romance, misturan
do a ficção com a realidade, 
e tem como protagonista a 
túnica (the robe) iccon6útil 
de Jesus Cristo. De6enrola-se 
a ação rio reinado de Tibéri > 
e de Calígula, imperadores 
romanos, e tem como ponto 
culmioante o DRAMA DO 
CALVÁRIO.

O MANTO SAGRa DO apre
senta-se em n ve) superior 
aquele comumente alcançado 
pelas superproduções do gê
nero por exemplo, «Quo Va- 
dis» e os filmes de Cecil B. 
de Milie. Para tanto contri
buiram, além da direção im
pecável de Henry Ko6ter. a 
direção artística de L. Whe- 
eler. a es, lêndida fotografia 
de Leon Shamory. a música 
de Alfredo Newman e a fide
lidade geral ao romance de 
Douglas e ao espiriio da épo
ca. E-te é. certamente, o 
maior mérito do filme. Do seu 
conjunto, apesar de pequeni
nas falhas resulta uma pre
ponderância de valore» mo
rais positivos.

O grande público sentirá, 
certamente, o quanto existe 
de sublime e de verdadeiro 
na mensagem do Cristianismo. 
Tendo em vista o mérito mo
ral do filme (em c njuoto) e 
considerando que os peque
nos inconvenientes do gêne
ro (clima de tensão em al
guns momentos e discretas 
alusões a vida pagã) alem de 
explicáveis ne6te gênero de 
pelícu'a, diluem-se completa
mente num conjunto bem ho
nesto e sóbrio. Eis porque O 
MANTO SAGRADO obteve 
da censura católica a cota
ção: RECOMENDÁVEL».

Êste jornal circula duas vezes por semana: 
às 4a8. e sábados, em todas as bancas.

Amanhã -  domingo, às 7 e 9 Horas -  no M A R A J O A R A
A «Paramount» vai apresentar mais uma grande e sensacional produção toda filmada em TECNICOLOR - intitulada-* ----- ------ o   ~ tuud 1 lUUdU d em ILLNH

Os Mistérios de Marrocos
Um drama emocionante desenrolado num cenário de mistério e morte na África convulsionada por lutas e paixões!

- Com um elenco notável:

JOAN FONTAINE - JACK PA- LANCE - CORINE GALVET E E ROBERT DOUGLAS

HOJE - SABADO, às 4 e 8 horas; —
■y r  K D u e l o  de A s s a s s i n o s
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