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Falando francameute
Escreve: Estevam BORGES

O fato aconteceu no lugar denominado Campinas dos Crispins. Estado do Paraná. Uma velhinha, com 78 anos de idade, residia em companhia do filho casado e de duas crianças, A familia vi via na mais negra e cruci- ante das misérias. Diversas vezes por semana passava o dia sem comer, tal era o seu estado de pobresa. Ccmo toda* as vovós, Maria Rosa (esse era seu nome) tinha singular afeição pelos netos, duas lindas crianças que juntas somavam a idade de tres anos. Sofria a velhinha, en- tietanio. com o mau passadio dos pequenos magros e ju diados pela fome constante que eram obrigados a suportar Um dia tomou uma re solução extrema: matar as duas crianças para que as mesmas não passassem fome! E assim pensou, assim fez. Preparou um miogau para os pequenos e adicionou ao mesmo uma forte dose de formicida tendo os dois inocentes falecido momentos depois de ingerirem o fatal alimento. Após ter narrado, meses depois, os detalhes do a cootecimento à polícia daquele Estado. Maria Rosa 
tentou suicidar 6e, sendo im
pedida de praticar aquele

gesto desesperado que traduzia toda a angustia de sua al ma amargurada. (Lendo isso, muitas pessoas, de refinados sentimentos, hão de como ver-se com a sorte dos dois pequeninos, descarregando sua cólera na pobre septuagenária e qualificando-a com os piores adjetivos que se possa imaginar. Fria assassina, dirá a maioria, coração terno e amoroso, respondera mos nós. Porque na sua simplicidade, ao seu cérebro ru dimentar e ignorante, Maria Ro6a achou que a morte para as duas crianças era uma libertação desse mundo de torpezae, injustiças e vilanias. Visou única e exclusivamente e bem dos netinhos. marcados desde tenra idade pelo padecimento constante, sofrendo na própria carne o desprezo da humanidade e- goista e má. A sociedade, com o crime, há de querer vingar se, trancafiando a desgraçada velhinha no fundo da cadeia não imaginando que é ela própria, com seus defeitos b imperfeições, a principal responsável pelo que acabamos de narrar. As publicações oficiais abarrotam o país inteiro divulgando 
medidas adotadas quando na 
realidade, a infancia brasilei

ra, que constituirá o Brasil de amanhã, vive abandonada e sub nutrida numa époci em que os festins e os ban quetes governamentais conseguem ruidosos sucessos enchendo a pança de quem não precisa e deixando que uma infinidade dc brasileiros de todas as idad' 6 e de todos 06 sexoa morram à min gua. Daqui há uns tempos, de acordo com as formalidades legais, Maria Rosa 6erá
levada frente a um tribunal composto de juizes, promoto re«, advogados, escrivães e jurados bem nutiidos, gordos e com a vida garantida para a julgar, quando ele6 próprios deveríam ser os primeiros a serem julgados severamen- te pelo imenso tribunal da
natureza. Nessa ocasião será ridicularizada, vaiada e apon tada como uma assassina fria e sem entranhas 0 seu coração sofredor e os seus 78 anos serão completamente esquecidos; as suas lágrimas, pérolas cristalinas emanadas de uma alma cheia de temu ra, não comoverão oe homens que, por possuírem um pergaminho ou uma posição ele vada m  vida, se acham com o ''ireito de condenar e castigar os seus seme hantes.co

Enchente no Vale do Itajai
Enchente de grandes proporções se verificaram no Vale do Itajai em consequência das chuvas dos últimos dias. A situação assumiu gravidade jamais observada uos últimos tempos, pois o rio Itajai subiu 13 metros e diversos bairros da cidade de Blumenau ficaram transformados

cm verdadeiros rios. Não se tem noticia de vitimas, porém os donos causados pelas inundações são incalculáveis. 0  governador Lacerda pediu apoio ao governo federal para socorrer os flagelados, estando o xercito colaborando na execução das providencias tomadas.

Nova reforma eleitoral
Entrará em debate na Camara Federal na próxima semana projeto de lei visando reformar a Lei Eleitoral. Caso seja aprovado, o que aliás se espera pois está patrocinado pelo PSD e con

ta cora o apoio de diversos partidos políticos, o projeto virá simplificar
o alistamento, já que o eleitor terá somente que
assinar o requerimento de inscrição.

Campanha pró Estudante Canceroso
Colabore com a ULE na campanha de auxi lio ao estudante canceroso.

mo se não foise eles próprios de carne e osso corno os demais. Sabeuios que Maria Rosa errou profundamente ao cometer esse ato desesperado; ma* sabemos :ambém que essa pobre velhinha, já no crepúsculo da existência, sofre atualmente as maiores dores que um co

ração pode suportar e que tem a uítida consciência de nunca mais poder afagar docemente os cabelos daqueles que faziam a alegria de sua velhice,Que Deus te perdoe. Maria Rosa. levando em consi lera- ção o mo:ivo do teu gesto fatal.

\

Homenagem ao 
Presidente Vargas

No próximo dia 26 à noite será realizada 

uma reunião pública promovida pelo Partido 

Trabalhista Brasileiro em homenagem ao pre

sidente Vargas, ocasião em que falarão diver

sos oradores

— Diocese de Santa Catarina —
C O N V I T E

Convidamos as autoridades civis e militares, o povo em geral, e os verdadeiros amigos e admiradores do inesquecível Presidente Dr: Cetúlio Vargas, para assistirem, no próximo dia 24 dêste, sábado, às 9 horas da manhã, ao ofício Fúnebre de 3° aniversário de sua dolorosa morte, e que será celebrado, no Templo Católico Brasileiro de nossa cidade.
Lages, 19-8-1957

A Comissão encarregada dos preparativos jun to ao Governo Diocesano da ICAB.

-  Todo o eleitor deverá renovar seu titulo alé 31 de dezembro do corrente ano. As pessoas que tiverem comp eta 
do 18 anos deverão também increcer-se. Quem não se munir de titulo será multado em Cr$ S00.00. O Cartório 
Eleitoral, localizado no Forum. está atendendo os interessados das 9 as 12 e das 14 as 17 horas.
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Os Estados Unidos fornecerão «combustível» 
O Brasil vai produzir eletricidade atômica

Soube-ee que os Estados Unido» e o Brasil assinaram um acordo que promete fazer do Brasil a produzir eletricidade atômica.Por ê»se acôrdo, os Estados Unidos fornecerão ao Brasil 550 quilos de combustível par» um reator industrial. Ademais, os dois Pafses trocaram notas formai6 sôbre a possibilidade de ulteriores fornecimentos norte-americanos de combustível, quando o Brasil considerar necessário expandir sua produ

ção de eletricidade atômica.A Embaixada Brasileira confirmou que a assinatura do convênio e a troca de notas tiveram lugar no Departamento de Estado.
Os Estados Unidos já assinaram acordos similares com o Perú e oito Países amigos, porém se considera aqui que os planos do Brasil para a produção de eletricidade a tômica estão mais adiantados que em qualquer outro País latino-americano.

No* círculos políticos fede rais correu noticia de que o Senador Felinto Muller, lider da maioria, transmitiu ao Senador Juracy Magalhães, Presidente da União Democrática Nacional, em conversa reservada, informação de que o Govêrno preparava-se pa
ra ampla e rigorosa campa- 
nba anti comunista. Adianta
ram k reportagem carioca 
que o Govêrno, preocupado 
com a infiltração comunista 

‘ sob o disfarce de movimen

tos de “frentes nacionalistas,’ está organizando um plano de depuração comunista que iniciar-se-ia pelos já conhecidos “comitês de bairros’’. Quando interpelado pela reportagem depois da conferência que manteve com Filinto

Muller, o Senador Juracy Magalhães limitou-se a dizer que o assunto tratado fôra da mais 'alta importância e que dentro de breves dias seria do conhecimento público o motivo pelo qual excusava- se a abordá-lo.

Missa em homenagem
Segundo comunicação que recebemos, será celebrado, no próximo dia 24 do corrente, ás 9 horas da manhã, no ten- plo católico brasileiro de nos

sa cidade, um ofício fúnebre de 3‘ aniversário da morte d inesquecível presidente Getú- lio Vargas, desaparecido em 24 de agosto de 1954,

-------  DISTRIBUIDORES exclusivos nesta r e g i ã o ______

B E R T U Z Z I ,  R IB IIA S  & CIA.
' COMERCIO -  ATACADO -  VAREJO -  REPRESENTAÇÕES

Rua 15 de Novembro. 306 - L A G E S. S.C. -  Fones. 295 - 298
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MONUMENTO AO PRESIDENTE VARGASReuniu-se quinta-feira última a Comissão incumbida da construção do monumento ao presi- nente Vargas. Entre di
versas providências, foi aprovado o lançamento imediato da campanha financeira, o que será feito airavés de bônus
que trazem a estampa do saudoso presidente a cavalo, e variam de Cr$ 50,00 a Cr$ 1.000.00.O monumento, segundo

ante-projeto elaborado pelo arquiteto Dr. João Preto de Oliveira, ainda não discutido na Comissão, deverá ser feito em
estilo moderno, contendo um busto do presidente Vargas e alegorias ao trabalhador, à Volta Redonda e à Petrobrás.

Ainda não está escolhido o local onde será erigido o monumento. As opiniões tem variado, indicando uns, a Praça

da Matriz, outros o triângulo próximo ao Cemitério, outros a esquina do uoral ao lado do ci- ne Avenida, e outros ainda o entroncamento entre a avenida Presidente Vargas e a futura avenida Duque de Caxias (fim da Correia Pinto). É provável que a Comissão consulte a o- pinião püblica, através de votos, para fixar o local para construir o monumento.

Noticia auspiciosa para os exportadores de madeira é a conclusão das obras do Enteposto de Madeiras situado em Itajai. Consoante circular expedida pelo Entreposto os pateos estão à disposição dos madeireiros para armazenagem das madeiras que necessitarem, mediante o paga
mento das taxas seguin-1 

tes, por 30 dias: Pateo:'

Cr$ 8,00 p/metro cúbico - Area coberta: Cr$ 12.00 idem idem. Os interessados poderão se dirigir diretamente ao Entreposto, à rua Uruguai, em I- tajai.
Caminhão - Vende-se 

ou troca-se
Vende-se ou troca se, inclusive por madeira, um caminhão F-600 em ótimo estado. Tratar na Radiolux.

VISTA ^ 
UMA ROUPA 

HOVA >* .

Ca d a  d ia :

por mais exigida que
Renner
â boa roupa ponto por ponto
mantém sempre seu aspecto de nova, 
revigorado a cada lavagem e preser
vado, dia após dia, por avançada téc
nica de fabricação e pela alta qualidade 
dos materiais empregados.

* Tecidos e forros 
pré-encolhidos de 
côres fixas

* Frisos duradouros 
acompanhando o fio 
do tecido

* Costuras duplas e 
tríplices de ponto 
corrente, resistentes 
e elásticas

* Armação permanente 
por entretela lavável

boa roupa
d u ra  n o i/a  e

d u ra  m a / s

\

Revendedor em Lajes: HELIOS MOREIRA CESOR 8 E li
Rua Cel_. Córdova - Ed. CARAJÁ
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0  Brasil desperta para a era automobilística
Sem os plano* que se executam para a implantação em nosso país da industria auto- mobilistica, a evasão de divisas oscilaria no eno de 1960 em torno de quatrocentos milhões de dólares anusls para a compra de veiculos motorizados. Isto significa que dentro de quatro anos aquela soma que se destinaria a alimentar a industria automobilística de outros paises ficará no Brasil dando propulsão à economia Dacional em múltiplos sentidos.A conveniência de ser instituída essa indústria entre nós foi reconhecida pelo govérno, que levou em consideração dois fatores fundamentais: a existência de um mercado normal para os vários tipos de veiculos e a natureza dos serviços prestados pelos veiculos motorizados em quase todos os recantos do país. Demonstrada a existência de um mercado real e bastante amplo, tornou se exequível a implantação dessa indústria, justificada, aliás, pela sua e- norme conveniência econômica.E de certo modo surpreendente a evolução da frota brasileira de caminhões, que oo após-guerra se apresenta com desenvolvimento regular, aumentando na base de cêrca de 15 por cento ao ano. Além disso, não obstante as dificul

dades da importação, essa frota creiceu em numero com um aumento da* unidades mais velhas em trafego. Tra
ta-se, poia, de um indicio seguro de que a necessidade física do mercado supera a capacidade de compra de veiculos estrangeiros, que alcançaram preços astronornicos.

Quando se achava ainda em estudo o projeto para a execução do programa industrial automobilístico brasileiro, foram observadas as necessida
des decorrentes de três tipos de importações; peças comole- mentares da produção nacional até a nacionalização completa doe caminhões produzi dos aqui; peças para a manutenção da (rota existente; e equipamento destinado ás fabricas novas.

Algum tempo depois desses estudos, a realidade exibida na Lxposição de Veiculos e 
Auto-Peças de Fabricação Nacional, iniciativa do ministro 
da Viação, Comandante Lucio Meira, oferece as dimensões dn progresso alcançado E nessa evposição, enormemente 
prestigiada pela população do Distrito Federal, está a Mercedes Benz do Brasil, representada pelo que de melhor se pode produzir no campo 
automobilístico: o caminhão que hoje reforça e amplia a nossa frota rodoviária e as 
suas peças em que o motorista brasileiro deposita uma 
confiança que é fruto da experiência com os veiculos que têm como simbolo a estrela de três ponta*.

Fabrica de ladrilhos e artefatos de cimento
«SANTA CRUZ»

Rua Santa Cruz, 11 — La JES
(Fundos da Igreja Santa Cruz) 

Ladrilhos de calçada e para interiores, 
pelos melhores preços

Vague ffán-/!nc/e

O  m a l*

„ re s id e n t e  C

1 V// e e c o n ô m ic o

m o to r

D IE S E L
V E N D A S  — P E Ç A S  — S E R V I Ç O

Revendedor Autorizado:  
MERCANTIL DELL A ROCCA BROERING S/A
RUA CEL. MANOEL THIAGO DE CASTRO 156 - PONE 253 CAIXA POSTAL 27 LAJE S,S.C.

4 novos livros n3 série 
ABC do lavrador

CRiT cAo V e COELHOS -  Ê .«  OOVO volume, de o; 53, é 
um trabalho de Rrande utilidade. Orienta M pessoas interen- Tri.c«oe de coelhos - .I a  d . .eUçao d . r.p od„- ção, da desmama, d. aliment.çao, da higiene, moléstia» e
profiDxia. nesie tr()ba|h0| dcdicada ao estudo das
raças e variedades mais importantes, rematando o autor com indicações sóbre uns processos de aproveitamento da pele.Numerosas ilustrações enriquecem a* páginas deste li
vro, da autoria de E. Doeppenscbmitt.

COMBATE AS tRVAS DANINHAS -  Nestes último* ,-inos, forem descobertas substâncias químicas que to™a™ inviáveis o desenvolvimento de “Erva* Más e o livro n 63 Ia coleção ABC do Lavrador constitui um valioso trabalho orientador acêrca dos métodos de combate às gramas da
ninhas . , , . _Nas páginas dêste livro são estudados os bormonios er-vicidas, as precauções elementares que devem ser adotadas, os cálculos de dosagem, as épocas recomendáveis e o equipamento adequado. E uma judiciosa contribuição para o conhecimento dos métodos de combate às ervas daniDhas estas páginas da autoria de Heitor Werther Montenegro.

CULTURA DE LIMÕES -  N -̂ste livro, de n' 66 da série, o agrônomo Shisuto José Muraiama contribui com valiosos ensinamentos para a cultura do limoeiro. A orientação 6eguida é de todo lógica. Apresenta inicialmente a classificação dos citrus, descreve a formação de mudas e a escolha dos cavalos, fala das sementeiras, da seleção das sementes, do ponto de enxertia e da localização de um pomar. Menciona as pragas e as moléstias que afetam o limoeiro, bem como o prepare dos fungicidas e inseticidas.
O MARMELO E SUA CULTURA — Constitui êste mais um trabalho de Orlando Rigitano, do ABC do Lavrador Prático das Edições Melhoramentos. Ó autor, de inicio, tece algumas coníiderações bolânicas, refere-*e so clima e à qualidade das terras adequadas, à cultura do marmeleiro, aos processos de multiplicação, formação das mudas em viveiro0, variedades, podas de frutific-ção, cultivo e cobertura do solo. Cita as culturas intercalares e a adubaçao de manutenção. Diversas páginas são dedicadas às pragas e moléstias, ao preparo da calda bordaleia * à criação antisséptica.

Atenção Advogados ! ! !
Para um eficiente serviço forênse, devidamente organizado, sem trabalho, preocupações ou amolações utilizem as conhecidas e magníficas “FICHAS JUDICIARIAS BASTAM”, modelos processuais, hoje, difundidas em todo o Brasil em pleno êxito nos grandes e pequenos escritórios advocacionais. Compõem-se de: FICHA PROCESSUAL (Civel, Comercial, Inventários, Questões Orfanologicas e de familia, acidentes e Mandados de Segurança), ao preço de cr$ 10,00 cada uma: CARTO- NETE-PROCESSUAL-AUX1LIAR, para uso diário no fôro, que poderão ser utilizadas por empregados ou auxiliares. Preço de cr$ 5,00, cada uma; CARTONETES DOS RECURSOS (apelação agravo, Embargos Recursos Extráordinário e de Revista), ao preço de cr$ 5,00 cada uma. As fichas e cartonetes acompanham todo o processo e os recursos, sem preocupações do causídico, o qual só terá o trabalho, por si ou qualquer empregado, de preencher os claros, conforme o andamento. Evita perda de

le« ,^ r ™ â L <̂rÍentam aS partes’ ° Juiz e a° advogado. U- SO OBRIGATÓRIO para o bom andamento do processo e ex- plendida elaboração de um cadastro de clientes. Qualquer leigo poderá manejar as fichas. Magnífica realização moderna em nosso d.re.to processual feita pelo conhecido jurisconsulto 
I?rj Ta.nU  ̂ J°rge Ba*tani de lauga pratica no fôro do Distrito Federal. As fichas adaptam-se em qualquer Juizo ou Tribunal do Brasil e em Portugal. Pedidos minimos de 10 fichas oara-

dorR?,AN1fiZoAÇf fin,J0U? IClARIA BASTANI Travessa do Ouvi-' J r " ;  ® ss/ 601-2> Livraria Freitas Bastos, Rua Bitencourt da Suva 11; - Livraria Briguiet, Trav. do Ouvidor 11, loja Li-
RroarCranCdeu r  Jo sé  66 e, na Sucursal dos Jornais Sul Ro Grandeuses,Ca,xa Postal 11, Lapa. no Rio de Janeiro. Em
n w f Z u  t n í r p  r ,S: “ETECNICO”, Rua São Paulo
97 Coi/nh n !  T  a ,”i1 °,aí : BaZar ° ió’ Av Anhanguera9<, Goiama. No Ter. do Acre: Jorge Kalume, Xapuri.

LETIL praotinaaèa38-dd ^  leiteiras 27°° d3p otema e 3,8 „ de matéria graxa. Contém TM-33
Maior produção -  Mais economia

Comercial Agro-Pecuária

.
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21- 8-

Reuniu se a Junta Central do Conselho Nacional de Estatística
Prefeitura Municipal 

de Lages
Estado de Santa Catarina

O Brasil terá participação ativa noe trabalhos da reunião do Instituto Internacional de Estatística, a realizar- se em Estocolmo, em agosto corrente. Uma delegação de técnicos brasileiros comparecerá ao congresso, onde serão discutidas teses já encaminhadas à Suécia dentro dos prazos fixados.O assunto foi objeto de exame por parte da Junta Executiva Central do Conselho Nacional de Estatística (IBGE), em sua última reu nião.
O Sr. Luiz de Abreu Moreira, Secretário Geral, comunicou que o Conselho assegurará estreita cooperação à associação Brasileira de Municípios, durante 'a realização do recente Congresso Naciooal dos Municípios, ha

vendo, eDtre outras coisas, feito distribuição de várias publicações entre os partici pantes do conclave. Comuni cou, também, que no interior do país, continuam a 6er pres
tadas homenagens à memó ria do saudoso brasileiro M. A Teixeira de Freitap, idea- lizador e organizador do IBGE. e que o prefeito de Area'va (São Paulo) ratificou o Convênio Nacional de Es ta ística Municipal.

A Junta aprovou a prestação de contas do Departa- mente Estadual de Estatística da Paraiba relativa a auxilio recebido do Conselh •.
Durante a reunião efetuada foram distribuídas novas publicações, entre as quais um folheto em inglês intitulado «Brasil Present and Futu

ro», para distribuição no ex 
terior, «Ângulos Práticos do 
Muni ipalismo» de Cunha 
(2* edição) e uma pequena 
monografia sôbre São Pedro 
do Sul (município do Rio Grande do Sul).

-  a mais moderna lavadeira automática do mundo

DECRETO' de Io de junho de 1957 O Prefeito Municipal de Lajes, resolve:CONCEDER DISPENSA:De acordo com o art. 97, alínea a, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949: A ELZA VALHAll DÊ SOUZA, da função de PROFES- SOR Fxtranumerário-diarista, da Escola Mista Municipal de SECÇÀO DO RETIRO, ao distrito de SÀO JOSÉ DO CER- R1TO.Prefeitura Municipal de Lages, em Io de junho de 1967, Assinado: - VidaI Ramos Júnior Prefeito Municipal Felipe Afonso Sirmo Secretário.
D E C R E T O  n° 25 de Io de junho de de 1957.O Prefeito Municipal de Lages, no uso de suas atribuições,D E C R E T A :Art. 1° - Fica concedido a CELESTiNA DE OLIVEIRA MUNIZ, ocupante do cargo isolado de provimento efetivo de PROFESSOR, Padrão A, constante do Quadro Onico d<> Município (Escola Mista Municipd de LAJEADO DO PORTÃO, no distrito de SÀO JOSÉ DQ CERRITOJ, o ADICIONAL de vencimentos de cinco por cento (5%) a qu“ tem direito, de acôrdo com a Lei n° 90, de 31 de maio de 1957.Art. 2" - Este Decreto entrará ecc vigor na data da sua publ cação revogadas as disposições em contrário.Prefeitura muoicipal de Lages, em Io de junho de 1957 Assinado: - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal Felipe Afonso Simão Secretario.

D E C R E T O  de Io de junho de 1957 O Prefeito Municipal de Lages, resolve:CONCEDER DISPENSA:De acôrdo com o art. 97, alínea a, da Lei o* 71, de 7 de dezembro de 1949.- A AD1NORÁ MELO ROSA, da funçlo de PROFESSOR

A ss is ta  a um a d e m o n s 
tração  se m  co m p ro m is so

•  A um simples toque de seus 

dedos BENDIX lava 4 kg de 

roupa pôr apenas 40 centavos.

•  Seu exclusivo processo de 

lavar prolonga a vida útil dos 

tecidos -  economiza uma 

fortuna em roupa.

•  Bendix é confôrto e 

economia comprovada em 

mais de 3.500.000 lares 

no mundo inleiro.

Adquira a sua Bendix por:
31.700,00 em 10 pre3tações de 3.170.00 cada — A vista bonificação de Cr3> l.OOO.uu ro

Z

Extranumerário-diarista, da Escola Mista Municipal de CAPELA DO DIVINO, no distrito de SÃO JOSÉ DO CERRITO. Prefeitura Municipal de Lages, em Io de Junho de 1957 Assinado: - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal Felipe Afonso Simão Secretário.
D E C R E T O  

de 6 de Junlio de 1957.O Prefeito Municipal de Lages, resolve;ADMITIR:De acôrdo com o art. 6o da Lei n* 76, de 3 de Março
de 195o:MARIA OLIVEIRA SOUZA SANTOS para, como Ex- tranumerárin-diarista exercer a fuuçio de Professor Substituto, no Escola Mista Municipal de Ba ra dc Subtil, no distrito de Cêrro Negro, enquanto durar o impedimento do reapecti-

vo titular. ___Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de lunho de 1957. Assinado - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal asssinado - Felipe Afonso Simão Secretário.

76,

D E C R E T O  de 6 de Junho de 1957.O P re fe ito  Municipal de Lages, resolve 
ADMITIR: De acordo com o art. 2 da Lei i. d• 3 de Março de 1950MARIA AMÉLIA DA SILVA SAMORlA, para exeicer a função de professor F.xiranumeráro -diansta da I.SLOLA YCST* Municipal de São José no distrito de Anita (laubal-

Prefeitura Municipal de Lages, em 6 de Junho de 1957 Assinado: - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal Assinado: - Felipe Afonso Simão Secretário.

------------------------  A G E N T E S  A UTORIZADOS BENDIX ------------------- Mario Teixeira Carrilho
Comércio de Automóveis João Buatim S.A. A D V O G A D O
Rua Mal- Deodoro, ’305 - fone 255 C.P. 43 Escritório Rua Dr. Hercilio Luz, n°J72* t Telefone n• 266

S& o R e v e n d e d o r  A u t o r i z a d o  p o d e  garantir a p e r f e i t a  a s s i s t ê n c ia  t é c n ic a  à t u a  Bendix
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Transportes Aéreos Catarinense S. A.
mmamsm isrr.rai

Séde em Florianópolis S. C.

Voos
Horários de e p a ra  L A G E S

DOMINGOS checadas às 14:30 De 

SEGUNDAS

s lidas às 14:50 Para Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolis Videira - Joaçaba e Chapecó
chegadas às 11,55 De saidas às 12,15 Para ohegadas às 15,10 De

Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Curitiba - São Paulo e Rio Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e Florianópolissaidas às 15,30 Para Porto Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

SEXTAS

SABADOS

chegadas às 09:20 De saidas às 09:40 Para
chegadas às 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:õ5 De saidas às 10:15 Para
chegadas à 15:05 De

saidas às 15:25 Para
chegadas às 09:55 De saidas às 10:15 Para

Porto Alegre Florianópolis - - Santos e Rio
9

Itajai - JoinYile - Curitiba - Paranaguá
Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajai e FlorianópolisVideira - Joaçaba e Chapecó 
Chapecó - Joaçaba e VideiraFlorianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá- Santos e Rio

Rio Santos - Paranaguá - Curitiba - loinvile - Itajaie FlorianópolisVideira - Joaçaba e Chapecó
Chapecó - Joaçaba e Videira Florianópolis - Itajai - Joinvile- Santos e Rio Curitiba - Paranaguá

T A C Transportes Aéreos Catarinense 5.A.
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novem bro - Fone: -2 1 4

T A C às suas ordens
/
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1-8-57
Long Beach defende-so

Acham qiisiu Brasil, tainhém, 17 anos e meio equivalem a 18
HOLLYWOOD. -  Os erga- nizadores do concurso para a escolha anual de Miss Uni verso disseram que estão dispostos a ir à Côrte Suprema para defender-se contra o recurso impetrado em favor da candidata brasileira, Teresinha Morango.
«Demos uma decisão que foi a mais conveniente para todos. A decisão foi justa e estamos decididos a defendê-la».

Esta foi a declaração feita pelo diretor do concurso, Oscar Mainhar, quando interrogado acêrca das noticias de que um advogado brasileiro, Gabriel Bernardes, tinha a intenção de recorrer à Côrte Suprema para invalidar o triunfo da srta. Zender e coroar a candidata brasileira. Teresinha Morango, que ficou em segundo lugar.
Acredito que alguém e6tá procurando obter publicidade

J o a l h e r i a  W o l n y
de Paulo W olny Broering

JóiasRelógiosCanetasCristais e porcelanas Nacionais e estrangeiras
GARANTE O QUE VENDE

Rua Marechal Deodoro • 23 LAJES - Santa Catarina ,

mais uma« »
Sob a presidência do sr Mario Augusto de Sousa, também dirigente da AL AM, e com a participação dos srs. Pompeu Sabatiui, Carlos Cou to, Mosart Pinheiro, Julio Fer- nande Atbayde, Milton Ribeiro e Estevam Borges, realizou-se segunda feira última, como vem acontecendo sem pre nesse dia da semana, mais uma ‘ mesa redonda” para tratar do problema dos menores em nossa cidade.
Nes6a ocasião, diversos assuntos foram discutidos, assim como também foram feitas várias comunicações à mesa pelos presentes. Um

dos temas mais em evidencia naquela ocasião, foi, entretanto, a da necessidade da justiça competente punir com brqvidade os transgressores por ventura autuados pelos comissários de menores, o que infelizmente não tem a- ccntecido, não obstante o louvável trabalho exercido por eles. Nesse sentido o sr. Ma rio Souza dirigiu apelo às autoridades.
Os trabalhos finalizaram-se às 21,30 horas sendo mercada outra reunião para segunda feira próxima, no auditório <ia Radio Clube de Laje6.

M É D I C A
DE SENHORAS E CRIANÇAS

Edificio Armando Ramos - 1* pavimento sala 2
RUA CEL. CORDOVA 
Telefone Residência 288

mas se há uma batalha judicial, nos ateremos à nossa decisão» — diase. Decidimos isso depois de sabermos que no Peru uma jovem é considerada de 10 anos uma vez que passe dos 17 e meio (como foi o caso da srta. Zender). Acredito que o mesmo critério é usado no Brasil Os regulamentos do concurso de Miss Universo man dam que as candidatas devem ter um mínimo de 18 anos.

Quando da comemoração do 23' anivírsário do Instituto de Aposentadoria e Pensõés dos Comerclários, o seu presidente Sr. Agenor Pedreira, proferiu uma longa e judicío- a saudação ao iapeciário, da qual retiramos o seguinte:
“Vinte e três anos decorridos são o testemunho eloquente da sabedoria que inspirou a sua criação. Basta que se acentue que «té 1956 somente de benefícios pagou o

I.A P.C. cêrca dc 12 bilhões de cruzeiros, sendo que no a- no passado essa cifra atiogiu o total de 2 e meio bilhões. Tais números, exprimem por si, e de maneira categórica, o que representa êsse Instituto na vida social brasileira.Ju6to assinalar que do csfôrço comum de S“gurados e funcionários é que se alçou a Instituição ao prestígio que desfruta hoje no campo de Previdência Secial Brasileira”.

SPRIN6ER
porque deslisa sobre 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 do prático sistema 
de freio para fixó-lo no 
local desejado, SPRINGER 
é agora o mais avançado 
dos refrigeradores nacio
nais. - E, além deste novo 
dispositivo, (com paiente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

• 9,5 pés cúbicos
• Interior em côr azul logo
• porta aproveitável
• novo lécho de engeto suave
• S anos de garantia
• preço bem mois em conta

DISTRIBUIDOR NESTA PRAÇA
A E L E T R O  L A N D  I ARua Coronel Cordova s/n LAGES Sta. Catarina

Compre agora com Cr$ 1oo,oo sua
V1G O R E L L I

EM FERNANDES & CIA.
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Cientista italiano aconselha algumas medidas práticas de prevenção contra a Singapura
A revelação de que a Tetra- cilina é uma arma eficaz contra a gripe asiática que começa a alastrar-se em todo o mundo, c uma série de medidas práticas para evitar-se preventivamente a moléstia foram divulgadas pelo professor Fillipo Rocchi, Diretor do Instituto de Clínica de Doenças Infecciosas da Universidade de Roma, em um longo artigo na revista italiana «E’po- ca».
— Se é possível que a epidemia que vem da Ásia possa difundir-se mais ou menos rápidamente por continuidade de região à região — diz o professor Rocchi — é possível,

por outro lado, que a rapidez do incio de comunicação; sobretudo o aéreo, mais que o marítimo, possa antecipar a chegada da doença por meio de um viajante, portador do viruo: como doente, convalescente ou infectado».
MEDIDAS DE PREVENÇÃOAs sugestões do cientista são, resumidas, as seguintes:1) — Seleção e isolamento dos casos suspeitos ou proclamados por uma forma de doença que traga sintomas a- centuados.2) — É aconselhável, em caso de epidemia, sejam evitados os lugares de aglomerações (cinemas, escolas, e luga

res de reuniões) evitar-se contactos e intimidados inúteis.3) — A nchulização do aerosol de glicolo tritetilênico e propilênico e do ácido tem dado resultado satisfatório.4) — Mais prático é manter-se a temperatura ambiente dos aposentos, dentro das casas, por meio de aparelhos de raios ultravioletas, hoje muito difundidos.
5) — Aplicação de leves estratos de óleos minerais nos pavimentos e nas paredes reduz a quantidade de perdígo- tos e de pó suspenso no ar.

NEM MÁSCARA NEM ÁLCOOL

Após essas medidas profilá- ticas, e antes de sugerir uma terapêutica mais efetiva, desaconselha o professor Rocchi duas preocupações antiquadas. Diz êle em dois trechos diferentes de seu artigo:
«A prática secular de usar máscaras, filtrando a região dianteira do nariz e da bôea, tem poucos devotos e muitos céticos enquanto a fácil vota- lidadc do virus supera essa ingênua barreira.
O uso diário de líquidos de alto teôr alcoólico, num objetivo profilático e curativo foi muito usado na época da espanhola, mas não tem muito

prestigio, hoje.E finaliza o Diretor do Ins- tuto de Clínica de Doenças Infecciosas da Universidade 
de Roma:
_ «A verdadeira defesa contra o contágio da gripe constitui-se de imunizações do indivíduo, mediante inoculações de vacina antigripal daquêle tipo ou variante do virus responsável pela epidemia. Está demonstrado que a vacina preparada com virus t’o tipo diverso não imuniza eficazmente. Em confronto com o tempo da febre espanhola temos, agora, grande vantagem, dispondo de arma eficaz da tetracilina».

n a c i
Verdadeiramente espetacular esta oferta especial do

Crediário mais elástico da cidade
COM APENAS

— C r $ 1 0 0 . 0 0
e sua visita ao nosso estabelecimento, V. brindará sua esposa corn uma

=  V I G O I I f L  L I  =
SAO FATOS INDISCUTÍVEIS E AS REAIS VANTAGENS DO

Crediário mais elástico da cidade
V. poderá mais uma vez comprovar, adquirindo a sua VIGORELLL nesta venda especial de AGÔSTO

F E R N A N D E S  t C I A .
COM  E REPR.

LOJA 1: Rua Quintino Bocaiuva - 80

LOJA 2: Rua 1 de Novembro 231
(Esq. da galeria Dr. Accácio)

1
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21-3-57

Ir*
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Pela primeira vez em 
nossa cidade o Inde
pendente de Curiti- 

banos
No próximo domingo, teremos o prazer de presenciar em nossa cidade, ao forte conjunto do Independente da cidade de Curitibanos, o qual dará combate coutra o S.C. Cruzeiro, que . nesta ocasião estará efetivando grandes festividades ao ensejo da inauguração de sua séde social.A visita do tradicional clube Curitibanense está sendo aguardado com inusitado io teresse, pois o mesmo vem ee mantendo invicto à vários jogos em seus dominios, mormente contra clubes la- jeanos.Para êste jogo, o clube estrelado deverá atuar com sua fôrça máxima com e x ceção apenas do Player Lanchão, que está se conva lescendo de um acidente de caminhão.O Cruzeiro poderá conquistar um grande resultado contra o esquadrão do Inde pendente, pois possui grandes cartazes do futebol local, como seja Darci, Lauvir, Juba etc.O prelio Cruzeiro x Independente deverá ser realizado no Estádio Velho de Copacabana, ateudendo a questões de rendas, pois o Expresso Atômico teria maior possibilidades financeiras já que na ocasião estará efetivando um festival, que contará inclusive com um Torneio entre clubes varzeanos.No domingo pela manhã, com horário determinado pa ra as 10 hora», com a presença do Independente F. O. de Curitibanos, do Presidente da LSD Sr. Gilberto Pires e dos Presidentes dos clubes filiados a LSD e DVF. e também da Imprensa Escrita e Falada, o S.C. Cruzeiro estará em festas, com a inauguração oficial da su* Sede sita a Ria Porto UniãoA fita simbólica será cortada pelo 'ir. Mozart jPinheiro, grande benemerito do clube alvi azul.A noite do mesmo dia será eferecida aos visitantes uma soirée dansante, encerrando assim, com brilhantismo as festividades do S.C. Cruzeiro
Nova diretoria da 

ULE
Em virtude do pedido d# demissão 1e destacados membros da diretoria da União Lajeana de Estudantes- na reunião de 3 do cerrent*, cipós a aprovação dos demai» membros, ficou assim constituída a nova diretoria da PILE, que terá o mandato até 15 de dezembro de 1957, ocasião em que passará o poder à nova diretoria eleita em e- letções gerais: presidente - He mi Goulart; vice - Antônio Fernando de Alcantara Athay- de; V secretário - Adolfo Luiz Martins; 2 ' dito - Saulo Stef- fen Albuquerque; 1 tesoureiro - José Proença Pereira; 1  tesoureiro - Antonio Carlos Ko- ericb; orador Hélvis Borges Ferreira. Conselho Fiscal: He- rasmo Furtado, Orlando José Hsrger e Dário Cesar Vi iro.

Tabela oficial do certame da divisão Especial
Zona Oeste - Serrana

Io TURNO
la  Rodada 15/9

Em Tangará • Juveotus x Guaicurus 
Em Lajes - Internacional x Comercial 
Em Concórdia - Sadia x Vatco da Gama

2a Rodada 22/9
Em Tangará - Juvetus x internacional 
Em Concordio - Guaicurus x Vasco da Gama 
Em Joaçaba - Comercial x Sadia

3a Rodada 8/10

Em La|es - Internacional x Guaicurus 
Em Concórdia - Sadia x Juventus

4a Rodada 13/10
Em Tangará - Juventus - Vasco d Gama 
Ém Lajes - Internacional x Sadia 
Em Concórdia - Guaicurus x Com rcial

í>a Rodada 20/10
Em Lajes - Vasco da Gama x Co nercial

6a Rodada 27/10
Em Joaçaba - Comercial x Juventi.s 
Em Lajes - Vasco da Gama x InternacionalEm Concórdia Guaeurut x Sadia

— o máximo em conforto
e beleza para o la r ...  

pelos melhores preços da cidadel

CITY — Molas de oço sueco post-
temperadas eletrônicamente. Moldura 
de aço na armação. Tela de juta re
vestindo a armação. 4 ventiladores 
laterais. Mantas de algodão de primei
ra qualidade. Camadas de sisal ex:ra. 
O colchão mais ecorômico de sua 
classe. Garantido por 5 anosl

CITY B.l • — Botões fixados inlerna- 
mente. Amplo estofamento, grande re
sistência. Garantido por 5 anosl

SIESTA  -
Molêjo de aço sueco post-temperado. 
Estabilizadores laterais. Costura mecâ
nica pelo sistema americano. Ventila
dores laterais. Estofamento muito con
fortável. Botões fixados internamente. 
Um colchão de alta qualidade pelo 
preço de um colchão comum. Fabri
cação Cityíex. Garantido por 6 anosl

A C ITY TE X  t A Ú N IC A  Q U E FA BR IC A  
SEU S PRÓ PRIO S TEC ID O S EM C EN TEN A S 
DE L IN D O S  E V A R IA D O S PAO RÕIS .

N A S  B O A S  C A S A S  

D O  R A M O

D I S T R I B U I D O R E S ^

J

B e r t u z z i ,  R i bas  & Cia.
LAJES Rua 15"de Novembro, 306 Santa Catarina
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Por solicitação de amigos, levados mais pela bondade que por outras coisas, recomecei esta sccção. Atravessando uma crise mais que ruim, horrível para usar de uma expressão mais certa, o povo brasileiro, lajeano, pernambucano ou gaúcho (para não citar mais) se prepara para, depois da chuva e dos inúmeros contratempos surgidos, enfrentar a terrivcl «gripe asiática». Dessa vez, nos parece, o Supremo vai se cobrar de todo o mal que lhe pretenderam fazer e de todas as transgressões às suas sábias e divinas leis. . .
Enquanto isso, comentam:— Que a demanda trovatória entre o cel. Jubal Cou- tinho e o sr. Alcides Alegretti ainda não saiu. Acontece que ambos até agora estão na fase preparatória, preparando se;...— que alguém achou ruim por citarmos o nome dele nesta secção. A verdade é que ele não quer cartaz para cima de suas costas:.. .
— que o outro, idem;— que o sr. Jorge Lacerda, mui digno e nobre governador do Estado, está no mato sem cachorro por causa do chamado vil meta 1;— que sábado próximo, dia 24, vai fazer três anos que Getulio Vargas, o baixinho e popular Gegê - presidente querido da maioria dos brasileiros - «saiu da vida para entrar na história»;— que em Lajes, nestes últimos tempos, não houve nenhum crime bárbaro. Algumas briguinhas aconteceram mas só saiu gente com a cabeça quebrada, membros fraturados e outros bichos, Mas defunto fresco neca; . . .— que muita gente está se prevenindo contra a gripeasiática; os bares, cafés e botequins que vendem a . . comherva está fazendo a mala; . .— que per hoje é só; falta de assuuto, caríssimos leitores, como diria certo cronista local;. . .— que me lembrei de uma coisa séria: e*cerrou-se, domingo último, a Exposição de Arte Moderna, levada avante pelos rapazes do Centro de Cultura de Lajes. Trabalhara bem...

Nenhuma restrição do ministro da Fcr 
zendo a qualquer unidade da federaçao

Declarações do sr. Osmar Cunha, prefeito de Florianópolismio fez qualquer restrições a qualquer unidade da Federa
ção.

GsNt TEATRO TAMOIO
Apresenta amanhã - Dia 22 as 20 h.

VENHAM SENHORAS/SENHORES E 
CRIANÇAS! VENHAM TC DOS... ASSIS 
TIR 0  MAIOR ESPETÁCULO DECIRCO 

EM BELÍSSIMO COLORIDO!!!...

ÚmBigShovt)
C O M o s r
fa m o so s  
fa s a e c it  
# W N !x y

Aludindo a um discurso proferido pelo ministro José Maria Alkimin no Quarto CoDgresso dos Municípios realizado hà alguns tempos na capital da República, o sr. Osmar Cunha, prefeito de Florianópolis e presidente de h nra da Associação Brasileira de Municípios, fez as seguintes declarações à im prensa:— hstive presente à mesa, ouvi a paíe6tra e os debates e devo declarar que, em nenhum momento, o ministro da Fazenda fez qualquer discri- míuaçào contrária a qualquer Estado do Brasil. Bem ao contrário o sr. José Maria Alkamin, em sua exposição, disse das dif,cuida les onun das da espiral inflacionária, legado que recebeu ao assumir o posto, acentuou os esforços que vem realizando para deter definitivamente a inflação através de uma po iitica sã de importação à ba se de bens reprodutivos e da fixação de um sistema cre- jditício que vem amaliando, objetivando elites de produção e expansão da riqueza nacional.Crédito para aumento da produção
Acentuou o Prefeito de Florianópolis que o titular da pasta da Fazenda afirmou, ainda que o govêrno da Re pública objetive expandir os créditos por todes as regiões do país sem distinção de grandes ou pequenos Esta- dos. afendenúo e todas as u nidades da Federação que necessitem de ( rédito para o aumento da produção nacio nal. Ao final de sua exposi ção prosseguiu o sr. Osmar Cunha, o ministro José Maria Ukamin foi aplaudido por to dos os prefeitos e vereadores presentes em número superior a mil por teretn os administradores locais cfè nossa pátria reconhecido a intendo ministro da Fazenda de a tenler, com ajuda fmancei- r.-, a todas as fontes de riqueza nacional, onde quer

Reunida a Ca- 
mara MunicipJ

A Camara de Vereadores encontra-se reunida devendo encerrar os trabalhos da atual sessão na próxima sexta- feira. Importantes assuntos estão sendo debatidos pelos legisladores municipais. Na edição de sábado daremos ampla resenha das proposições debatidas e votadas.

que eles se encontrem, v m nenhum trecho do seu dis curso o sr. José Maria Alki-

C O R R E i O i A G E Â N O
Ano XVII Lages, 21 de agosto de 1957 j N' 67

. /: A V I o U "
São chamados à Agência do I.A.P.I., à Rua Mal. Leodoro, 81, Io andar, os seguintes Empregadores Industrialistas, para tratarem de seus interesses:

Irmãos Burigo e Cia.Rodolfo Steffen Joaquim Alves Sobrinho Ary Antunes da Silva Benjamin Aimi Antonio de Souza Matos Walter Behling Djalma Vieira Velho Antonio Francisco Pereira Henrique Mariani e Cia.Artema-Inds. de Artefatos de Mad. e Ferro Estofaria Santa Rita Ltda.Florisbino Soares Oscar Alves de Souza José Maria Lopes de Almeida Vitorino FurlinMadeireira São Francisco Ltda.
Lajes, agosto 1957

A maior deste genero em Lajes, 42 quartos com agua encanada. Situada no centro da cidade.Não percam esta oportunidade.
s: Escrevam para Caixa Postal 82

Auto 03! il Gorson Lucena S/A
Convocação

De acordo com autorização telegráfica expedida pelo snr. Dir. Presidente, convidamos os snrs. acionistas a se reunirem, em ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA, as 19 horas, do dia 6̂ de agosto de 1957, em nossa Sede Social, à Avenida Mal. Floriano, 373 em Lajes, afim de deliberarem sôbre a seguinte
Ordem do Dia:

a) — Eleição para preenchimento das vagas dos diretores demissionários, Gerente e Adjunto;b) — Outros assuntos de interesse social;
Lajes, 13 de agosto de 1957.

Antônio Gill RamosLuceua - Dir. Gerente 
Ernani Rosa - Dir. Adjunto

C o n s e l h o s  de B e l e z a
Elizabeth Arden, uma das maiores autoridades em L matéria de beleza feminina, enviará assistente sua para 
Laj 28, que atenderá as interessadas na Farmaciç Pilar, Filial, sita à rua 15 de novembro de 26 a.̂ 31 do cor
rente. Marquem consul as c quanto ant63 pcssivel naquele estabelecimento.
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