
0 Me r cado  p r ec i sa  de mais
Conforme fomos in fe

rnados, de fonte diena 
do crédito, atendendo 
aos nossos apelos o* dr 
lran Yared, diretor do 
Centro de Saúde local 
acaba de tomar uma sé 
rie de providencias no 
sentido de que haja mais 
higiene na distribuição 
de pão pela cidade. Es 
sa medida, tomada por 
aquele abalizado facul
tativo, é digna dos mais

tranch rel0gios e deraons-, Paramente que êlp Centro

zelar'rf?  ° " “ < « £ »  ™ 
o asaude Pública,0 que e raro nos dia<
Que correm.
rJ a que 0 dr. Iran Ya
red tomou essa atitude 
Procurando coibir um a- 
buso que se verifica em 
uossjs meios, fazendo é- 
co ao nosso apelo, apro
veitamos sua boa von
tade para sugerir-lhe que 
determine aos fiscais do

h i g i e n e
de Saúde que 

façam também constan 
tes visitas ao Mercado 
Municipal, onde a higie
ne é desrespeitada pelos 
feireiros em prejuizo dos 
compradores. Além dis
so, os armazéns, botecos 
mercadinhos e bares dos 
suburbios também recla
mam conslantes visitas 
por parte dos fiscais do 
Centro, pois para a mai
oria dos seus proprietá

rios a higiene é uma coi
sa completamente des
conhecida.

Não precisamos apon
tar nada, a respeito do 
assunto. Basta que os 
fiscais cheguem em to
dos êles e comprovem 
com seus ; róprios olhos 
a sujeira que se verifi
ca em quasi todos êles. 
Qualquer um freguês ou 
uma dona de casa lhes 
podem relatar seu des
contentamento a respeito

da falta de higiene que 
caracteriza tanto o Mer
cado Municipal como ou
tros estabelecimentos es 
palhados pelos suburbios 
da cidade.

O que precisa é a von
tade férrea d • trabalhar 
em benefício da saúde 
de nosso povo, tão sa
crificada pelo descaso e 
inépcia das nossas auto
ridades sanitárias. Ores- 
to é história . . .
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Um fato que servirá de 
muitos comentários sem 
duvida é o recente em 
nossa Assembleia Legis
lativa em nosso Estado, 
onde a maioria de seus 
reo-esentantes assinaram 
uma proposição onde 
visa cassar o mandato 
do deputado Manoel de 
Menezes eleito nas ulti
mas eleições pela legen
da do PSP.

Alegam os signatários 
que aquele parlamentar 
feriu frontalmente os ar
tigos em que zelam pelo 
decoro dos parlamenta
res, onde costuma o 
referido deputado usar 
todas as linguagens pos
síveis .

Ontem a Assembleia 
esteve reunido a afim de 
estudar em sessão secre
ta o caso, sendo que nes
sa Ocasião ficou assen
tado que seria dado 4n 
horas de prazo para que 
o parlamentar procuras 
se se defender das acu
sações que lhe pesan 
nos ombros.

Assim é que vamos a 
guardar esse desfecho 
que sem duvida tera e- 
norme repercussão, 
vando em conta qû  
mesmo dispõe de un 
emissora e um jornal ac

sua propriedade. | tamos que haverá outros
Se isso for concretiza- exemplos por este país a 

do e a moda pegar acredi] fora.

Em comemoração à Semana da Criança, de 11 a 18 
dêste mês, realizar-se-á às 14 horas do dia 17. no Centro 
de Saúde, um concurso de robustez infantil, com prêmios 
aos tres primeiros colocados.

Poderão inscrever-se, para êsse fim, todas as crian 
cas de seis meses a um ano, deede hoje até a véspera do 
concurso, das 7.30 horas em diante, diáriamente, no Cen
tro de Saúde. . , T. . .

Essa iniciativa será patrocinada pelo Lions Clube de 
I aies" como homenagem às festividades da Semana da
Criança- em colaboração com o Centro de Saúde.

A Comissão julgadora, estará constituída pelos seguin

tes n̂ dy ° 8jran yared - Chefe do Centro de Saúde de 
Lajes

__ Dra. Vilma Carrilho 
_ Dr. Joaquim Pinto de Arruda.

SR. PAULO FRANCIS
CO BROERING

é r -  a sa r’szumd j cr Paulo Francisco 
«cia d° Sr. Pa7t°0 comercio
? r0ta nfâca e personalidade

em nos
SOS meios socjaia

firma Lajes S/A Automóveis 
e Acessórios, distribuidor dos 
famosos veículos Volskwagen 
para toda a região serrana.

Aos muitos cumprimentos 
que por certo recebeu na
quela festiva data, enviamos 
ao Sr. Paulo Francisco Bro- 
ering, votos de muitíssimas 
felicidades.

Eleitor Brasileiro desiludido
Fato dos mais graves 

que se pode ter na his
toria de nossa vida po
lítica é o fato recente 
que está ocorrendo nas 
ultimas eleições de 4 do 
corrente em São Paulo, 
onde se realiza as elei 
ções para vereadores 
naquela capital.

Por empréstimo en
contrava-se em São Pau 
lo vindo do Jardim Zoolo 
gico da Quinta da Boa 
Vista do Rio de Janeiro 
um rinoceronte que tem 
o uome de CACARECO, 
pois este animal veio a 
São Paulo com a finali
dade de inaugurar outro 
estabelecimento da mes
ma especie na capital 
paulista, fato êste ocor 
rido a ura ano.

Até aí nada de anor
mal, porem agora com 
estas eleições este ani
mal ja recebeu cerca de 
4o ooo mil votos para 
vereador naquelas elei
ções, esperando-se que 
atinja o numero neces 
sario para eleger-se.

Isto assim escrito ou 
contado realmente é um

gracejo, mas vamos bem 
analizar este fato que é 
para nós dos mais de
primentes que se pode 
pensar. Vejamos por e- 
xemplo o que se dirá 
nos paizes estrangeiros 
um fato como este, qual 
o conceito que farão a 
respeito de nossos ho
mens públicos, onde num 
país que se prefere vo
tar num animal do que 
em seus defensores co
mo se usa na giria. Sin
ceramente que este fato 
se levarmos ele para o 
caminho de analizarm >s 
sem paixão ou humoris
mo é assunto para bai
xarmos a cabeça cheios 
de vergonha e que isso 
sirva de alerta para que 
nossos dirigentes vejam 
em que conceito são co
locados pelos seus con
cidadãos.
Aqui fica este lembre-te 
para que nossos homens 
que estão na qualida
de de nossos guias, pro 
curem por todos os 
meios evitar que essa 
moda pegue.

Novos Bacharelandos da Faculdade de Di
reito de Santa Catarina

No proximo sábado, dia 10, deverão colar grau em 
Florianópolis os novos Bacharelandos da Faculdade de Di 
reito de Santa Catarina, turma Desembargador Alcebiades 
Valerio Silveira de Souza.

Entre os novos Bacharelandos encontram se os Srs. 
Luiz Carlos Silva, Giovani Fornari e o Prof. Paulo Michels, 
pessoas bastantes relacionadas em nossos meios.

No proximo domingo, teremos em nossa cidaae a re
alização de uma grande corrida ciclistica reunindo pedala- 
d res campeões dos Estados do Paraná, Santa Catarina e 
Rio Grande de Sul.

Esta prova é organizada pelo Departamento de Ciclis
mo do Lajes Moto Clube, em colaboração com outras enti
dade desportivas locais.

No secção esportiva do proximo sabado, daremos am
plos detalhes a respeito
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N O T A S  EM  AR Q U IVO  (N - 12)
Do Museu Histórico "Thiago de Castro"

Sarau Musical
Oferecido no Teatro M unicipal aos snrs. 

Deputados C A E T A N O  CO STA, T H IA G O  DE 
CASTRO, ARISTIL1ANO R A M O S  E FERREI
RA DE AL3UQUERQUE, em  5 de Novem bro  
de 1917.

P R O G R A M M A
Primeira Parte

Hymno do Estado de Santa Catharina cantado pelas Se
nhoritas Iracema de Castro, Doralice Senna, Bclisaria Rodri
gues, Celina Ramos, Zulmira Silva, Maria Henn Isaura Silva, 
Flavia Baptista, Marietta Brascher, Isaura Baptista Honorina 
Ribeiro, Almerinda Andrade, Liquinha Goss, Itelvina Nicolleli, 
Arlinda e Ida Burger, Carolina Osorio, Laura e Lia Silva, 
Judith Carvaiho, Zulmira Oliveira, Celina Amaral, Nathalia e 
Alzira Castro, Mariquinha Leite, Delminda Andrade, Alzira 
Godinho, Antonietta Baptista, Ecilda Borges, Angelica Neves, 
Georgina Vieira e Rachel Neves.

Discurso — pelo Sr João dos Santos Areão.
Nocturna — Estudantina pelas Senhoritas Arlinda Burger, 

Almerinda Andrade, Isaura Silva, Hororina Ribeiro, Isaura 
Baptista, Celina Ramos, Carolina Osorio e Liquinha Goss e 
Srs. Manoel Mello, Lourenço Baptista, Manoel Nicolleli, João 
João Areão. Edmundo Menezes, Anselmo Cezar, Pereira dos 

i Anjos, Jucundino Godinho, Aristides Ramos. Pedro Cândido, 
Manoel Baptista, Olavo Souza e Guilherme Topcker, sob a re
gência do Sr. João Gualberto.

Lucia de Lammemoor — Aria, cavatina e côro da opera, 
pela orchestra do Club Symphonico.

Caridade e Justiça, poesia recitada pela Senhorita Dorali
ce Senna.

Lamentos — M lodia para violino, bandolim, flauta, vio
lões e rabecão pelas Senhoritas Isaura Baptista, Honorina Ri 
beiro e Srs. Manoel Nicolleli, Antonio Anselmo, Lourenço e 
Manoel Baptista.

Três jolie — Grande Valsa pela orchestra do Club 
Sym phonico.

Segunda Parte
Serenade — Estudantina pelas Senhoritas Almerinda An

drade, Arlinda Burger Honorina Ribeiro, Isaura Silva. Celina 
Ramos, Isaura Baptista, Carolina Osorio e Liquinha Goss e 
Srs. Lourenço e Manoel Baptista, Manoel Mello, Santos Areão, 
Edmundo Menezes, Aristides Ramos, Jucundino Godinho, Pe
reira dos Anjos, Olavo Souza, Anselmo Cezar Pedro Cândido 
e Guilherme Tiipcker, sob a regencia do Sr. João GualbeHo

Romanza — Sólo para canto, violino, flauta, rabecão e 
violões pelos Srs. Cecilio Blois, Santos Areão, Nicolleli Ma
noel Batptista, Sizenando e Jayrne Godinho e Anselmo Cezar.

Infancia pitoresca de um g ê n io
(Continuação do número anterior)

Com o lucro, Edison com
prou uma impressora de se 
gunda-mão, e começou a pu
blicar seu próprio tablóide. 
O Arauto Semanal, * o pri
meiro editado a bordo de um 
trem em movimento”. Logo 
estava aceitando anúncios, e 
fazendo dinheiro.

No mesmo vagão de carga, 
Edison instalou, é claro, um 
laboratório químico. E tanto 
o jornal como o laboratório 
volante acabaram de manei
ra súbita e definitiva. No A 
rauto, Edison resolveu escre
ver uma crônica social, do 
tipo bisbilhoteiro, mencionan
do fatos muito íntimos de al- 

Iguns de seus leitores. Em
bora aumentasse a vead i do

jornal o “ colunista’’ acabou I 
sendo jogado nas águas do . 
rio Santa Clara, num banho 
gelado, com roupa e tudo, 
por um de seus comentados, 
por sinal, homem sem nen 
hum senso de humor. . . O 
laboratório também acabou 
sendo jogado fora do trem, 
quando numa curva mais a- 
pertada, um botijão de ma
terial inflamável caiu ao chão 
pegou fôgo nos jornais e co
meçou um incêndio de bôas 
proporções.

Este foi o fim de uma car 
reira, mos o início de outra: 
Edison ingressou na prática 
da telegrafia. Estudando 18 
horas por dia, e ajudado, pe- 
o pai de um menino a quem

lumenau
A Empresa Auto Viação Hasse comuni

ca aos Senhores Viajantes que acaba de inau
gurar a sua linha em Ônibus direto a Blu
menau e Vice Versa, sendo nos seguintes ho
rários :

Saidas de Lajes ás 3as, oas e Sábados ás 
12,30 horas

Saidas de Blumenau ás 2as, 4as e 6as 
ás 12,30 horas

Para breve será diariamente — Desde já a- 
gradecemos a preferencia.

Herbert Hasse — Proprietário

havia salvo a vida, logo a 
tingiu a velocidade ]de 55 pa
lavras por minuto, tornando- 
se o mais rápido operador 
Morse das redondezas. Com 
isso, não lhe era difícil ar 
ranjar trabalho com bons 
salários, e assim manter seus 
estudos e suas experiências. 
Mas aqui Edison já comple
tava 18 anos, e começa outra 
historia Nunca é demais 
lembrar, entretanto, que nes 
sa altura Edison já era com 
pletamente surdo.

O menino do interior, que 
o professor julgara um re
tardado, viri i a registrar na
da menos do que 1.067 paten
tes de invenção, entre as 
quais a do fonógrafo, da má
quina cinematográfica, do 
microfone, e da lâmpada in- 
cadecente prática, da qual se 
se comemora a 21 de outu
bro dêste ano o 80o aniver
sario . (Western News).

6‘ Aniversario

Pfltrobras
u3

h W  Estas 
■ marcas
v  \Í.V ̂

Barbeiro de Sevilha — Sàlo de flauta, pelo Sr. Manoel 
Nicolleli, com acompanhamento de orchestra.

Frêmito de amor — Valsa de Salão a tres banlolias, vio
lões e rabecão p?las Senhoritas Almerinda Andrade, Celina 
Camos e Liquinha Goss j Srs. Cecilio Blois, Manoel Baptista 
e Zizenando Godinho.

Serenata de Schubert — Duetto para canto, flauta, violi
no, rabecão e violões, pelas Senhoritas Zulmira Silva, Maria 
Henn e Srs. Nicolleli Areão, M. Baptista, Sizenando e Jayme 
Godinho e Anselmo Cezar.

Variações para bombardino, pelo Sr. Lourenço Baptista, 
com acompanhamento de orchestra.

Completou no dia 3 do 
corrente, seu sexto aniver
sario de fundação, a Petro- 
brás, criada pelo saudoso 
Presidente Getulio Vargas, 
por força da lei n 2.004.

Durante este curso espaço 
de tempo, essa organização 
tem sofrido as mais injustas 
repulsas daqueles que não 
acreditam naquilo que é nos 
so, e que hoje representa 
uma das riquesas essenciais 
de nossa economia.

3 de Outubro, pois é u- 
ma data que guardamos n- 
delevel em nossa mem ria, 
pois marca a efetivação de 
um passo de gigante, que o 
Brasil deu no ano de 1953, 
quando a Petrobras já era 
sonhada por todos os bons 
brasileiros, cultores do sadio 
espirito nacionalista.

c H & S B JB p

A PREÇO JUSTO. . .

Comprando
ALTA QUALIDADE 

E DISTINÇÃO a  boa  roupa ponto por ponto

A roupa RENNER tem tudo que V. deseja: Belos padrões, talhe mo 
derno e a tradicional DURABILIDADE RENNER.

] C asa  RENNER Dispõe, ainda, de variado sortimento de camisas sports, calças sports, calça _
dos, chapéus. q u a l id a d e  E d is t in ç ã o

RENNER -  veste o cavalheiro dos pés à  cabeça  com o m áxim o de qu a lidade  e distinçãol
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duas fazendolas, 5, e 
e 8o Kms. da

Raras oportunidades Co. 
mercats na Praça de Lages

O Escritório do Dr fu tdd 
seguintes: * ELIBRANC0 oferece as

la ) PINHEIROS: 5 ooo
ma, distantes lo  K ms da ™ais de 45 eras, aci-

2a) COLONIa SM oo da ** ^
ou sejam de lo  arqueires -fn nn °S m2 cada uraa- 
por alqueire, mesmo sem e n tS ?  de Cr$ 15° 00’00 
3 ou 15 anos. Uozarào l  7  da,4pa^araentos em 
que forem pagas á v°8ta° CU“ t0 de lu%

cruzado com Holande^e Zebü
Manso e leiteiro:

4a) ARRENDAMENTOS DF C a m p o «- a 
damos a quem interessar, duas ° fe z ' °"' Arren 
2o milhões de m2 cada. distantes lo  
cidade, por preços de comércio;

^a) FAZENDA A VENDA: DISPOMOS A VEN
DA Fazenda com 2o milhões de ra2 ao nreco de
?VÁTü°° °r a !Sue,re- Varias dU iSes d?s 

tando 8o Kms. da cidade de Lages, eixo da BR
ob, sita nos distritos de Campo Belo do Sul Ser
ro Negro e Carú. Quedas & d’aguas, limunitd* de 
ferro, terras excepcionais para agricultura e for
mação de pastagens artificiais;

Ga) LO TEò URBANOS: Dispomos de mais de 
5o lotes, situados nas proximidades das Industrias 
Battistellas rua Elibranco, Chácara Passos, Estra 
da BR 2; proximidades Campo Aviação, Coral e 
Copacabana;

7a) CHÁCARAS SUBURBIüS DE LAGES: Dis
pomos de 15, com preços inesistentes de Cr$ 5,oo 
por m2. Algumas com matas e aguas corrente e 
pedreiras. Sem entrada e com lo meses para pa
gamento sem juros e se com maior prazo, incluin
do-se então os juros;

8a) BILHARES: de SNUKER e CARAMBOLAS: 
Oferecemos dois por rara pechincha:

9a) TERRENu DE loo.ooo m2. na Coxilha Ri
ca, frente ao Passo de Santa Vitoria: Troca-se o 
mesmo por lote nesta cidade;

10a) TERRENO COM lbo.ooo m2. no Morro 
Grande, em Vacaria: Troca-se por propriedade

neStl la )d U )TES EM SÃO FRANCISCO DO SUL: 
Dispomos de 31 lotes naquele importante porto
marítimo, proximidades do^ r.taP,uqu,̂

12a) LOTES EM MORRO DOS GOnVENTu S, 
Município de Araranguá, pertencentes a firma

Cdmi3°a) C ASA NO CORAL, para residência e ne
gócio com terreno lo x 2o mts., conhecida por

Bar «4o» QUARTOS, ga-
l  5 casas, frente ao Coral e nos fundos

CORREIO LA G E A N O P' T'

do* Posto Êssõ” còm magnifica rend^
CAMINHONETA 0LDSô pLnEte

1951: Oferece-se uma„iri^Perua Willys Rural ou 
'iOo°/0. Desejamos adquirir P -

Wolff.w,af,e" SocERIA PORTÁTIL, para transfor- 

^ M S ^ N A ; < » X I L H A o _ W O A ; Disoo-

P E R U A
reformada

Sociedades em desfile
Clube V de Julho
Todos os preparativos 

estão sendo envidados 
para que a soirée do 
próximo dia 17, que con 
tará com a honrosa pre
sença de Miss Brasil, al
cance sucesso sem pre
cedentes.

Conseguimos saber que 
diversos colunistas so 
ciais estarão em Lajes 
naquele dia

Em primeiro plano po- 
djmos afirmar que Zuri 
Machado de “ O Estado” , 
é um dos prováveis que

Ribeiro, 
na pas- 
mesrao

virão á Lajes.
A Srta. Véra 

deverá desfilar 
sarela, com o 
vestido com que desfilou 
em Long Beach.

Clube Recreativo 
Juvenil

Uma comissão de so- 
cios desta entidade re
creativa, está ativando 
os preparativos para uma 
soirée no próximo dia 
17, denominada “ Baile 
da Saudade” .

Abrilhantará este bai

le o conjunto do Progra
ma da Saudade da Ra
dio Clube de Lajes.

S. C. Cruzeiro
Esta novel sociedade 

recreativa, e que tam
bém se dedica no setor- 
esportivo, fará realizar 
no próximo sabado, o 
grande baile de coroação 
da Rainha do clube de 
1959, quando será corua- 
da a Srta. Leonete <le 
Jesus. Es:e baile será 
animado por Darci Mu- 
uiz e seu Conjunto.

50®

COM A GARANTIA DA 

M E R C E D E S
Poro »eu cam inhão, e x ija  sempre peças 
que tenham fund ida  a estre la de  3 pontas.
A  M ercedes-Benz do  Brasil se responsabiliza 
in te iram ente  pe la  q u a lid a d e  dessas peçasl

Tôda peça com a m arca fund ida  e num erada 
em cód igo  já  passou p o r nossos la bora tó rios  
#  é a p ro v a d a . Sem isto, é peça fraca , 
nõo serve. Para sua g a ra n tia , só com pre 
peças com a m arca Mercedes-Benz I

Parafoto do 
cubo do roda

Procure peças M E 2Î C E I D E S - B I E I V Z  legítimas. 
Concessionário Autorizado

Mercantil Delia Rocca, Broering S/A.
Rua Manoel T de Castro, 253 — Caixa Postal, 27 End- 

Teleg- Vargas — LAJES — Santa Catarina

m2
Dispo 

mais
raos para venda daa rea  a a“ ricultura> venda-
ou menos. Terras ótlíaa L ,  de 250.000 m2. ca
veis no todo ou em colonias ae *

da Tsaj Lote em Ponte A lt. d » Sul: Dispomos de 

19a» Geladeira Gelomatic a kerosene: Ofere-

cemos troca por o u i^ p r o x S i ÍDa DES DE BRA* 
20a) LOTES NAS P ^ ^ ^ d a d e s  satelites, 

SI LI A: Dispomos de JopHedades, mesmo ruraes, 
que trocamos por Pr°u
“ 61 ia ) chT c a r a e R oqueiros, Estreito. d,s-

pomos de uma com 2o.ooo ra?.
22a) Colaborando com a Batalha da produção: 

Atendendo ao apêlo de mais produção, feito pe
las nossas autoridades, colocamos chácaras de 2 
até 25 hectares, à disposição de Associações, 
Clubes, Escolas, Hospitais, Agronomos, Firmas ou 
Agricultores, para serem plantadas sob o regimen 
de PARCERIA, afim de auxiliarmos nosso Gover
no na batalha da produção. (J Banco do Brasil 
financia a iniciativa para a produção e por lei, 
até a compra até 20 hectares.

Para maiores informações queiram dirigir-se ao Escri 
tório do Dr. Elisiário de Camargo Branco, rua Presidente 
Nereu Ramos, 58 - 2°a., salas 6,7 e 8, Fones: 354 e 354, ou 
ainda pela Caixa Postal, 54 ou por Telegrama para «ELI- 
BRANCO». Inscrevam-se no sorteio de um lote efetuando 
compras no Escritório. Caso o numero de vosso contrato 
coincida com o numero do sorteio de Natal, da loteria fe 
deral, tereis um lote na cidade de Lages, pagando apenas 
as despezas de escritura, e mais 10% sobre a venda que 
cada cliente fizer, após a la. oompru

Em comemoração a Sema • 
na da Criança, que transcor
re todos os anos em princi- 
pios de Outubro a Legião 
Brasileira de As* istencia, nu 
oleo de Lajes, tem progra
mada varias festividades pa
ra comemorar tão significa
tiva efemeride.

Assim é que alem de Jum 1 
exposição de desenhos e mo 
ti vos infantis que está pro
gramada para o Salão nobi ; 
do Instituto de Educação, 
também será realizado vrn 
concurso de robustez infantil 
para crianca* de 6 mêses a. 
1 ano de idade.

/
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Juizo de Direito da Pri
meira Vara da Comar

ca de Lajes
O doutor José Pedro Mm- 

des de Altneid*. Juiz de Di 
leito da Seg imia Varo, 
exercício na Primeira, de ta 
comarca de Laj *8. Estado de 
Sa ita Cati ina, ui formo d* 
lei, etc.
Edital de Protesto p a 
ra ressalva de Direito

Faz saber a todos quantos 
• i pre<ente edital de prot* sto 
para ressalva de direito, vi
rem interessar pos-a, cu nê- 
!e conheci »  at > tiverem, que 
por parte de OTAViO IT- 
ÜUEIRFDO, por seu pr..cu
rador l)r. Walter Te íório 
Cavalcanti, lhe foi dirigida a 
seguinte PETIÇÃO: «Exmo. 
Sr. Dr. Juiz de Direito da la. 
Vara desta Co narca de La- 
j-rs. Otávio Figueiredo, casa
do, brasileiro, do comemo, 
r-si iecte nésta cidad * de La
jes, vem respeirosamente re
querer o presente pr<>test > e 
notificação, na forma dos 
art*. 720 e seguintes do Có-l 
digo de Processo Civil, em 
que alega e requer: - Io - Que 
»> suplicante propos, nesta 
comarca, c ntra R .gério Ra- 
f-.eli a competente ação or
dinária de reparaçã > de da- 
n s, pelo incêndio da s-rra- 
ria pertencente a J suplicante, 
havendo ganho de caus ■ ne>- 
ta Comarca, e p la Turma, 
nigo, e pela Exm i. Turm i 
Julgadora io Egrégio Tr bu- 
nal ue Justiça uo Estado, 
sendo-lhe, porén, desfavorá
vel a d nsào d s Embaigos 
opostos pelo réu. - Não se 
conformando o autor inter 
pôs Recurso Extraordinário e 
Agravo de 1 strument >, con
sequente à recusa daq iêl , 
para o Supremo Tribunal Fe- 
d-ral. 2o - Que não sendo vi 
torioso nes recursos inter
postos, é firme intenção do 
suplicante propor a compe
tente ação rescisória do 
Acórdão preferido nos em
bargos, 3o - Que, na form . 
do disposto no art. 1 518 d > 
Código Civil, «os bens d> 
responsável pela ofensa ou 
violação du direito de outrem 
ficam sujeitos a reparação 
d » dano caus do; e, s» tiver 
mais de um autor a of-nsa 
todos responderão solidaria
mente pela reparação». E

Oarv ilho Santos (J.M.) escla
rece de mo lo a não deixar 
lúvidas. - «os bens do res
ponsável são a garantia da 
indenisaçn < devida à vitima». 
(Cód. Cjv. Interpor, vol. 20, 
pi. 202). 4o - Torna-se, p(>r- 
t nto, necessário, > presente 
urotest», pira eonh“CÍmentO 
de terceiros even'uais adqui- 
lentes dos bent d■> réu Ro
gério Rafa li, ci-*ntif Ccíndo 
todos de que se, qualquer 
possível do çln . u venaa de 
bens do réu serão consider - 
I s como em fraude o  ntra 
crolores, nesde que o supli- 
c >nte obteDha, como tem fir
me confi >nçi, afmal vitória 
que lhe serà d ida peia Justi
ça. Pede, por Cons guinte, se 
ja o réu citado po nt.andado, 
(é resid nte em Palmeiras 
nesta com rca), j ,nt mente 
com sua senhora, citamio-s- 
por editil publicado em jor
nal locai e n » Diano üe Jus
tiça do Est.do, terceiros in 
leressadO'. - Dá ao presente 
0 valor de 5.000,00 tão »emen
ta para os efeitos fiscais e 
requer que, findo o pr^so 1 - 
gal. Ibe s^ja dev ilvid.i, - P.R 
Def rimento. - Lajes, ?2 de 
ag «st** de 1959 (a.) Pp. Wa - 
ter T -nó io Cavalcanti». DES
PACHO: «R. h• ■ j . - A. Com • 
requer. Lajes, 17 de setem
bro de 1959 (a.) José Pedr ' 
M ndes de Almeida». - E pa
ra que niuguém alegue igno- 
rãncia, muito especialmente 
aqueles qu t se enqua lr.ro 
nos dizeres da petição acima 
transcrita, quanto à intenção 
do Suplicante Otávio Figuei
redo, passou-se o presente 
edital pira publicação na for
na requerida, - Dado e pas
sado nesta cidade de Laje», 
iOS deznit > dias d > mês de 
Setembro do ano de mil no
vecentos e cincoenta e nove. 
Eu, Waldeck Aurélio S»m- 
paio, E envão do Cível <> da
tilografei, subscrevi c também 
assino.

José Pedro Mendps de 
Almeida.

Juiz de Direito em exare cio 
na la. V <ra.

Wal leck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Civel

- E D I T A L
O doutor José Pedro 
Mendes de Almeida, 
Juiz de Direito da Se
gunda Vara, em exer 
cicio na Primeira desta 
comarca de Lajes, Es
tado de Santa Catari
na, na forma da lei, 
etc .

Faz saber a tôdos que 
o presente edital, com 
o prazo de noventa dias, 
virem, dele conhecimen
to tiverem ou interessar 
possa, que por parte do 
Dr. Alceu Serrano Porto 
Alegre, por seu advoga
do e procurador Dr. Jor 
ge Barroso Filho, lhe foi 
dirigida a seguinte PE 
TIÇÃO: “ Exmo. Sr. Dr. 
Juiz de Direito da la. 
Vara da Comarca de 
Lajes. Por seu procura
dor que esta subscreve, 
Dr. Alceu Serrano Porto 
Alegre, brasileiro, casa
do, médico, domiciliado 
e residente nesta cidade 
de Lajes, diz e respeito
samente requer o seguin 
te: lo ) Que tornou se 
proprietário de uma Du
plicata n° 121, extraída 
pela firma Dalla Costa 
& Cia., desta praça, no 
valor de Cr$ lüU.000,00 
com mil cruzeiros) con 
tra a firma Industrias de 
Madeira Pratense Ltda.. 
desta cidade; 2) Que di
to título que estava de
vidamente aceito lhe foi 
endossado pela firma 
credora transferindo-lhe 
a propriedade do mes
mo; 3o) Que o Suplican
te, por sua vez, endos
sou o (endosso mandato) 
e dirigiu se ao Banco do 
Brasil, Agência desta ci 
dade, para entregá-lo pa 
ra efeito de cobrança; 
4o' Que, entretanto, dito

bro de 19 -9. (a.) José
Pedro Mendes de Almei
da” , E para que ninguém 
alegue ignorância, e^pe- 
cialmente os interessa 
dos, passou-se o presen
te edital p ira  publicação 
na forma da h i Dado e 
passado nesta cidade de 
Lajes, aos vinte e oito 
dias do mês de Setem
bro do ano de mil nove
centos e cine uMiíi er io- 
ve. Eu, Wal ieck Aurélio 
Sampaio, Escrivão do 
Cível o datilografei, su
bscreví e também assino.

José Pedro Mendes de 
Almeida .

título extraviou se na > 
se sabendo se acha em 
em mãos de outrem que 
a detém indebitameme. 
ou se está perdida ou 
destruída; 5oj Que, as
sim, privado do docu
mento em que se firma 
o seu direito creditóno 
pelo qual teria direito de 
exigir o pagamento, o 
Suplicante não pode na 
época oportuna exigir 
dos obrigados que satis 
façam a obrigação; (ioj 
Que, o do umento ane
xo de n* 2, prova que e- 
íetivamente a firma Dal
la Costa & Cia. endos
sou o título ao Supli
cante jusUfi cando a pro- j ujz (je Direito da 2a. 
priedâde; 7o) Que para y ara em exercício na la. 
recupera lo cabe ao Su-

Confie as suas cargas ao

Expresso Join vi - 
lense Ltda.

Transporte de Rio, São Paulo, Curitiba, Joinvile, Lajes, Por 
to Alegre e demais praças do Sul do Brasil.

Rapidez e garantia só no
EXPRESSO JOINVILENSE LTOA.

plicante valer-se do dis- Waldeck 
pôsto no art. 3’i da Lei 
J.045 de 31/12 A 908 para 
que seja decretada a Nu 
tiiidade do Titulo, por 
sentença e se forneça, 
assim ao Suplicante o 
título executório de que 
carece para o exercício 
de seus direitos cambi
ais. 8o) Assim, na forma Salvador 
da lei requer a citação j uracj 
das firmas Dalla Costa 
& Cia. e Indústrias de 
Madeira Pratense Ltda. 
para que não efetuem o 
pagamento do título no 
vencimento mesmo que 
levado a protesto por 
qualquer pseudo porta
dor, Dem como requer, 
por Editais e na forma 
da lei e citação de ter
ceiros eventuais deten
tores ou interessados 
bem como das firmas o- 
brigadas para que opo
nham contestação qu 2 
possa impedir o exercí 
cio da ação cambial, fi 
cando citados para os 
demais atos do proces
so até final sentença.
Que, afinal seja, pois de
terminada a entrega do 
título ao Suplicante por 
quem indevidamente o 
detenha ou seja decre
tada a anulação do mes
mo podendo o Suplican
te agir por fôrça da Sen
tença, Valor Cr$ . .
100.009,00, Laje;. 23 de 
Setembro de 1939 (a.) Pp 
Jorge Barroso Filho” . 
DESPACHO: “ R. hoje —
A. Como requer. Publi
que se editais, com o 
prazo de 90 d as no 
jornais “ Diário O fic iil ’ 
do Estado e “ CorreioLa 
geano” nesta cidade pa 
ra ciência 
do=. La^s,

Aurélio Sam
paio .

Escrivão do Cível.

Juraci fala co
mo candidato

o g o ve :1 1 ,- 
Magalii - - ;  

declarou que como ca i- 
didato ã presidência a 
República, está pronto a 
aceitar o apoio de todos 
os valores partidários e 
apartidários, que possam 
ontribuir para sua vitú- 
ia eletloral. A sua che

cada de João Pessoa, a- 
onde fóra participar ria 
reunião do Conselho d • 
Desenvolvimento do No - 
deste; disse o governa
dor baiano:

“ Minha posição é ír i- 
var uma batalha de v > 
orização do Nordeste, 
utando, ao mesmo tem- 
jo para que o nosso pa
ís seja engrandecido le 
mais uma refrega eieit >- 
ral” .

Manifestando a segi ir 
sôbre o sr. Jânio Qi a- 
dros, o seu compec.dor 
na próxima convenção 
da UDN, o governador 
Juraci Magalhles disse: 

A êle diriji nes* * io - 
tante a minha rsaulaçã > 
democrãtida de polí ti •: > 
que sabe avaliar o va k* 
dos contendores” .

dos interessi
2° de sete ':

Este mês e:n
L'T)3S
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Flam
CORREIO LAG EÄ NO 5a. Pagin '*

Triunfos facílimos conquis 
tou o Flamengo de n-AT:1,; 
do Sul. em sua curtaC l  ?a 
pela nossa cidade. No sabado 
o tricolor caxiense. não teve 
qualquer dihculaade em Vn 
lear o Pinheiros por 8 á ] 
onde o quadro local se cons
tituiu em um amontoado de 
jogadores. No primeiro perio 
do o Pinheiros já pepdia 
por 4 á 1. com gols de Gil
berto, Teimo, Marcelo e 
novamente Gilberto, enquan 
t> que Carlinhos conquistava 
o unico gol do Pinheiros.

No periodo complementar 
os caxiense manobraram fa
cilmente na cancha, marcan-

n °̂sobfee ^ ax*as Sul goleou em ioda a linha
Pujados o Pinheiros por 8 á 1 e o Ia te r iacionai por 4 á 0

por^m80 te®P° mais 4 gols

&  « eN a S bert0’

Hub?nsC7Re H ddF 8ercini 0 V  U m erico (La- 
reo NT,H Arpin̂ ° CWilnei); Au-
lé f’[ Ln lHe iGhÍZZOnÍ; Maca 
ceio funa1̂  ’ Gilbert0- Mar-
S S u , ' » Telm» * » -

Pinheiros; Luiu Pedrinho e

i t t s í i t  gs? 
c x v in° •

Na arbitragem esteve o Sr 
Juarez Garbelotto, com 
boa atuação.

Na preliminar os aspirantes 3, em jogo valido pelo cam-

uma

Industria e Comércio de 
Madeiras Baiiisiella 

S. A.
Assambléia Garal Extraordinária

Convocação

Convocamos os senhores acionistas desta Em
presa a fim de se reunirem em Assembléia Geral 
Extraordin iria, na séde social, sita à Avenida 
Marechal Floriano, nr. 947, na cidade de Lajes, 
Est»do de Santa Catarina, as 16 (dezesseis) ho
ras do dia 10 (dez) de outubro do correute ano, 
a qual terá a seguinte

ORDEM  DO D IA
1 ) — Exame da proposta da Diretoria para 

aumento do capital social;

2 ) - -  Outros assuntos de interêsse social.

Lajes, 25 de setembro de 1959.

EMÍLIO F. BATTISTELLA — Diretor 

ENIO MARIO MARIN — Diretor

do Pinheiros empataram com
0 Az de Ouro da varzea por
1 á 1.

A renda somou a quantia 
de Cr$ 8.690 00 muito boa em 
relação ao sabado feio e 
chuvoso que se fez sentir 
naquele dia.

peonato da segunda divisão.
A renda andou pela casa 

dos Cr$ 16.000,00. Como se

nota a temporada do Flamen
go de Caxias deu prejuizo 
para o Internacional e ò Pi
nheiros em cerca de 20.000,00

No domingo outra facil vi
toria conquistou o Flamengo, 
desta feita derrotando o In 
ternacional, que se pelo me
nos não revelou os mesmos 
defeitos do Pinheiros, ainda 
assim fez se por merecer o 
gol de honra, e um placard 
ameno a seu *favor.

Mas como futebol é bola 
na rede, o Flamengo goleou 
novamente, assim levando 
de Lajes dois bonitos triunfos 
e um saldo de 12 tentos a 
seu favor.

j
Na primeira etapa, o mar

cador já beneficiava o Fla
mengo por 2 á ü, com gols 
de Gilberto e Marcelo, e no 
periodo complementar Mar
celo e Dida marcaram os 
dois últimos tentos da partida.

As duas equipes atuaram 
com as seguintes constitui
ções: Flamengo: Rubens (Re
mi) Américo e Arpino (Wil- 
nei), Aureo, Nadir e Ghizzo- 
ni; Macalé (Leonaldo), Gil
berto, Marcelo, Teimo e Da
núbio (Dida).

Internacional: Magalhães,
Etvaldo, Boanerges (Alemão 
(Tide); Lino e Cardeal; Plinio 
(Pilila), Hamilton (Aldorii, 
Negrinho, Marino (Melegari) 
e Chimbiquinha (Johan).

Como arbitro funcionou o

tesilnci É neta ia 2a. litis
Apos o jogo de domingo entre o Palmeiras 4 x Natio

nal 3, ficou sendo a seguinte a classificação dos clubes 
concorrentes: 

lo Cruzeiro
2o Palmeiras e Fluminense 
3o Nacional

0 ;> p
1 p p
4 P p

O Independente conquistou mais um emp:íe
Mais um empate conquis

tou domingo ultimo o Inde 
pendente em seus domínios, 
ao empatar em 1 gol con

tra o Atlético Operário da 
cidade de Oriseiuma, pela 
segunda rodada do campeo
nato estadual.

Nacional e Fluminense pela 
segunda divisão

Domingo próximo terá prosseguimento o cam
peonato da segunda divisão da Liga Serrana de 
Desportos, com o prélio entre as equipes do Na
cional e do Fluminense.

Este jogo é valido pela quarta rodada do I o 
turno.

Hercilio Luz 5 X Carlos 
Rénaux 2

No jogo pelo certame estadual catarinens'-, 
, _ realizado na cidade de Tubarão, o team local do

kÜq Í I *  Costa’ com uma Hercilio Luz, bi campeão do Estado 'infligiu um
Renaux deboa atuação.

Na preliminar o Palmeiras, 
derrotou o Nacional por 4 á 5 á 2.

sério revez ao Carlos Brusque por

« W S
æxgfiasrm

Produtos Ipiranga
ORGULHO DE NOSSO NACIONALISMO

Caro amigo consumidor
, * •' nntnu o rendimento e conservação do seu carro com óleos e gasolina IPIRAN-

Você naturalmente ja notou
m PONTOS MELHOR — refinada ah no Rio Grande do Sul.

GA, m ais octanas — 10
stigiar esta marca. E o Serviço IPIRANGA que formará em você um novo con- 

Continue assim a  P ue costuma atender aos automobilistas de todo o Brasil,
c ito  sobre a  solicitude e a  atençao

POSTO IPIRANGA
AVENIDA MAL. FLORIANO ' LAJES

o  PIONEIRO EM SANTA CATARINA
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Batedores de carteira estão agindo no Mertrado Municipal
Como se não bastas

se a grande exploração 
nos preços que se veri
fica no Mercado Munici
pal, uma outra irregula
ridade vem acontecendo 
naquele próprio da Mu
nicipalidade, desta vez 
de consequências graves.

Segundo conseguimos 
apurar nestas ultimas 
feiras, e com maior pre
dominância no ultimo 
sábado, diversas eartei 
ras de senhoras foram 
roubadas, presumindo-se 
que está havendo pun- 
guistas agindo 'naquele 
local, onde o movimen
to é dos mais intensos, i

e logicamente oferecen
do condições ideais aos 
batedores de carteiras.

O interessante é que 
os Iara pios só agem nas 
senhoras, não se verifi
cando até agora, confor
me conseguimos apurar, 
assaltos á carteiras de 
homens.

Com a atual crise que 
se verifica nos preços 
dos generos de primeira 
necessidade, perder a 
sua carteira, vitima de 
audaciosos vigaristas não 
é nenhum negocio eon 
veniente, por isso é que 
alertamos as senhoras 
donas de casa ou qual-

Como foi amplamente di
vulgado, transcorreu no dia 
Io do corrente em todo o 
Brasil, a data consagrada ao 
Caixeiro Viajante, classe das 
mais benquistas do país, pe
los relevantes serviços que 
a mesma tem prestado ao 
nosso desenvolvimento eco
nômico.

Para comemorar tão festi
va efemeride, o Sindicato 
dos Empregados Vendedores 
e Viajantes do Estado de 
Santa Catarina com sede em 
Lajes, e que tem na presi 
dencia a figura dinâmica do 
Sr. Sebastião Pinto, em com
binação com diversas firmas 
locais fez realizar durante 
todo aquele dia diversas so
lenidades.

Estas festividades consta
ram de um galeto na Chur
rascaria Canta Galo e um 
jantar no Restaurante Napo 
li, onde compareceram incor
porados todos os viajantes 
que se achavam em Lajes 
naquele dia, alem das auto
ridades locais, dirigentes 
sindicais e representantes da 
imprensa.

Em todas as solenidades 
fizeram-se houvir diversos 
oradores, destacando-se en
tre os mesmos, os Srs. Jorge 
Kryvoruchca, Alziro Corrêa, 
Thiago Vieira de Castro, Dr. 
Azevedo Trilha, Promotor

Publico da Comarca, Capitão 
Haroldo Pastuck do 2o Ba
talhão Rodoviário, Altino 
Valmorbida, representante da 
União dos Caixeiros Viajan
tes do Rio Grande do Sul e 
o Sr. Sebastião Pinto, presi
dente do Sindicato dos Via
jantes.
Por proposição do Sr Alziro 
Corrêa, foi sugestionado um 
movimento no sentido de ser 
criado o Instituto de Previ
dência Social dos Caixeiros 
Viajantes do Brasil, numa 
iniciativa em que aquele 
orador solicitava de seus co 
legas presentes o maior in
centivo possível em torno de 
sua proposição, afim de que 
a família dos Caixeiros Via
jantes também fosse ampa
rada pelas leis vigentes no 
país. A sua palavra foi viva
mente aplaudida.

Outras solenidades também 
foram assinaladas naquele dia, 
entre elas a realização de 
uma santa missa, visita ao 
Cemiterio Municipal, e uma 
partida de futebol entre Via 
jantes e Bancarios vencida 
por estes últimos por 4 á 2.

A grande nota de desta
que das festividades alusivas 
ao Dia do Caixeiro Viajante, 
é que nêsse dia o Sindica

to dos Viajantes do 
Estado de Santa Catarina, 
completava o seu 2' aniver
sario de criação.

quer outra pessoa que 
por ventura vá efetuar 
as suas compras no Mer 
cado Municipal, que se 
precavenham contra os 
batedores de carteiras 
e mais ainda pelo abuso 
dos preços d e certas pre
ciosidades como feijão, 
cebola, tomate, repolho 
etc.

A policia deve agir 
nêsse sentido, efetuando 
de vez em quando uma 
visitinha no Mercado 
Municipal, para investi

gar essa onda de assal
tos á carteiras de nos
sas senhoras, motivados 
por alguns malandros, 
que tem em Lajes o seu 
paraizo ideal. . .

Só temos a esclarecer 
que os gatunos, que a- 
gem no Mercado Munici
pal, não é um ou dois 
assaltantes, o número 
dos mesmos é de 5 á 
10, presuraindo-se que 
há em Lajes uma qua
drilha desses indivíduos, 
pois as carteiras são ba

tidas em diferentes lo
cais daquele proprio e 
nos mesmos horários.

Vamos aguardar o 
pronunciamento da poli
cia, tf esp .ramos que a 
mesma tome umi atitu
de energica c mtra os 
meliantes que igem nas 
carteiras das senhoras 
lajeanas, muitas destis 
possuidoras de poucos 
recursos fin. nceiros e 
cuja verba existente é 
exclusivamente para as 
suas compras no Mercado.

Louvável iniciativa do Lions Clube
C am panha do Kessucitador para  a  M aternidade Teresa Ramos

O Lions Clube de "Lajes, é 
uma entidade de serviços, que 
p >ssuindo menos de três anos 
de existeneia, vem prestando 
inestimáveis benefícios em vá
rios setores de nossa urbe.

Inicialmente propugnou pela 
instalação de sinaleiras nas 
principais uas da cidade. Em 
seguida, por ocasião daquela 
terrível tormenta que assolou 
Lajes em meados do mês de 
Agosto, o Lions Clube teve 
papel preponderante, com a 
campanha de socorros aos fla
gelados.

Procurando sempre prestar 
benefícios de vulto á nossa po
pulação, a diretoria do Lions 
Clube tendo a frente a dinâ
mica pessoa do Major Olavo 
Estrela, vem de iniciar a cam
panha para a aquisição de um 
Ressucitador para a Materni
dade Teresa Ramos. Esta cam
panha será iniciada amanhã na 
Casa Safira, á Praça João Cos
ta, com a Feira do Avental, a 
qual cada pessoa ao adquirir 
um avental deverá contribuir 
com uma importância qualquer. 
No entanto, se uma pessoa não 
desejar comprar um avental, 
poderá destinar uma importân
cia qualquer em dinheiro, que 
estará contribuindo de qual
quer maneira para esta meri
tória campanha do Lions Clube.

Quaisquer outras colabora
ções, também poderão ser da
das aos Srs. Alfredo Buatim, 
Bernardino Gevaerd e Carlos 
Jofre do Amaral, os quais fa

zem parte dessa comissão 
Com referencia ao Ressuci 

tador que o Lions Clube pre
tende doar á Maternidade Te
resa Ramos, atravez de uma 
grande campanha com toda a 
população lajeana, trata-se de 
um aparelho moderno destina
do a dar sobrevivência as cri

Registrou-se ontem a pas
sagem de mais um aniversa
rio natalício, do Vereador 
Miguel Baby Sobrinho, pessoa 
largamente relacionada nos 
meios sociais e comerciais 
do prospero distrito de Anita

Em convenção nacional, 
que será realizada no proxi
mo dia 16, o Partido Demo
crata Cristão, oficializará a 
candidatura do Sr. Janio 

Quadros a presidência da Re
publica. •

ançaS que por ventura nasçam 
asfixiadas.

Será um aparelho que mui
to irá contribuir para o salva
mento de muitos sêres nasci
dos naquel í casa de saudo, e 
que muitas vezes falecem de
vido a ausência deste modt no 
aparelho da medicina.

Garibaldi.
Aos muitos cumprimentos 

que por certo recebeu em 
data de ontem, enviamos ao 
Vereador Miguel Baby Sobri
nho os nossos respeitosos 
votos de muitas felicidades.

O problema do candidato a 
vice Presidência será discu
tido em outra oportunidade. 
No entanto o PDC está dis
posto a lançar e apoiar a 
candidatura do Deputado 
Fernando Ferrari.
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Vereador Miguel Baby Sobrinho

O PDC oficializará Janio Quadros

MIGUEL RIZZO, este mês em Lajes

D I A  17 D E  O U T U B R O
No Clube Primeiro de Julho

Grandioso Baile de Gala com a apresentação de

, Miss Brasil de 1959 Srta. Vera Ribeiro
Reservas de mesas na Secretaria do Clube.
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