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Transcorreu no dia 30 de 

Dezembro p.p. o aniversario 
natalício do Sr. Syrth de A- 
quino Nicolleli, elemento 
bastante relacionado em nos
sos meios sociais e politicos, 
atualmente residindo na Ca
pital do Estado.

Espetáculo inédito dos Zugspiiz 
Artisten em nossa cidade

O ilustre aniversariante es
tá exercendo com gr>ndé 
tirocínio e dedicação as tas 
funções de Delegado d > 1APC 
em Santa Catarina, c irgo 

que vem se desincumbin ) á 
quaze dois anos.

Nos setores políticos o Sr. 
Syrth Nicolleli é membr > de 
grande relevância la Execu
tiva Estadual do P irtido Tra
balhista Brasileiro, ten io ain
da no inicio da legislatura 
passada atuado como verea 
dor em nosso Município, on 
de se sobressaiu como um 
dos edis mais eficientes.

Por força de sua nomea
ção para a Delegacia do IA- 
PC em nosso Estado, o Sr. 
Syrth Nicolleli foi obrigado a 
abdicar do seu mandato, mas 
independente tfè seus 
afazeres na Capital, sempre 
Continuou atento aos reais in
teresse. de nossa terra.

Noticiando o feliz aconteci
mento, enviamos ao distinto 
nataliciante os nossos cordi
ais votos de muitíssimas feli
cidades.

Sensacional espetáculo 
de acrobacia teremos a- 
raanhã as 20 horas na 
Praça João Costa, quan
do se exibirão naquele 
local os famosos Zugs 
pitz Artisten,* numa a- 
presentação inédita na 
Princesa da Serra.

Os Zugspitz Artisten 
são ex artistas de circo 
na Alemanha seu pafz 
aatal, e após se desliga
rem do mesmo, inicia
ram uma tourneé mun
dial para a apresentação 
de seus emocionantes

num “los, que tiveram i- 
nie o íos montes Zugspi- 
tz (daí o seu nome), es- 

latuios de arrojo e 
vingue frio, que são in 

•pretados por 4 jovens 
a:tistas, sendo 3 rapazes: 
Alex Schack, Rudy Berg 
e Sigward Bach, e pela 
srta. Wilma Berg com a- 
penas 18 anos de idade 
e ex Miss Televisão de 
Essen na Alemanha,

As apresentações acro- 
baticas de amanhã dos 
Zugspitz será levado a 
efeito no Banco Inco, a-

travéz de um cabo de 
aço que será ligado a 
aquele edifício desde o 
inicio da Praça João 
Costa nas confrontações 
da Rua Coronel Cordo- 
va.

Em contacto que man
tivemos com estes 4 fa
mosos artistas, soube
mos que Lajes é a re- 
nultima cidade brasileira 
a ser visitada, seguindo 
após para Itajaí neste 
Estado. Deverão ainda 
permanecer 10 dias em 
Santos numa estada de
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ferias, prosseguindo em 
seguida para África do 
Sul, onde darão continui
dade a seus espetáculos.

O Senador Saulo iz- 
mos trabalha por 

Lajes
O Senador Saulo Ramo-, re 

p resen tan te  traba lh is ta  no Pa- 
lacio Monroe conseguiu uma 
verba  de Cem mil cru /e iros  
jun to  ao governo federal, afim 
de ser  conferida a Sociudade 
Lajeana de Assistência aos 
Necessitados (S.^ANj.
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Cartões de Boas Festas
Agradecemos e retribuímos 

os cartões de boas festas, 
gentilmente enviados pelas 
seguintes pessoas e firmas: 

Industrias Reunidas Irmãos 
Spina S/A, S. Paulo; Santos 
& Santos lnterpress S/A, S. 
Paulo; Os Sargentos do Quar 
tel General da Infantaria Di
visionária 5a, Ponta Grossa; 
Sr. Antonio Baggio e Familia 
Itaí; O Jornal de Maringá; 
A Estampa de Maringá; Wil
lys Overland do Brasil g/A; 
Francisco Santos Machado; 
O Centro de Informações das 
Nações Unidas, Rio de Ja

neiro; Manufatura Industrial 
Graficas S/A (Manig), S. Pau
lo; Companhia RioGrandense 
de Adubos, Porto Alegre; 
Centro Operário de Lajes; 
Sr. Vítor Spindola Carneiro; 
Agentes de Lajes da Real; 
Industria e Comercio Meta
lúrgica Atlas S/A; S/A Moi 
nho Cruzeiro; Hotel São Luiz 
Porto Alegre; Comercio de 
Automóveis João Buatim S/A; 
Patria, Companhia Brasileira 
de Seguros Gerais. Itajai; Ex
presso Lajes de Transportes 
Ltda; Mercantil Delia Bocca, 
Broering S/A; Comandante,

Oficiais, Praças e Civis do 
2o Batalhão Rodoviário; Va- 
rig; Transportadora Wolfram 
Ltda Madereira & Metalúrgica 
Arco íris Ltda.; Cia. T. Janer 
Comercio e Industria, Rio de 
Janeiro; Sr. Albino RosaGob- 
bo, Porto Alegre; A Voz do 
Povo; A Campanha de Edu
cação de Adoiescentes e A- 
dultos do Ministério da Edu
cação e Cultura; Laboratorio 
Hertape de Belo/»Horizonte.

Foi um gesto b is tante elo 
giavel do Senador Saulo R a
mos, que deu m ostras  d e g ra n -  
d s esforços nesta  dotação que 
veio beneficiar um a instituição 
carita t iva  de sua te r ra  natal.

O Senador Saulo Ramos tem 
sido na C am ara alta, um  dos 
represen tan tes  mais eficientes, 
conseguindo para nós re iv indi
cações justas  que o c red en 
ciam ainda mais na opinião 
publica de nosso Estado.

T am bém  está de parabéns a 
SLAN, por ser  beneficiada com 
esta verba federa], que muito 
irá contribu ir  para a consecu- 
são de s°us  anceios, que é o 
de am p arar  ainda mais a clas
se hum ilde de nossa cidade
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Reuna o útil ao agradável, comprando agora sua VIGORE) ,1 
em suaves prestações e recebendo inteiramente grátis um lin >

— corte de tecido BANGU1 1
Aproveite a  excelente oportunidade que está oferecem

FERNANDES l CIA.
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QUINTINO BOCAIUVA 80 .1 15 DE NOVEMBRO 231
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Direção de OIVEN

A n i v e r s á r i o s :
do Sr. e Sra. Franci«ro Mau- 
riho'da Silva, com a prendida 
senhorita Maria FM na Graní 
filha do casal Mario Grant e 
Sra .

Aos prezidos noivos envia
mos as noss >s felicitaçõ“«, 
extensivos aos senhores pais.

— x —

Nmviiram no dia 25 de De
zembro pp, o jovem Hedio 
\Junes, alt > funcionário da 
agencia do Banco do Brasil 
de-ta eidade, filho do Sr. Zu- 
mulá Nunes e de sua exma. 
esposa, com a distinta senho
rita Ana Eloi Koeche filha do 
Sr. e Sra. João Koeche 

Ao distinto par reiteramos 
as nossa congratulações.

—x —

Também contrataram casa
mento no da de Nat 1, o jo
vem Vicente Letti, filho do Sr. 
João Letti do alto comercio 
desta praça e de sua digna 

___  ____ esposa, com a símpatica se
do in lustri.ilista neste Muni- nhorita Candida Araujo \iei- 
cjp.0>_____________________ra, filha do Sr. Leandro A-

A fpliz aniversariante envi- raujo Vieira, abastado fazen- 
amoB as o ssa congratulações. (ielr0 neãte município e de sua

prezada consorte
Noivados j D̂estas colunas rejubilamos 

Contrat<ram casamento no, com oi distintos noivos, ín 
dia de N tal, o distinto jovem i viando as nossas efusivas fe- 
Ailton Fulvio da Silva, filho licitações.

Fazem anos hoje:
O Sr. Osny Costa Waltri- 

ck; o Sr. Wantuil S mbaqui 
Moreira, funcionário da Dis- 
tnbuid ra Comerciai Lajearia 
Ltd a.; O sr. Nilo Cu ih •, |>ro- 
p ietario da A If ai at .ria Na
cional.

No dia 8:
OS J ião Alves Santana, 

residente no Bairro do Mor 
ro Grande; o sr. Alceu Ramos 
Liebos, criador neste municí
pio; Rena'0, filho do sr' José 
Antune6 Ramos.

No dia 9:
Hujila Wagenfhur, filha do 

Ca>lo8 W agenfhur.
A todos os aniversariantes 

os n 6ios cumprimentos.

Sra Aida Paim Vieira 
do Amaral

Aniversaria no proximo dia 
#, ,i distinta senhora d. Aida 
Pai V eira do Amaral, fino 
ornamento de nossa socieda
de, e digna esposa do Sr. Nel
son Viena do Amar 1, acata-

O Sacramento Póstumo
Se eu morrer, 6ê tu tnesmi •» meu c vairo.
Entera rre, tu mesma, em teu jardim 
E, sôbre a cova, num vulgar canteiro 
Cultiva rosas e mediJa em mim.
Ben hze èste destino clavissareiro,

Que nos uniu tão de alma e corpo, assim,
Que te fez Daü » e a mim teu Cavaleiro,

— Um palafrém atrás de um palanquim.

Pr.jeta, no incorpóreo onde me alento,
0 Calor emotivo dos tens ais 
E a« rutilâncias do teu pensamento. . .
E, ssaim, amar-nos-emos ainda mais 
Ergueu lo, num piedoso sicramento,
At nossas duas almas imnrtai*.

A T E N Ç A O :
0 Leite Ninho não é vendido 

A G R A N E L !
As latas de LEITE NINHO são muito bem fechadas por modernos 

e higiênicos processos. Sob a tampa de cada lata existe uma membra
na de alumínio que o consumidor deve encontrar intacta se comprar 
sua lata de LEITE NINHO. Essa membrana de alumínio garante a inte
gridade do produto.

O LEITE NINHO nunca é vendido a retalho ou a granel e é acon
dicionado sómente em latas de 454, 1000 e 2000 g (pesos líquidos).

IMPORTANTE: Por ser vendido em latas herméticamente fechadas 
o LEITE NINHO mantém inalteradas as excelentes propriedades do 
leite fresco, não oferecendo riscos de deterioração nem sabores eslranhos.

COMPANHIA INDUSTRIAL E COMERCIAL 
BRASILEIRA DE PRODUTOS ALIMENTARES

PRODUTOS NESTLÉ

Foguete: só em 
Fevereiro

Os oficiais superiores 
e professores da Esco
la Técnica do Exército 
têm como certo que o 
foguete brasileiro “Felix 
I” não mais poderá ser 
lançado neste mês. O 
motivo do adiamento, to
davia, não é só de or
dem técnica, mas sim, 
devido a férias que os 
oficiais deverão tirar a- 
gora. Adianta-se que só 
em fevereiro o “Felix I” 
será lançado.

■prill] a toa Igreja it Si ta-

BANCO NACIONAL 
COMERCIO. S. A O Cliché fixa da esquerda para a direita o Sr. Aparicio 

Subtil de Camargo, o Revdo, Bispo Dom Daniel Hostin, o Sr. 
Leandro Floriani e o Revdo. Padre Julio, em um flagrante em 
frente a Nova Igreja.
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Novo Advogado em Lajes

I
I
I

Inscrito no R. G. do Sul e S. Catarina
Formado em 1.945, pela Faculdade de Direito de Porto 
Alegre —  Advoga no Civel —  Crime —  Comércio e Jus
tiça Trabalhista —  Inventários —  Arrolamentos - Desquites. 
Cobranças sem despesas para o credor. Especializado 

em direito Comercial e defesas perante o Juri.

ESCRITO 310 — Hotel Provezani
Rua Marechal Deodoro, 99 — FONE — 233
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Em 1S22, quando era páro 
co em nossa cidade o Revdo, 
Padre Gabriel Zimmermann 
foi pelo Sr. Sebastião Corrêa 
de Cordova doado á Mitra E 
piscopal do Estado, uma area 
de terra com 1.251) m2 no lo 
cal denominado ‘ Macacos” dis
trito de índios e aí se edifi 
cou uma pequena Ermida onde 
foi colocada a imagem de São 
Gabriel, ficando desde então 
conhecida essa localidade por 
São Gabriel; muitos anos pas
saram se festejando e*se San
to, e angariando donativos pa
ra aumento dessa Igrejinha 
que com grande custo recebia 
minguada soma dando apenas 
para conservação da Capela 
P-ssaram-se anos e anos al
teradas as comissões de zela
dores e mesmo assim conti
nuava com pouco saldo que 
mal se podia montar os para
mentos e conservação da Ca 
pela. Mas em uma hora feliz, 
S. Excia Revma. D. Daniel 
Hostim, nosso querido Bispo 
Diocesano, nomeou uma comi 
ssão, tendo como Presidente o 
sr. Leandro Floriani que le 
vou a serio a construção de

uma nova Capela e que p u 
desse comportar o povo que 
hoje é bastan te  aum entado, 
conseguiu com bondade do 
saudoso Raoulfo Araújo p er
mutar e-sa area de te rra  por 
outra maior, e em local mais 
apropriado; conseguiu também, 
aum entar o saldo em caixa, e 
quando teve uma soina regu
lar emprestou do seu bolço o 
tanto que fosse preciso para 
uma Igreja na altu ra  que o 
lugar merecia, e en tre tan to  a- 
cha-se pronta, e foi inaugura
da com a presença do Revdo. 
D. Daniel Hostim e do Padre 
Julio, pároco daquele  distrito, 
uma suntuosa Igreja toda de 
material com todo o conforto, 
um Salão Parochial, casa para 
churrascos patentes, um p ar
que com bancos e sombras, 
enfim tudo feito com capricho 
e esmero.

Pergunta  - se — qual outro 
faria isso? . . . sóm ente o Sr. 
Leandro Floriani, a quem o 
povo dessa localidade, deve*a- 
gradecer e reconhecer com 
justiça e seu esforço que é 
m er-cedor dos maiores elogios 
e gratidão.
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Fortaleza (Telepress) — A- 
cometido da moléstia cardía
ca, vulgarmente chamada 
“doença azul“, Francisco No
bre garoto cearense de doze 
anos de idade acha-se con 
denado a morte, caso não 
seja submetido a delicada in
tervenção cirúrgica, somente 
realizável por especialistas 
de São Paulo e Rio de Ja 
neiro. Filho de ferroviário, 
como faltem aos seus pais 
os meios financeiros neces
sários ao custeio da opera
ção, bem como transporta-lo 
para a capital paulista, veio 
a imprensa desta cidade a 
desenvolver intensa campa 
nha tendo em vista obter o 
recursos necessários, e ape 
lando para as empresas d 
navegação aerea no sentid< 
de que forneçam luas passa 
gens, para o enfermo e ul 
membro de sua família. Co 
mo se sabe, a doença azo 
provem de anomalia conge 
nita das veias coromarias 
em consequência da qual o

Menino Cearense acometido de “Doença Azul”
sangue arterial, rico em o- i sangue venenoso, saturado de | resulta intoxicação lenta e | paciente, que sucumbe em 
xigenio mistura-se com o 'gás carbonico, fato de que progressiva do organimos do poucos dias.

MERCEDES - RE

M O D E L O

LP-321
DIESEL

Foi aprovado pelo pre
sidente da República o 
plano de aplicação da 
importância de dez mi
lhões de cruzeiros no 
fomento da produção 
vegetal em Brasilia, me
diante convénio entre o 
Ministério da Agricultura 
e a Comoanhia Urbani- 
zadora da Nova Capital. 
A referida importância 
foi atribuida, no vigente 
orçamento, ao Departa
mento Nacional da Pro
dução Vegetal.

Líder absoluto em economia I
Baixo consumo de combustível e fácil 
manutenção fazem diminuir dràstica- 
mente tôdas as despesas do Mercedes- 
Benz LP-321. Seu motor Diesel é aper
feiçoado e mais seguro. O novo 
LP-321 foi feito para dar, ao seu pro
prietário, ainda mais lucros no fim 
de cada viagem.

E mais...
e líder em confôrto
•  líder em segurança
•  líder em todos os serviços
«•(técnico alemã em caminho«» brotiMrotl

É  O NOVO LÍDER NAS ESTRADAS BRASILEIRAS f

(D

(D

<D

h l h t i  Se eeeeemle. 
m H r t o  e • tg n flR fii

Motor Dletel GM32I. de 120 HP(SAE|, 
com sistema de combustão por antec4- 
mora de oMmentoçâo contínua.

Câmbio de 5 marchas, totalmente sin
cronizado. Mais fórço no arranque •  
maior capacidade nas subidas.

Cabine com novo desenho i tão confor
tável como um carro de passeio I Pessul 
amplo (anele traseira, cinzeiro, porta- 
levas com tampa.

MERCEDES-BENZ DO BRASIL S.A,
lA B B IC A H T E  D o  I 9  C A Ê Ê IR H Ã O  B R A S IL E IR O  PABA ÀS EST RA DAS B R A S H l t R A f f

CONCESS IONÁRIO AUTORIZADO«

MERCANTIL DELLA ROCCA BROERING S. A

LAJES

Rua Manuel Thiago de Castro -  Fone 253

—  Santa Catarina

Joalheria  WOLNY
PAULO WOLNY BROERING

Jóia Cristais e porcelanas
Relógios nacionais e estrangeiras

Canetas

Garante
Rua M arechal Deodoro 

n. 23

LAJES — S. Catarina
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lin h a  VEM A G
DKW - SCANIA VABIS - MASSEY HARRIS - FEGURSON

AutomoveI SEDAM Turismo 4 portas

Caminhonetas Perua

lipe 4 porias
com ou sem capota de aço Peças Genuínas

Assistência e Serviço

Oficina provisória: Estrada Federal (lado do ; errano 
Tenis Clube)

Instalações em construção: Avenida Mal. Floriano

Consultem o novo plaao de financiamento
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VEMAG Pioneira da indústria auto
mobilística na America 

Latina

REVENDEDORES AUTORIZADOS:
- P A R A  - 

Lajes
S. Joaquim  

Urubicy 
Bom Retiro

Tratores

Geral de Peças e Máquinas Lida
Rua Cel. Otácilio Costa 28 C. P. 28 fona 228 - LAJES Sta. Catarina
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Juizo de Direito da Primeira Vara da
Comarca de Lajes
EDITAL DE PRAÇA

() Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de Direi
to du Segunda Vara em exe r
cício na Primeira Vara desta 
Comarca de Lajes, Estado d<- 
Sanla Catarina, na forma da 
lei, etc. —

Paz saber a tódos quantos o 
presente edital de praça, com 
o prazo minimo de vinte dia 
vlrern, déle conhecimento liv
rem ou interessar possa, que 
no dia 16 de Janeiro próximo, 
vindouro, ás 10 horas (16-1-59) 
no nuguã» do edificio do Fo 
rum desta cidade, o porteiro 
dos audítorios ou quem su;- 
vezes, levará u público pregão 
de venda e arrematação poi 
quem llluis der e melhor lun- 
ce oferecer acima du avaliação 
de Cr$ 60.000,00, feita nêste 
Juizo, o seguinte imóvel que 
foi penhorudo á JOAO PATRI

CIO DO NASCIMENTO e sua 
mulher nos autos da ação exe
cutiva que lhes moveu José

Patrício do Nascimento e 
Manoel Patrício Sobrinlio, ju l
gada por sentença que transi
tou em julgado, a saber:- UMAS 
PARTES de terras de matos 
fachinaís, com a áreas superfi
cial de duzentos e cincoenta 
mil metros quadr dos (25d,000 
m2j terreno sem fechos e sem 
benfeitorias, s i tuado  no lu ar 
denominado Canta Gallo, — 
distrito de Correia Pinto, des 
ta comarca dc Lajes confron- 
tundo com terras dc João Ma
ria Nctto com terras de Erzé 
rio Rodrigues, com terras dc 
José Patrício do Nascimento, e 
por último divide com uma 
cerca de arame que pertence 
ao executado João Patrício do 
Nuscimento cuja cerca faz di

visa com terras de Oliveira 
Patrício do Nascimento: - Trans- 
critc no 1° Oficio de Registro 
de Imóveis sob n" 17.276.—E 
para que chegue ao conheci
mento de todos, passou-se o 
presente edital para publica
ção na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Lajes, 
aos vinte e dois dias do mês 
de Dezembro de mil novecen 
tos e cincocnta e oito. — Eu 
Waldeck Aurélio Sampaio, Es
crivão do Cível, o datilografei 
subscreví c também assino,

José Pedro M endes de 
Almeida

Juiz de Direito da 2a. Vara em 
excrc na la. Vara

W aldeck Aurélio Sampaio 

Escrivão do Cível

RAID DE JK AO 
MORDESTE NO 
FIM DO MES

Possivelmente só n;t 
segunda quinzena de ju 
nelro, é que o preslden 
te Juscelino Kubitscliek 
alcançará o nordeste em 
seu anunciado rald pelo 
Brasil, no estilo eleito
ral, para discursos em 
praça pública, a fim de- 
prestar contas ao povo 
de seus três anos de ad- 
mimstraçUo.

Segundo o programa 
elaborado, co no infor 
raou á Meridional um 
dos assessores presiden
ciais, o chefe do gover
no federal deverá estar 
M  Rebita entre os dias 
10 e 15 de Janeiro.

o melhor,
o mais belo, 

o mais útil
presente a uma dona de casa

Uma famosa e mundialmente desejada máquina automática 
de lavar roupa

Bendix economat
Comércio de lA m éie is João M i n  1 1.

Rua Mal. Deodoro 30 Tel. 29
Condições especiais de venda com pequena entrada e APENAS

Cr$ 2.300.00 por mês

Novos Aviões Americanos para 
------- a FAB ------ -

Formarão o Grupo de 
na, na

RIO, Chegaram ao Acropor 
to Militar do Galeão, quutro 
aviões do tipo P1V5 “Neptunc" 
dos 15 adquiridos pelu Fôrça 
Aérea Brasileira nos Estudos 
Unidos, segundo o Pacto dc 
Ajuda e Defesa Mútua fiima- 
do pelos dois puíses.

Os novos uviões da FAB 
foram recebidos no aeroporto 
pelo Ministro da Aeronáutica, 
tlrigadeiro Correia de Melo, e 
pelo General Thomes Durcy, 
representante dos Estados Uni
dos nu Comissão Mista Militar 
lirasil — Estudos Unidos, em 
Washington e que já se cn 
contruvu no Rio de Janeiro.

A esquadrilha c composta 
de cinco uviões (uma das aero
naves ficou em Salvador), obe-

Defesa Anti-submari- 
Bahia
decendo ao com ando do Coro 
nel Dionizio de Taunay< A t r i 
pulação de cada avião é de 11 
homens

Os novos aviões formarão o 
Grupo de Defesa A ntisubm ari 
na da FAB, que ficar í sediado 
sob o comando do Cel. T au- 
nay, na Base Aérea de Salva
dor, Bahia.

Siga o símbolo de 
valor!
Peças e A cessó
rios «FORD» legí
timos.

CRÓNICA MEDICA
EXAME PRÉ NATAL

Está devidamente estabelecido que toda mulher gravida 
deve procurar o medico periodicamente

Isto oferece uma segurança para uma boa gravidez e um 
parto feliz É notorio que a gravidez e o , a t são fatos no r
mais.

O exame medico periodico permite que a gestante e a 
criança fiquem fora de perigo.

Podemos dar exempios de como os exame médicos pe
riódicos são importantes.

Assim é que a criança pode apresentar uma posição de 
feituosa.

Isto pode ser evitado muitas vezes com uma simples ma 
nobra externa feita pelo medico. Tudo isto não acontecendo 
somente será descoberto na hora do parto tornando se muitas 
veses necessários uma operação.

Muitas crianças nascem mortas e outras já nascem doen
te devido a sifiles.

Aqui também pode ser evitado com o diagnostico da s i 
files antes ou durante a gravidez.

Uma mulher pode ter bacia estreita ou mesmo ser por
tadora de um tumor localizado nas partes por onde deverá 
nascer a criança.

São situações perigosas que o exame medico periodico 
solucionará do melhor modo.

A eclán/psia pode ser evitada. Esta não se manifesta de 
repente.

Seus sinais são: tonturas, jedemas (inchação) de mãos e 
pés, dores de cabeça.

Se a mulher não for examinada periodicamente não po
derão ser tomadas as medidas preventivas.

Ficam então esclarecidos que são importantes á fu tura 
mãe e filhos os exames ir edicos assim como exames de san 
gues urina, pressão arterial

Alem de tudo isto estes exames ainda fazem referencias 
ao vestuário adequado da gestante, asseio do corpo, dentes 
utestinos seios, trabalho, exercício, repouso, higiene m ental e 

alimentação.
Sobre alimentação da gestante muita coisa e rrada  costu

ma ser aconselhada.
Há pessoas que dizem que a mulher gravida deve comer 

muito, porque tem que comer por dois. Não é exato.
DR. INALDO MENDONÇA

Juiz» ilt Birello da Primeira Iara da 
tamarca de Lajes

Edital de Leilão
O Doutor Clovis Ayres Ga 
ma, Juiz de Direito da Pri
meira V ra da Oinarca de 
Lajes, Estado ne Santa Ca
tarina, na form da lei etc. 
Faz saber a todos quantos 

o presente edital Mlão, 
com o prazo mínim<> de vinte 
dias, virem, dêle conhecimen- 
io tiverem ou iut >esfar pos- 
sa, que no dia 28 do corrente 
mis de Janeiro, às 10 (dez) 
horas, no saguão do ed ficio 
do Fórum desta cid d? opor- 
teiro dos auditórios ou quem 
suas vezes fizer, lev rá a pú 
blico pregão ée venda e arre
matação por quem mais der 
e melhor lance ofer cer in
dependentemente da avaliação 
de Cr$ 450.000,00 feita nêste 
JuizOj o seg iinte imóvel que 
f i penhorado á Augusto Pla- 
cki, individualmente, a Fir
ma Augusto Placki & Filhos, 
nos autos das execuções que 
lhes m overa João Ma'ia de 
te Oliveira Borges, Júho de 
Oliveiia Branco, Guse, Pap- 
j n & Cia Ltda. e Cláudio 
Seuasiato. a saber: UMA CA
SA DE MATERIAL, assoalha
da, forrada com dois pavimen
tos, com diversas portas e ja
nelas, pintadas de amarela, e 
RESPECTIVO TERRENO.com 
as seguintes Confroniações: 
com a Av. Marechal Floriano 
7 metros: com a continuação 
da rua Sio Joaquim, 28 me
tros com terrenos de Raul de 
Castro Arruda 31 metros, com

terrenos de Antonio Duarte 
da Silva, 18 metros e ainda 
com terrenos de Antonio Du
arte du Silva, 30 ' metros, a 
referida c«sa foi construida 
p-lo ex-cutade, estando o ter- 
ren'< pelo iti*mtio adquirido 
transcrito sob número 25.377, 
no primeiro Oficio do Regis
tro Geral de imóveis desta 
Comarc , E quem quizer ar- 
rem tar o r f-rid imóvel (Ca 
sa e terreno), deverá compa
recer no dia, mês hora e to
cai aeimaimencionedos, sendo 
êle entregue a quem m is der 
e melhor, d go. maior lance 
oferecer independentemente 
da avaliação, e depois <1 pa
gos no ato, em moeda c r- 
rente, o preço da rre. d çàu 
impomos e custos dev das F 
para que chegue ao conheci
mento de tôd< s, passou-se o 
pres< nte edital paia publica- 
Çã » na forma da lei. Dado e 
passado nesta cidade de Laies 
aos cinco Jias do mís d- Ja
neiro de mil nov“< entos e etn- 
coenta e nove. Eu Waldeck 
Aurélio Sampaio. Escrivão do 
Cível o datilografei, subscrevi 
e também assino, Sê!lS «final

C lovis Ayres Gama 

Juiz de Direito da 1 , Vara.

W aldeck Auulio Sampaij 
Escrivão do Civei
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Juizo de Direito da Primeira Vara da Comarca de Lajes
ESTADO DE SANTA CATARINA

O Doutor José Pedro Men
des de Almeida, Juiz de 
Direito da Segunda Vara, 
cm exercício na Primeira 
Vara, desta Comarca de 
Lajes, Estado de Santa Ca
tarina, na fôrma da lei 
etc.

Edital de Citação
Faço saber aos que o pre

sente edital de citação, com
0 prazo de trinta (30> dias 
virem, dele conhecimento ti
verem ou interessar possa, 
que por parte de VIDAL VA
RELA DE OLIVEIRA, brasi- 
eiro, casado, religiosamente,

residente e domiciliado
era Campo Belo do 

Sul distrito desta Comarca, 
me foi feita a seguinte PE
TIÇÃO; Exmo. Sr. Dr. Juiz 
de Direito da la  Vara desta 
Comarca. Vidal Varela de 
Oliveira, brasileiro, casado 
religiosamente, domiciliado e 
residente em Campo Belo do 
Sul (Fazenda do Quarteirão), 
distrito desta Comarca, por 
seu procurador abaixo assi 
nado, advogado inscrito na 
Ordem dos Advogados do 
Brasil, Secção de Santa Ca 
tarina, sob n. 1.049, com es
critório de Advocacia à Rua 
Cel. Córdova, 255, nesta ci
dade, vem respeitosamente 
V. Excia., intentar, pela pre
sente, Ação de Usucapião, 
com fundamento no artigo 
550 do Código Civil e 454 e 
seguintes do Código de Pro
cesso Civil, no curso da qual 
e sendo necessário provará;
1 - Provará que vem possu
indo há mais de 38 (trinta e

oito) anos, mansa e pasifica- 
mente, sem interrupção nem 
oposição, um terreno com a 
área de mais ou menos 
1.000,000 m2 (um milhão de 
metros quadrados), situado 
na localidade de >‘ampo Belo 
do Sul, distrito desta Comar
ca, no lugar denominado 
‘ Fazenda do Quarteirão“, 
com as seguintes confronta 
ções: de um lado com Manoel 
Inácio Pereira, João Maria 
Camargo e João Batista Del- 
fes, de outro lado com: Se
bastião Geraldo da Silva; pe
la frente com: Terreno do 
Município e Sebastião Varela 
de Oliveira (que adquiriu ter 
ras do Município); e pelos 
fundos com: Euzébio Alves 
da Cândido, sendo os con 
frontantes mencionados, to
dos brasileiros, domiciliados 
e residentes em Campo Belo 
do Sul (Fazenda do Quartei 
rão), possuindo, o Suplicante, 
a referida área como sua, 
isto é, atribuindo a si a pro 
priedade nos têrmos do arti
go 550 do Código Civil 2 - 
Provará, alêm disso, que a 
posse de tal área remonta 
há mais de 20 (vinte) anos, 
sem interrupção, nem oposi
ção mínima exigido pela lei, 
sendo mansa e pacifica na 
fórma do artigo 550 do Códi
go citado (Lei n. 2.437, de 7 
de março de 1955 j. Provará 
ainda, o Suplicante, que 
construiu benfeitorias no ter
reno em questão, tais como 
casas, cêrcas, e lavouras, 
não sendo a referida área 
devoluta. 4 - Provará que, 
“data venia”. deve a presen
te ação ser julgada proceden-

Velhinha assaltava Bancos 
em Nova York

NOVA YORK, 3 — A 
velhinha que no mês pas
sado assaltou um banco 
central de Nova York e 
obteve 3.420 dólares, ao 
ameaçar um dos paga
dores com lançar-lhe aci
do ao rosto se não desse o 
dinheiro tentou atacar ou 
tro banco da mesma fór
ma, mas foi colhida em 
flagrante.

A velhinha, diminuta 
mulher, que poderia pas
sar por avozinha dos 
Contos de Perrault, se 
apresentou hoje às 13 
horas diante de um gui- 
chê do Industrial Bank 
of Commerce e entregou 
ao pagador um bilhete 
que dizia o seguinte:

“Ponha 5.000 dólares 
em notas de 5, 10 e 20 
dólares nesta bôlsa, o 
se não quer que lhe des
figure o rosto com o á- 
cido que tenho neste 
frasco e não chame nin
guém até eu deixar o

te e provada para o efeito 
de ser reconhecido o dominio 
lo Suoucante, sobre a área 
ncnci) i ida, com as dimen- 
dle-i e confrontações nela re
feridas. Assim requer, a V. 
Excia., e admita a justificar 
em dia e hora designados e 
com a citação do Órgão do 
Ministério Público a posse em 
referência. Feita a justifica
ção, determinará V. Excia., 
a citação dos confinantes do 
imóvel e de seus conjuges, 
se casados forem, para na 
fórma do artigo 455 do Có
digo do Processo Civil, con
testarem o presente pedido, 
seguidos os demais tramites 
legais sendo afinal reconhe
cidos a posse e o domínio 
do Suplicante sôbre a área 
aludida. Requer, ainda, a 
ouvidas das testemunhas a- 
baixo arroladas, que compa
recerão independentemente 
de citação: 1 - Francisco Xa
vier de Freitas, 2 - Sebasti
ão Geraldo da Silva, 3 - Se
bastião Ribeiro da Silva, 4 - 
Francisco Evangelista da Sil
va, 5 - Tibúrcio Xavier de 
Oliveira, todos brasileiros, 
casados, domiciliados e resi
dentes em Campo Belo do 
Sul, com execção do último 
que reside em Cerro Negro. 
Protesta por provas periciais, 
documental e depoimentos

pessoais dos confinantes 
mencionados, bem como por 
tolas as demais permitidas 
em Direito, dando à presente
o valor de '  Cr$_ÍS.OJO.OO
(quinhentos mil cruzeiros), 
para o ofeito de pagamento 
da Taxa Judiciária. Nestes 
Têrmos, Pede Deferimento. 
Lajes, 7 de novembro de 
1.958. pp. Cid Couto. DESPA
CHO: “R. Hoje. - Designem- 
se dia e hora para a justifi
cação, feitas as necessárias 
citações. Lajes, 7-11-58 (a) 
C. Gama, Juiz de Direito da 
la. Vara.” Realizada a justi
ficação, foi proferido o se
guinte DESPACHO: VISTOS e 
examinados estes autos de 
ação de usucapião promovi
da por Vidal de ôliveira. O 
autor instruiu devidamente a 
petição iniciaj e fez prova 
liminar bastante da posse das 
terras que ocupa, observando 
os requisitos legais. Ouvido 
o Ministério Público, por seu 
representante, não se opôz á 
prova produzida. Em face do 
exposto: Julgo por sentença, 
para que produza os devidos 
e legais efeitos, a justificação 
nrévia da posse do autor 
Vidal Varela de Oliveira, sô
bre o imóvel descrito na ini
cial e, em consequência, de
termino a citação pessoal 
dos confrontantes e suas

mulheres, se casados forem, 
bem assim do Promotor ,tú- 
blico da la. Vara, com o pra
zo de déz dias, e de todo9 os 
interessados incertos, por 
meio de editais, com o prazo 
de trinta dias, que será pu
blicado uma vez na Impren
sa Oficial e três vezes m  
imprensa local, dando-lhes 
ciência da presente ação pa
ra que todos dela tenham 
conhecimento e possam con
testá-la, se o quiserem no 
prazo legal. P. R. I. Lajes, 2S 
de novembro de 1.958. (a) 
José Pedro Mendes de Al 
iieida, Juiz d° Direito da 2a. 
<! ira em exercício na la.” 
E para que ninguém alegue 
ignorância muito especial
mente os interessados incer
tos, passou se o presente 
edital, que será publicado e 
afixado na fórma da lei. Da
do e passado nesta cidade 
de Lajes, aos quatro dias do 
mes de novembro de mil no
vecentos e cincoenta e oito. 
Eu, Waldeck Aurélio Sampaio, 
Escrivão do Cível, e Comér
cio da 1«. Vara, o datilogra
fei, subscrevi e assino.
José Pedro M endes de Almeida 

Juiz de Direito da 2a. Vara 
em exercício na la.

W aldeck Aurélio Sampaio 
Escrivão do Cível

Redução de CrS 17.0911
no preço da Burroughs
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banco4 pois dois com- 
pauheiros me protegem 
com pistolas”.

Desta vez, o pagador 
não se amedrontou e 
deu o alarma.

Ao ser prêsa desco- 
briu-se que “ácido'’ con
tido no frasco era sim
ples água.

Ao ser revistada na 
policia, foram encontra
das na carteira 56 cen
tavos unicamente.

“Esse é todo meu ca
pital'’, disse a velhinha 
e após explicou que o 
produto do primeiro as
salto fôra perdido ao sair 
do banco. “Alguém me 
empurrou e deixei cair 
a bôlsa com o dinheiro. 
Uma pessoa agarrou-o 
e me perguntou se era 
meu, mas como estava 
tão nervosa, lhe disse 
que não e desapareci”. 
A policia duvida da fan 
tastica exp icação da 
velha.

Fabricada no Brcs;l. o 
Ten-Key (maravilhosa ma
quina de somar elétrica) 
pode agora oíerecer-lhe 
esta vantagem quase in
crível.

•  Teclado reduzido 

e Mais (ácil de operar 
e Levei apenas 7 quilos 

e Operação elétrica, 
silenciosa

e Totais positivos e 
negativos até 11 
algarismos

Faça idéia, Cr$ 17.000,00! Ê uma redução de quase 40 % I Assim, quem 
não pode ter agora a sua Ten-Key ? Ê a mesma Ten-Key de extraordinária 
precisão, de alta qualidade, de esmerado acabamento, a mesma Ten-Key, 
que tem satisfeito, plenamente, a milhares de compradores em todo o mundo.

H a , 1.1«, lo r .é c l« ,  . . . r t lò r l . .  -  a Ten-Key tom a o ™ ll°  ™ ‘S
rápido e  mais fácil; contribui também para o bom-gôsto da decoração. E 
é ainda um aumento parantldo de rendimento.

Burroughs TEN'KEY MÁQUINAS  
DE SOMAR

3S.3M J

CIA. BURROUGHS DO  BRASIL, INC. fàbrica  am Sonlo Amaro - São Paulo

f  ORGANIZAÇÃO IMES
Rua Coronel Cordovo, 269 . C. Postal, 30 - Lages - Santo Catarina

'\i. *. i . 3 í fc :
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Evolução do Homem em si mesmo
Desbaratamos nossos 

conhecimentos e nossas 
idéias, era palestras com 
pessoas hipócritas, e que 
se julgam «tabús» nas 
concepções. Porém, para 
que não venhamos a 
cair no ridículo da criti
ca, devemos isolarmo- 
nos desta classe de pes
soas. Um dos grandes 
males que vem se origi
nando na época atual é 
o de que ainda há ho
mens que não aperfei
çoaram o modo de pen 
sarem por si mesmo. 
Êsse tipo de gente vive 
colhendo idéias daqui e 
dali, sem nada consegui
rem; porque intimamen-

Acaba de aparecer na vi
zinha cidade de Curitibanos 
o semanario “Renovação”, 
sob a direção do Sr. Orozim- 
bo Caetano da Silva.

É um orgão independente 
e noticioso, e que muito irá 
contribuir para difundir os 
problemas e as grandes rea
lizações do progressista mu
nicípio de Curitibanos.

| te vivem no mundo da 
confusão. E quando en
contram alguém que lhes 
preste alguns esclareci
mentos, sôbre o que 
procuram, passam da 
insinuação, a critica se
vera de seus benfeito
res. Bem sabemos nós 
que não é o dinheiro 
que faz os homens e sim 
os homens que fazem o 
dinheiro, e que não é a 
roupa que nos faz e sim 
nós é quem fazemos a 
roupa. Os nossos valo
res reais, estão e sem 
ire estiveram, no idian- 

tamento, espiritual, mo
ral, intelectual, e fisico. 
O restante são boatos e

Compõe-se de um farto no
ticiário local, não faltando a 
pagina de esporte, que será 
um paladino dos esportes cu- 
ritibanenses.

Cumprimentando o novo 
õrgio da imprensa serrana 
desejamos que o mesmo con 
tinue prestando relevantes 
serviços aos leitores e ao 
povo daquela comuna.

nada mais. Os materiais 
que acumulamos em cai
xas fortes, só nos podem 
servir para a manuten
ção do «instrumento es
piritual»».

Há presentemente em 
nossa cidade, um grupo 
de homens que labutam, 
incansávelmente para 
diminuir o número de 
menores malfeitores; ho
mens êsses que são de
nominados de «Comissá
rios de Menores», os 
quais agem, nos cine
mas, parques de diver
sões, cassinos, bares e 
emfim por tôda a parte 
da cidade, zelando pelos 
menores na ausência dos 
pais e cooperando cora 
outras autoridades no 
sentido de evitar danos 
maiores. Mas equannto 
houver bares que ven
dem bebidas alcolicas a 
menores e homens que 
trocam a dignidade por 
dinheiro, os comissários, 
não trabalharão em paz. 
«Esse vil metal que con
tamina os corações hu
manos, é o que mais au
xilio tem prestado para 
a corrupção dos meno
res»». Devemos primeira
mente ensinar os meno
res a gastar dinheiro; 
para depois ensina-los 
como ganhar com ho
nestidade e trabalho.

Muitos são os meno
res que só encontram 
prazer, no jogo na be 
bida e em aventuras ba
nais, e a culpa cabe aos 
pais; porque não ensi
nam seus filhos a tira
rem proveitos das coi 
sas. E’ bem provável 
que daqui a mais alguns 
séculos, tenhamos um 
modo de pensar diverso 
do de agora.

JOÃO IVO MARTINS

Participação de noivado
M A R ’D G R A N T  F R A N C ISC O  M A U R 1LIO

e S E N H O R A  D A  S IL V A  e S E N H O R A

Tem o prazer de participar aos parentes e pessoas de suas re
lações, o contrato de casam ento de seus filhos

MARIA HELENA e AILTON FULVIO

MARIA HELENA
e

AILTON FULVIO 
confirmam

Lajes, Natal de 1958

CORREIO LAGEANO
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I  Atenção CabelereirasW
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V E N D E - S E
Si
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A Fonte de
Si
È

Beleza I
sita a Rua Marechal Deodoro, ao lado do j ,|| 

|jf Correio Lageano. j1̂
| l  O motivo da venda será explicado ao l í  
B  interessado.II
ig

Maiores informações no local
m
i

Mior W ilii Mm
A data de hoje assinala o aniversario natali io do 

benquisto cidadão Sr. Constantino Bertuzzi, elemento de 
grande conceito em nossos meios sociais e comerciais.

O distinto aniversariante mercê de suas qualidades 
administrativas, vem conquistando grande projeção em 
nossos meios, como Diretor da importante firma Bertuzzi, 
Ribas & Cia, como Diretor Gerente do Cine Tamoio, alem 
de ter sido recentemente eleito Presidente d i Sociedade 
Lajeana de Assistência aos Necessitados.

Anteriormente o Sr. Constantino Bertuzzi, ocupara 
com grande desempenho as presidências do Clube 1*. de 
Julho e da Liga Serrana de Desportos

Nós que vemos na pessoa do distinto nataliciante, um 
elemento de real valor para a coletividade, rejubilamo-nos 
com tão preciosa efemeride, augurando constantes votos 
de um porvir venturoso.

U~|

!

V E N D E - S E
Na Rua 15 de Novembro, em frente 
ao Cine Marajoara,

A I N D I A N A
Estabelecimento em otimo ponto central 
com estoque e instalações. Freguesia 
firme. O motivo da venda será expli
cado aos interessados.

Grande Liquidação
Em todo o seu estoque por motivo da reforma da loja

A Joalheria Mondadori
, açam uma visita e verifiquem essa estrondosa liqui

dação nunca vista em nossa cidade.
Redução nos preços mesmo de abafar.

Está torrando todos os seus artigos numa monumental li
quidação de relogios, porcelanas, cristais, joias e uma 

variedade de artigos para presentes
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