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A lição do Flamengo
WALDECK A. SAMPAIO
Aqueles q u e  realmente amam a Liberdade, especialmente os que por ela já lutaram com perigo da própria vida, aioda não esqueceram e jamais esquecerão a covarde agressão há pouco sofrida pela Hungria, e terão para sempre um sentimento de revolta e desprezo pelos agressores.0 povo húngaro não mais suportando o regime de o- pressão imposto pela Rússia, contra ele rebelou-se. - Meninos de quatorze e quinze anos, nas ruas da capital húngara, lutaram desarmados contra tanques poderosamente armados, usando contra estes apenas o chamado «Coquetel Molotov», ou seja, garrafa de gasolina ia flamada. Foi uma revolução nascida do povo, de um povo que há mais de dez anos vinha sofrendo os rigores de um regime totalitário e aspirava justamente por uma vida melhor, uma vida com liberdade, alias a única vida que eu compreendo e admito. - Decorridos alguns dias da revolução quando o povo húngaro já sentia um pouco do prazer da liberda- riade. inclusive com a soltura do Cardeal Mindszenty, eis que poderosas unidades militares russas invadiram a pobre Hungria e impiedosamente praticaram os mais terríveis e covardes assassi natos, deixando aquele grande povo num mar de [sangue e fogo e restabeleceram os comunistas o seu odioso e repul6ivo regime. - E o que fez a ONU até agora? - Ao que consta, nada, e por isso deixa o observador á vontade para fazer o seu pràprio juizo baseado nos acontecimentos que 6ão do conhecimento público.O caso do Flamengo que vem apaixonando o Brasil u- teiro. aos que sáo e aos que não são desportistas, não é nada menos que mais uma das coctumeiras agressões dos comunistas e merece, por isso, pronto revide para que eles não fiquem na dú vida quanto a atitude firme daqueles que com eles não pactuam - Senão vejamos: <is jogadores húngaros do Honved, muito antes da re volução, deixaram seus país para fazer uma excursão ao exterior. - Finda a revolução e mantido, como foi, o regi nie comunista com o emprego da fórça bruta e prática de verdadeiros atos de sel- vageria, não quizeram aque les jogadores voltar à sua Pátria e assim também pro cederam mais de quarenta atletas húngaros que tomaram parte nas olimpiades de Melbourne e que hoje estão dos Estados Unidos. - O che-

e da delegação do Honved firmou um contrato com o Mamengo para efetuar seis ou sete partidas no Brasil e declarou que cumpriría tal contrato, a despeito da ordem que recebera para re tornar com toda a delegação ao seu país, e pediu que o Flamengo remetesse as passagens para Milão. - 0  Flamengo assim fez gastando com isso, segundo consta, mais de dois milhões de cruzeiros - E que fez a Federação Húngara de Futebol? - Proibiu os jogos do Honved na Améririca do Sul e pediu que a Federação Internacional de Futebol Associação fFIFAJ transmitisse tal proibição á Confederação Brasileira de Desportos (CBD) o que foi feito. - Esta, por sua vez, passivameote atendeu à determinação, ou melhor á imposição da madrasta FIFA e não pugnou como devia pelos interesses de um dos maiores clubes brasileiros, o Flamengo. - 0  Conselho Nacional dos Desportos (CND). orgão governamental. como não poderia deixar' de fazer, não tomou conhecimento do ofício que a CBD lhe enviara sôbre a proibição, devolvendo-o. O Flamengo, como grande clube que *é. não desconhece as leis nacionais e nem in ternaeionais e sempre as respeitou, entretanto não poderia acatar tal decisão [que nãe é nada menos que mais um atentado contra a liberdade. - Quem não depreende que o caso criado pela Federação Húngara de Futebol não é senão * uma vingança contra os jogadores do Honved? - F. por que essa vingança? — [Simplesmente porque os jogadores não que rem mais se submeter ao regime comunista que infelizmente impera em seu país. Pergunto eu: É de se acatar tal proibição? • A única entidade esportiva estadual que acompanhou a O.B.D. foi a Federação Paulista de Futebol por temer também as sansões de dona FIFA.- A\as isto se explica, pois o campeonato mnndial de futebol es tá próximo e os «Cartolas» da C B D. e da F.P F.. maio res privilegiados do desporto nacional, não desejam perder mais uma oportunidade de fazer turismo desta vez na Suécia.-Mas que foi vergonhosa e humilhante a ati tude comum dessas duas entidades, lá isso foi, - E não há outra maDeira de pensar, porque nunca tivemos ne nhum lucro paríicipando em campeonato mundial de futebol no exterior.-Todavia o 
Flamengo, por seus esclare
cidos dirigentes, trazendo o 
Honved ao Brasil, d u uuia 
lição (que precisa a-

prendida) de que preza a liberdade e não se submete á determinações deprimentes.- Louve-se também a atitude do Botafogo, outro grande blube, que acompanhou ao Hamengo. - Êste, por 6eu turno, viu compensado o seu e6fôrço pelo apôio moral da do por S. Excia. o Sr. Pre sidente da República. Corpo Diplomático, autoridades e grande ma6sa popular pre- seotes ao Maracanã no primeiro cotêjo com o Honved realizado sábado último. - Enquanto isso a FIFA, entidade puramente burocrática com sua sede em Paris seu secretário geral em Zu- rich, seu presidente em Londres e que zela muitissimo pelos interesses dos clubes europeus e despreza os clubes sulamericanos, que vá pensaDdo na punição a aplicar, para apreensão e des gosto dos «Cartolas» do nos só futebol.

Dr. Evilasio N. Caon
Viajou para São Panlo, via aérea,o dr. Evilasio Nery Caon, provecto advogado no fôro local1 e vereador à Camara Municipal de Lajes pelo Partido Trabalhista e diretor deste bi-semánario. Destas colunas fazemos votos que sua estada na capital bandeirante, a sua profissão, seja coroada de êxitos.

Jornalista lajeano autor 
de um invento notável

Militando na imprensa lajeana dêsde muitos anos onde tem dado mostras de sua incontestável capacidade’ o sr. João Pedro Ghiorzi (Pedrinho, como é chamado na intimidade) é um elemento relacionado e ben- quisto em nossos meios. Ao par de suas atividades intelectuais, o nosso estimado conterrâneo vem - desenvolvendo, anonimamente, intenso labor no sentido de apresentar, aos seus concidadãos, um trabalho realmente útil e notável, no terreno das invenções. Com referência ao assunto, transcrevemos nestas colunas uma nota de O Globo, jornal quese edita no Rio, dando conta das atividades do jornalista João Pedro Ghiorzi, lajeano que tem dado mostras de seu indiscutível valor:
Esteve na redação de O GLOBO o jorna lista João Pedro Ghiorzi, residente na cidade de Lajes, em Santa Catarina, que acaba de registrar um invento seu e do Sr. ( lo vis Varela Ghiorzi, cuja finalidade é a verificação, por simples leitura do número de dias decorridos, ou a decorrer, entre duas d itas, eliminando a possibilidade de enganos a que estão sujeitos os cálculos mentais ou mesmo escritos, além de proporcionar grande economia de tempo. Trata-se de um apararelho de simples rnanejo, podendo ser usado por qualquer pessoa, a que os inventores deram o nome de «Condia». Logo que esteja devidamente patenteado, farão o lançamento não só no País como no exterior. O senhor João Pedro Ghiorzi, que se encontra hospedado no Bragança, declarou à nossa reportagem que inúmeros estabelecimentos bancários já enviaram representantes à sua procura com o propósito de cohecer o invento.

— Edição de hoje: 8 páginas —

Sindicato da Industria de Serrarias, Car
pintarias e Tanoarias de Lajes

C o m u n i c a ç ã o
Temos o grato prazer de comunicar os Senhores Associados e tôda classe de Madeireiros que em data de 18 do corrente, o Exmo. Sr. Ministro do Trabalho, reconheceu o SINDICATO DA INDUSTRIA DE SERRARIAS, CARPINTARIAS E TANOARIA, de Lajes, aprovando na data mencionada a 

respectiva CARTA.
Outrossira, comunicamos a todos os Associados e profissionais do ramo das industrias de serrarias, carpintarias e tanoarias, que o recolhimento do imposto sindical far-se-á no corrente mês, por intermédio do Banco do Brasil S/A, agências de LAJES, RIO DO SUL e Joaçaba, para os industriais de Herval D’Oeste, Lajes e Rio do Sul, sendo que para os industriais de Curitibanos, Campos Novos, São Joaquim e Capinzal, dito recolhimento deverá ser feito ao Banco Industria e Comercio Santa Catarina S \  (Inco). As guias de recolhimento poderão ser encontradas nos estabelecimentos bancários mencionados.

Lajes, em 21 de janeiro de 1.957
Ary Waltrick da SilvaPresidente
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Prefeitos do oeste catarinense:

I t
A construção da ponte sobre o Rio Uruguai ê um dos assuntos que têm chamado a ateoção especial do Estado, principalmente dos habitan tes do Oeste Catarinense, região que agrega, em primeiro lugar, a industria e a a- gricultura de Santa Catarina e que marcha a passos acelerados para um porvir risonho e próspero, graças ao dinamismo daquele povo e das condições naturais com que foi dotada. Nestes últimos tempos, porém, surgiu um movimento no 6entido de que 6eja construída a referida ponte, de vital interesse para os estados do Rio Grande do Sul e Santa Catarina, uo Porto Goio-En ao em vez de Porto Mauá, por ser a primeira localização a que serve a maior número de municípios gaúchos e ca tarinenses. Transcrevemos, a seguir, a ata da reunião dos prefeitos dos municípios do Oeste Catarinense, para tratar do caso relativo à construção da ponte sobre o Rio Uruguai, de que participou o deputado Elias Adai- me. A ata tem o seguinte teor:
Aos doze dias do mês de Janeiro do ano de 1957. reunidos no salão nobre da Prefeitura de Cbapecó pre- sent s o deputado federal Elias Adaime e os vereadores dos municipios interessa

dos, os Prefeitos de Chapecó Xaxim, Xanxerê, São Carlos e Palmitos deliberaram que apelariam às autoridades competentes, uo sen tido de que a ponte a ser construída sobre o rio Uruguai, para ligação com o Rio Grande do Sul, obedecesse á seguinte orientação: localização entre Goio En e Barra do Rio Irany. A estrada de rodagem para fazer a ligação do Oeste de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul deverá ter o traçado entre Lajeado Grande e o Rio Douradinho, em linha reta. até alcançar a estrada atual que liga Erechim a Goio-En, onde se fará a li gação com Erechim. Da re ferida encruzilhada, seguirá em linha reta, passando nas proximidades da sede Quatro Irmãos até a atual encruzilhada Carasinho-Passo Fundo, na estrada Passo Fundo-Noncai.
«Deliberaram ainda os senhores Prefeitos convidar os prefeitos dos municipios de Erechim, Passo Fundo, Cara- sinho, Sarandi para uma reunião a ser realizada em Chapecó. ficando a data a ser marcada pelo deputado Elias Adaime, que entrará em entendimentos com os Prefeitos dos municipios do Rio Grande do sul, comunicando telegraficamente ao Prefeito de Chapecó. que se

incumbiría de transmiti-la aos prefeitos C6tarinen6es.«Nada mais havendo a ser tratado, foi a reunião encerrada, da qual lavrou se a presente ata. (Assinados): Deputado Elias Adaime — Luiz Lunardi. prefeito de Xaxim — Plinio De Nez, prefeito de Chapecó — Adilio Fortes, prefeito de Xanxerê — Albino Schoenberg, prefeito de São Carlos — Arlindo Alberto Trebien, prefeito de Palmitos».

Sra. Maria Ligia
Verá passar mais uma data natalicia, amnhã, a exma sra. dona AÍaria Ligia, digna consorte do sr. Ulderico Cana li, gerente da Caixa Econômica local e sócio gerente do Restauronte Napoli, situado num dos pontos cectrai6 da cidade. A distinta aniversariante, que desfruta de inúmeras relações em nossa sociedade recebeu nesse dia inúmera felicitações, às quais juntamos as de CORREIO LAGEANO. com votos de perenes felicidades.------------1-------------------------
Lageanos:

Auxiliai a construção da Vila Esperança, onde será ediíicido o Lar dos menores desampa- ados.
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E agora, para entrega imediata
GELOMATIC

—  800 -

TROPICALa eletricidade
Porta utilizável!Garantia absoluta de b anos!Unidade selada, especial!Capacidade de 8 pés cúbicos!

0  novo refrige
rador Gelomatic 
" 700", a quero- 
zene, leva ao ser
tão o conforto da grande ci
dade. Funciona sem interrup
ção, silenciosamente, dura uma 
eternidade e consome apenas
1 litro de querozene por dia. 
Garantido por 5 anos.

7 pés cúbicos 

de capacidade A .

Um produto j / N .

Ind.Brasiltlra d# Embalagens S.A.

REVENDEDOR AUTORIZADO.

Peça uma demonstração e teremos toda satisfação em instalar em sua residência o insuperável
G e l o m a t i c

—  800 —

T r o p i  c a I
a eletricidade

Concessionários para Lages:
Nelson Bràscher 

& Cia.
Rua Correia Pinto, 136 

LAGES

F e r n a n d e s  
& Cia.

Rua Quintino Bocaiuva 80
lages

Integra do acordo Bras 
E E. Unidos

E’ a seguinte a integra do acordo firmado entre o Brasil e os Estados Unidos sobre as ilhas de Fernando de Noronha:
1 _  Os governos do Bra sil e dos Estados Unidos da América, tendo em vista a defesa do território brasileiro e do continente americano, ajustam a construção na ilha de Fernando de Noronha de instações especialmente de natureza eletrônica, relacionadas com os pro- jetis teleguiados; '2 — Essas instalações serão construídas por especialistas e técnicos norte americanos, assistidos por especialistas e técnicos brasileiros;3 — Referidas instalações ficarão sob comando de oficial brasileiro e na ilha de Fernando de Noronha continuara a ser hasteado, exclu- sivamente. o pavilhão nacional brasileiro;4 — A operação das referidas instalações técnicas fi cará sob responsabilidade dos técnicos norte-america nos. assistidos pelos técnicos e militares brasileiros;5 — Os governos do Brasil e Estados Unidos da América concordam em que técnicos norte americanos sejam gradativamente substi tuidos por téncicos brasileiros segundo condições a serem estipuladas oe comum acôrdo;
6 — Ü governo norte americano. tendo em vista que o govêrno do Brasil considera

acrescidas suas responsabilidades com o estabelecimento das instalações para a- companhamento dos proje- tis teleguiados em Fernando de Noronha, concorda em realizar, imediatamente, com c govêrno brasileiro, exame da extensão das respocsadli dades daí decorrentes;7 — As construções e ben feilorias feitas na ilha do Fernando de Noronha, em função das instalações técnicas e referentes a este ajuste, ficarão incoiporadas ao patrimônio do Brasil, sem qualquer indenização por o casião do término deste ajuste ou término de qualquer prorrogação;8 Este acôrdo vigorará pelo prazo do cinco anos, a pArtir de6ta data, e sómente poderá ser prorrogado mediante condições e prazo a serem fixados de comum acôrdo. Havendo prorrogação, o ajuste poderá ser denun ciado por qualquer dos dois govêruos mediante o aviso prévio de um ano.
E D I T A L

Lupcreio de Oliveira Koeche, Oficial do Registro Civil e Escrivão de Paz do primeiro distrito, município e comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc.Faz saber que pretendem casar OCTAVIO SALVADOR JOSÉ BOT- T1NI, solteiro, nascido em Taquara, funcionário público estadual, filho de José Luiz de San Fili Bottini, e de dona Normelia Bueira Bottini. e ELGA LISBÔA VIEIRA, solteira, nascida em I,ajes. de ocupação doméstica, filha de Nelson Vieira da Costa, e de dona Olga Lisboa da Costa,Lajes, 22 de janeiro de 1957.

O «MINAS GERAIS»
36 aviões a jato e 1,200 homens de 

guarnição
Na sede do Centro de Adestramento Almirante Marques Leão; foi realizado um contacto entre o Ministério da Marinha e a Imprensa, a propósito da recente aquisição do port2-aviões «Minas Gerais». Respondendo a perguntas dos jornalistas, declarou o comandante José Soares Leite Júnior, do Centro de Adestramento Aéreo Nacional, que os aviões serão guarne- necidos pelo pessoal da JFôr- ça Aérea Brasileira; |o «Minas Gerais» terá também aviões a jato; quanto ao preço de cus

to, sómente em meados de março seria conhecido o va- 1 r aquisitivo, xa compra do navio porta-aviões foi realizada após aprovação do Estado-Maior das Fôrças Armadas e isto há m8i8 de quatro ano; terá uma guarnição de Cèrca de 1.200 homens e estarão embarcados 36 aviões; para proteção do navio lorna-se necessário escolta de seis contratorpedeiros; os aviões e pessoal serão da FAB e com exceção d< s observadores que serão da M rinha.

E d i t a l
Celio Batista de Castro, Oficial de Protestos em Geral, da Comarca de Lajes, Estado de Santa Catarina, 11a forma da lei, etc.Faz saber que estão em seu Cartório, para serem protestadas por feita de pagarae- to. duas notas Promissórias, no valor de Cr$ 25.000,00 cada uma, tando a primeira como credor o Sr. Célio Waltrick Coelho e como devedor a Senhora W1LMA WALTRICK SOARES, e a segunda como credor Sebastião Waltrik Coe

lho, a cr-mo dever RFNlLOOcoelhq Waltrik.Pelo presente intimo a Senhora WILMA WALTRIK SOARES e o Senhor REN1L- DO COELHO WALTRICK, a comp irecerem em meu Cartório, afim íde pagar o valor das referidas Notas Promissória; ou dar as razões de recusa, notificando-os dèste já du protesto caso não compareçam no prazo legal.Lajes, 23 Janeiro de 1957 Célfo Batista de Castro.Oficial de protestos
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DECLARA 0  MINISTRO DA FAZENDA*

Uío dos (emas da atualidade; baseado no recente aumento do imposto de consumo. tem originado muita* opiniões a respeito, inümeras delas emitidas por leigos na matéria, que não 6abem, desapaixonada e friaraente, lazer uma análise à luz dos fatos e da razão, encarando de frente o problema. Por isso, transcrevemos, para esclarecimento de todos, declarações do ministro da Fazenda, publicado no Diário Carioca, que se edita no Rio, rcferin- 
do-se a êsse importante assunto:

O ministro José Maria de Alkmim, falando na Sala de Imprensa da Fazenda, reiterou que nenhum dispositivo da nova lei do impôsto de consumo pode ser apontado como capaz de influir oa elevação do custo de vida.Não há, mesmo, nenhum inciso no texto da lei cuja

aplicação possa representar um meio de intranquilidade para o povo. Precisou o Ministro da Fazenda que as majorações havidas recaem numa parte mínima do comércio. A parte atingida pelo tributo é a industria de produtos não essenciais à coletividade, >, porisso, perfeita- mente dispensáveis ao grande publico brasileiro.
A certa altura, o titular da pasta caracterizou a lei do impôsto de consumo como uma arma poderosa contra a 

scneguçào e precioso instrumento de defesa do Fisec. Acentuou, todavia, e mais uma vez, a disposição do Govêrno em aceitar a colaboração de quantas desejem ajudá-lo na ingente tarefa de recuperação findnceira*do Brasil. Salientou que a inflação deve ser combatida por todas as formas e maneiras, em beneficio dos superiores

intere6sês do puis.Com efeito, as medidas fiscai» postas, úhimamente pelo Govêrno, visam, em ülri- ma análise, reduzir o «déficit» oiçamentário, senão ánulá lo, a iim de que o crescimento econômico do Brasil possa ser realizado sem sobressaltos. livre das distorções inflacionárias. E par i cobertura do «déficit» não há como buscar nos produtos suntuários os recursos que o país necessita, visando o seu Completo saneamento financeiro*
Estamos em face de um «déficit» de quase Cr$ 18 bilhões. O Govêrno não podería permanecer indiferente a ês^e tremendo desequilíbrio crçjmentárro. Estava na obrigação, de buscar recursos financeiros necessários, com o mínimo de abalo à economia nacionai, como o fêz, real- menie, para atenuar os eleitos calamitosos dêsse tremendo desajuste.

perque desEisc* sòbre qu&Bq^er p iso

com

•  9,5 p«s cúbicos
•  Interior em cAr ozul lago 
e poria  aproveitável
e novo lècho de engate suave 
e S anos de gdrantla
•  preço bem mais em conta

dispositivo adaptado na pró
pria base do aparelho, 
aesliza suavemente sôbre 
qualquer piso, a um simples 
loque, facilitor.do o limpe
za e mudança de local. 
Provido de prático sistema 
de (reio para fixá-lo no 
local desejado, SPRIHOER 
é agora o mais ovançado 
dos refrigeradores nacio
nais. • E, além deste novo 
dispositivo, (com patente 
requerida) SPRINGER apre
senta ainda:

_  DISTRIBUIDOR

A E L E T R O
Rua Cnrnnel Cordova s/n

n e s t a  p r a ç a  —

l a n d i a
LAGES Sta. Catarina

Assaltado na estrada federa'
Sexta Feira aproximadamente as 2l horas, o Sr. João Bitencourt de Oliveira, com 23 anos de idade, casado residente em São José do Cer- rilo, estava transitando pela estrada Federal, proximo ao Cemiterio Municipal, quando foi abordado por dois indivíduos, que lhe deram fortes pedradas na cabeça.A vitima caiu ao solo desacordada, e os ladrões tomaram-lhe toda a roupa, £e fugiram do localA pr iicía encontrando o Sr. João Batista de Oliveira na

quele estado, saiu em seguida ao encalço dos assaltantes, sendo que o Comissário Hrr- cilio Cervi, prendeu um deles no antigo Bar Laíáo. na Praça João Costa.O nome do ladrão é Agenor Freitas de Jesus, com 23 anos de i lade e residente em Camp > Belo do Sul. Seu companheiro ainda não foi encontrado.
A vitima encoDtra-se reco

lhida ao [Hospital N o s s a  Senhora dos Prazeres, em estado grave.

Associação Profissional dosy
Contabilistas de Lages

Assembléia Geral Extraordinária

Convocação
Levo ao cohhecimento dos cssociados desta Associação, que de acordo com o que prescreve a Lei e os Estatutos sociais, no seu art>go 2 Io e seguintes, Capitulo VI, será realizada a 27 de Janeiro de I9f>7, domingo' com inicio às 10 (dez) horas; na séde da Associação Comercial de Lages, gentilmente cedida, pela 6ua Diretoria, sita no 2o andar do Edificio Marajoara. nesta cidade, uma sessão de Assembléia Geral Ordinária paia a qual e6tão convidados tôdo6 os profissionais em pleno gozo de seus direitos 60- ciais, para deliberarem 6Ôbre a segumle ordem do dia:1* ) — Keesti uturaçáo da Administração da Associação Profissional dos Contabilistas de Lages, com a eleição da Diretoria e do Consêlho Fiscal para o biênio de 1S57/1958;2 ) — Tomada e aprovação le contas da Diretoria que esteve na gestão administrativa da Associação, até 1956 - exercícios de i952 a 1^56 ;3' ) — Fstudos preliminares para a transíormação da Associação em Sindicato de Classe;4 ) — Assuntos de interesse geral.Üutrossim. chamo a ateução dos srs profissionais para o que prevê o Artigo 18 o seguintes, do Capitulo V, dos Estatutos sociais, com referência ao registro de chapas eleitorais, para a presente eleição.

Lages, 17 de Janeiro de 1957
Lourival Lisboa - Presidente em exercício

Dormitório p/ casal-sala de jantar
Vende-sc dormitorio p/ casal estilo colonial cor marlim com 2 guarda-roupas de espelho - penteadeira - 2 bides e cama c/ banqueta. Uma sala de jantar com 9 peças sendo balcão cristaleira moderna - etager espelhados com 1/2 cristal e cadeiras c/ estofamento nove. Facilita-re parte aceitando valores, madeiras restante dinheiro. Condições pelo telefone 362 Sr. Queiroz.

I Dr. A RON KIPEL' -  A L T A  C I R U R G I A  —
CLINICA GERAL. PARTOS SEM DÔR. VIAS URINARIAS, DIAGNÓSTICO PRECOCE DE CÂNCER NAMULHER
Colposcopia e Colpocitologia. Ondas curtas. Diatermia
Ex interno da Maternidade, do serviço das vias urinárias e de doenças de Senhoras da Sta. Casa de Pôrto Alegre Ex interno do Serviço de Assistência médico domiciliar de urgência (SAMDU) de Pôrto Alegre

Consultório: Praça João Costa, a LTOS Da FARMACIA N.S. DAS GRAÇa S
Atende chamados noturnos

Consultas: das 13,30 às 17,30 horas. 
Residência: Grande Hotel Lages.

LAJES — Sta- Catarina
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Transportes Aéreos Catarinense
Séde em Florianópolis S. C.

- Horários de e para L A G E S  — —
DOMINGOS chegadas às 14:30 De Rio - São Paulo - Curitiba - Itajai e Florianópolissaidas às 14:50 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
SEGUNDAS chegadas às 11,55 De Chapecó - Joaçaba e Videirasaidas às 12,15 Para Florianópolis - Itajai Curitiba - São Paulo e Rio chegadas às 15,10 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajaie Florianópolissaidas às 15,30 Para Porto Alegre
TERÇAS

QUARTAS

QUINTAS

chegadas às 09:20 De Porto Alegresaidas às 09:40 Para Florianópolis - Itajai - loinvile - Curitiba - Paranaguá- Santo3 e Rio
chegadas às 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajaie Florianópolissaidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videirasaidas às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba, - Paranaguá- Santos e Rio

SEXTAS

SABADOS

chegadas à 15:05 De Rio - Santos - Paranaguá - Curitiba - Joinvile - Itajaie Florianópolissaidas às 15:25 Para Videira - Joaçaba e Chapecó
chegadas às 09:55 De Chapecó - Joaçaba e Videirasaides às 10:15 Para Florianópolis - Itajai - Joinvile - Curitiba - Paranaguá- Santos e Rio

T  A  C Transportes Aéreos Catarinense S .Á .
AGENCIA EM LAGES: - Rua 15 de Novembro - Fone: -214
—  - T A C às suas ordens -----
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Incorporação de cons- critos no 2‘ Batalhão

Encontra-se em fase de';in- eorporação no 2o Batalhão Rodoviário um numeroso contingente de conscritos da Classe de 1938. Os futuros soldados do Brasil procedem dos municípios de Lajes, São Joaquim. Bom Retiro, ltupotan- ga, Rio do Sul, Curitibanos e Campos Novos.
Ligação cidade-2' Batalhão Rodoviário

Està sendo consiruida pelo 2o Batalhão Rodoviário uma avenida que permitirá a ligação mais rápida entre o centro da cidade de Lajes e a sede do 2o Batalhão Rodoviário. A nova via pública terá uma extensão de apenas 2 km e será um prolongamento natural di Rua Corrêa Pinto, evitando assim o longo percurso de 4,5 km através da Avenida 3 de Outubro e da Rodovia Federal BR-2.
Movimentação de Oficiais no 2* Batalhão Rodoviário

Ocorreu, no 2o Batalhão Ro- doviáiio, a seguinte movimentação de oficiais:

a) - desligamento do Ten.
GONr?|AvPcEU ACHADO GONÇALVES, por motivo de sua transferência para a Diretoria de Vias de Transportes, na Capital Federal;

b) - Aoresentação do Can HENON m ü z e ll  d e  olTv ClnA, por motivo de sua classificaçoo no 2o Batalhão Rodoviário, sendo |>rncedente do CPQR de Porto Alegre;
c) - desligamento do 2o Ten LERI LETTE BUE.NO, por motivo de sua matricula na tscola Técnica do Exército, na Capital Federal.

Caiu de um andaime
No ultimo sábado, por volta das 11 horas da manhã, estava o Sr. Ângelo Valle de 49 anos de idade e residente na Fabrica de Papel Itajai em Canoas, trabalhando n u m a  construção naquela indústria, quando imprevistamente sofreu violenta queda de um andaime, provocando-lhe vários escoriamentos pela cabeça e pelas pernas.
A vitima encontra-se recolhido no Hospilal N. Sra. dos Prazeres, aguardando o exame de raio X.

RADIO LUX
/. a r

Estabelecida à Kua Correia Pinto, 32 (Ao lado do Banco 1NCO)
TEM PARA PRONTA ENTREGA OS A- 
FAMADOS REFRIGERADORES MARCA 

« C H A M P I O N »
P r e ç o  Cr$ 20.000,00

Facilidades no pagamento que possibilitam a todos adquiri-losPerfeição — Durabilidade — Distinção

e Luz 8/1.

Prefeitura M unicipal de Lajes
Escala de ferias - para o exercício de 1957

N O M E S C A K G O S | Padrão É p o c a

Escriturário s OutubroEncarregado da Est. Recalque V Ma oFiscal Geral V JunhoFiel de Tesoureiro S __Fiscal Ref. VIII NovembroMotorista R Novembro1 iscai de Estradas AgostoOperador de Filtros R OutubroMotorista R MarçoContinuo R JunhoTopógrafo Z NovembroEscriturário NovembroSecretário Z FevereiroEnfermeiro da Assistência Ref. VIII NovembroZelador do Cemitério K FevereiroAlmoxarife Arquivista R SetembroEscriturário T FevereiroEscriturário V JulhoFiscal dos Serv. Abast. Agua R JulhoEne. da Estaçao de Tratamen V FevereiroAuxiliar de Tesoureiro Y MarçoFiscal Auxiliar R MarçoAdministrador do Mercado s JulhoMotorista R JulhoMotorista^ R SetembroFiscal Lançador Y MaioZelador de Mercado Q FevereiroMotori ta R NovembroTesoureiro Z MaioEscriturário T AgostoChefe da Oficina Mecanica Y OutubroEscri urário S MarçoFiscal Ajudante S JaneiroA.lministrador do Cemitério S AgostoGuarda Livros X Federei oFiscal de Estradas JulhoContador z Nr vembroAgente Florestal R AbrilFiscal de Diversõos . JulhoPorteiro R JulhoFiscal R MaioEbCriturário U Julho

1 - Ãlaide Sommer Godoy2 - Aldo da Costa Zequini3 - Alfredo Floriani4 - Amadeu Oliveiraõ - Antcnio Rosalino Nogueira6 Arthur Floriani7 - Augustinho de Oliveira Corclova8 - Bruno Antonio da Silva9 - Celso Osmundo da Silva10 • Darcilio Amaral11 - Darly de Olive.ra Carvalho12 - Edair Santana de Liz13 - Felipe Afonso Simão14 - Fernando Von Lasperg lã - Firminino Ribeiro da Silva16 - Germano Magaldi17 - Gisela Senise Brascher18 - Ivanir Lobo Montegro19 - Jacy da Silva Ramos20 - Jatir Ogib Varalla21 - João da Costa Neves22 - João Rodrigues da Costa *23 - José Antunes Ramos24 - José Eloi da Silva25 - José Luiz Rosa26 - José Pereira Neves27 - Jovelino de Liz28 - Lauro Wolff da Silvà29 - Mário Ramos Lucena30 - Maura Neli Strugo Muniz <1 - Max Beims32 - Mercedes Floriani33 - Nicanor Batista Ribeiro34 - Odilon Outubrino de ü. Couto <5 - Oscar Amancio Ramos36 - Pedro Ruy Machado Vieira37 - Romeu Ramos Lucena38 - Tadeu Andrade]39 - Toraaz de Aquioo Cordova o Sá40 - Vivaldino Vieira de Cordova41 - Wilson Wilmar Ramos42 - Zenaide da Costa Avila
Secretaria da Prefeitura Municipal de Lajes, em 31 de dezembro de U56

Felipe Afonso Simão Secretário

Acidentado em uma pilha de tabuas
Na ultima quinta feira ptlas 18,30 horas, o Sr. Antonio Mendes de 18 anos de de idade, residente nesta ci

dade, no Bairro de Conta Dinheiro, üestava trabalhando numa Fabrica de Caixa, sita

na Estrada da 3a Companhia do 2o Batalhão Rodoviário, quando em dado momento caiu-!he urna pilha de madei
ra sobre o seu Corpo. Em consequência deste grave acidente, a vitima sofreu fratura

dos dois ossos horizontais da« pernas, atem de fratura de um dedo da mão.
A vitima encontra-se Jinter- nada no Hospital N. Sra. dos Prazeres.

Convocação
Assembléia Geral Ordinária

São convocados os Srs. Acionistas, desta Cia., para a Assembleia Geral Ordinária, a se realizar no dia 10 de Fevereiro próximo vindouro, as 15 horas, no edificlo da séde social, a rua Correia Pinto n° 70, nesta cidada, com a seguinte
ORDEM DO DIA

Io Leitura, discussão e deliberação sôbre o relatório da Diretoria, balanço Geral, contas Lucros e Perdas o parecer do Conselho Fiscal, rela
tivos ao exercido de 195G.2o Eleição da Diretoria e Conselho I iscai.3o Assuntos de interesse social.Lages, 16 de Janeiro de 195c

Áureo Vidal Ramos Diretor Presidente

ouca um

antes de comprar um piano...

,
o melhor som no móvel mais atraentel

•  Apresenta 8 8 notas, 3 pedais, cor 
das cruxadas e chapa de metal.  D iv e r 
sos m odelo s Ouça um a  d e m o n s tr a rã o  

• sem com prom isso. ^

S tV EN D tD O i AUTORIZADOc

Venda em suaveis prestações mensais
DESTRIBUIDOR NESTA PRAÇA

A E L E T R O L A N D 1 A
Rua Cel. Cordova s n Telefone 331 - Lage:. 2.
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CORREIO LAGEANO

Muito boa a saude do Papa
Um dos médicos chamados para atender o P3pa Pio XU, durante sua grave enfermidade de 3 anos atrás, declarou, hoje; que o Sumo Pontífice gozava agora de muito boa saíide. O prof. Autonio üas- barrini, especialista de Bolonha, visitou, ontem, o Santo Padre, tal como vem fazendo 2 ou 3 vezes por ano, desde a enfermidade do Papa. O professor declarou mais tarde ter encontrado o Pontífice «em condições de saúde rnuito satisfatórias». Outras pessoas que o visitaram, no ano passado e nos últimos dias, também assinalaram que está em boas condições de saúde. Seu médico particular, o prof: Ricardo Galeazzi, tam-

A importação Brasileira de petroleoSegundo uma informação publicada pelo National City Bank of New” a importção brasileira de petroleo cru e produtos derivados fci. em 1955, de 233 milhões de dólares.No mesmo ano, foram os seguintes os valores das importações mais importantes feitas pelos paises latino-americanos: Argentina — 190milhões: Cuba — 40 milhões México — 50 milhões; e Uruguai -  35 milhões

bem declarou recentemente que era boa a saúde do Papa.
E D I T A L

I.uperoio de Oliveira Koeche, Oficial do Registro Civil e Escrivão de Paz do primeiro distrito, mu- uicipio e comarca de Lages, Estado de Santa Catarina, na forma da lei etc.Faz saber que pretendem casar em Antonio Prado, Estado do Rio Granda. .JOSÉ PERON FILHO, solteiro, nascido em Braço do ;Norte, Tubarão, comerciario, filho de José Peron e Eliza Peron, e WILMA GH1NZELLI, so teira, nascida era Antonio Prado, de ocupação doméstica, filha de José André Ghinzelli e Alice Maria Dalla Zem Ghinzelli. 
l.ajes, 19 de Janeiro de 1957

Faz saber que pretendem casar ANTONIO ROGERIC MALIVERNI, solteiro, nascido em Lajes, operário, filho de David Antonio Malin- vernf, e de Maria Scheleder Malin- verni, e ROSITA DA SILVA de L1Z, solteira, nascida em Lajes, de ocupação doméstica, filha de José da Silva Pessôa e de Ana Maria de Liz.
Lajes, 21 de Janeiro de 1957.

'  Faz saber que pretendem casar GALENO ROGÉRIO RAMOS VIEIRA, solteiro, nascido em Lajes, estudante, filho de Cesar Vieira da Costa, e de dona Eulina Ramos Vieira, e MARIZa ILA VIEIRA RAMOS, solteira, nascida em São Joaquim, de ocupação domestica, filha de Jairo Luiz Ramos e de dona Juraci Vieira Ramos.Lajes, 15 de janeiro de 1957

Prefeitura Municipal 
de Lages

Estado de Santa Catarina
D E C RE T O de 5 de janeiro de 1957.O Prefeito Municipal de Lages, resolve:NOMEAR, por coccurio:De acôrdo com o art. 17, alínea [b, da Lei n° 71, de 7 de dezembro de 1949: EDA1R SANTANA. DE LIZ para exercer o cargo de carreira da ESCRITURÁRIO, Padrío S, constante do Quadro Único do Município.Prefeitura Municipal de Lages, em 5 de janeiro de Assinado: - Vidal Ramos Júnior Prefeito Municipal,Felipe Afonso Simâo Secretário.

1957.

S.A. Empresa de Viaçào Aérea Rio Grandense

— = V A  R ! G - —
Tem o prazer de anunciar os novos horários e tarifas

Aviões mixtos em todos os seus vôos em LAJES 
H O R Á R I ODE LAJES PARA

TERÇA FEIRA
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.17.00 Para Florianópolis.

QUARTA FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto Alegre.8,20 Para Joaçaba, Xapecó, Erechim, P. Fundo, P. Alegre.

QUINTA-FEIRA
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

SEXTA-FEIRA
14.10 Para Caxias e Porto Alegre.

SÁBADO
10.00 Para Florianópolis, Curitiba, S. Paulo e Rio.

DOMINGO
14,50 Para Caxias e Pôrto Alegre.

P R E Ç O
IDA Ida e Vo]

Caxias 43320 78160Curitiba 1.10360 1.99310Erechim 60740 1.09610Florianópolis 56040 1.01060Joaçaba 39080 70530Passo Fundo 739.0 1.33430Porto Alegre 69220 1 24880Rio de Janeiro 2.5*860 4.66210São Paulo 1.86000 3.35540Xapeco ’ 56500 1.01980
Maiores detalhes sôbre passagens, conexões para outras cidades do país e extrangeiras, nas agencias da VARIG e nas principais Agencias de Turismo

AGÊNCIA EM LAJES — Rua Cel. Cordova — GALERIA DR. ACCACIO Sala 2 — Fones 24 -

l_ 3 C ]6 3 n O S "  lembrai-vos Q116 0 Lar dos menores da Vila Esperança sempre uma porta aberta paraa salvação dos que < ali procuram abrigo e proteção.

Quem faz para di
DURATEX reduz para 40%  o

irar, faz coir
custo dos trabalhos

Dl
feitos

IRA
com

iTE X l
madeiras j

As maiores industrias que utilizam madeira em todo o mundo estão empregando DURATEX, para elevar a qualidade e baixar o custo de sua produção. Extraordinária chapa de fibra de madeira prensada, DURATEX é 2 a 3 vezes mais resistente que a madeira comum e, inteiramente isenta de veios, nós e imperfeições, é mais facil de serrar, curvar pregar e colar. Em tipos e espessuras padronizados,não racha e não empena. Apresentada em õ modernas cores, é inàtacavelpor insetos.
Maxima resistência, beleza e economia para móveis, divisões, forros, embalagens, construções, casas pré-fabricadas - forros, assoalhos e acabamento em geral p

ia *
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vitoria do I n t e r n a c i o n a l
Defrontaram-se amistosa- mente na tarde do ultimo domingo, no Estádio Municipal da Ponte Grande, os conjuntos do Internacional e do Lajes, 0 qual veiu a finalizar com a vitoria do Colorado pelo escore de 4 á 2.Uma vitoria das mais justas dos rubros, pois as melhore» ações controladas den

tro da cancha, tiveram a feição do quadro do lnternacio-
Q81.

Na la fase, o Colorado já vencia por 2 á 1, sendo oup na fase complementar, o ~ lorado soube estabelecer vantagem, conquistando altissonante vitoria, que vc.w completar a 5a partida invicta do Internacional.

Co-estaumaveio

Melegari 3 e Alemão conquistaram os tentos do Internacional, ao passo que Darci e Eustalio, consignaram os tentos do Milionário.Na arbitragem esteve Aiies Serpa com uma atuação regular.
A renda somou a quantia de Cr$ 150,00.

Adquiram agora com grandes facilidades de 

pagamento vosso refrigerador BRAS- 

TEMP em tres tamanhos diferentes

PRÍNCIPE 67, pés j 

CONQUISTADOR 87 
IMPERADOR 101/12

em espsço útil tm rerfclç’3 térnla em eaberato notre
^ erep cru d o rio,s Pé*

Façam uma visita e verifiquem em nossa loja os 
insuperáveis refrigeradores BRASTEMP absoluta, 

garantia em vosso lar

Concessionários exclusivos nesta praça

0EXPOEITE { J £ 21
MtX.MO Rua Cel. Manoel Thiago de Castro, 156 - 

Fone, 253 Caixa Postal 27 LAJES, S.C.

Prosseguiu domingo pela minha no Velho Estádio de Copacabana, o Torneio Encerramento da Varzea, com a realização de duas partidas.No primeiro prelio da rodada, o Az de Ouro venceu **m qualquer dificuldade o Botafogo pelo escore de 4 á 0, com tentos marcados por intermédio d« Rani 2 e Wolney, sob a arbitragem de Cesar Fa

rias, mais tarde substituído por José Xavier.No outro jogo da rodada, o União conaeguiu uma brilhante vitoria sobre o Corintians lider invicto do torneio, pelo escora de 3 a 2.No primeiro tempo o choque estava empatado por 0 á 0.Eloir 2 e Mareio (contra), conseguiram as gols dos vencedores, enquanto que Valdair

m l  e Ginásio S a i
A V I S O S

Matrícula para o Curso Primário, nos dias 11,
12 e 13 de fevereiro. , . rMatrícula para o Ginásio e Normal de 1j
fevereiro em diante. . -Inscrições para os exames de admissao ao Curso Normal e ao Ginásio de 1 a 15 de
Ieir<Exame de 2a. época da 4a série ginasial a
15 de fevereiro. , qq o* PExame de 2a época do Normal, da 5a, _ala séries nos dias 26 e 27 de fevereiro.

assinalou o b  dois tentos dos perdedores.Classificação
Após os jogos de domingo, a situação do Torneio Encerramento ficou sendo a te:1* Corintians, União e Az de Uuro.2o America 3o Atlético B 4o BotafogoA próxima rodada
Para o proximo domingo está marcada a penúltima rodada do Encerramento, com a efetivação <ios seguintes encontros:America x Atlético B e União x Corintians

seguin-

2 pp 4 pp6 pp 8 pp

Negocio de ocasião
Vende-6e um caminhão Ford 46 Hercules Diesel completamente reformado sujeito a qualquer prova.
Os interessados poderão di- ligir-se a rua Correia Pinto 

272

Secção esportiva
Redação de NÉVIO FERNANDES

Derrotado o VASCO DA
GAMA em Rio do Sul
Atuando na tarde de domingo na cidade de Rio do Suj, o Vasco da 'Gama, Campeão local, foi derrotado frente ao Juventus dessa cidade pelo escore ajuslado de 3 á 1.Na fase suplementar, o quadro lajeano vencia pelo placarde de 1 á 0. No segundo periodo, o quadro riosu-

leose reagiu sensacionalmente, Conquistando 3 tentos, que consequentemente lhe concederam a vitoria por 3 á 1.Os gols do Caçula riosulen- se foram consignados por intermédio de Guinha dois e Ezio, enquanto que Johan a- notou o tento de honra do Campeão lajeano.

MERECIDA VITORIA DO ATLÉTICO A 

SOBRE O PALMEIRAS
Continuando na tua serie de grandes apresentações, • "qua- dro do Atlético A, superou (na manhã de domingo, o eleven da S.E. Palmeiras pelo escore de 4 á 2, o qual veio fazer justiça ao melhor |deiempenbo do Mais querido da Cidade

dentro da cancha.
Madureira, João Fernandes, Rui e Rogério (contra) conquistaram os tentos dos atleti- canos, ao passo qu: Vanderley e Dida consignaram os contrastes dos palmeirenses.

As últimas lajeanas
O Flamengo está entabolan- do negociações com o Cruzeiro de Trombudo Central, p*ra a realização de um cotejo amistoso, naquela localidade no dia 17 de Fevereiro, entre as equipes de titulares e aspirantes.Por este jogo, o rubro negro deverá receber a quantia de Cr$ 3 500,00

XXX
2 - Logo mais na sede provisória sita a Rua Benjamim Constint n° 489, estará reu nida a diretoria do America

F.C. da varzea, ocasião em que serão processadas as eleições p ra a escolha da nova diretoria para o período 57/58.
X x x

3 - O S.C. Internacional está mantendo entendimentos com os mentores do Juventus da cidade de Rio do Sul. para a realização de um encontro a- mistoso entre o Caçula de Rio do Sul e o Colorado local, para as próximas semanas nl- quela cidade central no nosso Estado.

«Eleiro Mundial»
De Plinio Fagundes de Morais

(MATRIZ) cm Rio do Sul
(FILIAL) Instalada à Avenida Getulio Vargas ex 3 de Outubro, ao lado do Clube 1* de Maio

Fabricante dos afamados Dinamos P.F.M. - ins
talações Elétricas em carros geral — Testes 
para regulagem de relés — Enrolamentos de 
motores e geradores de qualquer potência

Casas-vendem-se

Vende-se duas casas de mo- deira, situadas na estrada federal próximo à Olaria Melin, cobertas da telhas e com agua er.cansda. 5 peças cada uma e com lote espaçoso em perfeito estado.
Tralsr com o sr. Francisco Varela, na sede do distrito de Anita Garibaldi.

Casa vende-se
Vende-se um t casa à rua A- ristiliano Ramos nova, moderna com 170 m2 em terreno de 12 x 32 — tratar com o sr. Cid Reis.
Informações à rua 15 de novembro 73 .

Não dê esmola: 
contribua para a SLAN

18035978
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CORREIO IAGEANO
ANO XVl) Lages. 23 de Janeiro de 19571 N‘ 7

JU S C E L IN O  K U B IT S C H E Ki r i  m M i  ptlo novêno Paraguaio
Segundo noticias divul gadas em Assunção, Paraguai, o ministro do Exterior, Sapega Pastor, seguirá nos primeiros dias de fevereiro para o Rio de Janeiro, devendo condecorar, na Capital brasileira, o presidente Juscelino Kubitschek com a ordem do Grande Colar de Marechal, a mais alta condecoração daquele país limítrofe. Necessário se torna sali

entar que o Chefe da 
Nação será o segundo 
presidente da América do 
Sul a receber aquela 
significativa e honrosa 
condecoração, estando 
em primeiro lugar o presidente do Chile, general Ibanez Del Campo. Duarante sua estada no Brasil, o ministro Pastor assinará um acordo cultural paraguaio-brasile- iro.

CORREIO...  do povo
Vaz KULHA

Esta coluna é, como frisamos inicialmente, do povo. Defendemos, portanto, da mesma, o interesse do povo, sem pretensão a ataques pessoais ou desmoralização. Por isso, viemos, cumprindo nosso dever, em benefício do povo, alertar ao fiscal do Mercado Municipal a respeito de certas ocorrências que vêm, direta ou indiretamente, prejudicar aos consumidores. Observamos diversas vezes, em nossas andanças, que nos dias de feira, um por semana, existem certos elementos que procuram comprar, ou melhor, compram todo o estoque de uma determinada mercadoria, vendendo-a depois por um preço muito mais alto, prejudicando assim, na sua qualidade de intermediário, produtor e consumidor. Com referência a êsse mesmo assunto, somos de opinião que comerciantes, como temos notado, não deveríam também açambarcar as mercadorias postas à venda no Mercado, pois mais tarde os mesmos vendem êsses produtos com larga margem de lucro, auferindo então os resutados que com justiça devem pertencer àqueles que, com o suor do rosto, tiram da terra os elementos para nossa subsistência, evitando assim que os menos favorecidos possam adquirir alguma mercadoria por preço razoavel.
Queixas, queixas e mais queixas

E abnegados, visando o bem estar comum, destas colunas viemos batendo na mesma tecla, pacientemente, heroica
mente, esperando que as autoridades principais tomem 
providências no sentido de solucionar. dentro dos seus 
recursos, os problemas por nós tanto debatidos. E o que 
vemos? Desleixo, relaxamento, pouca vontade de trabalhar ou melhor, de cumprir com o seu dever Mas não desa
nimamos. Aqui continuaremos sempre, vigilantes, com chuva ou sol, frio, calor ou tempes
tade.E esperamos que um dia nossas súplicas sejam ouvidas e as questões do povo sejam solucionadas a contento. Amém.

Desde que iniciamos esta seção, temos recebido reclamações, queixas e sujestões das mais diversas. Uns, por exemplo, falam sobre pia- 
dinhas de esquinas, muito generalizadas em nossa Lajes querida', outros reclamam contra as cascas de bananas 
e outros detritos que são jo
gados disciplientemente nas ruas da Princesa da Serra; uma grande quantidade de pessoas, no interesse de cooperar com nossa campanha, denunciam nos faltas dos res
ponsáveis pela higiene, subordinados diretamente ao Centro de Saúde, sob a direção competente e esclarecida do dr. Jacosinho, vulgo Armando RamOs de Carvalho, um bom sujeito, por sinal . . .

Triste mas é verdade:
Menores pedindo esmolas;Povo não cooperar com a limpeza pública; Bicicletas nas calçadas;Piadinhas e aglomerações nas esquinas; Muita conversa e pouca ação;Autoridade de araque;. . . E tantas e tantas outras coisas.

UM ESCRITOR LAJEANO QUE SE DESTACA
Guido Wilmar Sassi é um dos literatos lajeanos que vem orgulhando sua terra. Para comprovar isso, basta citar a sua classificaçao no prêmio Fabio Prado, conquistando, entre cinquenta concorrentes, um mais que honroso segundo lugar. Lajeano nato, vivendo atualmente em nossos meios, o autor de PIÁ é bancário, casado com dona Adilia e tem três filhos, compreendendo dois meninos e uma garota. Divulgamos a seguir, os trabalhos dêsse festejado escritor lajeano. que vem recebendo os mais sinceros aplausos da critica nacional:

Publicou seu primeiro trabalho, um conto intitulado AMIGO VELHO, na «Revista do Globo», em 1949.
Tem colaborado nos se guintes jornais e revistas íalem da imorensa local): SUL e 0 ESTÁ DO, de Florianópolis; LETRAS E ARTES, extinto suplemento literário de A MANHÃ, que se publicava no Rio,- DIÁRIO DO PARANÁ, de Curitiba; REVISTA DA SEMANA. POLICIAL EM REVISTA e C.I.C., lo Rio; O TEMPO, de São Paulo; STILVS de Campinas,

Êsses os principais Tem co laborado, também, nas publicações de Portugal e Colônias.Alguns dos seus contos foram traduzidos no Uruguai.Dirigiu nesta cidade, junta mente com Paulo Rossi, uma revista literária que teve vida efêmera - RUMOS.Sua estréia, em livro, se deu em 1 953, com PIÁ (Edições SUU, coletânea de contos sôbre a infância Esse livro foi muito bem recebido pela critica, tanto do pais como do exterior, e conseguiu, no concurso FÁBIO PRADO, entre cinquenta eon correntes, o 6egundo lugar.Colaborou, com o seu conto CERRAÇÀO, no volume CONTISTAS N O V O S  DE SANTA CATARINA (Edições SUL, 1954), antologia organizada por Salim Miguel e Osvaldo Melo Filho.
Participa do grupo SUL, de Florianópolis, desde 1950
Seu novo volume de contos, AMIGO VELHO, a aparecer ainda êste ano pelas Edições SUL, é uma série de histórias que têm como personagem central o pinheiro.Trabalha, atualmente, em dois romances abordando a vida dos madeireiros do Rio

Uruguai. BALSA e SÀO MIGUEL.
Pretende escrever o -ciclo do pinheiro», para o que vem colhendo material há mais de dez anos. Tem elementos para escrever mais (sempre abordando o tema «euracária») duas séries de contos, quatro romances, quatro novelas, um ensaio eco- tiômico-8ocial e um volume de artigos e crôuicas.
Tem ainda, em fase de preparação, os seguintes livros: VtbTIDO DE FORMATURA e PUBERDADE (novelas) e GENTE (contos).

Meio milhão para os 

primeiros gêmeos que 

nascerem em Brasília
Quando inaugurava a Bolsa de Seguros, o presidente da República anunciou que o estabelecimento premiaria eom meio milhão de cruzeiros ao primeiro casal de gêmeos que nascer em Brasília, filhos de funcionário público residente bá mais de três meses na futura capital.

Todos os modelos do linho Orbiphon 
de ròdios de a lto  classe, apresentam 
ca ra c te rís tica s  técnicas e ice p c io n a is« 
e acabamento primoroso Os rúdios 
O r b ip h o n  distinguem  - se pelo  seu 
alcance, seletividade e durabilidade 
Os rádios Orbiphon constituem  um 
elemento dc decoraçoo em qualquer 
ambiente de bom gosto
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